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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 dilaku-
kan 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 seting-
gi-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 compar-
ative 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 seterus-
nya. 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.

'LPDQDSXQ�WHPSDWQ\D��GL�QHJDUD�PDQDSXQ��GDODP�SHUVSHNWLI�GDQ�DWPRV¿U�
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 Aqui-
nas 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, prin-
sip 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 kali-
mat 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 estab-
lishing the method of law-making which remains an effective brake on the bare-
will conception of law.5 

1  Istilah “konstitusi” dalam hal ini dipergunakan untuk memberikan gambaran 
bagi sekumpulan hukum yang mengatur pemerintahan negara  yang bersang-
kutan dan hukum yang sudah dikumpulkan menjadi sebuah dokumen tertu-
lis. Istilah atau konsep konstitusi demikian dikecualikan bagi Inggris, Selandia 
Baru, dan Israel. 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/Per-
spectives/ 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, Cam-
bridge 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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Jadi di negara hukum, ada konstitusionalisme yang dicerminkan dalam 
aturan hukum yang umumnya tersusun secara hirarkis dan  berpuncak pada konsti-
tusi. Artinya, ada sebuah hukum dasar bernama konstitusi yang menjadi rujukan 
utama 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 consti-
tution), 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 mempertah-
ankan 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 konstitu-
sional lebih tidak berbahaya ketimbang pemerintahan yang lemah dengan kekua-
saan 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 seja-
rah perjuangan hak asasi manusia. Sejarah itu pada pokoknya merupakan gamba-
ran perjuangan menuntut pembatasan kekuasaan negara untuk tujuan melindungi 
hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Oleh sebab itu, hak asasi manu-
sia 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, Philosophical Foun-
dation, Cambridge University Press, 1998, p. 16-5

7 Menurut K.C Wheare, perubahan konstitusi dapat  ditempuh melalui  some primary forces, amandemen formal, penaf-
siran yudisial serta kebiasaan dan konvensi, dalam K.C. Wheare, 1975, Modern Constitutions, Oxford: Oxford Univer-
sity 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. Isti-
lah atau konsep konstitusi demikian dikecualikan bagi Inggris, Selandia Baru, dan Israel. 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 memin-
dai idealita di atas kertas konstitusi menjadi realitas konkrit di lapangan berneg-
ara. 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 Peru-
bahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 disahkan. Dalam perkembangan, 
wacana itu timbul tenggelam, melemah dan menguat, seiring dengan isu-isu poli-
tik aktual yang terus menggelinding hingga saat ini. Titik persoalannya bukan 
lagi pada eksistensi atau ada tidaknya ketentuan itu dicantumkan secara expres-
sis verbis di dalam konstitusi, melainkan di timbangan posibilitas, untuk secara 
faktual mengukur kemungkinan realitas dilakukannya perubahan atau amande-
men. 

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 dilaku-
kan 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) pemben-
tukan negara baru; dan (viii) kemerdekaan dari kekuasaan kolonial.14 Amendemen 
konstitusi membutuhkan perlunya gejolak politik, kata Bogdanor. Gejolak politik 
itu dalam pandangan Bogdanor datang sebagai pressure ketika konstitusi suatu 
negara tidak lagi sebangun-sejalan dengan nilai-nilai sosial dan kecenderungan 

11 John P. Wheeler Jr., ‘Changing the Fundamental Law’ dalam Joh. P. Wheeler, Jr. (ed.), (1961), Salient Issues of Con-
stitutional Revisions, , hlm. 49.

12 Untuk mengetahui lebih jauh mengenai konstitusi yang hidup silakan dibaca lebih lanjut antara lain William H. Rehn-
quist, “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 Experience 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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politik yang tengah berubah.15�6HPDNLQ�VLWXDVL�SROLWLN�EHUJRODN��NRQ¿JXUDVL�SROLWLN�
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 (still-
born). 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 konsti-
tusi 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 parti-
sipasi 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 konsti-
tusi.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 menyer-
tai 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 Quar-
terly, hlm. 346.

19  Ibid.
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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 dilaku-
kan 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 seting-
gi-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 compar-
ative 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 seterus-
nya. 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.

'LPDQDSXQ�WHPSDWQ\D��GL�QHJDUD�PDQDSXQ��GDODP�SHUVSHNWLI�GDQ�DWPRV¿U�
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 Aqui-
nas 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, prin-
sip 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 kali-
mat 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 estab-
lishing the method of law-making which remains an effective brake on the bare-
will conception of law.5 

1  Istilah “konstitusi” dalam hal ini dipergunakan untuk memberikan gambaran 
bagi sekumpulan hukum yang mengatur pemerintahan negara  yang bersang-
kutan dan hukum yang sudah dikumpulkan menjadi sebuah dokumen tertu-
lis. Istilah atau konsep konstitusi demikian dikecualikan bagi Inggris, Selandia 
Baru, dan Israel. 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/Per-
spectives/ 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, Cam-
bridge 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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Jadi di negara hukum, ada konstitusionalisme yang dicerminkan dalam 
aturan hukum yang umumnya tersusun secara hirarkis dan  berpuncak pada konsti-
tusi. Artinya, ada sebuah hukum dasar bernama konstitusi yang menjadi rujukan 
utama 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 consti-
tution), 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 mempertah-
ankan 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 konstitu-
sional lebih tidak berbahaya ketimbang pemerintahan yang lemah dengan kekua-
saan 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 seja-
rah perjuangan hak asasi manusia. Sejarah itu pada pokoknya merupakan gamba-
ran perjuangan menuntut pembatasan kekuasaan negara untuk tujuan melindungi 
hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Oleh sebab itu, hak asasi manu-
sia 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, Philosophical Foun-
dation, Cambridge University Press, 1998, p. 16-5

7 Menurut K.C Wheare, perubahan konstitusi dapat  ditempuh melalui  some primary forces, amandemen formal, penaf-
siran yudisial serta kebiasaan dan konvensi, dalam K.C. Wheare, 1975, Modern Constitutions, Oxford: Oxford Univer-
sity 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. Isti-
lah atau konsep konstitusi demikian dikecualikan bagi Inggris, Selandia Baru, dan Israel. 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 memin-
dai idealita di atas kertas konstitusi menjadi realitas konkrit di lapangan berneg-
ara. 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 Peru-
bahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 disahkan. Dalam perkembangan, 
wacana itu timbul tenggelam, melemah dan menguat, seiring dengan isu-isu poli-
tik aktual yang terus menggelinding hingga saat ini. Titik persoalannya bukan 
lagi pada eksistensi atau ada tidaknya ketentuan itu dicantumkan secara expres-
sis verbis di dalam konstitusi, melainkan di timbangan posibilitas, untuk secara 
faktual mengukur kemungkinan realitas dilakukannya perubahan atau amande-
men. 

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 dilaku-
kan 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) pemben-
tukan negara baru; dan (viii) kemerdekaan dari kekuasaan kolonial.14 Amendemen 
konstitusi membutuhkan perlunya gejolak politik, kata Bogdanor. Gejolak politik 
itu dalam pandangan Bogdanor datang sebagai pressure ketika konstitusi suatu 
negara tidak lagi sebangun-sejalan dengan nilai-nilai sosial dan kecenderungan 

11 John P. Wheeler Jr., ‘Changing the Fundamental Law’ dalam Joh. P. Wheeler, Jr. (ed.), (1961), Salient Issues of Con-
stitutional Revisions, , hlm. 49.

12 Untuk mengetahui lebih jauh mengenai konstitusi yang hidup silakan dibaca lebih lanjut antara lain William H. Rehn-
quist, “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 Experience 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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politik yang tengah berubah.15�6HPDNLQ�VLWXDVL�SROLWLN�EHUJRODN��NRQ¿JXUDVL�SROLWLN�
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 (still-
born). 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 konsti-
tusi 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 parti-
sipasi 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 konsti-
tusi.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 menyer-
tai 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.
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PEMBUKAAN

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah, Sang Pemelihara dan Penopang Dunia; dan Shalawat dan Salam 
bagi Muhammad, Utusan Terakhir-Nya, dan para murid dan pengikutnya

Kami rakyat Afganistan:

Dengan keteguhan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berpegang pada hukum-Nya 
yang mulia, dan kepercayaan pada agama Islam yang suci;

Menyadari ketidakadilan, kesengsaraan, dan bencana yang tak terhitung sebelumnya yang 
menimpa negara kita;

Sembari mengakui pengorbanan dan perjuangan bersejarah, jihad dan perlawanan adil 
semua rakyat Afganistan, dan menghormati posisi mulia para syahid demi kemerdekaan 
Afganistan,

Memahami bahwa Afganistan yang bersatu dan tak terpisahkan adalah milik semua suku 
dan rakyatnya,

Memperhatikan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menghormati Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia,

Dan untuk:

Membangun persatuan nasional, memelihara kemerdekaan, kedaulatan nasional, dan 
kesatuan teritorial negera;

Mendirikan sebuah pemerintahan yang didasarkan pada kehendak rakyat dan demokrasi;

Menciptakan sebuah masyarakat sipil yang bebas dari penindasan, kekejaman, diskriminasi, 
dan kekerasan yang berdasarkan aturan undang-undang, keadilan sosial, perlindungan hak 
asasi dan martabat manusia, dan memastikan hak-hak dan kebebasan dasar rakyat;

Memperkuat lembaga-lembaga politik, sosial, ekonomi dan pertahanan;

Mencapai kehidupan yang makmur dan lingkungan hidup yang sehat untuk semua penghuni 
tanah ini;

Dan, pada akhirnya, untuk memperoleh kembali tempat yang layak bagi Afganistan dalam 
komunitas internasional;

Maka, atas dasar ini, menyetujui konstitusi ini sesuai dengan realitas historis, budaya dan 
sosial serta persyaratan waktu melalui perwakilan terpilih kami di Loya Jirga, tertanggal 3 
Januari 2004, yang diadakan di kota Kabul.

KONSTITUSI REPUBLIK ISLAM AFGANISTAN
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BAB I

NEGARA

Pasal 1

Afganistan adalah sebuah Negara 
Republik Islam yang merdeka, bersatu 
dan tak terbagi-bagi.

Pasal 2

Agama negara Republik Islam Afganistan 
adalah agama Islam yang suci. Penganut 
agama-agama lain bebas melaksanakan 
kepercayaan dan peribadatan mereka 
sesuai dengan batas-batas yang 
ditetapkan Undang-Undang.

Pasal 3

Di Afganistan, tidak ada hukum yang 
bertentangan dengan kepercayaan dan 
ketentuan agama Islam yang suci.

Pasal 4

Kedaulatan nasional di Afganistan akan 
menjadi milik bangsa, diwujudkan secara 
langsung dan melalui wakil-wakilnya 
yang terpilih. Bangsa Afganistan terdiri 
dari semua individu yang memiliki 
kewarganegaraan Afganistan. Bangsa 
Afganistan terdiri dari Pashtun, Tajik, 
Hazara, Uzbek, Turkman, Baluch, 
Pachaie, Nuristani, Aymaq, Arab, 
Qirghiz, Qizilbash, Gujur, Brahwui, dan 
suku-suku lainnya. Sebutan orang Afgan 
diterapkan kepada setiap warga negara 
Afganistan. Tidak seorang anggota 
pun dapat dicabut kewarganegaraan 
Afganistan-nya. Hal-hal yang terkait 
dengan kewarganegaraan dan suaka 
diatur oleh Undang-Undang.

Pasal 5

Penerapan ketentuan-ketentuan 
Konstitusi ini dan hukum-hukum ini, 
supaya mempertahankan kemerdekaan, 
kedaulatan nasional, kesatuan teritorial, 
dan usaha menjaga kekuatan keamanan 

dan pertahanan negeri, adalah tugas-
tugas dasar negara.

Pasal 6

Negara wajib menciptakan masyarakat 
yang sejahtera dan maju berdasarkan 
keadilan sosial, perlindungan martabat 
manusia, perlindungan hak-hak asasi 
manusia, pelaksanaan demokrasi, dan 
memastikan kesatuan nasional serta 
kesetaraan antar sesama kelompok 
etnis dan suku dan melaksanakan 
pembangunan yang seimbang di seluruh 
wilayah negeri.

Pasal 7

Negara harus mematuhi piagam 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, perjanjian 
internasional, kesepakatan internasional 
yang telah ditandatangani Afganistan, 
dan Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia. Negara harus mencegah semua 
jenis kegiatan teroris, produksi dan 
penyeludupan narkotika serta produksi 
dan konsumsi minuman keras.

Pasal 8

Negara mengatur kebijakan luar negeri 
berdasarkan usaha mempertahankan 
kemerdekaan, kepentingan nasional, 
kesatuan teritorial, sikap non-agresi, 
keramahan, saling menghargai dan 
kesamaan hak.

Pasal 9

Tambang dan sumber daya bawah tanah 
lainnya, serta peninggalan bersejarah, 
akan menjadi milik negara. Perlindungan, 
pengelolaan, dan pemanfaatan properti 
publik yang tepat serta sumber daya alam 
harus diatur oleh Undang-Undang.

Pasal 10

Negara mendorong dan melindungi 
investasi modal dan usaha-usaha pihak 
swasta berdasarkan ekonomi pasar dan 
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menjamin perlindungan atasnya sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang.

Pasal 11

Urusan-urusan yang berhubungan dengan 
perdagangan dalam dan luar negeri akan 
diatur oleh Undang-Undang sesuai 
dengan kebutuhan ekonomi nasional dan 
kepentingan umum.

Pasal 12

De Afganistan Bank adalah bank sentral 
negara yang independen. Penerbitan 
mata uang, perumusan dan penerapan 
kebijakan moneter negera adalah 
kewenangan bank sentral sesuai dengan 
Undang-Undang. Bank sentral harus 
berkonsultasi dengan komite ekonomi 
Dewan Perwakilan Rakyat dalam 
masalah-masalah yang berhubungan 
dengan pencetakan uang. Organisasi dan 
metode operasi bank sentral akan diatur 
oleh Undang-Undang.

Pasal 13

Negara merumuskan dan menerapkan 
program-program yang efektif untuk 
pembangunan industri, pertumbuhan 
produksi, serta melindungi kegiatan 
pengrajin untuk meningkatkan standar 
hidup rakyat.

Pasal 14

Negara merancang dan menerapkan 
program yang efektif, sesuai dengan 
sumber daya keuangan yang ada, untuk 
pembangunan pertanian dan peternakan, 
perbaikan kondisi ekonomi, sosial dan 
kehidupan para petani, peternak, dan 
pemukim serta mata pencaharian para 
perantau. Negara dapat mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan untuk 
perumahan dan distribusi lahan publik 
bagi warga yang berhak, sesuai dengan 
sumber daya keuangan dan Undang-
Undang.

Pasal 15

Negara berkewajiban mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan untuk 
menjaga kelestarian dan meningkatkan 
hutan serta lingkungan hidup.

Pasal 16

Di antara bahasa Pashto, Dari, Uzbeki, 
Turkmani, Baluchi, Pachaie, Nuristani, 
Pamiri, dan bahasa lainnya saat ini di 
negara itu, Pashto dan Dari akan menjadi 
bahasa resmi negara. Di daerah-daerah di 
mana mayoritas orang berbicara dalam 
bahasa Uzbeki, Turkmani, Pachaie, 
Nuristani, Baluchi atau Pamiri, bahasa 
bahasa di atas, selain Pashto dan Dari, 
akan menjadi bahasa resmi ketiga, yang 
penggunaannya akan diatur oleh Undang-
Undang. Negara akan merancang dan 
menerapkan program yang efektif 
untuk membina dan mengembangkan 
semua bahasa di Afganistan. Publikasi 
dan siaran radio dan televisi diizinkan 
menggunakan seluruh bahasa yang 
dipakai dalam negeri. Terminologi 
akademik dan administrasi nasional 
serta yang telah digunakan oleh negara 
tersebut harus dilestarikan.

Pasal 17

Negara mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan untuk memajukan pendidikan 
di semua tingkat, mengembangkan 
pendidikan agama, menata dan 
meningkatkan masjid, madrasah dan 
pusat-pusat keagamaan.

Pasal 18

Penanggalan negara didasarkan pada 
peristiwa Hijrah Nabi SAW. Dasar 
waktu kerja kantor-kantor negara adalah 
kalender masehi. Jumat dan tanggal 28 
Asad dan 8 Saur adalah hari libur umum. 
Hari-hari libur lain akan diatur dalam 
Undang-Undang.
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Pasal 19

Bendera Afganistan terdiri dari tiga 
bagian yang sama, dengan warna hitam, 
merah dan hijau disandingkan dari kiri 
ke kanan secara vertikal.  Lebar setiap 
bagian warna sama dengan setengah 
panjangnya. Lambang nasional terletak 
di tengah bendera. Lambang nasional 
negara Afganistan terdiri dari Mehrab 
dan mimbar berwarna putih. Dua 
bendera ditempatkan di kedua sisinya. 
Pada setengah bagian atas lambang 
ditempatkan kalimat syahadat “Tidak 
ada Tuhan Selain Allah dan Muhammad 
adalah Rasulullah, dan “Allah 
Mahabesar” yang ditorehkan dibawah 
gambar sinar matahari terbit. Kata 
“Afganistan” dan tahun 1919 (kalender 
matahari) ditempatkan di bagian bawah 
lambang. Lambang diapit oleh dua 
gambar tangkai gandum. Pemakaian 
bendera dan lambang nasional diatur 
dalam Undang-Undang.

Pasal 20

Lagu kebangsaan Afganistan menggunakan 
bahasa Pashtu dan menyebutkan “Allahu 
Akbar” dan nama-nama kelompok etnis 
Afganistan.

Pasal 21

Ibu kota Afganistan adalah kota Kabul.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN DASAR 
WARGA NEGARA

Pasal 22

Diskriminasi dan pengistimewaan dalam 
bentuk apa pun antar warga negara 
Afganistan adalah terlarang. Warga 
negara Afganistan, pria dan wanita, 
memiliki hak dan kewajiban yang sama 
di depan hukum.

Pasal 23

Kehidupan adalah pemberian Tuhan 
dan merupakan hak alamiah manusia. 
Tidak seorangpun akan kehilangan hak 
hidupnya kecuali berdasarkan ketentuan 
Undang-Undang.

Pasal 24

Kebebasan adalah hak alamiah manusia. 
Hak ini tidak punya batas kecuali berakibat 
pada hak-hak orang lain atau kepentingan 
umum, yang akan diatur kemudian oleh 
Undang-Undang. Kebebasan dan martabat 
manusia tidak dapat diganggu gugat. 
Negara berkewajiban menghormati dan 
melindungi kebebasan serta martabat 
kemanusian.

Pasal 25

Tidak bersalah adalah keadaan asal 
sesorang. Seorang tersangka dipandang 
tidak bersalah sampai dibuktikan oleh 
putusan pengadilan yang berwenang.

Pasal 26

Kejahatan adalah tindakan individu. 
Penuntutan, penangkapan dan penahanan 
seorang tersangka dan eksekusi hukuman 
tidak dapat melibatkan orang lain.

Pasal 27

Tidak satu tindakan pun dapat dipandang 
sebagai kejahatan, kecuali ditentukan 
oleh hukum yang berlaku sebelum waktu 
perbuatan dilakukan. Tidak seorang pun 
dapat dicari, ditangkap atau ditahan kecuali 
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. 
Tidak seorang pun dapat dihukum kecuali 
berdasarkan putusan pengadilan yang 
berwenang dan sesuai dengan Undang-
Undang yang diberlakukan sebelum waktu 
kejahatan dilakukan.
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Pasal 28

Tidak seorangpun dari warga negara 
Afganistan yang melakukan tindak 
kejahatan dapat diekstradisi ke negara 
lain kecuali berdasarkan kesepakatan 
kedua negara dan konvensi internasional 
yang diikuti Afganistan. Tidak 
seorangpun warga negara Afganistan 
yang dapat ditetapkan kehilangan 
kewarganegaraannya atau dijatuhi 
hukuman pengasingan baik di dalam 
maupun di luar negeri.

Pasal 29

Penganiayaan terhadap manusia adalah 
terlarang. Tidak seorang pun, sekali pun 
dengan tujuan mencari kebenaran, dapat 
disiksa atau memerintahkan penyiksaan 
terhadap orang lain yang yang sedang 
diselidiki, ditangkap, ditahan atau dijatuhi 
hukuman. Hukuman yang bertentangan 
dengan martabat manusia harus dilarang.

Pasal 30

Pernyataan, kesaksian, atau pengakuan 
apa pun yang diperoleh dari seorang 
terdakwa atau dari orang lain dengan 
paksaan adalah tidak sah. Pengakuan atas 
satu kejahatan adalah pengakuan suka 
rela di depan pengadilan yang berwenang 
oleh seorang terdakwa dalam keadaan 
sadar.

Pasal 31

Setelah ditangkap, atau untuk 
membuktikan kebenaran sangkaan 
atasnya, setiap orang dapat menunjuk 
seorang pengacara pembela. Segera 
setelah ditangkap, tersangka memiliki 
hak untuk diberitahu tentang tuduhan 
yang diajukan kepadanya, dan untuk 
dipanggil ke hadapan pengadilan 
dalam batas waktu yang ditentukan 
oleh Undang-Undang. Dalam perkara 
pidana, negara harus menunjuk seorang 
pengacara pembela untuk orang miskin. 

Kerahasiaan percakapan, korespondensi, 
dan komunikasi antara terdakwa dan 
pengacara mereka akan aman dari segala 
bentuk pelanggaran. Kewajiban dan 
wewenang pengacara pembela diatur 
oleh Undang-Undang.

Pasal 32

Keadaan sedang berhutang tidak 
membatasi kemerdekaan seseorang atau 
menghilangkan kebebasannya. Bentuk 
dan cara-cara pemulihan hutang diatur 
oleh Undang-Undang.

Pasal 33

Warga negara Afganistan memiliki hak 
untuk memilih dan dipilih. Undang-
Undang mengatur syarat dan cara-cara 
pelaksanaan hak ini.

Pasal 34

Kebebasan berekspresi tidak dapat 
diganggu-gugat. Setiap orang Afgan punya 
hak untuk mengekspresikan pikirannya 
lewat ucapan, tulisan atau ilustrasi atau 
cara-cara lain dengan mempertimbangkan 
ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam 
Konstitusi ini. Setiap orang Afgan punya 
hak untuk mencetak atau memublikasikan 
topik apa pun tanpa harus terlebih dahulu 
diserahkan kepada otoritas negara namun 
harus sesuai dengan Undang-Undang. 
Panduan-panduan terkait usaha percetakan, 
radio, televisi, pers, dan media massa lain 
akan diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 35

Untuk mencapai tujuan moral dan 
material, warga Afganistan harus 
memiliki hak untuk membentuk asosiasi 
sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang. 

Warga negara Afganistan memiliki hak 
untuk mendirikan partai politik sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang, 
dengan ketentuan bahwa:
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1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga partai tidak bertentangan 
dengan prinsip-prinsip agama Islam 
yang suci, dan ketentuan dan nilai-
nilai dasar Konstitusi ini.

2. Struktur organisasi, sumber daya 
keuangan partai harus transparan.

3. Partai tidak boleh memiliki tujuan-
tujuan atau organisasi militer atau 
semi militer.

��� 3DUWDL� WLGDN� EROHK� EHUD¿OLDVL� GHQJDQ�
partai politik atau sumber-sumber 
luar negeri.

Pembentukan dan program kerja partai 
berdasarkan kesukuan, parokialisme, 
bahasa, serta sektarianisme agama, 
tidak diizinkan. Sebuah partai atau 
perkumpulan yang dibentuk sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang tidak 
dapat dibubarkan tanpa alasan hukum 
dan perintah pengadilan yang berwenang.

Pasal 36

Rakyat Afganistan memiliki hak untuk 
melakukan aksi demonstrasi tanpa 
senjata, berdasarkan hukum, demi tujuan-
tujuan damai yang sah.

Pasal 37

Kebebasan dan kerahasiaan korespon-
densi, serta komunikasi individu, baik 
dalam bentuk surat atau melalui telepon, 
telegraf, serta cara lain, harus aman dari 
gangguan. Negara tidak akan memiliki 
hak untuk memeriksa korespondensi 
pribadi dan komunikasi, kecuali diizinkan 
oleh ketentuan Undang-Undang.

Pasal 38

Kediaman pribadi tidak dimasuki tanpa 
izin. Tidak seorang pun, termasuk negara, 
diizinkan memasuki atau menginspeksi 
kediaman pribadi tanpa memperoleh 
izin penghuni atau membawa perintah 
pengadilan, kecuali dalam keadaan dan 
cara-cara yang ditentukan oleh Undang-

Undang. Dalam kasus kejahatan nyata, 
pejabat/petugas yang bertanggung 
jawab harus masuk atau mencari di 
kediaman pribadi seorang tanpa perintah 
pengadilan sebelumnya. Pejabat/petugas 
yang disebutkan di atas, harus, setelah 
masuk atau menyelesaikan pencarian, 
mendapatkan perintah pengadilan 
dalam batas waktu yang ditentukan oleh 
Undang-Undang.

Pasal 39

Setiap orang Afgan memiliki hak untuk 
bepergian atau menetap di bagian 
manapun di negara Afganistan kecuali 
di wilayah-wilayah yang dilarang 
oleh Undang-Undang. Setiap orang 
Afgan memiliki hak untuk melakukan 
perjalanan keluar negeri dan pulang 
ke tanah air sesuai dengan peraturan 
Undang-Undang. Negara berkewajiban 
melindungi hak-hak warga negara 
Afganistan di luar negeri.

Pasal 40

Harta kekayaan tidak bisa diganggu-gugat. 
Tidak seorang pun dilarang memiliki dan 
mengelola harta kekayaannya, kecuali 
yang dibatasi oleh Undang-Undang. 
Harta benda seseorang tidak dapat disita 
tanpa ada ketentuan Undang-Undang 
dan perintah dari pengadilan yang 
berwenang. Pengambilalihan atas harta 
kekayaan pribadi hanya diizinkan demi 
alasan kepentingan umum, dengan ganti 
rugi yang telah ditetapkan sebelumnya dan 
adil berdasarkan batasan Undang-Undang. 
Penyelidikan dan pengungkapan harta 
benda pribadi hanya bisa dilakukan sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang.

Pasal 41

Orang asing tidak memiliki hak untuk 
memiliki harta/benda tak bergerak 
di Afganistan. Penyewaan atas harta 
tak bergerak untuk tujuan investasi 
diizinkan sesuai dengan Undang-
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Undang. Penjualan lahan kepada 
perwakilan diplomatik negara-negara 
asing dan kepada organisasi-organisasi 
internasional, yang mana Afganistan 
adalah anggotanya, diizinkan sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang.

Pasal 42

Setiap orang Afgan wajib membayar 
pajak dan bea kepada pemerintah sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang. Tidak 
ada pajak dan bea yang dapat dipungut 
kecuali ditetapkan dengan Undang-
Undang. Besar pajak dan bea serta cara 
pembayaran ditentukan oleh Undang-
Undang dengan mempertimbangkan 
keadilan sosial. Ketentuan ini juga 
berlaku bagi orang-orang asing dan 
organisasi asing. Segala jenis pajak, dan 
bea merupakan pendapatan negara yang 
dimasukkan ke kas tunggal negara.

Pasal 43

Pendidikan adalah hak seluruh warga 
Afganistan, yang akan disediakan sampai 
tingkat sarjana pada lembaga pendidikan 
negeri secara gratis oleh negara. Untuk 
memperluas pemerataan pendidikan 
serta menyediakan pendidikan menen-
gah wajib di seluruh Afganistan, negara 
berkewajiban merancang dan mengim-
plementasikan program yang efektif serta 
menyediakan kesempatan bagi pengaja-
ran bahasa ibu di wilayah-wilayah tempat 
bahasa itu dipakai.

Pasal 44

Negara harus menyusun dan mengimple-
mentasikan program-program yang efek-
tif untuk menciptakan dan mendorong 
pendidikan yang seimbang bagi perem-
puan, meningkatkan pendidikan kaum 
nomaden serta menghilangkan buta huruf  

Pasal 45

Negara menyusun dan menerapkan kuri-
kulum pendidikan terpadu berdasarkan 
prinsip agama suci Islam, budaya nasi-
onal serta prinsip-prinsip akademik, dan 
mengembangkan kurikulum pelajaran 
agama berdasarkan aliran-aliran Islam 
yang ada di Afganistan.

Pasal 46

Membangun dan mengelola lembaga-
lembaga pendidikan tinggi, umum 
dan kejuruan merupakan tugas negara. 
Warga Afganistan dapat mendirikan 
lembaga pendidikan tinggi, umum 
dan kejuruan serta kursus keaksaraan 
dengan disertai izin dari negara. Negara 
dapat mengizinkan orang asing untuk 
mendirikan lembaga pendidikan tinggi, 
umum dan kejuruan sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang. Persyaratan 
penerimaan ke lembaga pendidikan 
tinggi negara dan hal-hal terkait lainnya 
akan diatur oleh Undang-Undang.

Pasal 47

Negara berkewajiban menyusun program 
yang efektif untuk mendorong kemajuan 
pengetahuan, budaya, sastra, dan seni. 
Negara harus menjamin hak cipta dari 
penulis, pencipta, dan penemu, serta 
harus mendorong dan melindungi 
penelitian ilmiah di semua bidang, 
mempublikasikan hasil karya mereka 
untuk penggunaan yang efektif sesuai 
dengan ketentuan hukum.

Pasal 48

Pekerjaan adalah hak setiap warga 
Afganistan. Jam kerja, masa cuti, 
pekerjaan dan hak-hak karyawan 
serta hal-hal terkait akan diatur oleh 
Undang-Undang. Pilihan pekerjaan dan 
kepengrajinan harus bebas dalam batas-
batas hukum.
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Pasal 49

KERJA PAKSA

Kerja paksa adalah terlarang. Keterlibatan 
aktif, di waktu perang, bencana dan 
situasi-situasi lain yang mengancam 
kehidupan dan kemaslahatan umum 
adalah salah satu tugas utama setiap 
orang Afgan. Kerja paksa pada anak-
anak tidak akan diizinkan.

Pasal 50

Negara wajib mengambil langkah-
langkah yang diperlukan untuk 
menciptakan administrasi yang sehat 
dan baik dan mewujudkan reformasi 
birokrasi di seluruh sistem adminstrasi 
negara. Kantor-kantor pemerintahan 
wajib menjalankan tugas mereka 
dengan netralitas penuh sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang. Warga 
negara Afganistan memiliki hak 
akses ke informasi dari kantor-kantor 
pemerintah sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang. Hak tersebut tidak 
memiliki batas, kecuali melanggar hak 
orang lain dan keamanan publik. Warga 
negara Afganistan akan direkrut oleh 
negara berdasarkan kemampuan, tanpa 
diskriminasi, sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang.

Pasal 51

Barang siapa yang menderita kerugian 
yang tidak semestinya akibat tindakan 
pemerintah, berhak atas ganti rugi, yang 
dapat dia klaim dengan cara menuntut 
ke pengadilan. Kecuali menurut kondisi 
yang ditentukan dalam Undang-Undang, 
negara tidak dapat mengklaim haknya 
tanpa ada perintah dari pengadilan yang 
berwenang.

Pasal 52

Negara wajib menyediakan secara 
gratis layanan kesehatan preventif 
dan perawatan medis, serta fasilitas 

kesehatan yang layak kepada seluruh 
warga negara Afganistan sesuai dengan 
Undang-Undang. Pembentukan dan 
perluasan layanan medis swasta, serta 
pusat kesehatan, harus didorong dan 
dilindungi oleh negara sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang. Negara 
harus mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan untuk mendorong pendidikan 
jasmani yang sehat dan pengembangan 
olahraga nasional maupun lokal.

Pasal 53

Negara mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan untuk mengatur layanan medis 
dan dukungan dana bagi keturunan mereka 
yang gugur atau hilang, atau bagi orang 
tidak mampu atau cacat, dan partisipasi aktif 
dalam rangka reintegrasi mereka ke dalam 
masyarakat sesuai dengan Undang-Undang. 
Negara menjamin hak-hak pensiunan, orang 
tidak mampu dan cacat serta memberikan 
bantuan yang diperlukan kepada orang jompo 
yang membutuhkan, perempuan terlantar, 
serta anak yatim piatu yang membutuhkan 
sesuai dengan Undang-Undang.

Pasal 54

Keluarga adalah pilar fundamental 
masyarakat dan harus dilindungi oleh 
negara. Negara harus mengadopsi 
langkah-langkah yang diperlukan untuk 
PHQFDSDL� NHVHKDWDQ� ¿VLN� GDQ� VSLULWXDO�
keluarga, terutama anak dan ibu, 
pengasuhan anak, serta penghapusan 
tradisi terkait yang bertentangan dengan 
prinsip-prinsip agama suci Islam.

Pasal 55

Bela negara adalah tanggung jawab 
seluruh warga negara Afganistan. 
Ketentuan-ketentuan untuk dinas wajib 
militer diatur oleh Undang-Undang.

Pasal 56

Mematuhi ketentuan-ketentuan Konstitusi, 
kepatuhan atas hukum dan menghormati 
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ketertiban umum dan keamanan menjadi 
kewajiban semua warga negara Afganistan. 
Ketidaktahuan hukum tidak akan dianggap 
sebagai alasan.

Pasal 57

Negara menjamin hak dan kebebasan 
warga negara asing yang tinggal di 
Afganistan sesuai dengan Undang-
Undang. Orang-orang ini wajib mematuhi 
hukum negara Afganistan sesuai dengan 
ketentuan Hukum Internasional.

Pasal 58

Negara, untuk tujuan memantau 
penghormatan atas hak asasi manusia 
di Afganistan, untuk memajukan dan 
melindunginya, dapat mendirikan 
Komisi Independen Hak Asasi Manusia 
Afganistan. Setiap orang yang hak-hak 
dasarnya telah terlanggar dapat 
mengajukan pengaduan kepada Komisi 
ini. Komisi ini harus merujuk pelanggaran 
hak asasi manusia kepada otoritas hukum, 
dan membantu pembelaan hak-hak pihak 
pengadu. Struktur dan fungsi Komisi ini 
akan diatur oleh Undang-Undang.

Pasal 59

Tidak seorang pun dapat 
menyalahgunakan hak dan kebebasan di 
bawah Konstitusi ini untuk menentang 
kemerdekaan, keutuhan wilayah, 
kedaulatan maupun persatuan nasional.

BAB III

PRESIDEN

Pasal 60

Presiden adalah kepala negara Republik 
Islam Afganistan, dan menjalankan 
kekuasaannya di lembaga eksekutif, 
legislatif dan Yudikatif sesuai dengan 
ketentuan Konstitusi ini. Presiden 
memiliki dua Wakil Presiden, satu Wakil 

Presiden Pertama dan satu Wakil Presiden 
Kedua. Calon Presiden ketika masa 
pencalonan dirinya harus mengumumkan 
nama Wakil-Wakil Presiden kepada 
bangsa. Dalam hal ketidakhadiran, 
pengunduran diri atau kematian Presiden, 
Wakil Presiden Pertama harus bertindak 
sesuai dengan ketentuan Konstitusi ini. 
Dengan tidak adanya Wakil Presiden 
Pertama, Wakil Presiden Kedua harus 
bertindak sesuai dengan ketentuan 
Konstitusi ini.

Pasal 61

Presiden dinyatakan terpilih jika 
mendapat lebih dari 50% suara yang 
diberikan secara bebas, umum, rahasia 
dan langsung. Masa pemerintahan 
presiden berakhir pada pada tanggal 1 
Jawza di tahun kelima setelah pemilihan 
umum. Pemilihan umum untuk presiden 
baru dilaksanakan dalam tiga puluh 
sampai enam puluh hari sebelum 
berakhirnya masa jabatan kepresidenan 
sebelumnya. Jika dalam putaran pertama 
tidak ada kandidat yang memperoleh 
lebih dari lima puluh persen suara, 
pemilihan untuk putaran kedua akan 
diadakan dalam waktu dua minggu sejak 
tanggal hasil pemilihan diumumkan, 
dan, dalam putaran ini, hanya dua 
kandidat yang telah menerima jumlah 
suara tertinggi di babak pertama yang 
dapat berpartisipasi. Dalam putaran 
penentuan, calon yang memperoleh suara 
mayoritas akan dipilih sebagai presiden. 
Dalam hal salah satu kandidat presiden 
meninggal selama putaran pertama atau 
kedua pemungutan suara atau setelah 
pemilihan, tetapi sebelum deklarasi hasil, 
pemilihan ulang harus diadakan sesuai 
dengan ketentuan hukum.

Pasal 62

Orang yang menjadi kandidat presiden 
KDUXV� PHPHQXKL� NXDOL¿NDVL� VHEDJDL�
berikut:
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1. Harus merupakan warga negara 
Afganistan, Muslim, lahir dari orang 
tua Afganistan dan tidak akan menjadi 
warga negara dari negara lain.

2. Berusia tidak kurang dari empat 
puluh tahun pada hari pencalonan;

3. Tidak pernah dihukum karena 
kejahatan terhadap kemanusiaan, 
tindakan kriminal atau perampasan 
hak-hak sipil oleh pengadilan.

Tidak seorang pun akan dipilih untuk 
lebih dari 2 periode sebagai Presiden. 
Ketentuan Pasal ini juga berlaku untuk 
Wakil Presiden.

Pasal 63

Presiden terpilih, sebelum memegang 
jabatan, sesuai dengan prosedur khusus 
yang ditetapkan oleh Undang-Undang, 
harus mengucapkan sumpah setia berikut:

“Dengan Nama Allah yang Maha 
Pengasih dan Maha Penyayang. Saya 
bersumpah dengan nama Tuhan Yang 
Maha Esa bahwa saya akan mematuhi 
dan melindungi agama Islam yang suci, 
menghormati dan mengawasi pelaksa-
naan Konstitusi serta Undang-Undang 
lainnya, menjaga kemerdekaan, kedau-
latan nasional dan keutuhan wilayah 
Afganistan, dan dibawah karunia dan 
pertolongan Tuhan Yang Maha Esa bagi 
bangsa akan mengerahkan segala upaya 
saya menuju kemakmuran dan kemajuan 
rakyat Afganistan.”

Pasal 64

Presiden memiliki wewenang dan tugas 
presiden adalah sebagai berikut:

1. Mengawasi pelaksanaan Konstitusi;
2. Menentukan garis-garis dasar kebijakan 

negara dengan persetujuan Majelis 
Nasional;

3. Menjadi Panglima Angkatan Bersenjata 
Afganistan;

4. Mengumumkan perang dan perdamaian 

dengan persetujuan Majelis Nasional;
5. Mengambil keputusan yang diperlukan 

untuk mempertahankan keutuhan 
wilayah dan mempertahankan 
kemerdekaan;

6. Mengirim unit-unit angkatan bersenjata 
di luar Afganistan dengan persetujuan 
Majelis Nasional;

7. Mengadakan sidang Dewan Agung 
kecuali dalam situasi yang ditentukan 
dalam Pasal 69 Konstitusi ini;

8. Menyatakan serta mengakhiri keadaan 
darurat dengan persetujuan Majelis 
Nasional;

9. Meresmikan masa sidang Majelis 
Nasional dan Loya Jirga.

10. Menerima pengunduran diri Wakil 
Presiden Republik;

11. Mengangkat Menteri, Jaksa Agung, 
Kepala Bank Sentral, Direktur 
Keamanan Nasional serta Kepala 
Palang Merah dengan persetujuan 
Dewan Rakyat, dan pemberhentian 
serta penerimaan pengunduran diri 
mereka;

12. Mengangkat Ketua Mahkamah 
Agung serta para hakim di lingkun-
gan Mahkamah Agung dengan per-
setujuan Dewan Rakyat;

13. Mengangkat, memberhentikan dan 
menerima pengunduran diri dan 
pemberhentian hakim, anggota 
angkatan bersenjata, polisi, keamanan 
nasional serta pejabat tinggi sesuai 
dengan ketentuan perUndang-
Undangan;

14. Mengangkat kepala perwakilan politik 
Afganistan ke negara asing serta 
organisasi internasional;

15. Menerima perwakilan politik asing 
yang dipercayakan di Afganistan;

16. Mendukung penegakan hukum serta 
keputusan pengadilan;

17. Mengeluarkan surat keterangan untuk 
menyimpulkan perjanjian internasional 
sesuai dengan ketentuan perUndang-
Undangan;
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18. Memberikan pengurangan dan pen-
gampunan hukuman sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang; 
Memberikan medali penghargaan, 
lencana, dan gelar kehormatan sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang;

20. Membentuk komisi untuk mening-
katkan kegiatan pemerintahan negara 
sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang;

21. Melaksanakan kewenangan dan tugas 
lain yang disebutkan dalam Konstitusi 
ini.

Pasal 65

Presiden dapat mengadakan referendum 
terkait masalah-masalah nasional, politik, 
sosial atau ekonomi yang penting. Refer-
endum tidak boleh bertentangan dengan 
ketentuan konstitusi ini atau untuk tujuan 
amandemen atasnya.

Pasal 66

Presiden dalam menjalankan 
kewenangan yang dinyatakan dalam 
Konstitusi ini mempertimbangan 
kepentingan-kepentingan tertinggi rakyat 
Afganistan. Presiden tidak dapat menjual 
atau memberikan harta kekayaan negara 
tanpa ketentuan Undang-Undang. 
Presiden dilarang bertindak berdasarkan 
pertimbangan kebahasaan, etnis, agama, 
politis atau kedaerahan selama masa 
jabatannya.

Pasal 67

Dalam hal pengunduran diri, pemakzulan, 
atau kematian Presiden, atau menderita 
penyakit serius yang menghalangi dalam 
pelaksanaan tugas-tugasnya, Wakil 
Presiden Pertama mengambil alih tugas 
dan wewenangnya. Presiden menyatakan 
pengunduran dirinya secara pribadi 
kepada Majelis Nasional. Penyakit serius 
tersebut harus dibuktikan oleh badan 
kesehatan yang berwenang yang ditunjuk 
oleh Mahkamah Agung. Dalam kondisi-

kondisi demikian, pemilihan umum untuk 
Presiden baru harus diadakan dalam jangka 
waktu tiga bulan sesuai dengan Pasal 61 
Konstitusi ini. 

Selama jangka waktu Wakil Presiden 
Pertama menduduki jabatan Presiden 
sementara, dia tidak bisa melakukan 
hal-hal berikut:

1. Mengamandemen konstitusi.
2. Memberhentikan menteri.
3. Melaksanakan referendum.
Para Wakil Presiden dapat mencalonkan 
diri sebagai calon presiden selanjutnya 
sesuai dengan ketentuan konstitusi ini. 
Selama Presiden berhalangan hadir, 
tugas-tugas Wakil Presiden Pertama 
ditentukan oleh Presiden.

Pasal 68

Dalam hal Wakil Presiden mengundurkan diri 
atau meninggal dunia, Presiden mengangkat 
orang lain dengan persetujuan Dewan Rakyat. 
Dalam kasus di mana Presiden dan Wakil 
Presiden Pertama meninggal bersamaan, 
tugas-tugasnya dijalankan secara berturut-
turut oleh Wakil Presiden Kedua, Pimpinan  
Senat  dan dalam ketidakhadiran pimpinan  
Senat, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, 
dan dalam ketidakhadiran Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat, Menteri Luar Negeri, 
akan menjalankan tugas-tugas Presiden 
sesuai dengan Pasal 67 konstitusi ini.

Pasal 69

Presiden bertanggung jawab kepada 
negara/bangsa dan Dewan Perwakilan 
Rakyat sesuai dengan pasal ini. Tuduhan 
kejahatan perang, pengkhianatan 
kepada negara atau tindak pidana dapat 
ditujukan kepada Presiden oleh sepertiga 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 
Jika permintaan ini disetujui oleh dua 
pertiga anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat haru 
mengadakan sidang Dewan Agung dalam 
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waktu satu bulan. Jika Dewan Agung 
menyetujui tuduhan yang disampaikan 
oleh dua pertiga suara, maka Presiden 
diberhentikan, dan kasusnya diteruskan 
ke pengadilan khusus. Pengadilan 
khusus terdiri dari tiga anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dan tiga anggota 
Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh 
Dewan Agung dan Pimpinan  Senat. 
Penuntutan dilakukan oleh seseorang 
yang ditunjuk oleh Dewan Agung. Dalam 
situasi ini, ketentuan dalam Pasal 67 
Konstitusi ini diberlakukan.

Pasal 70

Gaji dan pengeluaran Presiden diatur 
dengan Undang-Undang. Setelah 
masa jabatannya berakhir, Presiden 
memperoleh uang pensiun kepresidenan 
selama sisa hidupnya sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang, kecuali 
dalam kasus pemakzulan.

BAB IV

PEMERINTAHAN

Pasal 71

Pemerintahan terdiri dari para menteri 
yang bekerja di bawah Kepemimpinan 
Presiden. Jumlah Menteri serta tugasnya 
akan diatur oleh Undang-Undang.

Pasal 72

Orang yang diangkat sebagai Menteri 
harus memiliki kualifakasi sebagai 
berikut:

1. Harus berkewarganegaraan Afganis-
tan. Jika seorang calon untuk posisi 
menteri memegang kewarganegaraan 
lain, Dewan Perwakilan Rakyat 
berhak untuk menerima atau menolak 
pencalonannya

2. Memiliki pendidikan tinggi, 

pengalaman kerja dan reputasi yang 
baik.

3. Berusia sekurang-kurangnya tiga puluh 
lima tahun.

4. Tidak pernah terbukti melakukan 
kejahatan kemanusiaan, tindak 
pidana, atau kehilangan hak-hak 
sipilnya oleh putusan pengadilan.

Pasal 73

Para menteri dapat dipilih dari dalam 
atau luar Majelis Nasional. Jika seorang 
anggota Majelis Nasional diangkat 
sebagai menteri, dia kehilangan 
keanggotaannya dalam Majelis Nasional, 
dan digantikan oleh orang lain sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang.

Pasal 74

Sebelum menduduki jabatan, menteri 
menyatakan sumpah jabatan berikut di 
depan Presiden:

“Dengan Nama Allah yang Maha 
Pengasih dan Maha Penyayang: Saya 
bersumpah dengan nama Tuhan yang 
Maha Kuasa bahwa saya akan menjunjung 
tinggi hukum agama Islam yang suci, 
mengikuti Konstitusi dan hukum-hukum 
Afganistan lain, melindungi hak-hak 
warga negara, menjaga kemerdekaan, 
keutuhan wilayah dan persatuan nasional 
Afganistan, dan mempertimbangkan 
kehadiran Tuhan yang Maha Besar ketika 
menjalankan seluruh tanggung jawab 
saya, dan menjalankan seluruh kewajiban 
yang dibebankan kepada saya dengan 
jujur.”

Pasal 75

Pemerintah memiliki tugas-tugas sebagai 
berikut:

1. Menjalankan ketentuan Konstitusi 
ini, hukum-hukum lain, dan putusan-
putusan pengadilan.

2. Melindungi kemerdekaan, 
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mempertahankan keutuhan wilayah, 
dan menjaga kepentingan dan 
martabat Afganistan dalam komunitas 
internasional.

3. Menegakkan hukum dan ketertiban 
umum dan menghapus segala jenis 
korupsi administratif.

4. Mempersiapkan anggaran, mengatur 
masalah keuangan, dan melindungi 
kesejahteraan umum.

5. Memberikan laporan kepada Majelis 
1DVLRQDO�GL�DNKLU�WDKXQ�¿VNDO�WHQWDQJ�
tugas-tugas yang telah diselesaikan 
dan rencana-rencana utama untuk 
WDKXQ�¿VNDO�EHULNXWQ\D�

6. Melaksanakan tugas-tugas lain seperti 
yang dinyatakan dalam Konstitusi ini 
dan hukum-hukum lain sebagai tugas 
pemerintahan.

Pasal 76

Untuk mengimplementasikan garis-garis 
dasar kebijakan negara dan mengatur 
tugasnya, pemerintah harus menyusun 
serta menyetujui peraturan, yang tidak 
akan bertentangan dengan isi atau 
semangat hukum apa pun.

Pasal 77

Sebagai kepala unit-unit administratif 
dan anggota pemerintahan, para menteri 
melaksanakan tugas mereka di dalam 
batas-batas yang ditentukan oleh 
Konstitusi ini dan Undang-Undang lain. 
Para menteri bertanggung jawab kepada 
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat  
untuk setiap tugas merekam masing-
masing.

Pasal 78

Jika seorang Menteri didakwa melakukan 
kejahatan kemanusiaan, pengkhianatan 
kepada negara atau melakukan tindak 
pidana sesuai dengan Pasal 134 Konstitusi 
ini, maka kasusnya dapat diajukan ke 
pengadilan khusus.

Pasal 79

Dalam masa reses Dewan Perwakilan 
Rakyat, pemerintah dapat mengeluarkan 
keputusan legislatif dalam hal-hal 
yang mendesak kecuali terkait dengan 
anggaran dan masalah keuangan. 
Keputusan legislatif tersebut akan 
memiliki kekuatan hukum setelah 
disetujui oleh Presiden.  Keputusan-
keputusan legislatif tersebut  harus 
dijaukan kepada Majelis Nasional dalam 
jangka waktu tiga puluh hari mulai dari 
sidang pertama Majelis Nasional. Dalam 
hal Majelis Nasional menolak keputusan 
tersebut, maka legislasi tersebut dianggap 
batal.

Pasal 80

Selama masa jabatannya, Menteri 
dilarang menggunakan jabatannya untuk 
tujuan-tujuan kebahasaan, kedaerahan, 
etnis, agama dan partisan.

BAB V

MAJELIS NASIONAL

Pasal 81

Majelis Nasional Republik Islam 
Afganistan sebagai badan legislatif 
tertinggi adalah pengejawantahan 
kehendak rakyat dan mewakili seluruh 
bangsa.

Setiap anggota Majelis Nasional 
memberikan penilaian sesuai dengan 
kepentingan umum dan manfaat tertinggi 
bagi seluruh rakyat Afganistan pada saat 
mereka memberikan suara mereka.

Pasal 82

Majelis Nasional terdiri dari dua dewan: 
Dewan perwakilan Rakyat dan  Senat.
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Tidak seorang pun dapat menjadi anggota 
kedua dewan secara bersamaan.

Pasal 83

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dipilih oleh rakyat melalui pemilihan 
yang bebas, umum, rahasia dan langsung. 
Masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat 
berakhir pada tanggal 1 bulan Saratan 
tahun kelima setelah pengumuman hasi 
pemilihan, dan parlemen baru memulai 
tugasnya. Pemilihan anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat harus diadakan dalam 
30 sampai 60 hari sebelum berakhirnya 
masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat.

Jumlah anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat harus proporsional dengan 
populasi masing-masing daerah pemi-
lihan, tidak boleh lebih dari dua ratus 
lima puluh orang. Daerah pemilihan 
dan masalah-masalah terkait lainnya 
ditentukan oleh Undang-Undang pemi-
lihan umum. Undang-Undang pemilihan 
umum harus mengambil langkah-lang-
kah hukum tertentu, agar sistem pemi-
lihan menyediakan keterwakilan yang 
umum dan proporsional dengan populasi 
GL� VHWLDS� SUR¿QVL� GHQJDQ� SDOLQJ� NXUDQJ�
dua orang wakil perempuan terpilih di 
setiap provinsi.

Pasal 84

Anggota  Senat yang dipilih dan diangkat 
adalah sebagai berikut:

1. Berasal dari anggota dewan setiap 
provinsi, satu orang akan dipilih oleh 
dewan masing-masing untuk masa 
jabatan empat tahun.

2. Berasal dari dewan-dewan wilayah 
dalam setiap provinsi, satu orang akan 
dipilih oleh dewan masing-masing 
untuk masa jabatan tiga tahun.

3. Presiden menunjuk sepertiga anggota  
Senat dari para ahli dan orang-orang 
berpengalaman termasuk dua orang 

perwakilan dari golongan tidak 
mampu dan cacat dan dua orang 
perwakilan dari nomaden untuk masa 
jabatan selama lima tahun.

Presiden mengangkat 50% anggota  Senat 
ini dari kaum perempuan. Seseorang, 
yang diangkat sebagai anggota  Senat, 
akan kehilangan keanggotaannya di 
dewan-dewan masing-masing, dan orang 
lain akan menggantikan posisinya sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang.

Pasal 85

Seseorang yang dicalonkan atau diangkat 
sebagai anggota Majelis Nasional, selain 
harus memenuhi persyaratan pemilihan 
XPXQ�� KDUXV� PHPHQXKL� NXDOL¿NDVL�
sebagai berikut:

1. Warga negara Afganistan, atau 
telah memperoleh kewarganegaraan 
Afganistan setidaknya selama sepuluh 
tahun sebelum menjadi calon.

2. Tidak pernah jadi dijatuhi hukuman 
atas kasus kejahatan kemanusiaan, 
tindak pidana, atau telah dicabut hak-
hak sipilnya berdasarkan putusan 
pengadilan

3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
berusia paling kurang dua puluh 
lima tahun pada saat pencalonan, dan 
anggota  Senat berusia paling kurang 
tiga puluh lima tahun pada saat 
pencalonan atau pengangkatan.

Pasal 86

Mandat para anggota Majelis Nasional 
ditinjau oleh Komisi Pemilihan Umum 
sesuai ketentuan Undang-Undang.

Pasal 87

Di awal periode legislatifnya, masing-
masing dewan memilih salah seorang 
anggotanya sebagai pimpinan, dan dua 
orang anggota sebagai wakil pimpinan 
pertama dan kedua, dan dua anggota 
sebagai sekretaris dan pembantu 
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sekretaris untuk masa jabatan selama 
setahun. Orang-orang ini membentuk 
dewan administratif di dewan masing-
masing. Tugas-tugas dewan administratif 
diatur dalam peraturan yang sesuai 
dengan tugas-tugas internal masing-
masing dewan.

Pasal 88

Setiap dewan dari Majelis Nasional 
membentuk komisi-komisi untuk 
mengkaji topik-topik yang dibahas 
sesuai dengan peraturan internal masing-
masing.

Pasal 89

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 
kekuasaan untuk membentuk komisi 
khusus jika sepertiga anggotanya 
mengajukan usulan untuk menyelidiki 
dan mengkaji tindakan-tindakan 
pemerintahan. Komposisi dan prosedur 
pembentukan komisi ini akan ditentukan 
oleh peraturan-peraturan internal Dewan 
Perwakilan Rakyat.

Pasal 90

Majelis Nasional memiliki kewenangan 
sebagai berikut ini:

��� 0HUDWL¿NDVL�� PHPRGL¿NDVL�� DWDX�
mencabut undang-undang atau 
ketetapan legislatif.

2. Menyetujui rencana pembangunan 
ekonomi, sosial, budaya dan 
teknologi.

3. Menyetujui anggaran negara, 
mengizinkan pengajuan dan 
pemberian hutang.

��� 0HQFLSWDNDQ�� PHPRGL¿NDVL� GDQ�
atau membubarkan badan-badan 
administratif.

��� 0HUDWL¿NDVL� SHUMDQMLDQ� GDQ�
kesepakatan internasional, atau 
mencabut keikutsertaan Afganistan 
dari perjanjian atau kesepakatan itu.

6. Kekuasaan-kekuasaan lain yang 
ditetapkan Konstitusi ini.

Pasal 91

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 
kewenangan sebagai berikut:

1. Memutuskan pemanggilan 
(interpelasi) setiap menteri sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan Pasal 92 
Konstitusi.

2. Mengambil keputusan akhir tentang 
program pembangunan negara dan 
anggaran negara.

3. Menyetujui atau menolak 
pengangkatan (pejabat) sesuai dengan 
ketentuan Konstitusi

Pasal 92

Dewan Perwakilan Rakyat, berdasarkan 
usulan duapuluh persen anggotanya, 
dapat menginterpelasi menteri. 
Jika jawaban yang diberikan tidak 
memuaskan, Dewan Perwakilan Rakyat 
dapat mempertimbangkan mosi tidak 
percaya. Mosi tidak percaya terhadap 
seorang menteri harus eksplisit, langsung, 
dan berdasarkan alasan-alasan yang kuat. 
Mosi ini harus disetujui oleh mayoritas 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 93

Setiap komisi dari dua Dewan yang 
terdapat dalam Majelis Nasional dapat 
mengajukan pertanyaan kepada Menteri 
tentang masalah-masalah tertentu. 
Menteri yang ditanya dapat menjawab 
secara lisan maupun tulisan.

Pasal 94

Undang-Undang adalah apa-apa yang 
disetujui oleh dua Dewan Majelis Nasional 
dan yang dikeluarkan Presiden, kecuali 
Konstitusi ini menyatakan sebaliknya. 
Dalam hal Presiden tidak sepakat dengan 
apa yang disetujui Majelis Nasional, dia 
dapat mengirimkan kembali dokumen 
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Undang-Undang tersebut disertai dengan 
alasan-alasan penolakan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 
lima belas hari sejak diajukan. Dengan 
lewatnya batas waktu ini atau jika Dewan 
Perwakilan Rakyat   menyetujui pokok 
masalah khusus dengan suara mayoritas 
sebanyak dua pertiga, maka rancangan 
Undang-Undang itu dianggap sah dan 
mengikat.

Pasal 95

Usulan rancangan Undang-Undang dapat 
dilakukan oleh pemerintah, atau anggota 
Majelis Nasional, dan oleh Mahkamah 
Agung melalui Pemerintah dalam 
wilayah pengaturan peradilan. Usulan 
anggaran dan masalah keuangan hanya 
bisa dilakukan oleh pemerintah.

Pasal 96

Jika rancangan Undang-Undang tersebut 
menyangkut pengenaan pajak baru 
atau pengurangan pendapatan negara, 
rancangan tersebut harus dimasukkan 
dalam program kerja Majelis Nasional 
dengan syarat sumber pemasukan 
alternatif juga dimasukkan dalam 
rancangan dimaksud.

Pasal 97

Usulan rancangan Undang-Undang 
yang diajukan pemerintah pertama-tama 
diserahkan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat  . Dewan Perwakilan Rakyat   
menyetujui atau menolak usulan rancangan 
Undang-Undang termasuk anggaran 
dan masalah keuangan dan usulan untuk 
memperoleh atau memberikan hutang 
setelah melakukan pembahasan secara 
menyeluruh. Dewan Perwakilan Rakyat   
tidak dapat menunda usulan lebih dari 
satu bulan. Usulan rancangan Undang-
Undang diserahkan kepada  Senat, setelah 
disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat.  
Senat   harus membuat keputusan tentang 

usulan itu dalam masa lima belas hari. 
Majelis Nasional harus mendahulukan 
pemberlakuan Undang-Undang, perjanjian 
dan rancangan pembangunan nasional yang 
memerlukan perhatian dan keputusan segera 
sesuai dengan permintaan pemerintah. 
Jika usulan rancangan Undang-Undang 
diajukan oleh sepuluh orang anggota dari 
salah satu Dewan dan kemudian disetujui 
oleh seperlima anggota dewan terkait, 
maka usulan itu dapat dijadikan agenda 
pembahasan dewan terkait.

Pasal 98

Anggaran negara dan rencana 
pembangunan nasional diserahkan 
melalui  Senat beserta pertimbangan-
pertimbangannya kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat  .

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat, 
terlepas dari persetujuan  Senat, 
dinyatakan berlaku dan mengikat 
setelah ditandatangani oleh Presiden. 
Jika karena beberapa alasan anggaran 
belum mendapat persetujuan sebelum 
PXODL� WDKXQ�¿VNDO� EDUX�� DQJJDUDQ� WDKXQ�
sebelumnya diterapkan sampai anggaran 
baru disetujui. Pemerintah mengajukan 
DQJJDUDQ� WDKXQ� ¿VNDO� EDUX� GDQ� ODSRUDQ�
keuangan singkat tahun berjalan di 
NZDUWDO� WHUDNKLU� WDKXQ� ¿VNDO� NHSDGD�
Dewan Perwakilan Rakyat. Laporan 
NHXDQJDQ�VLQJNDW�WDKXQ�¿VNDO�\DQJ�WHODK�
berlalu harus diserahkan pemerintah 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat   
paling lambat dalam enam bulan tahun 
baru, sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang. Dewan Perwakilan Rakyat   
tidak dapat menunda persetujuan atas 
anggaran lebih dari satu bulan atau izin 
untuk memberikan atau memperoleh 
hutang lebih dari 15 hari. 

Jika selama jangka waktu ini Dewan 
Perwakilan Rakyat tidak berhasil 
membuat keputusan terkait masalah 
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pemberian atau perolehan hutang, 
usulan tersebut dianggap telah mendapat 
persetujuan.

Pasal 99

Jika, dalam satu sidang Majelis Nasional, 
anggaran tahunan atau rancangan 
pembangunan atau masalah yang terkait 
dengan keamanan umum, kesatuan 
teritorial, dan kemerdekaan negara 
sedang dibahas, maka sidang majelis itu 
tidak bisa diakhiri sebelum mendapat 
keputusan tentang pembahasan terkait.

Pasal 100

Dalam hal keputusan salah satu dewan 
ditolak oleh dewan lain, maka dibentuklah 
satu komite gabungan dengan jumlah 
anggota sama dari masing-masing 
dewan untuk mencari jalan keluar 
perbedaan pendapat tersebut. Keputusan 
komite ini berlaku setelah disetujui oleh 
Presiden. Dalam hal komite gabungan 
tidak mampu memecahkan perbedaan 
pendapat maka keputusan tersebuat 
dianggap ditolak.  Dalam keadaan ini, 
Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa 
sidang berikutnya mengambil keputusan 
dengan disetujui dua pertiga anggotanya. 
Persetujuan ini dipandang mengikat 
setelah ditandatangani oleh Presiden 
tanpa terlebih dahulu diserahkan kepada  
Senat.

Pasal 101

Tidak seorang pun anggota Majelis 
Nasional yang dapat dituntut secara 
hukum atas pendapat-pendapat yang dia 
sampaikan ketika menjalankan tugasnya.

Pasal 102

Ketika seorang anggota Majelis Nasional 
didakwa atas satu kejahatan, otoritas 
penegak hukum harus memberitahu dewan, 
tempat di mana orang itu jadi anggotanya, 
tentang kasus yang terjadi, dan anggota 

yang didakwa baru dapat dituntut. Dalam 
hal kejahatan yang tertangkap tangan, 
otoritas penegak hukum dapat mengejar 
dan menangkap atas nama hukum si 
terdakwa tanpa izin dewan tempat di mana 
dia jadi anggotanya.

Dalam kedua kasus di atas, jika 
penuntutan hukum mengharuskan 
dilakukannya penahanan terdakwa, 
otoritas penegak hukum wajib segera 
memberitahukan dewan terkait tentang 
kasus tersebut. Jika dakwaan terjadi 
ketika majelis sedang masa reses, 
izin penangkapan diperoleh dari 
badan administratif dewan terkait dan 
keputusan badan ini disampaikan pada 
sidang pertama dewan terkait untuk 
diambil sebuah keputusan.

Pasal 103

Para menteri dapat berpartisipasi dalam 
sidang-sidang setiap dewan Majelis 
Nasional. Setiap dewan Majelis Nasional 
dapat meminta partisipasi Menteri agar 
terlibat dalam sidangnya.

Pasal 104

Kedua dewan dari Majelis Nasional 
melaksanakan sidang-sidangnya secara 
terpisah dalam waktu yang bersamaan. 
Dalam situasi-situasi berikut, kedua 
dewan dapat mengadakan sidang 
bersama:

1. Ketika sidang legislatif, atau sidang 
tahunan yang dibuka oleh Presiden.

2. Ketika sidang bersama dianggap 
perlu oleh Presiden.

Dalam hal ini, pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat   memimpin sidang 
bersama Majelis Nasional.

Pasal 105

Sidang-sidang Majelis Nasional bersifat 
terbuka, kecuali Pimpinan majelis, atau 
setidaknya sepuluh orang anggota Majelis 
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Nasional menghendaki kerahasiaannya 
dan majelis menerima permintaan ini. 
Tidak seorang pun dapat memasuki 
gedung Majelis Nasional secara paksa.

Pasal 106

Kuorum untuk sidang-sidang setiap 
dewan Majelis Nasional adalah jumlah 
mayoritas anggotanya, dan keputusan 
diambil oleh jumlah mayoritas anggota 
yang hadir, kecuali yang dinyatakan 
sebaliknya oleh Konstitusi.

Pasal 107

Majelis Nasional melaksanakan sidang 
biasa sebanyak dua kali setiap tahun. 
Masa tugas Majelis Nasional setiap tahun 
adalah sembilan bulan. Ketika diperlukan, 
majelis dapat memperpanjang masa ini. 
Sidang-sidang luar biasa majelis selama 
masa reses dapat diadakan dengan 
perintah Presiden.

Pasal 108

Dalam hal kematian, pengunduran diri dan 
pemberhentian seorang anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat  , dan/atau tidak 
mampu atau cacat, yang menghalanginya 
secara tetap untuk melaksanakan tugas-
tugasnya, pengangkatan wakil rakyat 
baru untuk sisa masa jabatan legislatif 
berikutnya diatur dengan ketentuan 
Undang-Undang.

Hal-hal yang terkait dengan kehadiran 
dan ketidakhadiran anggota Majelis 
Nasional diatur menurut ketentuan-
ketentuan internal masing-masing dewan.

Pasal 109

Usulan untuk amandemen Undang-
Undang pemilu tidak dapat dimasukkan 
ke dalam agenda kerja majelis selama 
tahun terakhir periode legislatif.

BAB VI

MAJELIS AGUNG

Pasal 110

Dewan Agung adalah perwujudan 
tertinggi dari rakyat Afganistan. Dewan 
Agung terdiri dari unsur-unsur sebagai 
berikut:

1. Anggota Majelis Nasional.
2. Pimpinan dewan-dewan provinsi dan 

wilayah.
Para menteri, Ketua Mahkamah Agung 
dan anggota Mahkamah Agung serta 
Jaksa Agung dapat terlibat dalam sidang-
sidang Dewan Agung   tanpa hak suara.

Pasal 111

Dewan Agung   akan bersidang untuk 
situasi-situasi sebagai berikut:

1. Untuk mengambil keputusan tentang 
masalah-masalah yang terkait dengan 
kemrdekaan, kedaulatan nasional, 
keutuhan wilayah, dan kepentingan-
kepentingan utama negara.

2. Untuk mengamandemen ketentuan-
ketentuan dalam Konstitusi.

3. Untuk menuntut Presiden sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan Pasal 69 
Konstitusi.

Pasal 112

Dewan Agung   dalam sidang pertamanya 
memilih di antara anggotanya seorang 
ketua, seorang wakil ketua, seorang 
sekretaris dan pembantu sekretaris.

Pasal 113

Kuorum Dewan Agung   untuk 
pemungutan suara dipenuhi oleh 
mayoritas anggotanya. Keputusan 
Dewan Agung   diambil oleh mayoritas 
anggota yang hadir kecuali dalam kasus-
kasus yang secara tegas dinyatakan 
dalam Konstitusi.
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Pasal 114

Pembahasan-pembahasan Dewan 
Agung   terbuka untuk umum kecuali 
saat seperempat anggotanya meminta 
kerahasiaan, dan Dewan Agung   
menerima permintaan ini.

Pasal 115

Selama sidang-sidang Dewan Agung  , 
ketentuan Pasal 101 dan 102 Konstitusi 
ini berlaku untuk para anggotanya.

BAB VII

KEKUASAAN KEHAKIMAN 

Pasal 116

Pengadilan adalah organ independen 
dari negara Republik Islam Afganistan. 
Susunan Pengadilan terdiri dari 
Mahkamah Agung, Pengadilan Banding, 
Pengadilan Negeri dengan struktur 
kewenangan masing-masing diatur 
oleh Undang-Undang. Mahkamah 
Agung adalah organ hukum tertinggi, 
mengepalai seluruh organ pengadilan 
Republik Islam Afganistan.

Pasal 117 

Mahkamah Agung terdiri dari sembilan 
anggota yang diangkat oleh Presiden untuk 
masa jabatan selama sepuluh tahun dengan 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat   
dan dengan mempertimbangkan ketentuan-
ketentuan dari paragraf ketiga Pasal 50 
dan Pasal 118 Konstitusi. Pada awalnya, 
pengangkatan tersebut adalah sebagai 
berikut:

Tiga anggota diangkat untuk masa 
jabatan selama empat tahun, tiga orang 
untuk tujuh tahun dan tiga orang untuk 
sepuluh tahun. Sementara pengangkatan-
pengangkatan selanjutnya adalah 

untuk masa jabatan sepuluh tahun. 
Pengangkatan anggota untuk masa 
jabatan kedua kali tidak diperbolehkan.

Presiden akan menunjuk salah satu 
anggotanya sebagai Ketua Mahkamah 
Agung. Anggota Mahkamah Agung tidak 
bisa diberhentikan dari tugasnya sampai 
berakhir masa jabatannya, kecuali dalam 
keadaan-keadaan yang dinyatakan Pasal 
127 Konstitusi.

Pasal 118

Seorang anggota Mahkamah Agung harus 
PHPLOLNL�NXDOL¿NDVL�VHEDJDL�EHULNXW�

1. Usia pimpinan Mahkamah Agung 
dan anggotanya tidak boleh kurang 
dari empat puluh tahun pada saat 
pengangkatan.

2. Berkewarganegaraam Afganistan.
3. Memiliki pendidikan tinggi di bidang 

hukum atau yurisprudensi Islam, dan 
memiliki keahlian dan pengalaman 
yang cukup tentang sistem pengadilan 
Afganistan.

4. Memiliki standar etika yang tinggi 
dan memiliki reputasi yang baik.

5. Tidak pernah dijatuhi hukuman 
karena melakukan kejahatan 
kemanusiaan, tindak pidana, dan 
kehilangan hak-hak sipilnya lewat 
putusan pengadilan.

6. Tidak menjadi anggota partai 
politik apa pun selama menduduki 
jabatannya.

Pasal 119

Anggota Mahkamah Agung 
mengucapkan sumpah berikut di depan 
Presiden sebelum menduduki jabatannya: 

“Dengan Nama Allah yang Maha 
Pengasih dan Maha Penyayang, Saya 
bersumpah dengan nama Tuhan yang 
Maha Besar untuk menjunjung tinggi 
keadilan dan kebenaran sesuai dengan 
ketentuan agama Islam yang suci dan 
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ketentuan Konstitusi ini dan hukum-
hukum Afganistan yang lain, dan 
menjalankan tugas sebagai seorang 
hakim dengan kejujuran, kebajikan dan 
ketidakberpihakan.”

Pasal 120

Kewenangan pengadilan adalah 
mengadili perkara mengenai  orang 
atau badan hukum, termasuk negara, 
baik sebagai penggugat atau tergugat 
di hadapan pengadilan sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang.

Pasal 121

Mahkamah Agung, berdasarkan 
permohonan pemerintah atau Pengadilan, 
dapat melakukan peninjauan kembali atas 
Undang-Undang, ketetapan legislatif, 
perjanjian internasional, kesepakatan 
internasional terhadap Konstitusi serta 
menginterpretasikannya, sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang.

Pasal 122

Dalam keadaan apa pun, tidak satu 
pun Undang-Undang yang dapat 
memindahkan sebuah kasus dari 
yurisdiksi suatu cabang pengadilan ke 
cabang pengadilan lain sebagaimana 
yang telah ditetapkan oleh Konstitusi 
ini. Ketentuan ini tidak berlaku bagi 
pendirian Pengadilan-pengadilan khusus 
yang dinyatakan dalam Pasal 69, 78 
dan 127 Konstitusi ini dan pengadilan 
militer dalam hal perkara-perkara yang 
terkait dengannya. Struktur dan otoritas 
pengadilan-pengadilan ini diatur oleh 
Undang-Undang.

Pasal 123

Dengan mempertimbangkan ketentuan-
ketentuan yang tercantum dalam 
Konstitusi, aturan-aturan yang terkait 
dengan struktur, otoritas dan pelaksanaan 
pengadilan serta kewenangan para hakim 

diatur sesuai ketentuan Undang-Undang.

Pasal 124

Ketentuan hukum yang berkaitan dengan 
pegawai negeri sipil dan juga staf 
administrasi negara lainnya juga berlaku 
untuk pejabat dan personel administrasi 
peradilan; namun pengangkatan, 
pemberhentian, promosi, pensiun, 
penghargaan dan hukuman mereka diatur 
oleh Mahkamah Agung sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang.

Pasal 125

Anggaran cabang-cabang pengadilan 
disusun oleh Mahkamah Agung 
berdasarkan konsultasi dengan 
pemerintah dan disampaikan kepada 
Majelis Nasional oleh pemerintah 
sebagai bagian dari anggaran negara. 
Penerapan anggaran untuk cabang-
cabang pengadilan adalah wewenang 
Mahkamah Agung.

Pasal 126

Para anggota Mahkamah Agung 
menerima gaji pensiun resmi selama 
hidupnya jika mereka tidak menduduki 
jabatan negara dan politik.

Pasal 127

Apabila sepertiga dari anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat meminta diadakan 
pemeriksaan pengadilan atas Ketua 
Mahkamah Agung, atau salah seorang 
anggota Mahkamah Agung terkait 
dengan kejahatan yang dia lakukan 
saat menjalankan tugas, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat menyetujui 
permintaan ini dengan mayoritas dua 
pertiga suara, maka yang bersangkutan 
diberhentikan dari jabatannya dan 
kasusnya dibawa ke pengadilan khusus. 
Pembentukan pengadilan dan prosedur 
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penuntutannya diatur sesuai ketentuan 
Undang-Undang.

Pasal 128

Di pengadilan-pengadilan Afganistan, 
proses peradilan bersifat terbuka dan 
setiap orang dibolehkan mengikutinya 
sesuai batasan-batasan Undang-Undang. 
Pengadilan, dalam keadaan-keadaan 
yang dinyatakan dalam Undang-Undang 
atau dalam keadaan-keadaan di mana 
kerahasiaan peradilan dipandang perlu, 
dapat melakukan proses peradilan secara 
tertutup, namun pengucapan putusan 
pengadilan harus bersifat terbuka dalam 
keadaan apa pun.

Pasal 129

Pengadilan wajib menyatakan 
pertimbangan-pertimbangan putusan 
yang dikeluarkannya. Seluruh putusan 
pengadilan harus dijalankan, kecuali 
untuk hukuman mati yang harus 
mendapat persetujuan Presiden sebelum 
dijalankan.

Pasal 130

Dalam mengadili perkara, pengadilan 
memakai ketentuan-ketentuan dari 
Konstitusi ini dan Undang-Undang 
lainnya. Apabila tidak ada ketentuan 
dalam Konstitusi atau Undang-Undang 
lain tentang suatu perkara, putusan 
pengadilan harus berada dalam batas-
batas Konstitusi dan sesuai dengan 
SULQVLS� KXNXP� PD]KDE� +DQD¿� GDSDW�
mengambil putusan yang harus bertujuan 
melayani keadilan dengan cara-cara yang 
paling mungkin.

Pasal 131

Pengadilan dapat memakai hukum 
mazhab Syiah dalam perkara yang terkait 
dengan masalah-masalah pribadi yang 
melibatkan pengikut Syiah sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang. Dalam 

perkara-perkara lain, jika Konstitusi dan 
Undang-Undang lain tidak menyatakan 
ketentuan yang jelas dan kedua belah 
pihak yang berperkara adalah pengikut 
aliran Syiah, maka pengadilan dapat 
memutuskan perkara berdasarkan hukum 
aliran ini.

Pasal 132

Para hakim diangkat atas usul Mahkamah 
Agung dan persetujuan Presiden.

Pengangkatan, pemindahan, promosi, 
penghukuman, dan usulan untuk 
pemberhentian hakim berada dalam 
wewenang Mahkamah Agung sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang. 
Mahkamah Agung mendirikan Kantor 
Administrasi Umum Peradilan yang 
bertujuan menciptakan tata administrasi 
dan tata kelola pengadilan yang lebih 
baik serta memastikan dilakukannya 
perbaikan-perbaikan yang diperlukan.

Pasal 133

Manakala seorang hakim dituntut karena 
melakukan kejahatan, Mahkamah Agung 
menyelidiki perkara yang melibatkan 
hakim bersangkutan sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang. Setelah 
mendengarkan pembelaannya, dan 
manakala Mahkamah Agung menilai 
tuduhan tersebut sah, maka dia harus 
mengajukan usulan pemecatan hakim 
tersebut kepada Presiden. Setelah 
mendapat persetujuan Presiden, hakim 
yang jadi tersangka diberhentikan dari 
jabatannya, dan dihukum sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang.

Pasal 134

Penyidikan kejahatan adalah tugas polisi, 
sedangkan penuntutan dilaksanakan 
oleh Kantor Kejaksaan sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang. Kantor 
Kejaksaan adalah bagian dari lembaga 
eksekutif, dan bersifat independen dalam 
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pekerjaannya. Struktur, wewenang, 
dan tata kerja kantor Kejaksaan diatur 
dalam Undang-Undang. Penyidikan 
dan penyelidikan kejahatan yang terkait 
dengan angkatan bersenjata diatur dalam 
Undang-Undang tersendiri.

Pasal 135

Jika pihak-pihak yang terlibat dalam 
sebuah perkara tidak menguasai bahasa 
yang dipergunakan dalam pengadilan, 
mereka memiliki hak untuk memahami 
materi dan dokumen-dokumen yang 
terkait dengan perkara dan hak untuk 
berbicara dengan bahasa ibu mereka 
melalui seorang penerjemah yang 
ditunjuk oleh pengadilan.

BAB VIII

ADMINISTRASI

Pasal 136

Administrasi Republik Islam Afganistan 
didasarkan pada unit-unit administratif 
pusat dan lokal sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang. Administrasi pusat dibagi 
menjadi beberapa unit, masing-masing 
unit dikepalai oleh seorang menteri. Unit 
administrasi lokal adalah provinsi. Jumlah, 
wilayah, cabang-cabang, dan struktur 
administrasi provinsi dan administrasi-
administrasi terkait dengannya diatur oleh 
Undang-Undang berdasarkan jumlah 
penduduk, situasi sosial dan ekonomi serta 
ORNDVL�JHRJUD¿�VHWHPSDW�

Pasal 137

Pemerintah, sembari mempertahankan 
prinsip kesatuan, sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang dapat 
mendelegasikan wewenang tertentu 
kepada unit administrasi lokal untuk 
tujuan mempercepat dan meningkatkan 
urusan-urusan ekonomi, sosial dan 

budaya, serta meningkatkan partisipasi 
rakyat dalam pembangunan bangsa.

Pasal 138

Sebuah dewan provinsi dibentuk di 
setiap provinsi. Anggota dewan provinsi 
dipilih secara proporsional dengan 
jumlah penduduk melalui pemungutan 
suara yang bebas, langsung dan umum 
oleh warga provinsi bersangkutan untuk 
masa jabatan selama empat tahun sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang. 
Dewan provinsi memilih satu orang 
anggotanya sebagai pimpinan.

Pasal 139

Dewan provinsi ambil bagian dalam 
pencapaian tujuan pembangunan negara 
dan memperbaiki segala masalahnya 
dengan cara-cara yang dinyatakan dalam 
Undang-Undang, dan memberikan 
pertimbangan terkait masalah-masalah 
penting yang berada di wilayah provinsi 
terkait. Dewan provinsi menjalankan 
tugasnya bekerja sama dengan pemerintah 
provinsi.

Pasal 140

Untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang 
melibatkan rakyat dan memberi mereka 
kesempatan untuk berperan aktif dalam 
administrasi lokal, dewan-dewan dapat 
dibentuk di distrik dan desa-desa sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang. 
Anggota dewan-dewan ini dipilih oleh 
warga lokal melalui pemilihan bebas, 
umum, rahasia dan langsung untuk masa 
jabatan selama tiga tahun. Partisipasi 
orang-orang nomaden dalam dewan-
dewan ini diatur oleh Undang-Undang.

Pasal 141

Kotap-kota dibentuk untuk mengurusi 
masalah-masalah kota. Walikota dan 
anggota dewan kota dipilih melalui 
pemilihan yang bebas, umum, rahasia dan 
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langsung. Hal-hal yang terkait dengan 
kota diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 142

Untuk tujuan penerapan ketentuan-
ketentuan, dan untuk memastikan 
berlakunya nilai-nilai Konstitusi, negara 
dapat mendirikan badan-badan yang 
dibutuhkan.

BAB IX

KEADAAN DARURAT NEGARA

Pasal 143

Dalam hal terkait perang, ancaman perang, 
pemberontakan besar, bencana alam, atau 
situasi-situasi yang sama dengannya di 
mana upaya melindungi kemerdekaan 
atau kelangsungan bangsa menjadi tidak 
mungkin kalau mengikuti ketentuan-
ketentuan dalam konstitusi ini, maka 
Presiden dengan persetujuan Majelis 
Nasional dapat menyatakan keadaan 
darurat negara di sebagian atau di seluruh 
bagian negara. Jika keadaan darurat 
negara berlanjut selama lebih dari dua 
bulan, maka persetujuan Majelis Nasional 
dipersyaratkan untuk perpanjangannya.

Pasal 144

Selama keadaan darurat negara, Presiden 
dengan berkonsultasi kepada pimpinan 
Majelis Nasional dan Ketua Mahkamah 
Agung, dapat mengalihkan beberapa 
kekuasaan Majelis Nasional kepada 
Pemerintah.

Pasal 145

Selama keadaan darurat negara, 
Presiden dengan berkonsultasi kepada 
pimpinan Majelis Nasional dan Ketua 
Mahkamah Agung, dapat menangguhkan 
keberlakuan ketentuan-ketentuan berikut 

atau memberikan pembatasan pada 
mereka:

1. Paragraf dua Pasal 27;
2. Pasal 36;
3. Paragraf dua Pasal 37;
4. Paragraf dua Pasal 38.

Pasal 146

Selama keadaan darurat negara, 
Konstitusi tidak dapat diamandemen.

Pasal 147

Jika masa jabatan Presiden, dan/atau 
masa jabatan lembaga legislatif berakhir 
dalam masa darurat negara, pemilihan-
pemilihan baru harus ditunda, dan masa 
jabatan kepresidenan, lembaga legislatif 
dapat diperpanjang selama tidak lebih 
dari empat bulan. Jika keadaan darurat 
negara berlanjut lebih dari empat 
bulan, Dewan Agung   dapat dipanggil 
Presiden untuk menentukan keputusan 
berikutnya. Dalam waktu dua bulan 
setelah berakhirnya keadaan darurat, 
harus dilaksanakan pemilihan umum.

Pasal 148

Setelah masa darurat negara berakhir, 
langkah-langkah yang diambil 
berdasarkan Pasal 144 dan 145 Konstitusi 
langsung dianggap tidak berlaku.

BAB X

AMANDEMEN

Pasal 149

Prinsip-prinsip kepatuhan terhadap 
ajaran agama suci Islam serta Republik 
Islam tidak akan diubah. Mengubah 
hak-hak dasar rakyat hanya akan 
diizinkan hanya dalam rangka untuk 
meningkatkannya. Dengan pertimbangan 
atas pengalaman baru dan tuntutan 
zaman, maka kandungan-kandungan lain 
dari Konstitusi ini dapat diamandemen 
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dengan usulan Presiden atau mayoritas 
Majelis Nasional sesuai dengan ketentuan 
Pasal 67 dan 146 Konstitusi.

Pasal 150

Untuk membuat usulan terkait 
amandemen Konstitusi, sebuah Komisi 
yang terdiri dari aparat Pemerintahan, 
Majelis Nasional, Mahkamah Agung, 
dibentuk berdasarkan dekrit Presiden, 
dan komisi ini bertugas menyiapkan 
rancangan amandemen. Untuk 
persetujuan amandemen, Dewan Agung   
akan bersidang berdasarkan keputusan 
Presiden sesuai dengan ketentuan Bab 
tentang Dewan Agung. Manakala Dewan 
Agung   menyetujui sebuah amandemen 
berdasarkan suara mayoritas dua pertiga 
anggotanya, maka amandemen itu 
berlaku setelah disahkan oleh Presiden.

BAB XI

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 151

Presiden, para Wakil Presiden, para 
Menteri, Kepala dan anggota Mahkamah 
Agung, Kepala Bank Sentral, Direktorat 
Keamanan Nasional, para Gubernur dan 
Walikota tidak dapat terlibat dalam bisnis 
yang menguntungkan dengan negara.

Pasal 152

Presiden, para Wakil Presiden, para 
Menteri, Ketua Mahkamah Agung dan 
anggota Mahkamah Agung, Ketua dan 
anggota Majelis Nasional, Jaksa Agung 
dan hakim tidak boleh terlibat dalam 
pekerjaan lain selama masa jabatan 
mereka.

Pasal 153

Hakim, Jaksa, dan para Pejabat Angkatan 
Bersenjata dan Polisi, serta Pegawai 
Badan Keamanan Nasional, tidak dapat 

menjadi anggota partai politik selama 
masa jabatan mereka.

Pasal 154

Harta kekayaan Presiden, para Wakil 
Presiden, para menteri, anggota 
Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan 
para hakim, sebelum dan sesudah 
masa jabatan mereka akan dicatat dan 
dimonitor oleh sebuah badan yang akan 
diatur oleh Undang-Undang.

Pasal 155

Wakil Presiden, Menteri, Presiden, serta 
anggota Majelis Nasional dan Mahkamah 
Agung, hakim, dan Jaksa Agung akan 
diberikan gaji yang layak sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang.

Pasal 156

Komisi Independen Pemilihan Umum 
akan dibentuk untuk menyelenggarakan 
dan mengawasi segala jenis pemilihan 
umum dan untuk mengadakan 
referendum di dalam negeri berdasarkan 
ketentuan Undang-Undang.

Pasal 157

Komisi Independen untuk Pengawasan 
Pelaksanaan Konstitusi akan dibentuk 
berdasarkan Undang-Undang. Anggota 
Komisi ini diangkat oleh Presiden dengan 
persetujuan Dewan Rakyat.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 158

Gelar Bapak Bangsa dan keistimewaan-
keistimewaan yang dianugerahkan 
Dewan Agung Darurat   pada tahun 1381 
(2002) kepada Yang Mulia Mohammad 
Zahir, Mantan Raja Afganistan, tetap 
menjadi haknya selama hidupnya, sesuai 
dengan ketentuan konstitusi.
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Pasal 159

Periode antara pemberlakuan Konstitusi 
sampai  menjelang pelantikan Majelis 
Nasional dipandang sebagai periode 
transisi. Selama masa transisi, Negara 
Islam Afganistan Transisi akan memenuhi 
tugas-tugas berikut:

1. Mengeluarkan peraturan-peraturan 
terkait dengan pemilihan Presiden, 
Majelis Nasional, dan dewan-dewan 
lokal dalam enam bulan.

2. Mengeluarkan peraturan-peraturan 
terkait struktur dan otoritas 
pengadilan dan struktur administrasi 
dasar dalam satu tahun.

3. Mendirikan Komisi Independen 
Pemilihan Umum.

4. Melaksanakan reformasi reformasi 
yang diperlukan untuk mengatur 
urusan eksekutif dan yudisial dengan 
lebih baik;.

5. Mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan untuk mempersiapkan 
dasar-dasar pemberlakuan ketentuan-
ketentuan Konstitusi ini.

Pasal 160

Presiden terpilih pertama menduduki 
jabatannya dalam tiga puluh hari setelah 
hasil pemilihan umum diumumkan, 
sesuai dengan ketentuan konstitusi ini. 
Setiap upaya yang diperlukan akan 
dilakukan untuk mengadakan pemilihan 
presiden pertama dan pemilihan anggota 
parlemen secara bersamaan. Menjelang 
pembentukan Majelis Nasional, 
kekuasaan-kekuasaan Majelis Nasional 
yang diuraikan dalam konstitusi ini akan 
dijalankan oleh Pemerintahan. Pejabat 

Mahkamah Agung sementara akan 
dibentuk oleh Keputusan Presiden.

Pasal 161

Majelis Nasional akan menjalankan 
wewenangnya langsung setelah 
pembentukannya sesuai dengan konstitusi 
ini. Pemerintah, dan Mahkamah Agung 
dibentuk dalam tiga puluh hari setelah 
sidang pertama Dewan Perwakilan Rakyat   
berlangsung. Presiden Negara Islam 
Afganistan Transisi akan menjalankan 
tugas-tugasnya sampai  Presiden terpilih 
menduduki jabatannya. Badan-badan 
eksekutif dan yudikatif Negara sesuai 
dengan ketentuan paragraf 3 Pasal 
157 Konstitusi ini akan meneruskan 
tugas-tugasnya, sampai pembentukan 
Pemerintah dan Mahkamah Agung. 
Peraturan-peraturan yang ditetapkan 
dari dimulainya periode transisi, akan 
diserahkan ke dalam sidang pertama 
Majelis Nasional. Peraturan-peraturan 
ini tetap berlaku sampai ada pembatalan 
oleh Majelis Nasional.

Pasal 162

Konstitusi ini mulai berlaku sejak 
disetujui oleh Dewan Agung, dan akan 
ditandatangani dan diumumkan oleh 
Presiden Negara Islam Afganistan 
Transisi. Setelah berlakunya Konstitusi, 
Undang-Undang dan keputusan legislatif 
yang bertentangan dengan ketentuan 
Konstitusi menjadi tidak berlaku.
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Albania

Nama Resmi :  Republik Albania
Ibu Kota Negara :  Tirana
Konstitusi :  1998 diamandemen pada tahun 2012
Bahasa Resmi :  Albania
Bentuk Negara :  Kesatuan 
Sistem Pemerintahan :  Parlementer
Bentuk Pemerintahan :  Republik Federal
Kepala Negara :  Presiden dipilih setiap 5 tahun dapat 

dipilih kembali untuk satu kali masa 
jabatan

Kepala Pemerintahan :  Perdana Menteri diangkat oleh 
Presiden

Lembaga Legislatif  :  Unikameral; Majelis Nasional 
Lembaga Yudikatif :  Pengadilan Tinggi; Pengadilan 

Banding; dan Pengadilan Umum 
Tingkat Pertama.
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BAGIAN SATU

PRINSIP - PRINSIP DASAR

Pasal 1

1. Albania adalah sebuah republik 
parlementer.

2. Republik Albania adalah negara 
kesatuan dan tak bisa dibagi-bagi.

3. Pemerintahan didasarkan pada sistem 
pemilihan umum yang bebas, setara, 
umum dan berkala. 

Pasal 2

1. Kedaulatan di Republik Albania 
adalah milik rakyat.

2. Rakyat menjalankan kedaulatannya 
melalui perwakilan mereka atau 
secara langsung. 

3. Untuk pemeliharaan perdamaian 
dan kepentingan nasional, Republik 
Albania dapat ambil bagian 
dalam sistem keamanan bersama, 
berdasarkan hukum yang disetujui 
oleh mayoritas anggota Majelis. 

Pasal 3

Kemerdekaan negara dan kesatuan 
wilayah, martabat individu, hak asasi 
dan kebebasan manusia, keadilan 
sosial, aturan konstitusional, pluralisme, 
identitas dan warisan nasional, ko 
eksistensi kehidupan beragama, serta 
ko eksistensi dengan, dan pemahaman 
orang Albania atas, kaum minoritas 
adalah dasar-dasar negara ini, yang 
memiliki tugas untuk menghormati dan 
melindunginya. 

Pasal 4

1. Hukum merupakan dasar dan batas-
EDWDV�DNWL¿WDV�QHJDUD�

2. Konstitusi adalah hukum tertinggi di 
Republik Albania.

3. Ketentuan Konstitusi ini dapat 
diterapkan secara langsung, kecuali 
manakala Konstitusi ini menyatakan 
lain. 

Pasal 5

Republik Albania menerapkan hukum 
internasional yang mengikatnya. 

KONSTITUSI ALBANIA

PEMBUKAAN

Kami, rakyat Albania, yang bangga dan menyadari sejarah kami, dengan tanggung 
jawab atas masa yang akan datang, dan dengan kepercayaan kepada Tuhan dan/atau 
nilai-nilai universal lain, dengan keyakinan kuat untuk membangun sebuah negara 
sosial dan demokratis berdasarkan hukum, dan untuk menjamin hak-hak dasar dan 
kemerdekaan manusia, dengan semangat toleransi dan kemajemukan agama, serta 
demi kemakmuran bagi seluruh bangsa, demi perdamaian, kesejahteraan, kebudayaan 
dan solidaritas sosial, dengan aspirasi rakyat Albania selama berabad-abad terhadap 
identitas dan persatuan nasional, dengan keyakinan mendalam bahwa keadilan, 
perdamaian, keselarasan dan kerjasama antar bangsa adalah nilai-nilai tertinggi 
kemanusiaan, 

Kami menetapkan konstitusi ini:
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Pasal 6

Organisasi dan keberfungsian alat-
alat yang dimaksud oleh Konstitusi ini 
diatur oleh undang-undangnya masing-
masing, kecuali manakala Konstitusi ini 
menyatakan lain. 

Pasal 6-1

Pemilihan atau penunjukan atau 
pelaksanaan fungsi lembaga yang 
dimaksud dalam konstitusi ini atau 
ditetapkan oleh undang-undang terlepas 
dari peraturan yang terkandung dalam 
ketentuan lain dari konstitusi ini, harus 
dilarang, jika terjadi keadaan yang 
merusak integritas organisasi, pejabat 
publik, di bawah kondisi dan aturan yang 
ditentukan oleh hukum yang disetujui 
oleh tiga perlima dari semua anggota 
Majelis.

Pasal 7

Sistem pemerintahan dalam Republik 
Albania didasarkan pada pemisahan 
dan keseimbangan kekuasaan legislatif, 
eksekutif dan yudikatif. 

Pasal 8

1. Republik Albania melindungi hak-
hak nasional rakyat Albania yang 
hidup di luar batas-batasnya.

2. Republik Albania melindungi hak-
hak warga negaranya yang tinggal 
sementara atau secara permanen di 
luar batas-batasnya.

3. Republik Albania memastikan 
bantuan bagi orang Albania yang 
hidup dan bekerja di luar negeri untuk 
melangsungkan dan mengembangkan 
ikatan-ikatan mereka dengan warisan 
budaya nasionalnya. 

Pasal 9

1. Partai-partai politik dibentuk secara 
bebas. Organisasi mereka harus sesuai 

dengan prinsip-prinsip demokrasi.

2. Partai-partai politik dan organisasi-
organisasi lain, program dan 
kegiatan yang didasarkan pada 
cara-cara totaliter, yang memancing 
atau mendorong kebencian rasial, 
agama, kedaerahan atau etnis, yang 
menggunakan kekerasan untuk 
mengambil alih kekuasaan atau 
memengaruhi kebijakan negara, serta 
organisasi-organisasi yang bersifat 
rahasia, adalah terlarang menurut 
undang-undang. 

3. Sumber-sumber keuangan partai serta 
pengeluaran mereka harus selalu 
bersifat publik. 

Pasal 10

1. Dalam Republik Albania tidak ada 
agama resmi. 

2. Negara bersifat netral dalam 
masalah keyakinan dan kepercayaan, 
dan juga, menjamin kebebasan 
mengekspresikan itu semua dalam 
kehidupan publik. 

3. Negara mengakui kesetaraan 
komunitas-komunitas agama.

4. Negara dan komunitas agama 
saling menghargai kemerdekaan 
masing-masing dan bekerja sama 
demi kebaikan masing-masing dan 
kebaikan bersama. 

5. Hubungan antara negara dan 
komunitas agama diatur berdasarkan 
kesepakatan yang dibuat antara 
perwakilan masing-masing dan 
Dewan Menteri. Kesepakatan ini 
KDUXV�GLUDWL¿NDVL�ROHK�0DMHOLV�

6. Komunitas agama adalah entitas 
hukum. Mereka memiliki kebebasan 
dalam mengelola harta benda mereka 
sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran, 
aturan-aturan dan kanon-kanon 
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mereka, sejauh tidak ada pihak ketiga 
yang dirugikan. 

Pasal 11

1. Sistem ekonomi Republik Albania 
didasarkan pada hak milik pribadi 
dan umum, serta pada ekonomi pasar 
dan aktivitas ekonomi.

2.  Hak milik pribadi dan publik sama-
sama dilindungi undang-undang.

3.  Pembatasan atas kebebasan kegiatan 
ekonomi hanya dapat dilakukan oleh 
undang-undang dan atas demi alasan-
alasan publik.

Pasal 12

1. Angkatan bersenjata menjaga 
kemerdekaan negara, serta 
melindungi kesatuan teritorial dan 
perintah konstitusionalnya.

2. Angkatan bersenjata memastikan 
netralitasnya dalam masalah politik 
dan tunduk pada kendali warga sipil.

Pasal 13

Pemerintahan daerah dalam Republik 
Albania didirikan berdasarkan prinsip 
desentralisasi kekuasaan dan dijalankan 
sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

Pasal 14

1.   Bahasa resmi dalam Republik Albania 
adalah bahasa Albania.

2.  Bendera nasional berwarna merah 
dengan seekor elang hitam berkepala 
dua di tengahnya.

3. Lambang Republik Albania 
memperlihatkan sebuah perisai merah 
dengan seekor elang hitam berkepala 
dua di tengah. Di bagian atas perisai 
terdapat topi baja Skanderberg 
dengan warna emas.

4. Lagu kebangsaan adalah “Bersatu 
Mengelilingi Bendera Kita.”

5.  Hari Libur Nasional Republik 
Albania adalah Hari Bendera, tanggal 
28 November.

6. Ibu kota Republik Albania adalah 
Tirana.

7. Bentuk dan ukuran simbol-simbol 
nasional, isi syair lagu kebangsaan, 
serta penggunaan masing-masing 
diatur dengan undang-undang. 

BAGIAN DUA

HAK ASASI DAN KEBEBASAN 
MANUSIA

BAB I

PRINSIP-PRINSIP UMUM

Pasal 15

1.  Hak asasi dan kebebasan manusia 
tidak dapat dibagi, tidak dapat dicabut 
dan diganggu-gugat dan berada di 
dasar seluruh tata hukum yuridis.

2. Alat-alat kekuasaan publik, dalam 
menunaikan tugas-tugasnya, harus 
menghormati hak dan kebebasan 
dasar, serta berperan dalam 
mewujudkannya. 

Pasal 16

1.  Hak asasi dan kebebasan manusia 
serta kewajiban-kewajiban yang 
dimaksudkan dalam Konstitusi ini 
bagi warga negara Albania juga 
berlaku bagi orang asing dan orang-
orang tanpa negara yang berada di 
wilayah teritorial Republik Albania, 
kecuali untuk kasus-kasus di 
mana Konstitusi ini secara khusus 
memberikan hak dan kebebasan 
khusus kepada warga negara Albania.

2.  Hak asasi dan kebebasan manusia 
serta kewajiban-kewajiban yang 
dimaksudkan dalam Konstitusi ini 
juga berlaku bagi orang-orang yang 
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terikat hukum selama hak asasi dan 
kebebasan itu sesuai dengan tujuan-
tujuan mereka serta dengan inti hak, 
kebebasan dan kewajiban-kewajiban.

Pasal 17

1. Pembatasan atas hak dan kebebasan 
yang dinyatakan dalam Konstitusi ini 
hanya bisa ditetapkan oleh undang-
undang demi kepentingan umum 
atau demi melindungi hak-hak orang 
lain. Pembatasan harus sesuai dengan 
situasi yang menghendakinya. 

2.  Pembatasan ini tidak boleh melanggar 
esensi hak dan kebebasan serta dalam 
cara apa pun tidak boleh melampaui 
pembatasan-pembatasan yang 
dinyatakan oleh Konvensi Eropa 
tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 18

1.   Setiap orang setara di depan hukum. 

2.  Tidak seorang pun dapat 
didiskriminasi secara tidak adil 
untuk alasan-alasan seperti gender, 
ras, agama, etnis, pendidikan, status 
sosial, atau asal usul.

3.  Tidak seorang pun dapat didiskriminasi 
untuk alasan-alasan yang disebutkan 
dalam paragraf 2 jika tidak ada dasar-
dasar hukum yang kuat dan objektif. 

Pasal 19

1. Siapa pun yang lahir dari setidaknya satu 
orang tuanya berkewarganegaraan 
Albania secara otomatis langsung 
memperoleh kewarganegaraan 
Albania. Kewarganegaraan Albania 
juga dapat diperoleh karena alasan-
alasan yang dinyatakan oleh undang-
undang.

2.  Warga negara Albania tidak akan per-
nah kehilangan kewarganegaraanya, 
kecuali atas kemauannya.

Pasal 20

1. Orang-orang yang berasal dari bangsa 
minoritas melaksanakan hak asasi 
dan kebebasan manusia secara setara 
di depan hukum. 

2. Mereka memiliki hak untuk 
secara bebas mengekspresikan, 
tanpa larangan atau paksaan, 
etnisitas, budaya, agama serta 
bahasa mereka. Mereka memiliki 
hak untuk melestarikan dan 
mengembangkannya, mempelajari 
dan mengajarkannya dalam bahasa 
ibu mereka, serta untuk berkumpul 
dalam organisasi dan perkumpulan 
untuk melindungi kepentingan dan 
identitas mereka.

BAB II

HAK DAN KEBEBASAN PRIBADI

Pasal 21

Hidup seseorang dilindungi oleh undang-
undang.

Pasal 22

1. Kebebasan berekspresi dijamin.

2. Kebebasan pers, radio dan televisi dijamin.

3. Sensor atas suatu sarana komunikasi 
adalah terlarang.

4. Undang-undang diperlukan untuk 
memberikan otorisasi pengoperasian 
stasiun radio atau televisi.

Pasal 23

1. Hak untuk memperoleh informasi 
dijamin.

2. Setiap orang memiliki hak, sesuai 
dengan undang-undang, untuk 
memperoleh informasi tentang 
kegiatan alat-alat negara, serta orang-
orang yang menjalankan fungsi-
fungsi kenegaraan.
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3. Setiap orang diberi kesempatan untuk 
mengikuti pertemuan dari badan-
badan yang dipilih secara kolektif.

Pasal 24

1. Kebebasan memeluk kepercayaan 
dan agama dijamin.

2. Setiap orang bebas memilih 
dan mengubah agama atau 
kepercayaannya, serta 
mengekspresikannya secara 
individual atau kolektif, dalam 
kehidupan publik atau privat, lewat 
penyembahan, pendidikan, praktik 
atau pelaksanaan ritual.

3. Tidak seorang pun dapat dipaksa 
atau dilarang untuk ikut atau tidak 
ikut dalam sebuah komunitas agama 
atau dalam praktik keagamaan atau 
mengumumkan kepercayaan atau 
keimanannya kepada publik. 

Pasal 26

Tidak seorang pun dapat diminta 
melakukan kerja paksa, kecuali dalam 
kasus-kasus hukuman berdasarkan 
putusan hukum, melaksanakan wajib 
militer, atau untuk pelayanan yang 
diharuskan oleh keadaan darurat 
negara, perang atau bencana alam yang 
mengancam kehidupan atau kesehatan 
manusia.

Pasal 27

1. Kebebasan seseorang tidak dapat 
diambil kecuali dalam kasus-kasus 
dan sesuai dengan prosedur yang 
dinyatakan undang-undang.

2. Kebebasan seseorang tidak dapat 
dibatasi, kecuali dalam hal-hal berikut:

a. manakala dia dihukum dengan 
pemenjaraan oleh pengadilan yang 
berwenang;

b. karena gagal memenuhi perintah 
pengadilan yang berkekuatan 

hukum atau kewajiban yang 
ditetapkan oleh undang-undang;

c. manakala ada kecurigaan 
yang berdasar bahwa dia telah 
melakukan kejahatan pidana 
atau untuk menghalangi dia 
berbuat kejahatan pidana atau 
dia melarikan diri setelah dia 
melakukan kejahatan;

d. untuk mengawasi orang yang 
belum dianggap bisa bertanggung 
jawab untuk tujuan pendidikan 
atau untuk membimbingnya 
menjadi seseorang yang kompeten

e. manakala seseorang membawa 
penyakit menular, cacat mental 
atau berbahaya bagi masyarakat; 

f. karena masuk secara ilegal ke 
dalam perbatasan negara atau 
dalam kasus deportasi dan 
ekstradisi. 

3. Kebebasan seseorang tidak bisa 
diambil hanya karena dia tidak 
mampu memenuhi kewajiban 
dalam sebuah kontrak.

Pasal 28

1. Setiap orang yang kebebasannya 
sudah diambil memiliki hak untuk 
langsung diberi tahu, dalam bahasa 
yang dia mengerti, tentang alasan-
alasan langkah tersebut, serta 
tuduhan yang diarahkan kepadanya. 
Seseorang yang kebebasannya telah 
diambil harus diberi tahu bahwa 
dia tidak punya kewajiban untuk 
membuat pengumuman dan punya 
hak untuk berkomunikasi secara 
langsung dengan seorang pengacara, 
dan dia juga diberi kesempatan untuk 
mewujudkan hak-haknya.

2. Seseorang yang kebebasannya telah 
diambil, menurut Pasal 27, paragraf 
2, sub-paragraf c), harus dihadapkan 
dalam waktu 48 jam ke depan hakim, 
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yang akan memutuskan penahanan 
sementara atasnya sebelum disidang 
atau melepaskannya tidak lebih 
dari 48 jam sejak saat dia menerima 
berkas-berkas pemeriksaan.

3. Seseorang yang berada dalam masa 
tahanan sebelum sidang memiliki hak 
untuk membanding putusan hakim. 
Dia memiliki hak untuk disidang 
dalam jangka waktu yang cukup atau 
dilepaskan dengan uang jaminan 
yang sesuai dengan undang-undang. 

4. Dalam kasus-kasus lain, seseorang 
yang telah diambil kebebasannya di 
luar jalur pengadilan dapat memanggil 
hakim kapan pun, yang akan 
memutuskan dalam waktu 48 jam 
terkait status hukum perbuatannya. 

5. Setiap orang yang kebebasannya telah 
diambil menurut Pasal 27, memiliki 
hak diberlakukan secara manusiawi 
dan martabatnya dihormati. 

Pasal 29

1. Tidak seorang pun dapat dituduh atau 
dinyatakan bersalah telah melakukan 
kejahatan pidana yang tidak dianggap 
demikian oleh undang-undang pada 
saat dia melakukannya, dengan 
pengecualian kasus-kasus, yang pada 
saat pelaksanaannya, menurut hukum 
internasional, dinyatakan sebagai 
kejahatan perang atau kejahatan 
kemanusiaan. 

2. Tidak ada hukuman yang dapat 
diberikan yang lebih berat dari yang 
dinyatakan oleh undang-undang pada 
saat kejahatan pidana itu dilakukan.

3. Hukum pidana yang dipandang lebih 
baik memiliki efek retroaktif.

Pasal 30 

Setiap orang dipandang tidak bersalah 
selama kesalahannya tidak terbukti lewat 
putusan akhir pengadilan. 

Pasal 31

Selama masa persidangan pidana, setiap 
orang memiliki hak:

a. untuk diberi tahu secara langsung 
dan terperinci tentang tuduhan yang 
diarahkan padanya, rincian hak-
haknya, serta memiliki kesempatan 
untuk memberitahu keluarga atau 
orang-orang terdekatnya;

b. untuk memiliki waktu dan fasilitas 
yang layak untuk menyiapkan 
pembelaan diri;

c. untuk memperoleh bantuan secara 
cuma-cuma dari seorang penerjemah, 
manakala dia tidak berbicara atau 
mengerti bahasa Albania;

d. untuk membela dirinya sendiri atau 
dengan bantuan pembela sah yang 
dia pilih; berkomunikasi dengan 
bebas dan pribadi dengannya, serta 
dipastikan mendapat pembelaan yang 
bebas jika dia tidak memiliki sarana 
yang memadai; 

e. untuk bertanya kepada para saksi 
yang hadir dan mengupayakan 
penghadiran saksi, ahli, dan orang-
RUDQJ�ODLQ�\DQJ�GDSDW�PHQJNODUL¿NDVL�
fakta-fakta.

Pasal 32

1. Tidak seorang pun dapat dipaksa 
untuk bersaksi melawan dirinya 
sendiri atau keluarganya atau 
mengakui kesalahannya.

2. Tidak seorang pun dapat dinyatakan 
bersalah berdasarkan data-data yang 
dikumpulkan dengan cara-cara yang 
tidak sah menurut hukum. 

Pasal 33

1. Tidak seorang pun dapat ditolak 
haknya untuk didengar sebelum 
diadili.
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2. Seseorang yang bersembunyi dari 
pengadilan tidak akan memperoleh 
hak ini.

Pasal 34

Tidak seorang pun dapat dihukum lebih 
dari satu kali untuk kejahatan kriminal 
yang sama dan tidak pula dapat diadili 
kembali, kecuali untuk kasus-kasus yang 
diputuskan oleh pengadilan lebih tinggi 
untuk diputuskan ulang, dengan cara-cara 
yang ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 35

1. Tidak seorang pun diwajibkan, kecuali 
undang-undang menghendakinya, 
untuk mengumumkan kepada publik 
data-data pribadinya.

2. Pengumpulan, penggunaan dan 
pengumuman data tentang pribadi 
seseorang dilakukan dengan 
persetujuan orang bersangkutan, 
kecuali untuk kasus-kasus yang 
dinyatakan undang-undang. 

3. Setiap orang memiliki hak 
untuk mengenali data-data yang 
dikumpulkan terkait dengan dirinya, 
kecuali untuk kasus-kasus yang 
dinyatakan undang-undang.

4. Setiap orang memiliki hak untuk 
meminta perbaikan atau penghapusan 
terhadap data-data yang tidak benar 
atau tidak lengkap yang dikumpulkan 
dengan cara-cara yang melawan 
hukum. 

Pasal 36

Kemerdekaan dan kerahasiaan korespon-
densi atau sarana-sarana komunikasi lain 
dijamin. 

Pasal 37

1. Keadaan tidak dapat diganggu gugat 
dari tempat kediaman dijamin.

2. Penggeledahan tempat kediaman, 

serta tempat-tempat yang setara 
dengannya, hanya dapat dilakukan 
dalam perkara dan cara-cara yang 
dinyatakan undang-undang.

3. Tidak seorang pun dapat digeledah 
secara pribadi di luar proses pengadilan 
pidana, dengan pengecualian kasus-
kasus memasuki wilayah teritorial 
negara atau meninggalkannya, atau 
untuk menghindari risiko yang 
mengancam keamanan umum. 

Pasal 38

1. Setiap orang memiliki hak untuk 
memilih tempat tinggalnya atau 
pindah secara bebas ke bagian mana 
pun dari wilayah teritorial negara.

2. Tidik seorang pun dapat dilarang untuk 
bepergian secara bebas ke luar negara. 

Pasal 39

1. Tidak seorang warga negara Albania 
pun dapat diusir dari wilayah teritorial 
negara.

2. Ekstradisi hanya diizinkan manakala 
ditentukan secara jelas dalam 
perjanjian-perjanjian internasional, 
yang diikuti oleh Republik Albania, 
dan handa melalui keputusan 
pengadilan. 

3. Pengusiran warga asing secara 
kolektif adalah terlarang. Pengusiran 
individu diizinkan di bawah syarat-
syarat yang ditentukan undang-
undang.

Pasal 40

Warga asing memiliki hak untuk 
mengungsi ke dalam Republik Albania 
sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 41

1. Hak milik pribadi dijamin.

2. Harta milik bisa jadi diperoleh karena 
hadiah, warisan, pembelian, atau 
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cara-cara lama yang dinyatakan oleh 
Hukum Perdata.

3. Undang-undang bisa berlaku untuk 
pengambilalihan atau pembatasan 
penggunaan hak milik benda hanya 
untuk tujuan kepentingan umum.

4. Pengambilalihan atau pembatasan 
hak milik yang sama dengan 
pengambilalihan hanya diizinkan 
dengan ganti rugi yang layak. 

5. Untuk ketidaksepakatan yang terkait 
dengan jumlah ganti rugi, keberatan 
dapat diajukan ke dalam pengadilan.

Pasal 42

1. Kebebasan, harta benda, dan hak-hak 
yang diakui dalam Konstitusi dan oleh 
undang-undang tidak dapat dilanggar 
tanpa melalui proses hukum. 

2. Setiap orang, untuk melindungi 
hak-hak konstitusional dan hukum, 
kebebasan, dan kepentingannya, atau 
dalam hal tuduhan yang diberikan 
kepadanya, memiliki hak untuk 
memperoleh pengadilan yang bersifat 
adil dan umum, di dalam jangka 
waktu yang layak, oleh pengadilan 
yang independen dan tak berpihak 
yang ditentukan oleh undang-undang. 

Pasal 43

Setiap orang memiliki hak untuk melakukan 
banding atas suatu putusan hukum kepada 
pengadilan yang lebih tinggi, kecuali jika 
Konstitusi menyatakan lain. 

Pasal 44

Setiap orang memiliki hak untuk 
mendapat rehabilitasi dan/atau ganti rugi 
sesuai dengan ketentuan undang-undang 
jika dia dirugikan karena perbuatan, aksi 
atau kegagalan menjalankan tugas alat-
alat negara.

BAB III

HAK DAN KEBEBASAN POLITIK

Pasal 45

1. Setiap warga negara yang telah 
mencapai usia 18 tahun, meski tepat 
pada tanggal pemilihan umum, 
memiliki hak untuk memilih dan 
dipilih. 

2. Warganegara yang telah dinyatakan 
FDFDW� PHQWDO� ROHK� SXWXVDQ� ¿QDO�
pengadilan tidak memiliki hak untuk 
memilih. 

3. Terpidana yang sedang menjalani 
hukuman yang membuat dia 
kehilangan kebebasannya hanya 
memiliki hak untuk memilih.

4. Pemungutan suara bersifat pribadi, 
setara, bebas dan rahasia.

Pasal 46

1. Setiap orang memiliki hak untuk 
berorganisasi secara kolektif demi 
tujuan- tujuan yang sesuai undang-
undang.

2. Pendaftaran organisasi atau 
perkumpulan ke pengadilan dilakukan 
sesuai dengan prosedur yang diatur 
undang-undang.

3. Organisasi atau perkumpulan yang 
memiliki tujuan inkonstitusional adalah 
terlarang menurut undang-undang.

Pasal 47

1. Kebebasan mengadakan pertemuan 
damai dan tanpa senjata, serta 
berpartisipasi di dalamnya, dijamin.

2. Pertemuan-pertemuan damai di 
lapangan atau tempat-tempat umum 
dilaksanakan sesuai dengan undang-
undang.

Pasal 48

Setiap orang, sendiri atau bersama orang 
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lain, bisa secara langsung meminta, 
mengajukan keberatan atau pendapat 
kepada badan-badan publik, yang wajib 
menjawab dalam jangka waktu dan syarat-
syarat yang ditentukan undang-undang.

BAB IV

HAK DAN KEBEBASAN 
EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Pasal 49

1. Setiap orang memiliki hak untuk 
memperoleh sarana hidup lewat 
pekerjaan sah yang dia pilih atau 
terima. Dia bebas memilih profesi, 
tempat bekerja, serta sistem 
NXDOL¿NDVL�SURIHVLQ\D�VHQGLUL�

2. Karyawan memiliki hak untuk 
mendapat perlindungan sosial dalam 
pekerjaan.

Pasal 50

Karyawan memiliki hak untuk bersatu 
secara bebas dalam organisasi-
organisasi buruh untuk mempertahankan 
kepentingan-kepentingan pekerjaan 
mereka. 

Pasal 51

1. Hak para karyawan untuk melakukan 
mogok sehubungan dengan hubungan 
pekerjaan dijamin.

2. Pembatasan-pembatasan terkait 
kategori karyawan tertentu diatur oleh 
undang-undang untuk memastikan 
lancarnya layanan-layanan sosial 
yang penting.

Pasal 52

1. Setiap orang memiliki hak untuk 
mendapatkan jaminan sosial di usia 
tua atau manakala dia tidak mampu 
lagi bekerja, sesuai dengan sistem 
yang diatur undang-undang.

2. Setiap orang, yang tidak memiliki 
pekerjaan karena alasan-alasan yang 

tidak terkait dengan kemauannya, 
dan tidak punya jaminan hidup lain, 
memiliki hak untuk mendapatkan 
santunan sesuai dengan syarat-syarat 
yang ditentukan undang-undang.

Pasal 53

1. Setiap orang memiliki hak untuk 
menikah dan berkeluarga.

2. Pernikahan dan keluarga mendapat 
jaminan khusus dari negara.

3. Pengesahan dan pembatalan 
pernikahan diatur oleh undang-
undang.

Pasal 54

1. Anak-anak, anak muda, wanita 
hamil dan ibu yang baru melahirkan 
memiliki hak terhadap jaminan 
khusus dari negara. 

2. Anak-anak yang lahir di luar nikah 
memiliki hak yang sama dengan 
mereka yang lahir dalam pernikahan.

3. Setiap anak memiliki hak untuk 
dilindungi dari kekerasan, perlakuan 
buruk, eksploitasi dan penggunaan 
untuk bekerja, terutama di bawah usia 
minimum untuk bekerja, yang dapat 
merusak kesehatan dan moral mereka 
atau membahayakan hidup mereka 
atau pertumbuhan normal mereka.

4. Seluruh tindakan yang berkaitan 
dengan anak-anak, kepentingan 
terbaik anak harus menjadi 
pertimbangan utama. 

Pasal 55

1. Warga negara menikmati hak 
perawatan kesehatan dari negara 
dengan cara-cara yang sama.

2. Setiap orang memiliki hak asuransi 
kesehatan yang sesuai dengan 
prosedur yang ditentukan oleh 
undang-undang.
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Pasal 56

Setiap orang memiliki hak untuk 
diberitahu tentang status lingkungan dan 
perlindungannya.

Pasal 57

1. Setiap orang memiliki hak atas pendi-
dikan. 

2. Mandat pendidikan sekolah diatur oleh 
undang-undang.

3. Pendidikan sekolah menengah publik 
dan umum terbuka untuk semua orang.

4. Pendidikan sekolah menengah keju-
ruan dan pendidikan tinggi dapat dis-
esuaikan hanya berdasarkan kriteria 
kemampuan. 

5. Mandat pendidikan dan pendidikan 
sekolah menengah umum di sekolah-
sekolah publik adalah gratis. 

6. Siswa dan mahasiswa juga dapat dididik 
di sekolah swasta di segala tingkatan, 
yang didirikan dan dijalankan sesuai 
dengan ketentuan undang-undang.

7. Otonomi dan kebebasan akademis 
lembaga-lembaga pendidikan tinggi 
dijamin oleh undang-undang.

Pasal 58

1. Kebebasan kreasi artistik dan 
penelitian ilmiah, pemanfaatannya, 
serta keuntungan dari hasil mereka 
dijamin untuk semua orang.

2. Hak cipta dilindungi oleh undang-
undang.

BAB V

TUJUAN-TUJUAN SOSIAL

Pasal 59

1. Negara, dengan kekuasaan konstitu-
sionalnya dan sarana-sarana yang jadi 

wewenangnya, bertujuan melengkapi 
inisiatif pribadi dan bertanggung 
jawab atas:

a. Pekerjaan di bawah kondisi yang 
layak bagi semua orang yang 
mampu bekerja;

b. Pemenuhan kebutuhan perumahan 
bagi warganya;

F�� 6WDQGDU�NHVHKDWDQ��¿VLN�GDQ�PHQWDO��
setinggi mungkin;

G�� 3HQGLGLNDQ� GDQ� NXDOL¿NDVL� \DQJ�
sesuai dengan kemampuan anak-
anak dan anak muda, serta orang-
orang menganggur;

e. Lingkungan yang sehat dan layak 
secara ekologis untuk generasi 
sekarang dan masa yang akan 
datang;

f. Eksploitasi yang rasional atas 
hutan, air, padang rumput dan 
sumber-sumber daya alam lain 
berdasarkan prinsip pembangunan 
berkelanjutan;

g. Pelayanan dan bantuan bagi 
manusia lanjut usia (manula), anak 
yatim dan orang-orang cacat;

h. Pengembangan kegiatan olahraga 
dan rekreasi;

i. Rehabilitasi kesehatan, pendidikan 
khusus dan pembauran orang-
orang cacat ke dalam masyarakat, 
serta perbaikan berkelanjutan 
kondisi kehidupan mereka;

j. Perlindungan atas warisan budaya 
nasional serta kepedulian khusus 
terhadap bahasa Albania.

2. Pemenuhan tujuan-tujuan sosial tidak 
bisa langsung dituntut di pengadilan. 
Undang-undang menentukan syarat 
dan ukuran realisasi tujuan-tujuan 
yang dapat dituntut.
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BAB VI

PENGACARA RAKYAT

Pasal 60

1. Pengacara rakyat mempertahankan 
hak, kebebasan, dan kepentingan 
hukum individu dari tindakan yang 
tidak sesuai hukum atau tidak layak 
atau kegagalan berbuat dari alat-alat 
administrasi publik. 

2. Pengacara Rakyat bersifat independen 
dalam menjalankan tugas-tugasnya.

3. Pengacara Rakyat memiliki 
anggarannya sendiri dan dia kelola 
sendiri. Dia mengajukan usulan 
anggaran sesuai dengan ketentuan 
undang-undang.

Pasal 61

1. Pengacara Rakyat dipilih oleh tiga per 
lima anggota Majelis untuk jabatan 
lima tahun, dan berhak untuk dipilih 
kembali.

2. Setiap warga negara Albania yang 
berpendidikan tinggi, dan memiliki 
pengetahuan dan kegiatan yang 
diakui di bidang hak asasi manusia 
dan hukum dapat menjadi Pengacara 
Rakyat. 

3. Pengacara Rakyat menikmati 
kekebalan diplomatik seorang hakim 
Mahkamah Agung.

4. Pengacara Rakyat tidak dapat 
terlibat dalam partai politik apa 
pun, melakukan kegiatan politik, 
kenegaraan atau profesional apa pun, 
tidak terlibat dalam kepengurusan 
alat-alat organisasi sosial, ekonomi 
dan komersial.

Pasal 62

1. Pengacara Rakyat dapat dituntut 
hanya berdasarkan pengaduan dari 
tidak kurang dari sepertiga deputi.

2. Dalam hal ini, Majelis membuat 
keputusan berdasarkan tiga per lima 
dari seluruh anggotanya. 

Pasal 63

1. Pengacara Rakyat memberikan 
laporan tahunan di depan Majelis.

2. Pengacara Rakyat memberikan 
laporan di depan Majelis manakala 
diminta, dan dia dapat meminta 
Majelis untuk mendengarkan 
laporannya terkait hal-hal yang 
menurutnya penting.

3. Pengacara Rakyat memiliki hak 
untuk membuat rekomendasi dan 
mengusulkan langkah-langkah 
tertentu manakala dia mencermati 
adanya pelanggaran atas hak-hak 
asasi dan kebebasan manusia oleh 
administrasi publik.

4. Badan dan pejabat-pejabat publik 
wajib menyerahkan kepada 
Pengacara Rakyat seluruh dokumen 
dan informasi yang dia minta. 

BAGIAN TIGA

MAJELIS

BAB I

PEMILIHAN DAN MASA JABATAN

Pasal 64

1. Majelis terdiri dari 140 wakil, dipilih 
berdasarkan sistem proporsional 
dengan zona pemilihan multi-nama.

2. Zona pemilihan multi-nama sesuai 
dengan divisi administrasi dari 
salah satu level organisasi wilayah 
administratif.

3. Kriteria dan aturan tentang 
implementasi sistem pemilihan 
proporsional, dalam penentuan zona 
pemilihan dan jumlah kursi yang akan 
diperoleh di setiap zona pemilihan 
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harus ditentukan oleh undang-undang 
tentang pemilihan umum. 

Pasal 65

1. Majelis dipilih setiap empat tahun. 
Mandat Majelis dimulai pada sidang 
pertamanya setelah pemilihan dan 
berakhir pada tanggal yang sama, 
pada bulan yang sama tahun keempat 
sejak tanggal sidang pertama. 
Bagaimanapun, Majelis tetap bertugas 
sampai sidang pertama Majelis yang 
baru terpilih.

2. Pemilihan untuk Majelis baru 
diadakan pada periode pemilihan 
terdekat yang mendahului tanggal 
berakhirnya mandat Majelis. 
Periode pemilihan dan aturan untuk 
menyelenggarakan pemilihan umum 
untuk Majelis ditentukan oleh 
undang-undang tentang pemilihan 
umum.

3. Jika Majelis dibubarkan sebelum 
berakhirnya mandat penuhnya, 
pemilihan diadakan selambat-
lambatnya 45 hari setelah 
pembubarannya.

4. Majelis tidak dapat menyetujui 
undang-undang selama periode 60 
hari sebelum berakhirnya mandatnya 
sampai sidang pertama Majelis baru, 
kecuali dalam kasus ketika tindakan 
luar biasa telah diberlakukan.

Pasal 66

Mandat Majelis diperpanjang hanya 
dalam kasus perang dan selama perang 
itu berlanjut. Ketika Majelis dibubarkan, 
mandat tersebut ditarik kembali

Pasal 67

1 Presiden Republik bersidang tengan 
Majelis yang baru terpilih tidak 
lebih awal dari tanggal berakhirnya 
mandat Majelis sebelumnya, tetapi 

tidak lebih dari 10 hari setelah 
mandat tersebut berakhir. Jika 
Majelis sebelumnya telah dibubarkan 
sebelum berakhirnya mandatnya, 
Presiden Republik bersidang tengan 
Majelis baru selambat-lambatnya 
10 hari sejak pengumuman hasil 
pemilihan umum.

2 Jika Presiden Republik tidak 
menjalankan kekuasaan ini, Majelis 
wajib mengadakan sidang sendiri 
dalam waktu 10 hari sejak akhir masa 
yang ditetapkan dalam paragraf 1 
pasal ini

BAB II

DEPUTI

Pasal 68

1 Calon wakil harus dipresentasikan 
di tingkat zona pemilihan oleh partai 
politik, koalisi pemilihan partai politik 
serta oleh pemilih. Seorang kandidat 
dapat diajukan oleh hanya satu dari 
subjek yang diusulkan sesuai dengan 
bagian ini. Pemeringkatan kandidat 
dalam daftar multi-nama tidak dapat 
diubah setelah penyerahan daftar ke 
komisi pemilihan masing-masing. 
Aturan untuk pendaftaran calon 
wakil ditentukan oleh undang-undang 
tentang pemilihan umum.

2 Undang-undang tentang pemilihan 
umum juga harus menentukan kriteria 
dan aturan lain yang diperlukan 
tentang organisasi dan pelaksanaan 
pemilihan umum, termasuk yang 
mengenai pendaftaran pemilih, 
pelaksanaan kampanye pemilihan, 
administrasi dan validitas pemilihan 
serta deklarasi hasil pemilihan.

 Pasal 69

1. Tanpa meninggalkan tugasnya, 
berikut ini tidak dapat diajukan 
menjadi calon atau deputi:
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a. hakim, jaksa;

b. prajurit militer yang bertugas 
aktif;

c. staf polisi dan Keamanan 
Nasional;

d. perwakilan diplomatik;

e. walikota dan kepala wilayah 
serta perfektur di tempat-tempat 
di mana mereka melaksanakan 
tugasnya;

f. ketua dan anggota komisi 
pemilihan umum;

g. Presiden Republik dan pejabat 
tinggi pemerintahan negara yang 
diatur oleh undang-undang.

2. Mandat yang diperoleh dengan 
melanggar paragraf 1 pasal ini adalah 
tidak sah.

Pasal 70

1. Deputi mewakili rakyat dan tidak 
terikat oleh mandat wajib apa pun.

2. Deputi tidak dapat secara bersamaan 
menjabat jabatan publik lainnya 
dengan pengecualian jabatan seorang 
anggota Dewan Menteri. Kasus lain 
dari tumpang-tindih jabatan diatur 
oleh undang-undang. 

3. Deputi tidak boleh melakukan 
kegiatan mencari keuntungan yang 
berasal harta kekayaan negara atau 
pemerintah daerah, begitu juga 
mereka tidak bisa mendapatkan harta 
kekayaan dari sana.

4. Untuk setiap pelanggaran paragraf 
3 pasal ini, berdasarkan mosi ketua 
Majelis atau sepersepuluh anggotanya, 
Majelis memutuskan mengirimkan 
masalah ini ke Mahkamah Konstitusi, 
yang akan menentukan keputusan 
tentang tumpang-tindih kepentingan 
ini. 

Pasal 71

1. Mandat Deputi dimulai pada hari 
ketika ia dinyatakan terpilih oleh 
komisi pemilihan masing-masing.

2. Mandat wakil berakhir atau tidak sah, 
ketika terjadi kasus:

a. ketika Deputi tidak mengambil 
sumpah;

b. ketika Deputi mengundurkan diri 
dari mandat;

c. ketika salah satu keadaan 
tumpang tindih sebagaimana yang 
dimaksud pada pasal 69 dan 70, 
paragraf 2 dan 3 terjadi;

d. ketika mandat Majelis berakhir;

e. ketika Deputi tidak hadir selama 
lebih dari enam bulan berturut-
turut di Majelis tanpa alasan.

f. ketika Deputi dihukum oleh 
putusan pengadilan karena 
melakukan kejahatan.

Pasal 72

Sebelum mulai melaksanaan mandat, para 
deputi mengambil sumpah di Majelis.

Pasal 73

1. Deputi tidak bertanggung jawab 
atas opini yang disampaikannya di 
Majelis dan suara yang dia berikan. 
Ketentuan ini tidak berlaku dalam 
kasus pencemaran nama baik.

2. Deputi tidak dapat ditangkap atau 
dirampas kebebasannya dalam 
bentuk apa pun atau pencarian pribadi 
atau pencarian tempat tinggal yang 
dilakukan terhadapnya tanpa seizin 
Majelis.

3. Deputi dapat ditangkap atau ditahan 
tanpa izin ketika ditangkap selama 
atau segera setelah melakukan 
kejahatan. Jaksa Penuntut Umum atau 
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Kepala Jaksa Penuntut Khusus segera 
memberi tahu Majelis, apabila saat 
itu ditemukan tidak ada ruang untuk 
proses hukum maka memerintahkan 
pencabutan langkah itu.

4. Untuk kasus-kasus pada paragraf 
2 dan 3 pasal ini, Majelis dapat 
mengadakan pembahasan secara 
tertutup untuk alasan perlindungan 
data. Putusan diambil dengan 
pemungutan suara terbuka.

BAB III

ORGANISASI DAN FUNGSI

Pasal 74

1. Majelis melakukan kerja tahunan 
dalam dua sidang. Sidang pertama 
dimulai pada hari Senin ketiga bulan 
Januari dan sidang kedua pada hari 
Senin pertama bulan September.

2. Majelis melakukan sidang luar 
biasa ketika diminta oleh Presiden 
Republik, Perdana Menteri atau oleh 
seperlima anggota deputi. 

3. Sidang Luar Biasa diumumkan oleh 
Ketua Majelis berdasarkan agenda 
yang jelas.

Pasal 75

1. Majelis memilih dan memberhentikan 
ketuanya.

2. Majelis ditata dan bertugas sesuai 
dengan peraturan yang disetujui oleh 
mayoritas anggota.

Pasal 76

1. Jabatan Ketua membahas, mengatur 
pekerjaan, memastikan penghormatan 
terhadap hak-hak Majelis dan 
anggotanya, serta mewakili Majelis 
dalam berhubungan dengan badan-
badan lain.

2. Pegawai Sipil Majelis tertinggi adalah 
Sekretaris Jenderal.

3. Tugas-tugas lain yang diperlukan 
Majelis dilakukan oleh pegawai lain, 
sebagaimana yang ditentukan dalam 
peraturan internal.

Pasal 77

1. Majelis memilih panitia kerja dari 
jajarannya dan juga dapat membentuk 
panitia khusus.

2. Majelis memiliki hak dan, atas 
permintaan dari seperempat 
anggotanya diwajibkan, untuk 
menunjuk panitia penyidik   untuk 
meninjau isu tertentu. Kesimpulannya 
tidak mengikat dalam pengadilan, 
tetapi dapat diberitahukan kepada 
kantor kejaksaan, yang akan 
mengevaluasinya sesuai dengan 
prosedur hukum.

3. Komite Penyidik bertugas sesuai 
dengan prosedur yang ditetapkan oleh 
undang-undang. 

Pasal 78

1. Majelis memutuskan dengan suara 
mayoritas, dengan kehadiran lebih 
dari setengah anggotanya, kecuali 
untuk kasus-kasus di mana Konstitusi 
menyatakan mayoritas bersyarat.

2. Pertemuan para deputi, yang 
melakukan rapat tanpa diundang 
sesuai dengan peraturan, tidak 
memiliki pengaruh apapun.

Pasal 79

1. Sidang Majelis bersifat terbuka.

2. Atas permintaan Presiden Republik, 
Perdana Menteri atau seperlima 
dari deputi, sidang Majelis dapat 
dilakukan tertutup, ketika mayoritas 
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anggotanya memilih mendukung itu.

Pasal 80

1. Perdana Menteri dan anggota lain 
dari Dewan Menteri wajib menjawab 
dengar pendapat dan pertanyaan dari 
deputi dalam waktu tiga minggu.

2. Seorang anggota Dewan Menteri 
memiliki hak untuk terlibat dalam 
sidang Majelis atau komisinya; 
Anggota dewan diberi kesempatan 
bicara setiap kali dia memintanya.

3. Kepala lembaga negara, atas 
permintaan komisi parlemen, 
memberikan penjelasan dan 
menginformasikan tentang persoalan 
tertentu terkait kegiatan mereka 
sejauh yang diizinkan undang-
undang.

BAB IV

PROSES LEGISLATIF

Pasal 81

1. Dewan Menteri, setiap deputi, dan 
20.000 pemilih masing-masing 
memiliki hak untuk mengusulkan 
undang-undang.

2. Undang-undang berikut harus 
disetujui oleh tiga per lima dari 
seluruh anggota Majelis:

a. Undang-undang organisasi dan 
cara kerja lembaga-lembaga yang 
diatur dalam Konstitusi;

b. Undang-undang kewarganegaraan;

c. Undang-undang tentang 
pemilihan umum dan pemilihan 
daerah;

d. Undang-undang referendum;

e. Kitab Hukum;

f. Undang-undang keadaan darurat;

g. Undang-undang status pejabat 
pemerintah;

h. Undang-undang amnesti;

i. Undang-undang pembagian 
wilayah administratif Republik.

Pasal 82

1. Rancangan Undang-undang, tatkala 
diserahkan, harus selalu disertai 
dengan laporan yang menjelaskan 
biaya untuk pelaksanaannya.

2. Rancangan Undang-undang dari 
lembaga non pemerintah yang 
mengakibatkan penambahan 
anggaran negara atau pengurangan 
pendapatan dapat disetujui tanpa 
mempertimbangkan pendapat Dewan 
Menteri, yang harus dinyatakan dalam 
waktu 30 hari sejak tanggal rancangan 
undang-undang itu diterima.

3. Jika Dewan Menteri tidak 
memberikan jawaban dalam batas 
waktu di atas, rancangan undang-
undang lolos untuk dibahas sesuai 
dengan prosedur normal.

Pasal 83

1. Suatu rancangan undang-undang 
divoting sebanyak tiga kali: dari segi 
prinsip, dari segi pasal demi pasal, 
dan dari segi keseluruhan.

2. Majelis dapat, atas permintaan Dewan 
Menteri atau seperlima dari seluruh 
deputi, membahas dan menyetujui 
rancangan undang-undang dengan 
prosedur dipercepat, tetapi tidak lebih 
cepat dari satu minggu sejak dimulai 
prosedur pembahasan.

3. Prosedur yang dipercepat tidak 
diizinkan untuk membahas terhadap 
rancangan undang-undang dijelaskan 
dimaksud dalam Pasal 81, paragraf 2, 
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dengan pengecualian huruf a.

Pasal 84

1. Presiden Republik mengumumkan 
undang-undang yang disetujui dalam 
waktu 20 hari sejak diundangkan. 

2. Undang-undang akan dianggap telah 
diundangkan, jika Presiden tidak 
melakukan yang diatur dalam ayat 1 
Pasal ini dan dalam ayat 1 Pasal 85.

3. Undang-undang mulai berlaku 
tidak lebih awal dari 15 hari sejak 
dipublikasikan di Berita Negara.

4.  Dalam hal tindakan luar biasa, serta 
adanya kebutuhan dan darurat yang 
memerlukan undang-undang berlaku 
segera, setelah diumumkan kepada 
publik. Undang-undang ini akan 
diterbitkan dalam Berita Negara 
setelahnya.

Pasal 85

1. Presiden Republik memiliki hak 
untuk mengembalikan undang-
undang untuk dibahas kembali hanya 
sekali.

2. Keputusan Presiden untuk membahas 
undang-undang tidak berlaku ketika 
mayoritas anggota Majelis memberi-
kan suara untuk menentangnya.

BAGIAN EMPAT

PRESIDEN REPUBLIK

Pasal 86

1. Presiden Republik adalah kepala 
negara dan mewakili kesatuan rakyat.

2. Hanya warga negara Albania karena 
kelahiran dan telah menjadi penduduk 
di Albania selama tidak kurang dari 
10 tahun dan yang telah mencapai 
usia 40 dapat dipilih sebagai presiden.

Pasal 87

1. Calon Presiden diusulkan ke Majelis 
oleh kelompok tidak kurang dari 
20 anggota parlemen. Satu anggota 
parlemen tidak diperbolehkan untuk 
mengajukan lebih dari satu kandidat 
pada saat yang bersamaan.

2. Presiden Republik dipilih melalui 
pemungutan suara rahasia dan tanpa 
debat oleh Majelis. Majelis melakukan 
hingga lima putaran suara untuk 
pemilihan Presiden. Pemungutan 
suara pertama berlangsung tidak lebih 
dari tujuh hari dari awal prosedur 
pemilihan Presiden. Masing-
masing pemungutan suara lainnya 
berlangsung selambat-lambatnya 
tujuh hari sejak penyelesaian 
pemungutan suara sebelumnya 
gagal. Pemungutan suara dianggap 
telah selesai bahkan ketika tidak 
ada kandidat yang ikut serta dalam 
kompetisi. Kandidat baru dapat 
mencalonkan diri dalam pemungutan 
suara kedua, ketiga dan keempat, 
sesuai dengan ketentuan poin 1 artikel 
ini.

3. Presiden dipilih dalam pemungutan 
suara pertama, kedua atau ketiga 
ketika seorang kandidat menerima 
tidak kurang dari tiga per lima suara 
dari semua anggota Majelis. Dalam 
pemungutan suara keempat dan 
kelima, kandidat yang menerima 
lebih dari setengah suara dari semua 
anggota Majelis dipilih sebagai 
Presiden.

4. Pemungutan suara kelima terjadi 
ketika tidak ada kandidat yang 
memperoleh mayoritas suara yang 
diperlukan dalam pemungutan suara 
keempat. Pemungutan suara kelima 
hanya dilakukan antara dua kandidat 
yang telah memperoleh jumlah 
suara tertinggi dalam pemungutan 
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suara keempat. Jika ada lebih dari 
dua kandidat dengan jumlah suara 
yang sama, kandidat yang akan 
mencalonkan diri akan ditentukan 
oleh Indian.

 Jika, setelah pemungutan suara 
keempat, tidak ada kandidat yang 
tersisa untuk bersaing, kandidat 
baru dapat mencalonkan diri dalam 
pemungutan suara ini sesuai dengan 
ketentuan poin 1 artikel ini. Jika lebih 
dari dua kandidat diusulkan untuk 
mencalonkan diri, pemungutan suara 
berlangsung antara dua kandidat 
yang ditentukan oleh jumlah anggota 
parlemen yang mengajukan paling 
banyak.

5. Apabila, setelah pemungutan 
suara kelima tidak ada calon yang 
memperoleh mayoritas suara 
yang disyaratkan, atau jika setelah 
pemungutan suara keempat gagal, 
tidak ada calon yang diusulkan, 
Majelis dibubarkan. Pemilu baru 
berlangsung dalam waktu 45 hari 
sejak pembubarannya.

6. Majelis berikutnya memilih Presiden 
Republik dengan mayoritas dari 
semua anggotanya.

Pasal 88

1. Presiden Republik dipilih untuk 
5 tahun, dengan hak untuk dipilih 
kembali hanya sekali.

2. Mandat berakhir pada tanggal yang 
sama pada bulan yang sama tahun 
kelima sejak tanggal Presiden 
Republik mengambil sumpahnya. 
Mandat Presiden hanya diperpanjang 
jika ada perang, dan selama perang 
berlanjut.

2-1. Proses pemilihan Presiden dimulai 
selambat-lambatnya 60 hari sebelum 
berakhirnya mandat presiden sebel-
umnya. Mandat presiden berakhir 

selama enam bulan sebelum bera-
khirnya mandat Majelis yang ada, 
proses pemilihan Presiden dimulai 
tidak lebih dari 60 hari sebelum bera-
khirnya mandat Majelis.

3. Presiden memulai tugasnya setelah ia 
mengambil sumpah di depan Majelis, 
tetapi tidak sebelum mandat Presiden 
sebelumnya selesai. Presiden 
mengucapkan sumpah sebagai 
berikut: “Saya bersumpah bahwa 
saya akan mematuhi Konstitusi 
dan undang-undang negara, bahwa 
saya akan menghormati hak dan 
kebebasan warga negara, melindungi 
kemerdekaan Republik, dan saya 
akan melayani kepentingan umum 
dan kemajuan Rakyat Albania.” 
Presiden dapat menambahkan: 
“Tuhan tolonglah saya!”

4. Seorang Presiden yang mengundurkan 
diri sebelum akhir masa jabatannya 
tidak bisa menjadi calon dalam 
pemilihan presiden yang dilakukan 
setelah pengunduran dirinya.

Pasal 89

Presiden Republik tidak dapat memegang 
tugas publik lainnya, tidak dapat menjadi 
anggota partai atau melakukan kegiatan 
pribadi lainnya.

Pasal 90

1. Presiden Republik tidak bertanggung 
jawab atas tindakan yang dia lakukan 
dalam melaksanakan tugasnya.

2. Presiden Republik dapat dipecat 
karena pelanggaran berat terhadap 
Konstitusi dan karena melakukan 
tindak pidana berat. Dalam kasus 
ini, usulan pemecatan Presiden 
dapat diajukan oleh tidak kurang 
dari seperempat anggota Majelis dan 
harus didukung oleh tidak kurang dari 
dua-pertiga anggotanya.
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3. Putusan Majelis dikirim ke Mahkamah 
Konstitusi, yang dapat membuktikan 
kesalahan Presiden Republik, 
menyatakan memberhentikan dari 
tugas-tugasnya.

Pasal 91

1. Ketika Presiden Republik tidak 
dapat melaksanakan fungsinya 
atau jabatannya tetap kosong untuk 
sementara waktu, Ketua Majelis 
menggantikan jabatannya dan 
menjalankan kekuasaannya.

2. Jika Presiden tidak dapat 
melaksanakan tugasnya selama 
lebih dari 60 hari, Majelis 
dengan dua-pertiga anggotanya 
memutuskan mengirimkan masalah 
ini ke Mahkamah Konstitusi, yang 
PHPYHUL¿NDVL� VHFDUD� PH\DNLQNDQ�
ketidakmampuan presiden. Jika 
ketidakmampuannya sudah terbukti, 
tempat Presiden tetap kosong dan 
pemilihan Presiden baru dimulai 
dalam waktu 10 hari dari tanggal 
dibuktikannya ketidakmampuan 
Presiden.

Pasal 92

Presiden juga dapat menggunakan 
kewenangan :

a. Memberikan pesan kepada Majelis;

b. Menjalankan hak pengampunan 
sesuai undang-undang;

c. Memberikan kewarganegaraan 
Albania dan izin untuk melepaskannya 
sesuai dengan undang-undang;

d. Memberikan penghargaan dan gelar 
kehormatan sesuai dengan undang-
undang;

e. Memberikan pangkat tertinggi militer 
sesuai dengan undang-undang;

f. Berdasarkan usulan Perdana Menteri, 
mengangkat dan memberhentikan 
perwakilan berkuasa penuh Republik 
Albania ke negara lain dan organisasi 
internasional;

g. Menerima surat kepercayaan dan 
penarikan perwakilan diplomatik 
negara-negara lain dan organisasi 
internasional yang diakui untuk 
Republik Albania;

h. Menandatangani perjanjian 
internasional sesuai dengan undang-
undang;

i. Atas usulan Perdana Menteri, 
mengangkat kepala dinas intelijen 
negara;

j. Menominasikan Ketua Akademi Ilmu 
Pengetahuan dan rektor universitas 
sesuai dengan undang-undang;

k. Menetapkan tanggal pemilihan umum 
untuk Majelis, untuk pemerintahan 
daerah dan untuk pelaksanaan 
referendum;

l. Meminta pendapat dan informasi 
secara tertulis dari kepala lembaga-
lembaga negara tentang hal-hal yang 
jadi wewenangnya.

Pasal 93

Presiden Republik, dalam menjalankan 
kekuasaannya, dapat mengeluarkan 
keputusan-keputusan.

Pasal 94

 Presiden Republik tidak dapat 
melaksanakan kekuasaan lain selain 
yang diakui secara eksplisit dalam 
Konstitusi dan dijamin oleh undang-
undang yang dikeluarkan sesuai 
dengan Konstitusi.
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BAGIAN LIMA

DEWAN MENTERI

Pasal 95

1. Dewan Menteri terdiri dari Perdana 
Menteri, wakil perdana menteri, dan 
menteri.

2. Dewan Menteri menjalankan setiap 
tugas kenegaraan yang tidak diberikan 
ke lembaga-lembaga kekuasaan 
negara lain atau kepada pemerintah 
daerah.

Pasal 96

1. Presiden Republik, di awal masa 
legislasi, serta ketika posisi Perdana 
Menteri kosong, mengangkat Perdana 
Menteri usulan partai atau koalisi 
partai yang memiliki mayoritas kursi 
di Majelis.

2. Jika Perdana Menteri yang diangkat 
tidak disetujui oleh Majelis, Presiden 
mengangkat perdana menteri baru 
dalam waktu 10 hari.

3. Jika Perdana Menteri yang baru 
diangkat juga tidak disetujui oleh 
Majelis, Majelis memilih Perdana 
Menteri lain dalam waktu 10 hari. 
Dalam hal ini, Presiden mengangkat 
Perdana Menteri baru tersebut.

4. Jika Majelis gagal memilih Perdana 
Menteri baru, Presiden Republik 
membubarkan Majelis.

Pasal 97

Perdana Menteri yang diangkat menurut 
pasal 96, pasal 104 atau pasal 105 
menyerahkan program kerja Dewan 
Menteri dan komposisinya kepada 
Majelis untuk disetujui dalam jangka 
waktu 10 hari.

Pasal 98

1. Seorang menteri diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden 

Republik, atas usul Perdana Menteri, 
dalam waktu 7 hari.

2. Keputusan ini dibahas oleh Majelis 
dalam waktu 10 hari.

Pasal 99

 Sebelum mulai bertugas, Perdana 
Menteri, deputi Perdana Menteri, dan 
para Menteri bersumpah di depan 
Presiden Republik. 

Pasal 100

1. Dewan Menteri menetapkan arah 
utama kebijakan negara secara umum.

2. Dewan Menteri mengambil keputusan 
berdasarkan usul Perdana Menteri 
atau menteri yang bersangkutan.

3. Rapat Dewan Menteri bersifat tertutup.

4. Peraturan-peraturan Dewan Menteri 
adalah jika ditandatangani oleh 
Perdana Menteri dan Menteri yang 
mengusulkan.

5. Dewan Menteri mengeluarkan 
keputusan dan instruksi.

Pasal 101

Dewan Menteri, dalam keadaan mendesak 
dan darurat, dapat mengeluarkan, di 
bawah tanggung jawabnya, peraturan-
peraturan berkekuatan hukum untuk 
mengambil tindakan sementara. 
Peraturan-peraturan ini segera diserahkan 
kepada Majelis, yang mengadakan rapat 
dalam waktu 5 hari jika tidak dalam 
masa sidang. Ketetapan ini kehilangan 
kekuatan hukumnya secara retroaktif jika 
tidak disetujui oleh Majelis dalam waktu 
45 hari.

Pasal 102

1. Perdana Menteri:

a. mewakili Dewan Menteri dan 
memimpin rapat-rapatnya;

b. menggambarkan dan menyajikan 
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arah utama kebijakan umum 
negara dan bertanggung jawab 
atasnya;

c. menjamin pelaksanaan undang-
undang dan kebijakan yang 
disetujui oleh Dewan Menteri;

d. mengoordinasi dan mengawasi 
pekerjaan anggota Dewan 
Menteri dan lembaga-lembaga 
administrasi negara pusat yang 
lain;

e. melakukan tugas-tugas lain yang 
ditetapkan dalam konstitusi dan 
undang-undang.

2. Perdana Menteri menyelesaikan 
perbedaan pendapat antara menteri.

3. Perdana Menteri, dalam menjalankan 
kekuasaannya, dapat mengeluarkan 
perintah-perintah.

4. Menteri, selama dalam arah utama 
kebijakan negara secara umum, 
mengarahkan, di bawah tanggung 
jawabnya, kebijakan-kebijakan yang 
berada dalam wewenangnya. Menteri, 
dalam menjalankan kekuasaannya, 
dapat mengeluarkan perintah dan 
instruksi.

Pasal 103

1. Siapa saja yang memiliki kemampuan 
untuk menjadi seorang deputi dapat 
diangkat sebagai menteri.

2. Seorang menteri tidak dapat 
melaksanakan tugas negara lain atau 
menjadi direktur atau anggota dari 
badan perusahaan yang berorientasi 
keuntungan.

3. Anggota Dewan Menteri menikmati 
kekebalan hukum seorang deputi.

Pasal 104

1. Perdana Menteri berhak menyam-
paikan mosi dukungan atas Dewan 
Meneri kepada Majelis. Jika mosi 
dukungan disetujui kurang dari seten-
gah dari semua anggota Majelis, 
Perdana Menteri, dalam waktu 48 
jam sejak pemungutan suara mosi, 
meminta Presiden Republik untuk 
membubarkan Majelis.

2. Presiden membubarkan Majelis 
dalam waktu 10 hari sejak diterimanya 
permintaan. Permintaan mosi 
dukungan mungkin tidak diajukan 
sementara mosi tidak percaya sedang 
diperiksa sesuai dengan pasal 105.

3. Pemungutan suara untuk mosi ini 
tidak dapat dilaksanakan sebelum 
lewat tiga hari setelah hari mosi 
tersebut diserahkan.

Pasal 105

1. Seperlima dari anggota Majelis 
berhak hadir untuk memberikan suara 
kepada Majelis suatu mosi tidak 
percaya terhadap Perdana Menteri 
yang berkuasa, dengan mengusulkan 
Perdana Menteri baru.

2. Majelis dapat memilih mosi tidak 
percaya terhadap Perdana Menteri 
hanya dengan memilih Perdana 
Menteri baru dengan dipilih oleh 
suara lebih dari setengah dari semua 
anggota Majelis.

3. Presiden Republik menetapkan 
pemberhentian Perdana Menteri yang 
berkuasa dan mengangkat Perdana 
Menteri terpilih selambat-lambatnya 
10 hari sejak pemungutan suara mosi 
di Majelis.

Pasal 106

 Perdana Menteri dan para menteri 
tetap harus bertugas sampai 
pengangkatan Dewan Menteri baru.
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Pasal 107

1. Pegawai pemerintah menerap-
kan undang-undang dan bertugas 
melayani masyarakat.

2. Pegawai administrasi publik dipilih 
melalui kompetisi, kecuali bila 
undang-undang mengatur sebaliknya.

3. Jaminan kedudukan dan perlakuan 
hukum untuk pegawai pemerintah 
diatur oleh undang-undang.

BAGIAN ENAM

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 108

1. Unit pemerintahan daerah adalah 
komune atau kota dan wilayah. Unit-
unit lain pemerintah daerah diatur 
oleh undang-undang.

2. Pembagian wilayah administratif unit 
pemerintah daerah ditetapkan oleh 
undang-undang atas dasar kebutuhan 
ekonomi, kepentingan dan tradisi 
sejarah bersama. Batas-batas wilayah 
administrasi ini tidak dapat diubah 
tanpa terlebih dahulu mendengar 
pendapat penduduknya.

3. Komune dan kota adalah unit 
dasar pemerintah daerah. 
Mereka melakukan semua tugas 
pemerintahan sendiri, kecuali yang 
diberikan undang-undang kepada unit 
pemerintah daerah lainnya.

4. Pemerintahan-sendiri di unit lokal 
dilakukan melalui badan perwakilan 
mereka dan referendum daerah. 
Prinsip-prinsip dan prosedur 
penyelenggaraan referendum daerah 
diatur oleh undang-undang sesuai 
dengan pasal 151 ayat 2.

Pasal 109

1. Badan perwakilan unit-unit dasar 
pemerintah daerah adalah dewan 
yang dipilih setiap tiga tahun dengan 
pemilihan langsung umum dan 
dengan pemungutan suara rahasia.

2. Badan eksekutif sebuah kotamadya 
atau komune adalah Ketua, yang 
dipilih langsung oleh rakyat dengan 
cara yang dimaksud dalam ayat 1 
pasal ini.

3. Hanya warga yang memiliki tempat 
tinggal permanen di wilayah daerah 
masing-masing yang memiliki hak 
untuk dipilih jadi anggota dewan 
daerah dan sebagai ketua kotamadya 
atau komune.

4. Badan-badan pemerintahan pemer-
intah daerah memiliki hak untuk 
membentuk serikat pekerja dan lem-
baga gabungan satu dengan yang lain 
untuk mewakili kepentingan mereka, 
untuk bekerja sama dengan unit-unit 
lokal negara-negara lain, dan juga 
untuk diwakili dalam organisasi inter-
nasional kekuatan lokal.

Pasal 110

1. Sebuah wilayah terdiri dari beberapa 
unit-unit pemerintahan daerah dengan 
ikatan tradisional, ekonomi dan sosial 
dan kepentingan yang sama. 

2. Wilayah adalah unit di mana 
kebijakan regional dibentuk dan 
diterapkan dan diselaraskan dengan 
kebijakan negara.

3. Badan perwakilan daerah adalah 
Dewan Wilayah. Kota dan komune 
mengirimkan utusan ke Dewan 
Wilayah sesuai dengan proporsi 
populasi mereka, namun sekurang-
kurangnya satu orang anggota. Ketua 
komune dan kotapraja selalu menjadi 
anggota Dewan Wilayah. Anggota 
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lain yang dipilih melalui daftar 
proporsional dari anggota dewan kota 
atau komune oleh dewan masing-
masing.

4. Dewan Wilayah memiliki hak 
mengeluarkan perintah dan keputusan 
dengan kekuatan mengikat dan umum 
untuk wilayah tersebut.

Pasal 111

1. Unit pemerintah daerah adalah badan 
yuridis.

2. Unit pemerintah daerah memiliki 
anggaran mandiri, yang dibuat 
dengan cara yang ditetapkan undang-
undang.

Pasal 112

1. Unit pemerintah daerah dapat 
didelegasikan oleh kekuasaan 
hukum administrasi negara. Biaya 
yang timbul dalam pendelegasian 
ditanggung oleh negara.

2. Hanya tugas-tugas yang sesuai dengan 
undang-undang atau sesuai dengan 
perjanjian yang mereka sepakati yang 
dapat dibebankan kepada badan-
badan pemerintah daerah. Biaya yang 
berhubungan dengan tugas-tugas 
yang diberikan oleh undang-undang 
kepada badan-badan pemerintah 
daerah ditanggung anggaran negara.

Pasal 113

1. Dewan kota, komune dan wilayah 
bertugas:

a. mengatur dan mengurus dengan 
cara-cara independen masalah-
masalah lokal yang berad di 
bawah yurisdiksi mereka;

b. melaksanakan hak kepemilikan, 
mengelola secara independen 
pendapatan yang diciptakan, 
dan juga memiliki hak untuk 
melakukan kegiatan ekonomi;

c. memiliki hak untuk mengumpul-
kan dan menghabiskan pendapa-
tan yang diperlukan untuk men-
jalankan tugas-tugas mereka;

d. memiliki hak, sesuai dengan 
undang-undang, menetapkan 
pajak daerah serta besarannya;

e. menetapkan aturan organisasi 
dan fungsi mereka sesuai dengan 
undang-undang;

f. membuat lambang pemerintahan 
daerah serta semboyan daerah;

g. mengambil inisiatif untuk 
mengangkat masalah-masalah 
lokal ke hadapan badan-badan 
yang ditetapkan undang-undang.

2. Badan-badan unit pemerintahan 
mengeluarkan arahan, keputusan dan 
perintah.

3. Hak pemerintahan sendiri dari unit 
pemerintahan daerah dilindungi di 
pengadilan.

Pasal 114

Dewan Menteri mengangkat seorang 
perfektur di setiap daerah sebagai 
perwakilannya. Kekuasaan perfektur 
ditentukan oleh undang-undang. 

Pasal 115

1. Badan unit pemerintahan daerah yang 
dipilih langsung  dapat dibubarkan 
atau dibekukan oleh Dewan Menteri 
atas pelanggaran serius terhadap 
konstitusi atau undang-undang .

2. Badan yang dibubarkan atau 
dibekukan itu berhak mengajukan 
bantahan, dalam waktu 15 hari, ke 
Mahkamah Konstitusi, dan dalam 
hal ini, keputusan Dewan Menteri 
ditangguhkan.

3. Jika hak bantah tidak dilaksanakan 
dalam waktu 15 hari, atau jika 
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Mahkamah Konstitusi mendukung 
keputusan Dewan Menteri, Presiden 
Republik menetapkan tanggal 
untuk pelaksanaan pemilihan unit  
pemerintahan daerah terkait.

BAGIAN TUJUH 

HUKUM NORMATIF DAN 
KESEPAKATAN INTERNASIONAL

BAB I

HUKUM NORMATIF

Pasal 116 

1. Hukum normatif yang berlaku di 
seluruh wilayah Republik Albania 
adalah:

a. Konstitusi;

b. Perjanjian internasional yang 
WHODK�GLUDWL¿NDVL�

c. undang-undang;

d. keputusan Dewan Menteri. 

2. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan 
badan-badan kekuasaan daerah hanya 
berlaku di wilayah yurisdiksi yang 
dinaungi badan-badan terkait.

3. Peraturan menteri dan badan pengarah 
dari lembaga-lembaga negara pusat 
lain berlaku di seluruh  wilayah 
Republik Albania dalam lingkup 
yurisdiksi masing-masing.

Pasal 117

1. Undang-undang, peraturan-peraturan 
Dewan Menteri, menteri, lembaga 
pemerintah pusat, memperoleh 
kekuatan yuridis hanya setelah 
mereka diterbitkan dalam Jurnal 
Resmi.

2. Pengesahan dan publikasi hukum 
normatif lainnya dilakukan sesuai 

dengan cara yang ditentukan undang-
undang.

3. Perjanjian internasional yang 
GLUDWL¿NDVL� ROHK� XQGDQJ�XQGDQJ�
ditetapkan dan diterbitkan sesuai 
dengan prosedur yang ditentukan 
undang-undang. Pengumuman dan 
publikasi perjanjian internasional 
lainnya dilakukan sesuai dengan 
undang-undang.

Pasal 118

1. Peraturan-peraturan hukum yang 
lebih rendah dikeluarkan berdasarkan 
dan emi penerapan undang-undang 
oleh badan-badan yang disediakan 
Konstitusi 

2. Sebuab undang-undang harus 
memberi wewenang bagi penerbitan 
peraturan yang lebih rendah, 
menyebut badan yang sesuai, masalah 
yang harus diatur, serta prinsip-
prinsip yang jadi dasar peraturan 
yang lebih rendah itu diterbitkan.

3. Badan yang diberi wewenang oleh 
undang-undang mengeluarkan 
peraturan hukum yang lebih rendah 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 
pasal ini tidak dapat mendelegasikan 
kekuasaannya ke badan lain.

Pasal 119

1. Aturan Dewan Menteri, kementerian 
dan lembaga pemerintah pusat, 
serta keputusan Perdana Menteri, 
para menteri dan kepala lembaga 
pusat lainnya, memiliki karakter 
internal dan hanya mengikat entitas 
administratif yang berada di bawah 
badan-badan ini.

2. Peraturan ini dikeluarkan 
berdasarkan undang-undang dan 
tidak dapat berfungsi sebagai dasar 
untuk mengambil keputusan yang 
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berhubungan dengan individu dan 
subjek-subjek hukum lain.

3. Aturan dan perintah dikeluarkan 
atas dasar, dan untuk pelaksanaan, 
peraturan yang memiliki kekuatan 
yuridis umum.

Pasal 120

Dasar dan prosedur untuk mengeluarkan 
peraturan-peraturan yuridis lokal diatur 
dalam undang-undang.

BAB II

KESEPAKATAN INTERNASIONAL

Pasal 121

��� 5DWL¿NDVL� GDQ� SHQRODNDQ� SHUMDQMLDQ�
internasional oleh Republik Albania 
dilakukan lewat undang-undang jika 
terkait dengan:

a. wilayah, perdamaian, aliansi, isu-
isu politik dan militer;

b. kebebasan, hak asasi manusia 
dan kewajiban warga negara 
sebagaimana diatur dalam 
Konstitusi;

c. keanggotaan Republik Albania 
dalam organisasi internasional;

G�� SHQHULPDDQ� NHZDMLEDQ� ¿QDQVLDO��
oleh Republik Albania;

e. persetujuan, perubahan, 
penambahan atau pencabutan 
undang-undang.

2. Majelis dapat, dengan suara mayoritas 
DQJJRWDQ\D�� PHUDWL¿NDVL� SHUMDQMLDQ�
internasional lainnya yang tidak 
dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.

3. Perdana Menteri memberitahukan 
Majelis manakala Dewan Menteri 
menandatangani perjanjian 
LQWHUQDVLRQDO� \DQJ� WLGDN� GLUDWL¿NDVL�
oleh undang-undang.

��� 3ULQVLS� GDQ� SURVHGXU� UDWL¿NDVL� GDQ�
penolakan perjanjian internasional 
ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 122

1. Perjanjian internasional apa pun yang 
WHODK�GLUDWL¿NDVL�PHQMDGL�EDJLDQ�VLVWHP�
yuridis dalam negeri setelah diterbitkan 
dalam Jurnal Resmi Republik Albania. 
Perjanjian ini dilaksanakan secara 
langsung, kecuali untuk kasus-
kasus ketika perjanjian itu tidak 
terlaksana sendiri dan pelaksanaannya 
memerlukan penerbitan undang-
undang. Perubahan, penambahan dan 
pencabutan undang-undang yang 
disetujui oleh mayoritas anggota 
0DMHOLV��XQWXN�SHPEHUODNXDQ�UDWL¿NDVL�
perjanjian internasional, dilakukan 
dengan mayoritas yang sama.

2. Perjanjian internasional yang telah 
GLUDWL¿NDVL�ROHK�XQGDQJ�XQGDQJ�OHELK�
kuat daripada undang-undang negara 
yang bertentangan dengannya.

3. Norma-norma yang dikeluarkan 
organisasi internasional adalah 
OHELK� NXDW�� GDODP� NDVXV� NRQÀLN��
dari pada undang-undang negara 
MLND� NHVHSDNDWDQ� \DQJ� GLUDWL¿NDVL�
oleh Republik Albania karena 
partisipasinya dalam organisasi 
tersebut secara eksplisit 
mempertimbangkan penerapan 
norma-norma tersebut.

Pasal 123

1. Republik Albania, atas dasar 
perjanjian internasional, 
mendelegasikan wewenang negara 
kepada organisasi-organisasi 
internasional terkait masalah-masalah 
khusus.

��� 8QGDQJ�XQGDQJ� \DQJ� PHUDWL¿NDVL�
perjanjian internasional sebagaimana 
diatur dalam ayat 1 pasal ini disetujui 
oleh mayoritas anggota Majelis.
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3. Majelis dapat memutuskan bahwa 
UDWL¿NDVL� SHUMDQMLDQ� WHUVHEXW�
dilakukan melalui referendum.

BAGIAN DELAPAN

MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 124

1. Mahkamah Konstitusi menyelesaikan 
perselisihan konstitusi dan membuat 
interpretasi akhir dari Konstitusi.

2.  Mahkamah Konstitusi hanya tunduk 
pada Konstitusi.

3.  Mahkamah Konstitusi akan memiliki 
anggaran terpisah, yang dikelola 
secara independen

Pasal 125

1. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 
(sembilan) anggota. Tiga anggota 
akan ditunjuk oleh Presiden Republik, 
tiga anggota akan dipilih oleh Majelis 
dan tiga anggota akan dipilih oleh 
Pengadilan Tinggi. Para anggota 
akan dipilih di antara tiga kandidat 
peringkat pertama oleh Dewan 
Pengangkatan Hakim, sesuai dengan 
hukum.

2.  Majelis akan menunjuk hakim 
Mahkamah Konstitusi oleh mayoritas 
tiga per lima dari anggotanya. Jika 
Majelis gagal menunjuk hakim, dalam 
waktu 30 hari setelah pengajuan daftar 
calon oleh Dewan Pengangkatan 
Hakim, calon peringkat pertama akan 
dianggap diangkat.

3.  Para hakim Mahkamah Konstitusi 
akan diangkat untuk mandat 9 tahun 
tanpa hak untuk pengangkatan 
kembali.

4.  Hakim Mahkamah Konstitusi harus 
memiliki gelar sarjana hukum, 
setidaknya 15 tahun pengalaman 

sebagai hakim, jaksa penuntut, 
advokat, profesor atau lektor hukum, 
karyawan senior dalam administrasi 
publik, dengan aktivitas terkenal di 
bidang konstitusi, hak asasi manusia 
atau bidang hukum lainnya.

5.  Hakim tidak boleh memegang jabatan 
politik dalam administrasi publik 
atau posisi kepemimpinan dalam 
partai politik dalam 10 tahun terakhir 
sebelum menjadi kandidat. Kriteria 
lebih lanjut dan prosedur untuk 
pengangkatan dan pemilihan hakim 
Mahkamah Konstitusi harus diatur 
oleh hukum.

6.  Sepertiga dari komposisi Mahkamah 
Konstitusi akan diperbarui setiap 3 
tahun sesuai dengan hukum.

7.  Hakim Mahkamah Konstitusi akan 
tetap berada di kantor sampai 
penunjukan pengganti, kecuali 
dalam kasus Pasal 127, ayat 1, huruf 
c, ç), d), dan dh).

Pasal 126

Hakim Mahkamah Konstitusi akan 
menikmati kekebalan sehubungan dengan 
pendapat yang diutarakan dan keputusan 
yang diambil selama menjalankan fungsi, 
kecuali jika hakim bertindak berdasarkan 
kepentingan atau kedengkian pribadi.

Pasal 127

1. Mandat hakim Mahkamah Konstitusi 
akan berakhir, setelah:

a.  Mencapai usia 70 tahun;

b.  berakhirnya mandat 9 tahun;

c.  mengundurkan diri dari jabatan-
nya;

ç. diberhentikan sesuai dengan 
ketentuan pasal 128 Konstitusi;

d. memiliki kondisi ketidaklayakan 



60

Konstitusi Albania

dan ketidakcocokan; memiliki 
ketidakmampuan untuk 
melaksanakan tugas;

2.  Akhir dari mandat hakim Mahkamah 
Konstitusi harus dinyatakan 
berdasarkan keputusan Mahkamah 
Konstitusi.

3.  Jika posisi hakim tetap kosong, 
organ yang bertanggung jawab 
harus menunjuk seorang hakim baru, 
yang terakhir tetap di kantor sampai 
berakhirnya mandat hakim keluar.

Pasal 128

1.   Hakim Mahkamah Konstitusi secara 
disiplin bertanggung jawab sesuai 
dengan hukum;

2. Prosedur atas pelanggaran terhadap 
hakim diputuskan oleh Mahkamah 
Konstitusi, yang memutuskan 
pemberhentian jika dia:

a. Melakukan pelanggaran profesi 
atau etika yang serius yang 
mendiskreditkan sosok dan 
posisi hakim selama menjalankan 
tugasnya; atau

b.  Dihukum dengan keputusan 
pengadilan akhir atas tindakan 
kejahatan.

3. Hakim Mahkamah Konstitusi 
ditangguhkan dari tugasnya atas 
keputusan Mahkamah Konstitusi 
ketika:

a.  terhadapnya mendapatkan tinda-
kan pengamanan pribadi pra-pen-
ahanan atau tahanan rumah diber-
ikan karena sebuah tindak pidana;

b.  dituduh melakukan kejahatan 
serius yang dilakukan dengan 
terencana; atau

c.  setelah inisiasi dari proses pelang-
garan sesuai dengan peraturan 
perundangan.

Pasal 129

Hakim Mahkamah Konstitusi memulai 
tugasnya setelah dia bersumpah di depan 
Presiden Republik. 

Pasal 130

Hakim Mahkamah Konstitusi tidak boleh 
melakukan kegiatan politik, kenegaraan 
seperti halnya kegiatan profesional 
lainnya yang, kecuali untuk kegiatan 
pengajaran, akademik, dan ilmiah, sesuai 
dengan peraturan perundangan. 

Pasal 131

Mahkamah Konstitusi memutuskan:

a. Kesesuaian undang-undang dengan 
Konstitusi atau dengan perjanjian 
internasional sebagaimana diatur 
dalam pasal 122;

b. Kesesuaian perjanjian internasional 
dengan Konstitusi, sebelum 
GLUDWL¿NDVL�

c. Kesesuaian peraturan-peraturan pusat 
dan daerah dengan Konstitusi dan 
perjanjian internasional;

G�� .RQÀLN� NRPSHWHQVL� DQWDUD� EHUEDJDL�
kekuasaan, serta antara pemerintahan 
pusat dan daerah;

e. Konstitusionalitas partai dan 
organisasi politik lainnya, serta 
aktivitas mereka, sesuai dengan pasal 
9 Konstitusi ini;

f. Pemecatan Presiden Republik dan 
pembuktian ketidakmungkinan 
Presiden Republik melaksanakan 
tugas-tugasnya;

g. Masalah-masalah yang terkait dengan 
pemilahan umum dan ketidaksesuaian 
dalam menjalankan fungsi Presiden 
Republik dan para deputi, serta 
YHUL¿NDVL�SHPLOLKDQ�PHUHND�

h. Konstitusionalitas referendum dan 
YHUL¿NDVL�KDVLO�KDVLOQ\D�
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i. Memberikan putusan akhir atas pen-
gaduan individu tentang pelangga-
ran hak konstitusional mereka dalam 
proses hukum, setelah semua jalur 
hukum untuk perlindungan hak-hak 
tersebut dilewati.

2. Mahkamah Konstitusi, dalam hal ia 
diatur untuk mengontrol konstitusion-
alitas undang-undang yang disetujui 
oleh Majelis tentang revisi Konstitusi, 
menurut pasal 177, ia hanya mengon-
trol kepatuhan terhadap persyaratan 
prosedural dengan melihat terlebih 
dahulu dalam Konstitusi.

Pasal 132

1. Putusan Mahkamah Konstitusi bersi-
IDW�¿QDO�GDQ�PHQJLNDW�XQWXN�SHQHJD-
kannya.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi mulai 
berlaku mengikat pada hari putu-
san itu diterbitkan Berita Negara. 
Mahkamah Konstitusi dapat memu-
tuskan undang-undang, memberikan 
dampak pada tanggal bebeda. 

3.  Pendapat minoritas yang diterbitkan 
bersama dengan putusan akhir.

Pasal 133

1. Penerimaan pengaduan untuk putusan 
akan diputuskan oleh sejumlah hakim 
sebagaimana ditentukan oleh undang-
undang. 

2. Putusan akhir Mahkamah Konstitusi 
akan diputuskan dengan mayoritas 
dari semua anggota, kecuali 
ditentukan lain oleh undang-undang.

Pasal 134

1. Pengujian kembali ke Mahkamah 
Konstitusi dapat diajukan hanya 
berdasarkan permintaan:

a.  Presiden Republik;

b.  Perdana Menteri;

c.  Tidak kurang dari seperlima dari 
anggota Majelis;

d. Ombudsman;

e.  Kepala Audit Tinggi Negara;

 pengadilan apa pun, dalam hal 
Pasal 145, butir 2, Konstitusi ini;

f.  Setiap komisioner yang dibentuk 
oleh hukum untuk melindungi 
hak-hak dasar dan kebebasan 
yang dijamin oleh Konstitusi;

h.  Dewan Yudisial Tinggi dan 
Dewan Kejaksaan Tinggi;

i.  Unit tata kelola lokal;

j.  Forum komunitas keagamaan;

k.  Partai politik;

l. Organisasi;

m. Individu.

2. Entitas-entitas yang diatur dalam sub-
paragraf d, dh, e, ë, f, g, gj, h, dan i dari 
paragraf 1 Pasal ini dapat mengajukan 
permintaan hanya mengenai masalah 
yang terkait dengan kepentingan 
mereka.

BAGIAN SEMBILAN

PENGADILAN

Pasal 135

1. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan 
oleh Pengadilan Tinggi dan juga 
oleh pengadilan banding, pengadilan 
tingkat pertama, yang akan dibentuk 
oleh undoing-unhang.

2. Pengadilan Khusus memiliki 
kewenangan untuk mengadili korupsi 
dan kejahatan terorganisir, serta 
pelanggaran pidana yang dilakukan 
oleh Presiden Republik, Ketua 
Majelis, Perdana Menteri, anggota 
Dewan Menteri, hakim Mahkamah 
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Konstitusi, dan Pengadilan Tinggi dan 
Jaksa Agung, Inspektur Kehakiman 
Tinggi, Walikota, Wakil Majelis, 
Wakil Menteri, Anggota Dewan 
Yudisial Tinggi dan Dewan Penuntut 
Tinggi, dan Kepala lembaga negara 
pusat atau independen sebagaimana 
GLGH¿QLVLNDQ� ROHK� .RQVWLWXVL� DWDX�
oleh undang-undang, serta tuduhan 
terhadap mantan pejabat yang 
disebutkan di atas.

3.  Majelis dapat membentuk 
berdasarkan undang-undang 
pengadilan khusus lainnya; namun, 
dalam keadaan apa pun tidak dapat 
membentuk pengadilan  luar biasa.

4.  Hakim pengadilan khusus yang 
disebutkan dalam ayat 2 pasal ini 
ditunjuk oleh Dewan Yudisial Tinggi 
sesuai dengan undang-undang. 
Hakim pengadilan khusus hanya 
dapat diberhentikan dengan mayoritas 
2/3 dari Dewan Pengadilan Tinggi. 
Calon hakim dan pegawai negeri 
sipil peradilan di pengadilan khusus, 
serta anggota keluarga dekat mereka, 
sebelum pengangkatan mereka, 
harus melalui peninjauan aset dan 
latar belakang mereka dan harus 
menyetujui peninjauan berkala atas 
akun keuangan dan telekomunikasi 
pribadi mereka, sesuai undang-
undang.

Pasal 136

1. Hakim pengadilan tinggi akan ditunjuk 
oleh Presiden Republik atas usulan 
Dewan Yudisial tinggi, dengan 9 
tahun mandat, tanpa hak untuk 
ditunjuk kembali.

2. Presiden Republik dalam waktu 10 
hari setelah hari keputusan Dewan 
Yudisial tinggi harus menunjuk 
hakim pengadilan tinggi, dengan 
pengecualian ketika ada alasan tidak 

FXNXS�NXDOL¿NDVL�DWDX�WLGDN�NHOD\DNDQ�
sesuai dengan undang-undang. 
Keputusan Presiden Republik untuk 
menolak kandidat kehilangan efeknya 
ketika mayoritas anggota Dewan 
Yudisial Tinggi memberikan dekrit. 
Dalam hal ini, juga dalam kasus 
Presiden tidak mengekspresikan 
dirinya, calon akan dianggap ditunjuk 
dan akan menjabat dalam waktu 15 
hari setelah tanggal keputusan Dewan 
Yudisial tinggi.

3. Para Hakim dari pengadilan tinggi 
akan dipilih dari jajaran juri dengan 
setidaknya 13 tahun pengalaman. 
Seperlima dari para juri dapat dipilih 
dari kalangan para ahli hukum 
terkenal dengan tidak kurang dari 
15 tahun pengalaman telah bekerja 
sebagai advokat, profesor hukum 
atau lektor, karyawan senior dalam 
administrasi publik atau praktek 
hukum lain. Kandidat yang bukan 
dari jajaran juri harus memiliki gelar 
akademik dalam hukum.

4. Para Hakim yang bukan dari jajaran 
hakim tidak akan melakukan kegiatan 
politik setelahnya dalam administrasi 
atau posisi kepemimpinan dalam 
partai politik dalam 10 tahun terakhir 
sebelum menjadi kandidat. Kriteria 
lebih lanjut dan prosedur untuk 
pengangkatan dan pemilihan hakim 
akan diatur oleh undang-undang.

5. Hakim pengadilan tinggi akan 
terus bekerja sampai penunjukan 
pengganti, kecuali dalam kasus-kasus 
di bawah Pasal 139, ayat 1, sub-ayat 
c), ç), d) dan DH).

Pasal 136-A

1.  Hakim adalah warga negara Albania 
yang ditunjuk oleh Dewan Yudisial 
tinggi setelah menyelesaikan sekolah 
hakim dan setelah lulus evaluasi 
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awal aset mereka dan latar belakang 
mereka, sesuai dengan undang-
undang.

2.  Kriteria lebih lanjut untuk pemilihan 
dan penunjukan hakim diatur oleh 
undang-undang.

Pasal 137

Hakim memiliki kekebalan sehubungan 
dengan pendapat yang diungkapkan dan 
putusan yang dibuat dalam masa jabatan 
dengan asumsi sesuai fungsi, kecuali 
di mana hakim bertindak berdasarkan 
kepentingan pribadi atau kedengkian.

Pasal 138

Gaji dan fasilitas lain dari hakim tidak 
dapat dikurangi, kecuali jika:

a. kondisi ekonomi umum, tindakan 
keuangan perlu dilakukan untuk 
menghindari situasi ekonomi yang 
sulit dari negara atau kondisi darurat 
nasional lainnya;

b.  Hakim kembali ke posisi sebelumnya 
yang dipegangnya sebelum posisi ini;

c.  sebagai akibat dari tindakan disipliner 
atau dievaluasi secara profesional 
sebagai tidak mampu, sesuai dengan 
undang-undang;

Pasal 139

1. Mandat sebagai hakim pengadilan 
tinggi akan berakhir, atas:

a.  mencapai usia pensiun;

b.  berakhirnya mandat 9 tahun;

c.  pengunduran dirinya;

d.  berhenti sebagaimana diatur dalam 
Pasal 140 Konstitusi;

e. ditetapkan dalam kondisi tidak 
mampu dan tidak sanggup;

f. merasa tidak mampu untuk 
melaksanakan tugas;

2.  Akhir dari mandat Hakim pengadilan 
tinggi akan dinyatakan pada 
keputusan pengadilan tinggi.

3. Prosedur penunjukan hakim sebagai 
hakim di pengadilan yang berbeda 
pada saat berakhirnya mandat diatur 
oleh undang-undang.

Pasal 140

1.  Hakim harus disiplin yang 
bertanggung jawab sesuai dengan 
undang-undang.

2. Hakim harus diberhentikan atas 
keputusan Dewan Yudisial tinggi 
ketika:

a.  melakukan kesalahan profesional 
atau etis yang serius yang 
mendiskreditkan sosok dan 
posisi hakim selama pelaksanaan 
tugasnya; Atau

b. dihukum dengan keputusan 
pengadilan akhir untuk suatu 
tindakan kejahatan.

3. Hakim ditangguhkan dari tugasnya 
atas keputusan Dewan Yudisial tinggi 
ketika:

a.  terhadap dirinya, ukuran 
keamanan pribadi dari penahanan 
atau penahanan rumah diberikan 
untuk tindakan pelanggaran 
pidana; Atau

b.  Ia dituduh melakukan kejahatan 
serius dengan disengaja;

c.  setelah inisiasi proses disipliner 
sesuai dengan hukum yang 
berlaku.

4. Terhadap keputusan pemecatan, 
banding dapat diajukan di Mahkamah 
Konstitusi.

Pasal 141

1.  Pengadilan tinggi akan memutuskan 
kasus yang berkaitan dengan makna 
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dan penerapan hukum dalam rangka 
untuk memastikan penyatuan atau 
perkembangan dalam praktek 
peradilan, sesuai dengan undang-
undang.

2.  Untuk perubahan praktek peradilan, 
pengadilan tinggi akan diambil alih 
untuk ditinjau oleh Kamar Bersama, 
masalah peradilan tertentu diputuskan 
oleh kamar, sesuai dengan undang-
undang.

Pasal 142

1. Putusan peradilan harus beralasan.

2.  Pengadilan tinggi harus menerbitkan 
putusan termasuk pendapat pendapat 
minoritas.

3. Badan negara berkewajiban untuk 
melaksanakan putusan peradilan.

Pasal 143

Hakim tidak diperbolehkan melakukan 
kegiatan politik, jabatan kenegaraan 
serta setiap kegiatan profesional lainnya, 
kecuali untuk mengajar, kegaiatan 
akademik, kegiatan ilmiah, atau 
penugasan untuk Lembaga-lembaga 
peradilan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 144

Dihapus

Pasal 145

1.  Hakim independen dan hanya tunduk 
pada Konstitusi dan undang-undang.

2. Ketika hakim menemukan bahwa 
undang-undang terdapat dalam 
NRQÀLN� GHQJDQ� .RQVWLWXVL�� PHUHND�
tidak menerapkannya. 

 Dalam hal ini, mereka menangguhkan 
proses dan mengirim kasus ke 
Mahkamah Konstitusi. Keputusan 
Mahkamah Konstitusi mengikat 
semua pengadilan.

3.  Gangguan dalam kegiatan pengadilan 
atau hakim mensyaratkan tanggung 
jawab menurut undang-undang.

Pasal 146

1.  Pengadilan membuat putusan dalam 
nama Republik.

2. Putusan peradilan, dalam segala 
keadaan, diumumkan ke publik.

Pasal 147

1.  Dewan Yudisial tinggi harus 
menjamin kemandirian, akuntabilitas 
dan fungsi yang sesuai dari kekuasaan 
peradilan di Republik Albania.

2.  Dewan Yudisial tinggi akan terdiri dari 
11 anggota, enam di antaranya dipilih 
oleh Hakim dari semua tingkatan dari 
kekuasaan yudisial dan lima anggota 
yang dipilih oleh Majelis di antara 
ahli hukum yang non-hakim.

3. Anggota hakim harus dipilih dari 
hakim dengan integritas moral yang 
tinggi dan kemahiran profesional 
sesuai dengan prosedur terbuka 
dan transparan yang menjamin 
representasi yang adil dari semua 
tingkat peradilan. Anggota dari non 
hakim akan dipilih di antara ahli 
KXNXP� \DQJ� EHUNXDOL¿NDVL� WLQJJL��
dengan tidak kurang dari 15 tahun 
pengalaman profesional, integritas 
moral dan profesional yang tinggi. 
Anggota dari non hakim tidak 
melakukan kegiatan politik dalam 
administrasi publik atau posisi 
kepemimpinan dalam partai politik 
dalam 10 tahun terakhir sebelum 
menjadi kandidat. Kriteria lebih 
lanjut dan prosedur untuk memilih 
dan peringkat kandidat diatur oleh 
undang-undang.

4.  Dua anggota non hakim akan 
dipilih dari para pendukung, dua 
dari kelompok profesor hukum dan 
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sekolah hakim dan satu harus dari 
masyarakat sipil. Sekretaris Jenderal 
Majelis, berdasarkan panggilan 
terbuka dan prosedur yang transparan, 
akan mengumumkan lowongan sesuai 
dengan undang-undang.

5.  Sekretaris Jenderal Majelis, selambat-
lambatnya 10 hari dari penyajian 
DSOLNDVL�� DNDQ�PHPYHUL¿NDVL� DSDNDK�
kandidat memenuhi kriteria yang 
diinginkan dalam Konstitusi dan 
undang-undang dan menilai kriteria 
profesional dan moral untuk menjadi 
anggota Dewan Yudisial tinggi. Dalam 
hal para kandidat tidak memenuhi 
kriteria yang akan dipilih, Sekretaris 
Jenderal Majelis menghapus calon 
dari daftar.

6. Sekretaris Jenderal Majelis, setelah 
VHOHVDL�YHUL¿NDVL�PHQJLULPNDQ�VHJHUD�
ke Komite Parlemen di bawah ayat 7 
dari artikel ini daftar kandidat yang 
memenuhi kriteria formal.

7. Panitia Parlemen yang bertanggung 
jawab atas masalah hukum 
menetapkan subkomite untuk 
penilaian lebih lanjut dan melakukan 
pemilihan kandidat selambat-
lambatnya tiga hari dari pengajuan 
daftar. Subkomite ini terdiri dari 
lima anggota Majelis, tiga anggota 
yang dinominasikan oleh Parlemen 
mayoritas dan dua oleh oposisi. 
Subkomite mungkin dengan 
setidaknya empat suara termasuk 
kandidat yang sebelumnya dihapus 
dari daftar oleh Sekretaris Jenderal 
Majelis. Subkomite ini memilih 
kandidat yang didukung oleh 4 
anggota. Dalam hal mayoritas tidak 
dapat dipenuhi calon harus dipilih 
oleh suara terbanyak.

8. Hasil pemilihan dari subkomite 
Dikonsolidasikan ke dalam satu 
daftar dan dikirim ke Ketua Majelis. 

Dalam waktu sepuluh hari, Majelis 
dapat menolak seluruh daftar kandidat 
sebagai penolakan oleh mayoritas dua 
pertiga. Jika daftar ditolak, prosedur 
harus diulang oleh subkomite di 
bawah ayat 7 dari artikel ini, tetapi 
tidak lebih dari dua kali. Jika Majelis 
setelah kompetisi prosedur untuk 
ketiga kalinya, tidak disetujui daftar 
yang disajikan, para kandidat dari 
daftar ini akan dianggap Terpilih. 
Prosedur terperinci harus diatur oleh 
undang-undang.

9.  Ketua Dewan Yudisial tinggi dipilih 
oleh para anggotanya dari jajaran 
anggota biasa sesuai dengan undang-
undang.

10. Anggota Dewan Yudisial tinggi harus 
melaksanakan tugas mereka penuh 
waktu selama lima tahun tanpa hak 
pemilihan kembali segera. Pada 
akhir semester, anggota juri kembali 
ke posisi kerja mereka sebelumnya. 
Mandat Hakim pengadilan tinggi, 
atau pengadilan khusus akan 
ditangguhkan selama periode waktu 
penugasan mereka sebagai anggota 
Dewan Yudisial tinggi. Para anggota 
biasa yang sebelumnya bekerja penuh 
waktu di sektor publik akan kembali 
ke posisi kerja sebelumnya atau, jika 
tidak mungkin, untuk posisi yang 
setara dengan mereka.

Pasal 147-A

1. Dewan Yudisial tinggi menjalankan 
kewenangannya sebagai berikut:

a. mengevaluasi, mempromosikan 
dan mentransfer hakim dari semua 
tingkatan;

b. memutuskan tindakan disipliner 
pada hakim dari semua tingkatan;

c. mengusulkan kepada Presiden 
Republik calon Hakim pengadilan 
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tinggi sesuai dengan undang-
undang;

d.  menyetujui aturan etika peradilan 
dan memonitor pengamatan 
mereka;

e. mengarahkan dan mengelola 
administrasi pengadilan dengan 
pengecualian pengelolaan 
struktur teknologi informasi 
dari pengadilan, yang diatur 
berdasarkan keputusan Dewan 
Menteri;

f. mengelola anggaran sendiri dan 
anggaran pengadilan;

g. menginformasikan kepada publik 
dan Majelis mengenai keadaan 
sistem peradilan;

h. menguji cabang kekuatan lain 
yang ditentukan oleh undang-
undang.

2. Peraturan perundangan mengatur 
lebih lanjut mengenai pengambilan 
keputusan sub-badan dari Dewan 
Yudisial tinggi.

3. Menteri Kehakiman dapat 
berpartisipasi, tanpa hak untuk 
memilih, dalam pertemuan Dewan 
Yudisial tinggi ketika masalah 
perencanaan strategis dan anggaran 
peradilan dibahas.

Pasal 147-B

1. Mandat anggota Dewan Yudisial tinggi 
akan berakhir pada:

a. mencapai usia pensiun;

b.  berakhirnya mandat 5 tahun;

c.  pengunduran dirinya;

d.  pemecatan sesuai dengan keten-
tuan dalam 147-c;

e. ditetapkan dalam kondisi ketidak-
mampuan dan ketidaksesuaian;

f. dinyatakan tidak mampu untuk 
menjalankan tugas;

2. Berakhirnya mandat anggota akan 
dinyatakan atas keputusan Dewan 
Yudisial tinggi.

3.  Dimana posisi anggota tetap kosong, 
badan yang telah menunjuk anggota 
sebelumnya, harus, berdasarkan Pasal 
147, menunjuk anggota baru, yang 
terakhir menjabat sampai berakhirnya 
anggota keluar.

4.  Anggota akan terus menjabat sampai 
pengangkatan penerus, kecuali dalam 
kasus yang diberikan dalam sub-ayat 
c), ç), d) dan dh) dari ayat 1 dari pasal 
ini.

Pasal 147-C

1.  Anggota Dewan Yudisial tinggi harus 
disiplin yang bertanggung jawab 
sesuai dengan undang-undang.

2. Anggota harus diberhentikan atas 
keputusan Mahkamah Konstitusi jika 
ia:

a.  melakukan kesalahan profesional 
atau etis yang serius;

b. dihukum dengan putusan penga-
dilan akhir karena melakukan tin-
dak pidana.

3. Anggota ditangguhkan dari kewa-
jibannya atas keputusan Mahkamah 
Konstitusi ketika:

a. terhadap dirinya, dikarenakan 
keamanan pribadi sedang dalam 
penahanan atau penahanan rumah 
diberikan atas tindakan pelangga-
ran pidana; Atau

b. dituduh melakukan kejahatan 
serius dengan sengaja.

c. setelah inisiasi proses disipliner 
sesuai dengan peraturan perun-
danganyang berlaku.
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Pasal 147Ç

Menjadi anggota Dewan Yudisial tinggi 
tidak diperbolehkan melakukan kegiatan 
politik, kenegaraaan serta setiap kegiatan 
SURIHVLRQDO�SUR¿W� ODLQQ\D��NHFXDOL�XQWXN�
mengajar, kegiatan akademik, dan 
kegiatan ilmiah sesuai dengan undang-
undang.

Pasal 147-D

1. Inspektur hakim tinggi harus 
EHUWDQJJXQJ� MDZDE� XQWXN� YHUL¿NDVL�
keluhan terhadap hakim dan Jaksa 
dari semua tingkatan, anggota 
Dewan Yudisial tinggi, Dewan Jaksa 
tinggi dan Jaksa Agung, serta untuk 
penyelidikan, atas permintaan sendiri, 
pelanggaran disiplin dan inisiasi 
prosedur disipliner terhadap mereka, 
sesuai dengan undang-undang.

2. Inspektur hakim tinggi juga 
bertanggung jawab untuk memeriksa 
pengadilan dan kantor penuntut 
sebagai sebuah lembaga.

3. Inspektur hakim tinggi yang dipilih 
pada tiga mayoritas kelima dari 
semua anggota Majelis, selama 
sembilan tahun, tanpa hak untuk 
dipilih kembali, di antara ahli hukum 
yang sangat berkualitas dengan tidak 
kurang dari 15 tahun pengalaman 
profesional, moral yang tinggi dan 
berintegritas. Tidak melakukan 
kegiatan politik setelahnya dalam 
administrasi publik atau posisi 
kepemimpinan dalam partai politik 
dalam 10 tahun terakhir sebelum 
menjadi kandidat.

4. Hakim tinggi Inspektur Terpilih 
dari daftar lima kandidat yang 
dipilih sesuai peringkat oleh Dewan 
Penunjukan Keadilan berdasarkan 
prosedur yang transparan dan terbuka 
dari kandidat yang paling memenuhi 
syarat. Jika Majelis tidak mencapai 

mayoritas tiga-lima untuk salah satu 
kandidat, dalam waktu 30 hari setelah 
menerima daftar, kandidat peringkat 
tertinggi secara otomatis ditunjuk.

5. Inspektur hakim tinggi akan memiliki 
status Hakim pengadilan tinggi.

6. Prosedur untuk pengambilan keputusan 
Inspektur hakim tinggi diatur oleh 
undang-undang. Keputusan yang 
memberlakukan sanksi terhadap 
Inspektur dapat diajukan banding di 
Mahkamah Konstitusi.

Pasal 147-DH

1. Mandat Inspektur hakim tinggi 
berakhir ketika:
a.  mencapai usia pensiun;
b.  mengakhiri mandat 9 tahun;
c.  pengunduran dirinya;
d. pemecatan sesuai dengan Pasal 

147-e Konstitusi;
e. ditetapkan dalam kondisi tidak 

mampu dan tidak sesuai;
f. Dianggap tidak mampu untuk 

melaksanakan tugas;

2. Akhir dari mandat Inspektur hakim 
tinggi dinyatakan oleh keputusan 
pertemuan bersama Dewan Yudisial 
tinggi dan Dewan Kejaksaan tinggi.

3.  Inspektur keadilan tinggi tetap 
bertugas sampai penunjukan 
Inspektur baru, kecuali dalam kasus 
di bawah ayat 1, sub-ayat c, ç), d), 
dan dh).

4. Setelah berakhirnya mandat dan 
atas permintaannya, Inspektur 
hakim tinggi harus ditunjuk dalam 
posisi yang dipegangnya sebelum 
pengangkatan atau posisi yang setara.

Pasal 147-E

1.  Inspektur hakim tinggi harus disiplin 
yang bertanggung jawab sesuai 
dengan undang-undang.
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2. Inspektur hakim tinggi harus 
diberhentikan atas keputusan 
Mahkamah Konstitusi jika ia:

a.  melakukan kesalahan profesional 
atau etis yang serius;

b. dihukum dengan putusan 
pengadilan akhir untuk melakukan 
tindak pidana;

3. Sebuah komite investigasi Parlemen 
harus menyelidiki tuduhan kesalahan 
oleh Inspektur keadilan tinggi, 
menghormati haknya untuk pengadilan 
yang adil. Komite investigasi Parlemen 
mengusulkan pemecatan Inspektur 
hakim tinggi dalam kasus ketika ia 
menemukan kesalahan seperti yang 
tercantum dalam ayat 2 dari pasal ini 
sesuai dengan undang-undang.

4.  Inspektur keadilan tinggi 
ditangguhkan dari tugasnya atas 
keputusan Mahkamah Konstitusi 
ketika:

a.  terhadap dirinya, demi keamanan 
pribadi dilakukan penahanan atau 
penahanan rumah diberikan untuk 
tindakan pelanggaran pidana; atau

b. dituduh melakukan kejahatan 
serius dengan sengaja;

c.  setelah inisiasi proses disipliner 
sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku.

Pasal 147Ë

Inspektur hakim tinggi tidak 
diperbolehkan melakukan kegiatan 
politik, kenegaraan serta setiap 
kegiatan profesional lainnya yang 
menguntungkan, kecuali untuk mengajar, 
kegiatan akademik, dan kegiatan ilmiah 
sesuai dengan undang-undang.

BAGIAN SEPULUH 

KANTOR KEJAKSAAN

Pasal 148

1. Kantor Kejaksaan menjalankan 
penuntutan pidana dan mewakili 
tuduhan di pengadilan atas nama 
negara. Kantor Kejaksaan melakukan 
tugas lain sesuai dengan undang-
undang.

2.  Kantor penuntutan adalah badan yang 
independen, yang akan menjamin 
koordinasi dan pengendalian 
tindakannya serta menghormati 
independensi internal para jaksa 
untuk menyelidiki dan mengadili, 
sesuai dengan undang-undang.

3. Penuntutan diatur dan berfungsi di 
dekat sistem peradilan.

4. Sebuah kantor penuntutan khusus, 
yang independen dari Jaksa Agung, 
dan unit investigasi independen, 
akan menyelidiki dan mengadili 
korupsi, kejahatan terorganisir dan 
kejahatan sesuai dengan pasal 135 
ayat 2 Konstitusi. Unit investigasi 
independen harus tunduk pada Kantor 
penuntutan khusus.

PASAL 148-A

1.  Jaksa Penuntut Umum ditunjuk oleh 
tiga-perlima dari anggota Majelis di 
antara tiga kandidat yang diusulkan 
oleh Dewan Kejaksaan Tinggi, untuk 
tujuh tahun, mandat tidak terbarukan.

2.  Dewan penuntut tinggi akan memilih 
dan peringkat tiga kandidat yang 
paling memenuhi syarat, berdasarkan 
prosedur terbuka dan transparan dan 
meneruskannya ke Majelis, sesuai 
dengan undang-undang.

3.  Jaksa Agung akan dipilih di antara 
SDUD� DKOL� KXNXP� \DQJ� EHUNXDOL¿NDVL�
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tinggi, dengan tidak kurang dari 15 
tahun pengalaman profesional sebagai 
ahli hukum, integritas moral dan 
profesional yang tinggi, yang telah 
lulus dari sekolah hakim atau sarjana 
hukum. Tidak melakukan kegiatan 
politik setelahnya dalam administrasi 
publik atau posisi kepemimpinan 
dalam partai politik dalam 10 tahun 
terakhir sebelum menjadi kandidat.

4. Jika Majelis tidak dapat memilih 
Jaksa Agung dalam waktu 30 hari 
setelah menerima usulan dari Dewan 
Kejaksaan Tinggi, kandidat peringkat 
tertinggi secara otomatis ditunjuk.

5. Setelah berakhirnya mandat dan 
atas permintaannya, Jaksa Agung 
akan ditunjuk dalam posisi yang 
dipegangnya sebelum pengangkatan 
atau sebagai hakim di pengadilan 
banding.

Pasal 148-B

Jaksa Agung memiliki kewenangan:

1.  Mewakili tuduhan di pengadilan tinggi 
dan kasus sebelum ke Mahkamah 
Konstitusi, kecuali diwakili oleh 
Jaksa dari kantor penuntutan khusus;

2. Menerbitkan panduan umum untuk 
Jaksa, kecuali para Jaksa Penuntut 
pada kantor penuntutan khusus;

3. Mengelola administrasi Kantor 
Kejaksaan, dengan pengecualian 
Administrasi Kantor Jaksa khusus. 
Menjalankan dan mengelola struktur 
teknologi informasi yang diatur 
berdasarkan keputusan Dewan 
Menteri;

4. Mengusulkan dan mengelola 
anggaran kantor Kejaksaan dengan 
pengecualian anggaran untuk kantor 
kejaksaan khusus;

5. Memberikan laporan kepada Majelis 

tentang situasi tindak kejahatan;

6. Melaksanakan tugas lain yang 
diberikan oleh undang-undang.

Pasal 148-C

1.  Tugas Jaksa Agung berakhir ketika:

a.  mencapai usia pensiun;

b.  berakhirnya mandat 7 tahun;

c.  pengunduran dirinya;

d.  pemecatan sesuai dengan prosedur 
yang diberikan dalam Pasal 149-
c;

e.  ditetapkan dalam kondisi tidak 
mampu dan tidak sesuai;

f.  Tidak mampu melaksanakan 
tugas;

2. Penghentian mandat Jaksa Penuntut 
Umum dinyatakan oleh keputusan 
Dewan Jaksa Penuntut tinggi.

Pasal 148Ç

1. Jaksa adalah warga negara Albania 
ditunjuk oleh Dewan Kejaksaan Tinggi 
setelah menyelesaikan sekolah hakim 
dan setelah lulus evaluasi aset mereka 
dan latar belakang mereka sesuai 
dengan peraturan perundangan.

2. Kriteria untuk pemilihan dan 
penunjukan Jaksa diatur oleh undang-
undang.

PASAL 148-D

1. Jaksa Penuntut harus disiplin yang 
bertanggung jawab sesuai dengan 
undang-undang.

2. Jaksa akan diberhentikan atas 
keputusan Dewan Kejaksaan tinggi 
ketika dia:

a.  Melakukan kesalahan profesional 
atau etis yang serius yang 
mendiskeksikan sosok dan 
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posisi Jaksa selama pelaksanaan 
tugasnya; Atau

b. Dihukum dengan putusan 
pengadilan akhir untuk tindak 
pidana.

3. Terhadap keputusan pemecatan, 
banding dapat diajukan di Mahkamah 
Konstitusi.

4.  Jaksa ditangguhkan dari tugasnya 
atas keputusan Dewan Kejaksaan 
tinggi ketika:

a.  Terhadap dirinya, karena kea-
manan pribadi dilakukan penah-
anan atau penahanan rumah diber-
ikan untuk tindakan pelanggaran 
pidana; Atau

b. Dituduh melakukan kejahatan 
serius dengan sengaja;

c.  Setelah inisiasi proses disipliner 
sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku.

Pasal 148-DH

1. Kantor Jaksa khusus melakukan 
penuntutan pidana dan mewakili 
tuduhan dalam pengadilan khusus di 
bawah Pasal 135 ayat 2 Konstitusi 
tentang pengadilan tinggi.

2. Dewan Kejaksaan Tinggi harus 
menugaskan sedikitnya 10 Jaksa 
ke kantor kejaksaan khusus untuk 
mandat 9 tahun, tanpa hak untuk 
kembali ditunjuk. Kriteria untuk 
pemilihan Jaksa serta prosedur yang 
transparan dan terbuka diatur oleh 
undang-undang.

3.  Kepala jaksa penuntut khusus 
harus dipilih oleh mayoritas Dewan 
Kejaksaan tinggi dari jajaran Jaksa 
khusus untuk masa jabatan tiga tahun, 
tanpa hak untuk kembali ditunjuk, 
sesuai dengan undang-undang.

4. Jaksa Penuntut khusus hanya dapat 

berhenti sebelum mandat mereka 
berakhir dalam kasus kesalahan serius 
atau untuk tindakan kejahatan dengan 
mayoritas 2/3 Dewan Kejaksaan 
Tinggi.

5.  Kandidat untuk menjadi Jaksa khusus, 
personil di kantor kejaksaan khusus 
dan unit investigasi independen, 
serta anggota keluarganya, sebelum 
pengangkatan, harus dilakukan 
peninjauan aset mereka dan latar 
belakang mereka dan akan menyetujui 
peninjauan berkala terhadap akun 
keuangan dan telekomunikasi pribadi 
mereka, sesuai dengan undang-
undang.

Pasal 149

1.  Dewan Kejaksaan tinggi 
akan menjamin independensi, 
akuntabilitas, disiplin, status dan 
karier Jaksa di Republik Albania.

2.  Dewan Kejaksaan Tinggi terdiri dari 
11 anggota, enam di antaranya dipilih 
oleh Jaksa dari semua tingkat kantor 
kejaksaan dan lima anggota dipilih 
oleh Majelis di antara para ahli 
hukum yang non-Jaksa.

3. Anggota Jaksa harus dipilih dari 
Jaksa dengan integritas moral dan 
profesional yang tinggi melalui 
prosedur terbuka dan transparan yang 
menjamin representasi yang adil 
dari semua tingkat sistem kejaksaan. 
Anggota biasa akan dipilih di antara 
DKOL� KXNXP� \DQJ� EHUNXDOL¿NDVL�
tinggi, dengan tidak kurang dari 
15 tahun pengalaman profesional, 
integritas moral dan profesional 
yang tinggi. Anggota biasa tidak 
diperbolehkan melakukan kegiatan 
politik setelahnya dalam administrasi 
publik atau posisi kepemimpinan 
dalam partai politik dalam 10 tahun 
terakhir sebelum menjadi kandidat. 
Kriteria lebih lanjut dan prosedur 
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untuk memilih dan peringkat kandidat 
diatur dalam undang-undang.

4. Dua anggota biasa akan dipilih dari 
para pengusul, dua dari para profesor 
hukum dan sekolah hakim dan satu 
harus dari masyarakat sipil. Sekretaris 
Jenderal Majelis, berdasarkan 
panggilan terbuka dan prosedur 
transparan, akan mengumumkan 
Lowongan sesuai dengan undang-
undang.

5.  Sekretaris Jenderal Majelis, selambat-
lambatnya 10 hari dari penyampaian 
DSOLNDVL�� DNDQ� PHPYHUL¿NDVL�
apakah kandidat memenuhi kriteria 
yang ditentukan dalam Konstitusi 
dan undang-undang dan menilai 
kriteria profesional dan moral untuk 
menjadi anggota Dewan Kejaksaan 
tinggi. Dalam hal para kandidat 
tidak memenuhi kriteria yang akan 
dipilih, Sekretaris Jenderal Majelis 
menghapus calon dari daftar.

6. Sekretaris Jenderal Majelis, setelah 
SHQ\HOHVDLDQ� YHUL¿NDVL�PHQJLULPNDQ�
segera kepada Komite Parlemen di 
bawah ayat 7 dari pasal ini daftar 
kandidat yang memenuhi kriteria 
formal.

7. Panitia Parlemen yang bertanggung 
jawab atas masalah hukum 
menetapkan subkomite untuk 
penilaian lebih lanjut dan pemilihan 
kandidat selambat-lambatnya tiga 
hari dari pengajuan daftar. Subkomite 
ini terdiri dari lima anggota Majelis, 
tiga anggota yang dinominasikan oleh 
Parlemen mayoritas dan dua oleh 
oposisi. Subkomite mungkin dengan 
setidaknya empat suara termasuk 
kandidat yang sebelumnya dihapus 
dari daftar oleh Sekretaris Jenderal 
Majelis. Subkomite ini memilih 
kandidat yang didukung oleh 4 
anggota. Dalam hal mayoritas tidak 

dapat dihubungi calon harus dipilih 
melalui pemungutan.

8. Pemilihan dari subkomite 
dikonsolidasikan ke dalam satu daftar 
dan dikirim ke Ketua Majelis. Dalam 
waktu sepuluh hari, Majelis dapat 
menolak seluruh daftar kandidat 
sebagai blok oleh mayoritas dua 
pertiga. Jika daftar ditolak, prosedur 
harus diulang oleh subkomite di 
bawah ayat 7 dari pasal ini, tidak lebih 
dari dua kali. Jika Majelis setelah 
prosedur pemilihan untuk ketiga 
kalinya, tidak disetujui daftar yang 
disajikan, para kandidat dari daftar 
ini akan dianggap Terpilih. Prosedur 
terperinci harus diatur oleh undang-
undang.

9.  Ketua Dewan Kejaksaan Tinggi 
dipilih oleh para anggotanya dari 
jajaran anggota biasa sesuai dengan 
hukum yang berlaku.

10. Anggota Dewan Kejaksaan Tinggi 
harus melaksanakan tugas mereka 
penuh waktu selama lima tahun tanpa 
hak pengangkatan kembali. Pada 
akhir semester, anggota Jaksa kembali 
ke posisi kerja mereka sebelumnya. 
Mandat dari Jaksa Penuntut khusus 
akan ditangguhkan selama periode 
waktu pelaksanaan tugas sebagai 
anggota Dewan Kejaksaan tinggi. 
“ Para anggota biasa yang sebelum 
sumpah bekerja penuh waktu di 
sektor publik akan kembali ke posisi 
kerja sebelumnya atau, jika tidak 
mungkin, untuk posisi yang setara 
dengan mereka.

Pasal 149-A

1. Dewan Kejaksaan Tinggi harus 
menjalankan kekuasaan berikut:

a. Mengevaluasi, mempromosikan 
dan memindahkan semua Jaksa 
dari semua tingkat;
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b.  Memutuskan tindakan disipliner 
terhadap semua Jaksa dari semua 
tingkatan;

c. Mengusulkan kandidat kepada 
Majelis untuk Jaksa Agung sesuai 
dengan undang-undang;

d.  Mengadopsi aturan etika untuk 
Jaksa dan mengawasi ketaatan 
mereka;

e. Mengusulkan dan mengelola 
anggaran;

f.  Menginformasikan kepada publik 
dan Majelis mengenai keadaan 
kantor kejaksaan; dan

e.  Menjalankan tanggung jawab lain 
sebagaimana diatur oleh undang-
undang.

2. Undang-undang harus mengatur 
pembentukan sub badan pengambilan 
keputusan dari Dewan Kejaksaan 
Tinggi.

Pasal 149-B

1.  Mandat anggota Dewan Jaksa 
Penuntut tinggi akan berakhir pada:

a.  Mencapai usia pensiun;

b.  Berakhirnya mandat 5 tahun;

c.  Pengunduran dirinya;

d.  Pemecatan sesuai dengan 
ketentuan Pasal 149-c;

e. Menetapkan kondisi ketidak-
mampuan dan ketidaksesuaian;

f.  Tidak mampu untuk melaksanakan 
tugas;

2.  Berakhirnya mandat dari anggota 
akan dinyatakan atas keputusan 
Dewan Jaksa Penuntut tinggi.

3.  Dimana posisi anggota tetap kosong, 
badan yang telah menunjuk anggota 
sebelumnya, berdasarkan Pasal 149, 
menunjuk anggota baru, yang terakhir 

masa jabatannya sampai berakhirnya 
anggota untuk anggota berikutnya.

4.  Anggota akan terus menjabat sampai 
pengangkatan pengganti, kecuali 
dalam kasus yang diberikan dalam 
sub-ayat c), ç), d) dan dari ayat 1 dari 
artikel ini.

Pasal 149-C

1. Jaksa Agung dan anggota Dewan 
Kejaksaan Tinggi harus disiplin 
bertanggung jawab sesuai dengan 
undang-undang.

2. Jaksa Agung dan anggota harus 
diberhentikan berdasarkan keputusan 
Mahkamah Konstitusi jika ia:

a.  Melakukan kesalahan profesional 
atau etis yang serius;

b. Dihukum dengan putusan 
pengadilan akhir untuk tindakan 
pidana.

3.  Jaksa Agung dan anggota ditanggu-
hkan dari tugasnya atas keputusan 
Mahkamah Konstitusi ketika:

a.  Terhadap dirinya, penahanan 
karena keamanan pribadi atau 
penahanan rumah diberikan untuk 
tindakan pelanggaran pidana; atau

b. Dituduh melakukan kejahatan 
serius dengan sengaja.

c. Setelah inisiasi proses disipliner 
sesuai dengan hukum yang 
berlaku.

Pasal 149Ç

Menjadi Jaksa Agung, Jaksa atau 
anggota Dewan Kejaksaan Tinggi tidak 
boleh melakukan kegiatan politik, 
kenegaraan serta kegiatan profesional 
yang menguntungkan lainnya, kecuali 
untuk mengajar, kegiatan akademik, dan 
kegiatan ilmiah sesuai dengan undang-
undang.
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Pasal 149-D

1. Dewan penunjukan keadilan 
bertanggung jawab untuk 
PHPYHUL¿NDVL� SHPHQXKDQ�
persyaratan hukum dan penilaian 
kriteria profesional dan moral 
dari kandidat untuk Inspektur 
hakim tinggi, serta untuk anggota 
Mahkamah Konstitusi. Dewan 
penunjukan keadilan meneliti dan 
peringkat kandidat sesuai dengan jasa 
profesional mereka. Peringkat tidak 
mengikat kecuali ketika Majelis gagal 
melakukan penunjukan.

2.  Dewan penunjukan keadilan bertemu 
setiap kali diperlukan.

3.  Dewan penunjukan keadilan terdiri 
dari sembilan anggota yang dipilih 
oleh banyak dari jajaran hakim dan 
Jaksa yang tidak berada di bawah 
tindakan disipliner, yang akan 
melayani satu tahun masa yang 
dimulai pada tanggal 1 Januari setiap 
tahun. Antara Desember 1 dan 5 
Desember setiap tahun, Presiden 
akan memilih oleh Lot dua hakim 
dari Mahkamah Konstitusi, satu 
hakim dari pengadilan tinggi, satu 
Jaksa dari Kantor Jaksa Agung, 
dua hakim dan dua Jaksa dari 
pengadilan banding dan satu hakim 
dari pengadilan administratif. Jika 
Presiden tidak membuat pilihan ini 
pada tanggal 5 Desember, Ketua 
Majelis harus membuat seleksi oleh 
Lot sebelum Desember 10 tahun. 
Ombudsman akan berperan sebagai 
pengamat seleksi oleh banyak 
Dewan pengangkatan keadilan, serta 
pertemuan dan operasinya.

4. Anggota dari pengadilan tinggi adalah 
Ketua Dewan Penunjukan Hakim. 
Pengadilan tinggi menciptakan 
kondisi kerja untuk operasi Dewan 
Penunjukan Hakim.

��� .ULWHULD� NXDOL¿NDVL� OHELK� ODQMXW� GDUL�
NXDOL¿NDVL� FDORQ� \DQJ� EHUSDUWLVLSDVL�
dalam pemilihan dan organisasi 
serta fungsi dari Dewan Penunjukan 
Hakim diatur oleh undang-undang.

BAGIAN SEBELAS

REFERENDUM

Pasal 150

1.  Rakyat, melalui 50 ribu warga negara, 
memiliki hak untuk memberikan 
suara, memiliki hak untuk sebuah 
referendum untuk pembatalan 
undang-undang, serta meminta 
Presiden Republik untuk mengadakan 
referendum tentang masalah khusus.

2.  Majelis, atas usulan tidak kurang dari 
seperlima dari Deputi atau Dewan 
Menteri, dapat memutuskan bahwa 
suatu isu atau rancangan undang-
undang khusus diajukan untuk 
referendum.

3.  Prinsip dan prosedur untuk 
mengadakan referendum, serta 
keabsahannya, diatur oleh undang-
undang.

Pasal 151

1.  Sebuah undang-undang yang disetujui 
oleh referendum diumumkan oleh 
Presiden Republik.

2. Masalah yang berkaitan dengan 
integritas wilayah Republik 
Albania, keterbatasan hak asasi 
manusia dan kebebasan, anggaran, 
pajak, kewajiban keuangan negara, 
pernyataan dan pembatalan keadaan 
darurat, pernyataan perang dan 
perdamaian, serta amnesti, tidak 
dapat dipilih melalui referendum.

3. Sebuah referendum atas masalah 
yang sama tidak dapat diulang 



74

Konstitusi Albania

sebelum 3 tahun telah berlalu sejak 
pelaksanaannya.

Pasal 152

1. Mahkamah Konstitusi menguji 
kelaziman isu konstitusionalitas 
yang diusulkan untuk dilakukan 
referendum sesuai dengan Pasal 150, 
paragraf 1 dan 2, Pasal 151, paragraf 
2 dan 3, serta Pasal 177, paragraf 4 
dan 5, dalam waktu 60 hari.

2. Pentingnya masalah khusus, 
sebagaimana diatur dalam paragraf 1 
dan 2 artikel 150, tidak tunduk pada 
putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Tanggal referendum ditetapkan oleh 
Presiden Republik dalam waktu 45 
hari setelah diundangkannya putusan 
Mahkamah Konstitusi atau setelah 
di mana Mahkamah Konstitusi 
menyatakan bahwa telah selesai.

Pasal 153

Dihapus

Pasal 154

Dihapus

BAGIAN TIGA BELAS 

KEUANGAN PUBLIK

Pasal 155

Pajak, biaya, dan kewajiban keuangan 
lainnya, nasional dan daerah, 
pengurangan atau pembebasan kategori 
tertentu dari pembayar pajak serta metode 
pengumpulannya diatur undang-undang. 
Dalam kasus tersebut, undang-undang 
tidak diberikan efek retroaktif.

 Pasal 156

Negara dapat mengambil dan menjamin 
pinjaman dan kredit keuangan ketika 
begitu disahkan oleh undang-undang.

 Pasal 157

1.  Sistem anggaran terdiri dari anggaran 
negara dan anggaran daerah.

2. Anggaran negara yang dibuat 
berdasarkan pendapatan yang 
dikumpulkan dari pajak, biaya dan 
kewajiban keuangan lainnya serta 
dari pendapatan sah lainnya. Hal Ini 
mencakup semua pengeluaran negara.

3. Badan daerah menetapkan dan 
mengumpulkan pajak dan kewajiban 
lain sebagaimana diatur oleh undang-
undang.

4.  Badan negara dan daerah 
berkewajiban menginformasikan 
kepada publik pendapatan dan 
pengeluaran.

 Pasal 158

1.  Perdana Menteri, atas nama Dewan 
Menteri, menyampaikan kepada 
Majelis rancangan undang-undang 
tentang anggaran selama sesi musim 
gugur, yang tidak dapat diakhiri tanpa 
menyetujuinya.

2. Jika rancangan undang-undang 
tidak disetujui sampai awal tahun 
keuangan berikutnya, Dewan Menteri 
mengimplementasikan setiap bulan 
seperduabelas anggaran tahun 
sebelumnya, sampai anggaran baru 
disetujui.

3. Majelis menyetujui anggaran baru 
dalam waktu tiga bulan dari hari 
terakhir tahun keuangan sebelumnya, 
kecuali jika diputuskan adanya 
keadaan luar biasa.

4. Dewan Menteri berkewajiban untuk 
menyampaikan kepada Majelis 
laporan tentang pelaksanaan anggaran 
dan tentang utang negara dari tahun 
sebelumnya.
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5. Majelis mengambil keputusan akhir 
setelah mendengarkan Laporan Audit 
negara tinggi.

 Pasal 159

Prinsip dan prosedur untuk penyusunan 
draft-anggaran, serta pelaksanaanya 
diatur dalam undang-undang.

Pasal 160

1.  Selama tahun buku, Majelis dapat 
membuat perubahan anggaran.

2. Perubahan anggaran yang dibuat 
berdasarkan prosedur yang 
ditetapkan untuk penyusunan dan 
persetujuannya.

3. Biaya yang diperikirakan dalam 
undang-undang tidak dapat dikurangi 
selama undang-undang berlaku.

 Pasal 161

1. Bank Sentral Negara adalah 
Bank of Albania. Memiliki hak 
eksklusif untuk mengeluarkan dan 
mengedarkan mata uang Albania, 
untuk secara independen menerapkan 
kebijakan moneter, dan memelihara 
dan mengelola cadangan devisa 
Republik Albania.

2.  Bank of Albania dipimpin oleh 
sebuah Dewan, yang diketuai oleh 
Gubernur. Gubernur dipilih oleh 
Majelis selama 7 tahun, atas usulan 
Presiden Republik, dengan hak 
dipilih kembali.

BAGIAN EMPAT BELAS

AUDIT TINGGI NEGARA

 Pasal 162

1.  Audit Tinggi Negara adalah lembaga 
tertinggi yang mengontrol ekonomi 
dan keuangan. Lembaga ini hanya 
tunduk pada Konstitusi dan undang-

undang.

2.  Kepala Audit Tinggi Negara diangkat 
dan diberhentikan oleh Majelis 
atas usulan Presiden Republik. Ia 
menjabat selama 7 tahun, dengan hak 
dipilih ulang.

 Pasal 163

Audit Tinggi Negara mengawasi:

a.  Kegiatan ekonomi lembaga negara 
dan badan hukum negara bagian lain;

b.  Penggunaan dan pemeliharaan dana 
negara oleh badan pemerintah pusat 
dan daerah;

c.  Kegiatan ekonomi badan hukum, 
di mana negara memiliki lebih dari 
setengah dari kuota atau saham, 
atau ketika utang mereka, kredit dan 
kewajiban dijamin oleh negara.

 Pasal 164

1. Audit Tinggi Negara menyampaikan 
kepada Majelis:

a.  Laporan tentang pelaksanaan 
anggaran negara;

b.  Pendapatnya pada laporan Dewan 
Menteri tentang pengeluaran 
tahun anggaran sebelumnya 
sebelum disetujui oleh Majelis;

c.  Informasi tentang hasil audit 
setiap saat ditanya oleh Majelis.

2. Audit Tinggi Negara memberikan 
kepada Majelis laporan tahunan 
mengenai kegiatannya.

 Pasal 165

1.  Kepala Audit Tinggi Negara dapat 
diundang untuk berpartisipasi dan 
berbicara dalam pertemuan Dewan 
Menteri ketika pertanyaan yang 
berkaitan dengan fungsinya ditinjau.

2. Kepala Audit Tinggi Negara 
memiliki kekebalan sebagai anggota 
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Pengadilan Tinggi.

BAGIAN LIMA BELAS 

ANGKATAN BERSENJATA

 Pasal 166

1.  Warga Albania memiliki kewajiban 
untuk berpartisipasi dalam pertahanan 
Republik Albania, sebagaimana 
diatur undang-undang.

2.  Warga negara, yang karena alasan 
hati nurani menolak untuk melayani 
dengan senjata di Angkatan 
bersenjata, berkewajiban untuk 
melakukan layanan alternatif, seperti 
yang diatur undang-undang.

 Pasal 167

1.  Prajurit militer aktif tidak dapat 
dipilik atau dinominasikan untuk 
tugas negara lain atau berpartisipasi 
dalam partai atau kegiatan politik.

2. Anggota Angkatan bersenjata atau 
orang yang melakukan layanan 
alternatif menikmati semua hak 
konstitusional dan kebebasan, 
terlepas dari kasus ketika undang-
undang menyatakan sebaliknya.

 Pasal 168

1.  Angkatan bersenjata Republik 
Albania terdiri dari angkatan darat, 
angkatan laut, dan angkatan udara.

2. Presiden Republik adalah panglima 
jenderal  angkatan bersenjata.

3. Dewan Keamanan Nasional adalah 
Badan Penasehat Presiden Republik.

 Pasal 169

1. Presiden Republik pada masa damai 
memberikan perintah Angkatan 
Bersenjata melalui Perdana Menteri 
dan Menteri Pertahanan.

2. Presiden Republik dalam masa perang 
mengangkat dan memberhetikan 

komandan angkatan bersenjata atas 
usulan Perdana Menteri..

3. Presiden Republik, atas usulan 
Perdana Menteri, menunjuk dan 
memberhentikan kepala staf jenderal, 
dan atas usulan Menteri Pertahanan 
mengangkat dan memberhentikan 
komandan tentara Angkatan Darat, 
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

4. Kekuasaan Presiden Republik, 
sebagai Panglima Jenderal Angkatan 
Bersenjata, dan Komandan Angkatan 
Bersenjata, subordinasi dari organ 
konstitusional, diatur undang-undang.

BAGIAN ENAM BELAS

TINDAKAN LUAR BIASA

 Pasal 170

1. Tindakan luar biasa dapat diambil 
karena keadaan perang, keadaan 
darurat atau bencana alam dan 
terakhir selama keadaan ini terus.

2.  Prinsip kegiatan badan publik, 
serta tinkgkat pembatasan hak asasi 
manusia dan kebebasan selama 
periode keberadaan situasi yang 
memerlukan tindakan luar biasa, 
GLGH¿QLVLNDQ�ROHK�XQGDQJ�XQGDQJ�

3. Hukum harus menetapkan prinsip, 
daerah, dan cara kompensasi untuk 
kerugian yang disebabkan sebagai 
akibat dari pembatasan hak asasi 
manusia dan kebebasan selama 
periode di mana tindakan-upaya luar 
biasa diambil.

4.  Tindakan yang diambil sebagai 
akibat dari ukuran yang luar biasa 
harus sebanding dengan tingkat risiko 
dan harus bertujuan untuk kembali 
menetapkan kondisi untuk fungsi 
normal negara, sesegera mungkin.
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5. Selama situasi yang memerlukan 
tindakan luar biasa untuk diambil, 
tak satu pun dari tindakan ini dapat 
diubah: Konstitusi, undang-undang 
tentang pemilihan majelis dan organ 
pemerintah daerah, serta undang-
undang tentang tindakan luar biasa.

6.  Selama periode pelaksanaan tindakan 
luar biasa, mungkin tidak diadakan 
pemilu untuk badan pemerintah 
daerah, mungkin tidak ada referendum, 
dan Presiden baru Republik mungkin 
tidak terpilih. Pemilihan umum untuk 
badan pemerintah daerah hanya 
dapat dilaksanakan di tempat yang 
tidak menerapkan tindakan luar biasa 
tersebut.

 Pasal 171

1. Dalam kasus serangan bersenjata 
terhadap Republik Albania, Presiden 
Republik atas permintaan Dewan 
Menteri dapat menyatakan keadaan 
perang.

2. Dalam kasus ancaman dari luar, atau 
ketika keharusan melakukan upaya 
pertahanan umum lahir dari sebuah 
perjanjian internasional, Majelis, 
atas usulan Presiden Republik, 
dapat menyatakan keadaan perang, 
memutuskan keadaan mobilisasi atau 
de-mobilisasi umum atau sebagian.

 Pasal 172

1. Dalam kasus ayat 1 pasal 171, 
Presiden Republik menyampaikan 
kepada Majelis keputusan penetapan 
keadaan perang dalam waktu 48 
jam sejak penandatanganannya, 
mencantumkan hak-hak yang akan 
dibatasi.

2. Majelis langsung membahas dan 
mengeluarkan keputusan, dengan 
suara mayoritas anggotanya, terkait 
keputusan Presiden tersebut.

Pasal 173

1. Dalam keadaan bahaya yang 
mengancam tatanan konstitusional 
dan keamanan publik, Majelis, 
dengan permintaan Dewan Menteri, 
dapat memutuskan keadaan darurat 
di salah satu bagian atau di seluruh 
wilayah negara, yang berlaku selama 
bahaya tersebut berlangsung, tetapi 
tidak lebih dari 60 hari.

2. Setelah penetapan keadaan darurat, 
intervensi dari angkatan bersenjata 
dilakukan dengan keputusan Majelis 
dan hanya jika pasukan polisi tidak 
mampu memulihkan ketertiban.

3. Perpanjangan masa keadaan darurat 
dapat dilakukan hanya dengan 
persetujuan Majelis, untuk setiap 30 
hari, untuk jangka waktu tidak lebih 
dari 90 hari.

Pasal 174

1. Untuk mencegah atau menghindari 
dampak bencana alam atau 
kecelakaan teknologi, Dewan Menteri 
dapat memutuskan keadaan bencana 
alam di salah satu bagian atau seluruh 
wilayah negara, untuk jangka waktu 
tidak lebih dari 30 hari.

2. Perpanjangan keadaan bencana 
alam dapat dilakukan hanya dengan 
persetujuan Majelis.

Pasal 175

1. Selama keadaan perang atau keadaan 
darurat, hak dan kebebasan yang 
diatur oleh pasal: 15; 18; 19; 20; 21; 
24; 25; 29; 30; 31; 32, 34, 39, ayat 1, 
41, ayat  1, 2, 3, dan 5, 42, 43, 48, 54, 
55 tidak dapat dibatasi.

2. Selama keadaan bencana alam hak 
dan kebebasan yang diatur oleh 
pasal: 37; 38, 41, ayat 4, 49, 51 dapat 
dibatasi.
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3. Keputusan menyatakan keadaan 
perang, keadaan darurat atau keadaan 
bencana alam harus menjelaskan hak 
dan kebebasan yang dibatasi sesuai 
dengan ayat 1 dan 2 pasal ini.

Pasal 176

Ketika Majelis tidak dapat dikumpulkan 
untuk bersidang selama keadaan perang, 
Presiden Republik, dengan usulan Dewan 
Menteri, berhak untuk mengeluarkan 
keputusan-keputusan yang berkekuatan 
hukum, yang harus disetujui oleh Majelis 
dalam rapat pertamanya.

BAGIAN TUJUH BELAS

REVISI KONSTITUSI

Pasal 177

1. Initiatif untuk revisi Konstitusi 
dapat dilakukan oleh tidak kurang 
dari seperlima dari jumlah anggota 
Majelis.

2. Revisi Konstitusi tidak dapat 
dilakukan selama langkah-langkah 
luar biasa diberlakukan.

3. Rancangan Undang-undang disetujui 
oleh tidak kurang dari dua-pertiga 
dari semua anggota Majelis.

4. Majelis dapat memutuskan, dengan 
dua-pertiga anggotanya, bahwa 
rancangan amandemen konstitusi 
dapat divoting dalam referendum. 
Rancangan undang-undang revisi 
Konstitusi mulai memiliki kekuatan 
KXNXP� VHWHODK� GLUDWL¿NDVL� ROHK�
referendum, yang berlangsung 
selambat-lambatnya 60 hari setelah 
Majelis menyetujuinya.

5. Amandemen konstitusi yang disetujui 
dimasukkan ke referendum jika diminta 
oleh seperlima anggota Majelis. 

6. Presiden Republik tidak memiliki hak 

untuk meninjau ulang undang-undang 
yang disetujui Majelis tentang revisi 
Konstitusi.

7. Undang-undang yang disetujui oleh 
referendum dinyatakan oleh Presiden 
Republik dan mulai berlaku pada 
tanggal yang dinyatakan dalam 
undang-undang tersebut.

8. Revisi Konstitusi untuk masalah 
yang sama tidak dapat dilakukan 
sebelum satu setahun berlalu dari 
hari ditolaknya rancangan undang-
undangnya oleh Majelis dan 3 tahun 
dari hari ditolaknya oleh referendum.

BAGIAN DELAPAN BELAS

ATURAN PERALIHAN DAN FINAL

Pasal 178

1. Undang-undang dan peraturan 
perundang-undangan lain yang 
disetujui sebelum Konstitusi ini 
diberlakukan akan diterapkan selama 
dia tidak dibatalkan.

2. Dewan Menteri menyerahkan kepada 
hukum Majelis rancangan undang-
undang yang diperlukan untuk 
penerapan Konstitusi ini.

PASAL 179

1.  Anggota Mahkamah Konstitusi akan 
melanjutkan jabatannya sebagai 
anggota Mahkamah Konstitusi, 
sesuai dengan mandat sebelumnya.

2. Pembukaan pertama untuk anggota 
baru Mahkamah Konstitusi ditunjuk 
oleh Presiden Republik, yang kedua 
dipilih oleh Majelis dan ketiga dipilih 
oleh pengadilan tinggi. Ini akan 
menjadi urutan untuk semua sumpah 
setelah berlakunya undang-undang 
ini.

3.  Dalam rangka pembaruan Mahkamah 
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Konstitusi, hakim baru yang yang 
dipilih yaitu hakim yang mandat 
akan berakhir pada 2017 akan tetap 
menjabat sampai 2025 dan hakim 
baru yang dipilih yaitu hakim yang 
mandat akan berakhir pada 2020 
akan tetap menjabat sampai 2028. 
Hakim Mahkamah Konstitusi lainnya 
akan ditunjuk sesuai masa jabatan 
sebagaimana diatur undang-undang.

4. Anggota Mahkamah Tinggi akan 
melanjutkan jabatannya sesuai 
dengan mandat sebelumnya. Anggota 
baru karena untuk menggantikan 
anggota, yang mandat berakhir, 
akan ditunjuk berdasarkan ketentuan 
undang-undang.

5.  Dewan Yudisial Tinggi akan didirikan 
setidaknya dalam waktu 8 bulan sejak 
berlakunya undang-undang ini. Tiga 
anggota hakim dan dua anggota biasa 
Dewan Yudisial Tinggi akan ditunjuk 
pada awalnya untuk jangka waktu 
3 tahun, dengan tujuan pembaruan 
sebagian lembaga ini. Para anggota 
Dewan Tinggi Kehakiman akan 
mengakhiri mandat mereka setelah 
pembentukan Dewan Yudisial Tinggi, 
tetapi tidak lebih dari setelah semua 
anggota Dewan Yudisial Tinggi 
dipilih sebagaimana ditentukan oleh 
undang-undang. Untuk pengangkatan 
awal dari anggota biasa Dewan 
Yudisial Tinggi setelah berlakunya 
XQGDQJ�XQGDQJ� LQL�� YHUL¿NDVL� FDORQ�
sebagaimana tercantum dalam  Pasal 
147 konstitusi harus dilakukan oleh 
Sekretaris Jenderal Majelis dan 
Operasi Pemantauan Internasional.

6.  Dewan Kejaksaan tinggi akan 
didirikan dalam setidaknya 8 bulan 
sejak berlakunya undang-undang 
ini. Tiga anggota Jaksa dan dua 
anggota biasa dari Dewan Kejaksaan 
Tinggi akan ditunjuk pada awalnya 
untuk jangka 3 tahun, dengan tujuan 

pembaruan sebagian dari lembaga 
ini. Untuk pengangkatan pertama 
dari anggota biasa Dewan Kejaksaan 
Tinggi setelah berlakunya undang-
XQGDQJ� LQL�� YHUL¿NDVL� FDORQ� VHSHUWL�
yang tercantum dalam Pasal 147 
konstitusi harus dilakukan oleh 
Sekretaris Jenderal Majelis dan 
Komite, dan Operasi Pemantauan 
Internasional.

7. Selama 9 tahun mandat para hakim 
dari kamar banding didirikan pada 
Pasal 179-b akan memiliki yurisdiksi 
disiplin atas semua Hakim Mahkamah 
Konstitusi, anggota Dewan Yudisial 
Tinggi, Dewan JaksaTinggi, Jaksa 
Agung, dan Inspektur Hakim Tinggi. 
Kamar Banding juga akan memiliki 
yurisdiksi pada banding terhadap 
keputusan Dewan Yudisial Tinggi, 
Dewan Jaksa Tinggi serta Inspektur 
Hakim Tinggi, memberikan sanksi 
disiplin masing-masing terhadap 
hakim, Jaksa dan Inspektur lainnya.

8. Pengadilan Kejahatan Serius dan 
Pengadilan Banding Kejahatan Serius 
akan menjalalankan nama, fungsi dan 
kewenangan pertama dari pengadilan 
dan pengadilan banding dalam waktu 
2 bulan dari pembentukan Dewan 
Yudisial Tinggi, sesuai dengan 
undang-undang. Pengalihan kasus 
harus dilakukan sesuai dengan 
undang-undang. Hakim yang ada 
dari pengadilan ini akan ditransfer 
ke pengadilan lain, jika mereka 
atau anggota keluarga dekat mereka 
menolak untuk menyetujui Tinjauan 
periodik rekening keuangan mereka 
dan telekomunikasi pribadi. Kantor 
Kejaksaan Khusus akan didirikan 
dan Jaksa yang ditunjuk dalam 
waktu 2 bulan dari pembentukan 
Dewan Kejaksaan Tinggi, sesuai 
dengan undang-undang. Setelah 
pendirian lembaga ini, Kantor 
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penuntutan kejahatan serius akan 
berakhir. Pengalihan investigasi dan 
kasus harus dilakukan sesuai dengan 
undang-undang.

9. Inspektur Hakim Tinggi harus 
ditunjuk dalam waktu 6 bulan setelah 
berlakunya undang-undang ini. 
Periode transisi dan berfungsinya 
inspektorat yang ada harus diatur oleh 
undang-undang.

10. Hakim dan Jaksa yang belum selesai 
sekolah hakim akan terus bertugas 
GDQ�WXQGXN�SDGD�SHQLODLDQ�NXDOL¿NDVL�
transisional sesuai dengan Pasal 
179-b dan lampirannya.

11. Dalam waktu 5 hari dari berlakunya 
undang-undang ini, Presiden 
Republik akan memilih sesuai dengan 
Pasal 149-d ayat 3 Konstitusi. Jika 
Presiden tidak memilih dalam waktu 
5 hari berlakunya undang-undang 
ini, Ketua DPR akan memilih dengan 
pemungutan dalam waktu 10 hari dari 
berlakunya. Mereka yang dipilih akan 
berfungsi sebagai Dewan Penunjukan 
Hakim sampai 31 Desember tahun 
bahwa hukum ini mulai berlaku. 
Ombudsman akan berfungsi sebagai 
pengamat seleksi pemungutan Dewan 
Penunjukan Hakim, serta saat rapat 
dan pelaksanaannya. Para anggota 
Dewan Penunjukan Hakim harus 
WXQGXN� SDGD� SHQLODLDQ� NXDOL¿NDVL�
transisi hakim dan Jaksa berdasarkan 
Pasal 179-b sesegera mungkin.

12. Presiden Republik akan tetap sebagai 
Ketua Dewan Tinggi Kehakiman 
sampai Dewan Yudisial Tinggi 
didirikan hingga 8 bulan sejak 
berlakunya hukum ini. Presiden 
kemudian akan memiliki hak untuk 
menunjuk hakim dari pengadilan 
tinggi atas usulan Dewan Yudisial 
Tinggi sesuai dengan Pasal 136 hukum 

ini. Presiden Republik memiliki 
hak untuk menunjuk seorang hakim 
untuk mengisi kekosongan saat ini 
Mahkamah Konstitusi di bawah ayat 
2 dari pasal ini, diikuti oleh Majelis 
yang mengisi kekosongan lainnya 
saat ini sesuai dengan Pasal 125 dari 
undang-undang ini.

13. Sampai pemilu nasional diadakan 
setelah berlakunya undang-undang 
ini, tetapi selambat-lambatnya 1 
September 2017, pemilihan Inspektur 
hakim tinggi, dan Jaksa Agung, 
akan disahkan oleh 2/3 dari anggota 
Majelis, setelah itu pemilu harus 
dilakukan oleh 3/5 dari anggota 
Majelis.

 Pasal 179-A

1. Mandat pejabat yang dipilih atau 
ditunjuk dalam organ konstitusional 
dan organ yang ditetapkan oleh 
undang-undang, yang diperoleh 
sebelum berlakunya undang-undang 
ini, akan berakhir atau menjadi tidak 
sah, jika dipastikan bahwa orang yang 
dipilih atau ditunjuk jatuh di jajaran 
subyek yang dibebaskan dari hak 
untuk dipilih, di bawah Pasal 6-1 dan 
45, butir 3, Konstitusi.

2. Dalam waktu 30 hari sejak berlakunya 
hukum ini, Majelis harus menyetujui 
undang-undang yang menyediakan 
kondisi dan aturan untuk menjamin 
integritas organ yang dipilih, ditunjuk 
atau menjalankan fungsi publik, 
sesuai dengan prosedur Pasal 81, 
butir 2 Konstitusi.

 Pasal 179-B

1. Dalam rangka untuk membangun 
kembali fungsi penegakanhukum 
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dan kemerdekaan sejati dari sistem 
peradilan, serta keyakinan dan 
kepercayaan publik pada lembaga ini 
sistem evaluasi ulang dilakukan.

2.  Evaluasi ulang harus dilakukan atas 
dasar prinsip peradilan yang adil dan 
dilakukan dengan menghormati hak-
hak dasar penilaian.

3.  Semua hakim, termasuk hakim dari 
Mahkamah Konstitusi dan pengadilan 
tinggi, Semua Jaksa, termasuk 
Jaksa Agung, kepala Inspektur dan 
Inspektur lain dari Dewan tinggi 
.HKDNLPDQ�DNDQ�H[�RI¿FLR�GLHYDOXDVL�
kembali.

4. Semua penasehat hukum dari 
Mahkamah Konstitusi dan 
Pengadilan Tinggi, Asisten hukum 
Pengadilan Administratif, Asisten 
hukum dari Kantor Kejaksaan Umum 
DNDQ� H[� RI¿FLR� GLHYDOXDVL� NHPEDOL��
Mantan Hakim atau Jaksa, dan 
mantan penasehat hukum Mahkamah 
Konstitusi dan Pengadilan Tinggi 
dengan setidaknya tiga tahun 
pengalaman kerja dalam fungsi ini 
atas permintaan dapat menjalani 
proses evaluasi ulang, jika mereka 
memenuhi kriteria yang diatur 
undang-undang.

5.  Evaluasi ulang harus dilakukan 
ROHK� .RPLVL� ,QGHSHQGHQ� .XDOL¿NDVL�
(Komisi). Keputusannya dapat 
diajukan banding oleh Asesor 
atau Komisioner Publik. Banding 
harus dipertimbangkan oleh 
.DPDU� .XDOL¿NDVL� .KXVXV� �.DPDU�
Banding) yang akan berfungsi dalam 
Mahkamah Konstitusi. Selama 
periode transisi 9 tahun Mahkamah 
Konstitusi terdiri dari dua kamar.

6.  Komisi dan Kamar Banding keduanya 
akan beroperasi dan memutuskan 
secara independen dan tidak memihak.

7. Putusan pemecatan dalam proses 
evaluasi kembali merupakan dasar 
untuk segera penghentian pelaksanaan 
fungsi, selain alasan yang disediakan 
dalam Konstitusi. Hakim dan Jaksa 
termasuk staf khusus atau mantan 
hakim atau Jaksa, yang berhasil 
lulus evaluasi ulang, akan tetap atau 
akan ditunjuk sebagai hakim dan 
Jaksa. Semua penilaian lain yang 
lulus evaluasi kembali akan diangkat 
sebagai hakim atau Jaksa dalam 
kondisi yang diatur oleh undang-
undang.

8. Mandat Komisi dan Komisioner 
Publik berakhir setelah lima tahun 
pelaksanaan tugas. Kamar Banding 
akan berhenti setelah sembilan tahun 
pelaksanaan tugas. Setelah pembubaran 
Komisi terdapat kasus tertunda maka 
harus ditangani oleh Dewan Yudisial 
Tinggi sesuai dengan undang-undang. 
Kasus yang tertunda dari Jaksa harus 
ditangani oleh Dewan Kejaksaan 
Tinggi sesuai dengan undang-undang. 
Setelah pembubaran Komisioner 
Publik, tugasnya harus dilaksanakan 
oleh Kepala Jaksa Penuntut Khusus di 
Kantor Kejaksaan Khusus. Para hakim 
di kamar banding akan melaksanakan 
tugas sampai akhir 9 tahun mandat 
mereka. Setiap banding akan 
diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

9.  Majelis akan memilih untuk mencabut 
lampiran setelah putusan evaluasi 
ulang terakhir menjadi putusan akhir 
diikuti laporan Ketua Kamar Banding 
dikirim ke Majelis atau di akhir 
mandat dari Kamar Banding.

10. Ketentuan tambahan ditetapkan dalam 
/DPSLUDQ� µ3HQLODLDQ� .XDOL¿NDVL�
Transisional ‘. Rincian detil diatur 
oleh undang-undang.

 Pasal 180

1.  Perjanjian internasional yang 
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disahkan oleh Republik Albania 
sebelum Konstitusi ini mulai berlaku 
GLDQJJDS� GLUDWL¿NDVL� PHQXUXW�
Konstitusi ini.

2.  Dewan Menteri menyampaikan 
kepada Mahkamah Konstitusi 
perjanjian internasional yang berisi 
ketentuan yang  bertentangan dengan 
Konstitusi.

 Pasal 181

1. Majelis, dalam waktu dua sampai 
tiga tahun dari tanggal Konstitusi 
ini mulai berlaku, masalah hukum 
untuk penyelesaian yang adil dari 
berbagai isu yang berkaitan dengan 
pengambilalihan dan penyitaan 
dilakukan sebelum persetujuan 
Konstitusi ini, dipandu oleh kriteria 
Pasal 41.

2.  Hukum dan tindakan normatif 
lainnya, yang diadopsi sebelum 
tanggal Konstitusi ini mulai 
berlaku, yang berhubungan dengan 
pengambilalihan dan penyitaan 
akan diterapkan ketika mereka tidak 
bertentangan.

 Pasal 182

UU No. 7491, tanggal 29,4. 1991, “Pada 
Ketentuan Konstitusional Utama” serta 
hukum konstitusional lainnya dibatalkan 
sejak Konstitusi ini mulai berlaku.

 Pasal 183

Konstitusi ini mulai berlaku sejak 
diundangkan oleh Presiden Republik.

LAMPIRAN

PENILAIAN KUALIFIKASI 
TRANSISIONAL

 Pasal A

Pembatasan Hak Konstitusional

1. Sejauh yang diperlukan untuk 
melaksanakan evaluasi ulang waktu 

pelaksanaan dari beberapa pasal 
Konstitusi ini, khususnya ketentuan 
mengenai privasi, untuk memasukkan 
pasal 36 dan 37, ketentuan yang 
berkaitan dengan beban bukti, dan 
ketentuan lainnya termasuk Artikel 
128, 131, ayat f, 135, 138, 140, 145 
ayat 1, 147-sebuah ayat 1, huruf 
b), 149-a ayat 1, huruf b), sebagian 
terbatas sesuai dengan Pasal 17 dari 
Konstitusi.

2. Orang yang telah lulus evaluasi 
ulang seperti yang tercantum dalam 
Lampiran ini, tunduk pada sistem 
akuntabilitas permanen diatur oleh 
aturan biasa yang terkandung dalam 
Konstitusi dan undang-undang yang 
relevan.

 Pasal B

Operasi Pemantauan Internasional

1.  Operasi Monitoring Internasional 
harus mendukung proses evaluasi 
ulang dengan memantau dan 
mengawasi seluruh proses evaluasi 
ulang. Ini harus mencakup, mitra, 
dalam kerangka proses integrasi 
Eropa dan Kerjasama Euro-Atlantik 
dan akan dipimpin oleh Komisi 
Eropa.

2. Operasi Monitoring Internasional 
akan melaksanakan tugasnya dalam 
rangka pengaturan internasional 
yang berlaku. Operasi Monitoring 
Internasional akan menunjuk 
pengamat internasional menyusul 
pemberitahuan kepada Dewan 
Menteri. Pengamat internasional 
menjadi anggota dengan setidaknya 
15 tahun pengalaman sebagai 
hakim atau Jaksa dalam peradilan 
di negara mereka sendiri. Mandat 
dari pengamat internasional hanya 
akan dicabut karena kesalahan, oleh 
Operasi Monitoring Internasional.
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3.  Pengamat internasional memiliki 
tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Mereka dapat mengeluarkan 
rekomendasi kepada Majelis 
PHQJHQDL� NXDOL¿NDVL� GDQ�
pemilihan kandidat untuk posisi 
anggota Komisi (Komisioner), 
Kamar Banding (Hakim) dan 
Komisioner Publik, sesuai dengan 
peraturan yang diberikan oleh 
undang-undang;

b. Mereka berhak untuk mengajukan 
temuan dan pendapat dengan 
komisi dan kamar banding dan 
khususnya dapat berkontribusi 
pada penilaian latar belakang 
diatur dalam Pasal DH. Dalam 
temuan tersebut, pengamat 
internasional dapat meminta agar 
Komisi atau Dewan banding 
mengambil bukti atau dapat 
menyajikan bukti yang Diperoleh 
dari badan negara, entitas asing 
atau orang pribadi, sesuai dengan 
hukum.

c. mereka berhak mengajukan 
rekomendasi tertulis kepada 
Komisioner Publik untuk 
mengajukan banding. Jika yang 
terakhir memutuskan untuk 
tidak mengikuti rekomendasi ini, 
Komisioner Publik diharuskan 
mengeluarkan pembenaran secara 
tertulis.

d. mereka memiliki akses langsung 
ke semua informasi, orang dan 
dokumen yang diperlukan untuk 
memantau evaluasi ulang di 
semua tingkatan dan dalam semua 
tahap.

 Pasal C

Ketentuan Umum Komisi Dan Kamar 
Banding

1. Komisi harus terdiri dari empat 
panel tingkat pertama permanen 
yang memiliki tiga anggota masing-
masing.

2.  Dua Komisioner Publik harus 
mewakili kepentingan publik dan dapat 
mengajukan banding atas keputusan 
komisi. 3. Komisi dan kamar banding 
keduanya akan melaksanakan tugas 
dengan akuntabilitas, integritas 
dan transparansi dan dengan tujuan 
mempromosikan sistem keadilan 
yang independen dan kompeten 
bebas dari korupsi. Selama mandat 
mereka, anggota komisi dan 
Komisioner publik harus memiliki 
status seorang hakim di pengadilan 
tinggi. Para Hakim yang ditunjuk 
untuk kamar banding tidak akan 
tunduk pada batas usia dan memiliki 
status Hakim Mahkamah Konstitusi, 
kecuali diberikan secara berbeda oleh 
undang-undang.

4.  Semua anggota komisi dan hakim 
dari kamar banding, Komisioner 
publik dan staf lembaga ini 
sebagaimana diatur oleh undang-
undang, harus menyetujui 
pengungkapan tahunan aset mereka, 
pemantauan rutin rekening keuangan 
mereka dan pengabaian privasi 
komunikasi mereka yang berkaitan 
dengan pekerjaan mereka. Semua 
pengumuman aset akan menjadi 
informasi publik.

5.  Semua anggota komisi dan hakim dari 
kamar banding harus memiliki gelar 
sarjana hukum, dan tidak kurang dari 
lima belas tahun pengalaman sebagai 
hakim, Jaksa, profesor hukum, 
advokat, Notaris, karyawan senior 
dalam administrasi publik, atau 
hukum lainnya profesi yang terkait 
dengan sektor peradilan. Kandidat 
untuk anggota komisi dan hakim 
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di kamar banding mungkin belum 
hakim, Jaksa atau penasehat hukum 
atau asisten hukum dalam dua tahun 
sebelum nominasi. Mereka tidak 
akan melakukan kegiatan politik 
setelahnya dalam administrasi publik 
atau posisi kepemimpinan dalam 
partai politik selama 10 tahun terakhir 
sebelum menjadi calon.

6. Presiden Republik Albania akan 
melakukan pendaftaran secara terbuka 
dan transparan untuk posisi anggota 
komisi, hakim dari kamar banding 
dan Komisioner publik. Semua 
kandidat harus mengirimkan lamaran 
dan semua informasi sesuai dengan 
undang-undang kepada Presiden. 
Dalam waktu 7 hari dari tenggat 
waktu untuk pengajuan pendaftaran, 
Presiden harus mengkompilasi 
daftar calon pelamar yang memenuhi 
kriteria formal untuk setiap posisi dan 
daftar terpisah pelamar yang tidak 
memenuhi kriteria formal. Proses ini 
dipantau oleh Operasi Monitoring 
Internasional. Jika Presiden tidak 
dapat menyelesaikan proses dalam 
45 hari dari berlakunya lampiran 
ini, tugas harus dikembalikan ke 
Ombudsman.

7. Sebuah panel sekurang-kurangnya 
tiga wakil dari Operasi Monitoring 
internasional (IMO) yang akan 
menilai kandidat, sesuai dengan 
undang-undang. Selambat-lambatnya 
14 hari dari hari penyerahan 2 Daftar 
oleh Presiden, panel harus atas 
dasar penilaiannya menyerahkan 
rekomendasi kepada Presiden, yang 
kemudian meneruskan mereka ke 
parlemen. Jika Presiden tidak dapat 
melaksanakan tugasnya dalam 5 
hari, tugas akan dikembalikan ke 
Ombudsman.

8. Dalam waktu tiga hari setelah 

menerima daftar pelamar yang 
memenuhi kriteria formal, daftar 
pelamar yang tidak memenuhi kriteria 
formal dan daftar rekomendasi IMO, 
Majelis harus membuat Komite 
ad hoc dengan enam anggota yang 
terdiri dari perwakilan mayoritas 
dan oposisi. Komite dapat dengan 
setidaknya empat suara memindahkan 
calon dari daftar mereka yang tidak 
memenuhi kriteria formal untuk 
daftar mereka yang melakukan. 
Komite dapat dengan setidaknya 
lima suara memindahkan pemohon 
dari daftar rekomendasi IMO ke 
daftar kandidat untuk pemungutan 
suara. Dalam waktu sepuluh hari 
dari pembentukannya, panitia ad hoc 
akan meneruskan daftar kandidat 
untuk pemungutan suara untuk setiap 
posisi untuk Komite ad hoc untuk 
seleksi. Dua daftar lainnya tidak akan 
diteruskan untuk pemungutan suara.

9.  Majelis harus terbentuk dalam waktu 
sepuluh hari oleh dua Komite ad 
hoc untuk seleksi yang terdiri dari 
perwakilan yang sama dari mayoritas 
dan oposisi, satu Komite dengan 12 
anggota dan satu Komite dengan 6 
anggota.

10. Dalam waktu 30 hari dari 
pembentukan Komite ad hoc, 
setiap anggota dari 12 anggota 
Komite harus memilih, dari daftar 
kandidat untuk pemungutan suara, 
seorang kandidat untuk Komisaris, 
tanpa perdebatan dan dalam sebuah 
rahasia dan suara elektronik yang 
memastikan bahwa salah satu 
anggota dapat memilih salah satu 
kandidat . Panitia kemudian akan 
memilih dua kandidat dari daftar 
kandidat untuk pemungutan suara 
untuk Komisioner publik, dengan 
menggunakan suara sederhana di 
mana kedua kandidat dengan suara 
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terbanyak dipilih. Dalam kasus 
dasi, banyak yang akan digunakan. 
Dua anggota alternatif untuk 
setiap posisi harus dipilih dengan 
cara yang sama digunakan untuk 
Komisaris publik.

11. Dalam 30 hari pembentukan Komite 
ad hoc, setiap anggota dari 6 anggota 
Komite harus memilih dari daftar 
kandidat untuk pemungutan suara 
kandidat untuk hakim dari ruang 
banding, tanpa perdebatan dan dalam 
rahasia dan suara elektronik yang 
memastikan bahwa salah satu anggota 
dapat memilih salah satu kandidat. 
Panitia kemudian akan memilih hakim 
ketujuh dari calon yang tersisa pada 
daftar kandidat untuk pemungutan 
suara, dengan menggunakan suara 
sederhana di mana kandidat dengan 
suara terbanyak dipilih. Dalam kasus 
dasi, banyak yang akan digunakan. 
Dua hakim alternatif untuk setiap 
posisi harus dipilih dengan cara yang 
sama digunakan untuk hakim ketujuh.

12. Pemilihan dari dua Komite ad hoc 
Dikonsolidasikan menjadi satu daftar 
dan dikirim ke Ketua Majelis. Dalam 
waktu sepuluh hari, Majelis harus 
menyetujui seluruh daftar kandidat 
sebagai blok oleh mayoritas dari 
tiga-lima. Jika Majelis gagal untuk 
menyetujui blok kandidat, Ketua 
Majelis harus mengirimkannya ke 
Komite ad hoc untuk mengulangi 
proses seleksi mereka dan 
menyerahkan daftar kedua dalam 
waktu 10 hari. Dalam waktu sepuluh 
hari, Majelis dapat menolak seluruh 
daftar kandidat sebagai blok oleh 
mayoritas dua pertiga. Jika daftar 
tidak ditolak, yang dipilih akan secara 
otomatis ditunjuk. Rincian prosedur 
ini diatur oleh hukum.

13. Anggota komisi, hakim dari ruang 
banding dan Komisaris publik harus 

bekerja penuh waktu dan tidak dapat 
memegang posisi lain atau pekerjaan 
selama mandat mereka.

14. Komisi dan ruang banding dan 
Komisaris publik harus memiliki 
anggaran, staf dan fasilitas yang 
cukup untuk mendukung tugas 
dan kewajiban para pengamat 
internasional, sesuai dengan hukum.

15. Bahasa resmi komisi, Kamar banding 
dan Komisaris publik harus Albania 
dan Inggris, dan mereka akan 
memiliki penerjemah dan interpreter 
sesuai.

16. Anggota komisi, hakim dari ruang 
banding dan Komisaris publik tunduk 
pada kewajiban disiplin. Kasus 
disipliner akan ditinjau oleh kamar 
banding, sesuai dengan hukum.

17. Para anggota, hakim, Komisaris 
publik, pengamat internasional, staf, 
dan keluarga mereka harus dilindungi 
pada tingkat tertinggi sesuai dengan 
hukum.

Pasal Ç

Re-Evaluasi

1. Evaluasi ulang akan mencakup 
penilaian aset berdasarkan Pasal D, 
penilaian latar belakang berdasarkan 
Pasal DH dan penilaian kemahiran 
berdasarkan Pasal E dari Annex ini 
dan hukum.

2. Komisi dan kamar banding  dapat 
mempublikasikan informasi dan 
memperhitungkan komentar yang 
Diperoleh dari masyarakat. Mereka 
harus menghormati keseimbangan 
antara kebutuhan privasi dan 
investigasi, dan akan menjamin hak 
untuk peradilan yang adil.

3. Badan resmi Republik Albania 
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akan bekerja sama dengan dan 
mengungkapkan informasi yang 
diminta kepada Komisi dan kamar 
banding harus memberikan akses 
langsung ke database mereka dan 
dapat memberikan pendapat dan 
usulan sesuai dengan hukum.

4. Komisi, atau kamar banding 
melalui staf mereka, Komisaris 
publik, anggotanya dan dibantu 
oleh pengamat internasional, akan 
meninjau pernyataan latar belakang 
selesai asesor, dapat mewawancarai 
orang yang disebutkan dalam 
deklarasi atau orang lain, dan akan 
mencari kerjasama dengan negara 
lain atau lembaga asing untuk 
PHQJNRQ¿UPDVL� NHEHQDUDQ� GDQ�
akurasi pengungkapan. Komisi, 
Kamar banding dan pengamat 
internasional akan memiliki akses 
langsung ke semua database 
pemerintah yang relevan dan data, 
MLND� WLGDN� GLNODVL¿NDVLNDQ� VHEDJDL�
rahasia negara, termasuk data pribadi 
penilaian, data statistik, data yang 
dipilih untuk evaluasi, evaluasi 
diri, pendapat supervisor, catatan 
SHODWLKDQ� GDQ� NHOXKDQ�� YHUL¿NDVL�
keluhan, keputusan disiplin terhadap 
asesor, properti dan register tanah, 
rekening bank, kantor pajak, basis 
data pendaftaran Mobil, kontrol 
perbatasan dokumentasi serta 
dokumen terkait lainnya. Komisi atau 
kamar banding dapat memerintahkan 
individu pribadi dan perusahaan 
untuk memberikan kesaksian atau 
bukti sesuai dengan hukum.

5.  Pergeseran beban bukti kepada asesor 
hanya berlaku untuk penilaian ini dan 
tidak untuk yang lain, khususnya, 
proses pidana.

 Pasal D

Penilaian Aset

1.  Penilaian akan tunduk pada Deklarasi 
dan audit aset mereka dengan tujuan 
XQWXN� PHQJLGHQWL¿NDVL� SHQLODLDQ��
yang memiliki atau memiliki 
penggunaan aset yang lebih besar 
daripada yang dapat dijelaskan 
secara sah, atau mereka menilai yang 
telah gagal untuk secara akurat dan 
sepenuhnya mengungkapkan aset dan 
orang-orang yang terkait.

2.  Penilaian harus mengajukan 
Deklarasi aset baru dan sepenuhnya 
terperinci sesuai dengan hukum. 
Inspektorat tinggi untuk Deklarasi dan 
$XGLW�$VHW� GDQ� NRQÀLN� NHSHQWLQJDQ�
harus mengaudit pengumuman aset 
dan menyerahkan kepada Komisi 
lsebuah aporan tentang legitimasi 
aset dan akurasi dan kepenuhan 
pengungkapan, sesuai dengan 
undang-undang.

3.  Para asesor harus kredibel 
menjelaskan asal usul yang sah 
dari aset, properti dan pendapatan. 
Pendapatan hanya akan dianggap sah 
jika telah diumumkan dan pajak telah 
dibayar. Penghasilan yang sah harus 
GLGH¿QLVLNDQ�VHFDUD�ULQFL�ROHK�KXNXP�

4.  Jika asesor memiliki aset lebih besar 
dari dua kali jumlah yang dibenarkan 
oleh penghasilan yang sah, sebuah 
praduga untuk ukuran disiplin 
pemecatan akan ditetapkan yang 
asesor harus memiliki beban untuk 
menghilangkan.

5. Jika asesor belum mengajukan 
pengumuman aset dalam waktu 
sesuai dengan hukum, maka dia 
akan diberhentikan. Jika penilaian 
mengambil langkah untuk secara 
tidak akurat mengungkapkan atau 
menyembunyikan aset dalam 
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kepemilikan atau penggunaannya, 
sebuah praduga untuk mengukur 
disiplin pemecatan akan ditetapkan 
yang asesor harus memiliki beban 
untuk menghilangkan.

 Pasal DH

Penilaian Latar Belakang

1. Penilaian harus dilakukan untuk 
menyerahkan pernyataan latar 
belakang dan tunduk pada pengkajian 
latar belakang dengan tujuan 
XQWXN� PHQJLGHQWL¿NDVL� SHQLODLDQ�
dengan kontak yang tidak patut 
dengan orang yang terlibat dalam 
kejahatan terorganisir. Penilaian latar 
belakang pada orang yang terlibat 
dalam kejahatan terorganisir akan 
didasarkan pada Deklarasi latar 
belakang dan bukti lain yang sesuai, 
termasuk Albania atau keputusan 
pengadilan asing.

2.  Asesor harus menyerahkan lengkap-
dalam deklarasi latar belakang rinci 
untuk Komisi periode 1 januari 2012 
ke hari Deklarasi, seperti diatur oleh 
hukum. Deklarasi latar belakang 
selesai hanya dapat digunakan 
sebagai bukti dalam prosedur ini dan 
tidak berarti dapat digunakan dalam 
kasus pidana.

3.  Jika asesor memiliki kontak yang 
tidak patut dengan orang yang terlibat 
dalam kejahatan terorganisir, sebuah 
praduga untuk mengukur disiplin 
pemecatan akan didirikan, yang 
asesor akan memiliki beban untuk 
menghilangkan.

4. Jika asesor tidak menyerahkan 
Deklarasi latar belakang selesai 
dalam waktu sesuai dengan hukum, 
ia akan diberhentikan. Jika asesor 
mengambil langkah untuk secara 
tidak akurat mengungkapkan atau 
menyembunyikan kontak dengan 

orang yang terlibat dalam kejahatan 
terorganisir, sebuah praduga untuk 
mengukur disiplin pemecatan akan 
ditetapkan, yang asesor akan memiliki 
beban untuk menghilangkan.

PASAL E

Penilaian Kecakapan

1.  Penilaian harus tunduk pada evaluasi 
kemahiran, dengan tujuan untuk 
PHQJLGHQWL¿NDVL� PHUHND� \DQJ� WLGDN�
memenuhi syarat untuk melakukan 
peran mereka dan mereka yang 
memiliki kekurangan yang dapat 
diatasi dengan pendidikan.

2. Penilaian kecakapan dilakukan 
dengan bantuan para pejabat 
yang bertanggung jawab atas 
evaluasi yang etis dan profesional 
dari hakim atau Jaksa pada saat 
penilaian. Penilaian kecakapan 
untuk hakim, penasehat hukum, 
atau asisten hukum harus menilai 
kapasitas peradilan, kemampuan 
organisasi, etika dan komitmen 
terhadap nilai peradilan, kualitas 
pribadi dan komitmen profesional, 
berdasarkan standar yang diberikan 
oleh hukum. Penilaian kecakapan 
untuk para Jaksa harus menilai 
kapasitas Kejaksaan, keterampilan 
organisasi, etika dan komitmen 
terhadap nilai Jaksa, kualitas 
pribadi dan komitmen profesional 
berdasarkan standar yang diberikan 
oleh hukum. Penilaian kecakapan 
untuk penasehat hukum atau bantuan 
hukum mencakup tes di sekolah 
Magistrat. Penilaian kecakapan tidak 
akan mempertimbangkan kasus yang 
tertunda.

3. Jika asesor telah menunjukkan 
pengetahuan yang buruk, 
keterampilan, penilaian, atau bakat, 
atau ada pola yang konsisten atau 
substansial bekerja mungkin tidak 
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sesuai dengan posisi, kekurangan 
KDUXV� GLLGHQWL¿NDVL� GDQ� SUDGXJD�
ukuran disiplin suspensi dengan 
pendidikan untuk memperbaiki 
kekurangan yang akan ditetapkan 
yang asesor akan memiliki beban 
untuk menghilangkan.

4. Jika asesor telah menunjukkan 
pengetahuan yang tidak memadai, 
keterampilan, penghakiman, atau 
bakat, atau ada pola kerja kualitas 
yang konsisten dan substansial 
yang tidak memadai dengan posisi, 
dan kekurangan tidak mungkin 
diperbaiki dengan satu tahun program 
pendidikan, sebuah praduga untuk 
ukuran disiplin pemecatan akan 
ditetapkan yang asesor harus memiliki 
beban untuk menghilangkan.

5. Jika asesorbertindak untuk secara 
substansial mencegah atau menemukan 
penilaian nya, atau telah menunjukkan 
pengetahuan yang tidak mencukupi, 
keterampilan, penghakiman, bakat, 
atau pola kerja yang konsisten atau 
substansial yang dapat mengancam atau 
mengurangi hak warga, penilaian akan 
dianggap tidak memadai dan praduga 
untuk ukuran disiplin pemecatan akan 
ditetapkan yang asesor akan memiliki 
beban untuk menghilangkan.

 Pasal E

Tindakan Disipliner

1.  Jika salah satu Komisi atau kamar 
banding menentukan bahwa sebuah 
asesor memerlukan tindakan 
disipliner, itu akan mengeluarkan 
keputusan beralasan yang perintah 
baik ukuran disipliner suatu tahun 
suspensi dengan pendidikan atau 
ukuran disiplin Pemberhentian.

2.  Sebuah keputusan memesan suspensi 
GHQJDQ� SHQGLGLNDQ� PHQJLGHQWL¿NDVL�
kekurangan asesor, menangguhkan 

pejabat dengan 75% dari gaji yang 
relevan, menugaskan asesor ke 
sekolah hakim sampai program 
pendidikan dimulai dan pesanan satu 
tahun pendidikan yang dirancang 
untuk memperbaiki kekurangan. Pada 
akhir program pendidikan, pejabat 
yang ditangguhkan harus diuji. Tes 
ini dilakukan di bawah pengawasan 
internasional. Penilaian gagal dalam 
ujian diberhentikan oleh Komisi.

3. Pemecatan seorang hakim atau 
Jaksa tidak merupakan dasar untuk 
pembukaan kembali kasus diputuskan 
atau dituntut oleh asesor, kecuali 
dalam kasus berdasarkan pada mana 
peninjauan dapat diminta sesuai 
dengan kode prosedural.

 Pasal F

Kamar Banding

1.  Kamar Banding terdiri dari tujuh 
hakim. Hanya hakim yang ditunjuk 
untuk kamar banding dapat 
memutuskan banding terhadap 
evaluasi ulang sesuai dengan lampiran 
dan hukum. Mereka memutuskan 
dalam panel terdiri dari lima anggota 
masing-masing.

2.  Para asesor berhak untuk mengajukan 
banding ke kamar banding sesuai 
dengan hukum. Komisaris umum 
masing-masing juga berhak 
mengajukan banding, mengharapkan 
keputusan berdasarkan Pasal E, ayat 
2, lampiran.

3.  Kamar Banding memiliki kekuatan 
untuk mengambil langkah 
menemukan fakta tertentu dan akan 
memperbaiki kesalahan prosedural 
dari Komisi memperhitungkan 
hak asasi menilai. Kamar Banding 
akan memutuskan kasus dan tidak 
dapat mentransfer kasus kembali ke 
Komisi. Yurisdiksi konstitusional 
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ini tidak memungkinkan untuk 
mempertanyakan Konstitusi prinsip 
yang proses evaluasi ulang seperti 
yang didasarkan dan kriteria yang 
digunakan dalam undang-undang ni.

4. Pengamat internasional mengambil 
bagian dengan hak yang sama seperti 
yang di contoh pertama.

5. Dalam kasus banding gaji adalah 
75% dari gaji yang relevan. Dalam 
kasus banding sukses di kamar 
banding gaji yang tersisa harus 
dibayar. Keputusan akhir Pemesanan 
pemecatan telah mantan lege efek 
langsung.

6. Asesor mengajukan banding dari 
tindakan disipliner ditangguhkan 
menunggu keputusan dari kamar 
banding.

7. Kamar Banding harus 
PHQHJDNNDQ�� PHPRGL¿NDVL� DWDX�
mengesampingkan keputusan 
komisi dalam kasus banding oleh 
Komisaris publik, itu mungkin tidak 
memaksakan tindakan disipliner 
yang lebih ketat tanpa memberikan 
penilaian dengan pemberitahuan 
yang cukup untuk mempersiapkan 
dan merespon dalam sidang.

8.  Asesor harus memiliki akses ke 
Pengadilan Hak Asasi Manusia 
Eropa.

PASAL G

Pengunduran Diri

1.  Jika asesor mengundurkan diri 
selama prosedur evaluasi ulang, ia 
tidak dinilai lebih lanjut.

2. Asesor melihat siapa yang 
mengundurkan diri di bawah 
ketentuan ini mungkin tidak lagi 
berfungsi sebagai hakim atau Jaksa 
pada setiap tingkat, anggota Dewan 
Yudisial tinggi atau Inspektur yudisial 
tinggi atau Dewan penuntut tinggi, 
atau Jaksa Agung selama lima belas 
tahun.
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Aljazair

Nama Resmi :  Republik Rakyat Demokratik Aljazair
Ibu Kota Negara :  Aljir
Konstitusi :  1989, berlaku kembali tahun 1996 

diamandemen pada tahun 2016. 
Bahasa Resmi :  Arab dan Tamazight
Bentuk Negara :  Kesatuan 
Sistem Pemerintahan :  Presidensial
Bentuk Pemerintahan :  Republik 
Kepala Negara :  Presiden dipilih setiap 5 tahun dapat dipilih 

kembali untuk satu kali masa jabatan
Kepala Pemerintahan :  Kepala pemerintahan diangkat oleh presiden
Lembaga Legislatif  :  Bikameral; Majelis Rakyat Nasional dan 

Dewan Bangsa 
Lembaga Yudikatif :  Mahkamah Agung; Dewan Penasehat; dan 

3HQJDGLODQ�.RQÀLN�
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KONSTITUSI REPUBLIK RAKYAT DEMOKRATIK ALJAZAIR

PEMBUKAAN

Rakyat Aljazair adalah rakyat yang merdeka, dan memutuskan untuk tetap demikian. 
Sejarahnya adalah rangkaian perjuangan panjang yang akan selalu membuat Aljazair 
sebagai tanah kemerdekaan dan martabat. Menjadi jantung dari berbagai peristiwa besar 
yang disaksikan oleh wilayah Mediterania sepanjang sejarah, Aljazair menemukan 
di antara para putra-putranya, sejak zaman Numid dan epos Islam sampai perang-
perang dekolonisasi, para pencetus kemerdekaan, persatuan dan kemajuan serta para 
pembangun Negara demokratis dan makmur selama masa kejayaan dan kedamaian. 

1 November 1954 adalah titik balik bagi nasib dan puncak bagi perlawanan panjang 
terhadap agresi-agresi yang dilancarkan melawan kebudayaan, nilai-nilai dan unsur-
unsur dasar identitasnya, yakni Islam, Arab dan Amazigh. Perjuangannya saat ini 
mengakar kuat pada kejayaan masa lalu bangsa. 

Bahu-membahu dalam gerakan nasional dan kemudian dalam Front Pembebasan 
Nasional, rakyat Aljazair telah berkorban banyak untuk menggapai cita-citanya dalam 
meraih kemerdekaan dan identitas yang dipulihkan kembali dan untuk membangun 
lembaga-lembaga konstitusional rakyat yang sesungguhnya. 

Front Pembebasan Nasional memahkotai pengorbanan putra-putra terbaik Aljazair 
selama perang pembebasan rakyat dengan kemerdekaan dan telah membangun sebuah 
negara modern yang berdaulat penuh. 

Keyakinan terhadap perlawanan bersama memungkinkan rakyat meraih kemenangan 
besar, yang ditandai dengan pemulihan sumber-sumber daya nasional dan pembangunan 
sebuah negara yang hanya diperuntukkan bagi keuntungan rakyat dan menjalankan 
kekuasaannya secara bebas tanpa tekanan dari pihak luar mana pun. 

Setelah berjuang, dan akan terus berjuang demi kemerdekaan dan demokrasi, rakyat 
Aljazair, dengan Konstitusi ini, memutuskan untuk membangun lembaga-lembaga 
konstitusional berdasarkan partisipasi setiap rakyat Aljazair, pria dan wanita, dalam 
mengurusi urusan-urusan umum; dan berdasarkan kemampuan mencapai keadilan 
sosial, kesetaraan dan kemerdekaan bagi semua orang. 

Konstitusi ini adalah pengejawantahan kejeniusan rakyat, cerminan aspirasi mereka, 
dan buah dari kerja keras serta hasil dari perubahan sosial yang mendasar. Maka, 
dengan mengakui Konstitusi ini, rakyat Aljazair, lebih dari sebelumnya, memutuskan 
untuk menempatkan hukum di atas segala-galanya. 
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Konstitusi berada di atas apa pun, dia adalah hukum terdasar yang menjamin hak 
dan kebebasan individual dan kolektif, melindungi prinsip-prinsip perlawanan bebas 
rakyat dan memberikan legitimasi untuk menjalankan kekuasaan. 

Konstitusi ini membantu memastikan perlindungan hukum dan kontrol atas pemegang 
kekuasaan publik dalam masyarakat di mana hukum dan kemajuan manusia melingkupi 
segala dimensinya. 

Terikat kuat dengan akar nilai-nilai spiritualnya dan pelestarian tradisi solidaritas dan 
keadilan, rakyat Aljazair percaya dengan kemampuan mereka untuk berperan dalam 
kemajuan budaya, sosial dan ekonomi dunia masa sekarang dan masa yang akan 
datang. 

Aljazair, yang jadi tanah Islam, bagian integral dari wilayah Magribi yang agung, 
tanah Arab, negeri Mediterania dan Afrika, merasa bangga dengan cahaya Revolusi 
1 November-nya dan dianugerahi dengan penghormatan. Negeri ini memperoleh 
dan tahu cara melestarikannya dengan cara terlibat dengan usaha-usaha menciptakan 
keadilan di seluruh dunia. 

Kebanggaan rakyat, pengorbanan mereka, rasa tanggung jawab dan keterikatan 
purba mereka dengan kemerdekaan dan keadilan sosial adalah jaminan tertinggi 
untuk penghormatan bagi Konstitusi ini, yang mereka terima dan akan diwariskan 
kepada generasi-generasi masa mendatang, pewaris kemerdekaan para pencetus dan 
pembangun masyarakat yang bebas. 

Pembukaan ini menjadi satu bagian dengan Konstitusi ini.

BAGIAN SATU

PRINSIP UMUM YANG 
MENDASARI MASYARAKAT 

ALJAZAIR

BAB I

ALJAZAIR

Pasal 1

Aljazair adalah sebuah Republik Rakyat 
Demokratik. Dia adalah satu dan tak 
dapat dibagi-bagi. 

Pasal 2

Islam adalah agama negara

Pasal 3

Bahasa Arab adalah bahasa resmi 
nasional.

Bahasa Arab akan tetap menjadi bahasa 
resmi negara.

Dewan tertinggi bahasa Arab harus 
dibentuk di kantor Presiden Republik.

Dewan tertinggi bahasa Arab akan, 
khususnya, bekerja pada kemakmuran 
bahasa Arab, pengarusutamaan peng-
gunaannya dalam ilmiah dan bidang 
teknologi dan mendorong terjemahan ke 
dalam bahasa Arab untuk tujuan ini.

Pasal 4

Tamazight juga merupakan bahasa 
nasional dan resmi.

Negara harus bekerja untuk promosi dan 
pengembangannya dalam semua bahasa 
varietas yang digunakan di seluruh 
wilayah nasional.

Akademi Aljazair dari bahasa Tamazight 
akan dibuat di kantor Presiden.
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Akademi akan didasarkan pada pekerjaan 
para ahli dan harus memastikan 
yang diperlukan persyaratan untuk 
mempromosikan bahasa Tamazight agar 
dapat ditetapkan sebagai bahasa resmi 
pada tahap selanjutnya.

Instruksi pelaksanaan Pasal ini akan 
ditentukan berdasarkan suatu hukum 
organik.

Pasal 5

Ibu kota Republik adalah Aljir

Pasal 6

Lambang nasional dan lagu kebangsaan 
adalah pencapaian Revolusi 1 November 
1954. Mereka tidak dapat diubah.

Kedua simbol Revolusi ini, yang telah 
menjadi simbol Republik, memiliki 
karakteristik sebagai berikut:

1. Lambang nasional harus berwarna 
hijau dan putih dengan bintang dan 
bulan sabit ditempatkan di tengah.

2. Lagu kebangsaan adalah “Quassaman” 
dengan semua syairnya.

0HWHUDL�QHJDUD�KDUXV�GLGH¿QLVLNDQ�GDODP�
undang-undang.

BAB II

RAKYAT

Pasal 7

Rakyat adalah sumber dari semua 
otoritas. Kedaulatan nasional akan 
diberikan secara eksklusif pada rakyat.

Pasal  8

Kekuasan konstituen dimiliki rakyat.

Rakyat menjalankan kedaulatannya 
melalui lembaga-lembaga yang mereka 
dirikan.

Rakyat menjalankannya lewat 
referendum dan lewat perwakilan-
perwakilan yang dipilih.

Presiden Republik dapat berpegang 
langsung pada ekspresi kehendak rakyat.

Pasal  9

Rakyat mendirikan lembaga-lembaga 
dengan tujuan-tujuan: 

- Menjaga dan mengonsolidasi 
kedaulatan dan kemerdekaan nasional;

- Menjaga dan mengonsolidasi 
identitas dan kesatuan nasional;

- Melindungi kebebasan dasar warga 
negara dan kemajuan sosial dan 
budaya bangsa;

- Mempromosikan keadilan sosial;
- Menghapus kesenjangan regional;
- Mendorong pembangunan ekonomi 

yang menghargai alam, manusia, 
dan kemampuan ilmu pengetahuan 
bangsa;

- Perlindungan terhadap ekonomi 
nasional dari segala bentuk 
penggelapan, penyalahgunaan, 
penyuapan, perdagangan ilegal, 
penimbunan atau penyitaan ilegal.

Pasal 10

Lembaga-lembaga dilarang:

- melakukan praktik-praktik feodal, 
kedaerahan dan nepotis;

- menciptakan hubungan eksploitatif 
dan ketergantungan.

- melakukan praktik-praktik yang 
bertentangan dengan etika Islam dan 
nilai-nilai Revolusi November.

Pasal  11

Rakyat memilih secara bebas wakil-
wakil mereka.

Perwakilan rakyat tidak memiliki batas 
kecuali yang ditentukan oleh Konstitusi 
dan undang-undang pemilihan umum. 
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BAB III

NEGARA 

Pasal 12

Negara memperoleh legitimasi dan 
eksistensinya dari kehendak rakyat. 
Semboyannya adalah “Oleh Rakyat dan 
untuk Rakyat”. 

Tujuan negara adalah semata-mata untuk 
melayani rakyat.

Pasal 13

Kedaulatan negara berlaku atas tanah, 
udara dan airnya.

Negara juga memberlakukan hak 
kedaulatan yang ditetapkan oleh hukum 
internasional terhadap berbagai wilayah 
laut yang dimilikinya.

Pasal 14

Perpecahan wilayah teritorial nasional 
harus ditolak atau dijauhkan dalam 
kondisi apa pun. 

Pasal 15

Negara didasarkan pada prinsip-prinsip 
organisasi demokratis, pemisahan 
kekuasaan, dan keadilan sosial.

Majelis terpilih adalah kerangka tempat di 
mana kehendak rakyat diungkapkan dan 
kontrol atas otoritas publik dijalankan.

Negara demokratis harus mempromosikan 
partisipasi di tingkat komunitas lokal.

Pasal 16

Kelompok teritorial dari negara adalah 
komunitas dan wilayah komunitas adalah 
kelompok paling dasar.

Pasal 17

Majelis terpilih merepresentasikan dasar 
desentralisasi dan tempat partisipasi 

warga negara dalam pengaturan urusan-
urusan publik. 

Pasal 18

Harta kekayaan umum adalah milik 
komunitas nasional.

Harta kekayaan ini mencakup apa yang 
ada di bawah tanah, tambang dan bahan 
galian, sumber-sumber energi alam, 
mineral, sumber-sumber daya alam mati 
dan hidup di seluruh wilayah laut, air dan 
hutan nasional.

Juga mencakup rel kereta api, alat 
transportasi air dan udara, pos dan 
telekomunikasi serta harta kekayaan lain 
yang ditentukan undang-undang.

Pasal 19

Negara harus memastikan pemanfaatan 
dan pemeliharaan sumber daya alam 
untuk kepentingan generasi yang akan 
datang.

Negara harus melindungi tanah milik 
petani.

Negara juga harus melindungi properti 
publik yang terkait dengan air.

Penerapan Pasal ini harus ditentukan oleh 
Undang-Undang.

Pasal 20

Harta kekayaan nasional ditentukan oleh 
undang-undang.

Mencakup harta publik dan pribadi 
negara, wilayah dan komunitas.

Pengaturan harta kekayaan nasional 
dijalankan menurut ketentuan undang-
undang.

Pasal 21

Organisasi perdagangan luar negeri 
adalah bidang kekuasaan negara saja.
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Undang-undang menentukan syarat 
dan pengawasan atas perdagangan luar 
negeri.

Pasal 22

Pengambilalihan hanya dapat dilakukan 
di dalam kerangka undang-undang.

Pengambilalihan melahirkan hak untuk 
mendapat ganti rugi yang adil dan layak. 

Pasal 23

Fungsi-fungsi dalam lembaga-lembaga 
negara tidak boleh menjadi sumber 
kekayaan maupun sarana untuk melayani 
kepentingan pribadi. 

Setiap orang yang ditunjuk di posisi 
yang lebih tinggi di negara bagian atau 
dipilih untuk dewan lokal, atau dipilih 
atau ditunjuk untuk dewan nasional 
atau komisi nasional harus menyatakan 
kepemilikan mereka di awal pekerjaan 
dan pada akhir pekerjaannya.

Penerapan Pasal ini harus ditentukan oleh 
Undang-Undang.

Pasal 24

Penyalahgunaan kekuasaan dilarang oleh 
undang-undang.

Pasal 25

Ketidakberpihakan administrasi dijamin 
oleh undang-undang.

Pasal 26

Negara bertanggung jawab bagi 
keamanan seseorang dan harta benda. 
Negara memastikan perlindungan setiap 
warganya yang berada di luar negeri. 

Pasal 27

Negara harus melindungi hak dan 
kepentingan warga negara di luar negeri, 
menghormati hukum internasional dan 

SHUMDQMLDQ�WHUPDVXN�PHUDWL¿NDVL�XQGDQJ�
undang.

Negara harus menjamin identitas warga 
yang tinggal di luar negeri, memperkuat 
ikatan mereka dengan bangsa dan 
memobilisasi kontribusi mereka kepada 
negara asal mereka.

Pasal 28

Penguatan dan pengembangan 
kemampuan pertahanan bangsa ditata 
dalam Tentara Rakyat Nasional.

Tugas tetap Tentara Rakyat Nasional 
adalah menjaga kemerdekaan nasional 
dan mempertahankan kedaulatan 
nasional.

Dia mempertahankan persatuan nasional 
dan kesatuan teritorial serta melindungi 
wilayah tanah, udara dan berbagai 
wilayah kelautan negara.

Pasal 29

Aljazair tidak akan menempuh jalan 
perang untuk merusak kedaulatan dan 
kebebasan orang lain.

Aljazair berusaha menyelesaikan 
pertikaian antar-bangsa dengan cara 
damai. 

Pasal 30

Aljazair akan bergabung dengan semua 
orang yang berjuang demi kebebasan 
politik dan ekonomi mereka, demi hak 
untuk menentukan nasib sendiri dan 
demi melawan diskriminasi rasial dalam 
bentuk apa pun. 

Pasal 31

Aljazair akan bekerja untuk memperkuat 
kerjasama antar-bangsa dan untuk 
mengembangkan hubungan persahabatan 
antar-negara, atas dasar kesetaraan, 
kepentingan bersama dan tidak ikut 



100

Konstitusi Republik Rakyat Demokratik Aljazair

campur dalam urusan dalam negeri 
masing-masing. Dia mendukung prinsip 
dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-
bangsa.

BAB IV

HAK DAN KEBEBASAN

Pasal 32

Setiap warga negara sama di depan 
hukum. Tidak ada diskriminasi yang 
dapat berlaku karena ikatan, ras, jenis 
kelamin, pendapat, serta kondisi atau 
keadaan pribadi atau sosial. 

Pasal 33

Kewarganegaraan orang Aljazair diatur 
oleh undang-undang.

Syarat-syarat untuk memperoleh, 
mempertahankan, menghilangkan atau 
menanggalkan kewarganegaraan Aljazair 
ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 34

Tujuan lembaga-lembaga negara adalah 
menjamin kesetaraan hak dan kewajiban 
seluruh warga negara, pria dan wanita, 
dengan cara menghilangkan halangan-
halangan yang menghambat kemajuan 
umat manusia dan menghambat 
partisipasi aktif mereka dalam kehidupan 
politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Pasal 35

Negara mempromosikan hak-hak politik 
perempuan dengan meningkatkan 
peluang mereka dalam perwakilan di 
majelis terpilih.

Penerapan Pasal ini akan ditentukan oleh 
institusi pelaksana.

Pasal 36

Negara mempromosikan kesetaraan 
gender di pasar tenaga kerja.

Negara mendorong perempuan dalam 
jabatan senior di lembaga publik dan 
departemen dan di tingkat institusi.

Pasal 37

Pemuda adalah kekuatan yang hidup 
dalam membangun tanah air.

Negara harus memastikan penyediaan 
semua persyaratan yang diperlukan 
untuk pengembangan dan meningkatkan 
kapasitas pemuda.

Pasal  38

Hak asasi manusia serta hak dan 
kebebasan warga negara dijamin. 

Semua itu adalah warisan bersama 
seluruh warga Aljazair, pria dan wanita, 
yang tugasnya adalah mewariskan 
dari generasi ke generasi untuk 
melestarikannya dan menjaganya agar 
tidak terganggu. 

Pasal 39

Pembelaan hak-hak asasi manusia, baik 
individu maupun kolektif, dan kebebasan 
individu maupun kolektif dijamin. 

Pasal 40

Negara menjamin diri manusia tidak 
dapat diganggu gugat.

6HJDOD�EHQWXN�NHNHUDVDQ�¿VLN�DWDX�PRUDO�
atau penodaan atas martabat manusia 
adalah dilarang.

Perlakuan yang kejam, tidak manusiawi 
atau merendahkan martabat harus di 
hukum.

Pasal 41

Pelanggaran atas hak dan kebebasan 
VHUWD�NHNHUDVDQ�¿VLN�GDQ�PRUDO�WHUKDGDS�
keutuhan diri seorang manusia dilarang 
oleh undang-undang.
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Pasal 42

Kebebasan memeluk keyakinan dan 
berpendapat tidak dapat diganggu gugat.

Kebebasan beribadah dijamin di dalam 
undang-undang.

Pasal 43

Kebebasan industri investasi dan 
perdagangan dijamin, dan harus 
dilakukan di dalam kerangka undang-
undang.

Negara harus meningkatkan lingkungan 
bisnis, mendorong tanpa diskriminasi 
pengembangan usaha untuk kepentingan 
pembangunan ekonomi nasional.

Negara harus menjamin perlindungan 
pasar. Hukum harus melindungi hak-hak 
konsumen.

Undang-undang harus melarang 
monopoli dan/atau persaingan tidak 
sehat.

Pasal 44

Kebebasan penemuan intelektual, seni, 
dan ilmiah dijamin untuk warga negara.

Hak cipta dilindungi oleh undang-
undang.

Pengambilalihan publikasi, rekaman atau 
sarana komunikasi dan informasi lainnya 
hanya dapat dilakukan berdasarkan 
tuntutan hukum. 

Kebebasan akademik dan penelitian 
harus dijamin dan dilaksanakan di dalam 
kerangka kerja hukum.

Negara harus mempromosikan dan 
menghargai penelitian ilmiah untuk 
mendukung keberlanjutan pembangunan 
bangsa.

Pasal 45

Hak warga negara atas budaya harus 
dijamin.

Negara melindungi dan memelihara 
warisan budaya nasional yang berwujud 
dan tidak berwujud.

Pasal 46

Kehidupan pribadi dan kehormatan 
warga negara tidak bisa diganggu gugat 
dan dilindungi oleh undang-undang.

Kerahasiaan korespondensi dan 
komunikasi pribadi, dalam bentuk apa 
pun, dijamin. 

Hak-hak ini tidak dapat dikompromikan 
tanpa perintah yang dibenarkan oleh 
pengadilan. Undang-undang akan 
menghukum pelanggaran terhadap 
ketentuan ini.

Perlindungan terhadap pribadi terkait data 
pribadi adalah hal yang mendasar yang 
dijamin oleh hukum dan pelanggarannya 
bisa dihukum.

Pasal 47

Negara menjamin tidak diganggu 
gugatnya rumah. 

Tidak ada penggeledahan yang diizinkan 
kecuali demi dan sesuai dengan hukum. 

Penggeledahan hanya dapat dilakukan 
dalam rangka mencari bukti yang 
dinyatakan oleh otoritas pengadilan yang 
berwenang. 

Pasal 48

Kebebasan berpendapat, berkumpul dan 
bertemu dijamin untuk seluruh warga 
negara. 

Pasal 49

Kebebasan menyampaikan pendapat 
secara damai harus dijamin untuk warga 
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negara dalam kerangka hukum yang akan 
mengatur pelaksanaannya.

Pasal 50

Kebebasan pers untuk cetak dan audio-
visual serta jaringan media harus dijamin 
dan tidak dibatasi oleh segala bentuk 
pembatasan.

Kebebasan ini tidak boleh digunakan 
untuk mengurangi harkat dan martabat, 
serta hak kebebasan warga negara 
lainnya.

Publikasi informasi, ide, gambar, dan 
pendapat yang tidak terbatas harus 
dijamin dalam kerangka hukum dengan 
menghormati prinsip bangsa dan nilai-
nilai agama, etika dan budaya.

Pelanggaran pers mungkin tidak 
dikenakan hukuman perampasan 
kebebasan.

Pasal 51

Akuisisi dan transfer informasi, 
dokumen, dan statistik harus dijamin 
untuk warga negara.

Hak ini tidak boleh merugikan hak dan 
kehidupan pribadi orang lain, hukum 
kepentingan kontrak, dan keamanan 
nasional.

Hak ini akan diatur lebih lanjut dalam 
undang-undang.

Pasal 52

Hak untuk mendirikan partai politik 
diakui dan dijamin.

Hak ini tidak dapat digunakan untuk 
melanggar kebebasan dasar, nilai dan 
unsur-unsur dasar identitas nasional, 
kesatuan nasional, keamanan dan 
integritas wilayah teritorial nasional, 
kemerdekaan negara dan kedaulatan 

rakyat serta sifat demokratis dan republik 
dari negara.

Sesuai dengan ketentuan Konstitusi 
ini, partai politik tidak bisa didirikan 
berdasarkan dasar keagamaan, bahasa, 
ras, jenis kelamin, kelompok atau 
kedaerahan. 

Partai politik tidak dapat menggunakan 
propaganda yang berpihak pada unsur-
unsur yang disebutkan dalam paragraf 
sebelumnya. 

Kepatuhan apa pun, oleh partai politik 
apa pun, terhadap kepentingan atau pihak 
asing adalah terlarang.

Partai politik tidak dapat menggunakan 
cara-cara kekerasan atau pemaksaan 
bentuk apa pun. 

Kewajiban dan tugas-tugas lain diatur 
oleh undang-undang.

Pasal 53

Partai politik terakreditasi mendapatkan 
keuntungan yang sama, berdasarkan 
ketentuan Pasal 52 di atas, hak-hak 
khusus sebagai berikut:

• Kebebasan berpendapat, berekspresi, 
dan berserikat;

• Rentang waktu publikasinya 
dilaksanakan secara proporsional 
sesuai dengan perwakilannya di 
tingkat nasional;

• Pendanaan yang berasal dari publik 
terkait dengan perwakilan mereka di 
parlemen diatur dan ditetapkan oleh 
hukum;

• Pelaksanaan kekuasaan di tingkat 
lokal dan nasional melalui peralihan 
kekuasaan secara demokratis di atur 
dalam kerangka kerja Konstitusi ini.

Undang-undang menetapkan cara 
pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan ini.
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Pasal 54

Hak mendirikan perkumpulan-perkum-
pulan dijamin.

Negara mendorong pengembangan 
gerakan perkumpulan.

Undang-undang menentukan syarat dan 
ketentuan pendirian perkumpulan.

Pasal 55

Setiap warga negara yang memiliki hak 
sipil dan politik berhak memilih dengan 
bebas tempat tinggalnya dan pindah di 
dalam wilayah teritorial nasional.

Hak untuk masuk dan keluar dari wilayah 
teritorial nasional dijamin.

Hak-hak ini dibatasi untuk waktu yang 
terbatas dan berdasarkan alasan yang 
dibenarkan oleh keputusan pengadilan.

Pasal 56

Setiap orang dianggap tidak bersalah 
sampai kesalahannya ditetapkan oleh 
pengadilan melalui proses hukum dengan 
segala bukti yang dikehendaki undang-
undang.

Pasal 57

Setiap orang memiliki hak mendapat 
bantuan hukum. Undang-undang 
mengatur lebih lanjut mengenai 
ketentuan ini.

Pasal 58

Tidak seorang pun dapat dinyatakan 
bersalah sampai dinyatakan demikian 
oleh undang-undang yang berlaku 
sebelum tindak kejahatan terjadi.

Pasal 59

Tidak seorang pun dapat dikejar, 
ditangkap atau ditahan kecuali dalam 
perkara-perkara yang ditentukan undang-

undang dan sesuai dengan cara-cara yang 
ditetapkan. 

Penahanan sementara adalah tindakan 
luar biasa dan penyebabnya, lamanya dan 
pembaruan ketentuan akan ditentukan 
oleh undang-undang.

Undang-undang menentukan tindakan 
penahanan sewenang-wenang.

Pasal 60

Dalam wilayah penyelidikan pidana, 
penahanan dilakukan dengan pengawasan 
pengadilan dan tidak boleh lebih dari 48 
jam.

Orang yang ditahan berhak untuk 
langsung berhubungan dengan 
keluarganya.

Orang yang ditahan berhak mendapat 
bantuan hukum. Hakim dapat membatasi 
pelaksanaan hak ini dalam keadaan luar 
biasa untuk dinyatakan oleh hukum.

Perpanjangan masa penahanan hanya 
bisa dilakukan dengan syarat-syarat yang 
ditetapkan undang-undang.

Setelah berakhirnya masa penahanan, 
wajib dilakukan pemeriksaan medis 
terhadap orang yang ditawan jika yang 
terakhir ini memintanya, dan dalam hal 
apa pun, hak ini harus diberitahukan 
kepadanya. 

Pemeriksaan medis wajib dilakukan 
untuk anak di bawah umur.

Undang-undang menetapkan lebih lanjut 
mengenai ketentuan pasal ini.

Pasal 61

Kesalahan peradilan mengharuskan 
negara memberikan ganti rugi. 

Undang-undang menentukan syarat dan 
bentuk ganti rugi.
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Pasal 62

Setiap warga negara yang memenuhi 
syarat-syarat hukum dapat memilih dan 
dipilih.

Pasal 63

Kesamaan hak untuk mengakses fungsi 
dan posisi dalam negara dijamin untuk 
semua warga negara tanpa syarat-syarat 
kecuali yang ditentukan oleh undang-
undang. 

Menjadi warga negara Algeria secara 
eksklusif menjadi syarat tanggungjawab 
dalam posisi negara dan politik.

Pasal 64

Harta pribadi dijamin.

Hak waris dijamin.

Harta dan yayasan wakaf diakui dan 
tujuan-tujuannya dilindungi undang-
undang.

Pasal 65

Hak atas pendidikan dijamin. 

Pendidikan bersifat bebas selama berada 
dalam syarat-syarat yang ditentukan 
undang-undang.

Pendidikan dasar adalah wajib.

Negara mengatur sistem pendidikan.

Negara menjamin kesamaan hak untuk 
memperoleh pendidikan dan pelatihan 
profesional. 

Pasal 66

Setiap warga negara berhak mendapat 
perlindungan atas kesehatan mereka.

Negara menjamin pencegahan dan 
pengentasan penyakit endemik dan 
epidemi.

Negara harus memastikan pemberian 
perawatan bagi orang yang kurang 
mampu.

Pasal 67

Negara harus mendorong pembangunan 
rumah.

Negara harus memfasilitasi masyarakat 
miskin untuk memperoleh perumahan.

Pasal 68

Warga negara berhak atas lingkungan 
yang sehat.

Negara wajib memelihara lingkungan.

Undang-undang harus menetapkan 
tugas-tugas perlindungan lingkungan 
dari perorangan dan badan hukum.

Pasal 69

Setiap warga negara berhak atas 
pekerjaan.

Hak atas perlindungan keamanan dan 
kebersihan saat bekerja dijamin oleh 
undang-undang.

Hak untuk berhenti dengan alasan 
istirahat dijamin; undang-undang 
menetapkan ketentuan-ketentuan terkait.

Undang-undang harus menjamin hak 
pekerja atas jaminan sosial.

Mempekerjakan anak-anak di bawah usia 
16 tahun dapat dihukum.

Negara harus membuat kebijakan untuk 
menciptakan lapangan pekerjaan.

Pasal 70

Hak serikat pekerja dijamin bagi seluruh 
warga negara.
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Pasal 71

Hak untuk mogok diakui; pemogokan 
dilakukan di dalam kerangka undang-
undang.

Undang-undang dapat melarang atau 
membatasi pemogokan di wilayah 
pertahanan dan keamanan nasional atau 
layanan publik apa pun atau kegiatan 
yang terkait dengan kepentingan vital 
masyarakat.

Pasal 72

Keluarga mendapat perlindungan dari 
Negara dan masyarakat.

Keluarga, masyarakat dan negara harus 
melindungi hak-hak anak.

Negara harus merawat anak-anak 
terlantar atau orang-orang dari keturunan 
yang tidak dikenal.

Undang-undang melarang kekerasan 
terhadap anak-anak.

Negara memfasilitasi akses terhadap 
orang dengan kebutuhan khusus hak yang 
diberikan untuk semua warga negara, dan 
kehidupan sosial mereka.

Negara harus melindungi keluarga dan 
orang tua.

Undang-undang menentukan penerapan 
ketentuan ini.

Pasal 73

Syarat-syarat hidup warga negara di 
bawah usia kerja atau mereka yang cacat 
atau yang tidak mampu bekerja dijamin.

BAB V

KEWAJIBAN

Pasal 74

Ketidaktahuan atas hukum tidak dapat 
diterima.

Setiap orang terikat dengan Konstitusi 
dan taat dengan undang-undang 
Republik.

Pasal 75

Tugas setiap warga negara adalah 
melindungi dan menjaga kemerdekaan 
negara dan kesatuan wilayah teritorial 
nasionalnya serta seluruh simbol-simbol 
negara. 

Pengkhianatan, kegiatan mata-mata, 
ketundukan pada musuh serta seluruh 
pelanggaran yang dilakukan melawan 
keamanan negara dilarang dengan tegas 
oleh undang-undang.

Pasal 76

Setiap warga negara secara loyal harus 
memenuhi kewajibannya kepada 
masyarakat nasional.

Komitmen setiap warga negara terhadap 
ibu pertiwi dan kewajiban untuk berperan 
dalam mempertahankannya adalah tugas 
suci dan tetap.

Negara menjamin penghormatan atas 
simbol-simbol Revolusi, kenangan atas 
para syuhada dan martabat jasa-jasa 
mereka, serta para mujahidin.

Negara melakukan penulisan sejarah dan 
mengajarkannya kepada generasi muda.

Pasal 77

Semua kemerdekaan individu yang 
dijalankan dalam kerangka menghormati 
hak-hak orang lain diakui oleh Konstitusi, 
khususnya, penghormatan terhadap hak 
kehormatan, pribadi dan perlindungan 
keluarga, anak-anak dan balita. 

Pasal 78

Setiap warga adalah sama dalam hal 
pajak. Setiap orang harus berperan dalam 
mendanai kebutuhan publik, sesuai 
dengan kemampuannya masing-masing.
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Tidak ada pajak yang dapat ditetapkan 
kecuali menurut ketentuan undang-
undang.

Tidak ada pajak, sumbangan atau  
kewajiban dalam bentuk apa pun yang 
dapat ditetapkan secara retrospektif.

Setiap tindakan curang terkait dengan 
kesetaraan antara warga negara 
dan hukum akan dianggap sebagai 
pelanggaran terhadap kepentingan 
bangsa dan akan dihukum sesuai undang-
undang.

Undang-undang akan menghukum 
penggelapan pajak dan penyelundupan 
modal.

Pasal 79

Undang-undang menetapkan tugas orang 
tua dalam pendidikan dan perlindungan 
atas anak-anak mereka serta tugas anak-
anak dalam membantu orang tua mereka. 

Pasal 80

Tugas setiap warga negara adalah 
melindungi harta benda publik dan 
kepentingan masyarakat nasional serta 
menghormati harta benda orang lain.

Pasal 81

Setiap warga negara asing yang secara 
sah berada di dalam wilayah teritorial 
nasional mendapat perlindungan atas diri 
dan harta bendanya oleh undang-undang.

Pasal 82

Tidak seorang pun dapat diekstradisi 
kecuali sesuai dengan dan demi 
pelaksanaan undang-undang ekstradisi.

Pasal 83

Dengan cara apa pun, seorang pengungsi 
yang memiliki hak suaka yang sah tidak 
dapat dilepaskan atau diekstradisi.

BAGIAN DUA

ORGANISASI KEKUASAAN

BAB I

KEKUASAAN EKSEKUTIF 

Pasal 84

Presiden Republik, Kepala Negara, 
adalah perwujudan bangsa secara 
keseluruhan. 

Dia adalah penjamin Konstitusi.

Dia adalah perwujudan negara di dalam 
maupun di luar negeri.

Dia dapat menyeru bangsa secara 
langsung.

Pasal 85

Presiden Republik dipilih menggunakan 
hak pilih yang langsung, rahasia dan 
umum.

Presiden terpilih diperoleh lewat 
mayoritas absolut suara yang diberikan.

Bentuk-bentuk lain pemilihan presiden 
ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 86

Presiden Republik menjalankan tugas 
pemerintahan tertinggi di dalam batas-
batas yang ditentukan Konsitusi.

Pasal 87

Agar dapat dipilih menjadi Presiden 
Republik, seorang calon harus:

- tidak memiliki kewarganegaraan 
asing;

- hanya memiliki kewarganegaraan 
asli Aljazair dan membuktikan 
bahwa orang tuanya memiliki 
kewarganegaraan Aljazair asli;

- seorang muslim;
- minimal berusia empat puluh (40) 

tahun pada hari pemilihan;
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- memiliki sepenuhnya hak sipil dan 
politik;

- membuktikan bahwa istrinya 
memiliki kebangsaan Aljazair;

- terbukti menjadi penduduk tetap di 
Aljazair setidaknya sepuluh tahun 
sebelum mengajukan pencalonan;

- membuktikan perannya dalam 
Revolusi 1 November 1954 bagi 
calon yang lahir sebelum bulan Juli 
1942; 

- membuktikan ketidakterlibatan kedua 
orang tua calon yang lahir setelah 
bulan Juli 1942 dalam tindakan-
tindakan yang berlawanan dengan 
Revolusi 1 November 1954; 

- menyatakan kepada publik hak milik 
pribadi dan milik tetapnya baik 
yang terdapat di Aljazair maupun di 
luarnya.  

- memenuhi persyaratan lain 
sebagaimana ditentukan oleh undang-
undang organik.

Pasal 88

Lama masa jabatan presiden adalah lima 
(5) tahun.

Presiden Republik dapat terpilih kembali 
hanya sebanyak satu kali. 

Pasal 89

Presiden Republik diambil sumpahnya 
di depan rakyat dan dengan dihadiri oleh 
otoritas-otoritas tertinggi bangsa, paling 
lama satu minggu setelah terpilih.

Dia menempati jabatannya setelah 
diambil sumpahnya.

Pasal 90

Presiden Republik diambil sumpahnya 
yang berbunyi sebagai berikut: 

Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih 
dan Maha Penyayang. 

“Dengan meyakini pengorbanan besar 

dan mengenang para syahid kita serta 
cita-cita Revolusi November yang abadi. 
Saya dengan tulus bersumpah demi 
Tuhan yang Maha Besar bahwa saya akan 
menghormati dan memuliakan agama 
Islam, mempertahankan Konstitusi, 
mengawasi kelangsungan negara 
dan menyediakan syarat-syarat yang 
diperlukan untuk berjalannya secara 
normal penguatan proses demokrasi, 
menghormati pilihan bebas rakyat serta 
lembaga-lembaga dan undang-undang 
Republik, melestarikan kesatuan wilayah 
teritorial nasional, persatuan rakyat dan 
bangsa, melindungi hak dan kebebasan 
manusia dan warga negara, serta bekerja 
demi perkembangan dan kemajuan 
rakyat, mengerahkan seluruh tenaga 
saya untuk mencapai cita-cita keadilan, 
kemerdekaan dan perdamaian dunia. 
Tuhan adalah saksi saya.” 

Pasal 91

Selain kekuasaan-kekuasaan yang 
diberikan secara eksplisit kepadanya oleh 
ketentuan-ketentuan lain dari Konstitusi 
ini, Presiden Republik memiliki 
kekuasaan dan hak prerogatif sebagai 
berikut:

1. dia adalah pimpinan tertinggi seluruh 
Angkatan Bersenjata Republik;

2. dia bertanggung jawab atas 
pertahanan nasional;

3. dia memutuskan dan melaksanakan 
kebijakan luar negeri bangsa;

4. dia memimpin kabinet;
5. dia mengangkat kepala pemerintahan 

dan menghentikan fungsinya;
6. dia menandatangani peraturan-

peraturan presiden;
7. dia memiliki hak untuk memaafkan, 

mengurangi atau mengganti 
hukuman;

8. dia dapat meminta pendapat rakyat 
lewat sebuah referendum tentang 
masalah-masalah penting nasional;
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9. dia dapat menandatangani dan 
PHUDWL¿NDVL� SHUMDQMLDQ�SHUMDQMLDQ�
antarbangsa;

10. dia dapat menganugerahi medali, 
penghargaan dan gelar-gelar 
kehormatan negara. 

Pasal 92

Presiden Republik mengangkat:

1. Jabatan dan mandat-mandat yang 
ditentukan Konstitusi;

2. Jabatan sipil dan militer negara;
3. Calon-calon yang diputuskan dalam 

Kabinet;
4. Pimpinan Dewan Negara;
5. Sekretaris Jenderal Pemerintah;
6. Gubernur Bank Aljazair;
7. Hakim-hakim
8. Pejabat-pejabat tinggi badan 

keamanan 
9. Wali-wali.
Presiden Republik menunjuk dan 
memanggil duta besar serta utusan 
khusus Republik di luar negeri.

Pasal 93

Presiden menunjuk anggota pemerintah 
setelah konsultasi dengan kepala 
pemerintahan.

Kepala pemerintahan harus 
mengoordinasikan pekerjaan pemerintah.

Pemerintah harus mengembangkan 
rencana aksi dan membahasnya dengan 
dewan menteri.

Pasal 94

Kepala pemerintahan menyerahkan 
rencana aksinya untuk disetujui kepada 
Majelis Rakyat Nasional. Untuk tujuan 
ini, Majelis Rakyat Nasional membuka 
sebuah debat umum.

Kepala pemerintahan dapat mengubah 
rencana aksinya setelah debat umum dan 
melakukan perjanjian dengan Presiden.

Kepala pemerintahan mengomunikasikan 
rencana aksinya dengan Dewan Bangsa 
yang telah disetujui oleh Majelis Rakyat 
Nasional.

Dewan Bangsa dapat mengeluarkan 
resolusi.

Pasal 95

Dalam hal tidak disetujuinya programnya 
oleh Majelis Rakyat Nasional, kepala 
pemerintahan dapat menyerahkan 
pengunduran diri pemerintahannya 
kepada Presiden Republik. 

Presiden mengangkat lagi seorang kepala 
pemerintahan berdasarkan cara-cara 
yang sama.

Pasal 96

Jika persetujuan Majelis Rakyat Nasional 
tidak diperoleh, Majelis Rakyat Nasional 
harus dibubarkan tanpa pertimbangan 
lebih lanjut.

Pemerintah yang sedang bertugas tetap 
berada di posisinya untuk melaksanakan 
tugas-tugas harian sampai pemilihan 
Majelis Rakyat Nasional yang baru 
dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 
tiga (3) bulan.

Pasal 97

Kepala Pemerintahan melaksanakan 
dan mengawasi program yang disetujui 
Majelis Rakyat Nasional.

Pasal 98

Pemerintah menyerahkan setiap tahun 
pengumuman tentang kebijakan umum 
kepada Majelis Rakyat Nasional.

Pengumuman kebijakan umum 
diikuti dengan debat tentang kegiatan 
pemerintah.

Debat ini dapat berakhir dengan sebuah 
resolusi atau dapat menyebabkan Majelis 
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Rakyat Nasional melakukan pemungutan 
suara untuk mosi tidak percaya sesuai 
dengan ketentuan Pasal 153, 154 dan 
155. 

Kepala pemerintahan dapat meminta 
Majelis Rakyat Nasional melakukan 
pemungutan suara untuk mosi dukungan. 
Jika mosi dukungan tidak berhasil, kepala 
pemerintahan menyerahkan pengunduran 
diri pemerintahannya.

Dalam hal ini, sebelum menerima 
pengunduran diri tersebut, Presiden 
Republik dapat menggunakan ketentuan-
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 147 
di bawah. 

Pemerintah juga dapat menyerahkan 
pengumuman kebijakan umum kepada 
Dewan Bangsa.

Pasal 99 

Selain kekuasaan yang diberikan 
kepadanya secara eksplisit oleh 
ketentuan-ketentuan Konstitusi ini, 
kepala pemerintahan menjalankan 
fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. dia membagi-bagikan fungsi-fungsi 
di antara anggota Pemerintahan seuai 
dengan ketentuan Konstitusi;

2. dia mengepalai Dewan Pemerintahan;
3. dia mengawasi pelaksanaan undang-

undang dan peraturan-peraturan;
4. dia menandatangani peraturan-

peraturan eksekutif;
5. dia mengangkat pejabat-pejabat negara, 

tanpa melanggar ketentuan-ketentuan 
Pasal 77 dan 78 sebagaimana tersebut 
di atas;

6. dia mengawasi jalannya administrasi 
publik.

Pasal 100

Kepala pemerintahan dapat mengajukan 
kepada Presiden Republik pengunduran 
diri pemerintahannya.

Pasal 101

Presiden Republik dalam hal apa pun 
tidak dapat mendelegasikan kekuasaan 
untuk mengangkat kepala pemerintahan, 
anggota pemerintahan, serta pemimpin 
dan anggota lembaga-lembaga konstitu-
sional yang penyebutannya tidak dijelas-
kan Konstitusi.

Selain itu, dia tidak dapat mendelegasikan 
kekuasaanya untuk mengadakan 
referendum, membubarkan Majelis 
Rakyat Nasional, memutuskan pemilihan 
legislatif yang ditentukan, menerapkan 
ketentuan-ketentuan Pasal 91, 92, 105, 
107, ke 109, 111, 142, 144, 145 dan 146 
Konstitusi ini. 

Pasal 102

Jika Presiden Republik, dikarenakan 
penyakit yang serius dan lama, ternyata 
mustahil menjalankan fungsi-fungsinya, 
Dewan Konstitusi mengadakan rapat 
secara de jure, dan setelah membuktikan 
kebenaran halangan ini dengan cara-
cara yang sesuai, memastikan dengan 
suara bulat kepada Parlemen keadaan 
berhalangan. 

Parlemen bersidang bersama di kedua 
dewan, menyatakan keadaan berhalangan 
Presiden Republik, dengan mayoritas 
dua pertiga (2/3) suara anggotanya dan 
memilih Presiden Dewan Bangsa untuk 
menjadi Kepala Negara sementara untuk 
batas waktu maksimal selama empat 
puluh lima (45) hari dan menjalankan 
hak prerogatif Presiden sesuai dengan 
ketentuan Pasal 104 Konstitusi ini. 

Jika halangan ini berlanjut sampai 
dengan habisnya masa empat puluh lima 
(45) hari, pernyataan tentang kekosongan 
jabatan Presiden karena mengundurkan 
diri secara de jure dibuat sesuai dengan 
prosedur yang disebutkan dalam paragraf 



110

Konstitusi Republik Rakyat Demokratik Aljazair

di atas dan ketentuan-ketentuan dalam 
paragraf berikutnya dari Pasal ini.

Dalam hal pengunduran diri atau kematian 
Presiden Republik, Dewan Konstitusi 
bertemu secara de jure dan menyatakan 
kekosongan jabatan Presiden Republik 
secara permanen.

Hal ini mengomunikasikan tindakan 
GHNODUDVL� ORZRQJDQ� GH¿QLWLI� XQWXN�
Parlemen yang bertemu pada haknya.

Presiden Dewan Bangsa menduduki 
jabatan Kepala Negara untuk masa 
paling lama sembilan puluh (90) hari, 
masa di mana diadakan proses pemilihan 
Presiden baru.

Kepala Negara yang ditunjuk tidak dapat 
menjadi kandidat Presiden Republik.

Dalam hal pengunduran diri atau 
kematian Presiden Republik bersamaan 
dengan kekosongan jabatan Presiden 
Dewan Bangsa, apa pun penyebabnya, 
Dewan Konstitusi bertemu secara de 
jure dan memastikan dengan suara bulat 
keadaan berhalangan secara permanen 
Presiden Republik dan Presiden Dewan 
Bangsa. 

Dalam hal ini, Presiden Dewan Konstitusi 
menduduki jabatan Kepala Negara sesuai 
dengan syarat-syarat yang ditentukan 
dalam paragraf sebelumnya dari Pasal 
ini dan Pasal 90 Konstitusi ini. Dia tidak 
dapat menjadi calon Presiden Republik. 

Pasal 103

Jika pencalonan untuk pemilihan presiden 
mendapat persetujuan dari Dewan 
Konstitusi, tidak dapat dibatalkan kecuali 
dalam kasus-kasus serius, diputuskan 
secara hukum oleh Dewan Konstitusi, 
atau dalam kasus kematian calon yang 
bersangkutan.

Dalam hal salah satu kandidat menarik 
diri dari putaran kedua, proses 
pemilihan harus dilanjutkan tanpa 
mempertimbangkan penarikan itu.

Jika salah satu kandidat pada putaran 
kedua meninggal atau menghadapi 
hambatan hukum, Dewan Konstitusi 
mengumumkan untuk mengulangi proses 
pemilihan. Dewan akan memperpanjang 
waktu untuk mengadakan pemilihan baru 
dalam jangka waktu maksimum enam 
puluh (60) hari.

Dalam menerapkan ketentuan-ketentuan 
Pasal ini, Presiden Republik yang sedang 
menjabat, atau siapa pun yang menjabat 
sebagai kepala negara, tetap menjabat 
sampai presiden yang terpilih mengambil 
sumpah.

Undang-undang organik akan mengatur 
syarat dan cara-cara pelaksanaan 
ketentuan-ketentuan ini.

Pasal 104

Pemerintahan yang sedang menjabat pada 
waktu terjadinya halangan, kematian 
atau pengunduran diri Presiden Republik 
tidak dapat diberhentikan atau dirombak 
sampai Presiden Republik yang baru 
mulai menduduki jabatannya.

Dalam hal kepala pemerintahan yang 
sedang menjabat menjadi calon Presiden 
Republik, maka dia mengundurkan 
diri secara de jure. Fungsi kepala 
pemerintahan dijalankan oleh seorang 
anggota pemerintahan yang diangkat 
oleh kepala negara.

Selama masa empat puluh lima (45) hari 
dan enam puluh (60) hari yang dijelaskan 
Pasal 102 dan 103, ketentuan dalam 
paragraf 7 dan 8 Pasal 91, dan Pasal 93, 
142, 147, 154, 155, 208, 210 dan 211 
Konstitusi ini tidak dapat diterapkan.
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Selama masa ini, ketentuan pasal 105, 
107, 108, 109 dan 111 dalam Konstitusi 
ini tidak dapat diterapkan kecuali 
Parlemen yang bersidang di kedua dewan 
memberikan persetujuan kepada Dewan 
Konstitusi dan Dewan Tinggi Keamanan 
yang disebut sebelumnya. 

Pasal 105

Dalam hal kebutuhan yang sangat 
mendesak, Dewan Tinggi Keamanan 
berkumpul, pimpinan Majelis Rakyat 
Nasional, pimpinan Dewan Bangsa, 
kepala pemerintahan dan Presiden 
Republik mengumumkan keadaan 
darurat negara atau keadaan perang, untuk 
jangka waktu tertentu dan mengambil 
segala langkah yang diperlukan untuk 
memperbaiki keadaan. 

Keadaan darurat atau keadaan perang 
hanya dapat diperpanjang dengan 
persetujuan parlemen yang bersidang 
bersama.

Pasal 106

Pengaturan keadaan darurat dan keadaan 
perang ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 107

Manakala negara terancam bahaya 
yang akan mengganggu lembaga, 
kemerdekaan atau kesatuan teritorialnya, 
Presiden Republik menyatakan keadaan 
khusus.

Langkah tersebut diambil setelah 
merujuk pimpinan Majelis Rakyat 
Nasional, pimpinan Dewan Bangsa dan 
Dewan Konstitusi, dan mendengarkan 
pendapat Dewan Tinggi Keamanan dan 
kabinet.

Keadaan khusus menyerahkan wewenang 
kepada Presiden Republik untuk 
mengambil langkah-langkah khusus 
untuk menjaga kemerdekaan bangsa dan 

lembaga-lembaga Republik.

Parlemen mengadakan sidang secara de 
jure.

Keadaan darurat diakhiri menurut 
prosedur yang sama dan mengumumkan-
nya. 

Pasal 108

Setelah mendengarkan pendapat Dewan 
Tinggi Keamanan, pimpinan Majelis 
Rakyat Nasional dan pimpinan Dewan 
Bangsa, yang disebut Presiden Republik 
menyatakan mobilisasi massa selama 
persidangan kabinet. 

Pasal 109

Setelah kabinet mengadakan pertemuan 
dan Dewan Tinggi Keamanan 
didengarkan, pimpinan Majelis Tinggi 
Keamanan dan pimpinan Dewan 
Bangsa, yang disebut Presiden Republik 
menyatakan perang karena atau untuk 
menghalangi serangan sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan yang sesuai dalam 
Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa. 

Parlemen bersidang secara de jure. 

Presiden Republik mengeluarkan pesan 
kepada rakyat. 

Pasal 110

Selama masa keadaan perang, Konstitusi 
ditangguhkan, Presiden Republik 
memegang segala bentuk kekuasaan.

Ketika telah berakhir, mandat Presiden 
Republik berakhir dapat diperpanjang 
secara de jure sampai perang berakhir.

Dalam hal Presiden Republik 
mengundurkan diri atau meninggal 
atau mendapat halangan lain, pimpinan 
Dewan Bangsa mengambil alih, sebagai 
kepala negara dan dengan syarat-syarat 
yang sama dengan Presiden Republik, 



112

Konstitusi Republik Rakyat Demokratik Aljazair

seluruh hak prerogatif yang dituntut oleh 
keadaan perang. 

Jika kekosongan jabatan Presiden 
Republik dengan pimpinan Dewan 
Bangsa terjadi bersamaan, pimpinan 
Dewan Konstitusi mengambil alih fungsi 
kepala negara dengan syarat-syarat 
sebagaimana tersebut di atas. 

Pasal 111

Presiden Republik menandatangani 
perjanjian gencatan senjata dan 
kesepakatan damai. 

Dia menerima pendapat Dewan 
Konstitusi tentang perjanjian dan 
kesepakatan terkait. 

Dia mematahui pendapat yang terakhir 
untuk disetujui secara eksplisit oleh salah 
satu dewan Parlemen. 

BAB II

KEKUASAAN LEGISLATIF

Pasal 112

Kekuasaan legislatif dijalankan oleh 
parlemen, yang terdiri dari dua dewan, 
Majelis Rakyat Nasional dan Dewan 
Bangsa. Parlemen berwenang untuk 
menggali dan melakukan pemungutan 
suara terkait undang-undang.

Pasal 113

Parlemen mengontrol kinerja Pemerintah 
dengan syarat-syarat yang ditetapkan 
oleh Pasal 94, 98, 151 dan 152 dalam 
Konstitusi ini.

Kontrol ini, yang dijelaskan dalam 
Pasal 153 dan 155 dalam Konstitusi 
ini, dilaksanakan oleh Majelis Rakyat 
Nasional.

Pasal 114

Oposisi parlementer harus memiliki 
hak yang memungkinkan mereka untuk 

berpartisipasi aktif dalam parlemen dan 
politik, khususnya:

1. kebebasan berpendapat, berekspresi 
dan berkumpul;

2. manfaat yang diberikan kepada 
anggota parlemen terpilih;

3. partisipasi dalam kegiatan legislatif;
4. partisipasi dalam memantau kinerja 

pemerintah;
5. perwakilan yang memadai di 

Parlemen dua kamar;
6. memberi tahu Dewan Konstitusi, 

sesuai dengan ketentuan Pasal 187 
(ayat 2 dan 3) Konstitusi, mengenai 
undang-undang yang dipilih oleh 
Parlemen;

7. berpartisipasi dalam diplomasi 
parlemen.

Masing-masing dari parlemen dua kamar 
mengalokasikan pertemuan bulanan 
untuk membahas agenda oleh setiap 
kelompok oposisi di parlemen.

Pengaturan mengenai prosedur setiap 
kamar di parlemen akan diatur.

Pasal 115

Parlemen harus, dalam wewenang 
konstitusionalnya, berpegang teguh 
pada kepercayaan rakyat dan harus terus 
menerus mengenali aspirasi mereka.

Pasal 116

Anggota Parlemen atau Dewan 
Bangsa harus berdedikasi penuh untuk 
melaksanakan tugas mereka.

Ketentuan Majelis Rakyat Nasional 
dan Dewan Bangsa mencakup anggota 
mereka dalam kegiatan masing-masing 
komite di sidang paripurna perlu diatur.

Pasal 117

Anggota Majelis Rakyat Nasional dan 
'HZDQ� %DQJVD�� \DQJ� EHUD¿OLDVL� GHQJDQ�
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partai politik dan secara sukarela 
PHQJXEDK� D¿OLDVL� SDUWDL� PHUHND�� DNDQ�
dihilangkan hak pemilihan mereka.

Dewan Konstitusi mengumumkan 
kekosongan kursi dan akan menetapkan 
cara pengisiannya.

Anggota parlemen mengundurkan diri 
dari partainya atau diberhentikan akan 
bertugas sebagai anggota parlemen yang 
WLGDN�WHUD¿OLDVL�

Pasal 118

Anggota Majelis Rakyat Nasional 
dipilih melalui pemungutan suara yang 
langsung, umum dan rahasia. 

Dua pertiga (2/3) anggota Dewan Bangsa 
dipilih melalui pemilihan tidak langsung 
dan rahasia di antara dan oleh anggota 
Majelis Rakyat Komunal dan Majelis 
Rakyat Wilayah. 

Sepertiga (1/3) anggota Dewan Bangsa 
ditunjuk oleh Presiden Republik di antara  
tokoh-tokoh nasional serta orang-orang 
yang memenuhi syarat.

Pasal 119

Majelis Rakyat Nasional dipilih untuk 
masa jabatan selama lima (5) tahun.

Mandat Dewan Nasional dibatasi sampai 
enam (6) tahun.

Setengah anggota Dewan Nasional 
diperbaharui satu setengah (11/2) setiap 
tiga (3) tahun.

Mandat Parlemen tidak bisa diperpanjang 
kecuali untuk keadaan-keadaan sangat 
khusus yang menghambat proses 
pemilihan normal. 

Situasi ini ditetapkan oleh putusan 
Parlemen yang melakukan sidang 
bersama dua Dewan di dalamnya, 

mengikuti usulan Presiden Republik 
yang disebut juga Dewan Konstitusi. 

Pasal 120

Tata cara pemilihan deputi dan mereka 
yang terkait dengan pemilihan umum 
atau pengangkatan anggota Dewan 
Bangsa, syarat-syarat kelayakan, 
ketentuan tentang ketidaklayakan dan 
ketidakcocokan ditentukan oleh undang-
undang terkait. 

Pasal 121

Keabsahan mandat para deputi dan 
anggota Dewan Bangsa sesuai dengan 
kompetensi yang ditentukan setiap 
dewan terkait.

Pasal 122

Mandat para deputi dan anggota Dewan 
Bangsa bersifat nasional. Mandat 
tersebut dapat diperbaharui namun tidak 
dapat tumpang tindih dengan mandat 
atau fungsi lain.

Pasal 123

Deputi atau anggota Dewan Bangsa 
yang tidak memenuhi atau tidak lagi 
memenuhi syarat-syarat kelayakan akan 
tercabut mandatnya.

Pencabutan ini diputuskan sesuai dengan 
perkara terkait oleh mayoritas anggota 
Majelis Rakyat Nasional atau Dewan 
Bangsa.

Pasal 124

Deputi atau anggota Dewan Bangsa 
berjanji di depan rekan-rekannya yang 
dapat mengambil alih mandatnya 
jika dia melakukan tindakan yang 
mempermalukan tugasnya. 

Aturan internal masing-masing dewan 
menentukan syarat-syarat penyisihan 
seorang deputi atau anggota Dewan 
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Bangsa. Penyisihan ini diputuskan sesuai 
dengan perkara terkait oleh mayoritas 
anggota Majelis Rakyat Nasional 
atau Dewan Bangsa tanpa melanggar 
ketentuan undang-undang yang lain. 

Pasal 125

Syarat-syarat pengunduran diri salah 
seorang anggota Parlemen ditentukan 
oleh undang-undang.

Pasal 126

Kekebalan hukum Parlemen diberikan 
kepada para deputi dan anggota Dewan 
Bangsa selama periode mandat mereka.

Mereka tidak bisa dituntut secara hukum, 
ditahan, atau secara umum  dituntut 
secara hukum pidana atau perdata umum 
atau ditekan karena pendapat yang 
mereka kemukakan, ucapan yang mereka 
lontarkan atau suara yang mereka berikan 
selama mereka menjalankan mandat. 

Pasal 127

Tuntutan hukum tidak dapat dilakukan 
kepada seorang deputi atau anggota 
Dewan Bangsa atas kejahatan atau 
pelanggaran kecuali ada pernyataan 
eksplisit dari korban atau otoritas yang 
terkait dengan perkara dan mayoritas 
anggota Majelis Rakyat Nasional atau 
Dewan Bangsa memutuskan untuk 
mencabut kekebalan hukum anggotanya 
tersebut. 

Pasal 128

Dalam hal pelanggaran atau kejahatan 
yang tertangkap tangan, deputi atau 
anggota Dewan Bangsa dapat ditahan. 
Biro Majelis Rakyat Nasional atau 
Dewan Bangsa, tergantung perkara yang 
terjadi, harus segera diberitahu.

Biro yang diberitahu dapat memohon 
penangguhan penuntutan hukum dan 
pembebasan deputi atau anggota Dewan 

Bangsa; permohonan ini dapat dibuat 
sesuai dengan ketentuan pasal 110 
sebagaimana tersebut di atas.

Pasal 129

Undang-undang organik menentukan 
syarat-syarat bagi penggantian seorang 
deputi atau anggota Dewan Bangsa jika 
terjadi kekosongan kursinya.

Pasal 130

Masa jabatan badan legislatif dimulai 
secara de jure semenjak hari kesepuluh 
setelah hari pemilihan Majelis Rakyat 
Nasional, di bawah kepemimpinan 
anggota tertua yang dibantu oleh dua 
deputi dari anggota termuda.

Majelis Rakyat Nasional memilih biro 
dan membentuk komitenya. 

Ketentuan-ketentuan sebagaimana 
tersebut di atas berlaku pula bagi Dewan 
Bangsa.

Pasal 131

Pimpinan Majelis Rakyat Nasional 
dipilih dengan masa jabatan yang sama 
dengan badan legislatif. 

Pimpinan Dewan Bangsa dipilih setelah 
setiap kali ada pembaharuan anggota 
Dewan.

Pasal 132

Organisasi dan tugas Majelis Rakyat 
Nasional dan Dewan Bangsa serta 
hubungan fungsional antara kedua dewan 
Parlemen dengan Pemerintah diatur 
dalam undang-undang organik.

Anggaran masing-masing dewan serta 
gaji para deputi dan anggota Dewan 
Bangsa diatur oleh undang-undang.

Majelis Rakyat Nasional dan Dewan 
Bangsa menyusun dan menerapkan 
aturan-aturan internal masing-masing.
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Pasal 133

Kursi Parlemen bersifat publik. 
Persidangan dicatat dalam sebuah buku 
dan dipublikasikan sesuai dengan syarat-
syarat yang ditentukan oleh undang-
undang organik.

Majelis Rakyat Nasional dan Dewan 
Bangsa dapat bersidang secara rahasia 
berdasarkan permintaan pimpinan 
masing-masing, oleh mayoritas 
anggotanya yang hadir atau oleh Kepala 
Pemerintahan.

Pasal 134

Majelis Rakyat Nasional dan Dewan 
Bangsa membentuk komite-komite tetap 
sesuai dengan aturan-aturan internal 
masing-masing.

Setiap komite tetap dari dua kamar 
membuat misi media untuk mengatasi 
masalah dan situasi tertentu.

Setiap komite menetapkan pengaturan 
misi media mereka masing-masing.

Pasal 135

Parlemen bertemu setiap tahun sekali 
minimal sepuluh (10) bulan yang dimulai 
pada minggu kedua bulan September.

Kepala pemerintahan dapat meminta 
perpanjangan waktu untuk menyelesaikan 
penelahaan terhadap masalah dan agenda 
tertentu.

Parlemen dapat bertemu dalam sidang 
luar biasa atas inisiatif Presiden Republik.

Presiden Republik dapat mengadakan 
pertemuan Parlemen atas permintaan 
yang diajukan oleh kepala pemerintahan 
atau oleh dua pertiga (2/3) anggota 
Majelis Rakyat nasional.

Penutupan sidang luar biasa dilakukan 
setelah Parlemen menyelesaikan agenda 
yang dibahas.

Pasal 136

Kepala pemerintahan dan para deputi 
memiliki hak untuk memprakarsai 
undang-undang.

Agar dapat diterima, rancangan undang-
undang harus diusulkan oleh dua puluh 
(20) orang deputi dan dua puluh (20) 
anggota Dewan Bangsa sebagaimana 
Pasal 137.

Rancangan undang-undang diserahkan 
kepada kabinet mengikuti pendapat 
Dewan Negara, lalu diserahkan kepada 
biro Majelis Rakyat Nasional oleh kepala 
pemerintahan tergantung pada situasinya.

Pasal 137

Rancangan undang-undang terkait 
dengan peraturan daerah, pengembangan 
daerah dan regional akan dibahas dengan 
kantor Dewan Bangsa.

Kecuali untuk kasus-kasus yang 
disebutkan dalam paragraf yang 
disebutkan di atas, semua rancangan 
undang-undang lainnya akan dibahas di 
Majelis Rakyat Nasional.

Pasal 138

Mempertimbangkan kasus yang 
disebutkan dalam ketentuan paragraf 
pertama Pasal 137, setiap rancangan 
XQGDQJ�XQGDQJ� \DQJ� GLUDWL¿NDVL� KDUXV�
diusulkan dan dipertimbangkan oleh 
Majelis Rakyat Nasional dan Dewan 
Bangsa.

Pembahasan rancangan undang-undang 
oleh Majelis Rakyat Nasional dan Dewan 
Bangsa harus diutamakan pada teks yang 
disajikan oleh Perdana Menteri, atau 
teks tersebut telah disahkan oleh Dewan 
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Bangsa sehubungan dengan masalah 
yang disebutkan dalam Pasal 137.

Pemerintah akan memberikan kepada 
salah satu dari dua dewan terhadap 
naskah yang dipilih oleh dewan lainnya.

Setiap dewan harus mendiskusikan dan 
mendukung naskah yang dipilih oleh 
dewan lainnya.

Dalam semua kasus, Dewan Bangsa 
akan mendorong pemilihan naskah oleh 
Majelis Rakyat Nasional dan mayoritas 
anggotanya, sehubungan rancangan 
undang-undang harus menghargai 
mayoritas absolut yang terkait dengan 
rancangan undang-undang organik.

Dalam hal terjadi perselisihan antara 
kedua dewan, Perdana Menteri 
mengundang untuk rapat komite, yang 
terdiri dari anggota yang sama dari salah 
satu dewan, untuk mengusulkan naskah 
tentang ketentuan yang diperselisihkan.

Komite harus menyelesaikan musyawar-
ahnya dalam waktu maksimal lima belas 
(15) hari.

Pemerintah akan menyerahkan naskah 
yang diusulkan kedua dewan untuk 
pengesahan, dan tidak ada amandemen 
yang dilakukan tanpa persetujuan 
pemerintah.

Jika tetap terjadi perselisihan antara 
kedua lembaga, pemerintah dapat 
meminta Majelis Rakyat Nasional untuk 
memberikan keputusan terakhirnya. 
Majelis Rakyat Nasional menerima 
naskah yang disiapkan oleh komite 
dengan anggota yang setara, dan jika 
tercapai kesepakatan maka naskah 
terakhir yang dipilih untuk diadopsi.

Naskah akan ditarik, jika pemerintah 
gagal memberi tahu Majelis Rakyat 
Nasional, sesuai dengan paragraf 
sebelumnya.

Parlemen akan mengadopsi Rancangan 
Undang-Undang Keuangan dalam 
jangka waktu tujuh puluh lima (75) hari, 
dihitung dari tanggal penyerahan sesuai 
dengan paragraf sebelumnya.

Jika undang-undang itu tidak diterima 
sampai batas waktu tersebut, Presiden 
Republik mengesahkan naskah rancangan 
Pemerintah dengan peraturan.

Prosedur lain ditentukan oleh undang-
undang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 132 Konstitusi.

Pasal 139

Setiap rancangan undang-undang yang 
bertujuan atau memiliki efek mengurangi 
pendapatan publik atau meningkatkan 
pengeluaran publik tidak dapat diterima 
kecuali jika disertai dengan langkah-
langkah untuk meningkatkan pendapatan 
negara atau setidaknya dengan melakukan 
penghematan di pos-pos pengeluaran 
publik yang lain.

Pasal 140

Parlemen membuat undang-undang 
tentang hal-hal yang ditugaskan oleh 
Konstitusi dalam bidang-bidang sebagai 
berikut:

1. hak dan kewajiban dasar individu-
individu, terutama, aturan-aturan 
kebebasan publik, pemeliharaan 
kebebasan publik serta kewajiban 
warga negara; 

2. aturan-aturan umum terkait status 
pribadi serta status keluarga dan, 
khususnya, perkawinan, perceraian, 
D¿OLDVL��NHPDPSXDQ�VHUWD�SHUZDULVDQ�

3. syarat-syarat kediaman individu;
4. aturan-aturan dasar terkait 

kebangsaan;
5. aturan umum yang berkaitan dengan 

syarat-syarat yang harus dipenuhi 
oleh warga asing;
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6. aturan-aturan yang terkait dengan 
organisasi pengadilan serta 
pembentukan wilayah hukum;

7. aturan-aturan umum hukum pidana 
dan prosedur pemidanaan; dan 
terutama, penentuan kejahatan dan 
pelanggaran; lembaga-lembaga 
yang terkait dengan segala bentuk 
hukuman, amnesti, ekstradisi serta 
sistem penjara;

8. aturan-aturan umum prosedur perdata 
dan cara-cara eksekusi perdata;

9. aturan perdata, perdagangan dan 
kewajiban terkait harta benda;

10. luas wilayah teritorial negara;
11. melakukan pemungutan suara terkait 

anggaran negara;
12. menetapkan dasar dan besaran 

pajak, sumbangan serta kewajiban-
kewajiban lain;

13. sistem bea cukai;
14. regulasi tentang penerbitan uang 

dan aturan-aturan bank, kredit dan 
asuransi;

15. aturan umum tentang pengajaran 
serta penelitian ilmiah;

16. aturan umum tentang kesehatan 
publik dan populasi;

17. aturan umum tentang hukum 
perburuhan, jaminan sosial serta 
pelaksanaan hak-hak perserikatan 
buruh;

18. aturan umum tentang lingkungan, 
standar hidup, dan tata ruang kota;

19. aturan umum tentang perlindungan 
ÀRUD�GDQ�IDXQD�

20. perlindungan dan pemeliharaan 
warisan budaya dan sejarah;

21. regulasi umum untuk hutan dan 
padang rumput;

22. regulasi umum untuk air;
23. regulasi umum untuk tambang dan 

hidrokarbon;
24. regulasi pertanahan;
25. jaminan dasar yang diberikan kepada 

pegawai negeri sipil serta statuta 
umum tentang pegawai negeri;

26. aturan umum tentang pertahanan 
nasional dan penggunaan angkatan 
bersenjata oleh otoritas sipil;

27. aturan tentang harta benda yang 
dialihkan dari sektor publik ke sektor 
swasta;

28. pengaturan kategori badan hukum;
29. aturan penyerahan medali, tanda 

kehormatan serta gelar kehormatan 
dari negara.

Pasal 141

Selain wilayah-wilayah yang dimak-
sudkan sebagai undang-undang organik 
oleh Konstitusi, Parlemen juga membuat 
legislasi melalui undang-undang organik 
di wilayah-wilayah berikut: 

• organisasi dan fungsi kekuasaan-
kekuasaan publik;

• regulasi pemilihan umum;
• undang-undang tentang partai politik;
• undang-undang tentang informasi;
• statuta tentang organisasi kehakiman 

dan pengadilan;
• aturan umum tentang undang-undang 

keuangan;
Undang-undang organik diterima oleh 
suara mayoritas absolut dari para deputi 
dan anggota Dewan Bangsa.

Undang-undang organik diserahkan 
kepada Dewan Konstitusi untuk diperiksa 
kesesuaiannya sebelum diundangkan.

Pasal 142

Dalam hal tidak berfungsinya Majelis 
Rakyat Nasional atau selama masa reses 
parlemen, Presiden Republik dapat 
membuat undang-undang berdasarkan 
peraturan dalam masalah mendesak setelah 
berkonsultasi dengan Dewan Penasehat.

Presiden Republik memasukkan naskah 
peraturan yang dibuat untuk disetujui 
oleh setiap dewan parlemen dalam 
persidangan berikutnya.
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Peraturan yang tidak diterima Parlemen 
adalah tidak sah.

Presiden Republik dapat membuat 
undang-undang lewat peraturan presiden 
dalam keadaan darurat yang dijelaskan 
dalam Pasal 107 Konstitusi.

Peraturan presiden dibuat dalam sebuah 
pertemuan kabinet.

Pasal 143

Presiden Republik menjalankan 
kekuasaannya dengan berpegang pada 
regulasi yang ada untuk masalah-masalah 
yang tidak dijelaskan undang-undang.

Penerapan undang-undang adalah 
wilayah kekuasaan kepala pemerintahan.

Pasal 144

Undang-undang diumumkan oleh 
Presiden Republik dalam tiga puluh (30) 
hari sejak hari penyerahannya.

Kemudian dari itu, tatkala Dewan 
Konstitusi dipanggil oleh salah satu 
otoritas yang tersebut dalam Pasal 187 
sebagaimana tersebut di bawah sebelum 
diumumkannya undang-undang, maka 
batas waktu ini ditangguhkan sampai 
Dewan Konstitusi mengemukakan 
pendapatnya sesuai dengan syarat-
syarat yang ditentukan oleh Pasal 188 
sebagaimana tersebut di bawah.

Pasal 145

Presiden Republik dapat meminta 
dilakukan pembacaan ulang atas undang-
undang yang telah divoting paling lama 
tiga puluh (30) hari semenjak disetujui.

Dalam hal ini, suara mayoritas dua pertiga 
(2/3) deputi Majelis Rakyat Nasional 
dibutuhkan agar hukum tersebut bisa 
disetujui. 

Pasal 146

Presiden Republik dapat mengirim pesan 
langsung kepada Parlemen.

Pasal 147

Pimpinan Majelis Rakyat Nasional, 
Pimpinan Dewan Bangsa dan Kepala 
Pemerintahan, Presiden Republik, dapat 
memutuskan pembubaran Majelis Rakyat 
Nasional atau untuk mengantisipasi 
pemilihan umum legislatif. 

Dalam kedua kasus tadi, pemilihan umum 
diadakan dalam batas waktu maksimal 
tiga (3) bulan.

Pasal 148

Parlemen dapat mengadakan debat 
terbuka tentang kebijakan luar negeri atas 
permintaan Presiden Republik atau salah 
seorang pimpinan dua dewan.

Dalam hal demikian, debat dapat berakhir 
dengan sebuah resolusi yang diambil 
oleh Parlemen yang bersidang di kedua 
dewan dan kemudian dikirimkan kepada 
Presiden Republik. 

Pasal 149

Kesepakatan gencatan senjata, 
perdamaian, perjanjian aliansi dan 
persekutuan, perjanjian-perjanjian 
yang terkait dengan perbatasan negara, 
perjanjian tentang status orang dan orang-
orang yang terlibat pengeluaran yang 
tidak tercantum dalam anggaran negara, 
bilateral dan perjanjian multilateral yang 
terkait dengan perdagangan bebas dan 
asosiasi serta integrasi ekonomi harus 
GLUDWL¿NDVL� ROHK� 3UHVLGHQ� 5HSXEOLN�
setelah disetujui secara eksplisit oleh 
masing-masing dewan. 

Pasal 150

3HUMDQMLDQ�SHUMDQMLDQ� \DQJ� GLUDWL¿NDVL�
oleh Presiden Republik sesuai dengan 
syarat-syarat yang ditentukan oleh 
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Konstitusi ini bersifat lebih tinggi dari 
undang-undang.

Pasal 151

Anggota parlemen dapat memanggil 
pemerintah tentang masalah-masalah 
tertentu.

Komite Parlemen dapat mendengar 
anggota pemerintahan.

Pasal 152

Anggota Parlemen dapat mengajukan 
pertanyaan secara lisan atau tertulis 
kepada siapa pun anggota pemerintahan. 

Jawaban terhadap pertanyaan tertulis 
harus diberikan dalam bentuk tertulis 
paling lambat dalam tiga puluh (30) hari.

Jawaban terhadap pertanyaan lisan dapat 
diberikan dalam jangka waktu maksimal 
tiga puluh (30) hari.

Majelis Rakyat Nasional dan Dewan 
Bangsa, masing-masing mengadakan 
pertemuan mingguan untuk merespon 
jawaban pemerintah atas pertanyaan 
lisan oleh para deputi dan anggota Dewan 
Bangsa.

Jika salah satu dari dua dewan 
menganggap jawaban lisan atau tertulis 
dari seorang anggota pemerintahan 
menghendaki diadakannya debat, maka 
debat dibuka sesuai dengan syarat-syarat 
yang ditentukan aturan dan prosedur 
Majelis Rakyat Nasional dan Dewan 
Bangsa. 

Pertanyaan dan jawaban dipublikasikan 
sesuai dengan syarat-syarat yang sama 
dengan rincian persyaratan untuk 
perdebatan Parlemen. 

Pasal 153

Dalam memperdebatkan pengumuman 
kebijakan umum, Majelis Rakyat Nasional 

dapat meminta pertanggungjawaban 
lewat pemungutan suara untuk mosi 
kecaman. 

Mosi tersebut hanya dapat diterima jika 
ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 
sepertujuh (1/7) jumlah deputi. 

Pasal 154

Mosi kecaman itu harus disepakati 
oleh mayoritas dua pertiga (2/3) deputi. 
Pemungutan suara hanya bisa dilakukan 
dalam tiga hari setelah mosi kecaman 
disampaikan. 

Pasal 155

Jika mosi kecaman diterima oleh 
Majelis Rakyat Nasional, kepala 
pemerintahan mengajukan pembubaran 
pemerintahannya kepada Presiden 
Republik.

BAB III

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 156

Kekuasaan kehakiman bersifat 
independen dan dijalankan di dalam 
kerangka undang-undang. 

Presiden Republik menjamin 
independensi kekuasaan kehakiman.

Pasal 157

Kekuasaan kehakiman melindungi 
masyarakat dan kebebasan serta 
menjamin untuk semua dan setiap orang 
terhadap perlindungan hak-hak dasar 
mereka. 

Pasal 158

Keadilan didirikan di atas prinsip-prinsip 
ketaatan atas hukum dan kesamaan.

Keadilan yang sama bagi semua orang, 
dapat diakses oleh semua orang dan 
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ditunjukkan untuk penghormatan atas 
hukum.

Pasal 159

Keadilan diberikan atas nama rakyat.

Pasal 160

Sanksi pidana harus sesuai dengan prin-
sip-prinsip legalitas dan tanggungjawab 
individu.

Pasal 161

Pengadilan akan memutuskan banding 
yang diajukan terhadap tindakan yang 
melanggar hukum otoritas administratif.

Pasal 162

Keputusan pengadilan harus memberikan 
alasan dan disampaikan secara terbuka.

Perintah pengadilan harus ditaati.

Pasal 163

Seluruh badan negara yang sah harus 
memastikan, kapan pun, di mana pun 
dan dalam keadaan apa pun, pelaksanaan 
keputusan-keputusan pengadilan.

Undang-undang harus menghukum siapa 
pun yang menghalangi pelaksanaan 
putusan pengadilan.

Pasal 164

Keadilan harus diberikan oleh hakim. 
Mereka dapat dibantu oleh para penilai 
dengan kondisi kekhususan yang 
ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 165

Hakim hanya menaati undang-undang.

Pasal 166

Hakim dilindungi dari segala bentuk 
tekanan, intervensi atau manuver yang 
merongrong tugas atau kebebasannya 
dalam memutus. 

Gangguan terhadap keadilan benar-benar 
dilarang.

Hakim harus menghindari semua keadaan 
yang dapat mempengaruhi keputusannya.

Hakim tidak dapat dipindahkan sesuai 
ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang tentang Pengadilan.

Ketentuan lebih lanjut pasal ini akan 
diatur dalam peraturan pelaksanaan. 

Pasal 167

Hakim atau jaksa penuntut dapat dimintai 
pertanggungjawabannya di depan 
Dewan Tinggi Kehakiman dan dalam 
bentuk-bentuk yang ditentukan oleh 
undang-undang tentang cara-cara dia 
melaksanakan tugasnya. 

Pasal 168

Hukum harus melindungi para 
pihak dari proses peradilan terhadap 
penyalahgunaan atau kesalahan hakim.

Pasal 169

Hak untuk membela diri diakui.

Dalam perkara pidana, hak tersebut 
dijamin. 

Pasal 170

Pengacara mendapat manfaat dari 
jaminan hukum yang memastikan 
mereka terlindungi dari semua bentuk 
tekanan dan memungkinkan mereka 
untuk berprofesi secara bebas dalam 
kerangka kerja hukum.

Pasal 171

Mahkamah Agung adalah organ 
yang mengatur aktivitas pengadilan-
pengadilan lain. 

Sebuah Dewan Penasehat dibentuk 
sebagai badan pengatur kegiatan 
pengadilan administrasi. 
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Mahkamah Agung dan Dewan Penasehat 
bertanggung jawab atas kesemaan 
pengembangan yurisprudensi di seluruh 
negara dan mengawasi pelaksanaan 
hukum.

3HQJDGLODQ� .RQÀLN� GLEHQWXN� XQWXN�
menyelesaikan pertentangan wewenang 
antara badan peradilan biasa dan badan 
peradilan administrasi. 

Pasal 172

Organisasi, tugas dan hal-hal lain terkait 
dengan Mahkamah Agung, Dewan 
3HQDVHKDW� GDQ� 3HQJDGLODQ� .RQÀLN�
ditentukan oleh undang-undang organik.

Pasal 173

Dewan Tinggi Hakim dipimpin oleh 
Presiden Republik.

Pasal 174

Dewan Tinggi Hakim memutuskan, 
sesuai syarat-syarat yang ditentukan 
undang-undang, pengangkatan, peminda-
han dan kemajuan karir para hakim dan 
jaksa penuntut.

Dia mengawasi pelaksanaan ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam statuta 
kehakiman dan kontrol atas kedisiplinan 
di bawah Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 175

Dewan Tinggi Hakim harus memberikan 
pendapat konsultatif kepada Presiden 
Republik sebelum melaksanakan hak 
pengampunan.

Pasal 176

Komposisi, tugas dan hak-hak prerogatif 
lain Dewan Tinggi Hakim ditentukan 
oleh undang-undang organik.

Mahkamah Agung akan memiliki 
otonomi administratif dan keuangan, 
dan penerapannya ditentukan dengan 

undang-undang organik.

Pasal 177

Sebuah Pengadilan Tinggi Negara diben-
tuk untuk mengadili tindakan-tindakan 
yang dianggap sebagai pengkhianatan 
tingkat tinggi oleh Presiden Republik, 
serta tindak pidana dan pelanggaran-pe-
langgaran yang dilakukan oleh kepala 
pemerintahan selama masa jabatan 
mereka. 

Komposisi, organisasi dan tugas 
Pengadilan Tinggi Negara serta prosedur 
pelaksanaannya ditentukan oleh undang-
undang organik. 

BAGIAN TIGA

LEMBAGA-LEMBAGA 
PENGAWAS, PEMANTAUAN 

PEMILIHAN UMUM DAN 
PERTIMBANGAN

BAB I

PENGAWASAN

Pasal 178

Majelis-majelis yang terpilih menerima 
fungsi pengawasan dalam urusan-urusan 
populis mereka.

Pasal 179

Pemerintah memberikan pertanggung-
jawaban kepada setiap kamar Parlemen 
tentang penggunaan anggaran yang telah 
dipakai untuk setiap periode anggaran. 
Anggaran periode ditutup, sejauh dinilai 
perlu oleh Parlemen melalui pemung-
utan suara masing-masing dewan terkait 
dengan tahun anggaran berjalan.

Pasal 180

Masing-masing dewan dapat kapan 
pun, dalam kerangka hak prerogatif-
nya, membentuk komisi-komisi yang 
akan mengawasi urusan-urusan yang 
menyangkut kepentingan umum. 
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Komisi penyelidikan tidak dapat 
dibentuk pada hal-hal yang berada di 
bawah prosedur peradilan.

Pasal 181

Lembaga dan badan-badan pengawas 
bertugas memeriksa kesesuaian kegiatan 
legislatif dan eksekutif dengan Konstitusi 
dan memeriksa keadaan penggunaan dan 
pengelolaan sumber daya material dan 
dana publik.

Pasal 182

Dewan Konstitusi dibentuk untuk 
mengawasi pelaksanaan Konstitusi. 

Dewan Konstitusi juga mengawasi 
hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan 
referendum, pemilihan Presiden Republik 
dan pemilihan legislatif. 

Dewan Konstitusi memutuskan banding 
yang diterima mengenai hasil sementara 
dari pemiilihan Presiden dan legislatif 
dan mengumumkan hasil akhir dari 
semua proses yang ditetapkan dalam 
paragraf sebelumnya.

Dewan Konstitusi memiliki otonomi 
administratif dan keuangan.

Pasal 183

Dewan Konstitusi terdiri dari dua belas 
(12) anggota: empat (4) di antaranya 
termasuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan 
yang akan ditunjuk oleh Presiden 
Republik, dua (2) dipilih oleh Majelis 
Rakyat Nasional, dua (2) dipilih oleh 
Dewan Bangsa, dua (2) dipilih oleh 
Mahkamah Agung, dan dua (2) dipilih 
oleh Dewan Penasehat. 

Dalam hal pemilihan suara di antara 
anggota Dewan Konstitusi, partai yang 
terdapat Ketua Dewan akan menang.

Ketika telah dipilih atau ditunjuk, anggota 
Dewan Konstitusi melepaskan mandat, 
tugas, tanggung jawab atau misinya yang 
lain. 

Presiden Republik menunjuk pimpinan 
Dewan Konstitusi untuk masa jabatan 
tunggal selama delapan (8) tahun. Masa 
jabatan anggota Dewan Konstitusi 
setengahnya (1/2) diperbaharui setiap 
empat (4) tahun. 

Anggota Dewan Konstitusi dilantik 
secara langsung dan mengucapkan 
sumpah sebagai berikut:

“Saya bersumpah demi Tuhan Yang Maha 
Kuasa untuk menjalanka tugas dengan 
jujur   dan tidak memihak, dan menjaga 
kerahasiaan hasill musyawarah dan tidak 
mengambil sikap publik vis-á-vis masalah 
apapun termasuk dalam yurisdiksi Dewan 
Konstitusi.”

Pasal 184

Anggota Dewan Konstitusi yang terpilih 
dan/atau diangkat harus memenuhi 
syarat:

• Berusia empat puluh (40) tahun pada 
hari pengangkatan atau pemilihan.

• Memiliki pengalaman kerja 
profesional minimal lima belas (15) 
tahun, memiliki pendidikan tinggi 
dalam ilmu hukum, peradilan atau di 
Mahkamah Agung, negara, dewan, 
atau jabatan senior di pemerintahan.

Pasal 185

Selama masa jabatan mereka, Presiden, 
Wakil Presiden dan anggota Dewan 
Konstitusi memiliki kekebalan hukum 
terkait dengan masalah pidana.

Mereka tidak dituntut karena melakukan 
kejahatan atau pelanggaran kecuali 
melalui pengecualian eksplisit oleh orang 
yang bersangkutan atau otorisasi oleh 
Dewan Konstitusi.
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Pasal 186

Selain hak-hak prerogatif yang secara 
eksplisit diberikan kepadanya oleh 
ketentuan-ketentuan lain Konstitusi ini, 
Dewan Konstitusi bertugas menyatakan 
penilaian tentang keabsahan secara 
konstitusional perjanjian, undang-
undang dan regulasi-regulasi, baik lewat 
bentuk pendapat jika penilaian itu tidak 
bersifat mengikat atau, sebaliknya, lewat 
sebuah keputusan. 

Atas permintaan Presiden Republik, 
Dewan Konstitusi mengutarakan 
pendapat yang menguatkan tentang 
keabsahan secara konstitusional undang-
undang organik setelah undang-undang 
tersebut diterima Parlemen. 

Dewan Konstitusi juga menyatakan 
kesesuaian aturan-aturan prosedural 
masing-masing dari dua dewan dengan 
Konstitusi berdasarkan ketentuan-
ketentuan yang tersebut dalam paragraf 
sebelumnya.

Pasal 187

Suatu masalah dapat diajukan ke Dewan 
Konstitusi oleh Presiden Republik, Ketua 
Majelis Rakyat Nasional, Ketua Dewan 
Bangsa atau Perdana Menteri.

Hal ini dapat diberitahukan oleh lima 
puluh (50) wakil dari tiga puluh (30) 
anggota Dewan negara.

Sebagai catatan seperti tertuang dalam 
dua paragraf terakhir tidak diperluas 
untuk hal konstitusionalitas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 188 di bawah.

Pasal 188

Dewan Konstitusi dapat mengklaim  
konstitusionalitas sesuai dengan rujukan 
oleh Mahkamah Agung atau Dewan 
Penasehat, ketika salah satu pihak yang 
terlibat dalam persidangan mengklaim 
di hadapan otoritas peradilan bahwa 

ketentuan hukum di mana kasus yang 
disengketakan melanggar hak dan 
kebebasan yang dijamin oleh Konstitusi.

Ketentuan dan tata cara penerapan 
paragraf ini akan ditentukan oleh undang-
undang organik.

Pasal 189

Dewan Konstitusi berunding dalam rapat 
tertutup dan memberikan pendapatnya 
dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak 
tanggal pemberitahuan. Dalam keadaan 
darurat, dan atas permintaan Presiden 
Republik, penangguhan ini dapat 
dikurangi menjadi sepuluh (10) hari.

Ketika Dewan Konstitusi diberitahukan 
berdasarkan Pasal 188, keputusannya 
dikeluarkan dalam waktu empat (4) bulan 
sejak tanggal pemberitahuan. Penundaan 
ini dapat diperpanjang untuk sekali dan 
untuk jangka waktu maksimum empat 
(4) bulan, berdasarkan keputusan yang 
dibenarkan oleh dewan dan keputusan 
harus dikomunikasikan kepada 
pengadilan atau badan bersangkutan 
yang mengirimkan pemberitahuan.

Dewan Konstitusi akan menetapkan 
aturan prosedurnya.

Pasal 190

Manakala Dewan Konstitusi menganggap 
sebuah perjanjian, kesepakatan atau 
persetujuan tidak konstitusional, maka 
UDWL¿NDVL�DWDVQ\D�WLGDN�GDSDW�WHUMDGL��

Pasal 191

Manakala Dewan Konstitusi menganggap 
sebuah ketentuan atau aturan legislatif 
tidak konstitusional, maka ketentuan 
tersebut kehilangan kekuatannya sejak 
tanggal keputusan diambil oleh dewan. 

Jika ketentuan legislatif dianggap 
inkonstitusional berdasarkan Pasal 188, 
ketentuan tersebut akan dicabut pada hari 
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yang ditentukan sesuai keputusan Dewan 
Konstitusi.

Pendapat dan keputusan Dewan 
.RQVWLWXVL� EHUVLIDW� ¿QDO� GDQ� PHQJLNDW�
untuk semua otoritas publik dan otoritas 
peradilan administrasi.

Pasal 192

Pengadilan Keuangan memiliki otonomi 
dan bertanggung jawab atas kontrol 
keuangan negara, komunitas teritorial, 
entitas hukum publik, serta modal usaha 
milik negara.

Pengadilan Keuangan berkontribusi 
meningkatkan tata kelola yang baik dan 
transparansi dalam mengelola keuangan 
publik.

Pengadilan Keuangan menyiapkan 
laporan tahunan yang ditujukan kepada 
Presiden Republik, Ketua Dewan 
Bangsa, Ketua Majelis Rakyat Nasional, 
dan Perdana Menteri.

Statuta menentukan kompetensi, 
organisasi, dan fungsi serta sanksi dari 
hasil investigasi Pengadilan Keuangan 
dan hubungannya dengan struktur 
pemantauan dan pengawasan lainnya.

BAB II

PEMANTAUAN PEMILIHAN 
UMUM

Pasal 193

Otoritas publik yang bertanggung jawab 
atas penyelenggaraan pemilu wajib 
berintegritas dan transparan.

Dalam kapasitas ini, daftar pemilihan 
umum harus ditempatkan dalam bakal 
calon di masing-masing pemilihan.

Penerapan ketentuan sistem pemiliham 
umum akan ditentukan dengan undang-
undang organik.

Pasal 194

Komisi Pemilihan Tinggi yang 
independen harus dibentuk.

Komisi diketuai oleh tokoh nasional yang 
ditunjuk oleh Presiden Republik, setelah 
berkonsultasi dengan partai politik.

Komisi Pemilihan Tinggi memiliki 
komisi permanen dan anggotanya akan 
ditugaskan segera setelah memanggil 
Lembaga Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Tinggi terdiri dari 
jumlah yang sama, meliputi:

• Hakim yang diusulkan oleh Dewan 
Kehakiman Tertinggi, dan ditunjuk 
oleh Presiden Republik; dan

• Profesional independen, dipilih 
dari kalangan masyarakat sipil, dan 
ditunjuk oleh Presiden Republik.

Komisi Pemilihan Tinggi mengawasi 
transparansi dan integritas pemilihan 
presiden, legislatif dan lokal, sejak 
pengumuman oleh Lembaga Pemilihan 
Umum sampai mendeklarasikan hasil 
sementara pemilu.

Komisi Pemilihan Tinggi secara khusus 
bertugas:

• Mengawal daftar pemilihan.
• Memberikan rekomendasi untuk 

peningkatan pengaturan dan regulasi 
dalam proses pemilihan.

• Menyelenggarakan pelatihan kepada 
partai politik mengenai pengawasan 
pemilu dan cara membuat aduan atau 
banding.

Ketentuan pelaksanaan pasal ini akan 
ditentukan dengan undang-undang 
organik.

BAB III

LEMBAGA-LEMBAGA 
PERTIMBANGAN 
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Pasal 195

Sebuah Dewan Tinggi Islam dibentuk 
untuk Presiden Republik dan dipercayai, 
terutama, dalam hal-hal:

- mendorong dan memajukan “ijtihad”; 
- menyatakan pendapatnya sesuai 

dengan tuntunan agama tentang 
masalah-masalah yang diajukan 
kepadanya;

- menyerahkan laporan berkala 
tentang kegiatannya kepada Presiden 
Republik.

Pasal 196

Dewan Tinggi Islam terdiri dari lima 
belas (15) anggota, termasuk seorang 
pimpinan yang ditunjuk oleh Presiden 
Republik dari tokoh-tokoh nasional yang 
PHPLOLNL�NXDOL¿NDVL�WLQJJL�GDUL�EHUEDJDL�
lapangan ilmu.

Pasal 197

Satu Dewan Tinggi Keamanan yang 
dipimpin oleh Presiden Republik 
dibentuk. Tugasnya adalah memberikan 
pandangan tentang segala masalah yang 
terkait dengan keamanan nasional.

Presiden Republik menentukan bentuk 
organisasi dan tugas Dewan Tinggi 
Keamanan. 

Pasal 198

Dewan Hak Asasi Manusia Nasional akan 
dibentuk, secara tekstual disebut sebagai 
“Dewan” dan sejajar dengan Presiden 
Republik, sebagai pelindung Konstitusi.

Dewan memiliki otonomi administrasi 
dan keuangan.

Pasal 199

Dewan bertanggung jawab untuk 
pengawasan, peringatan dini, dan 
evaluasi dalam bidang penghormatan hak 
asasi manusia.

Tanpa mengurangi yurisdiksi otoritas 
pengadilan, Dewan akan memeriksa 
semua kasus pelanggaran hak asasi 
manusia, untuk diperiksa secara hati-hati, 
dan harus mengambil tindakan yang tepat 
dalam hal ini. Hasil investigasinya akan 
diserahkan kepada otoritas administrasi 
terkait, dan, jika sesuai akan diserahkan 
kepada otoritas peradilan yang 
berwenang.

Dewan akan melakukan peningkatan 
kesadaran melalui media dan komunikasi 
untuk mempromosikan hak asasi 
manusia.

Dewan juga akan memberikan pendapat, 
usulan dan rekomendasi terkait dengan 
penyebarluasan informasi mengenai 
perlindungan hak asasi manusia.

Dewan menyampaikan laporan tahunan 
kepada Presiden Republik, Parlemen, 
dan Perdana Menteri. Laporan ini juga 
harus dipublikasikan.

Undang-undang akan menentukan 
komposisi dewan, tata cara penunjukan 
anggota, dan prinsip-prinsip yang 
mengatur organisasi dan kemajuannya.

Pasal 200

Dewan Pemuda Tertinggi akan dibentuk, 
sebagai badan konsultatif di bawah 
Presiden Republik.

Dewan terdiri dari perwakilan para 
pemuda, dan perwakilan dari pemerintah 
serta lembaga-lembaga publik yang 
bertanggung jawab atas urusan pemuda.

Pasal 201

Dewan Pemuda Tertinggi menyampaikan 
pendapat dan rekomendasi mengenai 
masalah yang berkaitan dengan 
kebutuhan dan kemajuan kaum muda 
di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan 
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olahraga.

Dewan berwenang dalam mempromosi-
kan nilai-nilai nasional, hati nurani, 
kesadaran sipil, dan solidaritas sosial di 
kalangan pemuda.

Pasal 202

Komisi Nasional untuk Pencegahan 
dan Pengawasan terhadap Korupsi 
harus dibentuk. Komisi ini berada di 
bawah Presiden Republik dan bersifat 
independen.

Komisi memiliki independensi 
administrasi dan keuangan.

Independensi komisi ini harus dijamin 
khususnya dengan sumpah yang 
diambil oleh anggota dan stafnya, 
dan perlindungan terhadap semua 
bentuk tekanan, intimidasi, ancaman, 
penghinaan, dan serangan apapun yang 
mungkin mereka hadapi selama mereka 
bertugas.

Pasal 203

Komisi bertanggung jawab untuk 
mengusulkan kebijakan anti-korupsi 
yang komprehensif dan didedikasikan 
untuk mempromosikan prinsip-prinsip 
negara dan hak hukum, mencerminkan 
integritas, transparansi, tanggung 
jawab berkenaan dengan penggunaan 
kepemilikian dan dana publik serta 
berkontribusi pada penegakannya.

Komisi menyampaikan laporan 
tahunan kepada Presiden Republik 
tentang kegiatannya berkaitan dengan 
pencegahan dan pengendalian korupsi, 
VHUWD�NHNXUDQJDQ�\DQJ�WHODK�GLLGHQWL¿NDVL�
dalam hal ini, dan, jika sesuai, 
rekomendasi yang diusulkan.

Pasal 204

Dewan Ekonomi Sosial Nasional, disebut 

sebagai “Dewan” bertindak dalam 
kerangka kerja untuk dialog, konsultasi 
dan usulan program di bidang ekonomi 
dan bidang sosial.

Dewan Ekonomi Sosial Nasional juga 
bertindak sebagai penasehat pemerintah.

Pasal 205

Dewan memiliki tugas-tugas sebagai 
berikut:

• Membuat program kerja terkait 
partisipasi masyarakat sipil di tingkat 
nasional, konsultasi tentang kebijakan 
pembangunan ekonomi dan sosial.

• Memastikan dialog dan konsultasi 
berkelanjutan antara pelaku ekonomi 
dan mitra sosial.

• Mengevaluasi dan mempelajari isu-
isu nasional bidang ekonomi, sosial, 
pendidikan, pelatihan dan pendidikan 
tinggi.

• Mempresentasikan usulan program 
kegiatan dan rekomendasi kepada 
pemerintah.

Pasal 206

Dewan Nasional untuk Penelitian Ilmiah 
dan Teknologi akan dibentuk, disebut 
sebagai “Dewan”.

Pasal 207

Dewan memiliki tugas-tugas sebagai 
berikut:

• Mempromosikan penelitian nasional 
di bidang teknologi dan inovasi 
ilmiah.

• Mengusulkan kegiatan yang bertujuan 
untuk meningkatkan kemampuan 
nasional di bidang penelitian dan 
pengembangan.

• Menilai efektivitas badan 
nasional yang kompeten dengan 
memperhatikan untuk mengevaluasi 
temuan penelitian untuk kepentingan 
ekonomi nasional dalam kerangka 
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pembangunan berkelanjutan.
Dewan akan diketuai oleh seorang 
profesional yang diakui dan ditunjuk oleh 
Presiden Republik.

Pengaturan lebih lanjut mengenai misi 
Dewan, organisasi, dan komposisinya 
akan diatur melalui undang-undang.

BAGIAN EMPAT

REVISI KONSTITUSI

Pasal 208

Revisi konstitusi diputuskan berdasarkan 
inisiatif Presiden Republik. Dia 
diputuskan lewat pemungutan suara oleh 
Majelis Rakyat Nasional dan Dewan 
Bangsa dengan cara yang sama untuk 
sebuah naskah undang-undang.

Revisi Konstitusi diserahkan ke dalam 
sebuah referendum untuk disetujui oleh 
Rakyat dalam lima puluh hari (50) hari 
setelah diterima.

Revisi Konstitusi, yang telah disetujui 
Rakyat, diumumkan pemberlakuannya 
oleh Presiden Republik. 

Pasal 209

Undang-undang yang tercantum dalam 
rancangan revisi konstitusi yang tidak 
disetujui Rakyat adalah tidak sah. 

Rancangan tersebut tidak dapat 
ditawarkan lagi kepada rakyat dalam 
masa legislasi yang sama. 

Pasal 210

Manakala Dewan Konstitusi menilai 
rancangan revisi konstitusi sama sekali 
tidak melanggar prinsip-prinsip umum 
yang menata masyarakat Aljazair, hak 
dan kebebasan manusia dan warga 
negara, atau tidak memengaruhi dengan 
cara apa pun keseimbangan kekuasaan 

dan institusi, maka Presiden Republik 
dapat secara langsung mengumumkan 
pemberlakuan undang-undang yang 
bersangkutan dengan revisi konstitusi 
tanpa menyerahkannya kepada 
referendum rakyat jika rancangan revisi 
itu memperoleh tiga perempat (3/4) suara 
anggota dua dewan. 

Pasal 211

Tiga perempat (3/4) anggota dua 
dewan yang bersidang bersama dapat 
mengusulkan revisi konstitusi dan 
menyerahkannya kepada Presiden 
Republik yang kemudian dapat 
menyerahkannya kepada referendum. 

Jika usulan itu disetujui, maka dia dapat 
dinyatakan berlaku.

Pasal 212

Hal-hal yang tidak menjadi obyek 
amandemen konstitusi:

1. sifat republik negara;
2. tata demokrasi yang didasarkan pada 

sistem multi partai;
3. Islam sebagai agama negara;
4. bahasa Arab sebagai bahasa resmi 

nasional;
5. kebebasan dasar dan hak-hak warga 

negara;
6. kesatuan wilayah teritorial nasional;
7. lambang nasional dan lagu 

kebangsaan sebagai simbol Revolusi 
dan Republik;

8. pemilihan umum kembali Presiden 
Republik untuk sekali saja.
KETENTUAN-KETENTUAN 

PERALIHAN

Pasal 213

Undang-undang yang berlaku terkait 
dengan domain organik tetap berlaku 
sampai ada penggantian atau perubahan 
sesuai dengan prosedur yang dinyatakan 
Konstitusi ini.
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Pasal 214

Dewan Konstitusi menjaga 
perwakilannya sekarang dan memperoleh 
hak-hak diberikan kepadanya oleh 
Konstitusi ini. Mandatnya para anggota 
sekarang akan akan berakhir pada akhir 
masa jabatannya masing-masing.

Setiap perubahan atau penambahan 
harus dilakukan sesuai dengan kondisi 
dan langkah-langkah yang diatur dalam 
Konstitusi ini dalam jangka waktu 
maksimum enam (6) bulan sejak tanggal 
penetapanya.

Setengah dari anggota Dewan Konstitusi, 
yang telah ditunjuk atau dipilih dalam 
kerangka kerja Konstitusi ini diganti 
setelah tahun keempat (4) tahun masa 
tugasnya.

Pasal 215

Sampai semua persyaratan yang 
diperlukan untuk menerapkan ketentuan 
Pasal 188 dari Konstitusi telah dipenuhi, 
dan sesuai dengan jaminan aktualnya, 
mekanisme yang dinyatakan dalam Pasal 

ini akan dilaksanakan tiga (3) tahun dari 
tanggal pemberlakuan ketentuan ini.

Pasal 216

Komisi yang bertugas mempromosikan 
dan melindungi hak asasi manusia 
wajib menjalankan kewenangannya 
hingga ketentuan Pasal 198 dan 199 dari 
Konstitusi telah dilaksanakan.

Pasal 217

Naskah amandemen konstitusi yang 
disahkan harus dikoordinasikan dan 
diberi nomor.

Pasal 218

Presiden Republik mengumumkan 
pemberlakuan teks revisi Konstitusi yang 
disetujui rakyat dan yang akan dijalankan 
sebagai Undang-Undang Dasar Republik. 
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Kepangeranan Andorra

Nama Resmi :  Principality of Andorra (Principat 
d’Andorra)

Ibu Kota Negara :  Andorra la Vella

Konstitusi :  Konstitusi 1993

Bahasa Resmi :  Catalan

Bentuk Negara :  Kepangeranan

Sistem Pemerintahan :  Parlementer

Bentuk Pemerintahan :  Monarkhi Konstitusional

Kepala Negara    :  Coprince, yang dijabat oleh Presiden 
Prancis dan Uskup Urgell

Kepala Pemerintahan :  Perdana Menteri  

Lembaga Legislatif  :  General Council (Dewan Umum)

Lembaga Yudikatif :  Batlles, The Tribunal de Battles, The 
Tribunal de Corts, The Tribunal Superior 
de la Justicia d’Andorra, Tribunal 
Constitutional
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DAFTAR ISI

Pembukaan

Bagian I: Kedaulatan Andorra (Pasal 
1 – Pasal 3)

Bagian II: Hak dan Kebebasan (Pasal 
4 – Pasal 42)

Bab I : Prinsip-Prinsip Umum 
(Pasal 4 – Pasal 6)

Bab II : Kebangsaan Rakyat 
Andorra (Pasal 7)

Bab III : Hak-Hak Dasar Seseorang 
dan Kebebasan Publik 
(Pasal 8 – Pasal 23)

Bab IV : Hak-Hak Politik Warga 
Negara Andorra (Pasal 24 
– Pasal 26)

Bab V : Hak dan Prinsip-Prinsip 
Ekonomi, Sosial, dan 
Budaya (Pasal 27 – Pasal 
36)

Bab IV : Kewajiban Bangsa 
Andorra dan Orang Asing 
(Pasal 37 – 38)

Bab VII : Jaminan Atas Hak dan 
Kebebasan (Pasal 39 – 
Pasal 42)

Bagian III : Coprincep (Pasal 43 – 
Pasal 49)

Bagian IV :  Dewan Umum (Pasal 50 
– 71)

Bab I : Organisasi Dewan Umum 
(Pasal 51 – Pasal 57)

Bab II : Prosedur Legistlatif (Pasal 
58 – Pasal 63)

Bab III : Perjanjian-Perjanjian 
Internasional (Pasal 64 – 
Pasal 67)

Bab IV : Hubungan Dewan Umum 
dengan Pemerintah (Pasal 
68 – Pasal 71)

Bagian V : Pemerintah (Pasal 72 – 
Pasal 78)

Bagian VI : Struktur Teritorial 
(Pasal 79 – Pasal 84)

Bagian VII : Pengadilan (Pasal 85 – 
Pasal 94)

Bagian VIII : Pengadilan Konstitusi 
(Pasal 95 – Pasal 104)

Bagian IX : Amandemen Konstitusi 
(Pasal 105 – Pasal 107)

Ketentuan Tambahan

Ketentuan Peralihan

Ketentuan Pembatalan

Ketentuan Akhir
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PEMBUKAAN

Rakyat Andora, dengan kebebasan dan kemerdekaan yang sepenuhnya, dan dengan 
menjalankan kedaulatannya sendiri, 

Dengan kesadaran akan perlunya menyesuaikan struktur kelembagaan Andorra 
GHQJDQ�VLWXDVL�EDUX�\DQJ�ODKLU�GDUL�HYROXVL�NHDGDDQ�JHRJUD¿V��KLVWRULV��VRVLR�NXOWXUDO�
di mana dia berada, serta perlunya mengatur hubungan-hubungan yang akan dijalani 
berdasarkan kerangka hukum baru ini oleh lembaga-lembaga yang telah ada semenjak 
perjanjian Pareatges, 

Dengan keinginan kuat untuk memiliki segala mekanisme yang mengarah pada 
jaminan hukum dalam menjalankan hak-hak dasar individu, yang walaupun selalu ada 
dan dihormati di dalam masyarakat Andorra, namun belum mendapat perlindungan 
dari undang-undang umum apa pun, 

Dengan niat akan menggunakan segala usaha untuk memajukan nilai-nilai seperti 
kebebasan, keadilan, demokrasi dan kemajuan sosial, dan untuk memelihara serta 
memperkuat keharmonisan hubungan Andorra dengan seluruh dunia, terutama dengan 
negara-negara tetangga, berdasarkan prinsip saling menghargai, hidup berdampingan 
dan perdamaian, 

Dengan keinginan untuk membawa kerja sama dan usaha bersama bagi kebaikan 
bersama umat manusia, dan terutama bagi mereka yang melestarikan persatuan bumi 
dan menjaga suatu lingkungan yang layak untuk kehidupan generasi mendatang, 

Dengan keinginan agar semboyan “virtus, unita, fortior,” yang lebih tua dari perjalanan 
damai Andorra di sepanjang lebih dari tujuh ratus tahun sejarahnya, dapat berlanjut 
menjadi prinsip yang kokoh sepenuhnya dan dapat selalu memandu perilaku orang 
Andorra.

Menyetujui Konstitusi ini dalam menjalankan kedaulatan mereka.

KONSTITUSI ANDORRA 
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BAGIAN I

KEDAULATAN ANDORRA
Pasal 1

1. Andorra adalah negara sosial 
demokratik yang terikat dengan 
aturan perundang-undangan. Nama 
resminya adalah Principat d’Andorra.

2. Konstitusi ini menyatakan bahwa 
segenap tindakan negara Andorra 
didorong oleh prinsip-prinsip 
penghargaan dan kemajuan 
kebebasan, kesamaan, keadilan, 
toleransi, perlindungan hak-hak asasi 
dan martabat seseorang. 

3. Kedaulatan dimiliki rakyat Andorra, 
yang menjalankannya lewat berbagai 
bentuk partisipasi dan dengan 
lembaga-lembaga yang ditetapkan 
dalam Konstitusi ini.

4. Sistem politik Andorra adalah 
coprincipat parlementer. 

5. Andorra terdiri dari Paroki 
(Parroquies) Canillo, Encamp, 
Ordino, La Massana, Andorra la Vella, 
Sant Julia de Loria dan Escaldes-
Engordany.

Pasal 2

1. Bahasa Katalan adalah bahasa resmi 
negara.

2. Lagu kebangsaan, bendera negara dan 
jubah angkatan bersenjata Andorra 
adalah lagu, bendera dan jubah 
tradisional. 

3. Andorra de Vella adalah ibu kota 
negara.

Pasal 3

1. Konstitusi ini, yang merupakan aturan 
tertinggi sistem hukum, mengikat 
semua lembaga publik serta individu.

2. Konstitusi ini mengakui prinsip-
prinsip kesamaan, hierarki, 
keumuman aturan-aturan yudisial, 
sifat tidak berlaku surut aturan-aturan 
yang membatasi hak-hak individu atau 
hak-hak yang tidak diinginkan dalam 
hal akibat atau sanksinya, jaminan 
hukum, akuntabilitas lembaga-
lembaga publik dan laraganan atas 
segala bentuk kesewenangan.

3. Prinsip-prinsip yang diakui secara 
universal dari hukum publik 
internasional digabungkan ke dalam 
sistem hukum Andorra.

4. Perjanjian dan kesepakatan-
kesepakatan internasional berpengaruh 
pada sistem hukum Andorra sejak dia 
dipublikasikan dalam %XWOOHWL� 2¿FLDO�
del Principat d’Andorra dan tidak 
dapat dibatalkan atau dicabut oleh 
undang-undang.

BAGIAN II
HAK DAN KEBEBASAN

BAB I
PRINSIP-PRINSIP UMUM

Pasal 4

Konstitusi ini mengakui martabat 
manusia tidak bisa diganggu gugat 
dan oleh karena itu dia menjamin tidak 
dapat diganggu gugat dan tidak bisa 
dirampasnya hak-hak individu, yang 
membentuk dasar tatanan politik, 
kedamaian dan keadilan sosial.

Pasal 5
Deklarasi Hak Asasi Manusia berlaku 
mengikat di Andorra.

Pasal 6

1. Setiap orang sama di depan hukum. 
Tidak seorang pun dapat dibedakan 
berdasarkan alasan kelahiran, ras, 
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jenis kelamin, asal, agama, pendapat 
atau kondisi personal atau sosial lain 
apa pun.

2. Otoritas-otoritas publik harus 
menciptakan kondisi-kondisi di mana 
kesamaan dan kebebasan individu 
dapat menjadi nyata dan berlaku.

BAB II
KEBANGSAAN RAKYAT 

ANDORRA
Pasal 7

1. Status sebagai warga negara Andorra, 
dengan segenap konsekuensi 
hukumnya, diperoleh, bertahan dan 
hilang, sesuai dengan regulasi Llei 
4XDOL¿FDGD.

2. Pemerolehan atau pemilikan kewar-
ganegaraan selain kewarganegaraan 
Andorra akan mengakibatkan hil-
angnya yang terakhir, sesuai den-
gan aturan dan jangka waktu yang 
ditetapkan undang-undang.

BAB III
HAK-HAK DASAR SESEORANG 

DAN KEBEBASAN PUBLIK
Pasal 8

1. Konstitusi ini mengakui hak atas 
hidup dan perlindungan penuh atas 
kehidupan dalam berbagai fasenya.

2. Setiap orang memiliki berhak 
DWDV� NHXWXKDQ� ¿VLN� GDQ� PRUDO��
Tidak seorang pun dapat disiksa 
atau diperlakukan atau dihukum 
secara kejam, tidak manusiawi atau 
merendahkan.

3. Hukuman mati adalah terlarang.

Pasal 9

1. Setiap orang memiliki hak untuk 
kebebasan dan keamanan dan akan 
kehilangan hak-hak tersebut hanya 
dengan dasar-dasar dan sesuai dengan 
prosedur-prosedur yang ditetapkan 
dalam Konstitusi ini dan undang-
undang.

2. Penahanan eksekutif hanya dapat 
berlangsung tidak lebih lama dari 
waktu yang diperlukan untuk 
melakukan penyelidikan guna 
PHQJNODUL¿NDVL� SHUNDUD�� GDQ� GDODP�
setiap perkara, penahanan harus 
dibawa ke depan hakim dalam 48 
jam.

3. Undang-undang akan menetapkan 
suatu prosedur di mana pihak yang 
ditahan dapat meminta pengadilan 
untuk memutuskan keabsahan 
penahanan atas dirinya. Begitu pula, 
undang-undang akan menetapkan 
prosedur untuk memperbaiki 
kecacatan hak-hak dasar orang yang 
telah terlanjur ditahan

4. Tidak seorang pun dapat dituduh 
melakukan tindakan kriminal atau 
kesalahan administratif terkait 
tindakan atau kelalaian apa pun 
yang sah menurut hukum pada saat 
tindakan itu dilakukan.

Pasal 10

1. Setiap orang memiliki hak atas hukum 
dan wewenang yang didasarkan pada 
undang-undang, atas peradilan di 
depan pengadilan yang adil yang 
ditentukan oleh undang-undang.

2. Setiap orang memiliki hak untuk 
mendapat pertimbangan dan bantuan 
teknis dari pengacara yang kompeten, 
untuk diadili dalam waktu yang 
layak, untuk mendapat asas praduga 
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tidak bersalah, untuk diberitahu 
tentang tuduhan yang diberikan 
kepadanya, untuk tidak menyatakan 
dirinya bersalah, untuk tidak bersaksi 
melawan dirinya sendiri, dan untuk 
melakukan banding atas perkara-
perkara pidana.

3. Untuk menjamin prinsip kesamaan, 
undang-undang akan mengatur 
perkara-perkara di mana pengadilan 
tidak dikenai biaya.

Pasal 11

1. Konstitusi menjamin kebebasan 
gagasan, agama dan pemujaan, dan 
tidak seorang pun diwajibkan untuk 
menyatakan atau menutupi ideologi, 
agama dan kepercayaannya.

2. Kebebasan untuk menyatakan agama 
atau kepercayaan seseorang hanya 
tunduk pada batasan-batasan yang 
ditetapkan oleh undang-undang 
dan yang dianggap perlu demi 
kepentingan keamanan, tatanan, 
kesehatan atau moral publik, atau 
untuk perlindungan atas hak dan 
kebebasan dasar orang lain.

3. Konstitusi menjamin Gereja Katolik 
Roma untuk melaksanakan kegiatan 
publik dan bebasnya, dan melanjutkan 
hubungan kerja sama khususnya 
dengan negara sesuai dengan tradisi 
Andorra. Konstitusi mengakui 
kepenuhan kapasitas hukum badan-
badan Gereja Katolik Roma yang 
memiliki status hukum sesuai dengan 
aturan-aturannya sendiri.

Pasal 12

Kebebasan berekspresi, komunikasi dan 
informasi dijamin. Undang-undang akan 
mengatur hak jawab, hak koreksi dan 
kerahasiaan profesional. Sensor awal 
atau bentuk-bentuk kontrol ideologis 

lain dari pihak otoritas publik adalah 
terlarang.

Pasal 13

1. Status sipil seseorang dan bentuk-
bentuk perkawinan diatur oleh 
undang-undang. Akibat-akibat sipil 
dari Hukum Kanonik perkawinan 
diakui.

2. Otoritas publik harus mendorong 
kebijakan yang melindungi keluarga, 
yang merupakan fondasi dasar 
masyarakat.

3. Masing-masing pasangan perkawinan 
memiliki hak dan kewajiban yang 
sama. Semua anak sama di depan 
hukum, terlepas dari orang tua 
mereka.

Pasal 14

Hak atas privasi, kehormatan dan 
reputasi dijamin. Semua orang dilindungi 
undang-undang dari campur tangan yang 
tidak sah menurut hukum dalam keluarga 
dan kehidupan privat mereka.

Pasal 15

Ketakterlanggaran kediaman seseorang 
dijamin. Tidak seorang pun dapat 
memasuki suatu kediaman atau tempat 
tinggal apa pun jika berlawanan dengan 
keinginan pemilik atau tanpa alasan, 
kecuali jika tertangkap tangan. Privasi 
komunikasi juga dijamin, kecuali 
atas dasar perintah pengadilan yang 
berwenang.

Pasal 16

Hak melakukan pertemuan dan berkumpul 
untuk tujuan apa pun yang sesuai dengan 
undang-undang dihormati. Pelaksanaan 
hak berkumpul mensyaratkan adanya 
pemberitahuan kepada otoritas yang 
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berwenang, dan tidak boleh menghalangi 
kebebasan gerak barang dan orang.

Pasal 17

Hak untuk membentuk perkumpulan 
untuk tujuan yang sesuai dengan undang-
undang diakui. Undang-undang akan 
menetapkan pencatatan perkumpulan-
perkumpulan yang dibentuk.

Pasal 18

Hak untuk membentuk dan menjalankan 
perserikatan para manajer, profesional 
dan buruh diakui. Tanpa melanggar 
hubungan mereka dengan lembaga-
lembaga internasional, organisasi-
organisasi ini dapat beroperasi di 
dalam batas negara Andorra, memiliki 
otonominya sendiri tanpa ketergantungan 
organis pada badan-badan asing dan 
harus berfungsi secara demokratis.

Pasal 19

Pekerja dan majikan memiliki hak 
untuk mempertahankan kepentingan 
ekonomi dan sosial mereka. Undang-
undang akan mengatur syarat-syarat 
untuk menjalankan hak ini dalam rangka 
menjamin jalannya layanan-layanan 
yang penting untuk masyarakat.

Pasal 20

1. Semua orang berhak atas pendidikan, 
yang harus diarahkan pada martabat 
dan pengembangan kepribadian 
manusia seutuhnya, dan karena itu 
yang memperkuat penghormatan 
pada kebebasan dan hak-hak dasar.

2. Kebebasan pengajaran dan pendirian 
pusat-pusat pengajaran diakui.

3. Orang tua memiliki hak untuk 
memutuskan jenis pendidikan buat 
anak-anak mereka. Mereka juga 

memiliki hak untuk memberikan 
pengajaran moral atau agama kepada 
anak-anak mereka sesuai dengan 
keyakinan mereka.

Pasal 21

1. Setiap orang memiliki hak untuk 
bergerak secara bebas ke seluruh 
wilayah teritorial nasional dan untuk 
masuk dan keluar negara sesuai 
dengan undang-undang.

2. Orang berkebangsaan Andorra dan 
pemukim asing yang sah memiliki 
hak untuk secara bebas memilih 
tempat tinggalnya di Andorra.

Pasal 22

Izin tinggal yang tidak diperbaharui 
atau pengusiran pemukim sah hanya 
bisa dilakukan sesuai dengan alasan dan 
syarat-syarat yang ditentukan undang-
undang, setelah putusan pengadilan 
yang tidak dapat dibanding, jika orang 
yang bersangkutan menunaikan haknya 
kepada wewenang hukum. 

Pasal 23

Setiap orang yang berkepentingan 
langsung memiliki hak untuk mengajukan 
permohonan kepada otoritas publik 
dalam bentuk dan akibat-akibat yang 
ditentukan undang-undang. 

BAB IV

HAK-HAK POLITIK WARGA 
NEGARA ANDORRA

Pasal 24

Semua orang Andorra yang telah cukup 
umur, untuk menggunakan hak mereka 
secara penuh, menikmati hak pilih.

Pasal 25

Semua orang berkebangsaan Andorra 
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memiliki hak mendapatkan layanan 
publik dan jawatan dengan kondisi 
dan sesuai dengan syarat-syarat 
yang ditentukan undang-undang. 
Jalannya pos-pos jabatan kelembagaan 
diperuntukkan untuk orang Andorra, 
dengan pengecualian yang dinyatakan 
dalam Konstitusi ini atau dalam 
perjanjian-perjanjian internasional. 

Pasal 26

Orang Andorra memiliki hak untuk 
secara bebas mendirikan partai politik. 
Fungsi dan organisasinya harus 
bersifat demokratis dan kegiatannya 
harus sesuai dengan undang-undang. 
Penghentian sementara kegiatannya dan 
pembubarannya adalah tanggung jawab 
badan-badan penegak hukum. 

BAB V

HAK DAN PRINSIP-PRINSIP 
EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Pasal 27

1. Harta pribadi dan hak warisan diakui 
tanpa ada batasan-batasan lain selain 
yang diturunkan dari fungsi-fungsi 
sosial harta.

2. Tidak seorang pun dapat dipisahkan 
dari barang atau haknya, kecuali 
dengan pertimbangan kepentingan 
publik yang sah, dengan kompensasi 
yang adil oleh atau sesuai dengan 
undang-undang.

Pasal 28

Hak untuk berusaha diakui di dalam 
kerangka ekonomi pasar dan sesuai 
dengan undang-undang.

Pasal 29

Semua pribadi memiliki hak atas 
pekerjaan, atas promosi lewat pekerjaan, 

dan atas pendapatan yang adil yang 
akan menjamin kehidupan yang layak 
sesuai martabat manusia untuk diri 
dan keluarganya, serta atas batasan 
yang masuk akal atas hari kerja, libur 
mingguan dan cuti.

Pasal 30

Hak atas perlindungan kesehatan dan 
menerima layanan kesehatan yang akan 
memeriksa kebutuhan-kebutuhan pribadi 
dihormati. Dengan maksud tersebut, 
negara menjamin suatu sistem jaminan 
sosial.

Pasal 31

Negara bertugas memastikan pemanfaatan 
yang rasional atas tanah dan semua 
sumber daya alam lain, dengan tujuan 
untuk menjamin kualitas kehidupan yang 
layak bagi semua dan, demi kepentingan 
generasi mendatang, untuk memperbaiki 
dan menjaga keseimbangan ekologis 
yang layak di udara, air dan tanah, serta 
XQWXN�PHOLQGXQJL�ÀRUD�GDQ�IDXQD�DVOL��

Pasal 32

Negara dapat campur tangan untuk 
mengatur sistem ekonomi, perdagangan, 
perburuhan dan keuangan untuk 
memungkinkan terwujudnya, dalam 
kerangka sistem ekonomi pasar, 
pembangunan masyarakat yang seimbang 
dan kesejahteraan umum.

Pasal 33

Otoritas publik harus mendukung syarat-
syarat yang diperlukan agar setiap orang 
memperoleh haknya atas kediaman yang 
layak. 

Pasal 34

Negara menjamin pelestarian, promosi 
dan penyebaran warisan sejarah, budaya 
dan seni Andorra.
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Pasal 35

Hak konsumen dan pengguna dijamin 
oleh undang-undang dan dilindungi oleh 
otoritas publik. 

Pasal 36

Negara dapat membangun media 
komunikasi sosial. Sesuai dengan prinsip-
prinsip partisipasi dan pluralisme, suatu 
undang-undang akan mengatur organisasi 
dan kontrol atasnya oleh Dewan Umum. 

BAB VI

KEWAJIBAN WARGA NEGARA 
ANDORRA DAN ORANG ASING

Pasal 37

Seluruh individu dan pribadi yuridis 
dapat berperan dalam usaha-usaha 
publik tergantung pada kemampuan 
ekonomi mereka, dengan sistem pajak 
yang adil, sesuai dengan undang-undang 
dan didasarkan pada prinsip-prinsip 
keumuman dan distribusi yang adil atas 
beban pajak. 

Pasal 38

Negara dapat membuat berdasarkan 
undang-undang bermacam-macam 
layanan komunitas untuk mengerjakan 
tugas-tugas kepentingan umum. 

BAB VII

JAMINAN ATAS HAK DAN 
KEBEBASAN

Pasal 39

1. Hak dan kebebasan yang diakui 
dalam Bab III dan IV judul ini dengan 
serta merta mengikat seluruh otoritas 
publik sebagai undang-undang yang 
dapat diberlakukan secara langsung.

2. Orang asing yang secara hukum sah 
tinggal di Andorra dapat secara bebas 
menjalankan hak dan kebebasan yang 
tercantum dalam Bab II judul ini.

3. Hak-hak yang tersebut dalam Bab V 
menjadi dasar legislasi dan tindakan 
otoritas-otoritas publik, namun hanya 
bisa diberlakukan berdasarkan syarat-
syarat yang ditentukan oleh undang-
undang.

Pasal 40

Pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam 
Judul ini hanya dapat diatur oleh undang-
undang. Hak-hak yang tercantum dalam 
Bab III dan IV akan diatur menggunakan 
hukum yang berlaku. 

Pasal 41

1. Hak dan kebebasan yang diakui 
dalam bab II dan IV dilindungi oleh 
pengadilan biasa melalui proses 
peradilan yang seksama dan lebih 
dahulu yang diatur oleh undang-
undang, yang dalam hal apa pun akan 
dijalani oleh kedua belah pihak.

2. Suatu undang-undang akan 
menentukan prosedur khusus 
banding Pengadilan Konstitusi untuk 
menuntut tindakan otoritas publik 
yang merusak kandungan inti hak-
hak yang disebutkan dalam paragraf 
di atas, kecuali dalam perkara yang 
dinyatakan dalam Pasal 22.

Pasal 42

1.� /OHL� 4XDOL¿FDGD� akan mengatur 
keadaan-keadaan bahaya dan darurat. 
Keadaan bahaya dapat dinyatakan 
oleh Pemerintah dalam hal bencana 
alam, untuk masa selama lima belas 
hari, dengan persetujuan Dewan 
Umum. Keadaan darurat juga dapat 
dinyatakan oleh Pemerintah untuk 
masa selama tiga puluh hari dalam 
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hal terganggunya fungsi normal 
kehidupan demokratis dan ini 
mensyaratkan otorisasi dari Dewan 
Umum terlebih dahulu. Perpanjangan 
dari dua keadaan ini mensyaratkan 
persetujuan dari Dewan Umum. 

2. Dalam keadaan bahaya, penggunaan 
hak-hak yang diakui dalam pasal 21 
dan 27 dapat dibatasi. Dalam keadaan 
darurat hak-hak yang termuat dalam 
pasal-pasal 9, 2, 12, 15, 16, 19 
dan 21 ditangguhkan. Penerapan 
penangguhan terhadap hak-hak yang 
tercandum dalam pasal 9. 2 dan 15 
harus dilakukan di bawah pengawasan 
pengadilan, walaupun ada prosedur 
perlindungan yang ditetapkan dalam 
pasal 9.3.   

BAGIAN III

COPRINCEP 

Pasal 43

1. Sesuai dengan tradisi kelembagaan 
Andorra, Coprinceps (dua pangeran) 
adalah Cap de l’Estat secara bersama-
sama dan tak terpisahkan, dan mereka 
adalah representasi tertingginya. 

2. Coprinceps, sebuah lembaga yang 
telah ada sejak perjanjian Pareatges 
dan dengan evolusi historisnya, dan 
dalam hak personal serta ekslusifnya, 
adalah Uskup Urgell dan Presiden 
Republik Prancis. Kekuasaan keduanya 
sama dan berasal dari Konstitusi ini. 
Masing-masing mereka bersumpah 
atau menyatakan kesediaan untuk 
menjalankan tugas-tugasnya sesuai 
dengan Konstitusi ini. 

Pasal 44

1. Coprinceps adalah simbol dan 
jaminan kelanggengan serta 
kesinambungan Andorra serta 

kemerdekaannya dan peneguhan 
semangat kesetaraan dalam relasi 
seimbang tradisional dengan negara-
negara tetangga. Mereka menyatakan 
persetujuan Negara Andorra untuk 
menghormati kewajiban-kewajiban 
internasionalnya sesuai dengan 
Konstitusi ini.

2. Coprinceps memutuskan dan 
mengepalai tugas-tugas otoritas 
dan lembaga publik, dan secara 
berkala diberitahu tentang keadaan 
negara atas dasar permintaan mereka 
sendiri, atau permintaan oleh Sindic 
(Perwakilan) Umum atau Kepala 
Pemerintahan.

3. Kecuali dalam perkara-perkara yang 
dinyatakan Konstitusi ini, Coprinceps 
kebal terhadap tuntutan hukum. 
Tindakan-tindakan Coprinceps 
berada di bawah tanggung jawab 
mereka yang membubuhkan tanda 
tangan sebagai saksi atas jabatan 
mereka.

Pasal 45

1. Coprinceps, dengan Kepala 
Pemerintahan, atau manakala layak, 
Sindic Umum, sebagai saksi mereka, 
bertanggung jawab secara politik 
atas:

a. Pelaksanaan pemilihan umum 
sesuai dengan ketentuan 
Konstitusi.

b. Pelaksanaan referendum sesuai 
dengan pasal 76 dan 106 
Konstitusi ini.

c. Pengangkatan Kepala 
Pemerintahan sesuai dengan 
prosedur yang ditetapkan oleh 
Konstitusi. 

d. Menandatangani keputusan 
pembubaran Dewan Umum 
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sesuai dengan prosedur pasal 71 
Konstitusi ini.

e. Memberi kuasa resmi kepada per-
wakilan diplomatik Andorra untuk 
Negara-negara asing. Utusan-
utusan negara asing menyerahkan 
surat-surat kepercayaan kepada 
kedua pangeran. 

f. Mengangkat kepala kantor lem-
baga-lembaga lain Negara sesuai 
dengan Konstitusi dan undang-un-
dang.

g. Menetapkan dan mengundangkan 
undang-undang sesuai dengan 
pasal 63 Konstitusi ini.

h. Menyatakan persetujuan Negara 
untuk menghormati perjanjian-
perjanjian internasional sesuai 
dengan ketetentuan Bab III, Judul 
IV Konstitusi ini. 

i. Menjalankan fungsi-fungsi lain 
yang secara khusus diamanatkan 
kepada mereka oleh Konstitusi ini.  

2. Tugas yang dinyatakan dalam huruf 
g dan h pasal ini secara bersamaan 
harus diajukan kepada masing-
masing Coprinceps, yang akan 
menetapkan dan mengundangkannya 
atau menyatakan persetujuan Negara, 
sesuai dengan masalah terkait, dan 
Coprinceps harus memerintahkan 
publikasinya dalam periode antara 
hari ke delapan sampai kelima belas 
sejak ditetapkan. Dalam periode itu, 
Coprinceps, baik secara individu 
atau bersama, dapat mengirimkan 
pesan keberatan kepada Pengadilan 
Konstitusi, sehingga pengadilan ini 
dapat memberikan keputusannya 
terkait konstitusionalitasnya. Jika 
keputusannya positif, maka peraturan 
dapat ditetapkan dengan tanda tangan 
salah seorang Coprinceps. 

3. Manakala ada situasi-situasi yang 
menghalangi salah seorang Coprinceps 
dari menetapkan peraturan yang tertera 
dalam bagian 1 pasal ini dalam periode 
yang disediakan secara konstitusional, 
perwakilannya dapat memberikan 
peraturan itu kepada Sindic Umum, 
atau manakala layak, kepada Kepala 
Pemerintahan. Dalam hal ini, 
peraturan, hukum atau keputusan 
terkait dapat berlaku manakala masa 
waktu yang disebut di atas telah lewat 
dengan ditandatangani oleh Coprincep 
lain dan disaksikan oleh tanda tangan 
Kepala Pemerintahan, atau manakala 
layak, oleh Sindic Umum.

Pasal 46

1. Coprinceps dapat melaksanakan 
tindakan-tindakan berikut sesuai 
dengan kehendak mereka sendiri:

a. Secara bersama-sama melak-
sanakan hak prerogatif pengam-
punan.

b. Membuat dan menyusun layanan-
layanan yang dianggap penting 
untuk melaksanakan fungsi-fungsi 
institusional mereka, penunjukkan 
pemangku-pemangku layanan ini 
dan penilaian atas semua efeknya. 

c. Pengangkatan anggota Consell 
Superior de la Justicia, sesuai 
dengan pasal 89.2 Konstitusi ini.

d. Pengangkatan anggota Pengadilan 
Konstitusi, sesuai dengan pasal 
96.1 Konstitusi ini.

e. Persyaratan putusan awal 
ke-inskonstitusional-an undang-
undang.

f. Pesyaratan putusan tentang 
ke-inskonstitusional-an perjanjian 
LQWHUQDVLRQDO��VHEHOXP�GLUDWL¿NDVL�
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J�� 0HQJDMXNDQ� NRQÀLN� NHSDGD�
Pengadilan Konstitusi dalam 
hubungannya dengan fungsi-
fungsi konstitusional mereka, 
sesuai dengan ketentuan pasal 98 
dan 103 Konstitusi ini.

h. Memberikan persetujuan 
untuk memakai teks perjanjian 
internasional, sesuai dengan 
ketentuan pasal 66, sebelum 
disetujui parlemen. 

2. Tindakan-tindakan yang diturunkan 
dari pasal 45 dan 46 dilakukan oleh 
Coprinceps secara pribadi, kecuali 
untuk tugas-tugas yang dinyatakan 
dalam huruf  e, f, g, dan h pasal ini, 
yang dapat dijalankan oleh delegasi. 

Pasal 47

Anggaran Umum Kepangeranan harus 
menetapkan jumlah yang sama bagi 
masing-masing Coprinceps, untuk 
kelancaran tugas-tugas mereka, dan 
dapat mereka pakai secara bebas. 

Pasal 48

Masing-masing Coprincep menunjuk 
seorang perwakilan pribadi di Andorra.

Pasal 49

Dalam hal salah seorang Coprincep 
berhalangan, Konstitusi ini mengakui 
keabsahan mekanisme penggantian yang 
ditentukan oleh sistem hukum masing-
masing, sehingga tidak mengganggu tugas-
tugas normal lembaga-lembaga Andorra. 

BAGIAN IV

DEWAN UMUM

Pasal 50

Dewan Umum, yang menunjukkan 
keanekaragaman dan kesebandingan 
perwakilan populasi warga dan tujuh 

Paroki, mewakili rakyat Andorra, 
menjalankan kekuasaan legislatif, 
menyetujui anggaran negara dan 
mengusulkan serta mengawasi tindakan 
politik pemerintah. 

BAB I

ORGANISASI DEWAN UMUM

Pasal 51

1. Anggota Dewan dipilih lewat 
pemilihan umum, bebas, sama dan 
langsung untuk masa jabatan selama 
empat tahun. 

2. Pemilihan diadakan antara hari ketiga 
belas dan keempat belas setelah 
pembubaran Dewan Umum.

3. Seluruh orang yang berkebangsaan 
Andorra yang memiliki secara penuh 
hak-hak politis berhak untuk memilih 
dan dapat dipilih.

4. Sebuah /OHL� 4XDOL¿FDGD akan 
mengatur sistem pemilihan umum 
dan menetapkan sebab-sebab tidak 
dapat dipilih atau tidak layaknya 
seorang anggota Dewan.

Pasal 52

Dewan Umum terdiri dari paling sedikit 
dua puluh delapan orang dan paling 
banyak empat puluh dua Dewan Umum, 
setengahnya dipilih dengan jumlah yang 
sama oleh masing-masing tujuh Paroki 
dan setengah lagi dipilih berdasarkan 
konstituensi nasional tunggal.

Pasal 53

1. Anggota Dewan Umum memiliki hak 
representatif yang sama, memiliki 
hak dan kewajiban yang sama dan 
tidak tunduk pada mandat-mandat 
imperatif. Hak suara mereka bersifat 
pribadi dan tidak bisa diwakilkan.
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2. anggota dewan tidak bisa dituntut 
bertanggung jawab atas suara yang 
diberikannya atau ucapan yang 
dikeluarkan ketika menjalankan tugas. 

3. Selama masa jabatan mereka, 
anggota dewan tidak dapat ditangkap 
atau ditahan kecuali dalam kasus-
kasus tertangkap tangan. Namun 
untuk kasus itu, penahanan dan 
penuntutan mereka harus diputuskan 
lewat sidang paripurna Tribunal de 
Cort dan sidang harus dilakukan oleh 
Pengadilan Superior. 

Pasal 54

Dewan Umum membuat dan mengubah 
sendiri aturan-aturan proseduralnya, 
dengan suara mayoritas dewan, dia 
memperbaiki anggarannya dan mengatur 
statuta untuk staf-staf yang akan 
melayaninya.

Pasal 55

1. Sindicatura adalah organ berkuasa 
dari Dewan Umum.

2. Dewan Umum berkumpul dalam 
sidang pelantikannya lima belas 
hari setelah pengumuman hasil 
pemilihan umum. Sindic Umum, Sub-
Sindic Umum dan, kalau keadaan 
mengharuskan, anggota lain yang 
berdasarkan aturan adalah bagian 
dari Sindicatura, dipilih pada sidang 
tersebut.

3. Sindic Umum dan Sub-Sindic 
Umum tidak dapat menjabat dua kali 
berturut-turut.

Pasal 56

1. Dewan Umum bertemu dalam sidang 
biasa dan luar biasa secara tradisional, 
rapat dengan tata cara yang ditetapkan 
dalam aturan prosedural. Ada dua 
periode sidang biasa dalam satu 

tahun, seperti yang ditetapkan dalam 
aturan prosedural.

2. Dewan Umum berfungsi sebagai 
sebuah Plenum atau dalam komite. 
aturan prosedural akan mengatur 
pembentukan dewan-dewan legislatif 
sedemikian rupa di mana mereka 
mewakili komposisi dewan.

3. Dewan Umum mengangkat seorang 
Komisioner Tetap untuk menjaga 
kekuasaan dewan pada saat bubar atau 
dalam masa reses. Komisioner Tetap, 
di bawah pimpinan Sindic Umum, 
akan dibentuk dengan tata cara yang 
mewakili komposisi sebanding dari 
dewan.

4. Anggota dewan dapat membentuk 
grup-grup parlementer. Aturan 
prosedural menetapkan hak dan 
kewajiban anggota dewan dan grup 
parlementer, serta statuta untuk 
anggota dewan yang tidak terikat 
dengan satu grup.

Pasal 57

1. Resolusi Dewan Umum hanya 
berlaku manakala dia diambil dengan 
kehadiran minimal setengah dari 
seluruh anggota dewan.

2. Resolusi berlaku manakala disetujui 
oleh mayoritas anggota dewan yang 
hadir, terlepas dari mayoritas khusus 
yang ditetapkan Konstitusi ini. 

3. Persetujuan /OHLV� 4XDOL¿FDGHV 
yang ditetapkan Konstitusi ini 
mensyaratkan pemungutan suara 
akhir dari mayoritas absolut anggota 
Dewan Umum, kecuali untuk Lleis 
4XDOL¿FDGHV pemilihan umum dan 
referendum, serta untuk kompetensi 
komunal, dan pemindahan kepada 
Comuns, persetujuan yang 
mensyaratkan pemungutan suara 
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akhir dari mayoritas absolut anggota 
dewan yang dipilih dari konstituen 
paroki dan mayoritas absolut anggota 
dewan yang dipilih dari konstituen 
nasional. 

BAB II

PROSEDUR LEGISLATIF

Pasal 58

1. Usulan legislatif sesuai dengan tugas 
Dewan Umum dan Pemerintah.

2. Tiga Comuns secara bersama atau 
sepersepuluh dari daftar pemilih 
dapat mengajukan rancangan undang-
undang anggota pribadi kepada 
dewan umum.

3. Rancangan undang-undang peme-
rintah dan rancangan undang-undang 
anggota pribadi diperiksa oleh 
plenum dewan dan oleh komite yang 
bentuknya ditetapkan oleh aturan 
prosedural.

Pasal 59 

Dewan Umum dapat mendelegasikan 
tugas fungsi legislatif kepada Pemerintah, 
sesuai dengan undang-undang. 
Fungsi ini tidak bisa didelegasikan 
lagi. Undang-undang pendelegasian 
menentukan pokok masalah yang dapat 
didelegasikan, prinsip dan panduan 
yang dengannya peraturan legislatif 
Pemerintah akan dikeluarkan, serta 
masa pemberlakuannya. Otorisasi akan 
menjelaskan bentuk-bentuk pengawasan 
parlementer terhadap legislasi yang 
didelegasikan.

Pasal 60

1. Dalam hal keperluan yang amat 
mendesak, Pemerintah dapat 
memberikan kepada Dewan Umum 
naskah berisi pasal-pasal untuk 

disetujui sebagai sebuah undang-
undang, lewat pemungutan suara atas 
naskah secara keseluruhan, dalam 
jangka waktu paling lama empat 
puluh delapan jam.

2. Masalah-masalah yang diserahkan 
kepada /OHL� 4XDOL¿FDGD tidak dapat 
tunduk pada pendelegasian legislatif 
atau pada prosedur yang dinyatakan 
dalam bagian 1 pasal ini. 

Pasal 61

1. Usulan rancangan anggaran umum 
hanya jadi wewenang pemerintah, 
yang harus memasukkannya untuk 
mendapat persetujuan parlemen 
setidaknya dua bulan sebelum 
habisnya masa anggaran sebelumnya.

2. Rancangan anggaran umum dapat 
lebih mementingkan hal-hal lain dan 
dilakukan sesuai dengan prosedur 
khusus, seperti yang dicantumkan 
dalam aturan prosedural. 

3. Jika rancangan anggaran umum 
masih belum disetujui pada hari 
SHUWDPD�WDKXQ�¿VNDO�WHUNDLW��DQJJDUDQ�
tahun sebelumnya secara otomatis 
dilanjutkan sampai anggaran baru 
disetujui. 

4. Rancangan anggaran umum tidak 
menetapkan pajak.

5. Komite Keuangan Dewan Umum 
akan melakukan revisi tahunan atas 
pemakaian anggaran. 

Pasal 62

1. Anggota dewan dan grup-grup 
parlemen memiliki hak untuk 
mengandemen rancangan undang-
undang pemerintah dan rancangan 
undang-undang anggota pribadi.

2. Pemerintah dapat meminta Dewan 
Umum untuk tidak memperdebatkan 
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amandemen-amandemen yang 
mengakibatkan naiknya pengeluaran 
atau turunnya pendapatan dalam 
hubungannya dengan jumlah yang 
tercantum dalam Undang-undang 
Anggaran Umum. Dewan Umum, 
dengan suara mayoritas absolut dari 
Dewan, dapat menolak permintaan 
itu dengan mosi yang kuat. 

Pasal 63

Manakala sebuah rancangan undang-
undang telah melewati Dewan Umum, 
Sindic Umum akan menyerahkannya 
kepada Coprinceps sehingga mereka 
dapat mengesahkan, memberlakukan dan 
memerintahkan publikasinya di dalam 
%XWOOHWL�2¿FLDO�GHO�3ULQFLSDW�G¶$QGRUUD��

BAB III

PERJANJIAN-PERJANJIAN 
INTERNASIONAL 

Pasal 64

1. Perjanjian-perjanjian internasional 
dapat disetujui Dewan Umum dengan 
mayoritas suara dewan dalam hal-hal 
berikut: 

a. Perjanjian-perjanjian yang meng-
hubungkan negara dengan organ-
isasi internasional.

b. Perjanjian-perjanjian yang terkait 
dengan keamanan dalam negeri 
dan pertahanan.

c. Perjanjian-perjanjian yang terkait 
dengan wilayah teritorial Andorra.

d. Perjanjian-perjanjian yang ber-
kaitan dengan hak-hak dasar yang 
diatur dalam Judul II.

e. Perjanjian-perjanjian yang 
menyebabkan munculnya beban 

baru bagi keuangan publik.

f. Perjanjian yang melahirkan atau 
mengubah tugas-tugas badan 
legislatif atau menghendaki 
langkah-langkah legislatif untuk 
menerapkannya.

g. Perjanjian-perjanjian yang terkait 
dengan perwakilan diplomatis 
atau fungsi-fungsi konsulat 
tentang kerja sama hukum dan 
penahanan. 

2. Pemerintah harus memberitahu 
Dewan Umum dan Coprinceps 
tentang kesimpulan kesepakatan-
kesepakatan internasional lainnya. 

3. Persetujuan Dewan dengan suara 
mayoritas dibutuhkan untuk 
pembatalan perjanjian-perjanjian 
internasional yang berkaitan dengan 
hal-hal yang dirinci dalam poin 1. 

Pasal 65

Untuk tujuan kepentingan rakyat 
Andorra di masa depan, terutama 
untuk perkembangan dan perdamaian 
internasional, fungsi pembentuk undang-
undnag, kehakiman, dan pemerintah 
dapat dikecualikan dari organisasi 
internasional, dan dengan segala tujuan 
dari perjanjian yang harus melewati 
mayoritas dua per tiga dari anggota 
Dewan Umum.

Pasal 66

1. Coprinceps berpartisipasi dalam 
negosiasi perjanjian-perjanjian yang 
memengaruhi hubungan dengan 
Negara-negara tetangga terkait 
dengan hal-hal yang dijelaskan dalam 
poin b, c, dan g dari pasal 64. 1.

2. Delegasi Andorra yang bertugas 
menegosiasikan perjanjian-
perjanjian yang disebut dalam 
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paragraf sebelumnya, terdiri dari 
anggota-anggota yang ditunjuk oleh 
Pemerintah dan oleh seorang anggota 
yang ditunjuk oleh masing-masing 
Coprincep.  

3. Penerimaan naskah perjanjian 
mensyaratkan persetujuan dari 
anggota yang ditunjuk Pemerintah 
dan anggota yang ditunjuk Coprincep.

Pasal 67

Coprinces diberitahukan mengenai draft 
perjanjian dan persetujuan internasional 
yang lain, dan melalui permintaan dari 
pemerintah, mereka dapat bergabung ke 
dalam negosiasi sebelum persetujuan 
parlemen, hanya jika kepentingan rakyat 
Andorra dibutuhkan.

BAB IV

HUBUNGAN DEWAN UMUM 
DENGAN PEMERINTAH

Pasal 68

1. Setelah setiap pergantian Dewan 
Umum, sidang pertamanya, yang 
diadakan pada hari ke delapan setelah 
sidang pelantikan, harus membahas 
pemilihan kepala pemerintahan.

2. Kandidat harus dicalonkan oleh 
seperlima anggota Dewan Umum. 
Masing-masing anggota dewan hanya 
dapat mengajukan seorang calon.

3. Kandidat harus mengetengahkan 
programnya dan setelah terjadi 
perdebatan, Dewan Umum akan 
memilih satu calon yang mendapat 
suara mayoritas absolut dalam 
pemungutan umum pertama setelah 
perdebatan. 

4. Ketika diperlukan pemungutan 
kedua, hanya dua kandidat yang 
memperoleh suara terbanyak dalam 
pemungutan pertama yang dapat 
ikut pencalonan. Kandidat yang 
memperoleh suara terbanyak dalam 
pemungutan kedua ini akan menjadi 
kepala pemerintahan. 

5. Sindic Umum harus mengetengahkan 
hasil pemungutan suara kepada 
Coprinceps sehingga kandidat yang 
terpilih dapat diangkat sebagai Kepala 
pemerintahan, dan Sindic Umum 
akan membubuhkan tanda tangan 
sebagai saksi pengangkatannya. 

6. Prosedur di atas harus diikuti dalam 
kasus berhalangannya kepala 
pemerintahan.

Pasal 69

1. Pemerintah sebagai sebuah kesatuan 
secara politik dapat dimintai 
pertanggungjawaban oleh Dewan 
Umum. 

2. Seperlima anggota dewan dapat 
menandatatangani sebuah mosi 
kecaman dalam bentuk tertulis 
kepada kepala pemerintahan.

3. Setelah perdebatan yang diadakan 
dalam hari ketiga dan kelima setelah 
penyerahan mosi, harus diadakan 
pemungutan suara secara publik 
dan lisan, sesuai dengan aturan 
prosedural. mosi ini dapat berlaku 
jika dia mendapat suara mayoritas 
absolut dewan umum. 

4. Jika mosi kecaman disetujui, kepala 
pemerintahan harus diberhentikan. 
setelah itu, dewan harus langsung 
melakukan langkah-langkah yang 
disebutkan dalam pasal sebelumnya.
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5. Tidak ada mosi kecaman yang dapat 
diusulkan dalam enam bulan setelah 
pemilihan kepala pemerintahan 
terakhir.

6. Para penanda tangan mosi kecaman 
tidak boleh mengusulkan mosi 
kecaman lain sampai lewatnya masa 
satu tahun.

Pasal 70

1. Kepala pemerintahan dapat 
mengajukan mosi kepercayaan 
ke depan Dewan Umum terkait 
dengan programnya, terkait dengan 
pernyataan kebijakan umum atau 
terkait keputusan tentang suatu hal 
penting.

2. Kepercayaan akan dianggap diberikan 
jika dia menerima mayoritas suara 
dalam pemungutan suara yang 
bersifat publik dan lisan. Jika Kepala 
Pemerintahan tidak mendapat 
mayoritas suara ini, dia mengajukan 
pengunduran diri. 

Pasal 71

1. Kepala pemerintahan, setelah 
berkonsultasi dengan pemerintah, dan 
di bawah tanggung jawabnya sendiri, 
dapat meminta Coprinceps untuk 
membubarkan Dewan Umum secara 
prematur. Keputusan pembubaran ini 
menyebabkan diadakannya pemilihan 
baru sesuai dengan pasal 51.2 
Konstitusi ini.

2. Tidak ada pembubaran yang dapat 
dilakukan setelah penyerahan mosi 
kecaman atau negara dalam keadaan 
darurat. 

3. Tidak ada pembubaran yang dapat 
dilakukan sebelum satu tahun berjalan 
setelah pemilihan terakhir. 

BAGIAN V

PEMERINTAH

Pasal 72

1. Pemerintahan terdiri dari kepala 
pemerintahan dan para menteri, 
jumlah mereka diatur undang-undang.

2. Di bawah arahan kepalanya, 
Pemerintah menjalankan kebijakan 
nasional dan internasional Andorra. 
Dia menjalankan administrasi negara 
dan diberikan kekuasaan menurut 
undang-undang.

3. Administrasi publik melayani 
kepentingan umum dengan penuh 
objektivitas dan bekerja sesuai dengan 
SULQVLS�SULQVLS� KLHUDUNL�� H¿VLHQVL��
transparansi dan ketaatan penuh 
pada Konstitusi, undang-undang 
dan prinsip-prinsip umum sistem 
hukum yang dijelaskan dalam Judul 
I. Seluruh tindakan dan ketetapan 
mereka tunduk pada pengawasan 
hukum.

Pasal 73

Kepala pemerintahan diangkat oleh 
Coprinceps, setelah pemilihannya 
di bawah ketentuan yang dijelaskan 
Konstitusi ini. 

Pasal 74

Kepala pemerintahan dan para menteri 
tunduk pada status hukum yang sama 
dengan anggota Dewan Umum. 

Pasal 75

Kepala pemerintahan atau, manakala 
layak, menteri yang kompeten, 
membubuhkan tanda tangan sebagai saksi 
atas peraturan-peraturan Coprinceps 
yang dinyatakan dalam pasal 45. 
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Pasal 76

Kepala pemerintahan, dengan persetujuan 
mayoritas anggota Dewan Umum, dapat 
meminta Coprinceps untuk mengadakan 
referendum terkait masalah-masalah 
politik. 

Pasal 77

Pemerintahan bubar karena bubarnya 
badan legislatif, karena pengunduran 
diri, meninggal dunia atau Kepala 
Pemerintahan berhalangan tetap, karena 
disetujuinya mosi kecaman atau karena 
tidak adanya pembenaran atas mosi 
kepercayaan. Dalam seluruh kasus 
tersebut, Pemerintahan tetap melanjutkan 
tugasnya sampai masa terbentuknya 
pemerintahan baru. 

Pasal 78

1. Kepala pemerintahan tidak dapat 
menjabat lebih dari dua kali masa 
jabatan berturut-turut.

2. Keanggotaan pemerintahan tidak 
dapat bersamaan dengan keanggotaan 
Dewan Umum, atau dengan jabatan-
jabatan jawatan publik yang 
bukan bagian dari keanggotaan 
pemerintahan dimaksud.

BAGIAN VI

STRUKTUR TERITORIAL

Pasal 79

1. Comuns, sebagai badan perwakilan 
dan administrasi Paroki, adalah 
badan publik dengan status hukum 
dan kekuasaan regulasi lokal yang 
tunduk pada undang-undang lewat 
peraturan, regulasi dan dekrit. Di 
wilayah yurisdiksi mereka yang 
tunduk pada Konstitusi, undang-
undang dan tradisi, Comuns bekerja di 

bawah prinsip-prinsip pemerintahan 
mandiri, yang diakui dan dijamin 
oleh Konstitusi.

2. Comuns mewakili kepentingan 
Paroki-paroki, menyetujui dan 
melaksanakan anggaran komunal, 
memperbaiki dan mengembangkan 
kebijakan-kebijakan publik di dalam 
batas-batas teritorial mereka dan 
mengatur dan mengelola seluruh 
harta kekayaan paroki, apakah itu di 
wilayah komunal, publik, patrimonial 
atau pribadi. 

Badan-badan pelaksana mereka dipilih 
secara demokratis.

Pasal 80

1. Di dalam kerangka otonomi 
administratif dan keuangan, Comuns 
memiliki kekuasaan yang dibatasi 
oleh sebuah /OHL� 4XDOL¿FDGD, 
setidaknya dalam hal-hal berikut:

a. Sensus penduduk.
b. Daftar pemilih. Partisipasi 

dalam pengurusan prosedur dan 
administrasi pemilihan umum 
diatur oleh undang-undang.

c. Konsultasi masyarakat.
d. Kegiatan perdagangan, industri 

dan profesional.
e. Pembatasan wilayah komunal.
f. Harta kekayaan mereka sendiri 

dan harta kekayaan wilayah 
publik komunal.

g. Sumber daya alam.
h. Pencatatan tanah.
i. Perencanaan lokal.
j. Jalan-jalan umum.
k. Kegiatan budaya, olahraga dan 

sosial.
l. Layanan umum komunal. 
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2. Dalam kerangka kekuasaan negara 
untuk menetapkan pajak, peraturan 
hukum sebagaimana yang tersebut di 
atas menentukan tugas-tugas bidang 
ekonomi dan keuangan Comuns 
yang diperlukan untuk menjalankan 
yurisdiksi mereka. Tugas-tugas ini 
setidaknya akan berkaitan dengan 
pemanfaatan dan eksploitasi sumber 
daya alam, ciri-ciri tradisional, 
dan dengan pajak layanan umum, 
perizinan administratif, pengaturan 
kegiatan perdagangan, industri dan 
profesi serta kepemilikan.

3. Hal-hal yang termasuk ke bawah 
yurisdiksi negara dapat didelegasikan 
kepada Paroki lewat undang-undang.

Pasal 81

Untuk memastikan kapasitas ekonomi 
Comuns, sebuah /OHL� 4XDOL¿FDGD akan 
menentukan pengiriman dana dari 
anggaran umum kepada Comuns, dan 
menjamin bahwa satu bagian dari dana 
ini sama jumlahnya bagi setiap Paroki, 
dan sebagian lagi dibagikan sesuai 
dengan jumlah populasi, luas wilayah 
dan indikator-indikator lain. 

Pasal 82

��� .RQÀLN�\DQJ� WHUMDGL�GDUL� LQWHUSUHWDVL�
atau pelaksanaan yurisdiksi antara 
badan-badan umum negara dengan 
Comuns akan diselesaikan oleh 
Pengadilan Konstitusi.

2. Peraturan-peraturan dari Comuns 
akan diberlakukan secara langsung 
lewat alat-alat yang ditetapkan 
undang-undang. Terhadap peraturan-
peraturan administratif dan yurisdiktif 
tersebut, banding dapat diajukan 
dengan tujuan mengontrol kesesuaian 
peraturan tersebut dengan sistem 
perundang-undangan yang ada.

Pasal 83

Comuns memiliki hak inisiatif legislatif 
dan dapat mengajukan banding terkait 
ketidakkonstitusionalan di bawah syarat-
syarat yang ditetapkan Konstitusi ini. 

Pasal 84

Undang-undang akan mempertimbangkan 
adat kebiasaan dan pemakaian bahasa 
dalam rangka menentukan yurisdiksi 
Quart dan Veinat, serta hubungan 
keduanya dengan Comuns. 

BAGIAN VII

PENGADILAN

Pasal 85

1. Atas nama rakyat Andorra, 
pengadilan hanya dilakukan oleh 
hakim-hakim yang independen, 
dengan masa jabatan yang jelas, dan 
dalam melaksanakan tugas-tugas 
yudisial mereka, hanya terikat dengan 
Konstitusi dan undang-undang.

2. Kekuasaan yudisial secara utuh 
diberikan kepada sebuah organisasi 
pengadilan yang seragam. Struktur, 
tugas dan status hukum anggotanya 
akan diatur oleh sebuah Llei 
4XDOL¿FDGD. Tidak ada yurisdiksi 
khusus yang dapat dibentuk. 

Pasal 86

1. Aturan yurisdiksi dan prosedur 
yang diterapkan pada administrasi 
kehakiman ditentukan oleh undang-
undang.

2. Dalam hal apa pun, putusan harus 
disahkan dan didasarkan pada sistem 
hukum dan dinyatakan secara publik.

3. Pengadilan pidana bersifat publik, 
terlepas dari batasan-batasan yang 
ditentukan oleh undang-undang. 
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Prosedurnya lebih diutamakan secara 
lisan. Putusan yang mengakhiri 
sidang pertama harus diumumkan 
oleh badan yudisial yang berbeda 
dari badan yang bertugas dalam 
persidangan, dan putusan ini selalu 
bisa dibanding.

4. Pembelaan yurisdiksional atas 
kepentingan umum dapat dilakukan 
lewat aksi bersama dalam kasus-kasus 
yang diatur dalam hukum acara. 

Pasal 87

Kekuasaan yudisial dipegang oleh 
Batlles, Pengadilan Battles, Pengadilan 
de Cort, dan Pengadilan Superior de 
La Justicia d’Andorra, serta pimpinan 
masing-masing pengadilan ini secara 
berurutan, sesuai dengan undang-undang.

Pasal 88

3XWXVDQ�� NHWLND� VXGDK� ¿QDO�� PHPLOLNL�
nilai res judicata dan tidak dapat diubah 
atau dibatalkan kecuali dalam perkara-
perkara yang dijelaskan undang-undang 
atau ketika, dalam perkara-perkara 
khusus, Pengadilan Konstitusi, setelah 
melewati proses banding Konstitusional 
yang sah, memutuskan bahwa putusan-
putusan tersebut ternyata melanggar 
hak-hak dasar tertentu. 

Pasal 89

1. Dewan Superior de la Justicia, 
sebagai badan representasi, pengarah 
dan pengatur organisasi pengadilan, 
mengawasi independensi dan 
kelancaran fungsi  pengadilan. Seluruh 
anggotanya harus kewarganegaraan 
Andorra.

2. Dewan Superior de la Justicia 
terdiri dari lima anggota yang dipilih 
dari orang berkebangsaan Andorra 
yang berumur lebih dari dua puluh 
lima tahun, memiliki pengetahuan 

tentang administrasi pengadilan. 
Satu orang dipilih oleh masing-
masing Coprincep, satu orang oleh 
Sindic Umum, satu orang oleh kepala 
pemerintahan dan satu orang oleh 
hakim dan Batlles. Mereka menduduki 
jabatan selama enam tahun dan tidak 
dapat dipilih lebih dari dua kali secara 
berturut-turut. Dewan Superior de la 
Justicia dipimpin oleh anggota yang 
dipilih oleh Sindic Umum. 

3. Dewan Superior de la Justicia 
mengangkat Batlle dan para hakim, 
menjalankan wewenang pendisiplinan 
kepada mereka dan mengusulkan 
syarat-syarat administrasi kehakiman 
yang diperlukan untuk menjalankan 
tugasnya dengan sarana yang ada. 
Untuk mencapai tujuan ini, dewan 
dapat mengemukakan pendapatnya 
terkait dengan draf rancangan 
yang memengaruhi Kehakiman 
atau dengan laporan tentang situasi 
kehakiman. 

4.� /OHL� 4XDOL¿FDGD yang berkaitan 
dengan kehakiman akan mengatur 
tugas dan wewenang Dewan Superior. 

Pasal 90

1. Seluruh hakim, dari tingkatan 
mana pun, diangkat untuk masa 
jabatan enam tahun yang dapat 
diperbaharui, oleh para ahli hukum 
yang pantas secara akademis dan 
dengan kemampuan teknis untuk 
menjalankan tugas kehakiman. 

2. Pimpinan Pengadilan de Batlles, 
Pengadilan de Cort, Pengadilan 
Superior de la Justicia diangkat 
oleh Dewan Superior de la Justicia. 
Panjang masa jabatan mereka 
dan syarat-syarat kelayakannya 
ditentukan oleh /OHL� 4XDOL¿FDGD 
sebagaimana tersebut dalam pasal 
89.4 Konstitusi ini. 
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Pasal 91

1. Jabatan Hakim tidak boleh diduduki 
secara bersamaan dengan pos-pos 
jabatan publik lain atau dengan 
kegiatan perdagangan, industri atau 
profesional. Gaji hakim adalah 
tanggung jawab anggaran negara 
semata. 

2. Saat para hakim menduduki jabatan-
nya, mereka tidak dapat ditegur, 
digantikan, dihentikan sementara, 
atau dipecat dari pos mereka, kecuali 
berdasarkan sanksi yang ditetapkan 
karena alasan kedisiplinan atau tinda-
kan kriminal, dengan prosedur yang 
diatur oleh /OHL�4XDOL¿FDGD dan den-
gan adanya jaminan penuh atas hak 
untuk dengar pendapat dan pembe-
laan. Ketentuan yang sama juga men-
gatur perkara-perkara perdata hakim. 

Pasal 92

Sesuai dengan undang-undang dan 
terlepas dari kesalahan pribadi mereka 
yang menyebabkannya, negara harus 
menanggung kerusakan akibat masalah-
masalah yang timbul dari tidak 
berjalannya pengadilan sebagaimana 
mestinya atau administrasi kehakiman 
yang tidak berlangsung normal. 

Pasal 93

1. Penuntut Umum bertugas mengawasi 
pembelaan dan penegakan sistem 
hukum, independensi pengadilan, 
serta bertugas mempromosikan 
kepada pengadilan penegakan hukum, 
untuk menjaga hak-hak warga dan 
melindungi kepentingan umum.

2. Penuntut Umum terdiri dari anggota 
yang diangkat oleh Dewan Superior de 
la Justícia, atas masukan pemerintah, 
untuk masa jabatan selama enam 
tahun dan dapat diperbaharui, oleh 

orang-orang yang pantas diangkat 
sebagai hakim. Status hukum mereka 
akan diatur dalam undang-undang.

3. Penuntut Umum, yang dipimpin 
oleh Fiscal General de l’Estat, 
bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip 
legalitas, kepaduan dan hierarki 
internal. 

Pasal 94

Hakim dan Penuntut umum bertanggung 
jawab atas kegiatan-kegiatan kepolisian 
yang terkait dengan masalah-masalah 
hukum seperti diatur dalam undang-
undang.

BAGIAN VIII

PENGADILAN KONSTITUSI

Pasal 95

1. Pengadilan konstitusi adalah penafsir 
tertinggi Konstitusi, bekerja secara 
yurisdiktif, dan keputusannya 
mengingat otoritas publik dan individu. 

2. Pengadilan Konstitusi memutuskan 
berdasarkan aturan proseduralnya 
sendiri dan menjalankan tugas-
tugasnya yang hanya tunduk pada 
Konstitusi dan /OHL� 4XDOL¿FDGD 
terkait yang mengaturnya. 

Pasal 96

1. Pengadilan Konstitusi terdiri dari 
empat hakim konstitusi, yang dip-
ilih dari orang-orang yang dike-
nal punya pengalaman yuridis dan 
kelembagaan, satu orang oleh mas-
ing-masing Coprincep dan dua orang 
Dewan Umum. Mereka tidak dapat 
menduduki jabatan selama lebih dari 
dua kali masa jabatan delapan tahun 
secara berturut-turut.
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2. Pengadilan Konstitusi dipimpin 
oleh hakim yang posnya sesuai 
berdasarkan sistem rotasi sekali dua 
tahun. 

Pasal 97

1. Pengadilan Konstitusi mengambil 
keputusan dengan suara mayoritas. 
Pemungutan suara dan perdebatannya 
adalah rahasia. Pimpinan, yang selalu 
dipilih dengan undian, memiliki suara 
yang memutuskan manakala hasil 
pemungutan sebelumya berlangsung 
imbang. 

2. Putusan yang sebagian atau secara 
utuh menerima banding harus 
menentukan luas dan cakupan 
dampak-dampaknya. 

Pasal 98

Pengadilan Konstitusi mengadili:

a. Banding tentang ketidakkonstitu-
sionalan undang-undang, regulasi 
eksekutif dan aturan prosedural 
Dewan Umum. 

b. Permintaan atas pendapat pendahu-
luan tentang ketidakkonstitusionalan 
hukum dan perjanjian internasional. 

c. Proses banding konstitusional.

G�� .RQÀLN�\XULVGLNVL�DQWDUD�EDGDQ�EDGDQ�
konstitusi. Untuk hal ini, Coprinceps, 
Dewan Umum, Pemerintah, Dewan 
Superior de la Justícia dan Comuns 
dianggap sebagai badan-badan 
konstitusi. 

Pasal 99

1. Banding tentang ketidakkonsti-
tusionalan undang-undang atau 
ketentuan-ketentuan yang ditetapkan 
dapat diajukan oleh seperlima 
Dewan Umum, kepala pemerintahan 
dan tiga Comun. Seperlima Dewan 

Umum dapat mengajukan banding 
ketidakkonstitusionalan aturan 
prosedural dewan. Banding dapat 
diajukan dalam tiga puluh hari setelah 
publikasi peraturan.

2. Pengajuan banding tidak dapat 
menunda pemberlakuan peraturan 
yang dibanding. Pengadilan harus 
mengeluarkan keputusan paling lama 
dalam dua bulan. 

Pasal 100

1. Jika, dalam proses hukum, sebuah 
pengadilan memiliki keraguan 
yang berdasar dan kuat tentang 
konstitusionalitasan suatu undang-
undang atau keputusan legislatif, 
pelaksanaan terkait keputusan 
legislatif, pengadilan tersebut dapat 
secara tertulis meminta keputusan 
kepada Pengadilan Konstitusi tentang 
keabshan undang-undang terkait.

2. Pengadilan Konstitusi tidak dapat 
menerima pengajuan permintaan 
tanpa ada banding lebih lanjut. Jika 
permintaan diterima, putusan harus 
dikeluarkan paling lama dalam jangka 
waktu dua bulan.

Pasal 101

1. Coprinceps, di bawah ketentuan pasal 46. 
1. f., kepala pemerintahan atau seperlima 
Dewan Umum, dapat meminta pendapat 
tentang konstitusionalitas perjanjian 
LQWHUQDVLRQDO�VHEHOXP�GLUDWL¿NDVL��3URVHV�
persidangan dengan tujuan ini mendapat 
prioritas.

2. Putusan yang mengakui ketidakkon-
stitusionalan sebuah perjanjian men-
JDODQL�UDWL¿NDVLQ\D��'DODP�VHJDOD�KDO��
kesimpulan sebuah perjanjian inter-
nasional yang mengandung ketentu-
an-ketentuan yang berlawanan den-
gan Konstitusi mensyaratkan dilaku-
kannya perbaikan atas perjanjian itu. 
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Pasal 102

Banding konstitusional melawan pera-
turan dari otoritas-otoritas publik yang 
melanggar hak-hak dasar dapat diajukan 
oleh:

a. Mereka yang jadi bagian atau kaki 
tangan dari proses peradilan legal 
sebelumnya yang disebutkan dalam 
pasal 41.2 Konstitusi ini.

b. Mereka yang punya kepentingan 
legal terkait dengan ketentuan-keten-
tuan yang tidak mengikat atau pera-
turan-peraturan Dewan Umum.

c. Penuntut Umum dalam perk-
ara pelanggaran hak dasar oleh 
wewenang hukum. 

Pasal 103

.RQÀLN�DQWDUD�EDGDQ�EDGDQ�NRQVWLWXVL�DNDQ�
terjadi manakala salah satu dari mereka 
menuduh bahwa badan Konstitusi lain telah 
secara tidak sah menjalankan tugas yang 
secara konstitusional berada di wilayah 
yurisdiksi yang badan yang pertama. 

Pengadilan Konstitusi secara bersyarat 
dapat tetap memberlakukan peraturan 
atau ketentuan yang sedang dibanding, 
dan manakala perlu, memerintahkan agar 
NHWHQWXDQ�\DQJ�MDGL�VXPEHU�NRQÀLN�XQWXN�
dihentikan. 

Putusan akan menentukan dan member-
ikan yurisdiksi kepada salah satu pihak 
yang berperkara.

3HQJDMXDQ�NRQÀLN�\XULVGLNVL�PHQJKDODQJL�
masalah yang disengketakan untuk 
dibawa kepada administrasi kehakiman.

Undang-undang akan mengatur perk-
DUD�SHUNDUD� GL� PDQD� NRQÀLN� \XULVGLNVL�
dapat terjadi karena tidak dilaksanakan-
nya tugas-tugas yurisdiksi oleh badan-
badan konstitusi yang bertanggung jawab 
atas tugas tersebut. 

Pasal 104

Sebuah /OHL�4XDOL¿FDGD akan mengatur 
status hukum anggota Pengadilan 
Konstitusi, proses peradilan konstitusi 
dan tugas-tugas lembaga ini. 

BAGIAN IX

AMANDEMEN KONSTITUSI

Pasal 105

Hak untuk mengusulkan amandemen 
Konstitusi terdapat di tangan kedua 
Coprinceps atau sepertiga bagian anggota 
Dewan Umum. 

Pasal 106

Amandeman Konstitusi mensyaratkan 
persetujuan Dewan Umum dengan dua 
pertiga anggota dewan. Segera setelah 
persetujuan atasnya, usulan itu harus 
GLVHUDKNDQ� XQWXN� GLUDWL¿NDVL� GDODP�
sebuah referendum. 

Pasal 107

Ketika prosedur yang ditetapkan dalam 
pasal 106 telah dilaksanakan, Coprinceps 
harus menetapkan naskah konstitusi baru 
untuk disebarluaskan dan diberlakukan. 

KETENTUAN TAMBAHAN 
PERTAMA

Dewan Umum dan Pemerintah memiliki 
mandat Konstitusi sehingga, bersama 
Coprinceps, mereka dapat memulai 
negosiasi dengan pemerintah Prancis 
dan Spanyol dengan tujuan menandatan-
gani perjanjian triparti internasional 
yang akan menetapkan kerangka hubun-
gan dengan negara-negara tetangga, 
berdasarkan penghormatan atas kedaula-
tan, kemerdekaan dan kesatuan teritorial 
Andorra.
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KETENTUAN TAMBAHAN KEDUA

Pos perwakilan diplomatik sebuah 
negara di Andorra tidak dapat diduduki 
secara bersamaan dengan jabatan-jabatan 
publik lain.

KETENTUAN PERALIHAN 
PERTAMA

Dewan Umum yang sama yang telah 
menyetujui Konstitusi ini harus 
mengadakan sidang luar biasa untuk 
menyetujui setidaknya aturan prosedural 
Dewan Umum dan beberapa Lleis 
4XDOL¿FDGHV yang terkait dengan sistem 
pemilihan umum, yurisdiksi dan sistem 
keuangan Comun, Kehakiman dan 
Pengadilan Konstitusi. Masa sidang 
luar biasa ini harus berakhir pada hari 
ketigapuluh satu bulan Desember 1993. 

Dalam masa persidangan itu, yang 
terhitung sejak hari kerja pertama 
setelah publikasi Konstitusi ini, Dewan 
Umum tidak dapat dibubarkan dan 
harus melaksanakan tugas-tugas yang 
diamanatkan Konstitusi ini kepadanya. 

Pada hari kedelapan bulan September 
1993, hari peringatan Yang Mulia 
Putri Meritxell, Sindic Umum harus 
mengadakan pemilihan umum, yang 
akan diadakan dalam paruh pertama 
bulan Desember tahun tersebut.

Akhir masa sidang ini akan 
mengakibatkan bubarnya Dewan Umum 
dan Pemerintahan, yang akan bekerja 
secara ad interim sampai terbentuk yang 
baru, sesuai ketentuan Konstitusi. 

KETENTUAN PERALIHAN KEDUA

/OHL�4XDOL¿FDGD yang terkait dan masalah 
Kehakiman harus memperkirakan, 
berdasarkan asas keseimbangan, 
penunjukkan para hakim dan Penuntut 
Umum dari negara-negara tetangga 

jika tidak dimungkinkan melakukan 
yang sebaliknya. Undang-undang, serta 
undang-undang yang terkait dengan 
Pengadilan Konstitusi harus mengatur 
status kebangsaan para hakim yang 
bukan orang Andorra.

/OHL� 4XDOL¿FDGD yang terkait dengan 
Kehakiman harus menetapkan sistem 
peralihan bagi kelanjutan jabatan hakim-
hakim yang, pada saat pemberlakuannya, 
WLGDN� PHPHJDQJ� NXDOL¿NDVL� DNDGHPLN�
yang ditetapkan dalam Konstitusi ini. 

/OHL� 4XDOL¿FDGD sebagaimana tersebut 
di atas yang terkait dengan kehakiman 
harus memperkirakan sistem kesesuaian 
proses peradilan dan perkara-perkara 
yang tertunda dengan sistem kehakiman 
dan hukum acara yang ditetapkan oleh 
Konstitusi ini, sehingga menjamin 
terlaksananya hak hukum. 

Undang-undang dan peraturan-peraturan 
yang sah pada saat Pengadilan Konstitusi 
dibentuk, dapat mendapat banding 
konstitusional secara langsung dalam 
masa tiga bulan setelah mulai menjabatnya 
para hakim konstitusi. Badan-badan yang 
ditunjuk untuk mengajukan banding 
adalah yang ditetapkan dalam pasal 99 
Konstitusi ini. 

Dalam masa jabatan yang pertama 
setelah mulai diberlakukannya Konstitusi 
ini, perwakilan-perwakilan Coprinceps 
di Dewan Superior de la Justícia tidak 
diwajibkan kewarganegaraan Andorra. 

KETENTUAN PERALIHAN 
KETIGA

Wakil-wakil kelembagaan Coprinceps, 
fungsi dan yurisdiksi yang diamanatkan 
oleh Konstitusi ini kepada badan-badan 
Negara yang lain, harus dialihkan kepada 
badan-badan yang disebutkan Konstitusi 
ini. Untuk tujuan tersebut, akan dibentuk 
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suatu komisi teknis. Komisi ini terdiri 
dari satu orang perwakilan dari masing-
masing Coprincep, dua orang dari Dewan 
Umum, dan dua orang dari pemerintahan 
dan bertugas mempersiapkan dan 
menyampaikan laporan kepada Dewan 
Umum agar mengambil langkah-langkah 
yang diperlukan agar pengalihan yang 
dimaksud berlangsung efektif dalam 
jangka waktu yang disebutkan dalam 
Ketentuan Peralihan Pertama. 

Komisi yang sama harus membuat 
pengaturan yang diperlukan agar layanan 
kepolisian berada di bawah kendali 
ekslusif Pemerintah dalam jangka waktu 
dua bulan mengikuti pemberlakuan 
Konstitusi ini. 

KETENTUAN PEMBATALAN

Dengan berlakunya Konstitusi ini, seluruh 
aturan terdahulu yang bertentangan 
dengannya dengan demikian dicabut. 

KETENTUAN AKHIR

Konstitusi ini berlaku sesaat setelah 
publikasinya dalam %XWOOHWt� 2¿FLDO� GHO�
Principat d’Andorra. Maka kami, para 
Coprincep, setelah penerimaan Konstitusi 
ini oleh dewan dalam sidang yang hikmat 
pada hari kedua bulan Februari 1993, 
dan setelah persetujuan atasnya oleh 
rakyat Andorra dalam referendum yang 
diadakan pada hari keempat belas bulan 
0DUHW� ������ PHQHULPD�� PHUDWL¿NDVL��
menetapkan dan memberlakukannya, 
dan agar bisa diketahui umum, kami 
memerintahkan publikasinya.

Casa de la Vall, hari keduapuluh delapan 
bulan April 1993.
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Nama Resmi : Republik Angola
Ibu Kota Negara : Luanda
Konstitusi : Konstitusi Angola Tahun 2010
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Bentuk Negara : Kesatuan
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Bentuk Pemerintahan : Republik
Kepala Negara : Presiden
Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri
Lembaga Legislatif : Majelis Nasional
Lembaga Yudikatif : Mahkamah Konstitusi dan
  Mahkamah Agung
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3(0%8.$$1

Kami, rakyat Angola, melalui perwakilannya yang sah, para pembuat hukum negara, 
dipilih secara bebas dalam pemilihan parlemen September 2008;

Sadar bahwa pemilihan ini adalah bagian dari tradisi panjang perjuangan rakyat 
Angola untuk mencapai kewarganegaraan dan kemerdekaan mereka, diproklamirkan 
pada 11 November 1975, tanggal di mana Hukum Konstitusi pertama dalam sejarah 
Angola diberlakukan, dan dengan berani dipertahankan. melalui pengorbanan kolektif 
dalam membela kedaulatan nasional dan integritas teritorial negara;

Setelah menerima, melalui pemungutan suara rakyat dan di bawah ketentuan yang 
terkandung dalam Pasal 158 Undang-Undang Dasar tahun 1992, mandat yang mulia 
dan tak terbantahkan untuk melanjutkan pembuatan dan persetujuan Konstitusi 
Republik Angola;

Sadar akan pentingnya yang sangat besar dan nilai besar yang diinvestasikan dalam 
penciptaan dan adopsi hukum negara dan masyarakat Angola yang pertama dan 
mendasar;

Memperhatikan bahwa Konstitusi Republik Angola terkait dengan, dan bagian 
langsung dari, perjuangan panjang dan abadi rakyat Angola, pertama untuk menentang 
pendudukan kolonial, kemudian untuk mencapai kemerdekaan dan martabat negara 
yang berdaulat, dan kemudian untuk membangun negara yang demokratis berdasarkan 
aturan hukum dan masyarakat yang adil di Angola;

Memohon ingatan leluhur kita dan menyerukan kearifan dari pelajaran sejarah kita 
bersama, akar berabad-abad kita dan budaya yang telah memperkaya persatuan kita;

Terinspirasi oleh pelajaran terbaik dalam tradisi Afrika - esensi budaya dan identitas 
Angola;

Berbekal budaya toleransi dan sangat berkomitmen untuk rekonsiliasi, kesetaraan, 
keadilan, dan pembangunan;

Setelah memutuskan untuk membangun masyarakat berdasarkan kesempatan yang 
sama, komitmen, persaudaraan, dan persatuan dalam keanekaragaman;

Bertekad untuk membangun bersama masyarakat yang adil dan progresif yang 
menghormati kehidupan, kesetaraan, keragaman dan martabat manusia;

Mengingat bahwa Konstitusi saat ini merupakan puncak dari transisi konstitusional 
yang diprakarsai pada tahun 1991, setelah disahkannya UU No. 12/91 oleh Majelis 
Rakyat, mengabadikan demokrasi multi-partai, jaminan hak-hak dasar dan kebebasan 

.2167,786,�$1*2/$�
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warga negara dan ekonomi pasar, perubahan yang diperpanjang kemudian oleh Undang-
Undang Revisi Konstitusi Nomor 23/92;

Menegaskan kembali komitmen kami pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar 
kemerdekaan, kedaulatan, dan kesatuan negara demokratis berdasarkan pada aturan 
hukum, pluralisme ekspresi politik dan organisasi, pemisahan dan keseimbangan 
antara kekuatan badan yang menjalankan kekuasaan kedaulatan, ekonomi pasar dan 
penghormatan dan jaminan untuk hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, yang 
merupakan pilar penting yang mendukung dan menyusun Konstitusi ini;

Sadar bahwa Konstitusi seperti ini, karena nilai-nilai, prinsip-prinsip dan norma-norma 
bersama, merupakan faktor penting dalam persatuan nasional dan kekuatan pendorong 
yang kuat untuk pengembangan negara dan masyarakat;

Dengan sungguh-sungguh berusaha untuk secara ketat memenuhi dan menghormati 
Konstitusi ini dan berharap bahwa ini dapat berfungsi sebagai model untuk perilaku 
warga negara, kekuatan politik dan seluruh masyarakat Angola;

Memohon dan memberi penghormatan untuk mengenang semua pahlawan kita dan 
setiap pria dan wanita Angola yang kehilangan nyawanya demi membela tanah air;
Setia dengan harapan terdalam rakyat Angola untuk stabilitas, martabat, kebebasan, 
pembangunan, dan pembangunan negara yang modern, makmur, inklusif, demokratis, 
dan adil;

Berkomitmen untuk menyediakan warisan bagi generasi masa depan dan untuk 
melaksanakan kedaulatan kita;
Kami dengan ini mengesahkan Konstitusi ini sebagai Hukum Tertinggi dan Dasar 
Republik Angola.

-8'8/�,

35,16,3�)81'$0(17$/

3DVDO��

�5HSXEOLN�$QJROD�

Angola akan menjadi Republik yang 
berdaulat dan independen, berdasarkan 
pada martabat individu dan kehendak 
rakyat Angola, yang tujuan utamanya 
adalah untuk membangun masyarakat 
perdamaian, kesetaraan, dan kemajuan 
sosial yang bebas, adil, demokratis, 
solidaritas.

3DVDO���

�1HJDUD�'HPRNUDVL�%HUGDVDUNDQ�
+XNXP�

1. Republik Angola adalah negara 
demokratis yang didasarkan pada 
aturan hukum dan kedaulatan rakyat, 
keutamaan Konstitusi dan hukum, 
pemisahan kekuasaan dan saling ket-
ergantungan fungsi, persatuan nasi-
onal, pluralisme politik ekspresi dan 
organisasi, dan demokrasi perwakilan 
dan partisipatif.

2. Republik Angola akan mempro-
mosikan dan membela hak asasi 
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manusia dan kebebasan individu dan 
anggota kelompok sosial terorgani-
sir dan harus memastikan rasa hor-
mat terhadap mereka dan menjamin 
pelaksanaannya melalui kekuasaan 
legislatif, eksekutif dan yudikatif, 
organ dan lembaga mereka, dan pada 
bagian dari semua individu dan badan 
hukum perusahaan.

3DVDO��

�.HGDXODWDQ�

1. Kedaulatan tunggal dan tak terpisah-
kan akan terletak pada orang-orang, 
yang akan menjalankannya melalui 
pemilihan umum yang universal, 
bebas, setara, langsung, rahasia, dan 
berkala dalam beragam formulir yang 
ditetapkan dalam Konstitusi, yaitu 
untuk memilih mereka perwakilan.

2. Negara harus melaksanakan kedau-
latannya atas semua wilayah Angola 
yang di bawah ketentuan Konstitusi 
ini, hukum dan hukum internasional, 
termasuk tanahnya, perairan interior 
dan teritorial, ruang udara, tanah dan 
sub-tanah, dasar laut dan dasar laut 
terkait.

3. Negara akan melaksanakan yurisdiksi 
dan hak-hak kedaulatan atas konser-
vasi, pengembangan dan penggunaan 
alami, biologis dan non-biologis sum-
ber daya di zona yang berdekatan, 
wilayah ekonomi eksklusif dan di 
landas kontinen, di bawah ketentuan 
hukum dan hukum internasional.

3DVDO��

�0HQMDODQNDQ�.HNXDVDDQ�3ROLWLN�

1. Kekuasaan politik harus dijalankan 
oleh siapa pun yang secara hukum 
memperolehnya melalui kebebasan 
pemilihan yang demokratis, di bawah 
ketentuan Konstitusi dan hukum.

2. Pengambilan dan pelaksanaan kekua-
saan politik dengan cara kekerasan 
atau dengan cara apa pun cara lain 
yang tidak diatur dalam, atau sesuai 
dengan, Konstitusi akan illegal dan 
bisa dihukum sebagai kejahatan.

3DVDO����
�2UJDQLVDVL�7HULWRULDO�

1. Wilayah Republik Angola secara 
historis ditentukan oleh perbatasan 
JHRJUD¿V�$QJROD�SDGD����1RYHPEHU�
1975, tanggal Nasional Kemerdekaan.

2. Ketentuan yang terkandung dalam 
poin sebelumnya tidak akan kom-
promi tambahan yang telah, atau 
mungkin akan, didirikan melalui 
internasional perjanjian.

3. Untuk tujuan politik dan administrasi 
Republik Angola terorganisir secara 
teritorial ke dalam provinsi dan, 
selanjutnya, kota. Mungkin tambahan 
disusun menjadi komune dan divisi 
teritorial yang setara,di bawah keten-
tuan Konstitusi dan hukum.

��� 'H¿QLVL�EDWDV�GDQ�NDUDNWHULVWLN�VNDOD�
teritorial dan batasannya pencip-
WDDQ�� PRGL¿NDVL� DWDX� SHQJKDSXVDQ�
dalam konteks politik dan organi-
sasi administrasi, selain organisasi 
wilayah untuk tujuan khusus seperti 
ekonomi, militer, statistik, ekologi, 
atau sejenisnya tujuan, harus ditetap-
kan oleh hukum.

5. Undang-undang harus menetapkan 
struktur, penunjukan, dan pengem-
bangan kota unit dan aglomerasi.

6. Wilayah Angola tidak dapat dipisah-
kan, tidak dapat diganggu gugat dan 
tidak dapat dicabut, dan tindakan 
apa pun melibatkan pemecahan atau 
pemisahan bagian komponennya 
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harus menolak dengan penuh seman-
gat. Tidak ada bagian dari wilayah 
nasional atau hak kedaulatan yang 
diberikan negara dapat ditransfer.

3DVDO��

�6XSUHPDVL�.RQVWLWXVL�GDQ�OHJDOLWDV�

1. Konstitusi adalah hukum tertinggi 
Republik Angola.

2. Negara harus tunduk pada Konstitusi 
dan akan didasarkan pada aturan 
hukum, menghormati hukum dan 
memastikan bahwa hukum dihormati.

3. Hukum, perjanjian dan tindakan lain 
negara, badan pemerintah daerah dan 
publik badan-badan secara umum 
hanya akan sah jika mereka sesuai 
dengan Konstitusi.

3DVDO��

��.HELDVDDQ�

Keabsahan dan kekuatan hukum 
kebiasaan yang tidak bertentangan 
dengan Konstitusi dan tidak mengancam 
martabat manusia harus diakui.

3DVDO��

�1HJDUD�.HVDWXDQ�

Republik Angola akan menjadi negara 
kesatuan yang organisasinya akan 
menghormati prinsip otonomi organ 
kekuasaan dan administrasi local 
devolusi dan desentralisasi, di bawah 
ketentuan Konstitusi dan hukum.

3DVDO��

�.HZDUJDQHJDUDDQ�

1. Kewarganegaraan Angola dapat 
dipegang oleh asal atau diperoleh.

2. Anak dari ayah atau ibu 
berkewarganegaraan Angola, lahir 

di Angola atau di luar negeri, akan 
menjadi warga negara Angola dengan 
asal.

3. Seorang anak yang baru lahir yang 
ditemukan di wilayah Angola akan 
dianggap sebagai seorang Angola 
warga negara asal.

4. Tidak ada warga negara Angola 
yang boleh dicabut kewarganegaraan 
aslinya.

5. Persyaratan untuk akuisisi, kehil-
angan atau akuisisi kembali Angola 
kewarganegaraan akan didirikan oleh 
hukum.

3DVDO���

�1HJDUD�6HNXOHU�

1. Republik Angola akan menjadi neg-
ara sekuler dan akan ada pemisahan 
antara negara dan gereja, di bawah 
ketentuan hukum.

2. Negara harus mengakui dan meng-
hormati berbagai agama yang ber-
beda, yang seharusnya bebas untuk 
mengatur dan menjalankan kegiatan 
mereka, asalkan mereka mematuhi 
Konstitusi dan hukum Republik 
Angola.

3. Negara harus melindungi gereja dan 
agama dan tempat serta objek mereka 
ibadah, asalkan mereka tidak men-
gancam Konstitusi dan ketertiban 
umum dan mematuhi Konstitusi dan 
hukum.

3DVDO���

�3HUGDPDLDQ�GDQ�.HDPDQDQ�
1DVLRQDO�

1. Republik Angola akan menjadi neg-
ara yang didedikasikan untuk per-
damaian dan kemajuan dan itu akan 
menjadi tugas negara dan hak serta 
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tanggung jawab semua untuk menja-
min perdamaian dan keamanan nasi-
onal, menghormati Konstitusi dan 
hukum, di samping itu ke konvensi 
internasional.

2. Perdamaian harus didasarkan pada 
supremasi hukum dan perundang-un-
dangan, dengan pandangan untuk 
memastikan kondisi yang diperlukan 
yang diperlukan untuk stabilitas dan 
pembangunan negara.

3. Keamanan nasional akan didasar-
kan pada supremasi hukum dan 
undang-undang, pengembangan 
sistem keamanan nasional dan pen-
guatan kemauan nasional dan akan 
menjamin untuk melindungi neg-
ara dan memastikan stabilitas dan 
pengembangan dalam menghadapi 
segala ancaman atau risiko.

3DVDO���

�+XEXQJDQ�,QWHUQDVLRQDO�

1. Republik Angola akan menghormati 
dan menerapkan prinsip-prinsip 
Piagam Bangsa Amerika dan Piagam 
Organisasi Persatuan Afrika dan 
wajib menjalin hubungan yang ramah 
dan kooperatif dengan semua negara 
bagian dan masyarakat sebagai dasar 
dari prinsip-prinsip berikut:

a. Menghormati kedaulatan dan 
kemerdekaan nasional;

b. Kesetaraan antar negara;
c. Hak-hak masyarakat untuk 

menentukan nasib sendiri dan 
kemerdekaan;

G�� 6ROXVL�GDPDL�XQWXN�NRQÀLN�
e. Menghormati hak asasi manusia;
f. Tidak-campur tangan dalam uru-

san negara lain;
g. Keuntungan timbal balik;

h. Mengingkari dan memerangi ter-
orisme, perdagangan narkoba, 
rasisme, korupsi dan perdagangan 
manusia dan manusia;

i. Kerjasama dengan semua orang 
untuk perdamaian, keadilan dan 
kemajuan

2. Republik Angola akan membela 
penghapusan segala bentuk kolo-
nialisme, agresi, penindasan, domi-
nasi dan eksploitasi dalam hubungan 
antara orang-orang.

3. Republik Angola akan berusaha untuk 
memperkuat identitas dan mem-
perkuat Afrika karya negara-negara 
Afrika dalam meningkatkan warisan 
budaya Afrika orang-orang.

4. Negara Angola tidak akan mengiz-
inkan pangkalan militer asing didi-
rikan di negara tersebut wilayah, 
terlepas dari keterlibatannya, dalam 
konteks regional atau organisasi 
internasional, dalam pasukan penjaga 
perdamaian dan kerjasama militer 
dan sistem keamanan kolektif.

3DVDO���

�+XNXP�,QWHUQDVLRQDO�

1. Hukum internasional umum atau 
umum yang diterima berdasarkan 
ketentuan ini Konstitusi akan mem-
bentuk bagian integral dari sistem 
hukum Angola.

2. Perjanjian dan persetujuan internasi-
RQDO� \DQJ� GLVHWXMXL� DWDX� GLUDWL¿NDVL�
akan berlaku kekuatan dalam sistem 
hukum Angola setelah mereka secara 
resmi diterbitkan dan telah mulai 
berlaku dalam sistem hukum inter-
nasional, selama mereka masih ada 
mengikat secara internasional pada 
negara Angola.
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3DVDO���

�3URSHUWL�3ULEDGL�GDQ�,QLVLDWLI�%HEDV�

Negara harus menghormati dan 
melindungi milik pribadi individu dan 
perusahaan badan-badan dan prakarsa 
ekonomi dan kewirausahaan bebas yang 
dilaksanakan sesuai ketentuan Konstitusi 
dan hukum.

3DVDO���

�7DQDK�

1. Tanah, yang secara asal merupakan 
milik negara, dapat ditransfer ke per-
orangan atau badan hukum, dengan 
maksud untuk penggunaannya yang 
rasional dan penuh, di bawah keten-
tuan Konstitusi dan hukum.

2. Akses ke dan penggunaan tanah oleh 
masyarakat lokal harus diakui oleh 
hukum.

3. Ketentuan yang terkandung dalam 
poin sebelumnya tidak kompromi 
kemungkinan penyitaan untuk peng-
gunaan publik, dengan kompensasi 
yang adil, berdasarkan ketentuan 
hukum.

3DVDO���

�6XPEHU�'D\D�$ODP�

Sumber daya alam padat, cair dan gas yang 
ada di tanah dan lapisan tanah, di perairan 
teritorial, di zona ekonomi eksklusif dan 
di landas kontinen di bawah yurisdiksi 
Angola akan menjadi milik negara, yang 
akan menentukan persyaratan untuk 
konsesi, survei dan eksploitasi, di bawah 
ketentuan Konstitusi, hukum dan hukum 
internasional.

3DVDO���

�3DUWDL�3ROLWLN�

1. Dalam kerangka kerja Konstitusi dan 
hukum, partai politik wajib bersaing 

berdasarkan proyek untuk masyarakat 
dan program politik untuk organisasi 
dan ekspresi kehendak warga neg-
ara, berpartisipasi dalam kehidupan 
politik dan hak pilih universal den-
gan cara yang demokratis dan damai 
dan menghormati prinsip-prinsip 
kemerdekaan nasional, persatuan 
nasional dan demokrasi politik.

2. Konstitusi dan fungsi partai politik 
harus, sesuai dengan hukum, hormati 
prinsip-prinsip dasar berikut:

a. Karakter dan ruang lingkup nasi-
onal;

b. Konstitusi bebas;
c. Upaya mengejar publik;
G�� .HEHEDVDQ� EHUD¿OLDVL� GDQ� D¿OLDVL�

tunggal;
e. Penggunaan cara damai hanya 

untuk mengejar tujuan dan laran-
gan penciptaan atau penggunaan 
organisasi militer, paramiliter atau 
militer;

f. Organisasi dan fungsi demokrasi;
g. Representasi minimum, 

sebagaimana ditetapkan oleh 
hukum;

h. Larangan menerima kontribusi 
moneter dan ekonomi dari asing 
pemerintah dan lembaga pemerin-
tah;

i. Render akun untuk penggunaan 
dana publik.

3. Melalui tujuan, program, dan kegia-
tan mereka, partai politik harus 
berkontribusi terhadap:

a. Konsolidasi bangsa Angola dan 
kemerdekaan nasional;

b. Menjaga integritas teritorial;
c. Memperkuat persatuan nasional;
d. Pertahanan kedaulatan dan 

demokrasi nasional;
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e. Perlindungan kebebasan mendasar 
dan hak asasi manusia;

f. Mempertahankan sifat republik 
dari pemerintah dan sekuler sifat 
negara.

4. Partai politik berhak atas perlakuan 
yang sama oleh entitas yang melaku-
kan kekuatan politik, perlakuan tidak 
memihak oleh pers negara dan hak 
untuk berolah raga oposisi demokra-
tis, di bawah ketentuan Konstitusi 
dan hukum.

3DVDO���

�6LPERO�1DVLRQDO�

1. Simbol nasional Republik Angola 
adalah bendera nasional lambang 
nasional dan lagu kebangsaan.

2. Bendera nasional, lencana nasional 
dan lagu kebangsaan, simbol nasi-
onal kedaulatan dan kemerdekaan 
serta persatuan dan integritas 
Republik Angola, adalah yang dia-
dopsi pada saat proklamasi nasional 
kemerdekaan pada 11 November 1975 
dan sebagaimana dijelaskan dalam 
Lampiran I, II dan III Konstitusi ini.

��� 6SHVL¿NDVL�WHNQLV�GDQ�NHWHQWXDQ�PHQ-
genai penghormatan dan penggunaan 
bendera nasional, lencana nasional 
dan lagu kebangsaan akan ditetapkan 
oleh hukum.

3DVDO���

�%DKDVD�

1. Bahasa resmi Republik Angola ada-
lah bahasa Portugis.

2. Negara akan menghargai dan mem-
promosikan studi, pengajaran, dan 
penggunaan Angola lainnya bahasa, 
selain bahasa komunikasi internasi-
onal utama.

3DVDO���

�,EXNRWD�5HSXEOLN�$QJROD�

Ibukota Republik Angola adalah Luanda.

3DVDO���

�7XJDV�0HQGDVDU�1HJDUD�

Tugas mendasar negara Angola adalah:

a. Untuk menjamin kemerdekaan nasi-
onal, integritas wilayah dan nasional 
kedaulatan;

b. Untuk memastikan hak-hak dasar, 
kebebasan dan jaminan;

c. Untuk secara bertahap menciptakan 
kondisi yang diperlukan diperlukan 
untuk secara efektif menerapkan hak-
hak ekonomi, sosial dan budaya warga 
negara;

d. Untuk mempromosikan kesejahteraan, 
solidaritas sosial dan peningkatan kual-
itas hidup orang-orang Angola, khu-
susnya di antara kelompok-kelompok 
yang paling miskin di populasi;

e. Untuk mempromosikan pemberantasan 
kemiskinan;

f. Untuk mempromosikan kebijakan yang 
akan membuat perawatan kesehatan 
primer universal dan gratis;

g. Untuk mempromosikan kebijakan yang 
akan memastikan akses universal ke 
wajib gratis pendidikan berdasarkan 
ketentuan yang ditentukan oleh hukum;

h. Untuk mempromosikan persamaan hak 
dan peluang di antara orang Angola, 
WHUOHSDV� GDUL� DVDO�� UDV�� D¿OLDVL� SLKDN��
jenis kelamin, warna kulit, usia atau 
bentuk lain dari diskriminasi;

i. Untuk melakukan investasi strategis, 
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berskala besar, permanen dalam 
sumber daya manusia, dengan 
penekanan khusus pada perkembangan 
penuh anak-anak dan remaja orang, 
serta dalam pendidikan, perawatan 
kesehatan, primer dan sekunder 
ekonomi dan sektor-sektor lain yang 
menyusun pembangunan mandiri;

j. Untuk memastikan perdamaian dan 
keamanan nasional;

k. Untuk mempromosikan kesetaraan 
antara laki-laki dan perempuan;

l. Untuk mempertahankan demokrasi dan 
memastikan serta mendorong partisi-
pasi demokratis dari warga negara dan 
masyarakat sipil dalam penyelesaian 
masalah nasional;

m. Untuk mempromosikan pembangu-
nan yang harmonis dan berkelanjutan 
di seluruh negara wilayah, melindungi 
lingkungan, sumber daya alam dan 
bersejarah, warisan budaya dan seni 
bangsa;

n. Untuk melindungi, menghargai, dan 
menghargai bahasa Angola yang berasal 
dari Afrika, sebagai bagian dari warisan 
budaya, dan untuk mempromosikan 
perkembangan mereka, sebagai bahasa 
yang hidup yang mencerminkan identi-
tas nasional;

o. Untuk mempromosikan perbaikan 
berkelanjutan untuk indeks pembangu-
nan manusia Angola;

p. Untuk mempromosikan keunggu-
lan, kualitas, inovasi, kewirausahaan, 
H¿VLHQVL�GDQ�PRGHUQLWDV�GDODP�NLQHUMD�
warga negara, institusi, perusahaan 
dan layanan dalam berbagai aspek 
kehidupan mereka dan di berbagai sek-
tor aktivitas;

q. Tugas-tugas lain sebagaimana ditentu-
kan dalam Konstitusi dan oleh hukum.

-8'8/�,,��

+$.�'$1�78*$6�)81'$0(17$/

%$%�,

�35,16,3�8080

3DVDO���
�3ULQVLS�8QLYHUVDOLWDV�

1. Semua orang akan menikmati hak, 
kebebasan dan jaminan yang diaba-
dikan dalam Konstitusi dan tunduk 
pada tugas yang ditetapkan dalam 
Konstitusi dan hukum.

2. Warga Angola yang tinggal atau 
mendapati diri mereka di luar negeri 
akan menikmati hak-hak tersebut, 
kebebasan dan jaminan serta per-
lindungan negara dan harus tunduk 
pada tugas yang ditetapkan dalam 
Konstitusi dan hukum.

3. Setiap orang akan memiliki tugas ber-
kaitan dengan keluarga, masyarakat, 
negara dan lainnya lembaga yang 
diakui secara hukum, khususnya:

a. Untuk menghormati hak, kebe-
basan, dan properti orang lain, 
moral, dapat diterima perilaku dan 
kebaikan bersama;

b. Untuk menghormati dan memper-
hatikan orang lain tanpa diskrim-
inasi dalam bentuk apa pun dan 
untuk memelihara hubungan yang 
mempromosikan, menjaga dan 
memperkuat timbal balik hormat 
dan toleransi.
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3DVDO���

�3ULQVLS�.HVHWDUDDQ�

1. Setiap orang harus sama di bawah 
Konstitusi dan oleh hukum.

2. Tidak seorang pun dapat didiskrimi-
nasi, diistimewakan, dirampas hak-
nya atau dibebaskan dari tugas apa 
pun berdasarkan keturunan, jenis 
kelamin, ras, suku, warna kulit, keca-
catan, bahasa, tempat lahir, agama, 
SROLWLN��LGHRORJLV�DWDX�¿ORVR¿V�NHSHU-
cayaan, tingkat pendidikan atau status 
ekonomi, sosial atau profesional.

3DVDO���

�8VLD�'HZDVD�
Usia dewasa adalah 18 tahun.

3DVDO���

�2UDQJ�$VLQJ�GDQ�2UDQJ�7DQSD�
.HZDUJDQHJDUDDQ�

1. Orang asing dan orang tanpa kewar-
ganegaraan akan menikmati hak-hak 
dasar, kebebasan dan jaminan dan 
perlindungan negara.

2. Yang berikut ini dilarang untuk orang 
asing dan orang yang tidak memiliki 
kewarganegaraan:

a. Memegang jabatan dalam tubuh 
yang menjalankan kekuasaan ber-
daulat;

b. Hak pemilihan, berdasarkan 
ketentuan hukum;

c. Mendirikan atau melayani di par-
tai politik;

d. Hak untuk berpartisipasi dalam 
politik, sebagaimana ditentukan 
oleh hukum;

e. Akses ke karir diplomatik;
f. Masuk ke dalam angkatan ber-

senjata, kepolisian nasional dan 
intelijen dan organisasi kea-
manan;

g. Fungsi administrasi negara 
langsung, berdasarkan ketentuan 
hukum;

h. Setiap hak dan kewajiban lain 
yang disediakan khusus untuk 
warga negara Angola di bawah 
Konstitusi dan hukum.

3. Hak yang tidak diberikan kepada 
orang asing dapat diberikan kepada 
warga negara regional atau komuni-
tas budaya tempat Angola bergabung 
atau terkait, melalui konvensi inter-
nasional dan atas dasar timbal balik, 
dengan pengecualian dari hak untuk 
memilih dan mendukung pemilihan 
bagi badan-badan yang melaksanakan 
kekuatan berdaulat.

3DVDO���

�/LQJNXS�+DN�'DVDU�

1. Hak-hak dasar yang ditetapkan dalam 
Konstitusi ini tidak akan mengecua-
likan orang lain terkandung dalam 
hukum dan aturan hukum internasi-
onal yang berlaku.

2. Ketentuan konstitusi dan hukum yang 
berkaitan dengan hak-hak dasar harus 
ditafsirkan dan dimasukkan sesuai 
dengan Deklarasi Universal Hak 
Asasi Manusia, Piagam Afrika ten-
tang Hak Asasi Manusia dan Rakyat 
dan perjanjian internasional ten-
WDQJ� PDVDODK� \DQJ� GLUDWL¿NDVL� ROHK�
Republik Angola.

3. Dalam pertimbangan apa pun oleh 
pengadilan Angola tentang perselisi-
han tentang masalah mendasar hak, 
instrumen internasional sebagaimana 
dimaksud pada poin sebelumnya 
adalah diterapkan, meskipun tidak 
diminta oleh pihak-pihak terkait.
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3DVDO���

�$WXUDQ�\DQJ�0HQJDWXU�+DN��
.HEHEDVDQ�GDQ�-DPLQDQ�

Prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam 
bab ini berlaku untuk hak, kebebasan 
dan menjamin dan terhadap hak - hak 
dasar yang serupa yang ditetapkan dalam 
Konstitusi atau diabadikan dalam hukum 
atau konvensi internasional.

3DVDO���

�.HNXDWDQ�+XNXP�

1. Prinsip-prinsip konstitusional men-
genai hak-hak dasar, kebebasan dan 
jaminan langsung berlaku untuk, dan 
mengikat, semua publik dan pribadi 
entitas.

2. Negara harus mengadopsi inisiatif 
legislatif dan langkah-langkah lain 
yang sesuai untuk memastikan real-
isasi ekonomi, sosial dan budaya 
secara bertahap dan efektif hak, ses-
uai dengan sumber daya yang terse-
dia.

3DVDO���

�$NVHV�NH�+XNXP�GDQ�3HUOLQGXQJDQ�
+XNXP�\DQJ�HIHNWLI�

1. Setiap orang harus memastikan akses 
ke hukum dan pengadilan untuk 
membelahak dan kepentingan mereka 
yang dilindungi secara hukum, dan 
keadilan tidak akan ditolak siapa pun 
karena kurangnya sarana keuangan.

2. Menurut ketentuan hukum, setiap 
orang akan memiliki hak atas infor-
masi hokum dan saran, kepada 
penasihat hukum dan didampingi 
oleh pengacara sebelum wewenang.

��� 8QGDQJ�XQGDQJ� KDUXV� PHQGH¿-
nisikan dan memastikan perlindun-
gan yang memadai untuk kerahasiaan 
hukum proses.

4. Setiap orang berhak untuk mendapat-
kan putusan dalam gugatan apa pun di 
mana ia menjadi pihak dalam jangka 
waktu yang wajar dan melalui proses 
yang adil.

5. Untuk tujuan melindungi hak-hak 
pribadi, kebebasan dan jaminan, 
hukum harus memastikan proses 
peradilan warga negara yang ditandai 
dengan kecepatan dan diberikan pri-
oritas, untuk mendapatkan perlindun-
gan peradilan yang efektif dan tepat 
waktu terhadap ancaman atau pelang-
garan hak-hak ini.

%$%�,,�

.(%(%$6$1�'$1
*$5$16,�+$.�'$6$5�

%$*,$1�,��

+$.�,1',9,'8�'$1�.2/(.7,)�
'$1�.(%(%$6$1

3DVDO���

�+DN�8QWXN�+LGXS�

Negara harus menghormati dan 
melindungi kehidupan manusia, yang 
tidak dapat diganggu gugat.

3DVDO���

�+DN�$WDV�,QWHJULWDV�3ULEDGL�

��� ,QWHJULWDV�PRUDO��LQWHOHNWXDO�GDQ�¿VLN�
individu tidak dapat diganggu gugat.

2. Negara harus menghormati dan 
melindungi pribadi manusia dan 
martabat manusia.

3DVDO���

�+DN�$WDV�,GHQWLWDV�GDQ�3ULYDVL�

1. Hak atas identitas pribadi, kapasi-
tas sipil, kebangsaan, nama baik dan 
reputasi, persamaan, kebebasan ber-
bicara, dan privasi dalam kehidupan 
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pribadi dan keluarga adalah diakui 
untuk semua.

2. Undang-undang harus memberikan 
jaminan yang efektif terhadap pen-
gadaan dan penggunaan informasi 
yang berkaitan dengan individu dan 
keluarga dengan cara yang kasar atau 
menyinggung martabat manusia.

3DVDO���

�7LGDN�'DSDW�'LJDQJJX�*XJDW�'DUL�
5XPDK�

1. Rumah tidak dapat diganggu gugat.

2. Tidak seorang pun dapat masuk atau 
melakukan pencarian atau peny-
itaan di rumah setiap individu tanpa 
persetujuan mereka, kecuali dalam 
situasi yang ditentukan berdasar-
kan Konstitusi dan dalam hukum 
dan ketika diberikan surat perintah 
dari otoritas yang sesuai dikeluarkan 
untuk kasus yang ditentukan secara 
hukum dengan cara yang ditentukan 
secara hukum, dalam kasus ini ÀD-
JUDQWH delito atau dalam situasi daru-
rat untuk memberikan bantuan.

3. Undang-undang harus menetapkan 
kasus-kasus di mana otoritas yang 
sesuai dapat memerintahkan entri, 
pencarian dan penyitaan properti, 
dokumen atau objek lain di rumah.

3DVDO���

�7LGDN�'DSDW�'LJDQJJX�*XJDW�GDQ�
.RPXQLNDVL�

1. Kerahasiaan korespondensi dan 
sarana komunikasi pribadi lainnya, 
\DLWX� NRPXQLNDVL� SRV�� WHOHJUD¿N��
telepon dan telematik tidak dapat 
diganggu gugat.

2. Gangguan oleh otoritas publik dalam 
korespondensi pribadi dan lainnya 

sarana komunikasi pribadi hanya 
akan diizinkan dengan cara putusan 
oleh otoritas yudisial yang sesuai ber-
dasarkan ketentuan hukum.

3DVDO���

�.HOXDUJD��3HUQLNDKDQ��GDQ�)LOLDVL�

1. Keluarga adalah inti dasar organisasi 
sosial dan akan menjadi objek per-
lindungan khusus oleh negara, baik 
berdasarkan perkawinan atau serikat 
secara fakta antara seorang pria dan 
seorang wanita.

2. Setiap orang berhak untuk secara 
bebas menemukan keluarga berdasar-
kan ketentuan Konstitusi dan hukum.

3. Pria dan wanita harus sama di dalam 
keluarga, di masyarakat dan di depan 
negara, menikmati hak yang sama 
dan bertanggung jawab atas tugas 
yang sama.

4. Undang-undang harus mengatur pers-
yaratan untuk, dan dampak dari, per-
nikahan dan serikat secara fakta, serta 
pembubaran mereka.

5. Anak-anak harus setara di hadapan 
hukum dan diskriminasi apa pun atau 
penggunaan apa pun nomenklatur 
GLVNULPLQDWLI�WHUNDLW�¿OLDVL�KDUXV�GLOD-
rang.

6. Ini akan menjadi prioritas mutlak 
keluarga, negara dan masyarakat 
untuk melindungi hak anak, yaitu 
pengasuhan mereka yang penuh dan 
seimbang, perawatan kesehatan, 
kondisi pendidikan dan kehidupan.

7. Negara, bekerja sama dengan kelu-
arga dan masyarakat, akan mempro-
mosikan sepenuhnya dan perkem-
bangan yang seimbang dari kaum 
muda dan remaja, dan penciptaan 
kondisi untuk pemenuhan politik, 
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ekonomi, sosial dan budaya mereka 
hak dan akan menumbuhkan organ-
isasi pemuda yang didirikan untuk 
ekonomi, budaya, artistik, rekreasi, 
olahraga, lingkungan, ilmiah, pendi-
dikan, patriotik dan tujuan pertukaran 
pemuda internasional.

3DVDO���

�+DN�.HEHEDVDQ�)LVLN�GDQ�3ULEDGL�
.HDPDQDQ�

1. Setiap orang berhak atas kebebasan 
¿VLN�GDQ�NHDPDQDQ�LQGLYLGX�

2. Tidak seorang pun dapat dirampas 
kebebasannya, kecuali dalam kasus 
yang ditentukan oleh Konstitusi dan 
hukum.

��� +DN� DWDV� NHEHEDVDQ� ¿VLN� GDQ� NHD-
manan individu juga harus melibat-
kan:

a. Hak untuk tidak mengalami 
kekerasan dalam bentuk apa pun 
oleh publik atau pribadi entitas;

b. Hak untuk tidak disiksa atau 
diperlakukan atau dihukum den-
gan cara yang kejam, tidak manu-
siawi atau cara merendahkan;

c. Hak untuk sepenuhnya menikmati 
LQWHJULWDV�¿VLN�GDQ�PHQWDO�

d. Hak untuk melindungi dan men-
gendalikan tubuh sendiri;

e. Hak untuk tidak diserahkan ke 
eksperimen medis atau ilmiah 
tanpa informasi sebelumnya dan 
persetujuan yang dibenarkan.

3DVDO���

��+DN�$WDV�3URSHUWL��3HUPLQWDDQ��GDQ�
3HQJJXVXUDQ�

1. Setiap orang akan dijamin hak untuk 
milik pribadi dan untuk itu transmisi, 
di bawah ketentuan Konstitusi dan 
hukum.

2. Negara harus menghormati dan 
melindungi properti dan hak-hak 
lainnya sebelum perorangan, badan 
hukum dan komunitas lokal, dan sipil 
sementara permintaan dan pengam-
bilalihan untuk penggunaan publik 
hanya akan diizinkan setelah diminta 
pembayaran kompensasi yang adil 
berdasarkan ketentuan Konstitusi dan 
hukum.

3. Pembayaran kompensasi sebagaimana 
dimaksud pada poin sebelumnya ada-
lah kondisi pengambilalihan.

3DVDO���

�+DN�8QWXN�,QLVLDWLI�(NRQRPL�%HEDV�

1. Perusahaan swasta akan dilakukan 
secara bebas dan dilakukan sehubun-
gan dengan Konstitusi dan hukum.

2. Setiap orang berhak untuk terlibat 
dalam bisnis bebas dan koperasi ini-
siatif, yang akan dilaksanakan ber-
dasarkan ketentuan hukum.

3. Undang-undang harus mempro-
mosikan, mengatur dan melindungi 
kegiatan ekonomi dan investasi pero-
rangan, nasional atau asing dan badan 
hukum perusahaan untuk menjamin 
kontribusi mereka bagi pembangu-
nan negara, membela emansipasi 
ekonomi dan teknologi rakyat Angola 
dan kepentingan pekerja.

3DVDO���

�+DN�/LQJNXQJDQ�

1. Setiap orang memiliki hak untuk 
hidup dalam lingkungan yang sehat 
dan tidak tercemar tugas untuk mem-
pertahankan dan melestarikannya.

2. Negara harus mengambil lang-
kah-langkah yang diperlukan untuk 
melindungi lingkungan dan spesies 
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ÀRUD� GDQ� IDXQD� GL� VHOXUXK� ZLOD\DK�
nasional, menjaga ekologi menyeim-
bangkan, memastikan lokasi kegia-
tan ekonomi yang benar dan rasional 
pengembangan dan penggunaan 
semua sumber daya alam, dalam 
konteks berkelanjutan pembangu-
nan, penghormatan terhadap hak-hak 
generasi masa depan dan pelestarian 
spesies.

3. Tindakan yang membahayakan atau 
merusak konservasi lingkungan harus 
dihukum oleh hukum.

3DVDO���

�.HEHEDVDQ�%HUHNVSUHVL�GDQ�
,QIRUPDVL�

1. Setiap orang berhak untuk mengek-
spresikan, mempublikasikan, dan 
membagikan ide-ide mereka secara 
bebas dan opini melalui kata-kata, 
gambar atau media lain, serta hak dan 
kebebasan untuk menginformasikan 
orang lain, untuk menginformasikan 
diri mereka sendiri dan untuk diin-
formasikan, tanpa rintangan atau 
diskriminasi.

2. Pelaksanaan hak dan kebebasan yang 
dijelaskan pada poin sebelumnya 
mungkin tidak dihalangi atau dibatasi 
oleh jenis atau bentuk sensor apa pun.

3. Kebebasan berekspresi dan informasi 
harus dibatasi oleh hak yang dinikmati 
oleh semua untuk nama baik mereka, 
kehormatan, reputasi dan rupa, pri-
vasi kehidupan pribadi dan keluarga, 
perlindungan yang diberikan kepada 
anak-anak dan remaja, kerahasiaan 
negara, kerahasiaan hukum, keraha-
siaan profesional dan jaminan lainnya 
hak-hak ini, di bawah ketentuan yang 
diatur oleh hukum.

4. Siapa pun yang melakukan pelangga-
ran selama menjalankan kebebasan 

ekspresi dan informasi harus bertang-
gung jawab atas tindakan mereka, 
dalam disiplin, ketentuan sipil dan 
pidana, di bawah ketentuan hukum.

5. Menurut ketentuan hukum, setiap 
individu dan badan hukum perusa-
haan harus dijamin hak jawaban yang 
sama dan efektif, hak untuk melaku-
kan koreksi, dan hak untuk kompen-
sasi atas kerusakan yang diderita.

3DVDO���

�.HEHEDVDQ�1XUDQL��$JDPD�GDQ�
,EDGDK�

1. Kebebasan hati nurani, agama dan 
ibadat tidak dapat diganggu gugat.

2. Tidak seorang pun akan dirampas 
hak-haknya, dianiaya atau dibebas-
kan kewajiban karena keyakinan 
DJDPD� DWDX� NH\DNLQDQ� ¿ORVR¿V� DWDX�
politik.

3. Menurut ketentuan hukum, hak untuk 
menjadi penentang yang berhati 
nurani adalah terjamin.

4. Tidak ada otoritas yang akan 
menanyai siapa pun sehubungan den-
gan keyakinan atau agama mereka 
praktik, kecuali untuk mengumpul-
kan data statistik yang tidak dapat 
VHFDUD�LQGLYLGXDO�GLLGHQWL¿NDVL�

3DVDO���
�.HND\DDQ�,QWHOHNWXDO�

1. Kegiatan intelektual, artistik, politik, 
ilmiah, dan komunikasi adalah diek-
spresikan secara bebas, terlepas dari 
sensor atau lisensi apa pun.

2. Penulis memiliki hak eksklusif untuk 
menggunakan, menerbitkan, dan 
mereproduksi karya mereka, yang 
dapat dialihkan ke ahli waris mereka 
untuk periode waktu yang ditetapkan 
oleh hukum.
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3. Menurut ketentuan hukum, hal-hal 
berikut harus dipastikan:

a. Perlindungan untuk keterlibatan 
individu dalam kerja kolektif dan 
dalam reproduksi citra manusia 
dan suara, termasuk budaya, pen-
didikan, kegiatan politik dan olah-
raga;

b. Hak pencipta, pemain dan serikat 
pekerja masing-masing dan aso-
siasi pengawas mendapat man-
IDDW�¿QDQVLDO�GDUL�SHNHUMDDQ�\DQJ�
mereka miliki dibuat atau diambil 
bagian dalam.

4. Undang-undang harus memastikan 
penulis penemuan industri, paten 
untuk penemuan dan proses teknologi 
merupakan hak sementara untuk 
menggunakannya, sebagai tamba-
han memastikan perlindungan untuk 
kreasi industri, kepemilikan merek, 
perusahaan nama dan merek dagang 
khas lainnya, dengan maksud untuk 
kepentingan masyarakat dan perkem-
bangan teknologi dan ekonomi neg-
ara.

3DVDO���

�.HEHEDVDQ�&LSWDDQ�%XGD\D�GDQ�
,OPLDK�

1. Penciptaan intelektual, artistik, dan 
ilmiah tidak akan dibatasi.

2. Kebebasan yang disebutkan dalam 
poin sebelumnya terdiri dari hak 
untuk menciptakan, menghasilkan 
dan mempublikasikan karya ilmiah, 
sastra dan artistik dan akan mencakup 
perlindungan hak cipta oleh hukum.

3DVDO���

�.HEHEDVDQ�3HUV�

1. Kebebasan pers dijamin, dan mun-
gkin tidak tunduk pada sebelumnya 

sensor, yaitu yang bersifat politis, 
ideologis atau artistik.

2. Negara harus menjamin ekspresi 
jamak, memaksakan kepemilikan 
yang berbeda dan keragaman edito-
rial di media.

3. Negara harus memastikan eksistensi 
dan independen serta kualitatif fungsi 
kompetitif dari layanan radio dan 
televisi publik.

4. Undang-undang harus menetapkan 
bentuk-bentuk kebebasan pers dilaku-
kan.

3DVDO���

�+DN�$WDV�:DNWX�6LDUDQ��+DN�-DZDE�
GDQ�5HVSRQ�3ROLWLN�

1. Selama pemilihan umum dan pemili-
han umum dan referendum, para kan-
didat harus memiliki hak untuk waktu 
siaran di stasiun radio dan televisi 
negara sesuai dengan ruang lingkup 
pemilihan atau referendum, di bawah 
ketentuan Konstitusi dan hukum.

2. Partai politik dengan kursi di Majelis 
Nasional berhak dan tanggapan 
politik terhadap pernyataan oleh 
Eksekutif, berdasarkan ketentuan 
yang diatur oleh hukum.

3DVDO���

��.HEHEDVDQ�7LQJJDO��%HUJHUDN�GDQ
(PLJUDVL�

1. Setiap warga negara yang secara 
hukum tinggal di Angola dapat den-
gan bebas membangun tempat ting-
gal mereka, pindah dan menetap di 
mana saja di wilayah nasional, kec-
uali dalam kasus yang ditentukan 
dalam Konstitusi dan ketika hukum 
menetapkan pembatasan, yaitu ten-
tang masuk dan tempat tinggal, 
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perlindungan lingkungan atau kepent-
ingan nasional yang vital.

2. Setiap warga negara bebas untuk ber-
emigrasi dan meninggalkan wilayah 
nasional dan kembali untuk itu, tanpa 
mengurangi pembatasan yang timbul 
dari pemenuhan secara hukum tugas 
yang ditetapkan.

3DVDO���

��.HEHEDVDQ�%HUNXPSXO�GDQ�
'HPRQVWUDVL�

1. Kebebasan berkumpul dan demon-
strasi damai dan tidak bersenjata 
harus dijamin kepada semua warga 
negara, tanpa perlu otorisasi apa pun 
dan berdasarkan ketentuan hukum.

2. Otoritas yang sesuai harus diberi 
QRWL¿NDVL�SHUWHPXDQ�VHEHOXPQ\D�GDQ�
demonstrasi diadakan di tempat-tem-
pat umum, di bawah syarat dan untuk 
tujuan didirikan dalam hukum.

3DVDO���

�.HEHEDVDQ�%HUVHULNDW�

1. Semua warga negara berhak untuk 
secara bebas bergaul satu sama lain 
tanpa membutuhkan otorisasi admin-
istratif, dengan syarat bahwa asosi-
asi tersebut diatur berdasarkan prin-
sip-prinsip demokrasi, berdasarkan 
ketentuan hukum.

2. Asosiasi akan mengejar tujuannya 
dengan bebas dan tanpa campur tan-
gan otoritas publik dan tidak boleh 
dibubarkan atau memiliki kegiatan 
mereka ditangguhkan, kecuali dalam 
kasus yang ditentukan oleh hukum

3. Tidak seorang pun wajib menjadi 
anggota asosiasi, atau dipaksa dengan 
cara apa pun untuk tetap menjadi ang-
gota satu.

4. Asosiasi atau pengelompokan yang 
tujuan atau kegiatannya bertentangan 
dengan tatanan konstitusional, atau 
yang menghasut dan mempraktikkan 
kekerasan, mempromosikan kes-
ukuan, rasisme, kediktatoran, fasisme 
atau xenophobia, selain militer, aso-
siasi militer atau jenis paramiliter, 
harus dilarang.

3DVDO���

�.HEHEDVDQ�3URIHVLRQDO�GDQ�%LVQLV
$VRVLDVL�

1. Semua anggota profesi liberal atau 
independen dan, secara umum, semua 
pekerja wiraswasta harus dijamin 
kebebasan berserikat professional 
untuk membela hak dan kepentingan 
mereka dan untuk mengatur etika 
masing-masing profesi.

2. Asosiasi untuk anggota profesi lib-
eral atau independen harus diatur 
oleh prinsip-prinsip organisasi dan 
fungsi demokrasi dan kemerdekaan 
dari negara, berdasarkan ketentuan 
hukum.

3. Standar etika asosiasi profesional 
tidak boleh bertentangan dengan 
tatanan konstitusional, hak asasi 
manusia yang fundamental atau 
hukum.

3DVDO���

�.HEHEDVDQ�6HULNDW�3HNHUMD�

1. Harus diakui bahwa semua pekerja 
memiliki kebebasan untuk mencip-
takan serikat pekerja organisasi untuk 
membela kepentingan kolektif dan 
individu mereka.

2. Harus diakui bahwa asosiasi serikat 
pekerja memiliki hak untuk memper-
tahankan hak dan kepentingan pekerja 
dan untuk menggunakan hak untuk 
dialog sosial, yang harus sepatutnya 
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memperhitungkan hak asasi manusia 
yang mendasar dan masyarakat dan 
kapasitas aktual ekonomi, di bawah 
ketentuan hukum.

3. Undang-undang harus mengatur 
SHQGLULDQ�� D¿OLDVL�� IHGHUDVL�� RUJDQL-
sasi dan penutupan asosiasi serikat 
pekerja dan harus menjamin otonomi 
mereka dan kemandirian dari pengu-
saha dan negara.

3DVDO���

�+DN�8QWXN�0RJRN�GDQ�/DUDQJDQ�
3HQXWXSDQ�

1. Pekerja harus memiliki hak mogok.

2. Penutupan harus dilarang dan pengu-
saha tidak boleh membawa perusa-
haan sama sekali atau sebagian ter-
henti dengan melarang akses pekerja 
ke tempat kerja atau serupa dengan 
sarana untuk mempengaruhi hasil 
GDUL�NRQÀLN�SHUEXUXKDQ�

3. Undang-undang harus mengatur 
pelaksanaan hak mogok dan men-
etapkan pembatasan layanan dan 
kegiatan yang dianggap penting dan 
mendesak dalam hal memenuhi kebu-
tuhan sosial yang vital.

3DVDO���

�3DUWLVLSDVL�'DODP�.HKLGXSDQ�3XEOLN�

1. Setiap warga negara berhak untuk 
mengambil bagian dalam kehidupan 
politik dan arahan urusan publik, 
baik secara langsung atau melalui 
perwakilan yang dipilih secara bebas, 
dan menjadi diinformasikan tentang 
tindakan negara dan pengelolaan 
urusan publik, di bawah ketentuan 
Konstitusi dan oleh hukum.

2. Merupakan kewajiban setiap 
warga negara untuk mematuhi dan 

menghormati hukum dan menaati 
perintah dari otoritas yang sah yang 
dikeluarkan berdasarkan ketentuan 
Konstitusi dan hukum, menghormati 
hak-hak dasar, kebebasan dan jami-
nan.

3DVDO���

�.HGXGXNDQ�-DEDWDQ�3XEOLN�

1. Setiap warga negara memiliki hak 
yang bebas dan setara kedudukan 
jabatan publik, di bawah ketentuan 
Konstitusi dan hukum.

2. Tidak seorang pun akan berprasangka 
dalam hal pengangkatan, pekerjaan 
atau profesional mereka karir, atau 
manfaat sosial yang menjadi hak mer-
eka, karena latihan hak politik atau 
memegang jabatan publik, berdasar-
kan ketentuan Konstitusi dan oleh 
hukum.

3. Dalam mengatur kedudukan jabatan 
terpilih, hukum hanya akan menentu-
kan ketidaklayakan yang dibutuhkan 
untuk menjamin kebebasan memilih 
dan memastikan pemilih kemandirian 
dan kurangnya bias dalam pelaksa-
naan kantor yang bersangkutan.

3DVDO���

�+DN�8QWXN�0HPLOLK�

1. Setiap warga negara yang telah men-
capai usia delapan belas tahun ber-
hak untuk memilih dan mencalonkan 
diri dalam pemilihan untuk negara 
bagian atau badan otoritas lokal dan 
untuk melayani masa jabatan atau 
mandat mereka, di bawah ketentuan 
Konstitusi dan hukum.

2. Hak untuk memilih mungkin 
tidak dibatasi kecuali berkenaan 
dengan ketidakmampuan dan 
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ketidakmampuan yang ditentukan 
dalam Konstitusi.

3. Pelaksanaan hak untuk memilih harus 
bersifat pribadi dan tidak dapat dip-
indahtangankan dan harus menjadi 
tugas sipil.

3DVDO���

�.HEHEDVDQ�8QWXN�0HPEHQWXN�
$VRVLDVL�3ROLWLN�GDQ�3DUWDL�3DUWDL�

3ROLWLN�

1. Akan ada kebebasan untuk membuat 
asosiasi politik dan partai politik, 
di bawah ketentuan Konstitusi dan 
hukum.

2. Setiap warga negara berhak untuk 
berpartisipasi dalam asosiasi politik 
dan partai politik, di bawah ketentuan 
Konstitusi dan hukum.

%$*,$1�,,��

-$0,1$1�+$.�'$6$5

'$1�.(%(%$6$1

3DVDO���

�-DPLQDQ�8PXP�1HJDUD�

1. Negara harus mengakui hak dan 
kebebasan dasar yang tidak dapat 
diganggu gugat diabadikan dalam 
Konstitusi dan akan menciptakan 
politik, ekonomi, sosial dan kondisi 
budaya dan kondisi perdamaian dan 
stabilitas yang menjamin mereka 
realisasi dan perlindungan yang efek-
tif, di bawah ketentuan Konstitusi dan 
hukum.

2. Semua otoritas publik wajib meng-
hormati dan menjamin kebebasan 
pelaksanaan hak-hak dasar dan kebe-
basan dan pemenuhan konstitusi dan 
tugas hukum.

3DVDO���

�3HPEDWDVDQ�+DN��.HEHEDVDQ�GDQ�
-DPLQDQ�

1. Undang-undang hanya dapat mem-
batasi hak, kebebasan dan jaminan 
dalam kasus-kasus secara tegas diten-
tukan dalam Konstitusi dan pem-
batasan ini harus dibatasi pada apa 
yang ada perlu, proporsional dan 
masuk akal dalam masyarakat yang 
bebas dan demokratis untuk melind-
ungi hak dan kepentingan konstitu-
sional lainnya yang dilindungi.

2. Hukum yang membatasi hak, kebe-
basan dan jaminan harus bersifat 
umum dan sifat abstrak dan mungkin 
tidak memiliki efek retroaktif atau 
mengurangi luas atau ruang lingkup 
isi esensial dari ajaran konstitusi.

3DVDO���

��%DWDVDQ�$WDX�3HQDQJJXKDQ�+DN��
.HEHEDVDQ�GDQ�-DPLQDQ�

1. Pelaksanaan hak, kebebasan dan jam-
inan warga hanya mungkin terbatas 
atau ditangguhkan jika terjadi perang, 
pengepungan atau keadaan darurat, 
di bawah ketentuan Konstitusi dan 
hukum.

2. Keadaan perang, pengepungan atau 
keadaan darurat hanya dapat dinya-
takan sebagian atau seluruh nasional 
wilayah dalam kasus-kasus agresi 
yang nyata atau segera oleh pasukan 
asing, serius ancaman terhadap, atau 
gangguan, tatanan demokrasi konsti-
tusional, atau publik bencana.

3. Keputusan untuk memilih keadaan 
perang, pengepungan atau keadaan 
darurat, selain itu deklarasi dan 
implementasi harus selalu terbatas 
pada yang diperlukan dan tindakan 
yang tepat diperlukan untuk menjaga 
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ketertiban umum dan melindungi 
jenderal kepentingan umum, 
mengamati prinsip proporsionalitas 
dan terbatas, khususnya berkenaan 
dengan luas dan durasi dan sarana 
yang digunakan, untuk itu yang 
sangat diperlukan untuk segera 
mengembalikan normalitas 
konstitusional.

4. Deklarasi tentang keadaan perang, 
pengepungan atau keadaan daru-
rat harus berunding pada publik 
berwenang atas kekuasaan dan 
tanggung jawab untuk mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan 
mengembalikan normalitas konstitu-
sional.

5. Dalam keadaan apa pun, deklarasi 
keadaan perang, pengepungan, atau 
efek darurat:

a. Penerapan aturan konstitusional 
mengenai tanggung jawab dan 
berfungsinya badan-badan yang 
menjalankan kekuasaan berdaulat;

b. Hak dan kekebalan lembaga 
negara yang menjalankan 
kekuatan berdaulat;

c. Hak untuk hidup, integritas 
pribadi dan identitas pribadi;

d. Kapasitas sipil dan 
kewarganegaraan;

e. Sifat hukum pidana yang tidak 
berlaku surut;

f. Hak atas pertahanan;
g. Kebebasan hati nurani dan agama.

6. Undang-undang khusus akan men-
gatur keadaan perang, pengepungan 
atau keadaan darurat.

3DVDO���

�/DUDQJDQ�+XNXPDQ�0DWL�

Hukuman mati harus dilarang.

3DVDO���
�/DUDQJDQ�3HQ\LNVDDQ�GDQ�3HUODNXDQ�

0HUHQGDKNDQ�0DUWDEDW�
Tidak seorang pun akan mengalami 
penyiksaan, kerja paksa atau kejam, 
merendahkan atau tidak manusiawi 
pengobatan.

3DVDO���

�.HMDKDWDQ�%HUDW�GDQ�.HNHUDVDQ�
Hal-hal berikut harus tidak dapat diterima 
dan tidak memenuhi syarat untuk amnesti 
atau pembebasan sementara, melalui 
penerapan langkah-langkah paksaan:
a. Genosida dan kejahatan terhadap 

kemanusiaan, sebagaimana diatur 
dalam hukum;

b. Kejahatan diatur dalam hukum.

3DVDO���

�.HKLODQJDQ�$PQHVWL�
Efek hukum amnesti diimplementasikan 
berdasarkan ketentuan hukum yang 
sesuai harus dianggap sah dan tidak dapat 
dipulihkan.

3DVDO���

�+DN�KDN�0HUHND�\DQJ�'LWDKDQ�GDQ�
'LSHQMDUD�

Siapa pun yang dirampas kebebasannya 
harus diberi tahu pada saat itu dipenjara 
atau ditahan dengan alasan masing-
masing dan hak-haknya, yaitu:

a. Untuk ditampilkan surat perintah 
untuk mereka penjara atau penahanan 
yang dikeluarkan oleh wewenang 
yang sesuai, berdasarkan ketentuan 
hukum;

b. Diberitahu tempat di mana mereka 
akan dibawa;

c. Untuk memberi tahu keluarga dan 
pengacara mereka tentang hukuman 
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penjara atau penahanan dan tempat di 
mana mereka akan dibawa;

d. Untuk memilih pengacara atau penasi-
hat yang mereka percayai untuk men-
emani polisi dan pertanyaan hukum;

e. Untuk berkonsultasi dengan peng-
acara sebelum membuat pernyataan;

f. Untuk tetap diam dan tidak membuat 
pernyataan atau melakukannya hanya 
di hadapan seorang pengacara pilihan 
mereka;

g. Tidak membuat pengakuan dan per-
nyataan yang memberatkan mereka;

h. Untuk dibawa ke hadapan hakim yang 
WHSDW�XQWXN�NRQ¿UPDVL�DWDX�MLND�WLGDN��
mereka dipenjara dan diadili secara 
hukum batas waktu yang ditetapkan 
atau dilepaskan;

i. Untuk berkomunikasi dalam bahasa 
yang mereka pahami atau melalui 
penerjemah.

3DVDO���

�3HUDPSDVDQ�.HEHEDVDQ�

1. Perampasan kebebasan hanya akan 
diizinkan dalam kasus dan di bawah 
ketentuan yang ditentukan oleh 
hukum.

2. Polisi atau entitas lain hanya dapat 
menahan atau melakukan penang-
kapan dalam kasus-kasus ditentukan 
dalam Konstitusi dan hukum, dalam 
ÀDJUDQWH� GHOLWR atau ketika dalam 
memiliki surat perintah yang dikelu-
arkan oleh otoritas yang sesuai.

3DVDO���

�3HQHUDSDQ�+XNXP�3LGDQD�

1. Tanggung jawab pidana bersifat 
pribadi dan tidak dapat dipindahtan-
gankan.

2. Tidak seorang pun akan dihukum 
berdasarkan hukum pidana kec-
uali tindakan atau kelalaian tersebut 
dapat dihukum berdasarkan keten-
tuan undang-undang yang sudah ada 
sebelumnya, juga tidak akan ada 
orang yang menjadi objek tindakan 
keamanan kecuali prasyarat ditetap-
kan dalam pra hukum yang ada.

3. Tidak ada hukuman atau tindakan 
pengamanan yang akan diterapkan 
kecuali jika secara tegas disetujui 
dalam undang-undang yang sudah 
ada sebelumnya.

4. Tidak seorang pun akan menjadi 
objek hukuman atau tindakan pen-
gamanan yang lebih parah daripada 
yang diberikan pada saat melakukan 
SHUWDQ\DDQ� DWDX� YHUL¿NDVL� GDUL� PDV-
ing-masing prasyarat, dan hukum 
pidana dengan konten yang lebih 
menguntungkan bagi terdakwa harus 
diterapkan secara retroaktif.

5. Tidak seorang pun akan diadili lebih 
dari satu kali untuk masalah yang 
sama.

6. Warga negara yang dihukum secara 
tidak adil akan memiliki hak untuk 
memeriksa hukuman mereka dan 
menerima kompensasi atas segala 
kerusakan yang mereka alami, 
sebagaimana ditentukan. oleh hukum.

3DVDO���

��%DWDV�+XNXPDQ�GDQ�/DQJNDK�
/DQJNDK�.HDPDQDQ�

1. Tidak ada hukuman atau tindakan 
keamanan yang merampas atau mem-
batasi kebebasan akan bersifat abadi 
atau durasi yang tidak terbatas atau 
tidak ditentukan.

2. Orang-orang yang dihukum yang 
menjadi objek hukuman atau tindakan 
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keamanan yang merampas kebebasan 
mereka akan mempertahankan hak-
hak dasar mereka, hanya tunduk pada 
batasan yang melekat pada keyakinan 
mereka dan terhadap persyaratan 
khusus yang dikenakan oleh pelaksa-
naan hukuman masing-masing.

3DVDO���

�-DPLQDQ�'DODP�3URVHV�3LGDQD�

1. Tidak seorang pun dapat ditahan, 
dipenjara, atau dibawa ke penga-
dilan kecuali berdasarkan ketentuan 
hukum, dan semua terdakwa atau 
tahanan akan dijamin haknya untuk 
mendapatkan pembelaan, banding 
dan penasihat hukum.

2. Semua warga negara dianggap tidak 
bersalah sampai hukuman mereka 
menjadi�UHV�MXGLFDWD�

3. Terdakwa memiliki hak untuk memi-
lih pengacara atau penasihat dan 
untuk dibantu oleh mereka selama 
proses hukum, dan kasus dan fase 
di mana bantuan hukum wajib wajib 
ditentukan oleh hukum.

4. Terdakwa dan tahanan memiliki hak 
untuk menerima kunjungan dari pen-
gacara, keluarga, teman dan penasi-
hat agama mereka dan untuk berko-
respondensi dengan mereka, tanpa 
mengurangi ketentuan yang terkand-
ung dalam Pasal 63 (e) dan Pasal 194 
(3).

5. Terdakwa atau tahanan yang tidak 
dapat menunjuk pengacara karena ala-
san keuangan harus, menurut keten-
tuan hukum, dipastikan mendapat 
bantuan hukum yang memadai.

6. Setiap orang yang dihukum akan 
memiliki hak untuk mengajukan 
banding atau prosedur peninjauan 
luar biasa ke pengadilan yang sesuai 

terhadap hukuman pidana mereka, 
berdasarkan ketentuan hukum.

3DVDO���

(Habeas Corpus�

1. Setiap orang berhak untuk 
mengajukan permohonan KDEHDV�
FRUSXV� terhadap penyalahgunaan 
kekuasaan dalam bentuk pemenjaraan 
atau penahanan ilegal, untuk diajukan 
ke pengadilan yang sesuai.

2. Aplikasi untuk surat perintah KDEHDV�
FRUSXV dapat dibuat oleh individu 
yang bersangkutan atau setiap indi-
vidu yang menggunakan hak politi-
knya.

3. Proses KDEHDV� FRUSXV akan diatur 
oleh hukum.

3DVDO���

�'DWD�Habeas�

1. Setiap orang harus memiliki hak 
untuk mengajukan permohonan data 
habeas untuk memastikan bahwa 
mereka diberitahu tentang informasi 
apa pun tentang mereka yang ter-
kandung dalam ¿OH, arsip, dan catatan 
yang terkomputerisasi, dan bahwa 
mereka diberitahu tentang tujuan 
yang menjadi tujuan ini, dan, selain 
itu, akan memiliki hak untuk meminta 
agar ini diperbaiki atau diperbarui, di 
bawah ketentuan hukum dan semen-
tara melindungi negara dan keraha-
siaan hukum.

2. Pencatatan dan pemrosesan data yang 
mengacu pada keyakinan politik, 
¿ORVR¿V� DWDX� LGHRORJLV�� NHSHUFD\DDQ�
agama, partai politik atau keang-
gotaan serikat pekerja atau asal etnis 
warga negara untuk tujuan diskrimi-
natif harus dilarang.
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3. Akses ke data pribadi pihak ketiga 
dan transfer data pribadi dari satu ¿OH 
ke ¿OH lain dalam departemen atau 
lembaga yang berbeda juga akan 
dilarang, kecuali dalam kasus yang 
ditetapkan dalam undang-undang 
atau peraturan hukum.

4. Ketentuan yang terkandung dalam 
artikel sebelumnya harus, dengan 
adaptasi yang diperlukan, berlaku 
untuk data habeas.

3DVDO���

�(NVWUDGLVL�GDQ�'HSRUWDVL�

1. Deportasi atau ekstradisi warga 
Angola dari wilayah nasional tidak 
diizinkan.

2. Ekstradisi warga negara asing untuk 
motif politik, untuk tuduhan yang 
dapat dihukum dengan hukuman 
mati atau dalam kasus-kasus di mana 
dapat dibenarkan diakui bahwa ekstr-
adisi dapat mengakibatkan penyik-
saan, perlakuan tidak manusiawi atau 
kejam terhadap individu yang ber-
sangkutan atau akan mengakibatkan 
kerusakan permanen pada mereka. 
LQWHJULWDV�¿VLN�GL�EDZDK�KXNXP�QHJ-
ara yang mengajukan ekstradisi, tidak 
akan diizinkan.

3. Sesuai dengan hukum, pengadilan 
Angola harus mengetahui dakwaan 
terhadap warga negara yang ekstra-
disinya tidak diizinkan, sesuai den-
gan ketentuan yang terkandung dalam 
poin-poin sebelumnya dalam Pasal 
ini.

4. Pengusiran dari wilayah nasional 
warga negara asing atau orang tanpa 
kewarganegaraan dengan izin ting-
gal di negara tersebut atau mereka 
yang telah meminta suaka hanya akan 

ditentukan oleh putusan pengadilan, 
kecuali jika otorisasi telah dicabut, 
berdasarkan ketentuan hukum.

5. Undang-undang harus mengatur per-
syaratan dan ketentuan untuk ekstra-
disi dan pengusiran orang asing.

3DVDO���

�+DN�6XDND�

1. Semua warga negara asing atau eks-
patriat dijamin hak suaka jika terjadi 
penganiayaan karena alasan politik, 
yaitu yang melibatkan ancaman serius 
atau penganiayaan sebagai akibat dari 
pekerjaan mereka untuk demokrasi, 
kemerdekaan nasional, perdamaian 
di antara orang-orang yang berbeda, 
kebebasan dan hak asasi manusia, 
sesuai dengan hukum yang berlaku 
dan instrumen internasional.

2. Undang-undang harus menentukan 
status pengungsi politik.

3DVDO���

�+DN�$WDV�3HUVLGDQJDQ�\DQJ�$GLO�GDQ�
6HVXDL�

Setiap warga negara berhak atas 
persidangan yang adil dan cepat sesuai 
dengan hukum.

3DVDO���

��+DN�8QWXN�0HQJDMXNDQ�3HWLVL��
7XGXKDQ��.ODLP��GDQ�.HOXKDQ�

Setiap orang berhak untuk secara 
individu atau bersama-sama mengajukan 
petisi, tuduhan, klaim atau keluhan 
kepada badan yang berdaulat atau 
otoritas lain untuk membela hak-hak 
mereka, Konstitusi, undang-undang atau 
kepentingan umum, dan juga berhak 
untuk diberi tahu hasil pertimbangan 
mereka dalam periode waktu yang wajar.
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3DVDO���

��+DN�$WDV�$NVL�%HUVDPD�

Setiap warga negara, baik secara individu 
atau melalui asosiasi yang mewakili 
kepentingan tertentu, harus memiliki hak 
untuk mengambil tindakan hukum dalam 
kasus-kasus dan berdasarkan ketentuan 
yang ditetapkan oleh hukum, dengan 
tujuan membatalkan tindakan yang 
berbahaya bagi kesehatan masyarakat, 
publik, bersejarah dan budaya. 
warisan, lingkungan, kualitas hidup, 
hak-hak konsumen, legalitas tindakan 
administratif dan kepentingan kolektif 
lainnya.

3DVDO���

�.HZDMLEDQ�1HJDUD�GDQ�%DGDQ�3XEOLN�
ODLQQ\D�

1. Negara dan badan-badan publik lain-
nya harus secara bersama-sama dan 
secara sipil bertanggung jawab atas 
segala tindakan dan kelalaian yang 
dilakukan oleh organ-organ mereka, 
masing-masing pemegang jabatan, 
agen dan staf mereka dalam melak-
sanakan tugas legislatif, yudikatif dan 
administrasi mereka atau sebagai aki-
bat dari kata tugas yang mengakibat-
kan pelanggaran hak, kebebasan dan 
jaminan atau kerugian bagi mereka 
yang berhak atas mereka atau pihak 
ketiga.

2. Orang-orang yang bertanggung jawab 
atas tindakan atau kelalaian ini harus 
bertanggung jawab atas tindakan 
tersebut, secara pidana dan disiplin, 
berdasarkan ketentuan hukum.

%$%�,,,��

+$.�'$1�78*$6�(.2120,��
626,$/�'$1�%8'$<$

3DVDO���

�+DN�8QWXN�%HNHUMD�

1. Pekerjaan adalah hak dan kewajiban 
semua orang. 

2. Setiap pekerja berhak atas pelatihan 
kejuruan, pembayaran yang adil, hari 
istirahat, liburan, perlindungan, dan 
kesehatan dan keselamatan di tempat 
kerja, sesuai dengan hukum. 

3. Untuk memastikan hak untuk bekerja, 
negara akan dikenakan biaya untuk 
mempromosikan:

a. Implementasi kebijakan untuk 
menghasilkan pekerjaan;

b. Kesempatan yang sama dalam 
memilih profesi atau jenis peker-
jaan dan kondisi yang mencegah 
penyumbatan atau pembatasan 
karena segala bentuk diskrimi-
nasi;

c. Pelatihan akademik dan pengem-
bangan ilmiah dan teknologi, serta 
pengembangan kejuruan untuk 
pekerja.

4. Pemberhentian tanpa alasan yang adil 
akan dianggap ilegal dan pengusaha 
harus membayar kompensasi yang 
adil bagi pekerja yang telah diberhen-
tikan, berdasarkan ketentuan hukum.

3DVDO���

�.HVHKDWDQ�GDQ�3HUOLQGXQJDQ�6RVLDO�

1. Negara harus mempromosikan dan 
menjamin langkah-langkah yang 
diperlukan untuk memastikan hak 
universal untuk perawatan medis dan 
kesehatan, serta hak untuk perawatan 
anak dan perawatan bersalin, per-
awatan dalam penyakit, cacat, usia 
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tua dan dalam situasi di mana mereka 
tidak dapat untuk bekerja, sesuai den-
gan hukum.

2. Untuk menjamin hak atas perawatan 
medis dan kesehatan, negara bagian 
akan dikenakan:

a. Mengembangkan dan memastikan 
layanan kesehatan operasional di 
seluruh wilayah nasional;

b. Mengatur produksi, distribusi, 
pemasaran, penjualan dan peng-
gunaan produk-produk kimia, 
biologi dan farmasi serta cara-
cara pengobatan dan diagnosis 
lainnya;

c. Mendorong pengembangan pela-
tihan dan penelitian medis dan 
bedah ke dalam pengobatan dan 
perawatan kesehatan.

3. Inisiatif swasta dan koperasi di bidang 
perawatan kesehatan, kesejahteraan, 
dan jaminan sosial akan diawasi oleh 
negara dan dilaksanakan di bawah 
kondisi yang ditentukan oleh hukum.

3DVDO���

�+DN�KDN�.RQVXPHQ�

1. Konsumen memiliki hak atas barang 
GDQ�OD\DQDQ��LQIRUPDVL�GDQ�NODUL¿NDVL�
yang berkualitas baik, jaminan untuk 
produk dan perlindungan sehubungan 
dengan hubungan konsumen.

2. Konsumen memiliki hak untuk 
dilindungi terhadap pembuatan dan 
penyediaan barang dan jasa yang ber-
bahaya bagi kesehatan dan kehidupan 
dan harus menerima kompensasi atas 
segala kerusakan yang diderita.

3. Iklan barang dan jasa konsumen 
harus diatur oleh hukum dan segala 
bentuk iklan yang disembunyikan, 
tidak langsung, atau menyesatkan 
harus dilarang.

4. Undang-undang harus melindungi 
konsumen dan menjamin untuk mem-
bela kepentingan mereka.

3DVDO���

�+DN�$WDV�3HQGLGLNDQ��%XGD\D�GDQ�
2ODK�5DJD�

1. Negara harus mempromosikan akses 
bagi semua orang ke literasi, pendi-
dikan, budaya dan olahraga, men-
dorong berbagai agen swasta untuk 
terlibat dalam implementasi mereka, 
di bawah ketentuan hukum.

2. Negara akan mempromosikan peneli-
tian sains dan ilmiah dan teknologi.

3. Inisiatif swasta dan kooperatif dalam 
bidang pendidikan, budaya dan olah-
raga harus dilaksanakan berdasar-
kan ketentuan yang ditentukan oleh 
hukum.

3DVDO���

�0DVD�.DQDN�NDQDN�

1. Anak-anak harus memiliki hak untuk 
menerima perhatian khusus dari 
keluarga, masyarakat dan negara 
yang, dengan bekerja sama secara 
erat, harus memastikan bahwa mer-
eka sepenuhnya dilindungi terhadap 
semua bentuk pengabaian, diskrim-
inasi, penindasan, eksploitasi dan 
penyalahgunaan wewenang, di dalam 
keluarga dan di institusi lain.

2. Kebijakan publik mengenai kelu-
arga, pendidikan dan kesehatan harus 
melindungi prinsip kepentingan 
yang lebih tinggi dari anak, sebagai 
cara untuk menjamin perkemban-
JDQ�¿VLN��PHQWDO�GDQ�EXGD\D�PHUHND�
sepenuhnya.

3. Negara harus memastikan perlind-
ungan khusus untuk anak-anak 
yang menjadi yatim piatu, cacat, 
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ditinggalkan atau dengan cara apa 
pun kehilangan lingkungan keluarga 
yang normal.

4. Negara harus mengatur adopsi anak-
anak, mempromosikan integrasi 
mereka ke dalam lingkungan kelu-
arga dan berusaha untuk memastikan 
perkembangan penuh mereka.

5. Anak di bawah umur sekolah dila-
rang bekerja, berdasarkan ketentuan 
hukum.

3DVDO���

�3HPXGD�

1. Untuk memastikan penikmatan efek-
tif atas hak-hak ekonomi, sosial dan 
budaya mereka, kaum muda harus 
menerima perlindungan khusus, khu-
susnya:

a. Di bidang pendidikan, pelatihan 
kejuruan dan budaya;

b. Dalam akses ke pekerjaan per-
tama mereka, di tempat kerja dan 
berkaitan dengan jaminan sosial;

c. Dalam akses ke perumahan;
d. Dalam pendidikan jasmani dan 

olahraga;
e. Dalam penggunaan waktu luang 

mereka.

2. Untuk mengimplementasikan keten-
tuan-ketentuan yang terkandung 
dalam poin sebelumnya, undang-un-
dang harus menetapkan dasar untuk 
pengembangan kebijakan pemuda.

3. Tujuan prioritas kebijakan pemuda 
adalah pengembangan kepribadian 
anak muda, penciptaan kondisi yang 
diperlukan untuk integrasi efektif 
mereka ke dalam kehidupan kerja, 
kecintaan terhadap kreativitas dan 
rasa pengabdian kepada masyarakat.

4. Bertindak dalam kerja sama dengan 

keluarga, sekolah, bisnis, organi-
sasi penduduk, asosiasi budaya dan 
yayasan serta budaya dan rekreasi 
kolektif, negara harus membina dan 
mendukung organisasi pemuda dalam 
mengejar tujuan tersebut, di samping 
pertukaran pemuda internasional.

3DVDO���

��/DQVLD�

1. Lansia berhak atas keamanan 
ekonomi, perumahan dan kehidupan 
keluarga dan masyarakat yang meng-
hormati otonomi pribadi mereka serta 
mencegah dan mengatasi isolasi atau 
marginalisasi sosial.

2. Kebijakan untuk lansia harus men-
cakup tindakan ekonomi, sosial dan 
budaya yang menawarkan kesem-
patan lansia untuk pemenuhan prib-
adi melalui partisipasi aktif dalam 
kehidupan masyarakat.

3DVDO���

�:DUJD�\DQJ�&DFDW�

1. Warga yang cacat harus sepenuhnya 
menikmati hak-hak dan tunduk 
pada tugas-tugas yang diabadikan 
dalam Konstitusi, tanpa mengurangi 
pembatasan pada pelaksanaan atau 
pemenuhan hak dan kewajiban yang 
tidak dapat, atau tidak sepenuhnya 
mampu, untuk dinikmati atau 
dijalankan.

2. Negara harus mengadopsi kebijakan 
nasional untuk pencegahan kecacatan, 
perawatan, rehabilitasi dan integrasi 
warga cacat, penyediaan dukungan 
untuk keluarga mereka dan penghapu-
san hambatan untuk mobilitas.

3. Negara harus mengadopsi kebijakan 
yang bertujuan meningkatkan kesada-
ran masyarakat sehubungan dengan 
tugas-tugas inklusi, penghormatan 
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dan solidaritas terhadap warga negara 
yang cacat.

4. Negara harus membina dan men-
dukung pendidikan khusus dan pelati-
han teknis dan kejuruan untuk warga 
yang cacat.

3DVDO���

�0DQWDQ�*HULO\DZDQ�GDQ�9HWHUDQ�

1. Pejuang perjuangan kemerdekaan 
nasional, veteran negara, mereka 
yang cacat selama pelatihan militer 
atau paramiliter dan anak-anak dan 
pasangan selamat dari kombatan yang 
terbunuh dalam aksi, akan menikmati 
status khusus dan perlindungan neg-
ara dan masyarakat, di bawah keten-
tuan Konstitusi dan hukum.

2. Negara harus bertanggung jawab 
untuk mempromosikan kebijakan 
untuk memastikan integrasi sosial, 
ekonomi dan budaya warga negara 
yang disebutkan dalam butir sebel-
umnya, serta melindungi, menghor-
mati dan melestarikan pencapaian 
bersejarah di mana mereka memain-
kan peran utama.

3DVDO���

�+DN�$WDV�3HUXPDKDQ�GDQ�.XDOLWDV�
+LGXS�

Setiap warga negara berhak atas 
perumahan dan kualitas hidup.

3DVDO���

�.RPXQLWDV�GL�/XDU�1HJHUL�

Negara harus mendorong asosiasi 
untuk orang Angola di luar negeri dan 
mempromosikan hubungan dengan 
negara itu, serta ikatan ekonomi, sosial, 
budaya dan patriotik dan solidaritas 
dengan komunitas Angola yang 
bermarkas di sana atau dengan komunitas 
yang memiliki hubungan dengan Angola 

berdasarkan asal, kekerabatan, budaya 
dan sejarah.

3DVDO���

�3HQLQJJDODQ�%HUVHMDUDK��%XGD\D�GDQ�
$UWLVWLN�

1. Warga negara dan komunitas berhak 
untuk menghormati, menghargai, 
dan melestarikan identitas budaya, 
bahasa, dan artistik mereka.

2. Negara akan mempromosikan dan 
mendorong pelestarian dan apresiasi 
terhadap warisan sejarah, budaya dan 
artistik rakyat Angola.

3DVDO���

�7XJDV�8QWXN�%HUNRQWULEXVL�

Adalah kewajiban semua orang untuk 
berkontribusi pada pengeluaran publik 
dan masyarakat secara proporsional 
dengan cara ekonomi mereka dan manfaat 
yang mereka nikmati, melalui pajak dan 
pungutan berdasarkan sistem perpajakan 
yang adil, berdasarkan ketentuan hukum.

-8'8/�,,,��

25*$1,6$6,�(.2120,��
.(8$1*$1�'$1�),6.$/

%$%�,��

35,16,3�8080

3DVDO���

�3ULQVLS�3ULQVLS�'DVDU�

1. Organisasi dan peraturan kegiatan 
ekonomi harus didasarkan pada jam-
inan umum atas keseluruhan hak dan 
kebebasan ekonomi secara umum, 
dan penghargaan atas pekerjaan, 
martabat manusia dan keadilan sosial, 
sesuai dengan prinsip-prinsip dasar 
berikut:
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a. Peran negara sebagai pengatur 
ekonomi dan koordinator pemba-
ngunan ekonomi nasional yang 
seimbang, berdasarkan ketentuan 
Konstitusi dan hukum;

b. Kebebasan untuk terlibat dalam 
inisiatif ekonomi dan bisnis, 
dilakukan berdasarkan ketentuan 
hukum;

c. Ekonomi pasar yang didasarkan 
pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai 
persaingan yang sehat, moralitas 
dan etika, sebagaimana ditentu-
kan dan dijamin oleh hukum;

d. Menghormati dan melindungi 
properti dan inisiatif pribadi;

e. Fungsi sosial properti;
f. Pengurangan ketidakseimbangan 

regional dan kesenjangan sosial;
g. Dialog sosial;
h. Perlindungan konsumen dan 

lingkungan.

2. Bentuk dan sistem untuk intervensi 
negara harus diatur oleh hukum.

3DVDO���

�.HDGLODQ�6RVLDO�

Negara harus mempromosikan pemban-
gunan sosial dengan:

a. Mengadopsi kriteria untuk redistri-
busi kekayaan yang memprioritaskan 
warga dan, khususnya, sektor mas-
yarakat yang lebih rentan dan mem-
butuhkan;

b. Mempromosikan keadilan sosial, 
sebagai tugas negara, melalui kebi-
MDNDQ�¿VNDO�\DQJ�PHQMDPLQ�NHDGLODQ��
kesetaraan dan solidaritas di semua 
bidang kehidupan nasional;

c. Mendorong, mendukung, dan men-
gatur intervensi sektor swasta yang 
terkait dengan pencapaian hak sosial;

d. Menghilangkan hambatan ekonomi, 
sosial dan budaya untuk kesempatan 
yang setara bagi warga negara;

e. Memastikan bahwa semua warga 
negara menikmati manfaat yang 
dihasilkan dari upaya kolektif dalam 
hal pembangunan, khususnya yang 
berkaitan dengan peningkatan kuan-
titatif dan kualitatif terhadap standar 
kehidupan.

3DVDO���

�3HUHQFDQDDQ�

1. Negara berkoordinasi, mengatur dan 
mendorong pembangunan nasional 
berdasarkan sistem perencanaan, ber-
dasarkan ketentuan Konstitusi dan 
hukum dan tanpa mengurangi keten-
tuan yang terkandung dalam Pasal 14 
Konstitusi ini.

2. Tujuan perencanaan adalah untuk 
mempromosikan pembangunan neg-
ara yang berkelanjutan dan harmo-
nis, memastikan distribusi pendapa-
tan nasional yang adil, pelestarian 
lingkungan dan kualitas hidup bagi 
semua warga negara.

��� 8QGDQJ�XQGDQJ� KDUXV� PHQGH¿-
nisikan dan mengatur sistem perenca-
naan nasional.

3DVDO���

�6HNWRU�(NRQRPL�

1. Negara harus menjamin koeksistensi 
sektor publik, swasta dan koperasi, 
memastikan semua diperlakukan dan 
dilindungi berdasarkan ketentuan 
hukum.

2. Negara harus mengakui dan melind-
ungi hak masyarakat pedesaan untuk 
menggunakan dan mengambil man-
faat dari alat-alat produksi, di bawah 
ketentuan Konstitusi, hukum dan 
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hukum adat.

3DVDO���

�7DQJJXQJ�-DZDE�1HJDUD�(NVNOXVLI�

1. Kegiatan bank sentral dan bank akan 
menjadi tanggung jawab eksklusif 
negara.

2. Undang-undang harus menetapkan 
dan mengatur kegiatan ekonomi yang 
merupakan tanggung jawab eksklu-
sif negara, di samping persyaratan 
untuk mengakses berbagai kegiatan 
ekonomi.

3DVDO���

�0LOLN�1HJDUD�

Milik negara dan berbagai badan 
hukum yang diatur oleh hukum publik 
akan menjadi milik publik atau domain 
pribadi, sesuai dengan Konstitusi dan 
hukum.

3DVDO���

�'RPDLQ�3XEOLN�

1. Yang berikut ini merupakan properti 
dalam domain publik:

a. Perairan pedalaman, perairan teri-
torial dan dasar laut yang berdeka-
tan, di samping danau, laguna, dan 
aliran air, termasuk lapisannya;

b. Sumber daya biologis dan non-bi-
ologis yang ada di perairan peda-
laman dan teritorial, zona yang 
berdekatan, zona ekonomi eksklu-
sif, dan landas kontinen;

c. Wilayah udara nasional;
d. Endapan mineral, sumber air min-

eral dan obat, rongga bawah tanah 
alami dan sumber daya alam lain-
nya yang ada di tanah dan tanah, 
kecuali batu, tanah biasa, dan 
bahan lain yang biasanya digu-
nakan sebagai bahan baku dalam 

konstruksi sipil;
e. Jalan raya dan jalan umum, pela-

buhan, bandara, jembatan, dan 
jalur kereta api umum;

f. Pantai dan daerah pesisir;
g. Area tanah yang disediakan untuk 

perlindungan lingkungan, khusus-
nya taman dan cagar alam untuk 
SHOHVWDULDQ� ÀRUD� GDQ� IDXQD� OLDU��
dan infrastrukturnya;

h. Zona yang dicadangkan untuk 
pelabuhan dan bandara dan dikla-
VL¿NDVLNDQ�VHEDJDL�ROHK�KXNXP�

i. Zona yang disediakan untuk per-
tahanan militer;

j. Monumen dan properti untuk 
kepentingan nasional, yang dikla-
VL¿NDVLNDQ�GHQJDQ�EHQDU�GDQ� WHU-
masuk dalam domain publik, ber-
dasarkan ketentuan hukum;

k. Setiap properti lain yang ditentu-
kan oleh hukum atau diakui oleh 
hukum internasional.

2. Semua properti dalam domain publik 
tidak dapat dipindahtangankan, tidak 
dapat ditembus, dan kebal dari lampi-
ran.

3. Undang-undang harus mengatur 
sistem hukum untuk properti yang 
termasuk dalam domain publik dan 
harus menentukan milik negara dan 
badan hukum yang diatur oleh hukum 
publik, sistem dan bentuk konsesi dan 
sistem untuk divestasi properti terse-
but.

3DVDO���

�'RPDLQ�3ULEDGL�

Properti yang tidak secara tegas 
ditentukan dalam Konstitusi dan hukum 
sebagai milik domain publik negara dan 
berbagai badan hukum yang diatur oleh 
hukum publik akan menjadi milik domain 
pribadi negara, harus tunduk pada sistem 
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hukum privat atau sistem khusus, dan 
administrasinya akan diatur oleh hukum.

3DVDO���

�1DVLRQDOLVDVL�GDQ�3HQ\LWDDQ�

Semua dampak hukum nasionalisasi dan 
penyitaan yang dilakukan berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan 
yang sesuai harus dianggap sah dan 
tidak dapat diubah, tanpa kompromi 
dengan ketentuan yang terkandung 
dalam undang-undang khusus tentang 
nasionalisasi.

3DVDO���

�+DN�$WDV�7DQDK�

1. Semua tanah yang semula adalah 
milik negara dan merupakan bagian 
dari wilayah privatnya, dengan tujuan 
untuk mengakui dan melindungi hak-
hak tanah individu atau badan-badan 
perusahaan dan masyarakat pedesaan, 
di bawah ketentuan Konstitusi dan 
hukum dan tanpa kompromi dengan 
ketentuan yang terkandung dalam 
Poin 3 Pasal ini.

2. Negara harus mengakui dan men-
jamin hak kepemilikan pribadi atas 
tanah, yang dibentuk berdasarkan 
ketentuan hukum.

3. Negara hanya akan memberikan 
kepemilikan pribadi atas tanah dan 
transmisinya kepada warga neg-
ara nasional, berdasarkan ketentuan 
hukum.

%$%�,,�

6,67(0�.(8$1*$1�'$1�),6.$/
3DVDO���

�6LVWHP�.HXDQJDQ�
1. Sistem keuangan harus diatur sede-

mikian rupa untuk menjamin aku-
mulasi, simpanan, permodalan dan 

keamanan tabungan, serta mobilisasi 
dan penerapan sumber daya keuangan 
yang dibutuhkan untuk pembangunan 
ekonomi dan sosial, sesuai dengan 
Konstitusi dan hukum.

2. Organisasi, fungsi dan pengawasan 
lembaga keuangan akan diatur oleh 
hukum.

3DVDO����

�%DQN�1DVLRQDO�$QJROD�

1. Bank Nasional Angola, sebagai 
bank penerbit pusat, harus memasti-
kan bahwa nilai mata uang nasional 
dipertahankan dan harus dilibatkan 
dalam menentukan kebijakan mon-
eter, keuangan, dan nilai tukar.

2. Undang-undang harus menetapkan 
organisasi, fungsi dan atribusi dari 
Bank Nasional Angola.

3DVDO����

�6LVWHP�)LVNDO�
6LVWHP� ¿VNDO� KDUXV� EHUWXMXDQ� XQWXN�
memenuhi kebutuhan keuangan negara 
dan entitas publik lainnya, memastikan 
bahwa kebijakan ekonomi dan sosial 
negara direalisasikan dan melakukan 
distribusi pendapatan dan kekayaan 
nasional secara adil.

3DVDO����

�3DMDN�

1. Pajak hanya dapat ditentukan oleh 
hukum, yang akan menentukan pen-
erapan dan tarifnya, manfaat pajak 
dan jaminan untuk pembayar pajak.

��� 3HUDWXUDQ� ¿VNDO� WLGDN� DNDQ� EHUODNX�
surut kecuali diterapkan sebagai 
sanksi, ketika lebih menguntungkan 
bagi pembayar pajak.
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3. Pembentukan pajak yang harus diba-
yar oleh otoritas lokal dan tanggung 
jawab untuk pemungutannya harus 
ditentukan oleh hukum.

3DVDO����

�.RQWULEXVL�.KXVXV�

��� 3HPEHQWXNDQ��PRGL¿NDVL��DWDX�SHPEDW-
alan kontribusi khusus untuk layanan 
publik, penggunaan domain publik, 
dan dalam kasus lain yang ditentukan 
oleh hukum harus dinyatakan dalam 
undang-undang pengaturan untuk 
sistem hukum yang sesuai.

2. Kontribusi jaminan sosial, pemba-
yaran untuk pekerjaan atau layanan 
yang disediakan oleh entitas atau 
organisasi publik berdasarkan keten-
tuan hukum privat dan kontribusi lain 
yang ditentukan dalam undang-un-
dang akan diatur oleh undang-undang 
khusus.

3DVDO����

�$QJJDUDQ�1HJDUD�

1. Anggaran Negara merupakan ren-
cana keuangan konsolidasi tahunan 
atau multi-tahunan dan harus mencer-
minkan tujuan, target, dan lang-
kah-langkah yang terkandung dalam 
instrumen perencanaan nasional.

2. Anggaran Negara adalah anggaran 
tunggal, harus memperkirakan tingkat 
pendapatan yang akan diperoleh dan 
akan menetapkan batas untuk pengelu-
aran resmi dalam setiap tahun anggaran 
untuk semua layanan, lembaga publik, 
dana otonom dan jaminan sosial, selain 
dari pemerintah daerah, untuk memas-
tikan bahwa semua perkiraan pengelu-
aran dibiayai.

3. Negara harus menetapkan aturan untuk 
menyusun, menyajikan, menyetujui, 

melaksanakan, mengawasi dan men-
gendalikan Anggaran Negara.

4. Pelaksanaan Anggaran Negara harus 
memperhatikan prinsip-prinsip trans-
paransi dan tata pemerintahan yang 
baik dan akan diawasi oleh Majelis 
Nasional dan Pengadilan Auditor, 
di bawah ketentuan yang ditentukan 
oleh hukum.

-8'8/�,9��

25*$1,6$6,�.(.8$7$1�
1(*$5$

%$%�,��

35,16,3�8080
3DVDO����

�%DGDQ�%HUGDXODW�
1. Presiden Republik, Majelis Nasional 

dan pengadilan akan menjadi badan 
yang berdaulat.

2. Pembentukan, komposisi, wewenang 
dan berfungsinya badan-badan yang 
EHUGDXODW� KDUXV� VHEDJDLPDQD� GLGH¿-
nisikan dalam Konstitusi.

3. Badan-badan yang berdaulat harus 
menghormati pemisahan dan saling 
ketergantungan fungsi-fungsi yang 
ditetapkan dalam Konstitusi.

3DVDO����

�3HQJDQJNDWDQ�3UHVLGHQ�5HSXEOLN�GDQ�
$QJJRWD�0DMHOLV�1DVLRQDO�

Presiden Republik dan Anggota Majelis 
Nasional akan dipilih dengan hak pilih, 
langsung, rahasia dan berkala, di bawah 
ketentuan Konstitusi dan hukum.

3DVDO����

�$GPLQLVWUDVL�3HPLOLKDQ�

1. Prosedur pemilihan harus diatur 
oleh badan administrasi pemilihan 
independen yang struktur, fungsi, 
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komposisi dan tanggung jawabnya 
harus ditentukan oleh hukum.

2. Daftar pemilih harus resmi, wajib 
dan permanen, berdasarkan ketentuan 
hukum.

%$%�,,��

.(.8$7$1�(.6(.87,)

%$*,$1�,��

35(6,'(1�5(38%/,.�$1*2/$

3DVDO����

�.HSDOD�1HJDUD�GDQ�.HNXDVDDQ�
(NVHNXWLI�

1. Presiden Republik adalah Kepala 
Negara, Kekuatan Eksekutif dan 
Panglima Angkatan Bersenjata 
Angola.

2. Presiden Republik akan melak-
sanakan kekuasaan eksekutif, dibantu 
oleh Wakil Presiden, Menteri Negara 
dan Menteri.

3. Menteri Negara dan Menteri dibantu 
oleh Sekretaris Negara atau Wakil 
Menteri, jika ada.

4. Presiden Republik akan mempro-
mosikan dan memastikan persat-
uan nasional dan kemerdekaan serta 
integritas teritorial negara dan akan 
mewakili negara di dalam negara dan 
secara internasional.

5. Presiden Republik harus menghormati 
dan membela Konstitusi, memastikan 
kepatuhan dengan hukum, perjan-
jian dan perjanjian internasional dan 
mempromosikan dan menjamin ber-
fungsinya organ-organ negara secara 
teratur.

3DVDO����

�3HPLOLKDQ�

1. Orang yang memimpin daftar nasional 
partai politik atau koalisi partai-partai 
politik yang menerima suara terban-
yak dalam pemilihan umum yang dia-
dakan berdasarkan ketentuan Pasal 
142 dan seterusnya dari Konstitusi 
ini akan dipilih sebagai Presiden 
Republik dan Kepala Eksekutif.

2. Calon yang akan mengajukan diri 
GLLGHQWL¿NDVL�SDGD�NHUWDV�VXDUD�XQWXN�
kepentingan pemilih.

3DVDO����

�3HUV\DUDWDQ�

1. Warga asal Angola berusia setidaknya 
tiga puluh lima tahun yang biasanya 
tinggal di negara itu selama setidak-
nya sepuluh tahun dan memiliki hak 
sipil dan politik penuh serta kapasi-
WDV� ¿VLN� GDQ�PHQWDO� DNDQ�PHPHQXKL�
syarat untuk dipilih sebagai Presiden 
Republik.

2. Yang berikut ini tidak memenuhi 
syarat untuk pemilihan sebagai 
Presiden Republik:

a. Warga negara dari setiap kebang-
saan yang diperoleh;

b. Melayani para hakim dan jaksa 
penuntut umum;

c.  Melayani para hakim di Mahkamah 
Konstitusi;

d. Melayani hakim Pengadilan Auditor;
e. Ombudsman dan Wakil 

Ombudsman;
f. Anggota badan administrasi 

pemilihan;
g. Prajurit dan anggota angkatan ber-

senjata yang aktif bertugas.
h. Mantan Presiden Republik yang 

telah menjabat dua masa jabatan, 
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telah dihapus dari kantor atau 
telah mengundurkan diri atau 
meninggalkan jabatan mereka.

3DVDO����

�1RPLQDVL�

1. Nominasi untuk Presiden Republik 
diusulkan oleh partai politik atau 
koalisi partai politik.

2. Nominasi yang disebutkan dalam 
poin sebelumnya dapat mencakup 
ZDUJD� QHJDUD� \DQJ� WLGDN� EHUD¿OLDVL�
dengan partai politik yang bersaing 
atau koalisi partai politik.

3DVDO����

�7DQJJDO�3HPLOLKDQ�

1. Pemanggilan untuk Pemilihan umum 
harus dilakukan hingga sembilan 
puluh hari sebelum berakhirnya 
masa jabatan Presiden Republik dan 
Anggota Majelis Nasional.

2. Pemilihan umum akan diadakan 
tiga puluh hari sebelum berakhirnya 
masa jabatan Presiden Republik 
yang melayani dan Anggota Majelis 
Nasional.

%$*,$1�,,��

.(7(178$1�.$1725��
3(581',1*$1�'$1�

3(1**$17,$1

3DVDO����

�0DVD�-DEDWDQ�

1. Masa jabatan Presiden Republik akan 
berlangsung selama lima tahun, dim-
ulai dengan pelantikan mereka dan 
berakhir dengan pelantikan Presiden 
terpilih yang baru.

2. Setiap warga negara dapat menja-
bat hingga dua masa jabatan sebagai 
Presiden Republik.

3DVDO����

�3HODQWLNDQ�

1. Presiden Republik terpilih akan 
dilantik oleh Presiden Mahkamah 
Konstitusi.

2. Pelantikan akan berlangsung hingga 
lima belas hari setelah publikasi 
resmi hasil pemilihan.

3. Pemilihan Presiden Republik akan 
menjadi alasan yang dapat dibenar-
kan untuk menunda pengambilan 
kursi parlemen.

3DVDO����

�%HUVXPSDK�

Selama pelantikan, Presiden Republik 
memilih, dengan tangan kanannya 
bertumpu pada Konstitusi Republik 
Angola, akan bersumpah sumpah berikut:

· Saya (nama lengkap), pada saat 
dilantik ke kantor Presiden Republik, 
lakukan bersumpah demi kehormatan 
saya:

· Untuk setia menjalankan kantor den-
gan mana saya mengabdi;

· Mematuhi Konstitusi Republik Angola 
dan hukum negara dan membuatnya 
untuk dipatuhi;

· Untuk mempertahankan kemerdekaan, 
kedaulatan dan kesatuan bangsa dan 
integritas teritorial negara;

· Untuk mempertahankan perdamaian 
dan demokrasi dan mempromosikan 
stabilitas, kesejahteraan dan kemajuan 
sosial semua warga negara Angola.

3DVDO����

�3HOHSDVDQ�-DEDWDQ�

Presiden Republik dapat melepaskan 
jabatannya melalui pesan yang ditujukan 
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kepada Majelis Nasional, juga memberi 
tahu Mahkamah Konstitusi.

%$*,$1�,,,��

7$1**81*�-$:$%

3DVDO����

�7DQJJXQJ�-DZDE�(NVNOXVLI�7HUKDGDS�
.RQVWLWXVL�

Tanggung jawab Presiden Republik 
adalah tanggung jawab yang ditentukan 
dalam Konstitusi ini.

3DVDO����

�3HVDQ�8QWXN�%DQJVD�

Pada kesempatan pembukaan parlemen 
dan di Majelis Nasional, Presiden 
Republik akan menyampaikan pesan 
kepada negara tentang keadaan bangsa 
dan kebijakan yang direkomendasikan 
untuk penyelesaian masalah utama, 
promosi kesejahteraan. orang-orang 
Angola dan pembangunan negara.

3DVDO����

�7DQJJXQJ�-DZDE�6HEDJDL�.HSDOD�
1HJDUD�

Sebagai Kepala Negara, Presiden 
Republik bertanggung jawab untuk:

a. Mengangkat Wakil Presiden 
Republik, dari antara orang-orang di 
daftar pemilihan masing-masing, dan 
memberhentikannya dari jabatan;

b. Menyerukan pemilihan umum dan 
lokal berdasarkan ketentuan yang 
ditetapkan dalam Konstitusi dan 
hukum;

c. Berbicara kepada Majelis Nasional;

d. Dalam hubungannya dengan 
Mahkamah Konstitusi, mempro-
mosikan peninjauan konstitusionalitas 

undang-undang dan perjanjian inter-
nasional sebelumnya dan yang 
sedang berlangsung, serta kelalaian 
inkonstitusional, di bawah ketentuan 
yang ditentukan dalam Konstitusi;

e. Mengangkat dan memberhentikan 
dari kantor Menteri Negara, Menteri, 
Sekretaris Negara dan Wakil Menteri;

f. Mengangkat Hakim Ketua Mahkamah 
Konstitusi dan hakim-hakim lain dari 
pengadilan tersebut;

g. Mengangkat Hakim Ketua 
Mahkamah Agung, Wakil Ketua 
Hakim dan hakim-hakim lain dari 
pengadilan tersebut, atas rekomen-
dasi masing-masing Dewan Yudisial 
Tertinggi;

h. Mengangkat Hakim Ketua Pengadilan 
Auditor, Wakil Ketua Ketua dan 
hakim-hakim lain dari pengadilan 
tersebut, berdasarkan ketentuan 
Konstitusi; 

i. Mengangkat Hakim Ketua, Wakil 
Ketua Hakim dan hakim-hakim 
Mahkamah Agung Militer lainnya;

j. Mengangkat dan memberhenti-
kan dari kantor Jaksa Agung, Wakil 
Jaksa Agung dan, atas rekomendasi 
Dewan Yudisial Agung dari Kantor 
Jaksa Penuntut Umum, Asisten 
Jaksa Agung, serta Jaksa Militer dari 
Mahkamah Militer Agung;

k. Mengangkat dan memberhentikan 
dari jabatannya Gubernur dan Wakil 
Gubernur Bank Nasional Angola;

l. Mengangkat dan memberhentikan 
dari jabatan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Provinsi;

m. Memanggil referendum, di bawah 
ketentuan Konstitusi dan hukum;
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n. Menyatakan keadaan perang dan ber-
damai, dengan berkonsultasi dengan 
Majelis Nasional;

o. Mengampuni pelanggaran atau huku-
man;

p. Mendeklarasikan keadaan pengepun-
gan, dengan berkonsultasi dengan 
Majelis Nasional;

q. Mendeklarasikan keadaan darurat, 
dengan berkonsultasi dengan Majelis 
Nasional;

r. Pemberian gelar kehormatan, berdasar-
kan ketentuan hukum; 

s. Menetapkan dan memerintahkan pen-
erbitan Konstitusi, undang-undang 
revisi konstitusi dan undang-undang 
Majelis Nasional;

t. Mengangkat ketua Dewan Republik; 

u. Mengangkat anggota Dewan Yudisial 
Tertinggi, berdasarkan ketentuan yang 
ditentukan oleh Konstitusi;

v. Mengangkat anggota Dewan Republik 
dan Dewan Keamanan Nasional;

w. Tanggung jawab lain yang ditetapkan 
dalam Konstitusi.

3DVDO����

�7DQJJXQJ�-DZDE�6HEDJDL�.HNXDVDDQ�
(NVHNXWLI�

Presiden Republik, sebagai pelaksana 
Kekuasan Eksekutif, bertanggung jawab 
untuk:

D�� 0HQGH¿QLVLNDQ�RULHQWDVL�SROLWLN�QHJ-
ara;

b. Mengarahkan kebijakan nasional;

c. Menyerahkan Usulan Anggaran 
Negara ke Majelis Nasional;

d. Mengarahkan departemen dan 

layanan sipil dan militer negara dan 
semua kegiatan di bawah adminis-
trasi langsungnya, mengawasi admin-
istrasi tidak langsung dan mengawasi 
administrasi otonom;

H�� 0HQGH¿QLVLNDQ� VWUXNWXU� RUJDQLVDVL�
dan menetapkan komposisi kekuatan 
eksekutif;

f. Menetapkan jumlah dan penunjukan 
Menteri Negara, Menteri, Sekretaris 
Negara dan Wakil Menteri;

J�� 0HQGH¿QLVLNDQ� VWUXNWXU� RUJDQLVDVL�
Kementerian dan menyetujui Aturan 
Prosedur untuk Dewan Menteri;

h. Meminta otorisasi untuk mem-
buat undang-undang dari Majelis 
Nasional, berdasarkan ketentuan 
Konstitusi ini;

i. Memulai legislasi, berdasarkan pro-
posal untuk legislasi yang disam-
paikan kepada Majelis Nasional;

j. Memanggil dan memimpin rapat 
Dewan Menteri dan menetapkan 
agenda;

k. Mengarahkan dan membimbing peker-
jaan Wakil Presiden, Menteri Negara, 
Menteri dan Gubernur Provinsi;

l. Menyusun peraturan yang diperlu-
kan untuk pelaksanaan hukum yang 
benar.

3DVDO����

�7DQJJXQJ�-DZDE�0HQJHQDL�
+XEXQJDQ�,QWHUQDVLRQDO�

Dalam bidang hubungan internasional, 
Presiden Republik bertanggung jawab 
untuk:

D�� 0HQGH¿QLVLNDQ� GDQ� PHQJDUDKNDQ�
pelaksanaan kebijakan luar negeri 
negara;

b. Mewakili negara;
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F�� 0HQDQGDWDQJDQL� GDQ� PHUDWL¿NDVL�
perjanjian internasional, konvensi, 
perjanjian dan instrumen lainnya, 
yang sesuai dan setelah mereka telah 
disahkan;

d. Mengangkat dan mengeluarkan duta 
besar dari kantor dan menunjuk utu-
san yang luar biasa;

e. Mengakreditasi perwakilan diploma-
tik asing.

3DVDO����

�7DQJJXQJ�-DZDE�6HEDJDL�3DQJOLPD�
7HUWLQJJL�

Sebagai Panglima Angkatan Bersenjata 
Angola, Presiden Republik bertanggung 
jawab untuk sebuah.

a. Menjabat sebagai Panglima Angkatan 
Bersenjata Angola;

b. Dengan asumsi komando tinggi 
Angkatan Bersenjata Angola dalam 
hal perang;

c. Menunjuk dan memberhentikan 
dari jabatannya Kepala Staf Umum 
Angkatan Bersenjata Angola dan 
Wakil Kepala Staf Umum Angkatan 
Bersenjata, melalui konsultasi dengan 
Dewan Keamanan Nasional;

d. Mengangkat dan memberhentikan 
dari kantor komandan dan kepala 
Angkatan Bersenjata yang tersisa, 
dengan berkonsultasi dengan Dewan 
Keamanan Nasional;

e. Mempromosikan dan menurunkan 
pangkat pejabat umum Angkatan 
Bersenjata Angola, melalui konsultasi 
dengan Dewan Keamanan Nasional;

f. Menunjuk dan memberhentikan dari 
kantor Komandan Umum Angkatan 
Kepolisian Nasional dan Wakil 
Komandan dari Kepolisian Nasional, 

dalam konsultasi dengan Dewan 
Keamanan Nasional;

g. Mengangkat dan memberhentikan 
dari kantor komandan dan kepala 
Kepolisian Nasional yang tersisa, 
dengan berkonsultasi dengan Dewan 
Keamanan Nasional;

h. Mempromosikan dan  
memberhentikan komisioner dari 
Kepolisian Nasional, dengan 
berkonsultasi dengan Dewan 
Keamanan Nasional;

i. Mengangkat dan memberhentikan 
dari pemegang jabatan, wakil dan 
kepala departemen dari badan 
intelijen dan keamanan negara, 
dengan berkonsultasi dengan Dewan 
Keamanan Nasional;

j. Pemberian penghargaan militer dan 
polisi dan gelar kehormatan.

3DVDO����

�7DQJJXQJ�-DZDE�0HQJHQDL�
.HDPDQDQ�1DVLRQDO�

Berkenaan dengan keamanan nasional, 
Presiden Republik bertanggung jawab 
untuk:

a. Menentukan kebijakan keamanan 
nasional dan mengarahkan pelaksa-
naannya;

b. Menentukan, membimbing dan 
memutuskan strategi untuk menerap-
kan keamanan nasional;

c. Menyetujui rencana operasional 
untuk sistem keamanan nasional dan 
memutuskan strategi untuk peng-
gunaan dan penggunaan Angkatan 
Bersenjata Angola, Angkatan 
Kepolisian Nasional, organisasi per-
lindungan nasional yang tersisa dan 
badan intelijen dan keamanan negara;
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d. Memanggil dan memimpin per-
temuan Dewan Keamanan Nasional;

e. Mempromosikan kesetiaan kepada 
Konstitusi dan lembaga-lembaga 
demokratis di dalam Angkatan 
Bersenjata Angola, Kepolisian 
Nasional dan badan-badan intelijen 
dan keamanan negara.

3DVDO����

�3HQJHVDKDQ�8QGDQJ�8QGDQJ�0DMHOLV�
1DVLRQDO�

1. Presiden Republik akan memberlaku-
kan undang-undang Majelis Nasional 
dalam waktu tiga puluh hari setelah 
menerimanya.

2. Sebelum periode waktu ini berakhir, 
Presiden Republik dapat mengajukan 
permintaan yang dibenarkan kepada 
Majelis Nasional untuk mempertim-
bangkan kembali undang-undang 
atau beberapa peraturannya.

3. Jika, setelah pertimbangan ulang ini, 
mayoritas dua pertiga dari Anggota 
menyetujui undang-undang, Presiden 
Republik harus memberlakukannya 
dalam waktu lima belas hari setelah 
menerimanya.

4. Sebelum periode waktu yang dise-
butkan dalam poin-poin sebelumnya 
berakhir, Presiden Republik dapat 
meminta Mahkamah Konstitusi untuk 
melakukan tinjauan sebelumnya terh-
adap konstitusionalitas undang-un-
dang Majelis Nasional.

3DVDO����

��%HQWXN�7LQGDNDQ�

1. Dalam melaksanakan tugasnya, 
Presiden Republik akan mengelu-
arkan keputusan legislatif Presiden, 
keputusan legislatif presiden 
sementara, keputusan presiden dan 

pengiriman presiden, yang akan dit-
erbitkan dalam 'LiULR� GD� 5HS~EOLFD 
(Lembaran Resmi).

2. Tindakan Presiden Republik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
120 (e) akan mengambil bentuk kepu-
tusan legislatif Presiden;

3. Tindakan Presiden Republik men-
gacu pada Pasal 11 90 (a), (b), (e), 
(f), (g), (h), (i), (j), (k), (1), (m), (n), 
(o), (p), (q), (r), (u) dan (v), Pasal 120 
(g) dan (1), Pasal 121 (d), dan Pasal 
122 (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) dan 
j), semua Konstitusi, akan mengambil 
bentuk keputusan Presiden.

4. Tindakan Presiden Republik yang 
timbul dari tugasnya sebagai 
Panglima Angkatan Bersenjata dan 
tidak ditentukan dalam poin sebelum-
nya akan mengambil bentuk Arahan, 
%ULH¿QJ, Perintah dan Pengiriman 
dari Panglima Tertinggi.

5. Tindakan administratif Presiden 
Republik akan mengambil bentuk 
pengiriman Presiden.

3DVDO����

�.HSXWXVDQ�/HJLVODWLI�3UHVLGHQ�
6HPHQWDUD�

1. Presiden Republik dapat mengelu-
arkan keputusan legislatif Presiden 
sementara kapan pun, untuk alasan 
urgensi dan kebutuhan, tindakan ini 
terbukti diperlukan untuk memper-
tahankan kepentingan publik, dan 
harus segera menyerahkannya kepada 
Majelis Nasional, yang dapat mengu-
bahnya menjadi undang-undang, den-
gan atau tanpa perubahan, atau dapat 
menolaknya.

2. Keputusan legislatif Presiden semen-
tara harus memiliki kekuatan hukum.
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3. Keputusan Presiden sementara ten-
tang hal-hal berikut mungkin tidak 
disetujui:

a. Hal-hal yang dicadangkan secara 
eksklusif dan mutlak untuk legis-
lasi Majelis Nasional;

b. Anggaran Negara;

4. Keputusan legislatif sementara 
Presiden mengenai hal-hal yang 
undang-undangnya telah disetujui 
oleh Majelis Nasional dan sedang 
menunggu diberlakukannya juga 
mungkin tidak disetujui.

5.  Keputusan legislatif Presiden semen-
tara harus diterbitkan untuk jangka 
waktu enam puluh hari, pada akhirnya 
mereka kehilangan kekuatan kecuali 
jika diubah menjadi undang-undang 
oleh Majelis Nasional.

6.  Periode waktu sebagaimana dimak-
sud dalam poin sebelumnya dihitung 
dari tanggal penerbitan Keputusan 
Presiden sementara di 'LGULR� GD�
5HSLEOLFD�(Lembaran Negara).

7. Keputusan legislatif Presiden semen-
tara dapat diperpanjang untuk peri-
ode waktu yang sama jika Majelis 
Nasional belum selesai menilai mer-
eka dalam periode enam puluh hari 
pertama.

8. Keputusan legislatif Presiden semen-
tara yang telah ditolak oleh Majelis 
Nasional atau yang kekuatan hukum-
nya telah kadaluwarsa tidak dapat dit-
erbitkan kembali dalam sesi legislatif 
yang sama.

%$*,$1�,9��

.(:$-,%$1��.(7(178$1��'$1�
.$1725�35(6,'(1�5(38%/,.�

$1*2/$

3DVDO����

�7DQJJXQJ�-DZDE�3LGDQD�

1. Presiden Republik tidak akan ber-
tanggung jawab atas tindakan yang 
dilakukan dalam menjalankan fung-
sinya, kecuali dalam hal subordinasi, 
pengkhianatan dan kejahatan yang 
GLGH¿QLVLNDQ� GDODP� .RQVWLWXVL� LQL�
sebagai tidak dapat diterima dan tidak 
memenuhi syarat untuk amnesti.

2. Hukuman akan menyebabkan peme-
FDWDQ� GDUL� NDQWRU� GDQ� GLVNXDOL¿NDVL�
dari berdiri untuk masa jabatan lain.

3. Untuk kejahatan yang tidak dilaku-
kan selama pelaksanaan kantornya, 
Presiden Republik akan menjawab 
di hadapan Mahkamah Agung lima 
tahun setelah masa jabatannya bera-
khir.

3DVDO����

�3HQJXQGXUDQ�'LUL�3ROLWLN�3UHVLGHQ�
5HSXEOLN�

1. Dalam hal terjadi gangguan serius 
pada fungsi reguler Majelis Nasional 
atau krisis yang tidak dapat diper-
baiki dalam hubungan kelembagaan 
dengan Majelis Nasional, Presiden 
Republik dapat mengundurkan diri 
secara politis melalui pesan yang 
ditujukan kepada Majelis Nasional, 
juga memberitahukan Mahkamah 
Konstitusi.

2. Pengunduran diri Presiden Republik 
berdasarkan ketentuan poin sebelum-
nya akan mengakibatkan pembuba-
ran Majelis Nasional dan panggilan 
pemilihan umum awal, yang harus 
dilakukan dalam waktu sembilan 
puluh hari.

3. Presiden Republik yang telah men-
gundurkan diri berdasarkan keten-
tuan-ketentuan Pasal ini akan tetap 
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menjabat untuk melakukan tindakan 
manajerial sehari-hari, sampai pelan-
tikan Presiden Republik memilih 
setelah pemilihan berikutnya.

4. Pengunduran diri tidak akan memi-
liki efek yang sama dengan pelepasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
116 Konstitusi ini dan tidak dapat 
menimbulkan banding untuk penari-
kan prosedur penghapusan dari kan-
tor di bawah ketentuan Pasal berikut.

3DVDO����

�'LEHUKDQWLNDQ�'DUL�-DEDWDQ�3UHVLGHQ�
5HSXEOLN�

1. Presiden Republik dapat diberhenti-
kan dari jabatannya dalam keadaan 
berikut:

a. Untuk kejahatan pengkhianatan 
dan kegiatan mata-mata;

b. Untuk kejahatan subordinasi, 
penipuan konversi uang publik 
dan korupsi;

F�� .DUHQD�NHWLGDNPDPSXDQ�¿VLN�GDQ�
mental yang permanen;

d. Sebagai pemegang kewarganega-
raan yang diperoleh;

e. Untuk kejahatan kejam dan 
NHNHUDVDQ�� VHEDJDLPDQD� GLGH¿-
nisikan dalam Konstitusi ini;

2. Presiden Republik juga dapat diber-
hentikan dari jabatannya karena keja-
hatan melanggar Konstitusi ketika 
ancaman serius dibuat terhadap:

a. Negara demokratis dan supremasi 
hukum;

b. Keamanan negara;
c. Fungsi institusi secara teratur.

3. Mahkamah Agung akan bertanggung 
jawab untuk mendengar dan memu-
tuskan prosedur pidana sebagaimana 
dimaksud dalam butir 1 (a), (b) dan 

(e) Pasal ini yang dihasut terhadap 
Presiden Republik.

4. Mahkamah Konstitusi bertanggung 
jawab untuk mendengarkan dan 
memutuskan prosedur untuk mengel-
uarkan Presiden Republik dari jabatan 
yang disebut dalam Butir 1 (c) dan d) 
dan Butir 2 Pasal ini.

5. Prosedur untuk pertanggungjawaban 
pidana dan pemindahan Presiden 
Republik dari jabatan sebagaimana 
dimaksud dalam poin-poin sebel-
umnya harus memperhatikan hal-hal 
berikut:

a. Inisiasi proses harus dibenarkan 
dan akan menjadi tanggung jawab 
Majelis Nasional;

b. Proposal untuk memulai proses 
harus diajukan oleh sepertiga 
Anggota dalam pelaksanaan 
penuh dari kantor mereka;

c. Keputusan harus disetujui oleh 
mayoritas dua pertiga Anggota 
dalam pelaksanaan penuh dari 
kantor mereka dan masing-masing 
komunikasi atau aplikasi untuk 
proses selanjutnya harus dikirim ke 
Mahkamah Agung atau Mahkamah 
Konstitusi, yang sesuai.

6. Proses-proses ini harus menjadi prior-
itas mutlak di atas yang lainnya dan 
harus didengar dan diputuskan dalam 
jangka waktu maksimum seratus dua 
puluh hari dimulai pada tanggal di 
mana aplikasi yang sesuai diterima.

3DVDO����

��/RZRQJDQ�-DEDWDQ�

1. Presiden Republik akan lowong 
dalam keadaan berikut:

a. Pengunduran diri dari jabatan, 
berdasarkan ketentuan Pasal 116;

b. Kematian;
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c. Diberhentikan dari Jabatan;
G�� .HWLGDNPDPSXDQ�¿VLN�DWDX�PHQ-

tal permanen;
e. Pengabaian tugas.

��� /RZRQJDQ�DNDQ�GLYHUL¿NDVL�GDQ�GLQ-
yatakan oleh Mahkamah Konstitusi, 
berdasarkan ketentuan Konstitusi dan 
hukum.

3DVDO����

�:DNLO�3UHVLGHQ�

1. Wakil Presiden adalah jabatan 
pelengkap Presiden Republik dalam 
menjalankan fungsi eksekutifnya.

2. Wakil Presiden akan menggantikan 
Presiden Republik ketika ia absen 
dari negara tersebut, tidak dapat 
melakukan tugasnya dan dalam situ-
asi apa pun di mana ia sementara 
tidak dapat melakukan fungsinya dan 
mereka akan, dalam keadaan ini, ber-
tanggung jawab untuk pengelolaan 
harian fungsi eksekutif.

3. Ketentuan yang terkandung dalam 
Pasal 115, 116, 127 dan 129 dari 
Konstitusi ini berlaku untuk Wakil 
Presiden dan pesan yang dimaksud 
dalam Pasal 116 akan diganti dengan 
surat yang ditujukan kepada Presiden 
Republik.

3DVDO����

�3HUJDQWLDQ�3UHVLGHQ�5HSXEOLN�

1. Jika kantor Presiden Republik terpilih 
terpilih menjadi kosong, tugas akan 
dilakukan oleh Wakil Presiden, yang 
harus menyelesaikan masa jabatan 
dengan kekuatan penuh.

2. Jika situasi sebagaimana dimaksud 
dalam poin sebelumnya muncul atau 
jika kantor Wakil Presiden menjadi 
kosong, Presiden Republik akan 

menunjuk seorang individu yang dip-
ilih untuk Parlemen dengan daftar 
partai politik atau koalisi partai poli-
tik yang menerima suara terbanyak 
untuk melakukan tugas-tugas Wakil 
Presiden, setelah berkonsultasi den-
gan partai politik atau koalisi par-
tai-partai yang menghadirkan calon 
Presiden Republik, di bawah keten-
tuan Pasal 109 dan 142 seterusnya 
Konstitusi ini.

3. Jika Presiden Republik dan Wakil 
Presiden menjadi secara permanen 
dan simultan tidak dapat melakukan 
tugasnya, Presiden Majelis Nasional 
akan memikul tugas Presiden 
Republik sampai pemilihan umum 
baru diadakan, yang harus terjadi 
GDODP� VHUDWXV� GXD� SXOXK� KDUL� YHUL¿-
kasi ketidakmampuan mereka untuk 
melayani.

4. Jika Presiden Republik memilih 
secara permanen tidak dapat melaku-
kan tugasnya sebelum pelantikan-
nya, ia akan digantikan oleh Wakil 
Presiden terpilih, dan Wakil Presiden 
pengganti harus ditunjuk berdasarkan 
ketentuan poin 2 Pasal ini.

5. Jika Presiden Republik memilih 
dan Wakil Presiden memilih secara 
permanen dan simultan tidak dapat 
melakukan tugas mereka sebelum 
mengambil alih kantor, partai politik 
atau koalisi partai politik yang daft-
arnya terpilih sebagai Presiden dan 
Wakil Presiden jadi terhambat. akan 
bertanggung jawab untuk menunjuk 
pengganti mereka dari antara Anggota 
yang dipilih dengan daftar yang sama, 
untuk menduduki jabatan 

6. Mahkamah Konstitusi akan bertang-
JXQJ� MDZDE� XQWXN� PHPYHUL¿NDVL�
kasus-kasus ketidakmampuan per-
manen untuk melayani, sebagaimana 
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ditentukan dalam Konstitusi ini.

3DVDO����

�6WDWXV�0DQWDQ�3UHVLGHQ�5HSXEOLN�

1. Mantan Presiden Republik akan 
menikmati kekebalan yang ditentu-
kan dalam Konstitusi untuk anggota 
Dewan Republik.

2. Demi kepentingan nasional untuk 
menghormati kantor kepresidenan, 
mantan Presiden Republik berhak 
atas hal-hal berikut:

a. Tempat tinggal resmi;
b. Pengawal pribadi;
c. Kendaraan resmi;
d. Staf pendukung administrasi;
e. Hak-hak lain, sebagaimana diten-

tukan oleh hukum 

3. Status yang ditentukan dalam Pasal 
ini tidak berlaku untuk mantan 
Presiden Republik yang telah dipecat 
dari jabatannya karena alasan per-
tanggungjawaban pidana, berdasar-
kan ketentuan Konstitusi ini.

%$*,$1�9��

%$'$1�AUXILIARY 0(/$<$1,�
35(6,'(1�5(38%/,.�$1*2/$

3DVDO����
�'HZDQ�0HQWHUL�

1. Dewan Menteri adalah badan peleng-
kap yang melayani Presiden Republik 
dalam perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan umum untuk negara dan 
administrasi publik.

2. Presiden Republik akan memimpin 
Dewan Menteri, yang terdiri dari 
Wakil Presiden, Menteri Negara dan 

Menteri.

3. Sekretaris Negara dan Wakil Menteri 
dapat diundang untuk mengambil 
bagian dalam pertemuan Dewan 
Menteri.

4. Dewan Menteri bertanggung jawab 
untuk mengumumkan:

a. Kebijakan pemerintah dan pelak-
sanaannya;

b. Usulan legislatif untuk diajukan 
kepada Majelis Nasional untuk 
disetujui;

c. Peraturan presiden;
d. Instrumen perencanaan nasional;
e. Peraturan presiden diperlukan 

untuk pelaksanaan hukum yang 
benar;

f. Perjanjian internasional yang 
memerlukan persetujuan Presiden 
Republik;

g. Adopsi langkah-langkah umum 
yang diperlukan untuk melak-
sanakan program pemerintahan 
Presiden Republik;

h. Hal-hal lain yang dapat diaju-
kan untuk dipertimbangkan oleh 
Presiden Republik.

5. Peraturan Prosedur untuk Dewan 
Menteri harus disetujui oleh 
Keputusan Presiden.

3DVDO����

�'HZDQ�5HSXEOLN�

1. Dewan Republik adalah badan 
akademi yang diusulkan oleh Kepala 
Negara.

2. Dewan Republik akan dipimpin oleh 
Presiden Republik dan terdiri dari 
anggota-anggota berikut:

a. Wakil Presiden Republik;
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b. Presiden Majelis Nasional;
c. Presiden Mahkamah Konstitusi;
d. Jaksa Agung Republik;
e. Mantan Presiden Republik yang 

belum diberhentikan dari jabatan-
nya;

f. Para pemimpin partai politik dan 
koalisi partai politik diwakili 
dalam Majelis Nasional;

g. Sepuluh warga negara ditunjuk 
oleh Presiden Republik untuk 
jangka waktu yang sesuai dengan 
masa jabatannya.

3. Anggota Dewan Republik akan 
menikmati kekebalan Anggota 
Majelis Nasional, di bawah ketentuan 
Konstitusi ini.

4. Peraturan Prosedur untuk Dewan 
Republik harus disetujui oleh 
Keputusan Presiden.

3DVDO����

�'HZDQ�.HDPDQDQ�1DVLRQDO�

1. Dewan Keamanan Nasional akan 
menjadi badan konsultatif kepada 
Presiden Republik dalam hal-hal 
yang berkaitan dengan kebijakan 
dan strategi keamanan nasional, di 
samping organisasi, fungsi dan reg-
ulasi Angkatan Bersenjata, Angkatan 
Kepolisian Nasional dan organ-organ 
lain yang menjamin tatanan konstitu-
sional dan, khususnya, badan intelijen 
dan keamanan negara.

2. Dewan Keamanan Nasional akan dip-
impin oleh Presiden Republik dan ter-
diri dari:

a. Wakil Presiden Republik;
b. Presiden Majelis Nasional;
c. Presiden Mahkamah Konstitusi;
d. Presiden Mahkamah Agung;
e. Jaksa Agung Republik;

f. Menteri Negara dan Menteri 
yang dicalonkan oleh Presiden 
Republik;

g. Entitas lain yang dicalonkan oleh 
Presiden Republik.

3. Organisasi dan fungsi Dewan 
Keamanan Nasional akan ditentukan 
oleh Keputusan Presiden.

%$*,$1�9,��

7,1'$.$1�.(7,'$.0$038$1��
'$1�.(:$-,%$1�0(17(5,�

1(*$5$��0(17(5,��6(.5(7$5,6�
1(*$5$��'$1�0(17(5,�

0(17(5,

3DVDO����

�3DUD�0HQWHUL�1HJDUD�GDQ�0HQWHUL�

Dalam melaksanakan wewenang yang 
didelegasikan kepada mereka oleh 
Presiden Republik, Menteri Negara dan 
Menteri akan mengeluarkan keputusan 
eksekutif dan kiriman yang akan 
dipublikasikan di 'LFLULR� GD� 5HSXEOLF�
(Lembaran Resmi).

3DVDO����

�.HWLGDNFRFRNDQ�

1. Kantor Menteri Negara, Menteri, 
Sekretaris Negara dan Wakil Menteri 
harus tidak sesuai dengan kantor ang-
gota Majelis Nasional dan dengan 
melayani sebagai hakim atau jaksa 
penuntut umum.

2. Kantor Menteri Negara, Menteri, 
Sekretaris Negara dan Wakil Menteri 
juga tidak sesuai dengan hal-hal beri-
kut:

a. Pekerjaan dibayar di lembaga 
publik atau swasta, kecuali yang 
didedikasikan untuk pengajaran 
atau penelitian akademik;

b. Administratif, manajerial atau 
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posisi perusahaan lainnya di peru-
sahaan komersial dan lembaga 
lain yang terlibat dalam upaya 
mencari untung;

c. Profesi liberal.

3DVDO����

�7DQJJXQJ�-DZDE�3ROLWLN�

Wakil Presiden, Menteri Negara dan 
Menteri bertanggung jawab secara 
politik dan kelembagaan kepada Presiden 
Republik.

3DVDO����

�7DQJJXQJ�-DZDE�3LGDQD�

1. Menteri Negara, Menteri, Sekretaris 
Negara dan Wakil Menteri harus ber-
tanggung jawab kepada Mahkamah 
Agung atas segala kejahatan yang 
dilakukan selama menjalankan tugas 
mereka atau di luarnya.

2. Menteri Negara, Menteri, Sekretaris 
Negara dan Wakil Menteri hanya 
dapat dipenjara setelah didakwa 
ketika pelanggaran dapat dihukum 
dengan hukuman penjara lebih dari 
dua tahun, kecuali dalam kasus� ÀD-
JUDQWH�GHOLWR, karena kejahatan berat 
yang dapat dihukum dengan huku-
man penjara lebih dari dua tahun.

%$%�,,,
.(.8$7$1�/(*,6/$7,)

%$*,$1�,��'(),1,6,��6758.785��
.20326,6,��'$1�3(0,/,+$1

3DVDO����

�'H¿QLVL�

1. Majelis Nasional adalah parlemen 
Republik Angola.

2. Majelis Nasional adalah sebuah 
rumah tunggal yang mewakili semua 

orang Angola, yang akan menyatakan 
kehendak kedaulatan rakyat dan men-
jalankan kekuasaan legislatif negara.

3DVDO����

�.RPSRVLVL�
Majelis Nasional terdiri dari anggota 
yang dipilih berdasarkan ketentuan 
Konstitusi dan hukum.

3DVDO����

�6LVWHP�3HPLOLKDQ�

1. Anggota harus dipilih dengan hak 
pilih universal, bebas, sederajat, 
langsung, rahasia, dan berkala oleh 
warga negara yang berusia di atas 
delapan belas tahun yang merupa-
kan penduduk di wilayah nasional, 
termasuk warga negara Angola yang 
tinggal di luar negeri untuk keperluan 
pekerjaan, belajar, sakit, atau alasan 
serupa.

2. Anggota akan dipilih sesuai dengan 
sistem perwakilan proporsional untuk 
masa jabatan lima tahun, di bawah 
ketentuan hukum.

3DVDO����

�.RQVWLWXHQ�

1. Anggota akan dipilih oleh konstituen, 
terdapat satu konstituen nasional 
dan konstituen yang sesuai dengan 
masing-masing provinsi.

2. Kriteria berikut harus ditetapkan 
untuk pemilihan Anggota oleh 
konstituen:

a. Seratus tiga puluh Anggota akan 
dipilih di tingkat nasional, dan 
untuk tujuan ini negara tersebut 
akan dianggap sebagai konstituen 
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nasional tunggal;
b. Lima Anggota harus dipilih 

untuk setiap provinsi dan daerah 
pemilihan provinsi harus dibentuk 
untuk tujuan ini.

3DVDO����

��7LGDN�0HPHQXKL�6\DUDW�

1. Berikut ini tidak memenuhi syarat 
untuk pemilihan sebagai Anggota:

a. Melayani para hakim dan jaksa 
penuntut umum;

b. Anggota militer atau pasukan 
militer pada layanan aktif

c. Anggota badan administratif 
pemilihan;

G�� ,QGLYLGX�VHFDUD�KXNXP�GLGH¿QLVLNDQ�
sebagai tidak mampu;

e. Orang-orang yang dijatuhi hukuman 
penjara lebih dari dua tahun.

2. Warga negara yang telah memperoleh 
kewarganegaraan Angola hanya 
akan memenuhi syarat tujuh tahun 
setelah tanggal di mana kebangsaan 
diperoleh.

3DVDO����

��1RPLQDVL�

1. Nominasi akan disajikan oleh par-
tai politik baik secara individu atau 
sebagai koalisi, dan daftar tersebut 
dapat mencakup warga negara yang 
WLGDN� EHUD¿OLDVL� GHQJDQ� SDUWDL�SDUWDL�
yang bersangkutan, di bawah keten-
tuan hukum.

2. Nominasi harus berlangganan oleh 
5.000 hingga 5.500 pemilih untuk 
konstituen nasional dan 500 hingga 
550 pemilih untuk setiap konstituen 
provinsi.

%$*,$1�,,��

67$786�$1**27$

3DVDO����

�6LIDW�0DQGDW�

Anggota harus mewakili seluruh negara 
dan bukan hanya daerah pemilihan yang 
mereka pilih.

3DVDO����

�0XODL�GDQ�$NKLU�0DVD�-DEDWDQ�

1. Masa jabatan Anggota akan dimu-
lai ketika mereka mengambil kantor 
dan pertemuan konstituen pertama 
Majelis Nasional setelah pemilihan 
diadakan dan akan berakhir dengan 
sesi pertama setelah pemilihan beri-
kutnya, tanpa mengurangi penanggu-
han atau penghentian individu.

2. Pengisian kursi di Majelis Nasional, 
selain penangguhan, penggantian, 
pengunduran diri dan hilangnya 
jabatan akan diatur oleh Konstitusi 
dan hukum.

3DVDO����

�.HWLGDNFRFRNDQ�

1. Kantor Anggota tidak sesuai dengan 
pelaksanaan fungsi-fungsi berikut:

a. Presiden dan Wakil Presiden 
Republik;

b. Menteri Negara, Menteri, 
Sekretaris Negara dan Wakil 
Menteri;

c. Melayani duta besar;
d. Hakim dan jaksa penuntut umum;
e. Ombudsman dan Wakil 

Ombudsman;
f. Anggota Dewan Tinggi Pengadilan 

Yudisial dan Kantor Jaksa Penuntut 
Umum;
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g. Gubernur Provinsi, Wakil 
Gubernur Provinsi dan pemegang 
jabatan lainnya di badan adminis-
trasi lokal negara bagian;

h. Pemegang kantor di badan otori-
tas lokal;

i. Anggota badan manajerial, 
administratif, dan pengawas peru-
sahaan publik, lembaga, dan aso-
siasi.

2.   Kantor Anggota sama tidak kompati-
belnya dengan:

a. Pelaksanaan tugas publik yang 
dibayar di badan administrasi neg-
ara langsung atau tidak langsung;

b. Pelaksanaan tugas sebagai direk-
tur, manajer atau kantor perusa-
haan lainnya di perusahaan dan 
lembaga penghasil laba lainnya;

c. Keterlibatan dalam hubungan 
peradilan-ketenagakerjaan den-
gan perusahaan asing atau organi-
sasi internasional;

d. Pelaksanaan tugas-tugas yang 
mencegah partisipasi aktif dalam 
pekerjaan Majelis Nasional, kec-
uali tugas-tugas pemimpin partai, 
guru atau orang lain yang diakui 
sebagai pengecualian oleh Majelis 
Nasional;

e. Munculnya kondisi yang menga-
kibatkan tidak memenuhi syarat 
setelah pemilihan;

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain 
yang, di bawah ketentuan hukum, 
dianggap tidak sesuai dengan kan-
tor Anggota.

3.  Kinerja atau penunjukan salah satu 
dari tugas atau posisi yang ditetap-
kan dalam Pasal ini akan menjadi 
alasan yang dapat dibenarkan untuk 
menunda pengambilan jabatan 
sebagai Anggota.

3DVDO����

�.HNHEDODQ�

1. Anggota tidak akan bertanggung 
jawab, dalam istilah sipil, pidana 
atau disiplin, atas suara atau pendapat 
yang mereka ungkapkan dalam rapat 
atau komite atau partai kerja Majelis 
Nasional dalam melaksanakan tugas 
mereka.

2. Anggota tidak dapat ditahan atau 
dipenjara tanpa otorisasi dari Majelis 
Nasional atau, jika di luar jam kerja 
normal, Komite Tetap, kecuali 
tertangkap dalam ÀDJUDQWH� GHOLWR�
melakukan tindak pidana yang dapat 
dihukum dengan hukuman penjara 
lebih dari dua tahun.

3. Setelah proses pidana dihasut 
terhadap Anggota dan mereka 
telah dituduh dengan dakwaan atau 
setara, kecuali jika tertangkap dalam 
ÀDJUDQWH� GHOLWR melakukan tindak 
pidana, sidang pleno Majelis Nasional 
harus memutuskan penangguhan 
Anggota dan penghapusan imunitas. 
untuk memungkinkan kasus untuk 
melanjutkan.

3DVDO����

�3HQDQJJXKDQ�'DUL�-DEDWDQ�GDQ�
3HQJJDQWLDQ�6HPHQWDUD�

1. Anggota akan diskors dari jabatannya 
dalam kasus-kasus berikut:

a. Untuk memegang jabatan publik 
yang tidak sesuai dengan jabatan 
Anggota, berdasarkan ketentuan 
Konstitusi;

b. Karena penyakit yang berlangsung 
lebih dari sembilan puluh hari;

c. Absen dari negara selama lebih 
dari sembilan puluh hari;

d. Sebuah dakwaan atas hukuman 
penjara karena tindak pidana yang 
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dapat dihukum dengan hukuman 
penjara lebih dari dua tahun.

2. Setiap kali masa jabatan Anggota 
ditangguhkan, mereka harus diganti 
sementara, sesuai dengan ketentuan 
yang diatur dalam Poin 2 dan 3 Pasal 
153 Konstitusi.

3DVDO����

�3HOHSDVDQ�GDQ�.HKLODQJDQ�.XUVL�

1. Anggota dapat mengundurkan diri 
dengan pernyataan tertulis.

2. Anggota akan selalu kehilangan 
kursinya jika:

a. Memenuhi salah syarat satu 
GLVNXDOL¿NDVL� DWDX� NHWLGDNVH-
suaian yang ditentukan dalam 
Konstitusi dan hukum;

b. Mereka melebihi jumlah 
ketidakhadiran yang ditentukan 
oleh hukum;

F�� 0HUHND�PHQMDGL�WHUD¿OLDVL�GHQJDQ�
partai selain partai yang menjadi 
dasar pemilihan mereka;

d. Mereka telah diberi sanksi karena 
perilaku tidak pantas yang berba-
haya bagi tugas dan martabat kan-
tor parlemen, mengikuti proses 
disipliner yang diperkenalkan di 
bawah ketentuan peraturan yang 
tepat dari Majelis Nasional;

e. Mereka sesuai dengan situasi 
yang ditentukan dalam Pasal 153 
(1) (c), (d) dan (e) Konstitusi;

f. Mereka tidak mengambil tem-
pat duduk mereka di Majelis 
Nasional, tanpa pembenaran, di 
bawah ketentuan hukum.

3DVDO����

�3HQJJDQWLDQ�3HUPDQHQ�

1. Anggota harus diganti secara perma-
nen dalam keadaan berikut:

a. Pelepasan jabatan;
b. Kehilangan kursi berdasarkan 

ketentuan yang ditentukan dalam 
Pasal 152 (2) (b) Konstitusi;

c. Hukuman untuk kejahatan yang 
dihukum dengan hukuman pen-
jara lebih dari dua tahun;

d. Ketidakmampuan permanen;
e. Kematian.

2. Ketika seorang Anggota perlu diganti, 
kursi mereka harus diisi dalam urutan 
diutamakan oleh Anggota berikutnya 
dalam daftar partai atau partai koalisi 
dari mana mantan Anggota telah dipi-
lih.

3. Jika tidak ada lagi kandidat yang ter-
sisa dalam daftar mantan Anggota, 
kursi tidak akan diisi.

3DVDO����

�+DPEDWDQ�
Anggota yang sepenuhnya menjalankan 
kantor mereka tidak boleh:

a. Secara hukum mewakili atau men-
jadi pihak dalam proses peradilan 
atau ekstra-yudisial terhadap neg-
ara, kecuali untuk membela hak 
dan kepentingan mereka yang 
dilindungi secara hukum;

b. Berfungsi sebagai arbiter, konsil-
iator, mediator, atau pakar berba-
yar dalam setiap proses terhadap 
negara atau badan hukum lainnya 
yang diatur oleh hukum publik, 
kecuali diizinkan untuk melaku-
kannya oleh Majelis Nasional;

c. Ikut serta dalam panggilan publik 
untuk tender untuk penyediaan 
barang atau jasa, atau mengada-
kan kontrak dengan negara dan 
badan hukum lainnya yang dia-
tur oleh hukum publik, kecuali 
sebagaimana ditentukan oleh 
hukum;
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d. Terlibat dalam iklan komersial.

%$*,$1�,,,��

25*$1,6$6,�'$1�)81*6,

3DVDO����

�2UJDQLVDVL�,QWHUQDO�

Organisasi internal dan fungsi Majelis 
Nasional akan diatur oleh ketentuan yang 
terkandung dalam Konstitusi ini dan 
hukum.

3DVDO����

�.RPLWH�7HWDS�

1.   Komite Tetap adalah badan Majelis 
Nasional yang berfungsi

a. Di luar periode di mana Majelis 
Republik berada dalam sesi 
penuh;

b. Antara akhir satu legislatif dan 
awal yang baru;

c. Dalam kasus lain yang diatur 
dalam Konstitusi.

2.  Komite Tetap diketuai oleh Presiden 
Majelis Nasional dan terdiri dari ang-
gota-anggota berikut:

a. Wakil Presiden Majelis Nasional;
b. Ketua;
c. Ketua Kelompok Parlemen;
d. Ketua Komite Tetap tentang 

Perburuhan;
e. Ketua Dewan Administratif;
f. Ketua Kelompok Wanita 

Parlemen;
g. Dua belas Anggota, sesuai dengan 

jumlah kursi yang diadakan di 
Majelis Nasional.

3.   Komite Tetap bertanggung jawab 
untuk

a. Menjalankan kekuatan Majelis 
Nasional dalam kaitannya dengan 

mandat Anggota;
b. Mempersiapkan pembukaan sesi 

legislatif;
c. Menyelenggarakan sesi khusus 

Majelis Nasional ketika hal-hal 
khusus dan mendesak perlu dia-
nalisis;

d. Mengawasi rapat-rapat Komite 
Penyelidikan Khusus, Ad Hoc, 
dan Parlemen di luar jam kerja 
normal Majelis Nasional.

4. Komite Tetap harus berfungsi di 
seluruh legislatif sampai pertemuan 
konstituen pertama Majelis baru.

3DVDO�����
�6HVL�/HJLVODWLI�

1. Setiap legislatif akan berlangsung 
selama lima sesi legislatif atau tahun 
parlemen. 

2. Setiap sesi legislatif akan dimulai 
pada tanggal lima belas Oktober 
dan berlangsung selama satu tahun 
dan masa jeda akan ditetapkan 
sesuai dengan undang-undang 
untuk organisasi dan fungsi Majelis 
Nasional.

3. Sesi legislatif harus mencakup pleno 
biasa dan luar biasa yang diperlukan 
untuk melakukan kegiatan.

3DVDO����

�.XRUXP�

Majelis Nasional dapat berfungsi dalam 
pleno dengan seperlima anggotanya 
menjalankan penuh kantor mereka.

3DVDO����

�.HSXWXVDQ�

Keputusan Majelis Nasional akan diambil 
atas dasar mayoritas absolut sederhana 
dari Anggota yang hadir, asalkan jumlah 
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ini lebih dari setengah dari Anggota 
dalam pelaksanaan penuh kantor mereka 
dan kecuali ketika peraturan lain tentang 
keputusan dibuat dalam Konstitusi dan 
hukum.

%$*,$1�,9�

.203(7(16,

3DVDO����

�.RPSHWHQVL�2UJDQLVDVL�

Dalam lingkup organisasi internalnya, 
Majelis Nasional bertanggung jawab 
untuk: 

a. Undang-undang tentang organisasi 
internal;

b. Memilih Presiden, Wakil Presiden 
dan Ketua berdasarkan mayoritas 
mutlak dari semua Anggota yang 
hadir;

c. Membentuk Komite Tetap dan 
Komite Penyelidikan Khusus, Ad 
Hoc dan Parlemen;

d. Setiap kekuatan lain yang dikaitkan 
dengannya oleh hukum organisasi 
dan undang-undang parlemen lain-
nya.

3DVDO����

�.RPSHWHQVL�3ROLWLN�GDQ�/HJLVODWLI�
Dalam bidang politik dan legislatif, 
Majelis Nasional bertanggung jawab 
untuk:
a. Menyetujui amandemen Konstitusi, 

berdasarkan ketentuan Konstitusi ini;

b. Menyetujui undang-undang tentang 
semua hal, kecuali yang dicadang-
kan oleh Konstitusi untuk Presiden 
Republik;

c. Memberi wewenang Presiden 
Republik untuk membuat 

undang-undang dan mempertimbang-
kan keputusan legislatif Presiden 
yang sah untuk tujuan menentukan 
apakah mereka harus diamandemen 
atau berhenti berlaku, berdasarkan 
ketentuan hukum;

d. Mempertimbangkan keputusan legis-
latif Presiden sementara, untuk tujuan 
menentukan apakah mereka harus 
dikonversi menjadi undang-undang;

e. Menyetujui Anggaran Negara;

f. Menetapkan dan mengubah divisi 
politik dan administrasi negara, ber-
dasarkan ketentuan Konstitusi dan 
hukum;

g. Memberikan amnesti dan pengam-
punan umum;

h. Turut mempertimbangkan kemungkinan 
Presiden Republik menyatakan 
keadaan darurat atau darurat;

i. Turut mempertimbangkan kemungkinan 
Presiden Republik menyatakan 
perang atau berdamai;

j. Mengusulkan kepada Presiden 
Republik bahwa referendum harus 
diadakan pada hal-hal yang relevan 
dengan kepentingan nasional;

N�� 0HQ\HWXMXL� XQWXN� UDWL¿NDVL� GDQ�
menandatangani perjanjian, kon-
vensi, perjanjian dan instrumen inter-
nasional lainnya yang melibatkan hal-
hal dalam tanggung jawab legislatif 
absolutnya, di samping perjanjian 
yang Angola merupakan pihak yang 
melibatkan organisasi internasional, 
perbaikan perbatasan, persahabatan, 
kerja sama, pertahanan dan urusan 
militer;

l. Menyetujui penarikan dari perjanjian, 
konvensi, perjanjian dan instrumen 
internasional lainnya;
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m. Mempromosikan proses untuk men-
gajukan tuntutan terhadap, dan 
mencopot dari jabatannya, Presiden 
Republik, berdasarkan ketentuan 
yang ditentukan dalam Pasal 127 dan 
129 Konstitusi ini;

n. Fungsi lain apa pun yang dapat diber-
ikan kepadanya oleh Konstitusi dan 
hukum.

3DVDO����

�.RPSHWHQVL�8QWXN�.RQWURO�GDQ�
3HQJDZDVDQ�

Dalam lingkup kontrol dan pengawasan, 
Majelis Nasional, bertanggung jawab 
untuk:

a. Berusaha untuk memastikan bahwa 
Konstitusi diimplementasikan dan 
undang-undang dijalankan dengan 
benar;

b. Menerima dan menganalisis 
Rekening Negara Umum dan orang-
orang dari lembaga publik lainnya 
sebagaimana diwajibkan oleh hukum, 
yang dapat disertai dengan laporan 
dan pendapat dari Pengadilan Auditor 
dan semua item yang dianggap perlu 
untuk analisis, berdasarkan ketentuan 
hukum;

c. Menganalisis dan memperdebatkan 
penerapan deklarasi keadaan perang, 
pengepungan atau keadaan darurat;

d. Memberi kuasa kepada Eksekutif 
untuk mengontrak dan memberikan 
pinjaman dan operasi peminjaman 
lainnya selain dari operasi hutang 
PHQJDPEDQJ�� PHQGH¿QLVLNDQ� V\DUDW�
dan ketentuan umum untuk operasi 
tersebut dan menetapkan batas atas 
untuk jaminan yang akan diberi-
kan setiap tahun kepada Eksekutif, 
dalam rangka menyetujui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara;

e. Menganalisis keputusan legislatif 
Presiden yang disetujui selama pelak-
sanaan kekuasaan legislatif yang sah, 
untuk tujuan menentukan apakah 
PHUHND�KDUXV�GLUDWL¿NDVL�DWDX�GLXEDK�

3DVDO����

�.RPSHWHQVL�'DODP�.DLWDQQ\D�
'HQJDQ�%DGDQ�EDGDQ�ODLQ�

Berkenaan dengan badan-badan lain, 
Majelis Nasional bertanggung jawab 
untuk:

a. Memilih hakim ke Mahkamah 
Konstitusi, berdasarkan ketentuan 
Konstitusi;

b. Memilih ahli hukum untuk Dewan 
Yudisial Tertinggi;

c. Memilih Ombudsman dan Wakil 
Ombudsman;

d. Memilih anggota badan adminis-
trasi pemilihan, di bawah ketentuan 
hukum.

e. Memilih anggota badan lain yang 
pengangkatannya dipercayakan oleh 
hukum ke Majelis Nasional.

3DVDO����

��.HNXDVDDQ�(NVNOXVLI�8QWXN�
0HPEXDW�8QGDQJ�8QGDQJ�

Majelis Nasional akan memiliki kekuatan 
eksklusif untuk membuat undang-undang 
tentang hal-hal berikut:

a. Akuisisi, kehilangan dan akuisisi 
kembali kewarganegaraan;

b. Hak-hak dasar, kebebasan dan jami-
nan warga negara;

c. Pembatasan dan pembatasan hak, 
kebebasan dan jaminan warga negara;

d. Pemilihan dan status pemegang 
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jabatan badan yang menjalankan 
kekuasaan kedaulatan, pemegang 
jabatan pemerintah daerah, dan peme-
gang jabatan dalam badan konstitu-
sional lainnya, berdasarkan ketentuan 
Konstitusi dan hukum;

H�� 'H¿QLVL� NHMDKDWDQ�� KXNXPDQ� GDQ�
tindakan pengamanan, serta elemen 
dasar prosedur pidana;

f. Elemen dasar sistem untuk organisasi 
dan fungsi pemerintah daerah dan 
keterlibatan warga dan otoritas tra-
disional dalam pekerjaannya;

g. Sistem referendum;

h. Organisasi pengadilan dan status 
hakim dan jaksa penuntut umum; 

i. Unsur-unsur umum organisasi pertah-
anan nasional;

j. Elemen umum organisasi, fungsi 
dan regulasi Angkatan Bersenjata 
Angola, pasukan keamanan publik 
dan layanan informasi;

k. Aturan yang mengatur keadaan 
perang, pengepungan atau keadaan 
darurat;

l. Asosiasi, yayasan, dan partai politik;

m. Aturan yang mengatur simbol nasi-
onal;

n. Aturan yang mengatur hari libur nasi-
onal dan perayaan nasional; 

o. Status dan kapasitas hukum orang; 

S�� 'H¿QLVL� EDWDV� SHUDLUDQ�� ]RQD� \DQJ�
berdekatan, zona ekonomi eksklusif, 
dan landas kontinen.

3DVDO����

�.RPSHWHQVL�/HJLVODWLI�5HODWLI�

1. Kecuali jika otorisasi diberikan 

kepada Eksekutif untuk melakukan-
nya, Majelis Nasional akan memiliki 
kompetensi relatif untuk membuat 
undang-undang tentang hal-hal beri-
kut:

a. Elemen dasar dari ruang lingkup 
dan aturan yang mengatur admin-
istrasi publik, termasuk jaminan 
bagi pengguna administrasi pub-
lik, status staf administrasi publik 
dan tanggung jawab sipil adminis-
trasi publik;

b. Elemen dasar dari status perusa-
haan publik, institusi dan asosiasi;

c. Sistem umum untuk sewa pedes-
aan dan perkotaan;

d. Sistem umum untuk keuangan 
publik;

e. Elemen dasar dari sistem keuan-
gan dan perbankan;

f. Elemen dasar dari sistem perenca-
naan nasional umum;

g. Sistem umum untuk properti dan 
alat-alat produksi tidak termasuk 
dalam domain publik;

h. Sistem umum yang mengatur 
media;

i. Elemen dasar dari sistem pen-
didikan nasional, kesehatan dan 
jaminan sosial;

j. Sistem moneter dan standar untuk 
bobot dan ukuran;

N�� 'H¿QLVL� VHNWRU�VHNWRU� GDODP�
ekonomi yang dicadangkan untuk 
negara;

l. Elemen dasar untuk pemberian 
konsesi untuk penggunaan sum-
ber daya alam dan pengalihan aset 
negara;

P��'H¿QLVL�GDQ�VLVWHP�XQWXN�SURSHUWL�
dalam domain publik;

n. Sistem umum untuk permintaan 
dan pengambilalihan untuk peng-
gunaan publik;
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o. Pembentukan pajak dan sistem 
¿VNDO�� VHUWD� VLVWHP� XPXP� XQWXN�
retribusi dan kontribusi keuangan 
lainnya dibayarkan kepada entitas 
publik; 

p. Elemen umum perencanaan kota 
dan negara dan kota;

q. Elemen dasar dari sistem untuk 
melindungi alam, keseimban-
gan ekologis dan lingkungan dan 
warisan budaya;

r. Elemen umum dari sistem untuk 
konsesi dan pengalihan tanah;

s. Sistem umum untuk dinas militer;
t. Sistem umum untuk menghukum 

pelanggaran disiplin dan pelang-
garan administratif, bersama den-
gan proses yang berlaku.

2. Majelis Nasional juga akan bertang-
gung jawab sebagian untuk men-
GH¿QLVLNDQ� VLVWHP� OHJLVODWLI� XPXP�
untuk semua hal yang tidak terma-
suk dalam poin sebelumnya, kecuali 
ini dicadangkan di bawah Konstitusi 
untuk Presiden Republik.

%$*,$1�9�

3526(6�/(*,6/$7,)

3DVDO����

�%HQWXN�7LQGDNDQ�

1. Dalam menjalankan fungsinya, 
Majelis Nasional akan mengeluar-
kan undang-undang revisi konstitusi, 
hukum organik, hukum dasar, hukum, 
otorisasi untuk membuat undang-un-
dang dan resolusi.

2. Tindakan Majelis Nasional yang dip-
raktikkan selama pelaksanaan fung-
sinya harus berupa:

a. Undang-undang revisi konsti-
tusi, untuk undang-undang yang 
ditentukan dalam Pasal 161 (a) 
Konstitusi;

b. Hukum organik, untuk undang-un-
dang yang ditentukan dalam Pasal 
160 (a) dan Pasal 164) d), (), (g) 
dan (h);

c. Hukum dasar, untuk undang-un-
dang yang ditentukan dalam Pasal 
164 (i) dan (j) dan Pasal 165 (1) 
(a), (b), (e), (f), (i), (l), (p), (q) dan 
(r), semua Konstitusi;

d. Undang-undang, untuk legis-
lasi yang tersisa mengenai hal-
hal dalam kompetensi legislatif 
Majelis Nasional yang tidak harus 
mengambil bentuk lain, di bawah 
ketentuan Konstitusi;

e. Otorisasi untuk mem-
buat undang-undang, untuk 
undang-undang yang ditentukan 
dalam Pasal 161 (c);

f. Resolusi, untuk tindakan yang 
ditentukan dalam Pasal 160 (b) 
dan (c), Pasal 161 (g), (h), (i), (j), 
(k), (1) dan (in), Pasal 162 (b), 
(c) dan (d) dan Pasal 163 (a), (b), 
(c), (d) dan (e) dan setiap kepu-
tusan lain mengenai pengelolaan 
harian kegiatan-kegiatan parle-
men, selain dari yang dilakukan 
tidak memerlukan bentuk lain, di 
bawah ketentuan Konstitusi.

3DVDO����

�,QLVLDWLI�/HJLVODWLI�

1. Kekuatan untuk memulai undang-un-
dang dapat dilaksanakan oleh 
Anggota, Kelompok Parlemen dan 
Presiden Republik.

2. Organ-organ kekuasaan kehakiman 
dapat memberikan kontribusi pada 
hal-hal yang berkaitan dengan organ-
isasi peradilan, status hakim dan 
fungsi pengadilan.

3. Inisiatif legislatif yang diperkenal-
kan oleh Anggota dan Kelompok 
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Parlemen akan mengambil bentuk 
tagihan.

4. Inisiatif legislatif yang diperkenalkan 
oleh Presiden Republik akan men-
gambil bentuk proposal legislatif.

5. Kelompok warga dan organisasi yang 
mewakili mereka dapat mengajukan 
proposal untuk memperkenalkan 
undang-undang baru, berdasarkan 
ketentuan yang akan ditetapkan oleh 
hukum.

6. RUU dan proposal legislatif yang 
melibatkan peningkatan pengeluaran 
atau pengurangan pendapatan neg-
ara yang ditetapkan dalam Anggaran 
tidak dapat disajikan selama tahun 
keuangan saat ini, dengan pengec-
ualian undang-undang peninjauan 
Anggaran Negara.

3DVDO����

�,QLVLDWLI�5HIHUHQGXP�1DVLRQDO�

1. Kekuatan untuk memprakarsai refer-
endum nasional dapat dilaksanakan 
oleh Presiden Republik, seperlima 
dari Anggota dalam pelaksanaan 
penuh kantor mereka dan Kelompok 
Parlemen.

2. Inisiatif yang diperkenalkan oleh 
Anggota dan Kelompok Parlemen 
akan mengambil bentuk proposal ref-
erendum.

3. Referendum konstitusional tidak akan 
diizinkan.

3DVDO����
�3HUVHWXMXDQ�

1. RUU untuk undang-undang revisi 
Konstitusi dan proposal referendum 
harus disetujui oleh mayoritas yang 
memenuhi syarat dari dua pertiga 
Anggota dalam pelaksanaan penuh 
kantor mereka.

2. Tagihan untuk undang-undang 
organik harus disetujui oleh mayor-
itas absolut Anggota dalam pelaksa-
naan penuh kantor mereka.

3. Tagihan untuk undang-undang dasar, 
undang-undang dan resolusi harus 
disetujui dengan suara mayoritas 
absolut dari Anggota yang hadir, den-
gan ketentuan jumlah ini lebih dari 
setengah dari Anggota dalam pelak-
sanaan penuh kantor mereka.

3DVDO����

��2WRULVDVL�8QWXN�0HPEXDW�8QGDQJ�
8QGDQJ�

1. Undang-undang yang memberikan 
otorisasi untuk membuat undang-un-
dang harus menentukan objek, tujuan, 
luas dan durasi otorisasi.

2. Undang-undang yang memberikan 
otorisasi untuk membuat undang-un-
dang tidak boleh digunakan lebih dari 
sekali, meskipun fakta bahwa mereka 
dapat digunakan secara bertahap.

3. Undang-undang yang memberikan 
otorisasi untuk membuat undang-un-
dang akan kedaluwarsa:

a. Di akhir masa jabatan mereka;
b. Di akhir legislatif dan masa 

jabatan Presiden Republik;

4. Otorisasi untuk membuat undang-un-
dang yang diberikan berdasarkan 
Undang-undang Anggaran harus 
mematuhi ketentuan-ketentuan Pasal 
ini dan, ketika mereka membahas 
PDVDODK�PDVDODK� ¿VNDO�� KDQ\D� DNDQ�
EHUDNKLU�SDGD�DNKLU�WDKXQ�¿VNDO�\DQJ�
menjadi rujukannya.
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3DVDO����

�3HUWLPEDQJDQ�3DUOHPHQ�8QWXN�
/HJLVODVL�(NVHNXWLI�

1. Keputusan legislatif Presiden yang 
berwenang dapat dipertimbangkan 
oleh parlemen, berdasarkan mosi 
yang ditandatangani oleh setidaknya 
sepuluh Anggota dalam pelaksanaan 
penuh kantor mereka dalam waktu 
tiga puluh hari setelah publikasi 
mereka dalam 'LGULR� GD� 5HS¿EOLFD 
(Lembaran Resmi).

2. Keputusan legislatif Presiden yang 
berwenang harus dipertimbangkan 
dengan maksud untuk mengubah atau 
mengakhiri kekuatan mereka.

3. Begitu suatu mosi untuk mempertim-
bangkan keputusan legislatif Presiden 
yang sah telah diajukan dan jika satu 
atau lebih amandemen diajukan, 
Majelis Nasional dapat menangguh-
kan kekuatan dari semua atau seba-
giannya sampai hukum yang mem-
perbaikinya diterbitkan, atau semua 
amandemen yang diusulkan ditolak.

4. Penangguhan sebagaimana dimaksud 
dalam poin sebelumnya akan bera-
khir jika empat puluh lima hari ber-
lalu tanpa Majelis Nasional membuat 
keputusan akhir.

5. Jika Majelis Nasional menyetujui 
untuk mengakhiri kekuatan suatu 
keputusan legislatif Presiden yang 
berwenang, itu akan berhenti berlaku 
sejak tanggal ketika resolusi mas-
ing-masing diterbitkan dalam�'LGULR�
GD�5HS¿EOLFa (Lembaran Resmi) dan 
tidak boleh diterbitkan ulang selama 
legislatif yang sama sidang.

6. Prosiding untuk pertimbangan parle-
men dari keputusan legislatif Presiden 
yang berwenang akan menikmati pri-
oritas dan akan berakhir jika mosi 

untuk pertimbangan telah disam-
paikan dan Majelis Nasional belum 
diucapkan, atau jika telah memu-
tuskan untuk membuat amandemen 
tetapi belum menempatkan hukum 
masing-masing untuk pemungutan 
suara, pada akhir sesi legislatif saat 
itu, dan dengan syarat bahwa setidak-
nya lima belas sesi pleno telah diada-
kan.

3DVDO����

�3HUWLPEDQJDQ�3DUOHPHQ�$WDV�
.HSXWXVDQ�/HJLVODWLI�3UHVLGHQ�

6HPHQWDUD�

1. Presiden Republik harus menyer-
ahkan keputusan legislatif Presiden 
sementara kepada Majelis Nasional 
dalam waktu sepuluh hari setelah 
publikasi mereka dalam 'LGULR� GD�
5HS¿EOLFD�(Lembaran Negara Resmi).

2. Pertimbangan parlemen akan dilaku-
kan berdasarkan mosi yang ditan-
datangani oleh setidaknya sepuluh 
Anggota jika, dalam periode waktu 
yang disebutkan dalam poin sebel-
umnya, keputusan legislatif Presiden 
sementara belum diajukan kepada 
Majelis Nasional.

3. Keputusan legislatif Presiden semen-
tara harus dipertimbangkan den-
gan maksud untuk konversi mereka 
menjadi undang-undang parlementer 
atau penolakan mereka oleh Majelis 
Nasional.

4. Jika Majelis Nasional menolak 
keputusan legislatif Presiden semen-
tara, itu akan berhenti berlaku sejak 
tanggal pada yang resolusinya dit-
erbitkan dalam 'LGULR� GD� 5HS¿EOLFD 
(Lembaran Resmi) dan tidak boleh 
diterbitkan ulang selama sesi legisla-
tif yang sama.
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5. Ketentuan yang terkandung dalam 
Poin 6 dari Pasal sebelumnya berlaku 
untuk pertimbangan parlemen atas 
keputusan legislatif Presiden semen-
tara.

3DVDO����

�$FDUD�'DUXUDW�

1. Atas permintaan Presiden Republik, 
sepuluh Anggota dalam pelaksanaan 
penuh dari kantor mereka, setiap 
Grup Parlemen atau Komisi Khusus, 
Majelis Nasional dapat diminta untuk 
mempertimbangkan pembahasan 
RUU, proposal legislatif atau resolusi 
sebagai proses darurat.

2. Atas permintaan sepuluh Anggota 
atau Grup Parlemen, Majelis Nasional 
dapat menyatakan segala kepentingan 
nasional sebagai objek dari proses 
darurat.

3. Ketika suatu permintaan telah diter-
ima untuk memperlakukan masalah 
apa pun sebagai tindakan darurat, 
Presiden Majelis Nasional akan ber-
tanggung jawab untuk memutuskan 
permintaan tersebut, terlepas dari hak 
banding kepada Pleno untuk keputu-
san tentang tindakan darurat tersebut.

%$%�,9�

3(5$',/$1

%$*,$1�,�

35,16,3�8080

3DVDO����

�<XULVGLNVL�

1. Pengadilan adalah badan yang ber-
daulat dengan kekuasaan untuk 
menyelenggarakan keadilan atas 
nama rakyat.

2. Dalam menjalankan fungsi yurisdik-
sinya, pengadilan akan bertanggung 

MDZDE� XQWXN� PHPXWXVNDQ� NRQÀLN�
kepentingan publik atau pribadi, 
memastikan pembelaan terhadap hak 
dan kepentingan yang dilindungi oleh 
hukum dan menindas segala pelang-
garan aturan hukum yang demokratis.

3. Merupakan tugas semua entitas pub-
lik dan swasta untuk bekerja sama 
dengan pengadilan dalam melak-
sanakan fungsi mereka dan mereka 
harus melakukan, dalam batas-batas 
kekuasaan mereka, setiap tindakan 
yang diminta dari mereka oleh penga-
dilan.

4. Undang-undang harus membentuk 
dan mengatur cara dan bentuk eks-
tra-yudisial untuk menyelesaikan 
NRQÀLN� GDQ� NRQVWLWXVL�� RUJDQLVDVL��
tanggung jawab dan fungsinya.

5. Pengadilan tidak dapat menolak 
keadilan karena kurangnya sarana 
keuangan.

3DVDO����

�,QGHSHQGHQVL�3HQJDGLODQ�

Dalam menjalankan fungsi yurisdiksinya, 
pengadilan harus independen dan 
tidak memihak dan hanya tunduk pada 
Konstitusi dan hukum.

3DVDO����

�6LVWHP�<XULVGLNVL�

1. Pengadilan Tinggi Republik Angola 
adalah Mahkamah Konstitusi, 
Mahkamah Agung, Pengadilan 
Auditor dan Mahkamah Agung 
Pengadilan Militer.

2. Sistem untuk organisasi dan berfung-
sinya pengadilan meliputi:

a. Yurisdiksi umum yang dipimpin 
oleh Mahkamah Agung dan 
termasuk Pengadilan Banding 
dan pengadilan lainnya;
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b. Yurisdiksi militer yang 
dipimpin oleh Mahkamah 
Militer Tertinggi dan termasuk 
Pengadilan Militer Regional.

F�� <XULVGLNVL� DGPLQLVWUDWLI�� ¿VNDO��
dan bea cukai yang otonom 
juga dapat dibuat, dipimpin oleh 
Pengadilan Tinggi.

3. Pengadilan maritim juga dapat dibuat.

4. Pembentukan pengadilan dengan 
kekuatan eksklusif untuk mencoba 
SHODQJJDUDQ�VSHVL¿N�KDUXV�GLODUDQJ�

3DVDO����

�3XWXVDQ�3HQJDGLODQ�

1. Pengadilan harus menjamin dan 
memastikan kepatuhan terhadap 
Konstitusi, undang-undang dan 
ketentuan legislatif lainnya yang ber-
laku, perlindungan hak dan kepent-
ingan sah warga negara dan lembaga 
dan akan memutuskan legalitas tinda-
kan administratif.

2. Merupakan kewajiban bagi semua 
warga negara dan badan hukum 
lainnya untuk mematuhi keputusan 
pengadilan dan ini akan berlaku atas 
orang-orang dari otoritas lain mana 
pun.

3. Undang-undang harus mengatur 
ketentuan-ketentuan untuk pelak-
sanaan putusan pengadilan, mem-
berikan sanksi kepada mereka yang 
bertanggung jawab karena tidak 
mematuhinya dan memegang otori-
tas publik dan swasta yang berupaya 
menghalangi mereka bertanggung 
jawab secara pidana.

3DVDO����

�2WRQRPL�$GPLQLVWUDWLI�GDQ�
.HXDQJDQ�3HQJDGLODQ�

Pengadilan harus menikmati otonomi 
administratif dan keuangan dan hukum 

harus menetapkan mekanisme yang 
memungkinkan pengadilan untuk 
berkontribusi dalam menyusun anggaran 
mereka.

3DVDO�����

�+DNLP�

1. Dalam melaksanakan tugas mereka, 
hakim harus independen dan akan 
berutang ketaatan hanya kepada 
Konstitusi dan hukum.

2. Hakim tidak boleh diberhentikan dari 
jabatannya, tidak juga dipindahkan, 
dipromosikan, ditangguhkan, pensiun 
atau diberhentikan kecuali berdasar-
kan ketentuan Konstitusi dan hukum.

3. Hakim tidak akan bertanggung jawab 
atas keputusan yang mereka ambil 
selama menjalankan tugasnya, kec-
uali untuk pembatasan yang diber-
lakukan oleh hukum.

4. Hakim hanya dapat dipenjara setelah 
didakwa ketika pelanggaran dihukum 
dengan hukuman penjara lebih dari 
dua tahun, kecuali dalam kasus 
ÀDJUDQWH� GHOLWR� yang melibatkan 
pelaku kejahatan yang dapat dihukum 
dengan hukuman yang sama.

5. Hakim tidak boleh menjalankan tugas 
publik atau pribadi apa pun selain 
mengajar atau penelitian akademik 
yang bersifat hukum.

��� +DNLP�WLGDN�EROHK�EHUD¿OLDVL�GHQJDQ�
partai politik atau asosiasi politik atau 
terlibat dalam kegiatan politik partai.

7. Hakim memiliki hak untuk asosiasi 
sosial dan profesional, tetapi dilarang 
untuk mogok.

8. Hakim dapat secara berkala dinilai 
oleh Mahkamah Agung berdasarkan 
kinerja profesional mereka, di bawah 
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kondisi dan dalam periode waktu 
yang akan ditentukan oleh hukum.

%$*,$1�,,

3(1*$',/$1

3DVDO����

�0DKNDPDK�.RQVWLWXVL�

1. Mahkamah Konstitusi, secara umum 
akan bertanggung jawab atas admin-
istrasi peradilan dalam masalah 
hukum dan konstitusional, berdasar-
kan ketentuan Konstitusi dan hukum.

2. Mahkamah Konstitusi bertanggung 
jawab untuk:

a. Menilai konstitusionalitas setiap 
aturan dan tindakan negara 
lainnya;

b. Memberikan tinjauan 
sebelumnya tentang 
konstitusionalitas undang-
undang parlemen;

c. Menjalankan yurisdiksi dalam 
masalah-masalah hukum 
dan konstitusional lainnya, 
pemilihan dan partai politik, di 
bawah ketentuan Konstitusi dan 
hukum;

d. Menilai banding terhadap 
konstitusionalitas keputusan 
berbagai pengadilan yang telah 
menolak untuk menerapkan 
aturan tertentu dengan 
alasan bahwa mereka tidak 
konstitusional;

e. Menilai banding terhadap 
konstitusionalitas putusan yang 
dibuat oleh berbagai pengadilan 
yang telah menerapkan aturan 
yang konstitusionalitasnya 
dipertanyakan selama proses 
yang relevan;

f. Mahkamah Konstitusi terdiri 

dari Majelis yang terdiri dari 
sebelas anggota yang ditunjuk 
dari antara para ahli hukum dan 
hakim, sebagai berikut:
(a) Empat hakim dinominasikan 

oleh Presiden Republik, ter-
masuk Presiden Pengadilan;

(b) Empat hakim yang dipi-
lih oleh Majelis Nasional 
oleh mayoritas dua pertiga 
Anggota dalam pelaksa-
naan penuh kantor mereka, 
termasuk Wakil Presiden 
Pengadilan;

(c) Dua hakim dipilih oleh 
Dewan Yudisial Tertinggi;

(d) Satu hakim dipilih dengan 
pengajuan kurikulum yang 
kompetitif, berdasarkan 
ketentuan hukum.

3. Hakim Mahkamah Konstitusi akan 
diangkat untuk masa jabatan tujuh 
tahun yang tidak dapat diperbarui 
dan akan menikmati jaminan 
independensi yang sama, tidak dapat 
dilepasnya jabatan, tidak memihak 
dan tidak bertanggung jawab seperti 
hakim dari pengadilan lain.

3DVDO����

�0DKNDPDK�$JXQJ�

1. Mahkamah Agung akan menjadi 
badan senior dalam yurisdiksi yang 
sama.

2.  Majelis Mahkamah Agung akan 
ditunjuk oleh Presiden Republik, 
berdasarkan rekomendasi Dewan 
Yudisial Tertinggi, setelah pengajuan 
kompetitif dari riwayat hakim, jaksa 
penuntut umum, dan ahli hukum yang 
memiliki prestasi yang diakui, ber-
dasarkan ketentuan yang akan diten-
tukan oleh hukum.
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3. Presiden dan Wakil Presiden 
Mahkamah Agung akan ditunjuk oleh 
Presiden Republik dari antara tiga 
kandidat yang dipilih oleh dua pertiga 
dari Bench dalam pelaksanaan penuh. 
dari kantor mereka.

4. Hakim Ketua dan Wakil Presiden 
Mahkamah Agung akan menjalani 
masa jabatan tujuh tahun yang tidak 
dapat diperbarui.

5. Organisasi, tanggung jawab, dan 
fungsi Mahkamah Agung akan diben-
tuk oleh hukum.

3DVDO����

�0DKNDPDK�$JXQJ�0LOLWHU�

1.  Mahkamah Militer Agung akan men-
jadi badan tertinggi dalam hierarki 
pengadilan militer.

2.  Hakim Ketua, Wakil Ketua Hakim dan 
anggota-anggota lain dari Pengadilan 
Militer Agung akan ditunjuk oleh 
Presiden Republik dari antara para 
hakim militer.

3. Organisasi, tanggung jawab, dan 
fungsi Mahkamah Militer Agung 
harus dibentuk oleh hukum.

3DVDO����

�3HQJDGLODQ�$XGLWRU�

1. Pengadilan Auditor akan menjadi 
badan pengawas tertinggi yang ber-
tanggung jawab untuk mengawasi 
legalitas keuangan publik dan menilai 
akun-akun seperti yang mungkin 
perlu disampaikan oleh undang-un-
dang.

2.  Hakim Ketua, Wakil Ketua Hakim 
dan anggota-anggota lain dari Bench 
of Auditor Auditor akan ditunjuk oleh 
Presiden Republik dari antara para 
hakim dan non-hakim untuk masa 

jabatan tujuh tahun tunggal.

3. Komposisi dan tanggung jawab 
Pengadilan Auditor harus ditetapkan 
oleh hukum.

4. Sebuah laporan tentang pekerjaan 
Pengadilan Auditor akan diproduksi 
setiap tahun, disampaikan kepada 
Majelis Nasional dan juga diterus-
kan ke berbagai badan yang menggu-
nakan kekuasaan kedaulatan.

3DVDO����

�'HZDQ�7LQJJL�0DMHOLV�+DNLP�

1.  Majelis Tinggi Majelis Hakim ada-
lah badan tertinggi yang bertanggung 
jawab untuk mengelola dan mendi-
siplinkan Majelis Hakim, dan secara 
umum bertanggung jawab atas:

a. Menilai kemampuan profesional 
para hakim dan mengambil tinda-
kan disipliner terhadap mereka;

b.  Mengusulkan pengangkatan 
hakim ke Mahkamah Konstitusi, 
berdasarkan ketentuan Konstitusi 
dan hukum;

c.  Memerintahkan penyelidikan, ins-
peksi dan penyelidikan ke dalam 
layanan hukum dan mengusulkan 
langkah-langkah yang diperlukan 
XQWXN� PHPDVWLNDQ� H¿VLHQVL� GDQ�
peningkatannya;

d.  Mengusulkan pengangkatan anggota 
majelis ke Mahkamah Agung;

e.  Mengangkat, menempatkan, men-
transfer dan mempromosikan 
hakim, kecuali ada ketentuan lain 
dalam Konstitusi dan hukum;

f. Mengatur pengajuan kurikulum 
yang kompetitif untuk menilai 
para hakim Pengadilan Auditor.

2.  Dewan Tinggi Majelis Hakim akan 
dipimpin oleh Presiden Mahkamah 
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Agung dan akan terdiri dari yang 
berikut:

a.  Tiga ahli hukum yang ditunjuk 
oleh Presiden Republik, 
setidaknya satu di antaranya harus 
menjadi hakim;

b.  Lima ahli hukum yang ditunjuk 
oleh Majelis Nasional;

c.  Sepuluh hakim dipilih oleh hakim 
dari antara rekan-rekan mereka.

3.  Masa jabatan anggota Dewan Tinggi 
Majelis Hakim sebagaimana dimak-
sud dalam huruf a), b) dan c) Pasal 
ini akan menjadi bertahun-tahun dan 
dapat diperpanjang untuk satu jangka 
waktu berikutnya, di bawah keten-
tuan hukum.

4.  Para anggota Dewan Tinggi 
Pengadilan Tinggi akan menikmati 
kekebalan yang sama dengan para 
hakim di Mahkamah Agung.

%$*,$1�,,,�
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3DVDO����

�2WRQRPL�.HOHPEDJDDQ�

1. Kantor Jaksa Penuntut Umum akan 
menjadi badan penting Kantor 
Kejaksaan Agung dalam hal fungsi 
peradilan negara dan akan menikmati 
otonomi dan statusnya sendiri.

2. Otonomi Kantor Kejaksaan ditandai 
dengan fakta bahwa ia terikat oleh 
kriteria legalitas dan obyektivitas.

3. Para hakim dari Kantor Jaksa Penuntut 
Umum harus bertanggung jawab dan 
akan menjadi bagian dari, dan tunduk 
pada, hierarki, berdasarkan ketentuan 
hukum.

3DVDO����

�7DQJJXQJ�MDZDE�

Kantor Jaksa Penuntut Umum akan 
bertanggung jawab untuk mewakili 
negara, membela legalitas demokrasi dan 
kepentingan yang ditentukan oleh hukum, 
mempromosikan prosedur pidana dan 
melakukan tindakan pidana, berdasarkan 
ketentuan hukum, khususnya:

a.  Mewakili negara di depan pengadilan;

b. Memberikan penasihat hukum bagi 
mereka yang tidak mampu atau tidak 
hadir dan untuk anak di bawah umur;

c.  Mempromosikan prosedur pidana 
dan melakukan tindakan pidana;

d.  Pembeda kolektif dan berbagai 
kepentingan;

e.  Mempromosikan pelaksanaan 
putusan pengadilan;

f.  Mengarahkan fase persiapan prosedur 
pemasyarakatan, tanpa mengurangi 
pengawasan jaminan mendasar bagi 
warga negara oleh hakim, berdasarkan 
ketentuan hukum.

3DVDO����

�6WDWXV�

1.  Persyaratan dan aturan untuk masuk 
dan dipromosikan dalam struktur karier 
untuk jaksa penuntut umum harus ber-
dasarkan pada kurikulum, jasa profe-
sional dan lamanya pelayanan, ber-
dasarkan ketentuan hukum.

2.  Akses ke posisi Pengadilan Tinggi 
akan didominasi berdasarkan prestasi 
yang ditentukan oleh pengajuan kuri-
kulum yang kompetitif, terbuka untuk 
hakim dan jaksa penuntut umum 
serta ahli hukum lainnya, berdasar-
kan ketentuan yang diputuskan oleh 
hukum.
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3.  Jaksa penuntut umum tidak dapat dip-
indahkan, ditangguhkan, pensiun atau 
dihapus dari kantor kecuali dalam 
kasus-kasus yang ditentukan dalam 
anggaran dasar mereka.

4. Jaksa penuntut umum harus tunduk 
pada ketidaksesuaian dan hambatan 
yang sama seperti para hakim dari 
pangkat yang sama dan akan menik-
mati upah yang sesuai dengan sifat 
dan eksklusivitas pekerjaan mereka.

3DVDO����

�.HNHEDODQ�

Jaksa penuntut umum hanya dapat dipen-
jara setelah didakwa ketika pelanggaran 
dapat dihukum dengan hukuman penjara 
lebih dari dua tahun, kecuali dalam kasus 
ÀDJUDQWH� GHOLWR� \DQJ�PHOLEDWNDQ� SHODNX�
kejahatan yang dapat dihukum dengan 
hukuman yang sama.

3DVDO����

�.DQWRU�.HMDNVDDQ�$JXQJ�

1.  Kantor Kejaksaan Agung adalah 
badan negara yang mewakili neg-
ara, khususnya dengan melakukan 
tindakan pidana, membela hak-hak 
individu dan badan hukum, membela 
legalitas pelaksanaan fungsi peradilan 
dan mengawasi legalitas dalam fase 
pengajaran proses dan dalam pelaksa-
naan hukuman.

2.  Kantor Kejaksaan Agung akan 
menikmati otonomi administratif 
dan keuangan, di bawah ketentuan 
hukum.

3. Kantor Kejaksaan Umum, Majelis 
Hakim Agung dari Kantor Kejaksaan 
Umum dan Kantor Kejaksaan Militer 
akan menjadi badan-badan penting 
dari Kantor Kejaksaan Agung.

4.  Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung 
akan ditunjuk oleh Presiden Republik 
atas rekomendasi Dewan Yudisial 
Agung dari Kantor Jaksa Penuntut 
Umum untuk masa jabatan lima tahun 
yang dapat diperpanjang satu kali.

5.  Asisten Jaksa Agung akan mewakili 
Kantor Jaksa Penuntut Umum di hada-
pan Mahkamah Agung, Mahkamah 
Konstitusi, Pengadilan Auditor, dan 
Pengadilan Tinggi lainnya.

6.  Asisten Jaksa Agung harus ditunjuk 
oleh Presiden Republik atas rekomen-
dasi Dewan Yudisial Agung dari 
Kantor Jaksa Penuntut Umum dan 
persyaratannya harus ditentukan oleh 
hukum.

7. Laporan tentang pekerjaan Kantor 
Kejaksaan Agung akan disusun setiap 
tahun, diserahkan kepada Majelis 
Nasional dan diteruskan ke badan-
badan lain yang menggunakan kekua-
saan kedaulatan.

3DVDO����

�0DMHOLV�+DNLP�$JXQJ�GDUL�.DQWRU�
.HMDNVDDQ�8PXP�

1.  Dewan Kehakiman Agung dari Kantor 
Kejaksaan Umum akan menjadi badan 
tertinggi yang bertanggung jawab atas 
manajemen dan regulasi jaksa penuntut 
umum dan akan berfungsi dalam pleno 
dan di Komite Tetap.

2. Dewan Yudisial Agung dari Kantor 
Penuntut Umum akan bertanggung 
jawab atas penilaian, penunjukan, 
penempatan, pemindahan dan pro-
mosi para penuntut umum dan untuk 
setiap tindakan disipliner.

3. Jaksa Agung akan memimpin Dewan 
Kehakiman Agung dari Kantor Jaksa 
Penuntut Umum dan terdiri dari yang 
berikut:
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a. Wakil Jaksa Agung;
b. Anggota dipilih oleh jaksa penuntut 
umum dari antara rekan-rekan 
mereka;
c. Anggota yang ditunjuk oleh 
Presiden Republik;
d. Anggota dipilih oleh Majelis 
Nasional.

4. Masa jabatan untuk anggota Dewan 
Yudisial Agung dari Kantor Penuntut 
Umum sebagaimana dimaksud dalam 
paragraf b), c) dan d) Pasal ini akan 
berlangsung lima tahun dan akan 
diperpanjang satu kali, di bawah 
ketentuan hukum.

3DVDO����

�.DQWRU�.HMDNVDDQ�0LOLWHU�

1. Kantor Kejaksaan Militer akan menjadi 
organ Kantor Kejaksaan Agung yang 
bertanggung jawab untuk mengen-
dalikan dan mengawasi legalitas di 
dalam Angkatan Bersenjata Angola, 
Angkatan Kepolisian Nasional dan 
badan-badan keamanan dan hukum 
internal, menjamin kepatuhan yang 
ketat terhadap hukum.

2. Organisasi dan fungsi Kantor 
Kejaksaan Militer akan diatur oleh 
hukum.

%$*,$1�,9�
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3DVDO����

�2PEXGVPDQ�

1.  Ombudsman akan menjadi badan pub-
lik independen yang tujuannya adalah 
untuk membela hak, kebebasan, dan 
jaminan warga negara yang menja-
min, dengan cara informal, keadilan 
dan legalitas administrasi publik.

2.  Ombudsman dan Wakil Ombudsman 
akan dipilih oleh Majelis Nasional 
atas keputusan dua pertiga Anggota 
dalam pelaksanaan penuh kantor mer-
eka.

3.  Ombudsman dan Wakil Ombudsman 
akan dilantik oleh Presiden Majelis 
Nasional untuk masa jabatan lima 
tahun yang dapat diperpanjang satu 
kali.

4.  Warga negara dan badan hukum peru-
sahaan dapat mengajukan keluhan 
kepada Ombudsman mengenai tinda-
kan atau kelalaian oleh otoritas publik 
yang mereka anggap, tanpa wewenang 
keputusan, menyampaikan rekomen-
dasi yang diperlukan untuk pencegahan 
dan penyelesaian ketidakadilan kepada 
badan yang sesuai.

5. Kegiatan Ombudsman harus inde-
penden dari cara untuk memutuskan 
banding atau perselisihan yang diatur 
dalam Konstitusi dan hukum.

6. Merupakan tugas badan dan agen 
administrasi publik, warga negara 
dan badan kolektif publik lainnya 
untuk bekerja sama dengan pekerjaan 
Ombudsman.

7. Laporan tentang keluhan utama yang 
diterima dan rekomendasi yang dib-
uat harus disusun setiap tahun, disam-
paikan kepada Majelis dan diteruskan 
ke badan-badan lain yang menggu-
nakan kekuasaan kedaulatan.

8. Undang-undang harus menetap-
kan fungsi dan ketetapan yang ter-
sisa dari Ombudsman dan Deputi 
Ombudsman, di samping seluruh 
struktur pendukung yang dikenal 
sebagai Kantor Ombudsman.
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3DVDO����

�3HQJDFDUD�

1.  Praktik hukum adalah lembaga pent-
ing dalam administrasi peradilan.

2. Pengacara melayani keadilan dan 
supremasi hukum, dan akan bertang-
gung jawab untuk mempraktikkan 
konsultasi hukum dan perwakilan di 
seluruh wilayah nasional, serta mem-
berikan penasihat hukum, berdasar-
kan ketentuan hukum.

3. Asosiasi Pengacara bertanggung jawab 
untuk mengatur akses ke profesi 
hukum dan untuk mengatur profesi 
dan perwakilan hukum, berdasarkan 
ketentuan hukum dan ketetapannya.

3DVDO����

�-DPLQDQ�8QWXN�3HQJDFDUD�

1. Pengacara memiliki kekebalan dalam 
tindakan mereka dan dalam prosedur 
perwakilan hukum yang diperlukan 
dalam pelaksanaan profesinya, dalam 
batas yang ditentukan dalam hukum.

2. Tidak dapat diganggu gugatnya 
dokumen yang diperlukan dalam 
pelaksanaan profesinya harus 
dijamin, dalam batas yang ditentukan 
oleh hukum, dan hanya pencarian, 
penyitaan, inventaris properti dan 
bentuk-bentuk investigasi serupa 
yang dilakukan atas dasar putusan 
pengadilan yang dilakukan di hadapan 
hakim yang tepat, pengacara dan 
perwakilan dari Asosiasi Pengacara 
dapat diterima, ketika mereka 
melibatkan tindakan ilegal yang dapat 
dihukum dengan hukuman penjara 
lebih dari dua tahun dan seorang 
pengacara dilibatkan.

3. Pengacara berhak untuk berkomuni-
kasi secara pribadi dan rahasia den-
gan klien mereka bahkan ketika yang 

terakhir dipenjara atau ditahan di 
perusahaan sipil atau militer.

3DVDO����

�$NVHV�NH�+XNXP�GDQ�.HDGLODQ�

1. Asosiasi Pengacara bertanggung jawab 
untuk memberikan bantuan hukum, 
akses ke hukum dan perwakilan 
hukum di semua tingkat yurisdiksi.

2. Undang-undang harus mengatur 
organisasi dalam bentuk bantuan 
hukum, akses ke hukum dan 
perwakilan hukum, sebagai elemen 
penting dari administrasi peradilan, 
dan negara harus menetapkan sumber 
daya keuangan untuk tujuan ini.

3DVDO����

�3HUWDKDQDQ�3XEOLN�

1. Negara harus memastikan bahwa 
mekanisme pertahanan publik 
tersedia bagi individu dengan sumber 
daya keuangan yang tidak mencukupi, 
dengan tujuan untuk memberikan 
bantuan hukum dan perwakilan 
hukum resmi di semua tingkatan.

2.  Undang-undang harus mengatur 
organisasi dan fungsi pertahanan 
publik.

3DVDO����

�+DNLP�3HUGDPDLDQ�

1.  Hakim perdamaian akan diizinkan 
XQWXN� PHQ\HOHVDLNDQ� NRQÀLN� VRVLDO�
kecil.

2.  Hukum harus mengatur organisasi dan 
berfungsinya para hakim perdamaian.
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3DVDO����

��7XMXDQ�GDQ�3ULQVLS�'DVDU�

1. Menurut ketentuan Konstitusi dan 
hukum, administrasi publik harus 
mengejar kepentingan publik dan 
harus, dalam kegiatannya, diatur oleh 
prinsip-prinsip kesetaraan, legalitas, 
keadilan, proporsionalitas, impar-
sialitas, akuntabilitas, akuntabilitas 
administratif, kejujuran administrasi 
dan menghormati aset publik.

2. Demi kepentingan publik, ia harus 
menghormati hak dan kepentingan 
individu yang dilindungi oleh hukum.

3DVDO����

�6WUXNWXU�$GPLQLVWUDVL�3XEOLN�

1. Administrasi publik harus disusun 
berdasarkan prinsip penyederhanaan 
administrasi, membawa layanan lebih 
dekat kepada masyarakat lokal dan 
devolusi administrasi dan desentral-
isasi.

2. Undang-undang harus menetapkan 
bentuk dan tingkat partisipasi indi-
vidu dan devolusi administrasi dan 
desentralisasi, tanpa mengurangi 
kekuasaan Eksekutif untuk menge-
lola, mengawasi, dan mengawasi 
pekerjaan administrasi publik.

3. Undang-undang dapat membentuk 
lembaga dan badan administratif 
independen.

4. Organisasi, fungsi, dan tugas lem-
baga administrasi independen harus 
ditetapkan oleh hukum.

5.  Badan-badan swasta yang menggu-
nakan kekuasaan publik harus diperiksa 
oleh otoritas publik, berdasarkan keten-
tuan Konstitusi dan hukum.

3DVDO����

�+DN�GDQ�-DPLQDQ�,QGLYLGX�GL�%DZDK�
$GPLQLVWUDVL�3XEOLN�

1.  Warga negara memiliki hak untuk 
diinformasikan oleh administrasi 
publik mengenai proses administrasi 
yang dapat mempengaruhi hak dan 
kepentingan mereka yang dilindungi 
secara hukum.

2.  Warga memiliki hak untuk diberi tahu 
oleh administrasi mengenai perkem-
bangan proses yang mereka minati, 
dan mempelajari keputusan yang 
diambil berkaitan dengan mereka.

3.  Individu yang tertarik harus diberi 
tahu, dalam bentuk yang ditentukan 
oleh undang-undang, tentang tinda-
kan administratif, yang akan memer-
lukan pembenaran tersurat ketika 
mereka mempengaruhi hak dan 
kepentingan yang dilindungi secara 
hukum.

4. Individu akan dijamin hak untuk men-
gakses arsip dan catatan administrasi, 
tanpa mengurangi ketentuan hukum 
untuk masalah keamanan dan pertah-
anan, kerahasiaan negara, investigasi 
kriminal, dan privasi pribadi.

3DVDO����

�3HPHULQWDK�'DHUDK�

1.  Administrasi lokal dilaksanakan oleh 
badan-badan desentralisasi dan ber-
tujuan untuk memastikan, di tingkat 
lokal, bahwa tanggung jawab dan 
kepentingan khusus administrasi neg-
ara diwujudkan dalam divisi admin-
istrasi masing-masing, tanpa mengu-
rangi wewenang otoritas lokal.
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2.  Gubernur Provinsi akan menjadi per-
wakilan administrasi pusat di provinsi 
masing-masing dan, secara umum, 
bertanggung jawab untuk mengatur 
provinsi dan memastikan fungsi nor-
mal administrasi lokal.

3.  Gubernur Provinsi akan ditunjuk oleh 
Presiden Republik, kepada siapa dia 
akan bertanggung jawab secara poli-
tik dan kelembagaan.

4.  Organisasi dan fungsi badan adminis-
trasi lokal akan diatur oleh hukum.

%$%�,,

.($0$1$1�1$6,21$/

3DVDO����

�7XMXDQ�GDQ�$ODVDQ�.HDPDQDQ�
1DVLRQDO�

1. Negara, dengan keterlibatan warga 
negara, akan bertanggung jawab 
untuk menjamin keamanan nasional, 
mematuhi Konstitusi, hukum, dan 
instrumen internasional apa pun yang 
menjadi pihak Angola.

2. Tujuan dari keamanan nasional adalah 
untuk menjamin dan menjaga inde-
pendensi dan kedaulatan nasional, 
integritas wilayah, negara demokra-
tis berdasarkan aturan hukum, kebe-
basan dan pertahanan wilayah terh-
adap segala ancaman atau serangan, 
serta mencapai kerja sama untuk 
pembangunan nasional dan berkon-
tribusi terhadap perdamaian dan kea-
manan internasional.

3. Organisasi dan berfungsinya sistem 
keamanan nasional akan diatur oleh 
hukum.

3DVDO����

�+DN�DWDV�.HDPDQDQ�1DVLRQDO�GDQ�
3HUWDKDQDQ�<DQJ�6DK�

Republik Angola akan bertindak dengan 
menggunakan semua cara yang sah 
dan tepat untuk menjaga keamanan 
nasional dan berhak untuk menggunakan 
kekuatan yang sah untuk memulihkan 
perdamaian dan ketertiban umum, sesuai 
dengan Konstitusi, hukum dan hukum 
internasional.

3DVDO����

�1HJDUD�'DODP�.RQGLVL�'DUXUDW�
.RQVWLWXVLRQDO�

1. Dalam konteks menjaga keamanan 
nasional dan menjaga ketertiban 
umum, Presiden Republik dapat 
menyatakan, sesuai dengan tuntutan 
situasi tertentu, konstitusional negara 
yang membutuhkan, di bawah keten-
tuan Konstitusi dan hukum.

2. Negara-negara yang membutuhkan 
konstitusional adalah negara-neg-
ara perang, negara-negara yang 
dikepung, atau negara-negara darurat, 
yang mulai berlaku sejak diumumkan 
hingga berakhir secara resmi.

3. Kondisi perang, pengepungan atau 
keadaan darurat akan diatur oleh 
hukum.

3DVDO����

�3HPEDWDVDQ�3HODNVDQDDQ�+DN�

Secara ketat sejauh yang disyaratkan oleh 
WXQWXWDQ�VSHVL¿N�GDUL�IXQJVL�IXQJVL�\DQJ�
dipermasalahkan, undang-undang dapat 
memberlakukan pembatasan pada hak 
untuk mencalonkan diri dalam pemilihan 
dan pelaksanaan hak-hak berekspresi, 
pertemuan, demonstrasi, asosiasi dan 
petisi dan hak-hak serupa lainnya untuk 
melayani nasional agen keamanan, yaitu 
personil militer, polisi dan agen.
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%$%�,,,

3(57$+$1$1�1$6,21$/�'$1�
$1*.$7$1�%(56(1-$7$

3DVDO����

�3HUWDKDQDQ�1DVLRQDO�

1. Tujuan pertahanan nasional adalah 
untuk menjamin pertahanan kedaula-
tan dan kemerdekaan nasional, integ-
ritas teritorial dan kekuatan konsti-
tusional dan, melalui ini, hukum dan 
ketertiban, memastikan kebebasan 
dan keamanan terhadap perlindungan 
agresi dan bantuan lainnya untuk per-
lindungan eksternal atau internal dan 
pengembangan misi untuk kepent-
ingan publik, di bawah ketentuan 
Konstitusi dan hukum.

2. Organisasi dan fungsi pertahanan nasi-
onal harus dibuat oleh hukum.

3DVDO����

�$QJNDWDQ�%HUVHQMDWD�$QJROD�

1. Angkatan Bersenjata Angola adalah 
lembaga militer nasional permanen, 
reguler dan non-partisan yang diper-
cayakan dengan pertahanan neg-
ara militer tersebut, yang diorgani-
sasikan secara hierarkis dan koordi-
nasi dan badan hukum pada badan-
badan kedaulatan yang sesuai di 
bawah wewenang sebagai Presiden. 
Republik dan Panglima Tertinggi, 
di bawah ketentuan Konstitusi dan 
hukum, dan konvensi internasional di 
mana Angola dapat menjadi pihak.

2. Angkatan Bersenjata Angola akan 
secara eksklusif terdiri dari warga 
negara Angola dan akan memiliki 
struktur organisasi tunggal untuk 
seluruh wilayah nasional.

3. Undang-undang harus mengatur 
organisasi, fungsi, disiplin, pelatihan 
dan pekerjaan Angkatan Bersenjata 

Angola di masa damai dan di masa 
NULVLV�GDQ�NRQÀLN�

3DVDO����

�3HUWDKDQDQ�1HJDUD�GDQ�'LQDV�
0LOLWHU�

1. Pertahanan hak-hak bangsa dan warga 
negara akan menjadi hak dan tugas 
dasar semua warga Angola.

2. Dinas militer mengatur oleh hukum, 
mengatur bentuk, sifat, dan isinya.

%$%�,9
-$0,1$1�.(7(57,%$1�'$1�
.(32/,6,$1�1$6,21$/

3DVDO����
�-DPLQDQ�.HWHUWLEDQ�

1. Tujuan dari jaminan ketertiban ada-
lah untuk menjaga keamanan dan 
keamanan publik, memastikan dan 
melindungi keamanan, negara dan 
hak milik mereka masing-masing 
dan kebebasan dan kebebasan mela-
wan kebebasan atau terorganisir dan 
jenis keamanan atau keamanan lain-
nya, dengan rasa hormat yang tinggi 
terhadap Konstitusi, undang-undang, 
dan konvensi internasional apa pun di 
mana Angola dapat menjadi pihak.

2. Organisasi dan badan-badan yang 
menjamin ketertiban umum harus 
disediakan oleh hukum.

3DVDO����

�.HSROLVLDQ�1DVLRQDO�

1.  Kepolisian Nasional adalah undang-un-
dang kepolisian nasional, permanen, 
reguler, dan non-partisan, yang dior-
ganisasikan secara hierarkis dan dalam 
hal disiplin yang diperlukan untuk per-
lindungan dan keselamatan negara oleh 
pasukan kepolisian, dengan persetujuan 
Konstitusi secara ketat.
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2. Kepolisian Nasional akan secara eksk-
lusif terdiri dari warga negara Angola 
dan harus memiliki struktur organ-
isasi tunggal untuk seluruh wilayah 
nasional.

3. Undang-undang harus diterbitkan 
organisasi dan fungsi Kepolisian 
Nasional.

%$%�9

3(0(/,+$5$$1�.($0$1$1�
1(*$5$

3DVDO����

��0HQMDJD�.HDPDQDQ�1HJDUD�

1. Tujuan melestarikan keamanan perke-
bunan adalah untuk melindungi neg-
ara demokratis berdasarkan aturan 
hukum terhadap kejahatan kekerasan 
atau terorganisir dan jenis ancaman 
atau risiko lainnya, dengan menghor-
mati Konstitusi, undang-undang dan 
konvensi internasional apa pun untuk 
dimana Angola mungkin merupakan 
sebuah pesta.

2. Pelestarian keamanan negara harus 
mencakup unsur-unsur kelembagaan 
badan intelijen dan keamanan negara.

3. Organisasi dan fungsi pelestarian kea-
manan negara harus dibentuk oleh 
hukum.

3DVDO����

�%DGDQ�,QWHOLMHQ�GDQ�.HDPDQDQ�
1HJDUD�

1. Badan intelijen dan keamanan negara 
akan dipercayakan dengan meng-
hasilkan intelijen dan analisis dan 
mengadopsi intelijen negara dan 
langkah-langkah keamanan yang 
diperlukan untuk melestarikan negara 
demokrasi berdasarkan aturan hukum 
dan perdamaian publik.

2. Undang-undang harus mengatur organ-
isasi, fungsi dan pengawasan intelijen 
dan layanan keamanan.

-8'8/�9,

3(0(5,17$+�'$(5$+

%$%�,

35,16,3�8080

3DVDO����

�%DGDQ�3HPHULQWDK�'DHUDK�2WRQRP�

1. Organisasi negara yang demokratis 
di tingkat lokal harus disusun ber-
dasarkan prinsip desentralisasi poli-
tik dan administrasi, yang mencakup 
bentuk-bentuk organisasi pemerin-
tah daerah, berdasarkan ketentuan 
Konstitusi ini.

2. Bentuk-bentuk organisasi pemerintah 
daerah harus mencakup otoritas lokal, 
lembaga-lembaga otoritas tradisional 
dan bentuk-bentuk khusus partisipasi 
warga negara, di bawah ketentuan 
hukum.

3DVDO����

�3ULQVLS�2WRQRPL�'DHUDK�

1. Otonomi daerah harus mencakup hak 
dan kapasitas efektif otoritas lokal 
untuk mengelola dan mengeluarkan 
peraturan untuk masalah publik lokal, 
berdasarkan ketentuan Konstitusi dan 
undang-undang, atas pertimbangan 
mereka sendiri dan untuk kepentin-
gan populasi lokal masing-masing.

2. Hak sebagaimana dimaksud dalam 
poin sebelumnya harus dilaksanakan 
oleh otoritas lokal, di bawah keten-
tuan hukum.
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3DVDO����

�/LQJNXS�2WRQRPL�'DHUDK�

1. Sumber keuangan otoritas lokal harus 
proporsional dengan tanggung jawab 
yang ditentukan dalam Konstitusi 
atau oleh hukum dan untuk program 
pembangunan yang telah disetujui.

2. Harus ditetapkan oleh hukum bahwa 
bagian dari sumber daya keuan-
gan otoritas lokal harus berasal dari 
pendapatan dan pajak daerah.

3DVDO����

�-DPLQDQ�2WRULWDV�/RNDO�

Otoritas lokal memiliki hak untuk 
mengajukan banding hukum untuk 
memastikan pelaksanaan tugasnya secara 
gratis dan menghormati prinsip-prinsip 
otonomi daerah yang diabadikan dalam 
Konstitusi atau dalam hukum.

%$%�,,
2725,7$6�/2.$/

3DVDO����
�2WRULWDV�/RNDO�

1. Otoritas lokal adalah badan-badan ter-
itorial korporat yang sesuai dengan 
pengelompokan penduduk di divisi ter-
tentu dari wilayah nasional yang akan 
memastikan dan mengejar kepentingan 
VSHVL¿N�DUHD�ORNDO�PHODOXL�EDGDQ�PHU-
eka sendiri, yang mewakili populasi 
lokal masing-masing.

2. Organisasi dan fungsi otoritas lokal dan 
tanggung jawab badan mereka akan 
diatur oleh hukum, sesuai dengan prin-
sip desentralisasi administrasi.

3. Undang-undang harus menetapkan 
aset otoritas lokal dan akan mene-
tapkan sistem keuangan lokal den-
gan tujuan untuk memastikan bahwa 
sumber daya publik dibagi secara adil 

antara negara dan otoritas lokal, keti-
daksetaraan di antara otoritas lokal 
dikoreksi seperlunya, pendapatan 
dikumpulkan dengan tepat dan batas 
pengeluaran dipatuhi.

4. Otoritas lokal akan menikmati kekua-
tan peraturan mereka sendiri, di 
bawah ketentuan hukum.

3DGD����

�.DWHJRUL�2WRULWDV�/RNDO�

1. Otoritas lokal akan diorganisasikan ke 
dalam kotamadya.

2. Otoritas lokal dapat dibentuk pada 
tingkat supra-kotamadya, dengan 
PHPSHUWLPEDQJNDQ�¿WXU�EXGD\D�GDQ�
sejarah tertentu dan tingkat pemban-
gunan menjadi pertimbangan.

3. Undang-undang juga dapat menetapkan, 
VHVXDL� GHQJDQ� NRQGLVL� VSHVL¿N�� VNDOD�
infra-kota lainnya untuk organisasi teri-
torial pemerintah daerah otonom.

3DGD����

�7DQJJXQJ�-DZDE�

Menurut ketentuan hukum, pemerintah 
daerah akan memiliki tanggung jawab 
dalam bidang pendidikan, kesehatan, 
energi, air, fasilitas pedesaan dan 
perkotaan, warisan, budaya dan 
ilmu pengetahuan, transportasi dan 
komunikasi, waktu senggang dan 
kegiatan olahraga, perumahan, layanan 
sosial, pertahanan sipil, lingkungan 
dan sanitasi dasar, hak-hak konsumen, 
promosi pembangunan ekonomi dan 
sosial, perencanaan kota dan negara, 
kepolisian kota, kerjasama desentralisasi 
dan kembaran.

3DVDO����

�%DGDQ�2WRULWDV�/RNDO�

1. Organisasi otoritas lokal terdiri dari 
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Majelis dengan kekuatan pengambi-
lan keputusan, badan eksekutif pergu-
ruan tinggi dan seorang Presiden.

2. Majelis akan dibuat kompos dari 
perwakilan lokal yang dipilih oleh 
hak pilih universal, setara, bebas, 
langsung, rahasia dan berkala dari 
warga negara yang terdiri dari para 
pemilih di wilayah otoritas lokal 
masing-masing, sesuai dengan sistem 
perwakilan proporsional.

3. Badan eksekutif perguruan tinggi 
terdiri dari seorang Presiden dan 
sekretaris yang ditunjuknya, yang 
semuanya akan bertanggung jawab 
kepada Majelis pemerintah daerah.

4. Ketua badan eksekutif otoritas lokal 
akan menjadi kandidat pertama dalam 
daftar yang menerima suara terban-
yak untuk Majelis.

5. Nominasi untuk pemilihan untuk 
badan otoritas lokal dapat diajukan 
oleh partai politik, baik secara indi-
vidu atau sebagai koalisi, atau oleh 
kelompok pemilih terdaftar, di bawah 
ketentuan hukum. (Proyek B dan C - 
disetujui oleh konsensus)

3DVDO����

�3HQJDZDVDQ�$GPLQLVWUDVL�

1. Otoritas lokal harus tunduk pada pen-
gawasan administratif oleh Eksekutif.

2. Pengawasan administrasi otoritas lokal 
KDUXV�WHUGLUL�GDUL�YHUL¿NDVL�NHSDWXKDQ�
badan otoritas lokal dengan hukum 
dan harus dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan hukum.

3. Badan otoritas lokal, bahkan jika ter-
pilih, hanya dapat dibubarkan karena 
tindakan ilegal atau kelalaian.

4. Otoritas lokal dapat secara legal 
menantang setiap ilegalitas yang 

dilakukan oleh badan pengawas 
dalam menjalankan kewenangan pen-
gawasannya.

3DVDO����

�6ROLGDULWDV�GDQ�.HUMD�6DPD�

1. Dengan dorongan dari negara, pemer-
intah daerah harus mempromosikan 
solidaritas satu sama lain berdasarkan 
karakteristik khusus mereka, dengan 
tujuan mengurangi ketidakseimban-
gan lokal dan regional dan ketidak-
seimbangan dalam pembangunan 
nasional.

2. Undang-undang harus menjamin ben-
tuk kerja sama dan organisasi yang 
dapat diadopsi oleh otoritas lokal untuk 
mengejar kepentingan bersama, yang 
akan diberkahi dengan atribusi dan 
tanggung jawab mereka sendiri.

%$%�,,,

/(0%$*$�/(0%$*$�
:(:(1$1*�75$',6,21$/

3DVDO����

�3HQJDNXDQ�

1. Negara harus mengakui status, peran 
dan fungsi lembaga-lembaga otoritas 
tradisional yang didirikan sesuai den-
gan hukum adat yang tidak bertentan-
gan dengan Konstitusi.

2. Pengakuan lembaga-lembaga otoritas 
tradisional akan mewajibkan entitas 
publik dan swasta untuk menghor-
mati, dalam hubungannya dengan 
lembaga-lembaga ini, nilai-nilai dan 
norma-norma hukum adat yang dia-
mati dalam organisasi politik dan 
masyarakat tradisional dan tidak 
bertentangan dengan Konstitusi atau 
martabat pribadi manusia.
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3DVDO����

�2WRULWDV�7UDGLVLRQDO�
Otoritas tradisional adalah entitas yang 
PHPSHUVRQL¿NDVLNDQ� GDQ�PHQJJXQDNDQ�
kekuasaan dalam organisasi politik dan 
komunitas masing-masing, sesuai dengan 
nilai-nilai dan norma-norma hukum adat 
dan menghormati Konstitusi dan hukum.

3DVDO����

�$WULEXVL��7DQJJXQJ�-DZDE��GDQ�
2UJDQLVDVL�

Atribusi, tanggung jawab, organisasi, 
sistem kontrol, pertanggungjawaban, dan 
aset lembaga otoritas tradisional, hubungan 
institusionalnya dengan pemerintah lokal 
negara bagian dan badan administrasi 
otoritas lokal dan jenis otoritas tradisional 
harus diatur oleh hukum.

-8'8/�9,,

-$0,1$1�.2167,786,�
'$1�3(1*(1'$/,$1�
.2167,786,21$/,7$6

%$%�,��7,1-$8$1�.2167,786,
%$*,$1�,��35,16,3�8080

3DVDO����

�.RQVWLWXVLRQDOLWDV�

1. Keabsahan undang-undang dan berb-
agai tindakan negara, administrasi 
publik dan otoritas lokal akan tergan-
tung pada kepatuhan mereka terhadap 
Konstitusi.

2. Hukum atau tindakan yang melang-
gar prinsip-prinsip dan norma-norma 
yang diabadikan dalam Konstitusi ini 
adalah tidak konstitusional.

3DVDO����

�7XMXDQ�5HYLHZ�

Semua tindakan yang merupakan 
pelanggaran terhadap prinsip dan norma 

konstitusional harus tunduk pada tinjauan 
konstitusionalitas mereka, khususnya:

a.  Legislasi;
b.  Perjanjian internasional, konvensi 

dan perjanjian;
c.  Revisi Konstitusi;
d.  Referensi

%$*,$1�,,�

$%675$.�35(9,(:

3DVDO����

�3HQLQMDXDQ�.RQVWLWXVLRQDOLWDV�
6HEHOXPQ\D�

1. Presiden Republik dapat meminta 
Mahkamah Konstitusi untuk melaku-
kan peninjauan sebelumnya terhadap 
konstitusionalitas peraturan yang ter-
kandung dalam undang-undang yang 
telah diajukan untuk pemberlakuan, 
setiap perjanjian internasional yang dia-
MXNDQ� NHSDGDQ\D� XQWXN� UDWL¿NDVL� DWDX�
perjanjian internasional yang dikirim 
kepadanya untuk ditandatangani.

2. Sepersepuluh dari Anggota Majelis 
Nasional dalam pelaksanaan penuh 
dari kantor mereka juga dapat meminta 
peninjauan sebelumnya tentang kon-
stitusionalitas aturan yang terkandung 
dalam undang-undang yang telah dia-
jukan untuk diberlakukan

3. Sebelumnya tinjauan konstitusionalitas 
harus diminta dalam waktu dua puluh 
hari sejak diterimanya undang-un-
dang tersebut.

4. Mahkamah Konstitusi harus mengu-
mumkan dalam empat puluh delapan 
hari, yang dapat dikurangi karena 
urgensi jika diminta oleh Presiden 
Republik atau sepersepuluh dari 
Anggota Majelis dalam pelaksanaan 
penuh dari kantor mereka.
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3DVDO����

�3HQJDUXK�8ODVDQ�6HEHOXPQ\D�

1. Legislasi yang meminta peninjauan 
konstitusionalitas sebelumnya telah 
diminta dari Mahkamah Konstitusi 
tidak dapat diberlakukan, ditan-
GDWDQJDQL� DWDX� GLUDWL¿NDVL� VHEHOXP�
Mahkamah Konstitusi memberikan 
putusannya.

2. Jika Mahkamah Konstitusi menya-
takan bahwa aturan apa pun yang 
terkandung dalam undang-undang, 
perjanjian, konvensi, atau perjanjian 
internasional tidak konstitusional, 
maka harus diveto oleh Presiden 
Republik dan dikembalikan ke badan 
yang telah menyetujuinya.

3. Dalam kasus-kasus yang diatur dalam 
poin sebelumnya, perundang-undan-
gan, perjanjian, konvensi atau perjan-
jian internasional tidak boleh diber-
lakukan, disahkan atau ditandatan-
gani, sebagaimana mestinya, kecuali 
jika badan yang melewatinya meng-
hapuskan aturan yang telah dianggap 
tidak konstitusional.

4. Jika undang-undang, traktat, konvensi 
atau perjanjian internasional dirumus-
kan ulang, Presiden Republik atau 
Anggota yang menentang konstitusion-
alitasnya dapat meminta peninjauan 
sebelumnya terhadap konstitusionalitas 
dari salah satu peraturannya.

%$*,$1�,,,

3(1*(1'$/,$1�(;�3267�
$%675$.

3DVDO����

�/HJLWLPDVL�

1. Mahkamah Konstitusi akan memper-
timbangkan dan akan menyatakan 
dengan kekuatan yang secara umum 

mengikat inkonstitusionalitas atau 
aturan lainnya.

2. Berikut ini dapat meminta deklarasi 
inkonstitusionalitas dari Mahkamah 
Konstitusi:

a. Presiden Republik;
b. Sepersepuluh Anggota Majelis 

Republik dalam menjalankan 
penuh kantor mereka;

c. Kelompok Parlemen;
d. Jaksa Agung;
e. Ombudsman;
f. Asosiasi Pengacara Angola.

3DVDO����

�(IHN�'DUL�7LQMDXDQ�$EVWUDN�

1. Deklarasi inkonstitusionalitas den-
gan kekuatan yang mengikat secara 
umum akan mulai berlaku sejak 
tanggal di mana aturan yang telah 
dinyatakan tidak konstitusional 
mulai berlaku dan harus mengarah 
pada validasi ulang aturan yang 
telah dicabut.

2. Namun, dalam kasus inkonstitusion-
alitas akibat pelanggaran terhadap 
aturan konstitusional berikutnya, 
deklarasi hanya akan berlaku sejak 
tanggal berlakunya konstitusi.

3. Putusan dalam kasus-kasus yang telah 
diadili akan berdiri, kecuali ketika 
Mahkamah Konstitusi memutus-
kan sebaliknya sehubungan dengan 
aturan mengenai masalah pidana atau 
disiplin atau pelanggaran administra-
tif dan isinya kurang menguntungkan 
bagi terdakwa.

4. Ketika disyaratkan untuk tujuan kepas-
tian hukum, alasan keadilan atau hal-
hal yang sangat penting bagi kepent-
ingan publik, yang harus dibenarkan, 
Mahkamah Konstitusi dapat memu-
tuskan bahwa ruang lingkup efek dari 
inkonstitusionalitas atau ilegalitas 



228

Konstitusi Angola

akan lebih terbatas daripada yang dia-
tur dalam Poin 1 dan 2 dari Pasal ini.

3DVDO����

�,QNRQVWLWXVLRQDOLWDV�.DUHQD�
.HODODLDQ�

1. Presiden Republik, seperlima dari 
Anggota dalam pelaksanaan penuh 
dari kantor mereka dan Jaksa Agung 
dapat meminta Mahkamah Konstitusi 
untuk memerintah pada inkonstitu-
sionalitas oleh kelalaian.

2. Setiap kali Mahkamah Konstitusi 
menentukan inkonstitusionalitas 
dengan kelalaian, ia akan memberi 
tahu badan legislatif yang sesuai 
untuk memungkinkannya mengubah 
kelalaian.

%$%�,,
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Presiden Republik atau sepertiga dari 
Anggota Majelis Nasional dalam 
menjalankan penuh kantor mereka akan 
bertanggung jawab untuk memulai revisi 
Konstitusi.

3DVDO����
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1. Perubahan terhadap Konstitusi harus 
disetujui oleh dua pertiga mayoritas 
Anggota dalam pelaksanaan penuh 
kantor mereka.

2. Presiden Republik tidak akan menolak 
untuk memberlakukan undang-un-
dang revisi Konstitusi, meskipun 
ia akan memiliki wewenang untuk 
meminta peninjauan sebelumnya oleh 
Mahkamah Konstitusi.

3. Perubahan Konstitusi yang disetujui 
harus dikumpulkan bersama dalam 
satu undang-undang revisi.

4. Teks baru Konstitusi akan diterbit-
kan bersama dengan undang-undang 
revisi.

3DVDO����
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1. Majelis Nasional dapat meninjau kem-
bali Konstitusi lima tahun setelah ber-
lakunya atau lima tahun setelah revisi 
biasa yang terakhir.

2. Majelis Nasional dapat mengambil 
kekuasaan revisi yang luar biasa 
setiap saat, berdasarkan keputusan 
oleh mayoritas dua pertiga Anggota 
dalam pelaksanaan penuh kantor mer-
eka.

3DVDO����
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Perubahan Konstitusi harus menghormati:

a.  Martabat pribadi manusia
b.  Independensi nasional, integritas teri-

torial dan persatuan;
c.  Sifat republik dari pemerintah;
d.  Sifat kesatuan negara;
e.  Hak-hak inti yang esensial, kebe-

basan dan jaminan;
f.  Negara berdasarkan aturan hukum 

dan demokrasi pluralis;
g. Sifat sekuler negara dan prinsip pemis-

ahan gereja dan negara;
h. Hak pilih universal, langsung, rahasia, 

dan berkala dalam pemilihan peme-
gang jabatan untuk badan-badan otor-
itas lokal dan berdaulat;

i.  Kemerdekaan pengadilan;
j. Pemisahan dan kesalingtergantungan 

tubuh yang menjalankan kekuasaan 
berdaulat;

k. Otonomi daerah.
3DVDO����
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�%DWDV�.KXVXV�
Tidak ada perubahan yang dapat 
dilakukan terhadap Konstitusi selama 
keadaan perang, pengepungan atau 
keadaan darurat.

-8'8/�9,,,
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Konstitusi Republik Angola mulai 
berlaku pada tanggal publikasi di 
Republik Didrio (Lembaran Resmi), 
tanpa mengurangi ketentuan yang 
terkandung dalam Pasal-pasal berikut.

3DVDO����
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Hukum biasa yang ada sebelum 
Konstitusi mulai berlaku harus 
dipertahankan dengan ketentuan bahwa 
itu tidak bertentangan dengan Konstitusi.

3DVDO����

��0DMHOLV�1DVLRQDO�

Ketentuan-ketentuan jabatan untuk 
melayani Anggota-anggota Majelis 
Nasional pada tanggal di mana Konstitusi 
Republik Angola diberlakukan harus 
dipertahankan sampai para Anggota yang 
dipilih berdasarkan ketentuan-ketentuan 
Konstitusi ini mulai menjabat.

3DVDO����

�3UHVLGHQ�5HSXEOLN�

1. Presiden Republik yang bertugas 
pada tanggal di mana Konstitusi 
Republik Angola mulai berlaku akan 
tetap menjabat sampai Presiden 
Republik yang dipilih berdasarkan 
ketentuan-ketentuan Konstitusi ini 
diresmikan.

2. Sejak Konstitusi ini mulai berlaku, 
Presiden Republik wajib menjalankan 
kekuasaan eksekutif, yaitu hak untuk 
menunjuk para pembantunya dan 
melaksanakan tugas-tugas lain ber-
dasarkan peraturan dan prinsip-prinsip 
yang terkandung dalam Konstitusi ini.

3. Organisasi dan fungsi administrasi 
negara dan otoritas negara tidak 
langsung dan otonom harus dise-
suaikan dengan ketentuan yang ter-
kandung dalam Konstitusi ini.

3DVDO����
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1. Institusionalisasi otoritas lokal yang 
efektif harus mematuhi prinsip grad-
ualisme.

2. Badan-badan negara yang tepat harus 
menentukan secara hukum pelu-
ang-peluang untuk pembentukannya, 
perluasan tanggung jawab secara 
bertahap, tingkat pengawasan dan 
transisi antara pemerintah daerah dan 
pemerintah daerah.

3DVDO����

�3HQXQMXNDQ�\DQJ�'LWDQJJXKNDQ�ROHK�
$QJJRWD�0DMHOLV�

Hakim Pengadilan Tinggi harus ditunjuk 
sedemikian rupa untuk mencegah 
penggantian simultan secara total.

3DVDO����

�$PQHVWL�

Akan ada amnesti untuk kejahatan militer, 
kejahatan terhadap keamanan negara dan 
kejahatan terkait lainnya, bersama dengan 
kejahatan yang dilakukan oleh personil 
militer dan agen pasukan keamanan dan 
ketertiban umum yang dilakukan dalam 
EHQWXN� DSD� SXQ� GDODP� NRQWHNV� NRQÀLN�
politik dan militer yang berakhir dengan 
2002.
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Bendera Nasional akan menampilkan 
dua warna dalam pita horisontal. Pita atas 
harus� berwarna merah cerah dan hitam 
lebih rendah dan mereka akan mewakili:

a. Merah terang - Darah yang ditumpah-
kan oleh orang Angola selama peri-
ode penindasan kolonial dan perjuan-
gan pembebasan nasional dan dalam 
membela negara;

b. Hitam - Benua Afrika. 

Di tengah harus ada desain yang terdiri 
dari segmen roda gigi, melambangkan 
pekerja dan produksi industri, parang, 
melambangkan petani, produksi pertanian 
dan perjuangan bersenjata, dan bintang, 
melambangkan solidaritas dan kemajuan 
internasional. 
Roda gigi, parang dan bintang harus berwarna 
kuning, melambangkan kekayaan negara.

/$03,5$1�,,��

/$0%$1*�1(*$5$

Lambang Republik Angola akan terdiri 
dari segmen roda gigi dan berkas gandum 
jagung, kopi dan kapas, masing-masing 
mewakili pekerja dan produksi industri, 
petani dan produksi pertanian.

Di kaki desain, sebuah buku terbuka 
harus mewakili pendidikan dan budaya, 
dan matahari terbit akan mewakili negara 
baru. Di tengah akan ada parang dan 
cangkul yang melambangkan pekerjaan 
dan awal dari perjuangan bersenjata. 
Di puncak akan ada bintang yang 
melambangkan solidaritas dan kemajuan 
internasional.

Di bawah lambang akan ada pita emas 
dengan tulisan ‘ANGOLA’.

/$03,5$1�,,,��

$17+(0�1$6,21$/
Lagu Kebangsaan Republik Angola,

Forward, Angola”
O Tanah Air, kami tidak akan pernah 

melupakan
Para pahlawan tanggal 4 Februari O 

Tanah Air,
Kami salut kepada putra-putramu yang 

telah mati demi kemerdekaan kami. 
Kami menghormati masa lalu dan 

sejarah kami. 
Dengan pekerjaan kami, kami 

menciptakan manusia baru. 
Kami menghormati masa lalu dan 

sejarah kami. 
Seperti karya kami, kami menciptakan 

manusia baru. 
Maju, Angola, Revolusi melalui 

kekuatan rakyat.
Negara yang bersatu, kebebasan Satu 

orang, satu bangsa Maju, Angola, 
Revolusi melalui kekuatan bangsa orang 

Negara yang bersatu, 
Kebebasan Satu orang, satu bangsa Mari 

kita angkat suara gratis kami Untuk 
Kemuliaan orang-orang Afrika Berbaris,
Pejuang Angola Bersolidaritas dengan 

yang tertindas
Berjuang dengan bangga demi 

perdamaian
Dengan kekuatan progresif dunia 

Berjuang dengan bangga demi 
perdamaian Dengan dunia kekuatan 

progresif Maju, Angola,
Revolusi melalui kekuatan rakyat 

Negara bersatu,
Kebebasan Satu orang, satu bangsa 

Maju, Angola,
Revolusi melalui kekuatan rakyat 

Sebuah negara bersatu,
Kebebasan, Satu Nusa, satu bangsa.
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KONSTITUSI ANTIGUA DAN BARBUDA

   Pembukaan

Oleh karena Rakyat Antigua dan Barbuda:

a. menyatakan bahwa mereka adalah bangsa yang berdaulat didasarkan atas prin-
sip-prinsip yang mengakui kemahakuasaan Tuhan, martabat dan nilai pribadi 
manusia, semua orang memiliki hak-hak dasar dan kebebasan individu, posisi kel-
uarga dalam masyarakat yang terdiri dari pria dan wanita dan lembaga-lembaga 
yang bebas;

b. menghormati prinsip-prinsip keadilan sosial dan, karena itu, percaya bahwa kegia-
tan sistem ekonomi yang bertumpu pada sumber daya material komunitas mereka 
harus terdistribusi demi kebaikan bersama, bahwa harus ada sarana yang memadai 
penghidupan bagi semua, tenaga kerja yang tidak boleh dieksploitasi atau dipaksa 
oleh kebutuhan ekonomi untuk bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, tetapi 
harus ada kesempatan untuk kemajuan yang berdasarkan pengakuan pada prestasi, 
kemampuan dan integritas;

c. menegaskan keyakinan mereka bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan terbaik 
dapat dikejar dalam suatu masyarakat demokratis di mana semua orang dapat, ses-
uai kemampuan mereka, ambil bagian dalam kehidupan nasional;

d. mengakui bahwa hukum adalah lambang hati nurani publik, bahwa setiap warga 
negara harus taat dan patuh padanya dan tidak dibatasi oleh pandangan pribadi 
tentang keadilan atau manfaat dan bahwa Negara tunduk pada hukum;

e. berkeinginan membangun kerangka hukum tertinggi untuk menjamin hak-hak 
dasar dan kebebasan manusia, di antaranya, hak kebebasan, harta benda, keamanan 
dan hukum ganti rugi, serta kebebasan berbicara, pers dan berkumpul, yang hanya 
tunduk pada kepentingan umum:

MAKA, OLEH KARENA ITU, ketentuan-ketentuan berikut akan berlaku sebagai 
Konstitusi Antigua dan Barbuda:



236

Konstitusi Antigua dan Barbuda

BAB I

NEGARA DAN KONSTITUSI

(Negara Dan Wilayah Teritorialnya)

1

1. Antigua dan Barbuda adalah Negara 
kesatuan dan demokratis yang ber-
daulat.

2. Wilayah Antigua dan Barbuda terdiri 
dari pulau-pulau Antigua, Barbuda 
dan Redonda dan wilayah-wilayah 
lain yang membentuk Antigua pada 
31 Oktober 1981 bersama dengan 
wilayah-wilayah sebagaimana yang 
dinyatakan Keputusan Parlemen 
sebagai bagian wilayah Antigua and 
Barbuda.

Konstitusi Adalah Hukum Tertinggi

2

Konstitusi ini adalah hukum tertinggi 
di Antigua dan Barbuda, dan, tunduk 
pada ketentuan Konstitusi ini, jika ada 
undang-undang lain yang tidak sesuai 
dengan Konstitusi ini, Konstitusi inilah 
yang berlaku dan hukum lainnya, sejauh 
tidak sesuai, menjadi batal demi hukum.

BAB II

PERLINDUNGAN HAK DAN 
KEBEBASAN DASAR INDIVIDU

Hak Dan Kebebasan Dasar Individu 

3

Oleh karena setiap orang di Antigua 
dan Barbuda berhak atas hak-hak dan 
kebebasan dasar individu, yaitu hak yang 
terlepas dari ras, tempat asal, opini politik 
DWDX�D¿OLDVL��ZDUQD�NXOLW��NH\DNLQDQ�DWDX�
jenis kelamin, tapi harus menghormati 
hak-hak dan kebebasan orang lain dan 
kepentingan umum, atas setiap dan 
semua hal berikut, yaitu:

a. hidup, kebebasan, keamanan diri, 
menikmati harta kekayaan dan 
perlindungan hukum;

b. kebebasan berkeyakinan, berekspresi 
(termasuk kebebasan pers) dan 
berkumpul dan berserikat secara 
damai, 

c. dan perlindungan bagi kehidupan 
keluarganya, privasi pribadi, privasi 
Dewan dan harta benda lainnya dan 
dari perampasan harta benda tanpa 
kompensasi yang adil, ketentuan Bab 
ini berlaku untuk tujuan memberikan 
perlindungan kepada hak-hak dan 
kebebasan tersebut di atas, namun 
perlindungan tersebut di atas 
dibatasi selama hak dan kebebasan 
tersebut dinikmati oleh siapa pun 
tanpa melanggar hak dan kebebasan 
orang lain atau kepentingan umum.
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Perlindungan Terhadap Hak Hidup

4

1. Tidak seorang pun boleh dirampas 
hidupnya secara sengaja, kecuali 
dalam rangka pelaksanaan 
pelaksanaan hukuman pengadilan 
sehubungan dengan kejahatan 
pengkhianatan atau pembunuhan 
dituduhkan kepadanya.

2. Seseorang tidak akan dianggap telah 
dirampas hidupnya dengan cara 
bertentangan dengan bagian ini jika 
ia meninggal karena menggunakan, 
sampai batas dan keadaan yang 
diizinkan oleh undang-undang, 
kekuatan yang dibenarkan:

a. untuk membela setiap orang dari 
kekerasan atau untuk membela 
harta benda;

b. dalam rangka melakukan penang-
kapan yang sah secara hukum atau 
untuk mencegah kaburnya seseo-
rang yang ditahan secara hukum;

c. untuk tujuan menghentikan pem-
berontakan, kerusuhan atau huru-
hara, atau

d. dalam rangka mencegah secara 
sah terjadinya tindak kejahatan 
oleh seseorang, atau, jika dia 
meninggal karena diterapkannya 
undang-undang perang.

Perlindungan Terhadap Hak 
Kebebasan Pribadi

5

1. Tidak seorang pun dapat kehilangan 
kebebasan pribadinya kecuali dapat 
disahkan oleh hukum terkait salah 
satu perkara berikut, yaitu:

a. sebagai akibat dari ketidakmam-
puannya membuktikan bahwa dia 
tidak bersalah atas tindakan pidana 
yang dituduhkan kepadanya;

b. dalam rangka pelaksanaan putu-
san atau perintah pengadilan, apa-
kah didirikan untuk Antigua dan 
Barbuda atau negara-negara lain, 
berkenaan dengan tindak pidana 
yang dituduhkan kepadanya;

c. dalam rangka pelaksanaan perin-
tah dari Pengadilan Tinggi atau 
Pengadilan Banding atau penga-
dilan lain seperti yang ditetapkan 
Parlemen karena penghinaan yang 
dia lakukan terhadap pengadilan 
tersebut atau pengadilan-penga-
dilan lain;

d.  dalam rangka pelaksanaan perin-
tah pengadilan yang dibuat dalam 
rangka memastikan pemenu-
han kewajiban yang dikenakan 
kepadanya oleh undang-undang;

e. untuk tujuan membawa dia ke 
pengadilan dalam rangka pelaksa-
naan perintah pengadilan;

f. atas dasar kecurigaan yang 
wajar bahwa dia telah atau akan 
melakukan tindak pidana menurut 
hukum;

g. atas perintah pengadilan atau den-
gan persetujuan dari orang tua 
atau walinya, untuk tujuan pen-
didikan atau kesejahteraan untuk 
jangka waktu yang harus berakhir 
selambat-lambatnya pada tanggal 
dimana dia mencapai usia delapan 
belas tahun;

h. untuk tujuan mencegah penyeba-
ran penyakit menular;
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i. dalam kasus orang yang, atau 
patut diduga menjadi, tidak waras, 
kecanduan obat-obatan atau alko-
hol, atau gelandangan, untuk 
tujuan perawatan atau pengobatan 
atau perlindungan masyarakat;

j. untuk tujuan mencegah masuknya 
orang secara tidak sah ke dalam 
negara Antigua dan Barbuda, atau 
untuk tujuan menerapkan pen-
gusiran, ekstradisi atau lainnya 
yang sah dari orang tersebut yang 
dari Antigua dan Barbuda, atau 
untuk tujuan membatasi orang 
itu sementara ia sedang berada di 
Antigua dan Barbuda dalam kasus 
ekstradisi atau pengusiran sebagai 
tahanan di satu negara ke negara 
lain, atau

k. sejauh diperlukan dalam rangka 
pelaksanaan perintah atas nama 
hukum seseorang diharuskan 
tetap berada di wilayah tertentu di 
dalam Antigua dan Barbuda atau 
dia terlarang berada dalam daerah 
tersebut atau sejauh ada alasan 
kuat untuk mengadakan proses 
peradilan terhadap seseorang 
terkait pembuatan perintah atau 
terkait dengan perintah setelah 
dibuat, atau sejauh terdapat ala-
san kuat untuk menahan siapa 
pun selama kunjungan sahnya ke 
bagian mana pun dari Antigua 
dan Barbuda yang, sebagai kon-
sekuensi dari perintah tersebut, 
kehadirannya menjadi tidak sah.

2. Setiap orang yang ditangkap atau 
ditahan harus diberitahu secara 
lisan dan tertulis sesegera mungkin, 
dalam bahasa yang ia mengerti, 
tentang alasan penangkapan atau 
penahanannya.

3. Setiap orang yang ditangkap atau 
ditahan berhak, pada setiap tahap 
dan atas biayanya sendiri, untuk 
menyewa dan menyuruh tanpa 
penundaan seorang pengacara 
yang dipilihnya sendiri, dan 
berkomunikasi secara pribadi 
dengan dia, dan dalam hal seseorang 
yang masih di bawah umur, ia juga 
diberikan kesempatan yang wajar 
untuk berkomunikasi dengan orang 
tua atau walinya.

4. Ketika seseorang ditangkap, 
tambahan jaminan tidak diperlukan 
dalam kasus-kasus di mana jaminan 
telah diberikan.

5. Setiap orang yang ditangkap atau 
ditahan-

a. untuk tujuan membawanya ke 
pengadilan dalam rangka melak-
sanakan perintah pengadilan, atau

b. atas kecurigaan yang kuat bahwa 
dia telah atau akan melakukan 
suatu tindak pidana menurut 
hukum, dan yang tidak dilepaskan 
harus dibawa ke pengadilan dalam 
waktu empat puluh delapan jam 
setelah penahanannya dan, dalam 
penghitungan waktu untuk tujuan 
yang dimaksud sub-ayat ini, Hari 
Minggu dan hari-hari libur umum, 
dikecualikan.

6. Jika orang yang ditangkap atau 
ditahan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (5) (b) dari pasal ini 
tidak diadili dalam batasi waktu 
yang ditentukan, tanpa mengabaikan 
proses hukum lain yang dapat 
ditujukan kepadanya, dia harus 
dilepaskan baik tanpa syarat atau 
dengan syarat-syarat tertentu, 
khususnya mencakup syarat-syarat 
penting seperti untuk memastikan 
kehadirannya di waktu lain untuk 
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persidangan atau untuk proses 
persiapan sebelum persidangan dan, 
berdasarkan ayat (4) pasal ini, syarat 
tersebut dapat berupa jaminan.

7. Setiap orang yang ditangkap atau 
ditahan secara tidak sah oleh 
orang lain, berdasarkan upaya 
pertahanan diri sebagaimana yang 
dijelaskan undang-undang, berhak 
atas kompensasi atas penangkapan 
atau penahanan yang tidak sah 
tersebut dari orang yang melakukan 
penangkapan atau memerintahkan 
penahanan, dari setiap orang 
atau otoritas yang atas namanya 
seseorang melakukan penangkapan 
atau memerintahkan penangkapan 
atau dari kedua-duanya: Dengan 
ketentuan bahwa seorang hakim, 
magistrat atau hakim perdamaian 
atau petugas pengadilan atau 
polisi yang bertindak dalam 
rangka melaksanakan perintah 
hakim, magistrat atau pengadilan 
perdamaian tidak berkewajiban 
secara pribadi membayar kompensasi 
yang ditetapkan oleh ayat ini sebagai 
akibat dari tindakan apa pun yang 
dia lakukan dengan itikad baik 
dalam rangka melaksanakan tugas 
jabatannya dan tanggung jawab 
membayar kompensasi sebagai 
akibat segala tindakan tersebut 
dibebankan kepada Mahkota.

8. Untuk tujuan ayat (1) (b) pasal ini, 
orang yang dituduh melakukan 
tindak pidana namun ada putusan 
khusus yang menyatakan ia bersalah 
atas perbuatan atau kelalaian yang 
dituduhkan namun tidak waras saat 
dia melakukan tindakan pidana itu 
atau berbuat kelalaian akan dianggap 
sebagai orang yang telah dihukum 
karena terbukti melakukan tindak 
pidana dan penahanannya dalam 
rangka pelaksanaan putusan tersebut 

akan dianggap sebagai penahanan 
dalam rangka pelaksanaan perintah 
pengadilan.

(Perlindungan Dari Perbudakan Dan 
Kerja Paksa)

6

1. Tidak seorang pun dapat dipaksa 
mengikuti perbudakan atau pengham-
baan.

2. Tidak seorang pun dapat diwajibkan 
melakukan kerja paksa.

3. Untuk tujuan pasal ini, istilah “kerja 
paksa” tidak mencakup:

a. kerja apa pun yang diwajibkan 
sebagai akibat putusan hukum 
atau pengadilan;

b. kerja apa pun diwajibkan untuk 
seseorang ketika dia ditahan 
secara sah karena alasan kuat 
demi kepentingan higenitas atau 
pemeliharaan tempat di mana dia 
di tahan, meskipun kewajiban ini 
bukan akibat putusan atau perin-
tah pengadilan, 

c. kerja yang diwajibkan kepada 
anggota dari angkatan penuh 
disiplin dalam rangka memenuhi 
tugas-tugasnya atau, dalam kasus 
orang yang menolak secara sadar 
untuk mengikuti wajib militer 
sebagai anggota angkatan laut, 
militer atau angkatan udara, kerja 
apa pun yang diwajibkan oleh 
undang-undang di tempat dinas 
wajib militer tersebut;

d. kerja yang diwajibkan selama 
masa darurat umum atau, dalam 
hal keadaan darurat lain atau ben-
cana yang mengancam kehidupan 
dan kesejahteraan masyarakat, 
sejauh kerja yang diwajibkan itu 
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punya alasan kuat di tengah situ-
asi yang muncul atau ada selama 
masa itu atau sebagai akibat dari 
keadaan darurat atau bencana lain, 
demi tujuan-tujuan yang terkait 
dengan situasi tersebut.

(Perlindungan Dari Perlakuan Tidak 
Manusiawi)

7

1. Tidak seorang pun dapat disiksa atau 
dihukum dengan cara yang tidak 
manusiawi atau merendahkan atau 
perlakuan-perlakuan serupa yang 
lain.

2. Tidak ada yang terkandung di dalam 
atau dilakukan di bawah otoritas 
hukum apapun yang dapat tidak ses-
uai atau bertentangan dengan pasal ini 
sejauh undang-undang tersebut telah 
memberi wewenang untuk member-
lakukan hukuman dengan kekerasan 
yang dianggap sah di Antigua pada 
31 Oktober 1981.

(Perlindungan Terhadap Kebebasan 
Bergerak)

8

1. Kebebasan bergerak seseorang tidak 
dapat dirampas, artinya, hak untuk 
bergerak bebas di seluruh wilayah 
Antigua dan Barbuda, hak untuk 
berada di setiap bagian Antigua dan 
Barbuda, hak untuk masuk Antigua 
dan Barbuda, hak meninggalkan 
Antigua dan Barbuda dan kekebalan 
dari pengusiran dari Antigua dan Bar-
buda.

2. Setiap pembatasan terhadap kebe-
basan bergerak seseorang yang ter-
masuk ke dalam penahanan yang sah 
menurut hukum tidak akan diang-
gap tidak konsisten dengan atau 

bertentangan dengan pasal ini.

3. Tidak ada yang terkandung di dalam 
atau dilakukan di bawah otoritas 
undang-undang apapun akan diang-
gap tidak konsisten dengan atau ber-
tentangan dengan bagian ini sejauh 
bahwa hukum tersebut membuat 
ketentuan:

a. untuk menerapkan pembatasan 
atas gerakan atau tempat tinggal 
seseorang di Antigua dan Barbuda 
atau atas hak seseorang untuk 
meninggalkan Antigua dan Bar-
buda karena alasan-alasan kuat 
demi kepentingan pertahanan, 
keamanan umum atau ketertiban 
umum;

b. untuk menerapkan pembatasan 
atas gerakan atau tempat tinggal 
seseorang di Antigua dan Barbuda 
atau hak seseorang pada umum-
nya atau jenis-jenis orang ter-
tentu meninggalkan Antigua dan 
Barbuda untuk kepentingan per-
tahanan, keamanan publik, ket-
ertiban umum, moralitas publik, 
atau kesehatan umum atau, sehu-
bungan dengan hak meninggal-
kan Antigua dan Barbuda, untuk 
memastikan kesesuaian dengan 
kewajiban-kewajiban internasi-
onal Antigua dan Barbuda yang 
telah disampaikan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat dan kecuali 
sejauh ketentuan tersebut atau, 
dalam kasus-kasus tertentu, hal 
yang dilakukan otoritas tersebut 
terbukti tidak dapat dibenarkan 
dalam masyarakat demokratis;

c. untuk menerapkan pembatasan, 
atas perintah pengadilan, atas 
gerak atau tempat tinggal ses-
eorang di Antigua dan Barbuda 
atau atas hak seseorang untuk 
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meninggalkan Antigua dan Bar-
buda baik sebagai akibat dia 
telah terbukti bersalah atas tindak 
pidana menurut hukum atau untuk 
memastikan agar dia dapat hadir 
di pengadilan di waktu berikutnya 
untuk diadili atas tindak pidana 
atau untuk proses peradilan yang 
berkaitan dengan ekstradisi atau 
pengusiran yang sah dari Antigua 
dan Barbuda;

d. untuk menerapkan pembatasan 
atas kebebasan bergerak seseo-
rang yang bukan warga negara;

e. untuk menerapkan pembatasan 
atas pemerolehan atau penggu-
naan seseorang terhadap tanah 
atau properti lainnya di Antigua 
dan Barbuda

f. untuk menerapkan pembatasan 
atas gerakan atau tempat tinggal 
setiap pejabat publik di Anti-
gua dan Barbuda atau haknya 
untuk meninggalkan Antigua dan 
Barbuda yang diperlukan demi 
terjaganya kinerja pelaksanaan 
tugas-tugasnya;

g. untuk mengeluarkan seseorang 
dari Antigua dan Barbuda yang 
akan diadili atau dihukum di neg-
ara lain karena melakukan tindak 
pidana berdasarkan hukum negara 
lain atau untuk menjalani pidana 
penjara di negara lain sebagai 
pelaksanaan putusan pengadilan 
sehubungan dengan tindak keja-
hatan berdasarkan hukum yang 
didakwakan kepadanya; atau

h. untuk menerapkan pembatasan 
hak seseorang untuk meninggal-
kan Antigua dan Barbuda yang 
diperlukan untuk memastikan 
terpenuhinya kewajiban yang 
dikenakan kepada orang tersebut 

oleh undang-undang dan kecuali 
sejauh ketentuan tersebut atau, 
dalam kasus-kasus tertentu, pem-
batasan dilakukan di bawah otor-
itas tersebut terbukti tidak sah di 
dalam masyarakat demokratis.

4. Jika seseorang yang kebebasan 
bergeraknya telah dibatasi berdasar-
kan ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat 3) (a) pasal ini, sehingga 
dia meminta pembebasan kapan pun 
dalam masa pembatasan tersebut 
namun tidak boleh lebih awal dari 
dua bulan setelah pembatasan ditetap-
kan kepadanya atau dua bulan setelah 
dia mengajukan permintaan, tergan-
tung kasusnya, maka kasusnya harus 
ditinjau oleh majelis hakim indepen-
den dan tak berpihak yang terdiri 
dari seorang pimpinan yang berasal 
dari praktisi hukum yang telah men-
jabat tidak kurang dari tujuh tahun 
dan dipilih oleh Hakim Kepala serta 
dua anggota lain yang diangkat oleh 
Gubernur-Jenderal yang bertindak 
atas wewenangnya. 

5. Pada setiap peninjauan oleh pengadilan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 
pasal ini atas kasus seseorang yang 
kebebasan bergeraknya telah dibatasi, 
pengadilan dapat membuat rekomen-
dasi mengenai perlunya atau keharu-
san diteruskannya pembatasan tersebut 
kepada otoritas yang telah memerin-
tahkannya dan, kecuali undang-un-
dang menyatakan sebaliknya, otoritas 
tersebut wajib bertindak sesuai dengan 
rekomendasi tersebut.

(Perlindungan Dari Perampasan 
Harta Benda)

9

1. Tidak ada harta benda apa pun yang 
dapat diambil paksa kepemilikannya, 
dan tidak ada kepentingan atau hak 
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untuk atau atas harta benda apapun 
yang dapat diperoleh secara paksa, 
kecuali untuk dipakai demi kepent-
ingan umum dan kecuali sesuai den-
gan ketentuan undang-undang yang 
dapat diberlakukan untuk pengambi-
lan kepemilikan atau akuisisi terse-
but dan untuk pembayaran ganti rugi 
yang adil dalam jangka waktu yang 
wajar.

2. Setiap orang berkepentingan atau hak 
untuk atau harta benda yang diambil 
kepemilikannya secara paksa atau 
yang kepentingan atau haknya untuk 
atau atas harta yang diambil secara 
paksa memiliki hak untuk mengakses 
Pengadilan Tinggi untuk:

a. Menentukan kepentingan atau 
haknya, legalitas pengambilan 
atau akuisisi kepemilikan harta 
benda, kepentingan atau hak dan 
jumlah kompensasi yang berhak 
dia terima, dan

b. Memperoleh pembayaran 
kompensasi tersebut: Dengan 
ketentuan bahwa jika Parlemen 
menetapkan dalam kaitannya den-
gan hal-hal yang dimaksud dalam 
ayat (a) dari pasal ini hak akses 
tersebut harus dengan cara band-
ing (yang dapat dipakai sebagai 
hak pihak yang memiliki kepent-
ingan dalam atau hak untuk atau 
atas harta benda tersebut) dari 
pengadilan atau pihak berwenang, 
selain Pengadilan Tinggi, yang 
memiliki yurisdiksi menurut 
undang-undang untuk menentu-
kan hal itu.

3. Hakim Ketua dapat membuat aturan 
yang berkaitan dengan praktik dan 
prosedur Pengadilan Tinggi atau pen-
gadilan atau otoritas lainnya dalam 

kaitannya dengan yurisdiksi yang dia-
manatkan kepada Pengadilan Tinggi 
oleh ayat (2) pasal ini atau dapat 
dijalankan oleh pengadilan atau otor-
itas lain untuk tujuan yang dimaksud 
ayat tersebut (termasuk aturan yang 
terkait dengan waktu di mana aplikasi 
atau banding ke Pengadilan Tinggi 
atau aplikasi ke pengadilan atau otor-
itas lain dapat diajukan).

4. Tidak ada yang terkandung di dalam 
atau dilakukan di bawah otoritas 
undang-undang apapun akan diang-
gap tidak sesuai atau bertentangan 
dengan ayat (1) pasal in:

a. sejauh undang-undang tersebut 
membuat ketentuan untuk pen-
gambilan kepemilikan atau akui-
sisi atas harta benda, kepentingan 
atau hak ::

i. dalam rangka memenuhi kewa-
jiban pajak, tarif tunggakan, atau 
karena;

ii. sebagai hukuman karena pelang-
garan hukum atau denda sebagai 
akibat dari pelanggaran hukum;

iii. sebagai akibat dari persewaan, 
tagihan, biaya, tagihan pembelian, 
janji atau kontrak;

iv. sebagai pelaksanaan putusan atau 
perintah pengadilan dalam proses 
penuntutan hukum untuk penen-
tuan hak atau kewajiban sipil;

v. dalam keadaan di mana pengam-
bilan memang diperlukan karena 
harta tersebut dalam keadaan ber-
bahaya atau akan membahayakan 
kesehatan manusia, hewan atau 
tanaman;

vi. sebagai akibat dari undang-un-
dang yang membatasi tindakan;
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vii. untuk jangka waktu yang diperlu-
kan demi pemeriksaan, penyeli-
dikan, penyidikan atau penelitian 
atau, dalam kasus tanah, untuk 
keperluan melaksanakan peker-
jaan konservasi lahan di atasnya 
atau konservasi sumber daya alam 
lainnya atau keperluan pekerjaan 
untuk pengembangan atau per-
baikan pertanian (selama peker-
jaan yang berhubungan dengan 
pengembangan atau perbaikan 
tersebut diminta oleh pemilik 
atau penghuni tanah tersebut, 
dan telah menolak atau gagal 
melaksanakannya sendiri karena 
alasan-alasan yang dapat diter-
ima), dan kecuali sejauh keten-
tuan tersebut atau, sesuai dengan 
masalahnya, pengambilan dilaku-
kan dibawah otoritas berwenang 
terbukti tidak dapat dibenarkan 
dalam masyarakat demokratis;

b. sejauh undang-undang terkait 
membuat ketentuan untuk pen-
gambilan atau akuisisi kepemi-
likan atas salah satu harta berikut 
(termasuk kepentingan atau hak 
untuk atau atas harta), yakni: 

i. harta benda musuh;

ii. milik orang yang telah mening-
gal, orang tidak waras atau orang 
yang belum mencapai usia dela-
pan belas tahun, untuk tujuan 
administrasi demi kebaikan orang 
yang berkepentingan dengan harta 
tersebut;

iii. milik seseorang yang dinyatkan 
pailit atau suatu badan usaha yang 
dilikuidasi, untuk tujuan adminis-
trasi demi kepentingan para kredi-
tur orang atau badan usaha yang 
pailit tersebut dan, berdasarkan 

hal tersebut, untuk kepentingan 
orang lain yang berkepentingan 
dengan harta tersebut, atau

iv. harta santunan, untuk tujuan mem-
percayakan harta tersebut kepada 
orang yang ditunjuk sebagai wali 
harta berdasarkan instrumen yang 
menciptakan perwalian atau oleh 
pengadilan atau atas perintah pen-
gadilan untuk tujuan memberikan 
kekuatan hukum bagi perwalian 
tersebut.

5. Tidak ada yang terkandung di dalam atau 
dilakukan di bawah otoritas undang-un-
dang yang disahkan Parlemen akan 
dianggap tidak sesuai dengan atau ber-
tentangan dengan pasal ini sejauh hukum 
tersebut membuat ketentuan untuk pen-
gambilan paksa kepemilikan properti 
apapun, atau akuisisi paksa terhadap 
kepentingan dalam atau hak untuk atau 
atas harta benda, di mana harta benda, 
kepentingan atau hak itu dipegang oleh 
suatu badan hukum yang didirikan oleh 
undang-undang demi kepentingan publik 
di mana tidak ada uang telah diinvesta-
sikan selain uang yang ditentukan Parle-
men atau badan pembuat undang-undang 
apa pun untuk bekas koloni atau Negara 
Sekutu Antigua.

6. Untuk tujuan pasal ini, “peman-
faatan” adalah bersifat “publik” jika 
dimaksudkan untuk menghasilkan 
manfaat atau keuntungan kepada 
publik dan, tanpa menyalahi keumu-
mannya, mencakup penggunaan yang 
mempengaruhi kesejahteraan mas-
\DUDNDW� VHFDUD� ¿VLN�� HNRQRPL�� VRVLDO�
atau estetika.

(Perlindungan Terhadap Diri Atau 
Harta Dari Penggeledahan Atau 
Penerobosan Sewenang-Wenang)
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10

1. Kecuali dengan persetujuan sendiri, 
tidak seorang dapat dikenakan pen-
carian orang atau hartanya atau peng-
geledahan oleh orang di dalam kedia-
mannya.

2. Tidak ada yang terkandung di dalam 
atau dilakukan di bawah otoritas 
hukum apapun akan dianggap tidak 
sesuai dengan atau bertentangan den-
gan pasal ini sejauh undang-undang 
tersebut memuat ketentuan:

a. yang diperlukan untuk kepentin-
gan pertahanan, keamanan pub-
lik, ketertiban umum, moralitas 
publik, kesehatan masyarakat, 
pendapatan masyarakat, per-
encanaan kota dan negara atau 
pengembangan dan pemanfaatan 
harta sedemikian rupa untuk 
memajukan kepentingan publik;

b. yang memberi kewenangan 
kepada kantor atau instansi 
pemerintah, otoritas pemerintah 
daerah atau suatu badan hukum 
yang didirikan oleh hukum untuk 
kepentingan umum untuk mema-
suki kediaman siapa pun untuk 
memeriksa kediaman tersebut 
atau apa pun yang terdapat di sana 
untuk tujuan pajak, tagihan atau 
karena untuk menjalankan peker-
jaan yang berhubungan dengan 
harta sah yang berada di atas tem-
pat-tempat tersebut dan yang jadi 
milik Pemerintah, atau milik otor-
itas atau badan hukum, tergantung 
kasusnya;

c. yang diperlukan untuk mencegah 
atau mendeteksi kejahatan;

d. yang diperlukan untuk melind-
ungi hak atau kebebasan orang 
lain; atau

e. yang memberi kewenangan, 
untuk menjalankan putusan atau 
perintah pengadilan dalam proses 
penuntutan hukum, untuk pen-
carian siapa pun atau harta apa 
pun dengan perintah  pengadilan 
atau penggeledahan kediaman 
apa undang-undang oleh perin-
tah tersebut, dan kecuali sejauh 
ketentuan itu atau, sesuai kasus-
nya, apa yang dilakukan di bawah 
kewenangan tersebut terbukti 
tidak dapat dibenarkan dalam 
masyarakat demokratis.

(Perlindungan Terhadap Kebebasan 
Berkeyakinan)

11

1. Kecuali dengan persetujuan sendiri, 
tidak seorang pun dapat dihalangi 
menikmati kebebasan keyakinan, dan 
untuk maksud pasal ini, kebebasan 
yang dimaksud mencakup kebebasan 
berpikir dan agama, kebebasan untuk 
mengubah agama atau kepercayaan, 
dan kebebasan untuk, baik sendiri 
atau dalam komunitas dengan orang 
lain, baik di depan umum maupun 
secara pribadi, untuk mewujudkan 
dan menyebarkan agama atau keper-
cayaan dalam ibadah, praktik menga-
jar, dan ketaatan.

2. Kecuali dengan persetujuan sendiri 
(atau, jika ia di bawah umur delapan 
belas tahun, dengan persetujuan dari 
orang tua atau walinya) tidak seorang 
pun yang menghadiri tempat pendi-
dikan wajib dapat dipaksa menerima 
pelajaran agama atau terlibat dalam 
atau menghadiri upacara keagamaan 
atau ketaatan jika pelajaran, upacara 
atau ketaatan tersebut berhubun-
gan dengan agama selain agamanya 
sendiri.
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3. Tidak seorang pun dapat dipaksa 
untuk bersumpah yang bertentangan 
dengan agama atau kepercayaannya 
atau bersumpah dengan cara-cara 
yang bertentangan dengan agama 
atau keyakinannya.

4. Tidak ada yang terkandung dalam 
atau dilakukan di bawah otoritas 
hukum apa pun yang akan dianggap 
tidak sesuai dengan atau bertentangan 
dengan pasal ini sejauh undang-un-
dang tersebut membuat ketentuan 
yang diperlukan: 

a. untuk kepentingan pertahanan, 
keamanan publik, ketertiban 
umum, moralitas publik atau kes-
ehatan masyarakat, atau

b. untuk melindungi hak dan kebe-
basan orang lain, termasuk hak 
menjalankan dan mempraktikkan 
agama apapun tanpa campur tan-
gan yang tidak diminta dari pen-
ganut agama lain, kecuali sejauh 
ketentuan tersebut atau, sesuai 
kasusnya, hal-hal yang dilakukan 
di bawah otoritas tersebut terbukti 
tidak dibenarkan dalam mas-
yarakat demokratis.

5. Rujukan dalam pasal ini terhadap 
agama harus ditafsirkan mencakup 
rujukan kepada denominasi-denomi-
nasi agama, dan ungkapan-ungkapan 
yang setara harus ditafsirkan sesuai 
dengan ini.

(Perlindungan Terhadap Kebebasan 
Berekspresi Termasuk Kebebasan 

Pers)

12

1. Kecuali dengan persetujuannya 
sendiri, tidak seorang pun dapat diha-
langi menikmati kebebasan berek-
spresi.

2. Untuk tujuan pasal ini. kebebasan 
sebagaimana dikatakan di atas men-
cakup kebebasan berpendapat tanpa 
gangguan, kebebasan menerima 
informasi dan gagasan tanpa campur 
tangan orang lain, kebebasan menye-
barkan informasi dan gagasan tanpa 
campur tangan orang lain (apakah 
penyebaran itu untuk masyarakat 
umum atau untuk setiap orang atau 
kelompok orang tertentu) dan kebe-
basan dari campur tangan terhadap 
korespondensi atau sarana komuni-
kasi lainnya.

3. Untuk tujuan pasal ini, ekspresi bisa 
berupa lisan atau tulisan dengan kode, 
sinyal, tanda-tanda atau simbol dan 
termasuk rekaman, siaran (baik di 
radio atau televisi), publikasi cetak, 
foto (baik diam maupun bergerak), 
gambar, ukiran, dan patung atau ben-
tuk-bentuk ekspresi artistik lain.

4. Tidak ada yang terkandung di dalam 
atau dilakukan di bawah otoritas 
undang-undang apapun akan diang-
gap tidak sesuai dengan atau ber-
tentangan dengan pasal ini sejauh 
undang-undang tersebut membuat 
ketentuan:

a. yang diperlukan:

i. untuk kepentingan pertahanan, 
keamanan publik, ketertiban 
umum, moralitas publik atau kes-
ehatan masyarakat, atau

ii. untuk tujuan melindungi repu-
tasi, hak dan kebebasan orang 
lain, atau kehidupan pribadi orang 
yang bersangkutan dalam proses 
hukum dan proses penuntutan 
pengadilan perundang-undan-
gan, mencegah pengungkapan 
informasi yang diterima secara 
rahasia, mempertahankan otoritas 
dan kemandirian parlemen dan 
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pengadilan, atau mengatur tele-
pon, pos, penyiaran atau sarana 
komunikasi lainnya, hiburan 
umum, pertunjukan umum; atau

b. yang membatasi pejabat publik 
yang diperlukan agar kinerja tugas 
mereka dapat berjalan dengan 
baik, dan kecuali sejauh keten-
tuan tersebut atau, sesuai dengan 
kasusnya, hal yang dilakukan 
di bawah otoritas tersebut tidak 
dibenarkan dalam masyarakat 
demokratis.

(Perlindungan Terhadap Kebebasan 
Berkumpul Dan Berserikat)

13

1. Kecuali dengan persetujuannya 
sendiri, tidak seorang pun dapat 
dihalangi menikmati kebebasan ber-
kumpul dan berserikat secara damai, 
yakni, haknya untuk secara damai 
berkumpul secara bebas dan bergaul 
dengan orang lain dan khususnya 
untuk membentuk atau jadi bagian 
serikat pekerja atau asosiasi lain yang 
bertujuan memajukan dan melind-
ungi kepentingannya.

2. Tidak ada yang terkandung di dalam 
atau dilakukan di bawah otoritas 
undang-undang apapun yang dapat 
dianggap tidak sesuai dengan atau 
bertentangan dengan pasal ini sejauh 
undang-undang tersebut membuat 
ketentuan:

a. yang diperlukan: 

i. untuk kepentingan pertahanan, 
ketertiban umum, moralitas pub-
lik atau kesehatan masyarakat, 
atau

ii. untuk melindungi hak-hak atau 
kebebasan orang lain; atau

b. yang membatasi pejabat publik 
agar kinerja yang cukup diperlukan 
untuk kinerja tugas mereka dapat 
berjalan dengan baik, dan kecuali 
sejauh undang-undang atau, ses-
uai kasusnya, hal yang dilakukan 
di bawah otoritas tersebut terbukti 
tidak dapat dibenarkan dalam mas-
yarakat demokratis.

(Perlindungan Dari Diskriminasi 
Berdasarkan Ras, Jenis Kelamin Dan 

Lain Sebagainya)

14

1. Karena tunduk pada ketentu-
an-ketentuan ayat (4), (5) dan 
(7) pasal ini, tidak ada undang-un-
dang yang akan membuat ketentuan 
yang diskriminatif baik dari dirinya 
sendiri maupun efeknya.

2. Karena tunduk pada keten-
tuan ayat (6), (7) dan 
(8) pasal ini, tidak seorang pun yang 
dapat diperlakukan secara diskrim-
inatif oleh siapa pun yang bertindak 
berdasarkan undang-undang atau 
dalam melaksanakan tugas jabatan 
atau otoritas publik apa pun.

3. Pada bagian ini, istilah “diskriminasi” 
berarti mengusahakan perlakuan yang 
berbeda untuk orang yang berbeda 
berdasarkan sepenuhnya atau seba-
gian pada deskripsi ras, tempat asal, 
RSLQL�SROLWLN�DWDX�D¿OLDVL��ZDUQD�NXOLW��
keyakinan, atau seks di mana orang 
yang memiliki salah satu deskripsi 
tersebut mengalami ketidakmampuan 
atau pembatasan yang tidak dialami 
oleh orang lain yang tidak memiliki 
deskripsi atau yang memperoleh hak 
istimewa atau keuntungan yang tidak 
diberikan kepada orang yang memi-
liki deskripsi tersebut.
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4. Ayat (1) pasal ini tidak berlaku untuk 
undang-undang apapun sejauh dia 
membuat ketentuan: 

a. untuk memperoleh pendapatan 
publik atau dana publik lainnya;

b. sehubungan dengan orang-orang 
yang bukan warga negara, atau

c. menakala orang yang memiliki 
deskripsi seperti di dimaksud 
dalam ayat (3) pasal ini memi-
liki cacat atau keterbatasan atau 
dapat diberikan hak istimewa atau 
keuntungan yang, dengan mem-
perhatikan sifat dan keadaan khu-
sus yang berkaitan dengan orang-
orang tersebut atau orang yang 
memiliki setiap deskripsi di atas, 
dapat dibenarkan dalam suatu 
masyarakat demokratis.

5. Tidak ada yang terkandung 
dalam undang-undang apapun 
yang dianggap tidak sesuai 
atau bertentangan dengan ayat 
(1) pasal ini sejauh undang-undang 
tersebut membuat ketentuan sehu-
EXQJDQ�GHQJDQ�NXDOL¿NDVL�NXDOL¿NDVL�
�DVDONDQ� EXNDQ� NXDOL¿NDVL� NKXVXV�
yang berkaitan dengan ras, tempat 
DVDO��RSLQL�SROLWLN�DWDX�D¿OLDVL��ZDUQD�
kulit, keyakinan atau jenis kelamin) 
untuk pelayanan seperti pejabat pub-
lik atau sebagai anggota dari angka-
tan bersenjata atau untuk pelayanan 
otoritas pemerintah daerah atau 
badan hukum yang didirikan oleh 
undang-undang untuk kepentingan 
publik.

6. Ayat (2) pasal ini tidak berlaku bagi 
segala sesuatu yang secara tegas 
atau merupakan akibat tak terelak-
kan untuk dilakukan secara sah oleh 
ketentuan undang-undang yang diacu 
dalam ayat (4) atau (5) pasal ini.

7. Tidak ada yang terkandung di dalam 
atau dilakukan di bawah otoritas 
hukum apapun yang akan diang-
gap tidak sesuai atau bertentangan 
dengan pasal ini sejauh undang-un-
dang tersebut membuat ketentuan 
di mana orang-orang dari deskripsi 
seperti di disebutkan dalam ayat 
(3) pasal ini dapat dikenakan pem-
batasan hak-hak dan kebebasan yang 
dijamin pasal 8, 10, 11, 12 dan 13 dari 
Konstitusi ini, asalkan pembatasan 
tersebut diizinkan oleh paragraf (a) 
atau (b) ayat (3) dari pasal 8, ayat (2) 
dari pasal 10, ayat (4) pasal 11, ayat 
(4) pasal 12 atau ayat (2) pasal 13, 
sesuai masalahnya.

8. Tidak ada dalam ayat (2) pasal ini 
yang akan mempengaruhi kebija-
kan yang berkaitan dengan institusi, 
pelaksanaan atau penghentian proses 
peradilan perdata atau pidana di pen-
gadilan apapun yang jadi hak setiap 
orang oleh atau di bawah Konstitusi 
ini atau undang-undang lain.

(Ketentuan-Ketentuan Untuk 
Menjamin Perlindungan Hukum)

15

1. Jika ada orang yang didakwa melaku-
kan tindak pidana maka, kecuali dak-
waan itu dicabut, ia harus diberi kes-
empatan berbicara dalam waktu yang 
wajar oleh pengadilan independen 
dan tidak memihak yang ditetapkan 
oleh undang-undang.

2. Setiap orang yang didakwa melaku-
kan tindak kejahatan:

a. harus dianggap tidak bersalah 
sampai ia terbukti atau mengaku 
bersalah;

b. harus diberitahu secara lisan dan 
secara tertulis sesegera mungkin, 
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dalam bahasa yang ia mengerti, 
sifat dari pelanggaran yang didak-
wakan kepadanya;

c. harus diberikan waktu dan fasili-
tas yang memadai untuk memper-
siapkan pembelaannya;

d. diizinkan untuk membela diri di 
hadapan pengadilan secara prib-
adi atau oleh praktisi hukum pili-
hannya sendiri;

e. harus diberikan fasilitas untuk 
memeriksa secara langsung, atau 
melalui perwakilan hukumnya, 
saksi yang dipanggil oleh jaksa 
di pengadilan dan mendapatkan 
kehadiran dan melaksanakan 
pemeriksaan saksi untuk bersaksi 
atas namanya di depan pengadilan 
dengan syarat-syarat yang sama 
seperti yang berlaku untuk saksi 
yang dipanggil oleh jaksa penun-
tut, dan

f. diizinkan untuk memiliki tanpa 
pembayaran bantuan penerjemah 
jika dia tidak dapat memahami 
bahasa yang digunakan di pen-
gadilan itu, dan kecuali dengan 
persetujuan sendiri, sidang tidak 
dapat dilakukan tanpa kehadiran-
nya: 

i. kecuali, sesuai dengan undang-un-
dang yang memberi hak 
kepadanya, ia diberi pemberita-
huan yang cukup tentang tuduhan, 
tanggal, waktu dan tempat sidang 
atau kelanjutannya dan diberikan 
kesempatan yang layak untuk 
tampil di hadapan pengadilan; 
selama syarat-syarat yang tersebut 
di atas telah dipenuhi, dan penga-
dilan yakin bahwa karena keadaan 
yang berada di luar kendalinya, 
terdakwa tidak bisa hadir, maka 
sidang tidak dapat dilangsungkan 

dengan ketidakhadirannya, atau

ii. kecuali dia berperilaku yang 
menunjukkan bahwa kelanjutan 
persidangan dengan kehadirannya 
tidak mungkin dilaksanakan dan 
pengadilan telah memerintahkan 
dia untuk diusir dan sidang dilan-
jutkan dengan ketidakhadirannya.

3. Ketika seseorang diadili atas tin-
dak pidana apa pun, si terdakwa 
atau orang yang dia beri kuasa atas 
namanya akan, jika ia membutuhkan 
dan bersedia membayar biaya yang 
wajar sebagaimana ditentukan oleh 
undang-undang, diberikan dalam 
waktu yang wajar setelah persidan-
gan salinan catatan proses persidan-
gan yang dibuat oleh atau atas nama 
pengadilan pengadilan.

4. Tidak seorang pun dapat dianggap 
bersalah melakukan tindak pidana 
karena perbuatan atau kelalaian yang 
pada saat tindakan itu terjadi bukan 
merupakan kejahatan, dan tidak ada 
hukuman yang dapat dikenakan untuk 
setiap tindak pidana yang lebih berat 
dari segi tingkat atau bentuk dari 
hukuman maksimal yang dapat dike-
nakan untuk pelanggaran tersebut 
pada saat dia dilakukan.

5. Tidak seorang pun yang telah terbukti 
bahwa ia telah diadili oleh pengadilan 
yang berwenang karena melakukan 
tindak pidana dan telah dijatuhi huku-
man atau dibebaskan dapat diadili 
lagi atas tindak pidana tersebut atau 
untuk setiap tindak pidana lain yang 
telah dia terima hukumannya pada 
saat pengadilan tindak pidana terse-
but, kecuali atas perintah pengadilan 
yang lebih tinggi dalam proses band-
ing atau peninjauan kembali terkait 
dengan penghukuman atau pembe-
basan.
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6. Tidak seorang pun dapat diadili atas 
tindak pidana jika dia dapat menun-
jukkan bahwa dia telah dimaafkan 
atas tindakan pidana tersebut.

7. Tidak seorang pun yang diadili atas 
tindak pidana dapat dipaksa untuk 
memberikan bukti di pengadilan.

8. Pengadilan apa pun atau otoritas lain 
yang ditentukan oleh undang-undang 
untuk penentuan keberadaan atau 
cakupan hak atau kewajiban sipil 
harus ditetapkan oleh undang-un-
dang dan harus independen dan tidak 
memihak, dan manakala persidangan 
untuk penentuan tersebut diadakan 
oleh siapa pun di depan pengadilan 
apa pun atau otoritas lain, maka per-
karanya harus memperoleh kesempa-
tan bicara dalam waktu yang wajar

9. Kecuali dengan persetujuan dari 
semua pihak yang terlibat, semua 
proses pengadilan dan proses untuk 
penentuan keberadaan atau cakupan 
hak dan kewajiban sipil di depan 
otoritas lain, termasuk pengumuman 
keputusan pengadilan atau otoritas 
lain, harus dilakukan secara publik.

10. Tidak ada dalam ayat (9) pasal ini 
yang dapat mencegah pengadilan 
atau otoritas lain untuk mengeluarkan 
dari proses persidangan orang-orang 
selain pihak-pihak yang terlibat dan 
praktisi hukum yang mewakili mer-
eka, kecuali pengadilan atau otoritas 
lain:

a. berdasarkan undang-undang harus 
melakukannya dan menganggap 
perlu atau bijaksana dalam situasi 
di mana sifat umum justru akan 
merugikan kepentingan keadilan 
atau dalam proses putusan sela 
atau dalam kepentingan moralitas 
publik, akan merugikan kebaikan 
orang-orang yang berusia di 

bawah delapan belas tahun atau 
perlindungan kehidupan pribadi 
orang yang bersangkutan dalam 
proses persidangan, atau

b. berdasarkan undang-undang harus 
melakukannya demi kepentingan 
pertahanan, keamanan publik, 
ketertiban umum atau moralitas 
publik.

11. Tidak ada yang terkandung di dalam 
atau dilakukan di bawah otoritas 
hukum apapun akan dianggap tidak 
sesuai dengan atau bertentangan den-
gan:

a. ayat (2) (a) pasal ini, sejauh 
undang-undang tersebut meng-
haruskan orang yang dituduh 
melakukan tindak pidana untuk 
membuktikan fakta-fakta tertentu;

b. ayat (2) (e) jika pasal ini, sejauh 
undang-undang tersebut menetap-
kan syarat-syarat yang wajar yang 
harus dipenuhi jika saksi yang 
dipanggil untuk bersaksi atas 
nama terdakwa harus dibayar dari 
dana publik, atau

c. ayat (5) pasal ini, sejauh 
undang-undang tersebut memberi 
kewenangan kepada pengadilan 
untuk mengadili anggota ang-
katan bersenjata karena melaku-
kan tindak pidana terlepas dari 
pengadilan dan hukuman atau 
pembebasan anggota tersebut 
berdasarkan hukum angkatan ber-
senjata, di mana pengadilan yang 
mengadili dan menuntut anggota 
tersebut harus memberikan huku-
man yang sesuai dengan hukuman 
yang akan dijatuhkan kepadanya 
oleh undang-undang angkatan 
bersenjata.
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12. Dalam kasus orang yang ditahan 
secara sah, ketentuan ayat (1), paragraf 
 (d) dan (e) dari ayat (2), dan ayat 
(3) pasal ini tidak berlaku dalam kai-
tannya dengan pengadilan dengan 
tuduhan melakukan tindak pidana di 
bawah undang-undang yang menga-
tur disiplin orang yang ditahan terse-
but.

13. Tidak ada yang terkandung di dalam 
atau dilakukan di bawah otoritas 
undang-undang apapun akan diang-
gap tidak sesuai dengan atau ber-
tentangan dengan ayat (2) pasal ini 
sejauh undang-undang tersebut mem-
beri kewenangan untuk mengadili 
seorang terdakwa oleh hakim atas 
suatu pelanggaran ketika si terdakwa 
tidak hadir.

14. Dalam pasal ini, “tindak pidana” 
berarti tindak pidana menurut 
undang-undang apa pun.

(Pembatasan Hak Dan Kebebasan 
Dasar Di Bawah Wewenang Darurat)

16

Tidak ada yang terkandung dalam atau 
dilakukan di bawah wewenang undang-
undang yang ditetapkan oleh Parlemen 
akan dianggap tidak sesuai dengan atau 
bertentangan dengan pasal 5 atau pasal 
14 Konstitusi ini, sejauh undang-undang 
tersebut selama masa darurat umum 
memberi kewenangan pengambilan 
tindakan-tindakan yang diperlukan, 
dalam rangka menghadapi situasi yang 
ada di Antigua dan Barbuda selama masa 
tersebut.

(Perlindungan Terhadap Orang Yang 
Ditahan Di Bawah Undang-Undang 

Darurat)

17

1. Ketika seseorang ditahan berdasar-
kan undang-undang sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 16 Konstitusi 
ini, maka ketentuan-ketentuan berikut 
akan berlaku, yaitu:

a. ia harus, dengan kecekatan yang 
wajar dan dalam hal apapun tidak 
lebih dari tujuh hari setelah pen-
ahanannya dimulai, diberitahu 
dalam bahasa yang ia mengerti 
dan rincian alasan mengapa ia 
ditahan dan dilengkapi dengan 
pernyataan tertulis dalam bahasa 
Inggris yang menetapkan ala-
san-alasan tersebut secara terper-
inci;

b. tidak lebih dari empat belas hari 
setelah penahanannya dimulai, 
pemberitahuan harus diumum-
kan dalam Lembaran Negara 
yang menyatakan bahwa ia telah 
ditahan dan memuat keterangan 
rinci ketentuan hukum yang men-
jadi alasan penahanannya;

c. tidak lebih dari satu bulan setelah 
penahanannya dimulai dan selan-
jutnya selama penahanan dalam 
interval tidak lebih dari enam 
bulan, kasusnya akan ditinjau oleh 
pengadilan yang independen dan 
tidak memihak yang ditetapkan 
oleh undang-undang dan dipimpin 
oleh seorang praktisi hukum den-
JDQ� NXDOL¿NDVL� \DQJ� VHVXDL� GDQ�
telah menjabat setidaknya selama 
tujuh tahun berdasarkan pengang-
katan oleh Hakim Ketua;
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d. ia harus diberikan fasilitas yang 
memadai untuk berkonsultasi 
dengan kuasa hukum pilihannya 
sendiri yang diizinkan untuk men-
jadi perwakilan kepada penga-
dilan yang ditunjuk untuk menin-
jau kasus orang yang ditahan 
tersebut, dan

e. dalam sidang oleh pengadilan 
yang ditunjuk untuk meninjau 
kasusnya ia diizinkan untuk mun-
cul secara pribadi atau diwakili 
kuasa hukum pilihannya sendiri.

2. Pada setiap peninjauan oleh penga-
dilan dalam rangka mematuhi pasal 
ini, terkait kasus ditahannya seseo-
rang, pengadilan dapat membuat 
rekomendasi mengenai perlunya atau 
manfaat meneruskan penahanannya 
kepada otoritas yang memerintahkan 
penahanan tersebut tetapi, kecuali 
ditentukan lain oleh hukum, otoritas 
itu tidak wajib untuk bertindak sesuai 
dengan rekomendasi tersebut.

3. Tidak ada yang terkandung dalam 
ayat (1) (d) atau ayat (1) (e) pasal 
ini yang harus ditafsirkan sebagai 
pemberian hak bagi seseorang untuk 
mendapat perwakilan hukum dengan 
biaya publik.

(Pemberlakuan Ketentuan-Ketentuan 
Perlindungan)

18

1. Jika seseorang menduga bahwa salah 
satu ketentuan pasal 3 sampai 17 
Konstitusi ini telah, sedang atau mun-
gkin dilanggar dalam hubungannya 
dengan dia (atau, dalam kasus orang 
yang ditahan, jika orang lain men-
duga telah terjadi pelanggaran terse-
but dalam kaitannya dengan orang 
yang ditahan), maka, tanpa menyalahi 
tindakan lain sehubungan dengan 

masalah yang sama yang tersedia 
secara sah, dia (atau orang lain) dapat 
memohon kepada Pengadilan Tinggi 
untuk perbaikan.

2. Pengadilan Tinggi memiliki yuris-
diksi :

a. untuk mendengar dan menentu-
kan setiap permohonan yang dib-
uat oleh seseorang sesuai dengan 
ayat (1) pasal ini, dan

b. untuk menentukan pertanyaan 
yang timbul dalam kasus ses-
eorang yang disebut dalam ayat 
(3) pasal ini, dan dapat membuat 
pernyataan dan perintah, menge-
luarkan surat perintah dan mem-
berikan arahan yang dianggap 
tepat untuk tujuan menegakkan 
atau menjamin penegakan keten-
tuan-ketentuan pasal 3 sampai 
17 (inklusif) Konstitusi ini: Den-
gan ketentuan bahwa Pengadilan 
Tinggi dapat menolak melak-
sanakan kekuasaannya dalam 
ayat ini jika yakin bahwa sarana 
yang memadai untuk perbaikan 
atas tuduhan tersebut tersedia atau 
telah tersedia bagi orang yang 
bersangkutan berdasarkan hukum 
lainnya.

3. Jika dalam persidangan di pengadilan 
manapun (selain Pengadilan Banding, 
Pengadilan Tinggi atau pengadilan 
militer) muncul pertanyaan menge-
nai pelanggaran salah satu ketentuan 
pasal 3 sampai 17 (inklusif) Konsti-
tusi ini, maka orang yang memimpin 
sidang di pengadilan itu dapat, dan 
harus jika ada pihak dalam persi-
dangan yang meminta, merujuk per-
tanyaan tersebut kepada Pengadilan 
Tinggi kecuali, menurut pendapatnya, 
pertanyaan yang muncul itu gegabah 
atau menjengkelkan.
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4. Manakala pertanyaan dirujuk ke Pen-
gadilan Tinggi sesuai ketentuan ayat 
(3) pasal ini, Pengadilan Tinggi harus 
memberikan keputusannya atas per-
tanyaan tersebut dan pengadilan di 
mana pertanyaan itu muncul harus 
membuang perkara tersebut ses-
uai dengan keputusan itu atau, jika 
keputusan itu adalah subjek banding 
ke Pengadilan Banding atau Dewan 
Yang Mulia, sesuai dengan keputusan 
dari Pengadilan Banding atau, sasuai 
masalahnya, dari Dewan Yang Mulia.

5. Harus ada ketentuan yang dapat 
dibuat Parlemen untuk memberi-
kan kewenangan kepada Pengadilan 
Banding di samping kewenangan 
yang telah diberikan pasal ini jika 
dipandang perlu dan diinginkan demi 
kelancaran pengadilan dalam men-
jalankan yurisdiksi yang diberikan 
kepadanya oleh pasal ini

6. Hakim Ketua dapat membuat aturan 
yang berkaitan dengan praktek dan 
prosedur Pengadilan Tinggi sehu-
bungan dengan yurisdiksi dan kekua-
saan yang diberikan padanya oleh 
atau berdasarkan pasal ini (termasuk 
aturan sehubungan dengan waktu di 
mana permohonan dapat diserahkan 
dan rujukan harus dilakukan ke Pen-
gadilan Tinggi). 

(Perlindungan Dari Pelanggaran Hak 
Dan Kebebasan Dasar Secara Umum)

19

Kecuali yang secara tegas dinyatakan 
sebaliknya dalam Konstitusi ini, 
undang-undang tidak dapat mencabut, 
membatasi atau melanggar atau memberi 
kewenangan untuk mencabut, membatasi 
atau melanggar hak dan kebebasan 
dasar dari individual yang diakui dan 
dinyatakan di sini.

(Pengumuman Keadaan Darurat 
Umum)

20

1. Gubernur Jenderal dapat, lewat Peng-
umuman yang akan dimuat dalam 
Lembaran Negara, menyatakan 
bahwa keadaan darurat umum ada 
untuk keperluan Bab ini.

2. Setiap pengumuman itu tidak ber-
laku:

a. dalam kasus pengumuman dibuat 
ketika Parlemen bersidang, pada 
saat berakhirnya jangka waktu 
tujuh hari dimulai dari tanggal 
pemuatan pengumuman tersebut, 
dan

b. dalam kasus-kasus lain, pada saat 
berakhirnya jangka waktu dua 
puluh satu hari dimulai dari tang-
gal pemuatan pengumuman, kec-
uali dalam masa itu telah disetujui 
oleh resolusi dari kedua Dewan 
Parlemen.

3. Pengumuman keadaan darurat umum 
setiap saat dapat dicabut oleh Guber-
nur Jenderal melalui Pengumuman 
yang akan dimuat dalam Lembaran 
Negara.

4. Pengumuman keadaan darurat umum 
yang telah disetujui oleh resolusi dari 
Dewan Parlemen sesuai dengan ayat 
(2) pasal ini, dan tunduk pada keten-
tuan ayat (3) pasal ini, tetap berlaku 
selama resolusi Dewan Parlemen 
masih berlaku dan tidak lebih lama.

5. Resolusi dari Dewan Parlemen 
yang disahkan untuk tujuan pasal 
ini tetap berlaku selama tiga bulan 
atau lebih singkat sebagaimana akan 
ditentukan di sana: Selama, resolusi 
tersebut dapat diperpanjang dari 
waktu ke waktu oleh resolusi lebih 
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lanjut tentang perpanjangan dan tidak 
melebihi tiga bulan sejak tanggal res-
olusi yang menetapkan perpanjangan 
tersebut dan resolusi tersebut dapat 
dicabut setiap saat dengan resolusi 
Dewan.

6. Setiap ketentuan pasal ini bahwa 
pengumuman keadaan darurat batal 
atau tidak berlaku lagi pada waktu 
tertentu adalah tidak dengan meny-
alahi pembuatan pengumuman lain 
apakah sebelum atau setelah waktu 
tersebut.

7. Resolusi Dewan Parlemen 
sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 
ini dan resolusi yang memperpanjang 
setiap resolusi tersebut tidak akan sah 
jika tidak didukung oleh suara mayor-
itas semua anggota Dewan.

8. Gubernur-Jenderal dapat meminta 
Dewan Parlemen untuk mengada-
kan pertemuan untuk tujuan ayat (2) 
pasal ini. meskipun Parlemen dalam 
keadaan bubar, dan orang-orang yang 
menjadi anggota Senat dan Dewan 
sesaat sebelum pembubaran, untuk 
tujuan tersebut, dianggap masih men-
jadi anggota Dewan, namun, ses-
uai dengan ketentuan pasal 33 dan 
42 Konstitusi ini (yang berhubun-
gan dengan pemilihan Pimpinan, 
Wakil Pimpinan, Deputi Juru Bicara) 
Dewan Parlemen tidak dapat, ketika 
dikumpulkan demi ayat ini, melaku-
kan kegiatan lain selain debat dan 
pemungutan suara terkait resolusi 
untuk tujuan ayat ayat (2) pasal ini.

(Tafsiran Dan Pengecualian)

21

1. Dalam Bab ini, kecuali konteksnya 
mensyaratkan lain: “bertentan-
gan”, dalam kaitannya dengan pers-
yaratan apapun, mencakup kegagalan 

mematuhi persyaratan tersebut, dan 
ungkapan-ungkapan lain yang setara 
akan dipahami sesuai dengan tafsiran 
ini, “pengadilan” berarti setiap pen-
gadilan yang memiliki yurisdiksi di 
Antigua dan Barbuda, selain penga-
dilan yang didirikan oleh Undang-un-
dang disiplin, dan termasuk Yang 
Mulia di Dewan dan, di pasal 4 Kon-
stitusi ini, pengadilan yang diben-
tuk oleh undang-undang disiplin, 
“undang-undang disiplin” berarti 
undang-undang yang mengatur 
disiplin setiap angkatan yang didasar-
kan pada kedisiplinan; “angkatan 
yang didasarkan pada kedisiplinan” 
berarti:

a. angkatan laut, darat atau udara;

b. Kepolisian; atau

c. Pegawai penjara, 

“anggota”, sehubungan dengan angka-
tan yang didasarkan pada kedisiplinan, 
mencakup setiap orang yang, di bawah 
undang-undang yang mengatur angka-
tan yang didasarkan pada kedisiplinan 
itu, tunduk pada pendisiplinan tersebut, 
“praktisi hukum” berarti orang yang 
berhak untuk praktik sebagai pengacara 
di Antigua dan Barbuda atau, kecuali 
dalam kaitannya dengan kasus di depan 
pengadilan di mana pengacara tidak 
memiliki hak audiensi, yang berhak 
untuk praktik sebagai pengacara tinggi di 
Antigua dan Barbuda.

2. Sehubungan dengan orang yang mer-
upakan anggota dari angkatan yang 
didasarkan pada kedisiplinan yang 
dibesarkan menurut undang-undang 
apa pun, maka tidak ada yang ter-
kandung di dalam atau dilakukan di 
bawah wewenang undang-undang 
disiplin dari angkatan tersebut kekua-
tan yang akan dianggap tidak sesuai 
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dengan atau bertentangan dengan 
ketentuan-ketentuan dari Bab ini 
selain pasal 4, dan 7 Konstitusi ini.

3. Sehubungan dengan orang yang mer-
upakan anggota dari angkatan yang 
didasarkan pada kedisiplinan yang 
dibesarkan menurut undang-undang 
selain yang disebutkan di atas dan 
berada secara sah di Antigua dan 
Barbuda, tidak ada yang terkandung 
di dalam atau dilakukan di bawah 
wewenang hukum disiplin angkatan 
tersebut yang akan dianggap tidak 
sesuai dengan atau bertentangan den-
gan salah satu ketentuan dari Bab ini.

4. Dalam Bab ini “darurat umum” 
berarti setiap masa di mana:

a. Yang Mulia sedang berperang, 
atau

b. Berlakunya pengumuman 
keadaan darurat menurut pasal 
20 Konstitusi ini, atau berlakunya 
resolusi kedua Dewan Parle-
men yang didukung oleh suara 
tidak kurang dari dua pertiga dari 
semua anggota masing-masing 
Dewan yang menyatakan bahwa 
lembaga-lembaga demokrasi di 
Antigua dan Barbuda sedang ter-
ancam oleh tindakan subversif.

5. Pengumuman yang dibuat Gubernur 
Jenderal tidak akan berlaku untuk 
tujuan pasal 20 Konstitusi ini kecuali 
berisikan pernyataan bahwa Guber-
nur Jenderal yakin sepenuhnya: 

a. bahwa keadaan darurat umum 
terjadi sebagai akibat keadaan 
perang antara Yang Mulia dan 
Negara asing atau sebagai aki-
bat dari bencana gempa, badai, 
banjir, kebakaran, wabah sampar, 
wabah penyakit menular atau ben-
cana-bencana lain apakah yang 

mirip dengan yang tersebut di atas 
atau tidak; atau

b. bahwa tindakan telah dilakukan 
atau diancam akan dilakukan oleh 
orang atau sekelompok orang 
yang sifat tindakan itu dan cak-
upan akibatnya akan membaha-
yakan keselamatan umum atau 
untuk merampas persediaan atau 
layanan yang penting bagi hidup 
masyarakat, atau sebagian dari 
masyarakat.

BAB III

GUBERNUR JENDERAL

(Penetapan Jabatan )

22

Akan ada seorang Gubernur-Jenderal 
Antigua dan Barbuda yang akan menjadi 
warga negara yang ditunjuk oleh 
Yang Mulia dan akan menjabat sesuai 
keinginan Yang Mulia dan yang akan 
menjadi wakil Yang Mulia di Antigua 
dan Barbuda.

(Gubernur Jenderal Sementara)

23

1. Selama masa jabatan Gubernur-Jen-
deral kosong atau pemegang jabatan 
Gubernur-Jenderal tidak berada di 
Antigua dan Barbuda atau karena 
alasan lain tidak dapat menjalankan 
tugas jabatannya, maka tugas-tugas 
itu harus dilaksanakan oleh orang 
yang ditunjuk oleh Yang Mulia.

2. Orang seperti tersebut di atas tidak 
dapat terus menjalankan tugas-tu-
gas jabatan Gubernur-Jenderal jika 
pemegang jabatan Gubernur-Jenderal 
telah memberitahunya bahwa ia akan 
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memegang kembali dan melanjutkan 
tugas-tugas tersebut.

3. Pemegang jabatan Gubernur-Jenderal 
tidak dapat, untuk tujuan pasal ini, 
dianggap tidak ada di Antigua dan 
Barbuda atau tidak dapat melakukan 
tugas jabatannya:

a. dengan alasan bahwa ia sedang 
dalam perjalanan dari satu bagian 
Antigua dan Barbuda yang bagian 
lain, atau

b. setiap kali terdapat penunjukkan 
seorang deputi yang diatur dalam 
pasal 25 Konstitusi ini.

(Sumpah)

24

Seseorang yang ditunjuk untuk 
memegang atau bertindak atas nama 
jabatan Gubernur-Jenderal, sebelum 
menjalankan tugas-tugas jabatan tersebut, 
mengambil dan memegang sumpah setia 
dan sumpah jabatan.

(Deputi Gubernur Jenderal)

25

1. 1. Ketika Gubernur Jenderal

a. Sedang tidak berada di kursi 
pemerintahan tetapi bukan tidak 
berada di Antigua dan Barbuda;

b. Sedang tidak berada di Antigua 
dan Barbuda untuk jangka waktu 
yang menurutnya, atas kewenan-
gannya, akan berlangsung sing-
kat, maka dia dapat, bertindak 
sesuai dengan saran dari Perdana 
Menteri, mengangkat seseorang 
di Antigua dan Barbuda menjadi 

deputinya selama dia tidak ada, 
atau dalam keadaan sakit dan 
dalam kapasitasnya untuk melaku-
kan atas namanya tugas-tu-
gas jabatan Gubernur-Jenderal 
sebagaimana yang ditentukan 
dalam cara-cara penunjukkannya.

2. Kekuasaan dan wewenang Guber-
nur Jenderal tidak dapat dipersing-
kat, diubah atau dengan cara apapun 
dipengaruhi oleh penunjukan deputi 
sebagaimana yang dimaksud dalam 
pasal ini, dan sesuai dengan keten-
tuan Konstitusi ini, seorang deputi 
harus memenuhi dan mematuhi 
semua instruksi yang dari waktu ke 
waktu diberikan Gubernur-Jenderal, 
dengan pertimbangannya sendiri, 
kepadanya: Asalkan masalah apakah 
deputi mematuhi dan memperhatikan 
instruksi tersebut atau tidak dipers-
yaratkan oleh pengadilan apa pun.

3. Seseorang yang diangkat sebagai 
deputi berdasarkan pasal ini akan 
tetap memegang pengangkatan terse-
but untuk jangka waktu yang diten-
tukan dalam instrumen pengangka-
tannya, dan pengangkatannya dapat 
dicabut setiap saat oleh Gubernur 
Jenderal, yang bertindak sesuai den-
gan saran Perdana Menteri.

(Cap Negara)

26

Gubernur-Jenderal harus menjaga 
dan menggunakan Cap Negara untuk 
memberi cap segala sesuatu yang harus 
disahkan dengan Cap Negara.
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BAB IV

PARLEMEN

BAGIAN I

PEMBENTUKAN DAN KOMPOSISI 
PARLEMEN

(Pembentukan Parlemen)

27

Akan ada sebuah Parlemen di dalam dan 
untuk Antigua dan Barbuda yang terdiri 
dari Yang Mulia, Senat dan DPR.

(Komposisi Senat)
28

1. Senat terdiri dari tujuh belas orang 
yang, setelah memenuhi syarat untuk 
diangkat sebagai Senator sesuai den-
gan ketentuan Konstitusi ini, telah 
diangkat untuk itu sesuai dengan 
ketentuan pasal ini dan sebagai ang-
gota sementara (jika ada) yang dapat 
diangkat dalam sesuai dengan keten-
tuan pasal 32 Konstitusi ini.

2. Sepuluh Senator diangkat berdasar-
kan keputusan Gubernur Jenderal ses-
uai dengan saran dari Perdana Ment-
eri.

3. Empat Senator diangkat berdasarkan 
keputusan Gubernur Jenderal sesuai 
dengan saran Pemimpin Oposisi.

4. Berdasarkan ayat (7) pasal ini, satu 
orang Senator dipilih oleh Gubernur 
Jenderal sesuai pertimbangannya dari 
orang-orang terkemuka atau orang-
orang yang mewakili kepentingan 
tersebut yang dianggap Gubernur 
Jenderal perlu diwakili dalam Senat.

5. Satu orang Senator diangkat berdasar-
kan keputusan Gubernur Jenderal ses-
uai dengan saran Dewan Barbuda.

6. Satu orang Senator, yang bermukim 
di Barbuda, diangkat oleh Guber-
nur-Jenderal sesuai dengan saran Per-
dana Menteri.

7. Sebelum mengangkat orang-orang 
yang mewakili kepentingan dalam 
ayat (4) pasal ini Gubernur-Jen-
deral harus berkonsultasi dengan 
orang-orang yang menurut pertim-
bangannya dianggap dapat berbicara 
demi kepentingan terkait dan harus 
dimintai pendapatnya 

(Syarat-Syarat Seorang Senator)

29

Sesuai dengan ketentuan pasal 30 
Konstitusi ini, setiap orang yang pada 
tanggal pengangkatannya:

a. adalah warga yang berusia dua puluh 
satu tahun atau ke atas;

b. telah tinggal di Antigua dan Barbuda 
untuk jangka waktu dua belas bulan 
sebelum tanggal pengangkatannya, 
dan

c. mampu berbicara dan, kecuali cacat 
NDUHQD� NHEXWDDQ� DWDX� SHQ\HEDE�¿VLN�
lainnya, membaca bahasa Inggris 
dengan kemampuan yang cukup 
sehingga memungkinkan dia terlibat 
aktif dalam persidangan Senat, ada-
lah memenuhi syarat untuk diangkat 
sebagai Senator.

(Orang-Orang Yang Tidak Memenuhi 
Syarat Sebagai Senator)

30

1. Tidak seorang pun yang memenuhi 
syarat untuk diangkat sebagai Senator 
jika

a. berdasarkan putusannya sendiri, 
berada di bawah pengakuan atau 
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kesetiaan, ketaatan atau kepatu-
han terhadap kekuasaan atau neg-
ara asing;

b. merupakan anggota Dewan ;

c. berada dalam keadaan pailit 
yang tidak bisa dipulihkan, yang 
dinyatakan pailit berdasarkan 
undang-undang apa pun;

d. merupakan orang yang dinya-
takan gila atau diputuskan tidak 
waras menurut hukum;

e. dijatuhi hukuman mati yang 
ditetapkan kepadanya oleh pen-
gadilan atau dijatuhi hukuman 
penjara (dengan nama apapun 
juga) untuk jangka waktu dua 
belas bulan atau lebih dan tidak 
menjalani hukuman yang dijatuh-
kan kepadanya atau hukuman-hu-
kuman lain yang ditetapkan oleh 
otoritas berwenang sebagai peng-
ganti, atau tidak mendapatkan 
pemaafan yang bebas;

I�� GLGLVNXDOL¿NDVL� XQWXN� SHPLOL-
han Dewan oleh atau menurut 
undang-undang dengan alasan 
tindak kejahatan yang berkaitan 
dengan pemilihan;

g. memegang atau bertindak dalam 
jabatan publik atau jabatan hakim 
Mahkamah Agung atau Ombuds-
man, atau anggota Komisi Batas 
Pemilih, Komisi Pelayanan 
Yudisial dan Hukum, Komisi 
Pelayanan Publik atau Komisi 
Dinas Kepolisian;

h. pernah, dalam kurun waktu sep-
uluh tahun sebelum tanggal pen-
gangangkatannya sebagai Senator, 
dihukum oleh pengadilan yang 
berwenang atas dakwaan pen-
curian, penipuan atau kejahatan 

lain, termasuk ketidakjujuran dan 
dia:

 i. tidak mengajukan banding 
atas dakwaan itu; atau

 ii. telah mengajukan banding 
atas dakwaan itu dan bandin-
gnya tidak dikabulkan, dan

 iii. belum menerima pengam-
punan tanpa syarat terkait 
dengan tindak pidana tersebut; 
atau

 iv. adalah menteri agama.

2. Tanpa melanggar ketentuan ayat (1) 
(g) pasal ini, Parlemen dapat menen-
tukan bahwa seseorang tidak dapat 
diangkat jadi Senator berdasarkan 
kasus-kasus berikut:

a. jika ia memegang atau bertindak 
dalam jabatan yang ditentukan 
oleh Parlemen dan tugas yang 
melibatkan tanggung jawab atas, 
atau terkait dengan pelaksanaan 
pemilihan umum atau penyusunan 
atau revisi daftar pemilih untuk 
tujuan pemilihan umum;

b. tunduk pada pengecualian dan 
batasan yang ditentukan oleh Par-
lemen, jika:

 i. ia memegang atau bertindak 
dalam jabatan atau pengang-
katan yang ditentukan oleh 
Parlemen baik secara individu 
atau berdasarkan jenis jabatan 
atau pengangkatan;

 ii. ia bagian dari angkatan ber-
senjata Antigua dan Barbuda 
atau dari jenis orang yang 
termasuk ke dalang angkatan 
tersebut, atau
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 iii. ia merupakan anggota Kepoli-
sian atau jenis orang yang ter-
masuk ke dalam Kepolisian.

3. Untuk tujuan ayat (1) (e) pasal ini:

a. dua atau lebih putusan huku-
man penjara yang harus dijalani 
berturut-turut akan dipandang 
sebagai hukuman terpisah jika 
masing-masing putusan hukum 
ini tidak lebih dari dua belas 
bulan, tetapi jika salah satu dari 
putusan tersebut melebihi jangka 
waktu tersebut, maka keduanya 
akan dianggap sebagai satu putu-
san, dan

b. tidak ada penjelasan atas putu-
san hukuman penjara yang dapat 
dipakai sebagai alternatif atau 
pembayaran denda sebagaimana 
yang ditetapkan.

(Masa Jabatan Senator)

31

1. Senator Setiap mengosongkan 
kursinya di Senat: 

a. pada pembubaran parlemen beri-
kutnya setelah ia diangkat;

b. jika dia dengan persetujuannya 
dinominasikan sebagai calon 
untuk pemilihan Dewan;

c. jika ia berhenti menjadi warga 
negara;

d. jika ia tidak hadir dalam sidang 
Senat untuk masa atau masa-masa 
tertentu dan dalam keadaan sep-
erti yang ditentukan oleh atur-
an-aturan tata tertip Senat;

e. berdasarkan ketentuan ayat (2) 
pasal ini, jika ada situasi yang, 
selama dia bukan Senator, akan 

PHQ\HEDENDQ� GLD� GLGLVNXDOL¿-
kasi untuk pengangkatan sebagai 
Senator berdasarkan ayat pasal 
30 Konstitusi ini atau undang-un-
dang lain yang diterapkan untuk 
tujuan ayat (2) pasal tersebut;

f. jika Gubernur-Jenderal, bertin-
dak sesuai dengan saran Perdana 
Menteri dalam hal seorang Sen-
ator ditunjuk berdasarkan saran 
tersebut, atau berdasarkan saran 
Pemimpin Oposisi dalam hal 
Senator yang ditunjuk berdasar-
kan nasihat tersebut, atau sesuai 
dengan saran Dewan Barbuda 
dalam hal Senator yang ditunjuk 
berdasarkan saran tersebut, atau 
dengan pertimbangannya sendiri 
dalam hal Senator yang ditunjuk 
olehnya berdasarkan pertimban-
gannya sendiri, menyatakan kursi 
Senator tersebut kosong;

g. jika, setelah diangkat sesuai den-
gan ketentuan pasal 28 (6) Kon-
stitusi ini, dia berhenti menjadi 
warga Barbuda.

2.  

a.  Jika keadaan seperti yang dimak-
sud dalam ayat (1) (e) pasal ini 
terjadi karena seorang Senator 
dinyatakan bersalah melakukan 
kejahatan atau tindak pidana 
lainnya yang melibatkan ketida-
kjujuran, dijatuhi hukuman mati 
atau penjara, diputuskan tidak 
waras, atau dinyatakan pailit 
atau dihukum karena pelang-
garan yang berkaitan dengan 
pemilihan umum dalam keadaan 
\DQJ� PHQGLVNXDOL¿NDVL� GLULQ\D�
dari pemilihan Dewan, dan jika 
terbuka kesempatan bagi seo-
rang Senator untuk mengajukan 
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banding atas keputusan tersebut 
(baik dengan izin pengadilan atau 
otoritas lain atau tanpa izin terse-
but), ia wajib segera berhenti men-
jalankan tugasnya sebagai Senator 
tetapi, berdasarkan ketentuan ayat 
ini, ia tidak akan mengosongkan 
kursinya sampai berakhirnya tiga 
puluh hari setelah itu: Dengan 
syarat, Pimpinan dapat, atas per-
mintaan Senator, dari waktu ke 
waktu dapat memperpanjang peri-
ode itu untuk jangka waktu tiga 
puluh hari berikutnya untuk mem-
beri kesempatan kepada Senator 
mengajukan banding terhadap 
keputusan tersebut, sedemikian 
rupa hingga perpanjangan waktu 
kira-kira melebihi seratus lima 
puluh hari tidak akan diberikan 
tanpa persetujuan, ditandai den-
gan resolusi, dari Senat.

b. Jika pada penentuan banding, 
keadaan tersebut terus ada dan 
tidak ada banding lebih lanjut 
yang mungkin bagi Senator, atau 
jika, karena alasan berakhirnya 
periode untuk mengajukan band-
ing atau pemberitahuan tentan-
gnya atau penolakan izin untuk 
banding atau karena alasan lain, 
tidak lagi terbuka kesempatan 
buat Senator untuk mengajukan 
banding, maka ia harus segera 
mengosongkan kursinya.

c. Jika sesaat sebelum Senator men-
gosongkan kursinya keadaan-
keadaan yang disebutkan di atas 
tidak ada lagi, maka kursinya tidak 
kosong dengan berakhirnya masa 
yang dimaksud dalam paragraf (a) 
ayat ini dan ia dapat melanjutkan 
tugasnya sebagai Senator.

(Pengangkatan Senator Sementara)

32

1. Setiap kali Senator tidak mampu 
menjalankan tugasnya sebagai Sena-
tor dengan alasan ketidakhadirannya 
di Antigua dan Barbuda atau dengan 
alasan berhenti sementara sesuai den-
gan pasal 31 (2) Konstitusi ini atau 
dengan alasan sakit, Gubernur-Jen-
deral dapat menunjuk seseorang yang 
memenuhi syarat diangkat sebagai 
Senator untuk menjadi anggota 
sementara Senat selama masa ketida-
khadiran, pemberhentian sementara 
atau sakit tersebut.

2. Ketentuan-ketentuan pasal 31 Konsti-
tusi ini berlaku untuk anggota Senat 
yang diangkat berdasarkan pasal ini 
sebagaimana berlaku bagi Senator 
yang diangkat menurut pasal 28 Kon-
stitusi ini dan pengangkatan yang dib-
uat berdasarkan pasal ini dalam hal 
apa pun tidak berlaku jika orang yang 
diangkat diberitahu oleh Gubernur 
Jenderal bahwa keadaan yang meng-
haruskan pengangkatannya telah len-
yap.

3. Dalam pelaksanaan kewenangan 
yang diberikan kepadanya oleh pasal 
ini, Gubernur-Jenderal harus bertin-
dak:

a. sesuai dengan saran Perdana Men-
teri dalam kaitannya dengan Sen-
ator yang diangkat berdasarkan 
pasal 28 (2) atau 28 (6) Konstitusi 
ini;

b. sesuai dengan saran pemimpin 
oposisi sehubungan dengan Sen-
ator diangkat berdasarkan 28 (3) 
Konstitusi ini;

c. sesuai pertimbangannya sendiri 
sehubungan dengan Senator dia 



260

Konstitusi Antigua dan Barbuda

angkat pasal 28 (4) Konstitusi ini, 
dan

d. sesuai dengan saran Dewan Bar-
buda dalam kaitannya dengan 
Senator yang diangkat berdasar-
kan pasal 28 (5) Konstitusi ini.

(Pimpinan Dan Wakil Pimpinan)

33

1. Manakala Senat melakukan sidang 
pertama setelah pemilihan umum 
dan sebelum melanjutkan melakukan 
tugas-tugas lain, dia harus memi-
lih seorang Senator untuk menjadi 
Pimpinan, dan jika jabatan Pimpinan 
kosong pada saat sebelum pem-
bubaran Parlemen, Senat sesegara 
mungkin harus memilih Senator lain 
untuk menjadi Pimpinan.

2. Manakala Senat melakukan sidang 
pertama setelah setiap pemilihan 
umum dan sebelum melanjutkan 
melakukan tugas-tugas lain selain 
pemilihan Pimpinan, dia harus memi-
lih seorang Senator untuk menjadi 
Wakil Pimpinan, dan jika jabatan 
Wakil Pimpinan kosong pada saat 
sebelum pembubaran Parlemen, 
Senat sesegara mungkin harus memi-
lih Senator lain untuk menjadi Wakil 
Pimpinan.

3. Senat tidak akan memilih Senator 
yang merupakan seorang Menteri 
atau Sekretaris Parlemen menjadi 
Pimpinan atau Wakil Pimpinan.

4. Tidak ada kegiatan lain (selain pemi-
lihan Pimpinan) yang harus dilakukan 
di Senat setiap kali jabatan Pimpinan 
lowong. 

5. Seseorang harus mengosong-
kan jabatan Pimpinan atau Wakil 
Pimpinan:

a. jika ia berhenti menjadi Senator, 
kecuali bahwa Pimpinan tidak 
akan mengosongkan jabatannya 
hanya dengan alasan bahwa ia 
telah berhenti menjadi Senator 
pada pembubaran Parlemen sam-
pai Senat bersidang untuk per-
tama kalinya setelah pembubaran 
tersebut; atau

b. jika ia ditunjuk menjadi Menteri 
atau Sekretaris Parlemen atau;

c. dalam kasus Wakil Pimpinan, jika 
ia terpilih menjadi Pimpinan.

6.  a. Jika, menurut pasal 31 (2) Konsti-
tusi ini, orang yang jadi Pimpinan 
atau Wakil Pimpinan diberhen-
tikan sementara dari tugasnya 
sebagai Senator, ia juga akan ber-
henti menjalankan tugas sebagai 
Pimpinan atau Wakil Pimpinan, 
sesuai dengan masalahnya, dan 
tugas-tugas tersebut harus, sam-
pai ia mengosongkan kursinya di 
Senat atau melanjutkan tugasnya 
sebagai Senator, dijalankan:

 i. dalam kasus Pimpinan, oleh 
Wakil Pimpinan atau jika 
yang kosong adalah jabatan 
Wakil Pimpinan atau orang 
yang diberhentikan sementara 
dari jabatannya sebagai sen-
ator adalah Wakil Pimpinan 
menurut pasal 31 (2) Konsti-
tusi ini oleh seorang Senator 
(yang bukan Menteri atau 
Sekretaris Parlemen) yang 
dipilih oleh Senat untuk tujuan 
tersebut; dan 

 ii. dalam kasus Wakil Pimpinan, 
oleh seorang Senator (yang 
bukan Menteri atau Sekretaris 
Parlemen) yang dipilih Senat 
untuk tujuan tersebut.
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b. Jika Pimpinan atau Wakil 
Pimpinan meneruskan tugasnya 
sebagai Senator sesuai dengan 
ketentuan pasal 31 (2) Konstitusi 
ini, ia juga harus melanjutkan 
tugasnya sebagai Pimpinan atau 
Wakil Pimpinan, sesuai dengan 
masalahnya.

(Kehadiran Jaksa Agung Dalam 
Sidang-Sidang Senat)

34

Pimpinan, Wakil Pimpinan atau anggota 
lainnya yang memimpin di Senat dapat 
meminta Jaksa Agung untuk menghadiri 
persidangan Senat jika ia menganggap 
kehadiran Jaksa Agung diperlukan 
sehubungan masalah yang dibahas Senat 
dalam sidang tersebut, dan manakala 
Jaksa Agung diminta hadir, dia dapat ikut 
serta dalam sidang Senat semata-mata 
untuk tujuan memberikan penjelasan 
tentang hal-hal tertentu di depan Senat 
dalam sidang tersebut dan dia tidak 
memiliki hak suara di Senat.

(Kehadiran Menteri Anggota Dewan 
Dalam Sidang Senat)

35

1. Pimpinan, Wakil Pimpinan atau ang-
gota lainnya yang memimpin di Senat 
dapat meminta Menteri yang merupa-
kan anggota Dewan untuk menghad-
iri persidangan Senat jika dia men-
ganggap masalah yang dibahas Senat 
dalam persidangan tersebut termasuk 
dalam tanggung jawab Menteri yang 
bersangkutan dan jika dia mengang-
gap kehadiran Menteri tersebut diper-
lukan.

2. Seorang Menteri yang diminta meng-
hadiri persidangan Senat dapat ambil 
bagian dalam persidangan sema-
ta-mata untuk tujuan memberikan 

penjelasan mengenai hal-hal yang ter-
masuk ke dalam tanggung jawab dan 
ia tidak memiliki hak suara di Senat.

(Dewan Perwakilan Rakyat 
Komposisi Dewan)

36

1. Berdasarkan ketentuan-ketentuan 
pasal ini, Dewan Perwakilan Rakyat 
terdiri dari sejumlah anggota terpilih 
yang setara dengan dengan jumlah 
konstituen dari waktu ke waktu yang 
ditetapkan oleh Perintah di bawah 
Bagian 4 dari Bab ini, yang dipilih 
dengan cara-cara yang, berdasarkan 
ketentuan Konstitusi ini, ditentukan 
oleh atau berdasarkan Akta Parlemen.

2. Jika orang yang memegang jabatan 
Juru Bicara tidak dinyatakan 
sebagaanggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, ia akan menjadi anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat karena 
memegang jabatan tersebut.

3. Jika orang yang memegang atau 
berada dalam jabatan Jaksa Agung 
tidak dinyatakan sebagai anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, ia akan 
menjadi anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat karena memegang atau berada 
dalam jabatan tersebut, tetapi tidak 
memiliki suara di Dewan Perwakilan 
Rakyat.

(Kehadiran Menteri Yang Juga 
Senator Dalam Sidang Dewan)

37

1. Juru Bicara, Deputi Juru Bicara atau 
anggota lainnya yang memimpin 
di Dewan Perwakilan Rakyat dapat 
meminta Menteri yang merupakan 
Senator untuk menghadiri setiap per-
sidangan Dewan Perwakilan Rakyat 
jika ia menganggap masalah yang 
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dibahas Dewan Perwakilan Rakyat 
dalam persidangannya termasuk 
dalam tanggung jawab Menteri yang 
bersangkutan dan jika dia mengang-
gap kehadiran Menteri tersebut diper-
lukan.

2. Seorang Menteri yang diminta meng-
hadiri persidangan Dewan Perwakilan 
Rakyat dapat ambil bagian dalam per-
sidangan semata-mata untuk tujuan 
memberikan penjelasan mengenai 
hal-hal yang masuk dalam tanggung 
jawabny dan ia tidak memiliki suara 
di Dewan Perwakilan Rakyat .

(Syarat-Syarat Untuk Terpilih Jadi 
Anggota Dewan)

38

Sesuai dengan ketentuan pasal 39 
Konstitusi ini, setiap orang yang pada 
tanggal pemilihan umum:

a. adalah warga negara berusia dua 
puluh satu tahun atau ke atas;

b. telah tinggal di Antigua dan Barbuda 
untuk jangka waktu dua belas bulan 
sebelum tanggal pemilihan, dan

c. mampu berbicara dan, kecuali tidak 
mampu akibat kebutaan atau penye-
EDE� ¿VLN� ODLQQ\D�� PHPEDFD� EDKDVD�
Inggris dengan kemampuan yang 
memungkinkan dia untuk ikut aktif 
dalam persidangan Dewan Per-
wakilan Rakyat, adalah memenuhi 
syarat untuk dipilih menjadi anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat.

(Orang-Orang Yang Tidak Memenuhi 
Syarat Untuk Terpilih Jadi Anggota 

Dewan)

39

1. Tidak ada orang yang dapat diang-
gap memenuhi syarat untuk dipilih 

menjadi anggota DPR yang: 

a. berdasarkan tindakannya sendiri, 
berada di bawah pengakuan, kes-
etiaan, ketaatan atau kepatuhan 
terhadap kekuasaan atau negara 
asing;

b. merupakan Senator atau anggota 
sementara Senat;

c. dinyatakan pailit yang tidak dapat 
dipulihkan, dinyatakan pailit oleh 
undang-undang;

d. merupakan orang yang dinya-
takan gila atau diputuskan tidak 
waras menurut undang-undang ;

e. terancam hukuman mati yang 
dijatuhkan kepadanya oleh pen-
gadilan atau dijatuhi hukuman 
penjara (dengan nama apapun) 
selama atau lebih dari dua belas 
bulan dan belum menjalani 
hukuman lain yang dijatuhkan 
kepadanya atau hukuman-huku-
man lain yang dijatuhkan oleh 
otoritas berwenang sebagai peng-
gantinya, atau menerima pengam-
punan tanpa syarat; 

f. tidak memenuhi syarat untuk 
diangkat jadi anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat oleh atau di 
bawah undang-undang dengan 
alasan hubungannya dengan tin-
dak pelanggaran yang berkaitan 
dengan pemilihan umum;

g. memegang atau berada dalam 
jabatan publik atau jabatan hakim 
Mahkamah Agung atau Ombuds-
man atau anggota Komisi Batas 
Pemilih, Komisi Pelayanan 
Yudisial dan Hukum, Komisi 
Pelayanan Publik atau Komisi 
Pelayanan Kepolisian Komisi;
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h. pernah, dalam kurun waktu sepu-
luh tahun sebelum tanggal pengu-
sulan pemilihannya sebagai ang-
gota Dewan Perwakilan Rakyat, 
dijatuhi hukuman oleh pengadilan 
yang berwenang atas dakwaan 
pencurian, penipuan, atau kejaha-
tan lain yang mencakup ketidak-
jujuran dan yang:

 i. tidak mengajukan banding atas 
hukuman tersebut, atau

 ii. telah mengajukan banding atas 
hukuman itu dan bandingnya 
yang diterima, dan

 iii. belum menerima pengampunan 
tanpa syarat terkait dengan tin-
dak pidana tersebut; atau

 iv. adalah menteri agama.

2. Tanpa menyalahi ketentuan ayat 
(1) (g) pasal ini, Parlemen dapat 
menyatakan bahwa seseorang tidak 
memenuhi syarat untuk dipilih 
sebagai anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat jika berada dalam salah satu 
keadaan berikut:

a. jika ia memegang atau berada 
dalam jabatan yang ditentukan 
oleh Parlemen dan tugas yang 
melibatkan tanggung jawab, atau 
dalam hubungannya dengan, 
pelaksanaan pemilihan umum 
atau penyusunan atau revisi daftar 
pemilih untuk tujuan pemilihan 
umum;

b. berdasrkan pengecualian dan 
batasan yang ditentukan oleh Par-
lemen, jika:

 i. ia memegang atau berada 
dalam jabatan atau pengang-
katan yang ditentukan oleh 
Parlemen baik secara individu 

atau dengan mengacu pada 
jenis jabatan atau pengangka-
tan tertentu, atau

 ii. ia merupakan bagian dari ang-
katan bersenjata Antigua dan 
Barbuda atau dari jenis orang 
yang termasuk ke dalam ang-
katan tersebut.

3. Untuk tujuan ayat (1) (e) pasal ini.

a. dua atau lebih putusan penjara 
yang harus dijalani secara ber-
urutan akan dianggap sebagai 
putusan terpisah jika tidak ada 
putusan ini yang melebihi dua 
belas bulan, tetapi jika salah satu 
putusan tersebut melebihi masa 
waktu tersebut, maka keduanya 
akan dianggap sebagai satu putu-
san kalimat, dan

b. tidak ada penjelasan lain tentang 
putusan penjara tersebut yang 
dapat dipahami sebagai alter-
natif atau pembayaran denda 
sebagaimana ditetapkan.

(Pemilihan Anggota Dewan)

40

1. Setiap jumlah pemilih yang ditentu-
kan sesuai dengan ketentuan pasal 
62 Konstitusi ini akan mengantarkan 
satu anggota ke Dewan yang akan 
dipilih secara langsung dengan cara-
cara, sesuai dengan ketentuan Kon-
stitusi ini, yang ditentukan oleh atau 
berdasarkan undang-undang apapun.

2. Setiap warga negara Persemakmuran 
usia delapan belas tahun atau lebih 
\DQJ�PHPLOLNL�NXDOL¿NDVL�WHUNDLW�GHQ-
gan tempat tinggal atau domisili di 
Antigua dan Barbuda seperti yang 
ditetapkan parlemen, kecuali ia didi-
VNXDOL¿NDVL�ROHK�XQGDQJ�XQGDQJ�GDUL�
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daftar pemilih sebagai pemilih untuk 
pemilihan anggota Dewan, berhak 
untuk didaftarkan sebagai pemilih 
sesuai dengan ketentuan undang-un-
dang atas namanya sendiri dan tidak 
ada orang lain yang dapat didaftar 
selain dia.

3. Setiap orang yang terdaftar sebagai 
pemilih sesuai dengan ayat (2) pasal 
ini dalam daftar konstituen mana 
SXQ�� NHFXDOL� LD� GLGLVNXDOL¿NDVL� ROHK�
undang-undang dari pemilihan dalam 
konstituensi untuk pemilihan anggota 
Dewan, berhak memberikan suara 
atas namanya sesuai dengan keten-
tuan undang-undang. 

4. Dalam setiap pemilihan anggota 
Dewan, suara dipergunakan secara 
bebas dan diberikan secara rahasia 
dengan cara-cara yang ditetapkan 
parlemen.

(Masa Jabatan Anggota Dewan)

41

1. Setiap anggota Dewan akan men-
gosongkan kursinya di Dewan:

a. pada pembubaran parlemen beri-
kutnya setelah ia telah terpilih;

b. jika ia tidak lagi menjadi warga 
negara;

c. jika ia tidak hadir dalam sidang 
Dewan untuk masa atau masa-
masa tertentu dan dalam keadaan-
keadaan seperti yang ditentukan 
dalam aturan tata tertib Dewan;

d. berdasarkan ketentuan ayat (2) 
pasal ini, jika ada situasi yang, 
jika ia bukan anggota Dewan, 
akan menyebabkan dia didiskual-
L¿NDVL�GDUL�SHPLOLKDQ�EHUGDVDUNDQ�
pasal 39 (1) Konstitusi ini ; atau

e. jika dia, setelah jadi anggota 
Dewan karena menjadi anggota 
sebuah partai politik, mengun-
durkan diri dari keanggotaan par-
tainya dan menarik kembali kese-
tiaannya dari partai itu: Asalkan ia 
tidak diwajibkan mengosongkan 
kursinya selama dia menjadi ang-
gota independen Dewan.

2.  a. Jika keadaan seperti yang dimak-
sud pada ayat (1) (d) pasal ini 
terjadi karena anggota Dewan 
dinyatakan bersalah melakukan 
kejahatan atau tindak pidana 
lainnya yang melibatkan ketida-
kjujuran, dijatuhi hukuman mati 
atau penjara, dinyatakan tidak 
waras, atau dinyatakan pailit, 
atau dihukum karena pelanggaran 
yang berkaitan dengan pemilihan 
umum yang mengakibatkan dia 
GLGLVNXDOL¿NDVL� XQWXN� SHPLOLKDQ�
Dewan, dan jika terbuka kesem-
patan untuk anggota itu untuk 
mengajukan banding atas kepu-
tusan tersebut (baik dengan izin 
pengadilan atau otoritas lain atau 
tanpa persetujuan dari keduanya), 
ia wajib segera berhenti men-
jalankan tugasnya sebagai ang-
gota Dewan tetapi, berdasarkan 
ketentuan pasal ini, ia tidak akan 
mengosongkan kursinya sampai 
berakhirnya jangka waktu tiga 
puluh hari setelah itu: Asalkan 
Juru Bicara dapat, atas permint-
aan anggota di sembarang waktu, 
memperpanjang periode itu untuk 
jangka waktu tiga puluh hari 
untuk memberi kesempatan pada 
anggota tersebut mengajukan 
banding atas keputusan tersebut, 
namun jika perpanjangan waktu 
itu melebihi seratus lima puluh 
hari, maka kesempatan tidak 
diberikan tanpa persetujuan, yang 
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ditandai dengan resolusi, dari 
Dewan.

b. Jika pada penentuan banding, 
keadaan seperti di atas tetap ada 
dan tidak ada banding lebih lan-
jut yang terbuka untuk anggota 
tersebut, atau jika, dengan ala-
san berakhirnya periode apapun 
untuk mengajukan banding atau 
pemberitahuan periode tersebut 
atau penolakan persetujuan untuk 
banding atau karena alasan lain, 
tidak ada lagi kesempatan yang 
terbuka bagi anggota tersebut 
untuk banding, maka ia wajib 
segera mengosongkan kursinya.

c. Jika pada saat sebelum ang-
gota Dewan itu mengosong-
kan kursinya keadaan-keadaan 
sebagaimana tersebut di atas len-
yap, maka kursinya tidak akan 
kosong saat berakhirnya jangka 
waktu sebagaimana dimaksud 
dalam paragraf (a) ayat ini dan 
ia dapat melanjutkan tugasnya 
sebagai anggota Dewan.

3.  Manakala anggota Dewan yang terpi-
lih mengosongkan kursinya di Dewan 
sesuai dengan ketentuan paragraf (b) 
sampai (e) dari ayat (1) pasal ini atau 
ayat (2) pasal ini atau manakala kursi 
anggota Dewan terpilih kosong untuk 
alasan lain kecuali pembubaran Par-
lemen, maka akan ada anggota yang 
dipilih khusus untuk mengisi kursi 
di Dewan yang ditinggalkan oleh 
anggota tersebut dan pemilihan khu-
sus ini harus diadakan paling lambat 
seratus dua puluh hari setelah hari di 
mana kursi anggota Dewan tersebut 
kosong, kecuali Parlemen dibubarkan 
segera setelah itu.

(Juru Bicara Dan Deputi Juru Bicara)

42

1. Ketika Dewan pertama kali bersidang 
setelah pemilihan umum dan sebelum 
meneruskan membahas masalah-ma-
salah lain, dia harus memilih seseo-
rang untuk menjadi Juru Bicara, dan 
jika jabatan Juru Bicara ini kosong 
sebelum pembubaran Parlemen 
berikutnya, Dewan sesegera mun-
gkin harus memilih orang lain untuk 
jabatan tersebut.

2. Juru Bicara dapat dipilih baik dari 
kalangan anggota Dewan atau dari 
kalangan orang-orang yang bukan 
anggota Dewan tetapi memenuhi 
syarat untuk dipilih sebagai Juru Bic-
ara.

3. Ketika Dewan pertama kali bersidang 
setelah pemilihan umum, dan sebe-
lum melanjutkan membahas mas-
alah-masalah lain kecuali pemilihan 
Juru Bicara, ia harus memilih seorang 
anggota Dewan menjadi Deputi Juru 
Bicara, dan jika jabatan Deputi Juru 
Bicara kosong sebelum pembubaran 
berikutnya Parliament, Dewan ses-
egera mungkin harus memilih ang-
gota lain untuk jabatan tersebut.

4. Dewan tidak akan memilih ang-
gota yang merupakan Menteri atau 
Sekretaris Parlemen untuk menjadi 
Juru Bicara atau Deputi Juru Bicara 
Dewan.

5. Tidak ada urusan (selain pemilihan 
Juru Bicara) yang harus dibahas di 
Dewan setiap kali jabatan Juru Bicara 
kosong.

6. Seseorang harus mengosongkan 
Jabatan Juru Bicara:

a. dalam kasus Juru Bicara dipilih 
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dari kalangan yang bukan anggota 
Dewan: 

 i. saat Dewan bersidang untuk 
pertama kali setelah setiap 
pembubaran Parlemen, atau 

 ii. jika ia tidak lagi menjadi 
warga negara; 

 iii. jika ada kondisi yang menye-
EDENDQ� GLD� GLGLVNXDOL¿NDVL�
dari pemilihan sebagai ang-
gota Dewan berdasarkan salah 
satu ketentuan pasal 39 Kon-
stitusi ini, atau

b. dalam kasus Juru Bicara dipilih 
dari antara anggota Dewan Per-
wakilan Rakyat:

 i. jika ia menjadi anggota 
Dewan pada pembubaran Par-
lemen sampai sidang berhenti 
menjadi anggota Dewan, kec-
uali hanya bila Juru Bicara 
tersebut tidak mengosongkan 
jabatannya dengan alasan 
ia berhenti pertama Dewan 
setelah pembubaran; atau 

 ii. jika ia ditunjuk menjadi Ment-
eri atau Sekretaris Parlemen.

7. Seseorang harus mengosongkan kan-
tor Deputi Juru Bicara:

a. jika ia tidak lagi jadi anggota 
Dewann;

b. jika ia ditunjuk menjadi Menteri 
atau Sekretaris Parlemen; atau

c. jika ia terpilih menjadi Juru Bicara.

8.   a. Jika, berdasarkan pasal 41 (2) 
Konstitusi ini, Juru Bicara atau 
Deputi Juru Bicara harus ber-
henti menjalankan tugasnya 
sebagai anggota Dewan, ia juga 

berhenti menjalankan tugasnya 
sebagai Juru Bicara atau Deputi 
Juru Bicara, sesuai dengan mas-
alahnya, dan tugas-tugas ini, sam-
pai ia mengosongkan kursinya di 
Dewan atau melanjutkan kembali 
tugas jabatannya, dilakukan oleh:

 i. dalam kasus Juru Bicara, oleh 
Deputi Juru Bicara atau, jika 
kantor Juru Bicara atau Deputi 
Juru Bicara lowong atau Juru 
Bicara atau Deputi Juru Bicara 
harus berhenti menjalankan 
tugasnya sebagai anggota 
Dewan, berdasarkan pasal 41 
(2) Konstitusi ini, oleh ang-
gota Dewan (yang tidak men-
jadi Menteri atau Sekretaris 
Parlemen) yang dipilih dewan 
untuk tujuan tersebut; atau

 ii. dalam kasus Deputi Juru 
Bicara, oleh anggota Dewan 
(yang tidak menjadi Ment-
eri atau Sekretaris Parlemen) 
yang dipilih Dewan untuk 
tujuan tersebut.

9. Jika Juru Bicara atau Deputi Juru 
Bicara melanjutkan tugas-tugasnya 
sebagai anggota Dewan sesuai dengan 
ketentuan pasal 41 (2) Konstitusi ini, 
ia juga harus melanjutkan tugasnya 
sebagai Juru Bicara atau Deputi Juru 
Bicara, sesuai dengan masalahnya.

(Panitera Dan Staf Dewan Parlemen)

43

1. Harus ada seorang Panitera untuk 
Senat dan seorang Panitera untuk 
Dewan, tetapi dua jabatan tersebut 
dapat diduduki oleh orang yang sama.

2. Berdasarkan ketentuan undang-un-
dang yang disahkan Parlemen, 
Jabatan Panitera masing-masing 
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Dewan Parlemen dan jabatan-jabatan 
staf mereka adalah jabatan yang ber-
sifat publik.

(Hak Untuk Mempertanyakan 
Keanggotan)

44

Pengadilan Tinggi memiliki yurisdiksi 
untuk memeriksa dan mengajukan 
pertanyaan apakah:

a. seseorang telah terpilih secara sah 
sebagai anggota Dewan;

b. seseorang telah ditunjuk secara 
sah sebagai Senator atau sebagai 
anggota sementara Senat;

c. seseorang orang yang telah terpi-
lih sebagai Juru Bicara dari kalan-
gan yang bukan anggota Dewan 
sudah memenuhi syarat untuk 
dipilih atau telah mengosongkan 
jabatan Juru Bicara; atau

d. anggota Dewan telah mengosong-
kan kursinya atau diminta ber-
dasarkan ketentuan pasal 41 (2) 
Konstitusi ini untuk berhenti 
melakukan salah satu tugasnya 
sebagai anggota Dewan.

1. Setiap permohonan ke Pengadilan 
Tinggi untuk pengajuan pertanyaan 
yang dimaksud alam ayat (1) (a) pasal 
ini dapat dilakukan oleh setiap orang 
yang punya hak pilih dalam pemi-
lihan yang dimaksud dalam permo-
honan itu atau oleh setiap orang yang 
jadi calon dalam pemilihan itu atau 
oleh Jaksa Agung.

2. Permohonan ke Pengadilan Tinggi 
untuk pengajuan pertanyaan dalam 
ayat (1) (b) atau ayat (1) (c) pasal ini 
dapat dilakukan oleh setiap anggota 
Dewan atau oleh Jaksa Agung.

3. Permohonan ke Pengadilan Tinggi 
untuk pengajuan pertanyaan dalam 
ayat (1) (d) bagian ini dapat dilaku-
kan:

a. oleh setiap anggota Dewan atau 
oleh Jaksa Agung, atau

b. dalam kasus kursi seorang ang-
gota Dewan, oleh setiap orang 
yang terdaftar dalam konstitu-
ensi sebagai pemilih untuk tujuan 
pemilihan anggota Dewan.

4. Jika permohonan dibuat oleh orang 
lain selain Jaksa Agung ke Penga-
dilan Tinggi untuk pengajuan per-
tanyaan sebagaimana diatur dalam 
pasal ini, Jaksa Agung dapat campur 
tangan dan kemudian dapat hadir atau 
diwakili dalam proses persidangan.

5. Banding akan berubah jadi hak 
banding kepada Pengadilan Band-
ing atas keputusan akhir Pengadilan 
Tinggi terkait pertanyaan tersebut 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) pasal ini.

6. keadaan dan cara di mana dan pen-
genaan syarat-syarat yang memun-
gkinkan permohonan dapat dibuat ke 
Pengadilan Tinggi untuk pengajuan 
pertanyaan yang dimaksud dalam 
pasal ini dan kekuasaan, praktik dan 
prosedur Pengadilan Tinggi dan Pen-
gadilan Banding dalam kaitannya 
dengan setiap permohonan, diatur 
oleh ketentuan-ketentuan yang dibuat 
oleh Parlemen.

7. Tidak ada banding yang dapat diaju-
kan atas keputusan Pengadilan Band-
ing dalam pelaksanaan yurisdiksi 
yang diberikan oleh ayat (6) pasal 
ini dan tidak ada banding yang dapat 
diajukan atas keputusan Pengadilan 
Tinggi di persidangan berdasarkan 
pasal ini selain atas keputusan akhir 



268

Konstitusi Antigua dan Barbuda

yang terkait pertanyaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dari pasal ini.

8. Dalam pelaksanaan tugasnya di 
bawah pasal ini Jaksa Agung tidak 
tunduk pada arahan atau kontrol 
orang atau otoritas lain.

(Orang-Orang Yang Tidak Sah Duduk 
Di Dewan Atau Memberikan Suara)

45

1. Setiap orang yang duduk atau mem-
berikan suara baik dalam Dewan Par-
lemen yang mengetahui atau yang 
memiliki alasan kuat untuk menge-
tahui bahwa dia tidak berhak untuk 
itu akan dinyatakan bersalah karena 
pelanggaran dan harus membayar 
denda paling banyak lima ratus dol-
lar, atau jumlah lain yang ditentukan 
Parlemen, untuk setiap hari di mana 
ia duduk atau memberikan suara di 
Dewan itu.

2. Setiap penuntutan atas suatu tindak 
pidana menurut pasal ini harus dilem-
bagakan di Pengadilan Tinggi dan 
tidak akan begitu dilembagakan kec-
uali oleh Direktur Penuntut Umum.

BAGIAN 2

WEWENANG DAN TATA TERTIB 
PARLEMEN

(Wewenang Membuat Undang-
Undang )

46

Berdasarkan ketentuan-ketentuan 
Konstitusi ini, Parlemen dapat membuat 
undang-undang untuk pemerintah Anti-
gua dan Barbuda yang damai, tertib dan 

baik.

(Perubahan Konstitusi Ini Dan 
Keputusan Mahkamah Agung)

47

1. Parlemen dapat mengubah ketentuan 
mana pun dari Konstitusi ini atau dari 
Keputusan Mahkamah Agung dengan 
cara yang dijelaskan dalam ketentu-
an-ketentuan berikut dari pasal ini.

2. Sebuah Rancangan Undang-undang 
untuk mengubah konstitusi ini atau 
Keputusan Mahkamah Agung tidak 
akan dianggap telah disahkan oleh 
Dewan kecuali pada pembacaan 
akhir di Dewan Rancangan tersebut 
didukung tidak kurang dari dua per-
tiga suara dari semua anggota Dewan.

3. Sebuah amandemen yang dibuat Senat 
untuk rancangan sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang 
telah disahkan oleh Dewan tidak akan 
dianggap telah disetujui oleh Dewan 
sesuai tujuan pasal 55 Konstitusi ini 
kecuali persetujuan tersebut ditandai 
dengan resolusi yang didukung oleh 
suara tidak kurang dari dua pertiga 
dari semua anggota Dewan.

4. Untuk tujuan pasal 55 (4) Konstitusi 
ini, amandemen rancangan untuk 
mengubah Konstitusi ini atau Kepu-
tusan Mahkamah Agung tidak akan 
diajukan kepada Senat oleh Dewan 
kecuali sebuah resolusi untuk penga-
juan amandemen itu didukung oleh 
suara tidak kurang dari dua pertiga 
dari semua anggota Dewan.

5. Sebuah rancangan untuk mengubah 
pasal ini, tambahan 1 konstitusi ini 
atau ketentuan-ketentuan lain Konsti-
tusi ini yang ditetapkan dalam Bagian 
I tambahan tersebut atau ketentu-
an-ketentuan Keputusan Mahkamah 
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Agung yang ditetapkan dalam Bagian 
II Tambahan tersebut tidak dapat dis-
erahkan kepada Gubernur Jenderal 
untuk persetujuannya kecuali:

a. telah ada selang waktu tidak 
kurang dari sembilan puluh hari 
antara pengumuman rancangan 
itu di Dewan dan awal proses 
persidangan Dewan tentang pem-
bacaan kedua rancangan itu di 
Dewan;

b. setelah rancangan disahkan oleh 
kedua Dewan Parlemen atau, 
dalam kasus rancangan yang dia-
tur diatur Pasal 55 Konstitusi ini, 
setelah penolakan Senat untuk 
kedua kalinya, dan

c. rancangan tersebut telah disetujui 
dalam sebuah referendum, yang 
diadakan sesuai dengan keten-
tuan yang dibuat untuk itu oleh 
Parlemen, dengan dukungan tidak 
kurang dari dua pertiga suarah sah 
dalam referendum itu.

6. Setiap orang yang pada saat refer-
endum diadakan berhak memberi-
kan suara dalam pemilihan anggota 
Dewan berhak memberikan suara 
dalam referendum yang diadakan 
untuk tujuan pasal ini sesuai dengan 
prosedur yang ditentukan oleh parle-
men untuk tujuan referendum terse-
but dan tidak ada orang lain yang ber-
hak memberikan suara tersebut.

7. Pelaksanaan referendum apapun 
untuk tujuan ayat (5) pasal ini berada 
di bawah pengawasan umum Penga-
was Pemilihan dan harus sesuai den-
gan ketentuan yang Parlemen untuk 
tujuan tersebut.

8.  a. Sebuah rangan undang-undang 
untuk mengubah Konstitusi 
ini atau Keputusan Mahkamah 

Agung tidak dapat diserahkan 
kepada Gubernur Jenderal untuk 
persetujuannya kecuali jika dis-
ertai dengan pernyataan di bawah 
wewenang Juru Bicara (atau, jika 
Juru Bicara dengan suatu alasan 
tidak dapat melaksanakan tugas 
jabatannya, Deputi Juru Bicara) 
sebagaimana ditetapkan oleh 
ketentuan ayat (2), (3) atau (4) 
pasal ini, sesuai masalahnya dan, 
ketika referendum telah diseleng-
garakan, dengan pernyataan Pen-
gawas Pemilihan yang menya-
takan hasil referendum.

b. Pernyataan Juru Bicara atau, sesuai 
masalahnya, Deputi Juru Bicara 
sebagaimana dimaksud ayat (2), 
(3) atau (4) pasal ini telah dipenuhi 
dan tidak akan dimintai keterangan 
dalam pengadilan mana pun.

(Sumpah Setia Anggota Parlemen)

48

001.Tidak seorang anggota salah satu 
Dewan Parlemen pun yang dapat ikut 
dalam proses persidangan Dewan (selain 
persidangan yang diperlukan untuk 
tujuan pasal ini) sampai ia telah membuat 
dan menyetujui di Dewan sumpah setia: 
Dengan ketertutupan bahwa pemi-
lihan seorang Pimpinan atau Wakil-
Pimpinan dan pemilihan Juru Bicara dan 
Deputi Juru Bicara dapat berlangsung 
sebelum anggota Senat atau Dewan, 
sesuai masalahnya, telah membuat dan 
menyetujui sumpah tersebut.

002. Acuan dalam pasal ini terha-
dap anggota dewan parlemen mencakup 
acuan terhadap setiap orang yang 
merupakan anggota Dewan karena 
jabatan Juru Bicara atau karena meme-
gang atau bertindak dalam jabatan Jaksa 
Agung.
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(Pimpinan Senat Dan Dewan)

49

1. Pimpinan atau, jika dia tidak hadir, 
Wakil Pimpinan atau, jika mereka ber-
dua tidak hadir, seorang Senator (yang 
tidak menjadi Menteri atau Sekretaris 
Parlemen) yang dipilih oleh Senat 
akan memimpin setiap sidang Senat: 
Dengan ketentuan bahwa Pimpinan 
atau Wakil Pimpinan, sesuai dengan 
masalahnya, tidak akan memimpin 
ketika suatu mosi untuk pemecatan-
nya sedang diadakan Senat.

2. Juru Bicara, atau jika dia tidak hadir, 
Deputi Juru Bicara, atau jika mereka 
berdua tidak hadir, anggota Dewan 
(yang tidak menjadi Menteri atau 
Sekretaris Parlemen) yang dipilih 
oleh Dewan akan memimpin setiap 
sidang Dewan: Dengan ketentuan 
Juru Bicara atau Deputi Juru Bic-
ara, sesuai dengan masalahnya, tidak 
akan memimpin ketika suatu mosi 
untuk pemecatannya sedang diadakan 
Dewan.

(Kuorum)

50

1. Jika dalam sidang salah satu dari dua 
Dewan Parlemen terdapat anggota 
yang hadir menarik perhatian orang 
yang memimpin sidang tentang tidak 
terpenuhinya kuorum dan, setelah 
jeda waktu yang ditetapkan dalam 
aturan tata tertib Dewan, orang yang 
memimpin sidang menyatakan kuo-
rum Dewan yang masih tidak ter-
penuhi, maka sidang Dewan itu harus 
ditunda.

2. Untuk tujuan pasal ini korum Senat 
terdiri dari enam anggota, dan kuo-
rum Dewan terdiri dari enam anggota 
atau jumlah yang lebih banyak untuk 

masing-masing sebagaimana ditentu-
kan oleh Parlemen dan di setiap kasus 
orang yang memimpin sidang ikut 
dihitung dalam menentukan apakah 
kuorum sudah terpenuhi atau tidak.

(Pemungutan Suara)

51

1. Kecuali dinyatakan lain dalam Kon-
stitusi ini, setiap pertanyaan yang dia-
jukan untuk pengambilan keputusan 
dalam Dewan Parlemen akan diten-
tukan dengan mayoritas suara dari 
anggota yang hadir dan memberikan 
suaranya.

2. Pimpinan atau anggota lainnya yang 
memimpin di Senat dan Juru Bicara 
atau anggota lain yang memimpin 
di Dewan tidak dapat memberikan 
suara kecuali pada pertanyaan yang 
memperoleh suara sama, di mana dia, 
kecuali ditentukan lain dalam pasal 
ini, memiliki dan memberikan suara 
penentu: Dengan ketentuan bahwa 
dalam kasus pertanyaan terkait pem-
bacaan akhir atas suatu rancangan 
undang-undang sebagaimana dimak-
sud dalam pasal 47 (2) Konstitusi ini, 
Juru Bicara atau anggota lain yang 
memimpin di Dewan memiliki hak 
suara asal, bukan suara penentu.

3. Seorang Juru Bicara yang bukan mer-
upakan anggota terpilih Dewan tidak 
memiliki hak suara asal maupun suara 
penentu dan jika, terkait pertanyaan 
apa pun yang dibahas Dewan di mana 
Juru Bicara itu sedang memimpin, 
suara anggota sama banyak, maka 
mosi tersebut tidak berlaku.
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(Tata Cara Pelaksanaan Kekuasaan 
Lagislatif)

52

1. Kekuasaan Parlemen untuk membuat 
undang-undang dilaksanakan melalui 
rancangan undang-undang yang 
disahkan oleh Senat dan Dewan (atau 
dalam kasus-kasus yang disebutkan 
dalam pasal 54 dan 55 Konstitusi 
ini, oleh Dewan) dan disetujui oleh 
Gubernur Jenderal atas nama Yang 
Mulia.

2. Ketika suatu rancangan undang-un-
dang diserahkan kepada Gubernur 
Jenderal untuk disetujui sesuai den-
gan Konstitusi ini, ia harus menun-
jukkan bahwa ia menyetujuinya.

3. Ketika Gubernur Jenderal menyetu-
jui sebuah rancangan undang-un-
dang yang diserahkan kepadanya 
sesuai dengan ketentuan Konstitusi 
ini, maka rancangan undang-undang 
itu akan menjadi undang-undang 
dan setelah itu Panitera Dewan akan 
mengumumkannya di dalam Lemba-
ran Negara sebagai undang-undang.

4. Tidak ada undang-undang yang dib-
uat Parlemen yang akan berlaku 
mengikat sebelum dimuat dalam 
Lembaran Negara, namun Parle-
men dapat menunda pemberlakuan 
undang-undang tersebut.

(Pembatasan Terkait Langkah-
Langkah Keuangan Tertentu )

53

1. Suatu rancangan undang-undang 
selain rancangan undang-undang 
keuangan dapat diperkenalkan di 
salah satu Dewan Parlemen, rancan-
gan undang-undang keuangan uang 

tidak dapat diperkenalkan di Senat.

2. Kecuali berdasarkan usulan Menteri 
yang diberi wewenang untuk itu oleh 
Kabinet, kedua Dewan tidak dapat:

a. bersidang atas rancangan 
undang-undang apa pun (terma-
suk amandemen atas rancangan 
undang-undang) yang, menurut 
pendapat pimpinan, membuat 
ketentuan untuk salah satu tujuan 
berikut:

 i. untuk pengenaan pajak atau 
perubahan pajak selain pengu-
rangan;

 ii. untuk pengenaan biaya apapun 
terhadap Dana Konsolidasi 
atau dana publik lainnya milik 
Antigua dan Barbuda atau 
perubahan biaya-biaya terse-
but selain pengurangan:

 iii. untuk pembayaran, penam-
bahan atau penarikan dari 
Dana Konsolidasi atau dana 
publik lainnya milik Antigua 
dan Barbuda sejumlah uang 
yang tidak diperuntukan untuk 
itu atau penambahan jumlah 
pembayaran, penambahan 
atau penarikan, atau

 iv. untuk komposisi atau pengu-
rangan utang akibat Mahkota, 
atau

b. bersidang atas mosi (termasuk 
amandemen terhadap mosi) yang, 
menurut pendapat pimpinan, ber-
dampak lahirnya ketentuan-keten-
tuan untuk salah satu dari tujuan 
di atas.
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(Pembatasan Kekuasaan Senat 
Terkait Rancangan Undang-Undang 

Keuangan)

1. Jika rancangan undang-undang 
keuangan yang telah disahkan Dewan 
dan dikirim ke Senat setidaknya satu 
bulan sebelum masa persidangannya 
berakhir, tidak disahkan oleh Senat 
tanpa perubahan dalam waktu satu 
bulan setelah dikirim ke Senat, maka 
rancangan undang-undang itu, kec-
uali jika Dewan memutuskan lain, 
akan disampaikan kepada Gubernur 
Jenderal untuk disetujui walaupun 
Senat belum menyetujui rancangan 
undang-undang tersebut.

2. Harus ada pengesahan untuk setiap 
rancangan undang-undang keuan-
gan ketika dikirim ke Senat dalam 
bentuk pernyataan Juru Bicara yang 
ditandatangani olehnya bahwa itu 
adalah rancangan undang-undang 
keuangan, dan harus ada pengesahan 
untuk setiap rancangan undang-un-
dang keuangan ketika dikirim kepada 
Gubernur Jenderal untuk disetujui 
sesuai dengan ayat (1) pasal ini dalam 
bentuk pernyataan Juru Bicara yang 
ditandatangani olehnya bahwa itu 
adalah rancangan undang-undang 
keuangan dan bahwa ketentuan ayat 
tersebut telah dipenuhi.

(Pembatasan Kekuasaan Senat 
Terkait Rancangan Undang-Undang 
Selain Rancangan Undang-Undang 

Keuangan)

55

1. Pasal ini berlaku untuk setiap ran-
cangan undang-undang selain ran-
cangan undang-undang keuangan 
yang disahkan oleh Dewan dalam 
dua masa persidangan berturut-turut 
(apakah Parlemen bubar di antara 
kedua sidang tersebut atau tidak) dan, 

setelah dikirim ke Senat dalam setiap 
masa persidangan tersebut setidaknya 
satu bulan sebelum masa persidan-
gan berakhir, ditolak Senat di mas-
ing-masing masa persidangan.

2. Rancangan undang-undang yang 
diatur oleh Pasal ini harus, karena 
penolakan untuk kedua kalinya oleh 
Senat, kecuali Dewan menyatakan 
lain, diserahkan kepada Gubernur 
Jenderal untuk disetujui walaupun 
Senat belum menyetujui rancangan 
undang-undang tersebut: Dengan 
ketentuan bahwa:

a. ketentuan-ketentuan terdahulu 
dalam ayat ini tidak akan berlaku 
kecuali setidaknya tiga bulan telah 
berlalu antara tanggal rancangan 
undang-undang yang disahkan 
oleh Dewan pada masa persidan-
gan pertama dan tanggal rangan 
itu disahkan oleh Dewan pada 
masa persidangan kedua, dan

b. rancangan undang-undang seperti 
yang dimaksud pada ayat (5) pasal 
47 Konstitusi ini tidak disam-
paikan kepada Gubernur Jenderal 
untuk disetujui kecuali ketentuan 
ayat tersebut telah dipenuhi dan 
kekuasaan yang diberikan kepada 
Dewan oleh ayat ini untuk memu-
tuskan bahwa suatu rancangan 
undang-undang tidak akan dis-
ampaikan kepada Gubernur Jen-
deral untuk disetujui tidak dapat 
dijalankan terkait dengan rancan-
gan undang-undang tersebut.

3. Untuk tujuan pasal ini, rancangan 
undang-undang yang dikirim ke 
Senat dari Dewan di setiap masa per-
sidangan akan dianggap sebagai ran-
cangan undang-undang yang sama 
dengan rancangan undang-undang 
sebelumnya yang dikirim ke Senat 
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dalam masa persidangan sebelumnya 
jika, ketika dikirim ke Senat, ran-
cangan undang-undang itu identik 
dengan rancangan undang-undang 
sebelumnya atau hanya berisi peruba-
han-perubahan yang dianggap perlu 
oleh Juru Bicara mengingat habisnya 
waktu sejak tanggal rancangan 
undang-undang sebelumnya diserah-
kan atau dianggap mewakili peruba-
han yang telah dibuat oleh Senat atas 
rancangan undang-undang sebelum-
nya dalam persidangan sebelumnya.

4. Dewan dapat, jika dipandang tepat, 
dalam perjalanan sebuah rancangan 
undang-undang yang dianggap sama 
dengan rancangan undang-undang 
sebelumnya yang dikirimkan kepada 
Senat dalam masa persidangan sebel-
umnya, mengusulkan amandemen 
tanpa memasukkan amandemen terse-
but ke dalam rancangan undang-un-
dang, dan amandemen tersebut harus 
dipandang oleh senat dan, jika disetu-
jui oleh Senat, harus diperlakukan 
sebagai amandemen yang dibuat 
oleh Senat dan disetujui oleh Dewan; 
namun pelaksanaan kewenangan 
ini oleh dewan tidak mempengaruhi 
ketentuan pasal ini dalam kasus peno-
lakan rancangan undang-undang di 
Senat

5. Harus disisipkan ke dalam setiap ran-
cangan undang-undang yang diaju-
kan kepada Gubernur Jenderal untuk 
disetujui sesuai dengan ketentuan 
pasal ini setiap amandemen yang 
disahkan oleh Juru Bicara bahwa 
dia dibuat dalam bentuk rancangan 
undang-undang oleh Senat pada masa 
persidangan kedua dan disetujui oleh 
Dewan.

6. Harus ada pengesahan pada setiap 
rancangan undang-undang yang 

disampaikan kepada Gubernur Jen-
deral untuk disetujui sesuai dengan 
ketentuan pasal ini dalam bentuk per-
nyataan Juru Bicara yang ditandatan-
gani olehnya bahwa ketentuan pasal 
ini telah dipenuhi.

(Ketentuan-Ketentuan Terkait Pasal 
53, 54 Dan 55)

56

1. Dalam pasal 53, 54 dan 55 Kon-
stitusi ini, “ rancangan undang-un-
dang keuangan” berarti rancangan 
undang-undang publik yang, menurut 
pendapat juru bicara, hanya berisi 
ketentuan-ketentuan yang berhubun-
gan dengan semua atau salah satu 
dari hal-hal berikut: pengenaan, pen-
cabutan, pengurangan, perubahan 
atau pengaturan peraturan perpaja-
kan; pengenaan untuk pembayaran 
utang atau tujuan keuangan lainnya, 
tagihan pada uang rakyat, atau vari-
asi atau pencabutan tagihan terse-
but, hibah uang untuk Mahkota atau 
otoritas atau orang, atau variasi atau 
pencabutan hibah tersebut; penyitaan, 
penerimaan, penjagaan, investasi, 
pengeluaran atau audit rekening dana 
rakyat, penambahan atau jaminan 
atas setiap pinjaman atau pemba-
yarannya, atau penetapan, peruba-
han, pengurusan atau penghapusan 
dana cadangan pelunasan disediakan 
sehubungan dengan pinjaman terse-
but; atau hal-hal turunan yang terkait 
dengan salah satu hal-hal yang dise-
but di atas: dan dalam ayat ini istilah 
“pajak”, “hutang”, “uang rakyat” dan 
“kredit” tidak termasuk pajak yang 
diwajibkan, hutang yang diputihkan 
atau uang yang disediakan atau pinja-
man yang diajukan oleh otoritas lokal 
atau badan-badan untuk tujuan lokal.
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2. Untuk tujuan pasal 52 Konstitusi ini, 
rancangan undang-undang dianggap 
ditolak oleh Senat jika:

a. tidak disahkan oleh Senat tanpa 
amandemen, atau

b. disahkan oleh Senat dengan 
amandemen yang tidak disetujui 
oleh Dewan.

3. Setiap kali jabatan Juru Bicara kosong 
atau Juru Bicara, karena alasan ter-
tentu, tidak dapat menjalankan tugas 
yang diamanatkan kepadanya oleh 
pasal 54 atau 55 Konstitusi ini atau 
ayat (1) dari pasal ini, tugas tersebut 
dapat dilakukan oleh Deputi Juru Bic-
ara.

4. Setiap pernyataan Juru Bicara atau 
Deputi Juru Bicara yang dijelaskan 
dalam pasal 54 atau 55 Konstitusi ini 
KDUXV� ¿QDO� XQWXN� VHPXD� WXMXDQ� GDQ�
tidak dapat dipertanyakan di penga-
dilan.

(Aturan Tata Tertib Dewan Parlemen)

57

1. Sesuai dengan ketentuan Konstitusi 
ini, masing-masing Dewan Parlemen 
dapat mengatur tata tertibnya sendiri 
dan secara khusus dapat membuat 
aturan tentang tata cara perilaku 
dalam persidangannya masing-mas-
ing.

2. Setiap Dewan Parlemen dapat ber-
tindak walaupun terjadi kekosongan 
dalam keanggotaannya (termasuk 
kekosongan yang tidak terisi ketika 
Dewan bersidang untuk pertama 
kalinya setelah pemilihan umum) 
dan kehadiran atau partisipasi dari 
setiap orang yang tidak berhak hadir 
atau berpartisipasi dalam persidangan 
Dewan tidak akan membatalkan per-
sidangan tersebut.

(Kebebasan Berbicara Dalam 
Persidangan Parlemen)

58

1. Tanpa menyalahi ketentuan yang 
dibuat oleh Parlemen terkait dengan 
kekuasaan, hak istimewa dan keke-
balan parlemen dan komisi-komis-
inya, atau hak istimewa dan kekebalan 
para anggota dan petugas dari salah 
satu Dewan Parlemen dan orang-
orang lain yang terlibat dalam tugas 
Parlemen atau komisi-komisinya, 
tidak ada tuduhan pidana atau perdata 
yang dapat ditujukan kepada anggota 
dari salah satu Dewan Parlemen atas 
kata-kata yang diucapkan di depan, 
atau ditulis dalam laporan kepada, 
Dewan Parlemen yang ia adalah ang-
gota atau komisinya atau komisi ber-
sama dari Senat dan Dewan atau atas 
alasan tentang hal atau apa pun yang 
dia bawa kepada Dewan dalam ben-
tuk petisi, rancangan undang-undang, 
resolusi, mosi atau sebaliknya.

2. Acuan dalam pasal ini kepada ang-
gota Dewan Parlemen meliputi acuan 
kepada setiap orang yang merupakan 
anggota Dewan karena memegang 
jabatan Jurus Bicara atau karena 
memegang atau bertindak dalam 
jabatan Jaksa Agung.

3. Manakala Jaksa Agung atau Menteri 
ikut dalam persidangan Senat sesuai 
dengan permintaan yang dinyatakan 
dalam 34 atau, sesuai dengan mas-
alahnya, dalam pasal 35 Konstitusi ini, 
dan memberikan penjelasan di Senat 
sesuai dengan pasal-pasal tersebut, 
maka ketentuan-ketentuan ayat (1) 
pasal ini akan berlaku dalam kaitan-
nya dengan Jaksa Agung atau, sesuai 
dengan masalahnya, dengan Menteri 
itu sebagaimana ketentuan-ketentuan 
itu berlaku dalam kaitannya dengan 
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anggota anggota Senat.

4. Manakala Menteri ikut dalam per-
sidangan Dewan sesuai dengan per-
mintaan yang dinyatakan dalam 37 
dari Konstitusi ini dan memberikan 
penjelasan di Dewan sesuai den-
gan pasal tersebut, ketentuan-keten-
tuan ayat (1) pasal ini akan berlaku 
dalam kaitannya dengan Menteri 
sebagaimana ketentuan-ketentuan itu 
berlaku dalam kaitannya dengan ang-
gota Dewan.

BAGIAN 3

PEMANGGILAN, PENANGGUHAN 
DAN PEMBUBARAN PARLEMEN

(Sidang-Sidang Parlemen)

59

1. Setiap persidangan Parlemen harus 
akan diadakan tempat di Anti-
gua dan Barbuda dan dimulai pada 
waktu tertentu (tidak boleh lebih dari 
enam bulan dari akhir persidangan 
sebelumnya jika Dewan mengalami 
penundaan atau empat bulan dari 
akhir persidangan tersebut jika Parle-
men dibubarkan) sebagaimana diten-
tukan melalui Pengumuman oleh 
Gubernur Jenderal.

2. Berdasarkan ketentuan-ketentuan 
ayat (1) pasal ini, tidak lebih dari 
tiga bulan harus dilalui antara sidang 
Parlemen dengan sidang lain dalam 
setiap masa persidangan Parlemen 
dan, berdasarkan ketentuan-keten-
tuan itu pula, sidang-sidang Parlemen 
harus diselenggarakan pada waktu 
dan tempat yang ditentukan Parle-
men berdasarkan aturan tata tertibnya 
sendiri atau sebaliknya.

(Penangguhan Dan Pembubaran 
Parlemen)

60

1. Berdasarkan ketentuan ayat (5) pasal 
ini, Gubernur-Jenderal, bertindak ses-
uai dengan saran Perdana Menteri, 
dapat setiap saat menangguhkan atau 
atau membubarkan Parlemen.

2. Berdasarkan ketentuan ayat (3) pasal 
ini, Parlemen, kecuali cepat dibubar-
kan, akan bertugas selama lima tahun 
sejak tanggal sidang pertama setelah 
pembubaran, dan kemudian bubar 
dengan sendirinya.

3. Setiap saat ketika Yang Muliah sedang 
berperang, Parlemen dapat memper-
panjang masa waktu lima tahun yang 
ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini 
yang tidak lebih dari dua belas bulan 
dari waktu masa tugas Parlemen yang 
tidak dapat melebihi masa lima tahun 
sebagaimana ditetapkan ayat ini.

4. Manakala di antara pembubaran par-
lemen dan pemilihan umum anggota 
untuk Dewan berikutnya menurut 
pendapat Perdana terjadi keadaan 
darurat, maka dua Dewan perlu 
dipanggil sebelum pemilihan umum 
dapat diadakan, Gubernur-Jenderal, 
bertindak sesuai dengan saran Per-
dana Menteri, dapat memanggil dua 
Dewan Parlemen sebelumnya, tetapi 
pemilihan anggota Dewan harus 
dilanjutkan dan Parlemen yang telah 
dipanggil harus, jika masih belum, 
bubar dengan sendirinya pada hari di 
mana pemilihan umum diadakan.

5. Gubernur-Jenderal dengan keputu-
sannya sendiri dapat membubarkan 
Parlemen jika mayoritas anggota dari 
semua anggota Dewan mengeluarkan 
resolusi bahwa mereka tidak mem-
percayai Pemerintah dan Perdana 
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Menteri dalam waktu tujuh hari sejak 
disahkannya resolusi itu tidak men-
gundurkan diri dari jabatannya mau-
pun menyarankan pembubaran Parle-
men.

(Pemilihan Umum Dan Pengangkatan 
Senator)

61

1. Pemilihan umum anggota Dewan 
harus diselenggarakan pada waktu 
yang ditentukan Gubernur Jenderal, 
berdasarkan saran Perdana Menteri, 
dalam tiga bulan setelah pembubaran 
Parlemen.

2. Sesegera mungkin setelah pemilihan 
umum Gubernur-Jenderal harus men-
gangkat para Senator sebagamana 
ketentuan pasal 28 dari konstitusi ini.

BAGIAN 4

PENENTUAN DAERAH 
PEMILIHAN

(Daerah Pemilihan)

62

1. Untuk tujuan pemilihan anggota 
Dewan, Antigua dan Barbuda akan 
dibagi menjadi sejumlah daerah 
pemilihan, setidaknya satu di antara-
nya harus berada di Barbuda, den-
gan batas-batas yang ditetapkan 
oleh Keputusan yang dibuat Guber-
nur-Jenderal sesuai dengan ketentuan 
pasal 65 Konstitusi ini.

2. Setiap daerah pemilihan akan mengi-
rimkan satu anggota ke Dewan.

(Komisi Batas-Batas Daerah 
Pemilihan)

63

1. Akan ada Komisi Batas-batas Daerah 

Pemilihan untuk Antigua dan Bar-
buda yang diangkat sewaktu-waktu 
untuk meninjau jumlah, dan batas-ba-
tas, dari daerah pemilihan dan mel-
aporkannya kepada Juru Bicara ses-
uai dengan ketentuan Bagian ini dan 
yang akan terdiri dari:

a. seorang ketua yang diangkat oleh 
Gubernur-Jenderal sesuai dengan 
saran Perdana Menteri, dengan 
syarat setelah Perdana Menteri 
berkonsultasi dengan Pemimpin 
Oposisi;

b. dua anggota yang diangkat oleh 
Gubernur Jenderal sesuai dengan 
saran Perdana Menteri, dan

c. satu anggota yang diangkat 
Gubernur Jenderal sesuai dengan 
saran Pemimpin Oposisi.

2. Seseorang tidak akan memenuhi 
syarat untuk diangkat sebagai anggota 
Komisi Batas-batas Daerah Pemili-
han jika ia adalah seorang Senator, 
anggota Dewan atau pejabat publik.

3. Berdasarkan ketentuan-ketentuan 
pasal ini, seorang anggota Komisi 
Batas-batas Daerah Pemilihan harus 
mengosongkan jabatannya jika ada 
keadaan yang, jika ia bukan anggota 
Komisi Batas-batas Daerah Pemili-
KDQ�� PHQ\HEDENDQ� GLD� WHUGLVNXDOL¿-
kasi dari pengangkatan tersebut.

4. Semua anggota Komisi Batas-batas 
Daerah Pemilihan harus mengosong-
kan jabatannya dan Komisi ini bubar: 

a. dua belas bulan setelah tanggal 
laporan Komisi disampaikan 
kepada Juru Bicara sesuai dengan 
ketentuan pasal 64 Konstitusi ini;

b. pada tanggal ketika Keputu-
san yang sesuai dengan laporan 
Komisi dibuat Gubernur Jenderal 



277

Konstitusi Antigua dan Barbuda

sesuai dengan ketentuan pasal 65 
Konstitusi ini, atau

c. pada pembubaran parlemen beri-
kutnya setelah pengangkatan 
Komisi, yang mana lebih terda-
hulu.

5. Seorang anggota Komisi Batas-batas 
Daerah Pemilihan dapat diberhenti-
kan dari jabatannya, tapi hanya karena 
ketidakmampuannya melaksanakan 
tugas-tugas jabatan tersebut (baik yang 
timbul dari kelemahan pikiran atau 
tubuh atau penyebab lainnya) atau 
karena perilaku buruk, dan ia tidak akan 
diberhentikan kecuali sesuai dengan 
ketentuan pasal ini.

6. Seorang anggota Komisi Batas-batas 
Daerah Pemilihan harus diberhenti-
kan oleh Gubernur Jenderal jika per-
kara pemberhentiannya dari jabatan-
nya telah dirujuk ke pengadilan yang 
ditetapkan dalam ayat (7) pasal ini 
dan pengadilan telah merekomen-
dasikan kepada Gubernur Jenderal 
bahwa ia memang patut diberhenti-
kan dari jabatannya karena ketidak-
mampuan sebagaimana disebutkan di 
atas atau perilaku buruk.

7. Jika Perdana Menteri atau Pemi-
mpin Oposisi menyatakan kepada 
Gubernur Jenderal bahwa masalah 
pemberhentian anggota Komisi 
Batas-batas Daerah Pemilihan dari 
jabatannya karena ketidakmampuan 
sebagaimana disebutkan di atas atau 
perilaku buruk harus diselidiki, maka:

a. Gubernur-Jenderal harus menun-
juk pengadilan yang terdiri dari 
seorang ketua dan tidak kurang 
dari dua anggota lain yang dipilih 
oleh Gubernur Jenderal, yang ber-
tindak sesuai dengan saran Hakim 
Ketua, dari kalangan orang-
orang yang menjabat atau pernah 

menjabat sebagai hakim penga-
dilan yang memiliki yurisdiksi tak 
terbatas dalam masalah perdata 
dan pidana di bagian tertentu dari 
Persemakmuran atau pengadilan 
yang memiliki yurisdiksi banding 
dari pengadilan tersebut, dan

b. pengadilan harus menyelidiki 
masalah tersebut dan melapor-
kan fakta-fakta tersebut kepada 
Gubernur Jenderal dan mere-
komendasikan kepada Gubernur 
Jenderal apakah anggota Komisi 
Batas-batas Daerah Pemilihan 
memang harus diberhentikan dari 
jabatannya karena ketidakmam-
puan sebagaimana disebutkan 
di atas atau perilaku buruk atau 
tidak.

8. Komisi Batas-batas Daerah Pemi-
lihan dapat mengatur tata tertibnya 
sendiri.

9. Komisi Batas-batas Daerah Pemilihan 
dapat, dengan persetujuan Perdana 
Menteri, mengamanatkan wewenang 
dan menetapkan tugas kepada jabatan 
publik atau otoritas Pemerintah untuk 
tujuan pelaksanaan tugas-tugasnya.

10. Komisi Batas-batas Daerah Pemili-
han dapat, sesuai dengan aturan tata 
tertibnya, membuat keputusan terle-
pas adanya kekosongan dari anggot-
anya dan persidangannya tidak akan 
batal oleh kehadiran atau keterlibatan 
setiap orang tidak berhak hadir atau 
terlibat dalam persidangan tersebut: 
Dengan ketentuan bahwa keputu-
san Komisi memerlukan persetujuan 
mayoritas dari semua anggotanya.

11. Dalam menjalankan tugas-tugasnya 
berdasarkan Konstitusi ini, Komisi 
Batas-batas Daerah Pemilihan tidak 
akan tunduk pada kontrol atau arahan 
orang atau otoritas lain.
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(Laporan Komisi)

64

1. Komisi Batas-batas Daerah Pemili-
han segera setelah pengangkatannya 
harus meninjau jumlah daerah pemi-
lihan yang jadi dasar pembagian Anti-
gua dan Barbuda dan batas-batasnya 
dan wajib menyampaikan laporan 
kepada Juru Bicara yang menya-
takan apakah perubahan-perubahan 
yang direkomendasikan Komisi harus 
dilakukan pada jumlah atau batas-ba-
tas daerah pemilihan tersebut, dan 
jika memang demikian apa saja peru-
bahannya, ataukah tidak.

2. Laporan Komisi Batas-batas Daerah 
Pemilihan harus diserahkan kepada 
Juru Bicara sesuai dengan ketentuan 
pasal ini tidak kurang dari dua atau 
tidak lebih dari lima tahun setelah 
tanggal laporan terakhir diserahkan.

3. Dalam meninjau jumlah dan batas-ba-
tas daerah pemilihan dan membuat 
laporan tentang hal tersebut, Komisi 
Batas-batas Daerah Pemilihan harus 
dipandu oleh prinsip-prinsip umum 
seperti ditentukan Parlemen.

(Tata Tertib Laporan)

65

1. Sesegera mungkin setelah Komisi 
Batas-batas Daerah Pemilihan 
menyerahkan laporan sesuai den-
gan pasal 64 Konstitusi ini, Perdana 
Menteri harus menyerahkan rancan-
gan Keputusan Gubernur Jenderal 
kepada Dewan disetujui agar dapat 
diberlakukan, baik dengan atau tanpa 
perubahan, atas rekomendasi yang 
termuat dalam laporan tersebut, dan 

bahwa rancangan Keputusan itu 
dapat memuat ketentuan untuk setiap 
hal yang menurut Perdana Menteri 
terkait atau berakibat pada ketentuan 
lain dari rancangan tersebut.

2. Manakala setiap rancangan Keputu-
san yang diserahkan kepada Dewan 
berdasarkan pasal ini memberlakukan 
rekomendasi dengan perubahan-peru-
bahan, maka Perdana Menteri harus 
menyerahkan kepada Dewan rancan-
gan Keputusan tersebut beserta per-
nyataan tentang alasan-alasan men-
JDSD�KDUXV�GLODNXNDQ�PRGL¿NDVL�

3. Jika suatu mosi untuk persetujuan ran-
cangan Keputusan yang diserahkan 
kepada Dewan berdasarkan ketentuan 
pasal ini ditolak oleh Dewan, atau 
ditarik dengan izin dari Dewan, Per-
dana Menteri harus mengubah ran-
cangan Keputusan dan menyerahkan 
rancangan yang telah diubah kepada 
Dewan

4. Jika ada rancangan Keputusan dis-
erahkan kepada Dewan berdasarkan 
pasal ini disetujui melalui resolusi 
Dewan, Perdana Menteri harus men-
yampaikan kepada Gubernur Jen-
deral yang akan membuat Keputusan 
berdasarkan rancangan, dan Kepu-
tusan itu memiliki kekuatan hukum 
mengikat pada saat pembubaran Par-
lemen berikutnya.

5. Pertanyaan tentang keabsahan Kepu-
tusan Gubernur Jenderal yang dibuat 
untuk tujuan pasal ini dan pembacaan 
bahwa rancangan Keputusan itu telah 
disetujui lewat resolusi Dewan tidak 
dapat dipersoalkan dalam pengadilan 
mana pun.
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BAGIAN 5

OMBUDSMAN

(Pembentukan, Pengangkatan, Tugas 
Dan Hal-Hal Lain Yang Terkait 

Dengan Ombudsman)

66

1. Akan ada seorang petugas Parlemen 
yang dikenal sebagai Ombudsman 
yang tidak memegang jabatan ber-
gaji lain dalam pelayanan publik atau 
lainnya maupun tidak terlibat dalam 
pekerjaan dengan imbalan lain selain 
kewajiban-kewajiban jabatannya.

2. Ombudsman diangkat berdasarkan 
keputusan masing-masing Dewan 
Parlemen untuk masa jabatan yang 
ditentukannya masing-masing.

3. Ombudsman tidak akan menduduki 
jabatannya sampai ia mengambil dan 
memegang sumpah setia dan sumpah 
jabatan di depan Juru Bicara.

4. Parlemen dapat membuat ketentuan 
untuk tugas, wewenang, dan kewa-
jiban Ombudsman.

5. Ombudsman hanya dapat diberhenti-
kan dari jabatannya karena ketidak-
mampuan untuk melaksanakan fungsi 
jabatannya (baik yang timbul dari 
kelemahan tubuh atau pikiran atau 
penyebab lain) atau karena perilaku 
buruk dan tidak akan diberhentikan 
kecuali sesuai dengan ketentuan pasal 
ini.

6. Ombudsman dapat diberhentikan 
dari jabatannya berdasarkan kepu-
tusan kedua Dewan Parlemen jika 
pertanyaan pemberhentiannya dari 
jabatannya telah dirujuk ke penga-
dilan yang ditunjuk dalam ayat (7) 
pasal ini dan pengadilan telah mer-
ekomendasikan kepada Parlemen 

bahwa ia memang harus diberhenti-
kan dari jabatannya karena ketidak-
mampuan sebagaimana disebutkan di 
atas atau perilaku buruk.

7. Jika oleh kedua Dewan Parlemen itu 
diputuskan bahwa pertanyaan tentang 
pemberhentian Ombudsman menurut 
pasal ini seharusnya diselidiki, maka:

a. Juru Bicara harus menunjuk pen-
gadilan yang terdiri dari seorang 
ketua dan tidak kurang dari dua 
anggota lain yang dipilih oleh 
Juru Bicara dari kalangan orang-
orang yang menjabat atau pernah 
menjabat hakim pengadilan yang 
memiliki yurisdiksi tak terbatas 
dalam masalah perdata dan pidana 
di bagian-bagian tertentu Perse-
makmuran atau pengadilan yang 
memiliki yurisdiksi banding dari 
pengadilan tersebut, dan 

b. pengadilan harus menyelidiki 
masalah ini dan melaporkan fak-
ta-faktanya kepada Juru Bicara 
dan merekomendasikan kepada 
Dewan melalui Juru Bicara apa-
kah Ombudsman harus diberhen-
tikan menurut pasal ini atau tidak.

8. Jika pertanyaan pemberhentian 
Ombudsman telah dirujuk ke penga-
dilan sesuai pasal ini, kedua Dewan 
Parlemen dapat dengan resolusi 
menangguhkan Ombudsman dari 
tugas jabatannya dan penangguhan 
tersebut dapat sewaktu-waktu dicabut 
berdasarkan resolusi kedua Dewan 
Parlemen, dan dalam hal apapun tidak 
berlaku jika pengadilan merekomen-
dasikan kepada Parlemen melalui 
Juru Bicara bahwa Ombudsman tidak 
seharusnya diberhentikan.

9. Jika suatu saat Ombudsman untuk 
alasan apapun tidak dapat melak-
sanakan tugas jabatannya, kedua 
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Dewan Parlemen dapat dengan res-
olusi mengangkat seseorang untuk 
bertindak sebagai Ombudsman, dan 
orang yang diangkat itu harus, ber-
dasarkan ketentuan ayat (7 ) dan (8) 
pasal ini, menggantikannya bertugas 
sampai Ombudsman kembali melan-
jutkan tugasnya atau sampai peng-
gantian ini dicabut dicabut berdasar-
kan resolusi kedua Dewan Parlemen.

10. Ombudsman, dalam melaksanakan 
tugasnya berdasarkan Konstitusi ini, 
tidak tunduk pada arahan atau kontrol 
dari orang atau otoritas lain.

BAGIAN 6

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

(Pengangkatan, Tugas Dan 
Pemecatan)

67

1. Gubernur-Jenderal dengan pem-
beritahuan yang diumumkan dalam 
Lembaran Negara mengangkat seo-
rang Pengawas Pemilihan Umum 
berdasarkan resolusi untuk tujuan 
itu dari kedua Dewan Parlemen yang 
menentukan orang yang dicalonkan 
untuk diangkat.

2. Pengawas Pemilihan Umum memiliki 
dan melaksanakan fungsi, wewenang 
dan tugas sebagaimana yang ditentu-
kan undang-undang.

3. Jabatan Pengawas Pemilihan Umum 
adalah jabatan publik.

4. Berdasarkan ketentuan ayat (6) pasal 
ini, Pengawas Pemilihan Umum 
harus mengosongkan jabatannya 
ketika ia mencapai usia, atau pada 
waktu berakhirnya masa jabatannya, 
sebagaimana yang ditetapkan Parle-
men.

5. Seseorang yang memegang jabatan 
Pengawas Pemilihan Umum hanya 
dapat diberhentikan dari jabatannya 
karena ketidakmampuannya melak-
sanakan fungsi jabatannya (baik 
\DQJ� WLPEXO� GDUL� NHOHPDKDQ� ¿VLN�
atau pikiran atau penyebab lain) atau 
karena perilaku buruk dan tidak akan 
diberhentikan kecuali sesuai dengan 
ketentuan pasal ini.

6. Pengawas Pemilihan Umum akan 
diberhentikan oleh Gubernur Jen-
deral jika pertanyaan pemberhenti-
annya dari jabatannya telah dirujuk 
ke pengadilan yang ditunjuk dalam 
ayat (7) pasal ini dan pengadilan telah 
merekomendasikan kepada Parlemen 
bahwa ia memang harus diberhenti-
kan dari jabatannya karena ketidak-
mampuan sebagaimana disebutkan di 
atas atau perilaku buruk.

7. Jika oleh kedua Dewan Parlemen itu 
diputuskan bahwa pertanyaan tentang 
pemberhentian Pengawas Pemilihan 
Umum menurut pasal ini seharusnya 
diselidiki, maka:

a. Gubernur-Jenderal harus men-
gangkat pengadilan yang ter-
diri dari seorang ketua dan tidak 
kurang dari dua anggota lain, 
yang dipilih dari kalangan orang-
orang yang menjabat atau pernah 
menjabat hakim pengadilan yang 
memiliki yurisdiksi tak terbatas 
dalam masalah perdata dan pidana 
di bagian-bagian tertentu Perse-
makmuran atau pengadilan yang 
memiliki yurisdiksi banding dari 
pengadilan tersebut, dan

b. pengadilan harus menyelidiki 
masalah ini dan melaporkan fak-
ta-faktanya kepada Gubernur 
Jenderal dan merekomendasikan 
kepadanya apakah Pengawas 
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Pemilihan Umum diberhentikan 
menurut pasal ini atau tidak.

8. Jika pertanyaan pemberhentian Pen-
gawas Pemilihan Umum telah dirujuk 
ke pengadilan sesuai pasal ini, Guber-
nur-Jenderal, bertindak sesuai dengan 
saran Komisi Pelayanan Publik, dapat 
menangguhkan Pengawas Pemili-
han Umum dari pelaksanaan fungsi 
jabatannya dan penangguhan sus-
pensi tersebut dapat sewaktu-waktu 
dicabut oleh keputusan Guber-
nur-Jenderal sesuai dengan saran 
seperti tersebut di atas, dan dalam hal 
apapun tidak berlaku jika pengadilan 
merekomendasikan kepada Gubernur 
Jenderal-bahwa Pengawas Pemilihan 
Umum tidak seharusnya diberhenti-
kan.

9. Jika suatu saat Pengawas Pemilihan 
Umum untuk alasan apapun tidak 
dapat melaksanakan tugas jabatan-
nya, Gubernur-Jenderal dengan pem-
beritahuan yang diumumkan dalam 
Lembaran Negara Berita Resmi ber-
dasarkan resolusi untuk tujuan itu dari 
kedua Dewan Parlemen yang menen-
tukan orang yang dapat dicalonkan, 
dapat mengangkat seseorang untuk 
bertindak sebagai Pengawas Pemili-
han Umum, dan orang yang diangkat 
harus, berdasarkan ketentuan ayat 
(7) dan (8) pasal ini, melanjutkan 
penggantian tersebut hingga Penga-
was Pemilihan Umum kembali men-
jalankan tugasnya atau sampai pen-
gangkatan penggantian itu dicabut 
oleh Gubernur Jenderal berdasarkan 
resolusi untuk tujuan itu dari kedua 
Dewan Parlemen.

BAB V

KEKUASAAN EKSEKUTIF

BAGIAN 1

(Kekuasaan Umum Eksekutif)

68

1. Kekuasaan eksekutif Antigua dan 
Barbuda berada di tangan Yang 
Mulia.

2. Berdasarkan ketentuan konstitusi 
ini, kewenangan eksekutif Antigua 
dan Barbuda dapat dilaksanakan atas 
nama Yang Mulia oleh Gubernur 
Jenderal baik secara langsung atau 
melalui pegawai-pegawai bawahan-
nya.

3. Tidak seorang pun dalam pasal ini 
yang dapat mencegah parlemen dari 
pemberian fungsi kepada orang atau 
otoritas selain Gubernur Jenderal.

(Menteri Pemerintahan)

69

1. Akan ada seorang Perdana Menteri 
Antigua dan Barbuda yang diangkat 
oleh Gubernur Jenderal.

2. Setiap kali akan dilakukan pengang-
katan Perdana Menteri, Gubernur 
Jenderal dapat melantik sebagai Per-
dana Menteri:

a. anggota Dewan yang merupakan 
pemimpin di Dewan partai politik 
yang memperoleh dukungan may-
oritas anggota Dewan, atau 

b. manakala menurut Gubernur 
Jenderal partai tersebut tidak 
memiliki pemimpin utama di 
Dewan atau tidak ada partai yang 
memperoleh dukungan mayori-
tas, anggota Dewan yang dalam 
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penilaiannya paling mungkin 
memperoleh dukungan mayori-
tas anggota Dewan, dan bersedia 
menerima jabatan Perdana Ment-
eri.

3. Berdasarkan ketentuan pasal 82 Kon-
stitusi ini dan ayat (4) pasal ini akan 
ada, di samping jabatan Perdana 
Menteri, jabatan-jabatan Menteri (ter-
masuk Menteri Negara) dari Pemerin-
tah sebagaimana yang ditetapkan oleh 
Parlemen atau, sesuai dengan keten-
tuan undang-undang yang disahkan 
Parlemen, oleh Gubernur Jenderal, 
yang bertindak sesuai dengan saran 
dari Perdana Menteri. 

4. Menteri-menteri selain Perdana Men-
teri adalah orang-orang yang diangkat 
Gubernur Jenderal, bertindak sesuai 
dengan saran Perdana Menteri, dari 
kalangan anggota Dewan dan Senat.

5. Jika pengangkatan untuk jabatan Per-
dana Menteri atau Menteri lain pada 
waktu Parlemen bubar, maka, meski-
pun ada ketentuan lain dari pasal 
ini, orang yang merupakan anggota 
Dewan sesaat sebelum pembubaran 
Dewan dapat diangkat sebagai Per-
dana Menteri atau Menteri lain dan 
orang yang merupakan Senator sesaat 
sebelum pembubaran Dewan dapat 
ditunjuk sebagai Menteri selain Per-
dana Menteri.

6. Pengangkatan sebagaimana dimaksud 
pasal ini harus dibuat menggunakan 
instrumen yang berada di bawah Cap 
Negara.

(Kabinet)

70

1. Akan ada sebuah Kabinet untuk Anti-
gua dan Barbuda yang akan memi-
liki kendali umum dan pengawasan 

pemerintahan dan bertanggung jawab 
secara kolektif atas pemerintahan 
kepada Parlemen.

2. Kabinet terdiri dari Perdana Menteri 
dan sejumlah Menteri lain (salah satu 
di antaranya adalah Jaksa Agung) 
yang dianggap perlu oleh Perdana 
Menteri, yang diangkat sesuai dengan 
ketentuan pasal 69 Konstitusi.

(Peruntukan Tanggung Jawab) 

71

1. Gubernur-Jenderal, bertindak sesuai 
dengan saran Perdana Menteri, dapat, 
dengan arahan yang sengaja, mene-
tapkan untuk Perdana Menteri atau 
Menteri lain tanggung jawab atas 
urusan Pemerintah, termasuk admin-
istrasi setiap departemen pemerintah.

2. Apabila Menteri adalah tidak mampu 
melakukan tugasnya karena tidak 
berada di Antigua dan Barbuda atau 
karena sakit, Gubernur-Jenderal, ber-
tindak sesuai dengan saran Perdana 
Menteri, dapat menunjuk anggota 
Dewan atau Senator untuk mengisi 
jabatan Menteri tersebut selama yang 
bersangkutan tidak ada atau sakit.

 (Masa Jabatan Menteri)

73

1. Manakala Dewan mengesahkan 
sebuah resolusi yang didukung oleh 
suara mayoritas semua anggota 
Dewan yang menyatakan bahwa ia 
tidak memiliki kepercayaan terhadap 
Perdana Menteri dan Perdana Ment-
eri dalam waktu tujuh hari semenjak 
pengesahan resolusi tersebut tidak 
mengundurkan diri dari jabatannya 
maupun menyarankan Gubernur Jen-
deral untuk membubarkan Dewan, 
maka Gubernur-Jenderal harus 
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mencabut pengangkatan Perdana 
Menteri.

2. Perdana Menteri juga harus men-
gosongkan jabatannya:

a. ketika setelah pembubaran Parle-
men ia diberitahu Gubernur Jen-
deral bahwa Gubernur Jenderal 
akan mengangkatnya kembali 
sebagai Perdana Menteri atau 
mengangkat orang lain sebagai 
Perdana Menteri, atau

b. di mana untuk alasan apapun 
selain bubarnya Parlemen ia tidak 
lagi jadi anggota Dewan.

3. Seorang Menteri selain Perdana Men-
teri harus mengosongkan jabatan:

a. ketika seseorang diangkat atau 
diangkat kembali sebagai Perdana 
Menteri;

b. ketika untuk alasan apapun selain 
bubarnya Parlemen ia tidak lagi 
jadi anggota Dewan Parlemen 
yang dia jadi anggotanya, atau

c. ketika pengangkatannya dicabut 
oleh Gubernur Jenderal yang ber-
tindak sesuai dengan saran Per-
dana Menteri.

4. Ketika Perdana Menteri diharuskan 
sesuai dengan ketentuan pasal 41 (2) 
Konstitusi ini berhenti menjalankan 
tugasnya sebagai anggota Dewan, ia 
harus berhenti selama waktu tersebut 
melakukan tugas-tugasnya sebagai 
Perdana Menteri.

5. Ketika Menteri selain Perdana 
Menteri diharuskan sesuai dengan 
ketentuan pasal 31 (2) atau pasal 41 
Konstitusi ini berhenti menjalankan 
tugasnya sebagai anggota Dewan 
yang dia jadi anggotanya, ia harus 
berhenti selama waktu tersebut 

melakukan tugas-tugasnya sebagai 
Menteri.

(Pelaksanaan Tugas Perdana Menteri 
Selama Dia Tidak Ada, Sakit Atau 

Dihentikan Sementara)

74.
1. Ketika Perdana Menteri tidak ada 

di Antigua dan Barbuda atau tidak 
mampu karena sakit atau karena 
ketentuan-ketentuan pasal 73 (4) 
Konstitusi ini melakukan tugas yang 
diberikan kepadanya oleh Konstitusi 
ini, Gubernur-Jenderal dapat men-
gizinkan anggota Kabinet lain untuk 
melakukan tugas-tugasnya (selain 
tugas yang dinyatakan oleh ayat (2) 
pasal ini) dan anggota pengganti 
tersebut dapat menjalankan tugas-tu-
gas itu sampai wewenangnya dicabut 
oleh Gubernur Jenderal.

2. Kekuasaan Gubernur Jenderal 
menurut pasal ini dijalankannya ses-
uai dengan saran Perdana Menteri, 
kecuali Gubernur Jenderal men-
ganggap tidak praktis mendapatkan 
Perdana Menteri karena dia tidak 
ada atau sakit, atau manakala Per-
dana Menteri tidak mampu mem-
berikan saran dengan alasan sesuai 
ketentuan pasal 73 (4) Konstitusi ini, 
maka Gubernur-Jenderal dapat men-
jalankan kekuasaan tersebut sesuai 
kebijaksanaannya.

(Sekretaris Parlemen)
75

1. Gubernur-Jenderal, bertindak sesuai 
dengan saran Perdana Menteri, dapat 
mengangkat Sekretaris Parlemen dari 
kalangan anggota Dewan dan Senat 
untuk membantu Menteri dalam 
melaksanakan tugasnya.



284

Konstitusi Antigua dan Barbuda

2. Apabila pengangkatan sesuai yang 
ditentukan pasal ini terjadi ketika 
Parlemen dibubarkan, seseorang yang 
sesaat sebelum pembubaran adalah 
seorang Senator atau anggota Dewan 
dapat diangkat sebagai Sekretaris 
Parlemen.

3. Jabatan Sekretaris Parlemen harus 
dikosongkan: 

a. ketika untuk alasan apapun selain 
bubarnya Parlemen ia berhenti 
menjadi anggota Dewan Parlemen 
yang dia jadi anggotanya, atau 

b. karena pengangkatan atau pen-
gangkatan kembali siapa pun 
sebagai Perdana Menteri, atau

c. ketika Gubernur Jenderal, bertin-
dak sesuai dengan saran Perdana 
Menteri, memutuskan pengoson-
gan tersebut.

(Sumpah Yang Diucapkan Menteri 
Dan Sekretaris Parlemen)

76

Perdana Menteri, Menteri-menteri lain 
dan Sekretaris Parlemen harus, sebelum 
menduduki jabatannya, membuat dan 
memegang sumpah setia, sumpah jabatan 
dan sumpah kerahasiaan.

(Sekretaris Kabinet)

77

1. Akan ada seorang Sekretaris Kabinet 
yang jabatannya bersifat publik.

2. Sekretaris Kabinet, yang berwenang 
di kantor Kabinet, bertanggung jawab 
sesuai dengan instruksi-instruksi 
yang diberikan kepadanya oleh Per-
dana Menteri, untuk mengatur uru-
san, dan memperhatikan rincian-rin-
cian, Kabinet, dan menyampaikan 

keputusan Kabinet kepada orang atau 
otoritas terkait dan untuk tugas-tugas 
lain sesuai arahan Perdana Menteri.

3. Sekretaris Kabinet untuk harus, sebe-
lum menduduki jabatannya, membuat 
dan memegang sumpah kerahasiaan.

(Sekretaris Tetap)

78

1. Apabila Menteri apapun telah diberi 
tanggung jawab untuk suatu depar-
temen pemerintah, ia harus melak-
sanakan arahan dan pengawasan atas 
departemen itu, dan, berdasarkan ara-
han dan pengawasan tersebut, depar-
temen tersebut harus berada di bawah 
pengawasan seorang Sekretaris Tetap 
yang jabatannya bersifat publik.

2. Untuk keperluan pasal ini:

a. dua atau lebih departemen pemer-
intah dapat ditempatkan di bawah 
pengawasan seorang Sekretaris 
Tetap, dan

b. dua atau lebih Sekretaris Tetap 
dapat mengawasi departemen 
pemerintah yang ditugaskan 
kepada seorang Menteri.

(Pemimpin Oposisi)

79

1. Akan ada (kecuali pada saat ketika 
tidak ada anggota Dewan yang tidak 
mendukung pemerintah) seseorang 
yang jadi Pemimpin Oposisi yang 
diangkat Gubernur Jenderal.

2. Setiap kali ada kesempatan untuk 
pengangkatan Pemimpin Oposisi, 
Gubernur Jenderal harus mengang-
kat anggota Dewan yang menurut-
nya paling mungkin memperoleh 
dukungan mayoritas anggota Dewan 
yang tidak mendukung pemerintah; 
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atau, jika tidak ada anggota Dewan 
yang menurutnya mendapat dukun-
gan tersebut, anggota Dewan yang 
menurutnya mendapat dukungan 
dari satu kelompok terbesar dari ang-
gota Dewan yang tidak mendukung 
Pemerintah: dengan ketentuan:

a. jika ada dua atau lebih anggota 
Dewan yang tidak mendukung 
pemerintah, tetapi tidak satupun 
dari mereka mendapat dukungan 
dari yang lain atau orang lain, 
Gubernur Jenderal dapat, bertin-
dak berdasarkan kebijaksanaan-
nya sendiri, mengangkat salah 
satu dari mereka sebagai Pemi-
mpin Oposisi, dan

b. dalam pelaksanaan kebijaksa-
naannya ini Gubernur-Jenderal 
harus dipandu oleh senioritas 
setiap anggota tersebut didasar-
kan pada lama masa pengabdi-
annya sebagai anggota Dewan, 
pada jumlah suara dukungan yang 
diperoleh masing-masing dalam 
pemilihan umum terakhir anggota 
Dewan atau baik pada senioritas 
maupun jumlah suara.

3. Jika kesempatan mengangkat Pemi-
mpin Oposisi terjadi selama periode 
antara pembubaran Parlemen dengan 
hari di mana diadakan pemilihan ang-
gota Dewan berikutnya, pengangka-
tan tersebut dilakukan seolah-olah 
Dewan belum dibubarkan.

4. Jabatan Pemimpin Oposisi akan men-
jadi kosong:

a. jika ia berhenti menjadi anggota 
Dewan selain karena alasan dib-
ubarkannya Parlemen;

b. jika, ketika Dewan pertama kali 
bersidang setelah pembubaran 

parlemen, dia saat itu bukan mer-
upakan anggota Dewan;

c. jika, berdasarkan ketentuan pasal 
41 (2) Konstitusi ini, ia diminta 
berhenti menjalankan tugasnya 
sebagai anggota Dewan, atau

d. jika ia diberhentikan oleh Guber-
nur-Jenderal sesuai dengan keten-
tuan ayat (5) dari pasal ini.

5. Jika menurut Gubernur Jenderal 
Pemimpin Oposisi tidak lagi 
mendapat dukungan mayoritas ang-
gota Dewan yang tidak mendukung 
pemerintah atau dukungan dari satu 
kelompok terbesar anggota Dewan 
yang tidak mendukung pemerintah, 
ia dapat memberhentikan Pemimpin 
Oposisi dari jabatannya.

6. Wewenang Gubernur-Jenderal 
yang ditetapkan pasal ini dapat dia 
jalankan sesuai dengan kebijaksa-
naanya sendiri.

7. Manakala jabatan Pemimpin Oposisi 
kosong, entah karena tidak ada ang-
gota Dewan yang memenuhi syarat 
untuk diangkat atau karena Pemi-
mpin Oposisi mengundurkan diri dari 
jabatannya atau karena alasan lain, 
ketentuan-ketentuan Konstitusi ini 
yang mensyaratkan konsultasi den-
gan atau saran dari Pemimpin Oposisi 
adalah, sejauh ketentuan-ketentuan 
itu memperoleh konsultasi atau saran 
tersebut, tidak berlaku. 

(Pelaksanaan Tugas Gubernur 
Jenderal)

80

1. Dalam melaksanakan tugasnya 
Gubernur-Jenderal harus bertindak 
sesuai dengan saran Kabinet atau 
Menteri yang bertindak berdasarkan 
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kewenangan umum Kabinet, kec-
uali dalam kasus di mana ketentuan 
lain yang dibuat Konstitusi atau 
undang-undang lain, dan, tanpa men-
yalahi keumuman pengecualian ini, 
dalam kasus di mana oleh Konstitusi 
atau undang-undang lain dia diharus-
kan bertindak:

a. berdasarkan kebijaksanaannya 
sendiri;

b. setelah berkonsultasi dengan 
orang atau otoritas selain Kabinet; 
atau

c. sesuai dengan saran Perdana Men-
teri atau orang atau otoritas selain 
Kabinet.

2. Tidak ada dalam ayat (1) pasal ini yang 
dapat diberlakukan untuk tugas-tugas 
yang diamanatkan kepada Gubernur 
Jenderal oleh ketentuan Konstitusi 
ini, yaitu, pasal 63 (6), 67 (6), 73 (1), 
87 (8) dan 99 (5) (yang mengharus-
kan Gubernur-Jenderal memberhen-
tikan pemegang jabatan tertentu dari 
jabatannya dalam keadaan tertentu).

3. Manakala dalam pelaksanaan 
tugasnya Gubernur Jenderal diharus-
kan bertindak sesuai dengan saran 
Kabinet atau Menteri yang bertindak 
di bawah kewenangan umum Kabinet, 
dan jika Gubernur Jenderal mengang-
gap adalah tidak praktis mendapatkan 
saran tersebut, ia dapat melaksanakan 
tugas-tugasnya berdasarkan kebijak-
sanaannya sendiri.

4. Manakala dalam pelaksanaan 
tugasnya Gubernur Jenderal diharus-
kan untuk bertindak sesuai dengan 
saran dari, atau setelah konsultasi 
dengan, Pemimpin Oposisi dan ada 
kekosongan di jabatan Pemimpin 
Oposisi atau jika Gubernur Jenderal 
menganggap bahwa tidak prak-
tis untuk mendapatkan saran dari 

Pemimpin Oposisi, Gubernur-Jen-
deral dapat melaksanakan tugas-tu-
gasnya berdasarkan kebijaksanaan-
nya sendiri.

5. Manakala dalam pelaksanaan 
tugasnya Gubernur Jenderal diharus-
kan bertindak setelah berkonsultasi 
dengan orang atau otoritas apa pun, 
ia tidak wajib melaksanakan tugasnya 
sesuai dengan saran dari orang atau 
otoritas tersebut.

6. Setiap acuan dalam Konstitusi ini 
kepada tugas Gubernur-Jenderal 
harus ditafsirkan sebagai acuan 
kepada kekuasaan dan tugas dalam 
pelaksanaan kewenangan ekseku-
tif Antigua dan Barbuda dan setiap 
kekuasaan dan tugas lain yang diber-
ikan atau diamanatkan kepadanya 
sebagai Gubernur- Jenderal dengan 
atau di bawah Konstitusi ini atau 
undang-undang hukum lain.

(Gubernur Jenderal Harus 
Diberitahu Tentang Masalah-Masalah 

Kepemerintahan)

81

Perdana Menteri wajib memberitahu 
Gubernur-Jenderal secara teratur dan utuh 
mengenai kinerja umum Pemerintahan 
dan harus memberikan kepada Gubernur 
Jenderal sesegera mungkin informasi-
informasi yang sewaktu-waktu diminta 
Gubernur Jenderal, yang bertindak 
berdasarkan kebijaksanaannya sendiri, 
terkait dengan masalah tertentu yang 
berhubungan dengan Pemerintahan.

(Jaksa Agung)

82

1. Ada akan seorang Jaksa Agung 
Antigua dan Barbuda yang menjadi 
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penasehat hukum utama Pemerintah 
dan yang diangkat oleh Gubernur 
Jenderal.

2. Tidak orang yang memenuhi syarat 
untuk memegang atau bertindak 
dalam jabatan Jaksa Agung kecuali 
dia adalah warga negara yang berhak 
praktik sebagai pengacara di Antigua 
dan Barbuda.

3. Jika Jaksa Agung adalah anggota 
terpilih Dewan pada saat pengangka-
tannya atau menjadi anggota Dewan 
setelah itu, dia akan menjadi Ment-
eri karena memegang jabatan Jaksa 
Agung dan ketentuan ayat (3) sampai 
(6) pasal 69 Konstitusi ini berlaku 
untuk jabatan Jaksa Agung.

4. Manakala orang yang memegang 
jabatan Jaksa Agung merupakan 
anggota Dewan karena memegang 
jabatan tersebut, dia dapat diangkat 
Gubernur Jenderal menjadi Menteri.

5. Jika Jaksa Agung yang diangkat 
menjadi Menteri berdasarkan keten-
tuan ayat sebelumnya mengosong-
kan jabatannya sebagai Jaksa Agung, 
maka dia juga harus mengosongkan 
jabatannya sebagai Menteri.

6. Jika Jaksa Agung bukan merupa-
kan Menteri, ia harus mengosong-
kan jabatannya jika ia tidak lagi jadi 
warga negara atau jika pengangkatan-
nya dicabut oleh Gubernur Jenderal.

7. Jika jabatan Jaksa Agung yang 
kosong atau pemegang jabatannya 
untuk alasan apapun tidak dapat 
melakukan tugas jabatan itu, Guber-
nur-Jenderal dapat mengangkat orang 
yang memenuhi syarat untuk bertin-
dak di jabatan tersebut, tetapi keten-
tuan ayat (3 ) dan (4) pasal ini tidak 
berlaku bagi orang yang ditunjuk 
sebagai pengganti tersebut.

8. Pengangkatan yang dilakukan ber-
dasarkan ayat sebelumnya tidak ber-
laku lagi bila dicabut oleh Gubernur 
Jenderal.

(Pelaksanaan Kekuasaan Tertentu 
Gubernur Jenderal)

83

Kekuasaan Gubernur Jenderal menurut 
pasal sebelumnya dia jalankan sesuai 
dengan saran Perdana Menteri.
(Kekuasaan Memberi Pengampunan)

84

1. Gubernur-Jenderal dapat, dengan dan 
atas nama Yang Mulia:

a. memberikan pengampunan 
kepada siapa pun yang dihukum 
karena pelanggaran undang-un-
dang apapun, baik gratis atau den-
gan syarat-syarat yang sah;

b. memberikan kepada siapa pun 
penangguhan, baik tak terbatas 
atau untuk jangka waktu tertentu, 
pelaksanaan hukuman yang dike-
nakan pada setiap orang atas suatu 
pelanggaran;

c. menggantikan bentuk hukuman 
yang dijatuhkan untuk suatu 
pelanggaran dengan bentuk huku-
man yang lebih rendah, atau

d. mengurangi seluruh atau seba-
gian putusan yang telah dijatuh-
kan untuk suatu pelanggaran atau 
hukuman atau denda lain atas 
pertimbangan Yang Mulia terkait 
pelanggaran tersebut.

2. Kekuasaan Gubernur Jenderal dalam 
ayat (1) pasal ini harus dia laksanakan 
sesuai dengan saran seorang Menteri 
yang dia tunjuk yang bertindak sesuai 
dengan saran Perdana Menteri.
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(Komisi Penasihat Hak Prerogatif 
Pengampunan)

85

Akan sebuah Komisi Penasehat Hak 
Prerogatif Pengampunan yang terdiri 
dari:

a. Menteri sebagaimana dimaksud 
dalam ayat 84 (2) Konstitusi ini 
yang akan menjadi Ketua;

b. Jaksa Agung (jika ia bukan 
Ketua);

c. Kepala Dinas Kesehatan Pemerin-
tah;

d. tidak lebih dari empat anggota 
lain yang ditunjuk oleh Guber-
nur Jenderal, setelah berkonsul-
tasi dengan Perdana Menteri dan 
Pemimpin Oposisi.

(Tugas Komisi Penasihat)

86

1. Manakala seorang pelaku kejahatan 
dijatuhi hukuman mati oleh pen-
gadilan atas pelanggaran terhadap 
undang-undang apapun, Menteri 
harus mengusahakan laporan tertulis 
dari kasus itu dari hakim pengadilan 
(atau Mahkamah Agung, jika laporan 
dari hakim pengadilan tidak dapat 
diperoleh) beserta informasi lain 
yang berasal dari catatan kasus terse-
but atau dari tempat lain sesuai yang 
diperlukan Menteri, yang akan diper-
timbangkan dalam pertemuan Komisi 
Penasihat.

2. Menteri dapat berkonsultasi dengan 
Komisi Penasihat sebelum memberi-
kan saran kepada Gubernur Jenderal 
sesuai pasal 84 (2) Konstitusi ini 
dalam kasus yang tidak termasuk ke 
dalam ayat (1) dari pasal ini.

3. Menteri tidak wajib dalam setiap 
kasus bertindak sesuai dengan saran 
Komisi Penasihat.

4. Komisi Penasihat dapat mengatur tata 
tertibnya sendiri.

5. Dalam pasal ini “Menteri” berarti 
Menteri sebagaimana dimaksud 
dalam ayat 84 (2) Konstitusi ini.

BAGIAN 2

DIREKTUR PENUNTUT UMUM

(Pengangkatan Dan Pemberhentian 
Direktur Penuntut Umum)

87

1. Akan ada satu Direktur Penuntut 
Umum yang jabatannya bersifat publik.

2. Direktur Penuntut Umum diang-
kat oleh Gubernur-Jenderal, ber-
tindak sesuai dengan saran Komisi 
Pelayanan Yudisial dan Hukum.

3. Jika jabatan Direktur Penuntut Umum 
kosong atau jika pemegang jabatan 
karena alasan apapun tidak dapat 
melaksanakan tugas jabatannya, 
Gubernur-Jenderal, bertindak ses-
uai dengan saran Komisi Pelayanan 
Yudisial dan Hukum, dapat mengang-
kat seseorang untuk bertindak sebagai 
Direktur.

4. Seseorang tidak akan memenuhi 
syarat untuk diangkat memegang 
atau bertindak dalam jabatan Direktur 
Penuntut Umum:

a. ia memenuhi syarat untuk praktik 
sebagai pengacara di pengadilan 
yang memiliki yurisdiksi tak ter-
batas dalam masalah perdata dan 
pidana di bagian-bagian Perse-
makmuran, dan
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b. Ia telah berpengalaman selama 
tidak kurang dari tujuh tahun 
sebagai pengacara di pengadilan 
tersebut.

5. Seseorang yang diangkat untuk ber-
tindak di jabatan Direktur Penuntut 
Umum akan, berdasarkan ketentuan 
ayat (6) (8) (9) dan (10) pasal ini, ber-
henti menjabat:

a. ketika seseorang diangkat untuk 
memegang jabatan itu dan telah 
meneruskan tugas-tugas jabatan 
tersebut, atau sesuai dengan mas-
alahnya, ketika orang dia gantikan 
melanjutkan tugas-tugas jabatan-
nya; atau

b. pada waktu yang lebih awal dari 
masa jabatan yang ditentukan 
untuknya.

6. Berdasarkan ketentuan ayat (8) pasal 
ini, Direktur Penuntut Umum harus 
mengosongkan jabatannya ketika ia 
mencapai usia yang ditentukan.

7. Seseorang yang memegang jabatan 
Direktur Penuntut Umum hanya 
dapat diberhentikan dari jabatannya 
karena ketidakmampuannya melak-
sanakan fungsi jabatannya (baik yang 
timbul dari kelemahan tubuh atau 
pikiran atau penyebab lainnya) atau 
karena perilaku buruk dan tidak akan 
diberhentikan kecuali sesuai dengan 
ketentuan pasal ini.

8. Direktur Penuntut Umum harus diber-
hentikan Gubernur Jenderal kalau 
permintaan perpanjangan jabatannya 
telah dirujuk ke pengadilan yang 
ditunjuk dalam ayat (9) pasal ini dan 
pengadilan telah merekomendasikan 
kepada Gubernur Jenderal bahwa 
dia seharusnya diberhentikan karena 
ketidakmampuan sebagaimana dise-
butkan di atas atau karena perilaku 

buruk.

9. Jika ketua Komisi Pelayanan Yudi-
sial dan Hukum menyatakan kepada 
Gubernur Jenderal bahwa pertanyaan 
tentang pemberhentian Direktur 
Penuntut Umum di bawah pasal ini 
harus diselidiki, maka:

a. Gubernur-Jenderal harus menen-
tukan pengadilan yang terdiri dari 
seorang ketua dan tidak kurang dari 
dua anggota lainnya, dipilih dari 
kalangan yang menjabat atau per-
nah menjabat sebagai hakim penga-
dilan yang memiliki yurisdiksi tak 
terbatas dalam masalah perdata dan 
pidana di beberapa bagian  Perse-
makmuran atau pengadilan yang 
memiliki yurisdiksi banding dari 
pengadilan tersebut, dan

b. pengadilan harus menyelidiki 
perkara itu dan melaporkan fak-
ta-fakta tersebut kepada Gubernur 
Jenderal dan merekomendasikan 
kepadanya apakah Direktur 
Penuntut Umum harus diberhen-
tikan berdasarkan ketentuan pasal 
ini.

10. Jika perkara pemberhentian Direktur 
Penuntut Umum telah dirujuk ke pen-
gadilan berdasarkan ketentuan pasal 
ini, Gubernur-Jenderal, bertindak ses-
uai dengan saran Komisi Pelayanan 
Yudisial dan Hukum, dapat member-
hentikan sementara Direktur dari pelak-
sanaan fungsi jabatannya dan penang-
guhan tersebut dapat sewaktu-waktu 
dicabut oleh keputusan Gubernur Jen-
deral sesuai dengan saran seperti terse-
but di atas, dan dalam hal apapun tidak 
berlaku jika pengadilan merekomen-
dasikan kepada Gubernur Jenderal 
bahwa Direktur seharusnya tidak diber-
hentikan.
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11. Batas Usia yang ditetapkan untuk 
tujuan ayat (6) pasal ini adalah lima 
puluh lima tahun atau batas-batas usia 
lain yang ditentukan Parlemen.

(Wewenang Dan Tugas Direktur 
Penuntut Umum)

88

1. Direktur Penuntut Umum, sesuai den-
gan pasal 89 Konstitusi ini, memiliki 
kekuasaan dalam setiap kasus yang 
dia anggap tepat untuk:

a. membentuk dan mengadakan per-
sidangan pidana terhadap seseo-
rang di depan pengadilan (selain 
pengadilan militer) sehubungan 
dengan suatu pelanggaran hukum;

b. untuk mengambil alih dan melan-
jutkan pemeriksaan perkara tin-
dak pidana yang telah dibentuk 
oleh orang atau otoritas lain;

c. untuk menghentikan tahap yang 
belum melahirkan putusan dari 
persidangan pidana yang diada-
kan atau dilakukan oleh dirinya 
sendiri atau orang atau otoritas.

2. Sesuai dengan pasal 89 Konstitusi 
ini, kekuasaan yang diberikan kepada 
Direktur Penuntut Umum dalam 
paragraf (b) dan (c) ayat (1) pasal 
ini memberinya kewenangan untuk 
mengesampingkan orang atau otori-
tas lain: Dengan ketentuan, di mana 
orang atau otoritas lain tersebut telah 
mengadakan proses persidangan 
pidana, tidak ada dalam ayat ini yang 
akan mencegah penarikan proses 
oleh atau atas usul orang atau otoritas 
tersebut dan dengan izin pengadilan.

3. Untuk tujuan pasal ini, acuan referensi 
kepada proses persidangan pidana 
mencakup banding atas putusan 

persidangan pidana atau karena mun-
cul pertanyaan hukum terkait proses 
persidangan tersebut.

4. Tugas Direktur Penuntut Umum 
dalam ayat (1) pasal ini dapat dilaku-
kan oleh dia secara pribadi atau 
melalui orang lain yang bertindak di 
bawah dan sesuai dengan instruksi 
umum atau khusus darinya.

5. Berdasarkan ketentuan pasal 89 
Konstitusi ini, dalam menjalankan 
tugas yang diamanatkan kepadanya 
oleh ayat (1) pasal ini dan oleh pasal 
45 onstitusi ini, Direktur Penuntut 
Umum tidak akan tunduk pada arahan 
atau kontrol orang atau otoritas lain.

(Arahan Untuk Direktur Penuntut 
Umum)

89

1. Jaksa Agung mungkin, dalam kasus 
pelanggaran diatur oleh pasal ini, 
memberikan arahan umum atau khu-
sus kepada Direktur Penuntut Umum 
mengenai pelaksanaan kewenan-
gan yang diberikan kepada Direktur 
Penuntut Umum berdasarkan pasal 88 
Konstitusi ini dan Direktur Penuntut 
Umum harus bertindak sesuai dengan 
arahan tersebut.

2. Pasal ini berlaku untuk:

a. pelanggaran terhadap hukum 
apapun yang berhubungan den-
gan: 

 i. rahasia negara; 

 ii. pemberontakan atau hasutan 
untuk memberontak, dan

b. pelanggaran hukum yang berkai-
tan dengan hak atau kewajiban 
Antigua dan Barbuda di bawah 
hukum internasional.
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BAB VI

KEUANGAN

(Dana Gabungan)

90

Seluruh pendapatan atau uang-uang lain 
yang dikumpulkan atau diterima Antigua 
dan Barbuda (bukan pendapatan atau 
uang lain yang dapat dipakai, oleh atau 
berdasarkan hukum apapun yang saat itu 
berlaku di Antigua dan Barbuda, untuk 
pendanaan dengan tujuan-tujuan khusus) 
harus dimasukkan dan membentuk Dana 
Konsolidasi.

(Penarikan Dari Dana Gabungan 
Atau Dana-Dana Publik Lain)

91

1. Tidak ada uang yang dapat ditarik 
dari Dana Konsolidasi kecual:

a. untuk memenuhi pengeluaran 
yang dibebankan pada Dana 
Gabungan oleh Konstitusi ini atau 
oleh undang-undang yang diber-
lakukan Parlemen; atau

b. di mana pengeluaran uang terse-
but menjadi sah akibat penera-
pan undang-undang atau akibat 
dibuatnya suatu undang-undang 
sesuai dengan ketentuan pasal 93 
Konstitusi ini.

2. Manakala uang apa pun dibebankan 
Konstitusi ini atau undang-undang 
yang diberlakukan Parlemen kepada 
Dana Gabungan atau dana publik 
lainnya, maka uang itu akan dikelu-
arkan dari dana itu oleh Pemerintah 
untuk orang atau otoritas yang berhak 
mendapat pembayaran dari uang itu.

3. Tidak ada uang apa pun yang akan 
ditarik dari dana publik selain Dana 

Gabungan kecuali pengeluaran terse-
but telah disahkan oleh atau di bawah 
undang-undang yang ditetapkan Par-
lemen.

4. Harus ada ketentuan yang dibuat Par-
lemen resep yang menjelaskan cara 
penarikan yang dapat dilakukan dari 
Dana Gabungan atau dana publik 
lainnya.

5. Investasi uang yang merupakan 
bagian Dana Gabungan harus dilaku-
kan dengan cara-cara yang ditentukan 
oleh atau berdasarkan undang-un-
dang yang ditetapkan Parlemen.

6. Terlepas dari ketentuan ayat (1) pasal 
ini, ketentuan-ketentuan lain dapat 
dibuat oleh atau di bawah undang-un-
dang yang diberlakukan Parlemen 
yang memberi kewenangan penari-
kan dari Dana Gabungan, dalam 
keadaan dan sejauh yang ditentukan 
oleh atau di bawah undang-undang 
yang ditetapkan Parlemen, untuk 
tujuan uang muka yang dapat dibayar 
kembali.

(Otorisasi Pengeluaran Dari Dana 
Gabungan Dengan Undang-Undang 

Peruntukan)

92

1. Menteri yang bertanggung jawab atas 
keuangan harus mempersiapkan dan 
menyerahkan kepada Dewan sebelum 
atau selambat-lambatnya sembilan 
puluh hari setelah, dimulainya setiap 
tahun anggaran perkiraan pendapatan 
dan pengeluaran Antigua dan Bar-
buda tahun anggaran tersebut.

2. Ketika perkiraan pengeluaran (selain 
pengeluaran yang dibebankan pada 
Dana Gabungan oleh Konstitusi 
ini atau oleh undang-undang yang 
ditetapkan Parlemen) telah disetujui 
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Dewan, rancangan undang-undang 
yang akan dikenal sebagai rancan-
gan undang-undang peruntukan harus 
disampaikan di Dewan, yang men-
jelaskan penarikan dari Dana Gabun-
gan jumlah yang diperlukan untuk 
memenuhi pengeluaran dan peruntu-
kan untuk jumlah tersebut, di bawah 
beberapa pemungutan suara terpisah 
sesuai dengan masalah yang ada dan 
untuk tujuan-tujuan terkait dengan-
nya.

3. Jika sehubungan dengan tahun angga-
ran ditemukan:

a. bahwa jumlah peruntukan yang 
ditetapkan oleh undang-undang 
peruntukan untuk tujuan apapun 
tidak cukup atau terjadi kebutu-
han belanja yang tidak diperun-
tukkan oleh undang-undang terse-
but; atau b. bahwa uang 
telah dikeluarkan untuk tujuan 
yang melebihi jumlah yang dipe-
runtukkan oleh undang-undang 
peruntukan atau tujuan yang tidak 
dicantumkan jumlah peruntukan-
nya oleh undang-undang terse-
but, maka perkiraan tambahan 
yang menunjukkan jumlah yang 
dibutuhkan atau akan dibayarkan 
harus diserahkan kepada Dewan 
dan, ketika perkiraan tambahan 
ini disetujui oleh Dewan, ran-
cangan undang-undang peruntu-
kan tambahan harus disampaikan 
kepada Dewan yang menjelaskan 
pengeluaran jumlah terkait dari 
Dana Gabungan dan memperun-
tukkan jumlah itu untuk tujuan-tu-
juan yang ditetapkan di sana.

(Otorisasi Pengeluaran Untuk 
Peruntukan)

93

Harus ada ketentuan yang dibuat 
Parlemen di mana, jika undang-undang 
peruntukan terkait tahun anggaran 
tertentu tidak bisa berlaku di awal 
tahun anggaran tersebut, Menteri yang 
bertanggung jawab atas keuangan dapat 
mengesahkan penarikan uang dari Dana 
Gabungan untuk memenuhi kebutuhan 
pengeluaran yang diperlukan untuk 
layanan-layanan Pemerintahan sampai 
berlalunya waktu empat bulan dari awal 
tahun anggaran atau berlakunya undang-
undang, terlepas dari mana saja yang 
lebih dahulu.

(Dana Cadangan)

94

1. Akan ada ketentuan yang dibuat Par-
lemen tentang pembentukan Dana 
Cadangan, dan tentang otorisasi 
Menteri yang bertanggung jawab atas 
keuangan, jika memang ada kebutu-
han mendesak dan tak terduga untuk 
pengeluaran yang tidak ada keten-
tuan yang mengaturnya lain, untuk 
memakai Dana Cadangan dalam 
rangka memenuhi kebutuhan terse-
but.

2. Ketika Dana Cadangan dipakai, 
perkiraan tambahan harus sesegera 
mungkin disampaikan kepada Dewan 
dan ketika perkiraan tambahan terse-
but disetujui Dewan, rancangan 
undang-undang peruntukan tambahan 
harus segera diumumkan di Dewan 
untuk tujuan mengganti jumlah yang 
dipakai.
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(Remunerasi Pejabat-Pejabat 
Tertentu)

95

1. Akan dibayarkan kepada peme-
gang-pemegang jabatan yang diatur 
pasal ini gaji dan tunjangan yang 
ditentukan oleh atau berdasarkan 
undang-undang yang ditetapkan Par-
lemen.

2. Gaji dan tunjangan yang ditetapkan 
sesuai dengan pasal ini sehubungan 
dengan pemegang jabatan yang diatur 
pasal ini diambil dari Dana Gabun-
gan.

3. Gaji yang ditetapkan berdasarkan 
pasal ini sehubungan dengan peme-
gang jabatan yang diatur pasal ini 
dan bayaran lain atas tugas-tugas 
lain yang dia lakukan (selain tunjan-
gan yang tidak dimasukkan dalam 
penghitungan pensiun, di bawah 
undang-undang apapun untuk mak-
sud tersebut, yang harus dibayar-
kan terkait dengan tugasnya dalam 
jabatan tersebut) tidak dapat diubah 
setelah pengangkatannya.

4. Jika gaji seseorang atau bayaran lain 
atas tugas-tugas lain yang dia lakukan 
diserahkan sesuai pilihannya, maka 
gaji atau bayaran yang dia pilih harus, 
untuk tujuan ayat (3) pasal ini, diang-
gap lebih menguntungkan baginya 
daripada pilihan lain yang dapat dia 
pilih.

5. Pasal ini berlaku untuk jabatan 
Gubernur Jenderal, anggota Komisi 
Pelayanan Publik, anggota Komisi 
Kepolisian, anggota Pengurus Band-
ing Layanan Umum, Direktur Penun-
tut Umum, Direktur Audit, Ombuds-
man dan Pengawas Pemilihan Umum.

6. Tidak ada dalam pasal ini yang dapat 
ditafsirkan berlawanan dengan keten-
tuan-ketentuan pasal 109 Konstitusi 
ini (yang melindungi hak-hak pensiun 
atas tugas sebagai pejabat publik).

(Utang Publik)

96

1. Seluruh utang yang jadi tanggung 
jawab Antigua dan Barbuda akan 
dibebankan pada Dana Gabungan.

2. Untuk tujuan pasal ini, utang men-
cakup bunga, cadangan pelunasan 
utang atau amortisasi utang dan 
semua pengeluaran sehubungan den-
gan peningkatan pinjaman untuk kea-
manan Dana Gabungan dan layanan 
dan penebusan utang yang terjadi 
setelahnya.

(audit rekening publik dan hal-hal 
lain)

97

1. Akan ada seorang Direktur Audit 
yang jabatannya bersifat publik.

2. Direktur Audit harus:

a. Memastikan bahwa semua uang 
yang diperuntukkan oleh Dewan 
dan dicairkan, telah dipakai 
untuk tujuan yang semestinya 
dan pengeluaran sesuai dengan 
kewenangan yang mengatur itu, 
dan

b. paling kurang sekali dalam seta-
hun mengaudit dan melaporkan 
rekening publik Antigua dan Bar-
buda, semua jabatan dan otoritas 
Pemerintah, semua rekening pen-
gadilan di Antigua dan Barbuda 
(termasuk rekening Mahkamah 
Agung yang ada di Antigua dan 
Barbuda), rekening setiap Komisi 
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yang ditetapkan Konstitusi ini 
dan rekening Panitera Dewan dan 
Panitera Senat.

3. Direktur Audit memiliki wewenang 
untuk melakukan audit terhadap rek-
ening, neraca dan laporan keuangan 
lainnya dari semua perusahaan yang 
dimiliki atau dikendalikan oleh atau 
atas nama Antigua dan Barbuda.

4. Direktur Audit dan petugas lain yang 
diberi mandat olehnya memiliki akses 
ke semua buku, catatan, pengem-
balian, laporan dan dokumen lain 
yang menurutnya berhubungan den-
gan salah satu rekening yang dimak-
sud dalam ayat  (2) dan (3) pasal ini.

5. Direktur Audit menyerahkan semua 
laporan yang dia buat sesuai dengan 
ketentuan pasal ini kepada Menteri 
yang bertanggung jawab atas keuan-
gan yang akan, setelah menerima 
laporan tersebut, menyerahkannya 
kepada Dewan selambat-lambatnya 
tujuh hari setelah sidang Dewan beri-
kutnya.

6. Jika Menteri gagal menyerahkan 
laporan kepada Dewan sesuai dengan 
ketentuan ayat (5) pasal ini, Direktur 
Audit wajib mengirimkan salinan 
laporan itu ke Juru Bicara yang ses-
egera mungkin harus membawanya 
kepada Dewan.

7. Direktur Audit melaksanakan 
tugas-tugas lain terkait dengan rek-
ening Pemerintah, rekening otoritas 
atau badan lain yang ditetapkan oleh 
undang-undang untuk kepentingan 
umum atau rekening perusahaan 
yang dimiliki atau dikendalikan oleh 
atau atas nama Antigua dan Barbuda 
sebagaimana yang ditetapkan oleh 
atau berdasarkan undang-undang 
yang dibuat Parlemen.

8. Dalam pelaksanaan tugasnya sesuai 
ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) pasal 
ini, Direktur Audit tidak akan tunduk 
pada arahan atau kontrol orang atau 
otoritas lain.

(Komisi Rekening Publik)

98

Dewan harus, pada saat dimulainya 
setiap masa persidangan, mengangkat 
Komisi Rekening Publik dari kalangan 
anggotanya, salah satunya di antaranya 
akan mewakili Barbuda di Dewan, yang 
bertugas mempertimbangkan rekening 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 
(2) Konstitusi ini dalam hubungannya 
dengan laporan Direktur Audit dan 
khususnya untuk melaporkan kepada 
Dewan:

a. dalam kasus pengeluaran ber-
lebih atau tidak sah dana publik, 
alasan-alasan untuk pengeluaran 
tersebut, dan

b. langkah-langkah lain yang dia 
anggap perlu untuk memastikan 
bahwa dana publik dibelanjakan 
secara tepat, dan tugas-tugas lain 
yang sewaktu-waktu dapat dia-
manatkan Dewan terkait dengan 
rekening publik.

BAB VII

PELAYANAN PUBLIK

BAGIAN 1

KOMISI PELAYANAN PUBLIK

(Pembentukan Dan Komposisi 
Komisi)

99

1. Akan ada Komisi Pelayanan Pub-
lik untuk Antigua dan Barbuda 
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(selanjutnya dalam pasal ini disebut 
sebagai Komisi) yang terdiri dari seo-
rang ketua dan tidak kurang dari dua 
dan tidak lebih dari enam anggota lain 
yang diangkat oleh Gubernur-Jen-
deral, bertindak sesuai dengan saran 
Perdana Menteri: Dengan ketentuan 
bahwa Perdana Menteri harus berkon-
sultasi dengan Pemimpin Oposisi 
sebelum memberikan saran kepada 
Gubernur Jenderal untuk tujuan ayat 
ini.

2. Seseorang tidak akan memenuhi 
syarat untuk diangkat sebagai ang-
gota komisi jika:

a. dia adalah pejabat publik;

b. dia adalah anggota dari salah satu 
Dewan Parlemen;

c. dia di bawah usia dua puluh lima 
tahun, atau

d. ia bukan warga negara Antigua 
dan Barbuda.

3.   a. Seorang anggota Komisi akan 
diangkat untuk masa jabatan dua 
tahun.

b. Berdasarkan ketentuan-ketentuan 
pasal ini, jabatan anggota Komisi 
akan menjadi kosong pada waktu 
berakhirnya masa jabatannya atau 
jika muncul keadaan yang, jika ia 
bukan anggota Komisi, menye-
EDENDQ�GLD�GLGLVNXDOL¿NDVL�XQWXN�
diangkat sesuai ketentuan ayat (2) 
pasal ini.

4. Anggota Komisi hanya dapat diber-
hentikan dari jabatannya karena tidak 
mampu melaksanakan fungsi jabatan-
nya (baik yang timbul dari kelema-
KDQ�¿VLN� DWDX�SLNLUDQ� DWDX�SHQ\HEDE�
lainnya) atau karena perilaku buruk 
dan tidak akan diberhentikan kecuali 
sesuai dengan ketentuan pasal ini.

5. Anggota Komisi dapat diberhentikan 
dari jabatannya oleh Gubernur Jen-
deral jika pertanyaan tentang pem-
berhentiannya dari jabatannya telah 
dirujuk ke pengadilan yang ditunjuk 
dalam ayat (6) pasal ini dan pen-
gadilan telah merekomendasikan 
kepada Gubernur Jenderal bahwa 
ia seharusnya diberhentikan dari 
jabatannya karena ketidakmampuan 
sebagaimana disebutkan di atas atau 
perilaku buruk.

6. Jika Perdana Menteri nmenyatakan 
kepada Gubernur Jenderal bahwa per-
tanyaan tentang pemberhentian seo-
rang anggota Komisi di bawah pasal 
ini harus diselidiki, maka:

a. Gubernur-Jenderal harus menun-
juk pengadilan yang terdiri dari 
seorang ketua dan tidak kurang 
dari dua anggota lain, dipilih oleh 
Ketua Pengadilan Tinggi dari 
kalangan yang menjabat atau per-
nah menjabat sebagai hakim pen-
gadilan yang memiliki yurisdiksi 
tak terbatas dalam masalah per-
data dan pidana di bagian mana 
pun dari Persemakmuran atau 
pengadilan yang memiliki yuris-
diksi banding atas pengadilan 
tersebut, dan

b. pengadilan harus menyelidiki per-
tanyaan itu dan melaporkan fak-
ta-fakta tersebut kepada Gubernur 
Jenderal dan merekomendasikan 
kepadanya apakah anggota terse-
but harus diberhentikan di bawah 
pasal ini atau tidak.

7. Jika pertanyaan pemberhentian seo-
rang anggota Komisi telah dirujuk 
ke pengadilan yang ditetapkan pasal 
ini, Gubernur-Jenderal, bertindak 
sesuai dengan saran Perdana Ment-
eri, dapat memberhentikan sementara 
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anggota tersebut dari jabatannya dan 
pemberhentian tersebut dapat setiap 
saat dicabut oleh Gubernur Jenderal, 
bertindak sesuai dengan saran seperti 
tersebut di atas, dan dalam hal apapun 
tidak berlaku lagi jika pengadilan 
merekomendasikan kepada Guber-
nur Jenderal bahwa anggota tersebut 
tidak seharusnya diberhentikan.

8. Jika jabatan ketua Komisi kosong atau 
jika orang yang memegang jabatan 
itu karena alasan apapun tidak dapat 
melaksanakan fungsi jabatannya, 
maka, sampai ada orang yang diang-
kat dan melanjutkan fungsi jabatan 
itu atau sampai orang yang meme-
gang jabatan tersebut telah kembali 
bertugas, sesuai masalahnya, maka 
fungsi-fungsi itu dilakukan oleh salah 
seorang anggota Komisi untuk waktu 
yang ditentukan untuk tujuan itu oleh 
Gubernur Jenderal, bertindak sesuai 
dengan saran Perdana Menteri.

9. Jika anggota Komisi karena alasan 
apapun tidak dapat melaksanakan 
fungsi jabatannya, Gubernur-Jenderal, 
bertindak sesuai dengan saran Per-
dana Menteri, dapat menunjuk orang 
yang memenuhi syarat untuk diangkat 
sebagai anggota Komisi untuk bertin-
dak sebagai anggota, dan setiap orang 
yang ditunjuk akan, berdasarkan keten-
tuan ayat (6) dan (7) dari pasal ini, terus 
bertugas sampai jabatan di mana ia 
diangkat diisi atau, sesuai masalahnya, 
sampai pemegang kewajiban kembali 
melaksanakan tugasnya atau sam-
pai penunjukan untuk menggantikan 
dicabut oleh Gubernur Jenderal, bertin-
dak sesuai dengan saran Perdana Men-
teri: Dengan ketentuan bahwa Perdana 
Menteri harus berkonsultasi dengan 
Pemimpin Oposisi sebelum member-
ikan saran kepada Gubernur Jenderal 
untuk tujuan ayat ini dan ayat (8) pasal 
ini.

10. Anggota Komisi tidak dapat men-
jalankan tugas jabatannya sampai ia 
mengambil dan memegang sumpah 
setia dan sumpah jabatan.

11. Komisi, dalam melaksanakan fung-
sinya berdasarkan Konstitusi ini, 
tidak dapat tunduk pada arahan atau 
kontrol dari orang atau otoritas lain.

12. Komisi dapat, oleh peraturan atau 
lainnya, mengatur tata tertibnya 
sendiri.

13. Komisi dapat, dengan persetujuan 
dari Perdana Menteri, memberi 
wewenang atau menetapkan tugas 
kepada pejabat publik atau otoritas 
Pemerintah untuk tujuan pelaksanaan 
fungsinya.

14. Komisi dapat, sesuai dengan aturan 
tata tertibnya, bertindak meskipun 
terjadi kekosongan dalam keanggota-
annya atau ketidakhadiran anggot-
anya dan persidangannya tidak akan 
batal oleh kehadiran atau keterlibatan 
orang yang tidak berhak hadir atau 
terlibat dalam persidangan tersebut: 
dengan ketentuan bahwa setiap kepu-
tusan Komisi memerlukan persetu-
juan mayoritas dari semua anggot-
anya.

15. Komisi memberikan laporan tahunan 
tentang kegiatan-kegiatannya kepada 
Gubernur Jenderal, dan membuat 
salinan laporan tersebut yang akan 
diserahkan kepada kedua Dewan Par-
lemen.

(Pengangkatan Dan Hal-Hal Lain 
Terkait Pelayanan Publik )

100

1. Berdasarkan ketentuan Konstitusi ini, 
kekuasaan untuk menunjuk orang-
orang untuk memegang atau bertindak 
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dalam jabatan-jabatan pelayanan pub-
lik (termasuk wewenang menentukan 
promosi dan pemindahan dan menge-
sahkan pengangkatan), kekuasaan 
untuk melakukan kontrol disipliner 
atas orang-orang yang memegang 
atau bertindak di jabatan tersebut dan 
kekuasaan untuk memberhentikannya 
dari jabatan tersebut dipegang oleh 
Komisi Pelayanan Publik.

2. Komisi Pelayanan Publik dapat, den-
gan persetujuan dari Perdana Menteri, 
melalui arahan tertulis dan berdasar-
kan syarat-syarat yang menurut-
nya diperlukan, mendelegasikan 
salah satu kekuasaan yang ditentu-
kan dalam ayat (1) pasal ini kepada 
salah atau lebih anggota Komisi atau 
kepada pejabat publik mana pun.

3. Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini 
tidak berlaku dalam kaitannya dengan 
jabatan berikut, yakni:

a. jabatan-jabatan yang dikenai 
Pasal 101 Konstitusi ini;

b. jabatan Direktur Penuntut Umum;

c. jabatan Direktur Audit;

d. jabatan Kejaksaan Agung;

e. jabatan Pengawas Pemilihan 
Umum;

f. jabatan-jabatan yang dikenai 
Pasal 103 Konstitusi ini;

g. jabatan-jabatan di Kepolisian.

4. Tidak seorang pun dapat diangkat 
berdasarkan pasal ini menjadi, atau 
bertindak sebagai, staf pribadi Guber-
nur Jenderal kecuali dengan persetu-
juan Gubernur Jenderal yang bertin-
dak sesuai pertimbangannya sendiri.

5. Komisi Pelayanan Publik tidak akan 
memberhentikan atau menjatuhkan 
hukuman apapun kepada pejabat 

publik atas dasar tindakan yang harus 
dilakukan atau tidak dilakukan oleh 
petugas dalam pelaksanaan fungsi 
yudisial yang diberikan kepadanya 
kecuali Komisi Pelayanan Yudisial 
dan Hukum sepakat untuk itu.

6. Dalam menjalankan fungsinya 
Komisi Pelayanan Publik harus ber-
tindak dengan cara yang sesuai den-
gan kebijakan umum Pemerintah 
sebagaimana diamanatkan kepada 
Komisi oleh Perdana Menteri secara 
tertulis.

(Pengangkatan Sektretaris Tetap 
Dan Pegawai-Pegawai Tertentu Dan 

Hal-Hal Terkait)

101

1. Pasal ini berlaku untuk jabatan Sek-
retaris Kabinet, Sekretaris Tetap, 
kepala departemen pemerintah, 
deputi kepala departemen pemerin-
tah, jabatan kepala penasihat departe-
men pemerintah dan jabatan-jabatan 
yang ditunjuk oleh Komisi, setelah 
berkonsultasi dengan Perdana Men-
teri, sebagai jabatan yang mengha-
ruskan pemegangnya berada di luar 
Antigua dan Barbuda dalam rangka 
menjalankan fungsinya atau sebagai 
pejabat di Antigua dan Barbuda yang 
fungsinya berkaitan dengan urusan 
luar negeri.

2. Kekuasaan untuk menunjuk orang-
orang untuk memegang atau bertin-
dak dalam jabatan yang ditentukan 
pasal ini (termasuk kekuasaan untuk 
PHQJNRQ¿UPDVL� SHQXQMXNNDQ���
dan, berdasarkan ketentuan pasal 
107 Konstitusi ini, kekuasaan untuk 
melakukan kontrol disipliner atas 
orang-orang yang memegang atau 
bertindak di jabatan tersebut dan 
kekuasaan untuk memberhentikan 
orang tersebut dari jabatan tersebut, 
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berada di tangan Gubernur-Jenderal, 
bertindak sesuai dengan saran Komisi 
Pelayanan Publik: Dengan ketentuan:

a. kekuasaan untuk menunjuk seseo-
rang untuk memegang atau bertin-
dak dalam jabatan sekretaris tetap 
dengan kepindahan dari jabatan 
lain dengan gaji yang sama, 
berada di tangan Gubernur-Jen-
deral, bertindak sesuai dengan 
saran Perdana Menteri;

b. sebelum Komisi Pelayanan Publik 
memberikan saran kepada Guber-
nur Jenderal sehubungan den-
gan penunjukan seseorang untuk 
memegang jabatan yang ditentu-
kan pasal ini (selain penunjukan 
untuk jabatan sekretaris tetap den-
gan kepindahan dari jabatan lain 
dengan gaji yang sama), dia harus 
berkonsultasi dengan Perdana 
Menteri dan jika Perdana Menteri 
keberatan atas penunjukan orang 
itu untuk jabatan tersebut, Komisi 
tidak dapat menyarankan Guber-
nur Jenderal untuk mengangkat-
nya;

c. dalam kaitannya dengan jabatan 
Duta Besar, Komisaris Tinggi 
atau perwakilan utama lainnya 
dari Antigua dan Barbuda di neg-
ara lain atau yang ditunjuk untuk 
organisasi internasional, Guber-
nur-Jenderal harus bertindak ses-
uai dengan saran Perdana Menteri, 
yang harus, sebelum memberikan 
saran sehubungan dengan orang 
yang memegang jabatan publik 
apa pun yang akan diangkat oleh 
Gubernur Jenderal atas saran 
tersebut atau setelah berkonsultasi 
dengan orang atau otoritas lain, 
berkonsultasi dengan orang atau 
otoritas bersangkutan.

d. Acuan dalam pasal ini kepada 
departemen pemerintah tidak 
mencakup jabatan Gubernur-Jen-
deral, departemen Kejaksaan 
Agung, departemen Direktur 
Penuntut Umum, departemen 
Direktur Audit, departemen Pen-
gawas Pemilihan Umum, depar-
temen Panitera Senat atau Dewan 
atau Kepolisian.

(Direktur Audit)
102

1. Direktur Audit diangkat oleh keputu-
san Gubernur Jenderal sesuai dengan 
saran Komisi Pelayanan Publik, yang 
diberikan setelah Komisi berkon-
sultasi dengan Perdana Menteri dan 
telah memperoleh persetujuan Per-
dana Menteri untuk pengangkatan 
orang tersebut.

2. Jika jabatan Direktur Audit kosong 
atau jika pemegang jabatan karena 
alasan apapun tidak dapat melak-
sanakan fungsi jabatannya, Guber-
nur-Jenderal, bertindak sesuai dengan 
saran Komisi Pelayanan Publik, yang 
diberikan setelah Komisi berkonsul-
tasi dengan Perdana Menteri dan telah 
memperoleh persetujuan dari Perdana 
Menteri untuk pengangkatannya, 
dapat menunjuk orang lain untuk ber-
tindak sebagai Direktur Audit.

3. Ketentuan ayat (5) sampai (11) pasal 
87 Konstitusi ini (yang berkaitan den-
gan pengangkatan dan penghapusan 
Direktur Penuntut Umum) diber-
lakukan dalam kaitannya dengan 
Direktur Audit sebagaimana diber-
lakukan dalam kaitannya dengan 
Direktur Penuntut Umum, sehingga 
acuan dalam ayat (9) dan (10) kepada 
Komisi Pelayanan Yudisial dan 
Hukum harus dibaca sebagai acuan 
kepada Komisi Pelayanan Publik.
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(Pengangkatan Hakim, Panitera Dan 
Petugas Kehakiman Dan Hal-Hal 

Terkait )

103

1. Pasal ini berlaku untuk jabatan hakim 
dan panitera Pengadilan Tinggi dan 
panitera asisten Pengadilan Tinggi 
dan jabatan publik di departemen 
Jaksa Agung (selain jabatan Jaksa 
Agung) dan departemen Direk-
tur Penuntut Umum (selain jabatan 
Direktur) untuk pengangkatan orang-
orang yang diharuskan memenuhi 
syarat praktik sebagai pengacara atau 
pembela di Antigua dan Barbuda dan 
jabatan-jabatan lain yang berhubun-
gan dengan Pengadilan sebagaimana 
ditentukan Parlemen.

2. Kekuasaan mengangkat seseorang 
untuk memegang atau bertindak 
di jabatan-jabatan yang diatur oleh 
Pasal ini berlaku (termasuk kekua-
VDDQ� XQWXN� PHQJNRQ¿UPDVL� SHQ-
gangkatan) dan, berdasarkan keten-
tuan Konstitusi ini, kekuasaan untuk 
melakukan kontrol disipliner atas 
orang-orang yang memegang atau 
bertindak di jabatan tersebut dan 
kekuasaan memberhentikan orang 
tersebut dari jabatannya, berada di 
tangan Gubernur-Jenderal sesuai den-
gan saran Komisi Pelayanan Yudisial 
dan Hukum.

BAGIAN 2

KOMISI PELAYANAN POLISI

(Pendirian Dan Komposisi Komisi)

104

1. Akan ada Komisi Kepolisian Antigua 
dan Barbuda yang terdiri dari Ketua 
dan tidak kurang dari dua atau tidak 

lebih dari enam anggota lain yang 
diangkat oleh keputusan Gubernur 
Jenderal  sesuai dengan saran Perdana 
Menteri: Dengan ketentuan bahwa 
Perdana Menteri harus berkonsultasi 
dengan Pemimpin Oposisi sebelum 
memberikan saran kepada Gubernur 
Jenderal untuk tujuan ayat ini.

2. Ketentuan ayat (2) ke (15) pasal 99 
Konstitusi ini diberlakukan dalam 
kaitannya dengan Komisi Pelayanan 
Kepolisian sebagaimana yang ber-
laku dalam kaitannya dengan Komisi 
Pelayanan Publik.

(Pengangkatan Petugas Polisi Dan 
Hal-Hal Terkait)

105

1. Berdasarkan ketentuan pasal ini, 
kekuasaan untuk menunjuk orang-
orang untuk memegang atau bertin-
dak di jabatan Kepolisian (termasuk 
penetapan promosi dan pemindahan 
GDQ� NRQ¿UPDVL� SHQJDQJNDWDQ�� GDQ�
untuk memberhentikan dan melaku-
kan kontrol disipliner atas orang-
orang yang memegang atau bertin-
dak dalam jabatan tersebut, berada di 
tangan Komisi Pelayanan Kepolisian: 
Dengan ketentuan bahwa Komisi 
dapat, dengan persetujuan Perdana 
Menteri dan berdasarkan syarat yang 
dia anggap perlu, mendelegasikan 
salah satu kekuasaan dalam pasal ini 
kepada salah satu atau lebih anggot-
anya atau Komisioner Polisi.

2. Sebelum Komisi Pelayanan Kepoli-
sian, atau orang atau otoritas yang 
mendapat pendelegasian kekua-
saan menurut pasal ini, mengangkat 
seseorang yang sedang memegang 
kewenangan untuk pengangkatan 
yang menurut Konstitusi ini dipegang 
oleh Komisi Pelayanan Publik, maka 
Komisi Pelayanan Polisi atau orang 
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atau otoritas tersebut harus berkon-
stultasi dengan Komisi Pelayanan 
Publik.

3. Sebelum Komisi Pelayanan Kepoli-
sian mengangkat untuk jabatan 
Komisioner atau Deputi Komis-
ioner atau pos-pos serupa, dia harus 
berkonsultasi dengan Perdana Ment-
eri, dan seseorang tidak akan diangkat 
untuk jabatan itu jika Perdana Men-
teri menunjukkan keberatannya atas 
pengangkatan orang tersebut untuk 
jabatan itu kepada Komisi Pelayanan 
Polisi.

4. Sebelum Komisi Pelayanan Polisi 
mengangkat seseorang untuk jabatan 
inspektur atau semacamnya, dia harus 
berkonsultasi dengan Perdana Ment-
eri.

5. Kekuasaan untuk mengangkat ses-
eorang memegang atau bertindak di 
jabatan Kepolisian di bawah pangkat 
Sersan (termasuk kekuasaan untuk 
PHQJNRQ¿UPDVL� SHQJDQJNDWDQ� LQL��
dan, berdasarkan ketentuan pasal 
107 dari Konstitusi ini, kekuasaan 
untuk melakukan kontrol disipliner 
atas orang-orang yang memegang 
atau bertindak di jabatan tersebut 
dan kekuasaan untuk memberhenti-
kan orang tersebut dari jabatannya, 
berada di tangan Komisioner Polisi.

6. Komisioner Polisi dapat, dengan 
petunjuk yang diberikan dengan cara 
dan syarat yang dia anggap sesuai, 
mendelegasikan semua kekuasaannya 
dalam ayat (5) pasal ini, selain kekua-
saan memberhentikan jabatan atau 
mengurangi pangkat, kepada anggota 
lain di Kepolisian.

7. Seorang polisi tidak boleh diberhen-
tikan dari jabatan atau dikenakan 
hukuman lain yang termuat dalam 
pasal ini atas tindakan yang dia 

lakukan atau tidak dia lakukan dalam 
rangka melaksanakan fungsi yudisial 
yang diamanatkan kepadanya kecuali 
Komisi Layanan Yudisial dan Hukum 
sepakat didalamnya.

8. Dalam pasal ini, acuan kepada pang-
kat Sersan harus, jika kepangkatan 
dalam Kepolisian berubah (baik 
sebagai akibat dari re-organisasi atau 
penggantian bagian-bagian yang ada 
di dalam Kepolisian atau pembuatan 
bagian tambahan), ditafsirkan sebagai 
acuan kepada pangkat atau pang-
kat-pangkat sebagaimana ditentukan 
oleh Komisi Pelayanan Polisi lewat 
Keputusan diumumkan dalam Lem-
baran Negara, selama pangkat atau 
pangkat-pangkat tersebut menurut 
pendapat Komisioner paling dekat 
dengan pangkat Sersan sebelum ter-
jadi perubahan tersebut.

BAGIAN 3

DEWAN BANDING LAYANAN 
PUBLIK

(Pembentukan Dewan Dan Hal-Hal 
Terkait)

106

1. Akan ada Badan Banding Layanan 
Publik untuk Antigua dan Barbuda 
(dalam pasal ini disebut sebagai 
Dewan) yang terdiri dari:

a. seorang ketua yang diangkat 
Gubernur Jenderal  yang bertin-
dak sesuai dengan pertimbangan-
nya sendiri;

b. dua anggota yang diangkat 
Gubernur Jenderal  bertindak ses-
uai dengan saran Perdana Menteri 
yang, sebelum memberikan saran 
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itu kepada Gubernur Jenderal, 
berkonsultasi dengan Pemimpin 
Oposisi;

c. satu anggota yang diangkat oleh 
Gubernur Jenderal setelah berkon-
sultasi dengan badan-badan ter-
kait yang mewakili pelayanan 
publik, dan

d. satu anggota yang diangkat oleh 
Gubernur Jenderal setelah berkon-
sultasi dengan badan yang tepat 
mewakili anggota Kepolisian.

2. Ketentuan-ketentuan ayat (2) ke (8) 
pasal 99 Konstitusi ini diberlaku-
kan dalam hubungannya dengan 
Dewan sebagaimana diberlakukan 
dalam hubungannya dengan Komisi 
Pelayanan Publik kecuali bahwa, 
dalam penerapan ayat (8) pasal itu, 
ketentuan di mana Gubernur-Jen-
deral  bertindak sesuai dengan saran 
Perdana Menteri harus dibaca sebagai 
ketentuan di mana Gubernur-Jenderal  
bertindak sesuai pertimbangannya 
sendiri.

3. Jika suatu waktu anggota Dewan 
karena alasan apapun tidak dapat 
melaksanakan fungsi jabatannya, 
Gubernur-Jenderal, bertindak ses-
uai dengan saran orang yang men-
yarankan agar anggota tersebut 
diangkat, sesuai dengan masalahnya, 
setelah berkonsultasi dengan badan 
tempat ia berkonsultasi sebelum men-
gangkat anggota tersebut, dapat men-
gangkat orang yang memenuhi syarat 
diangkat sebagai anggota Dewan 
untuk bertindak sebagai anggota, dan 
orang yang diangkat akan terus ber-
tindak sampai jabatan di mana ia ber-
tindak diisi atau, sesuai masalahnya, 
sampai pemegang kewajiban kembali 
menjalankan tugasnya atau sampai 
pengangkatannya untuk bertindak 

dicabut oleh keputusan Gubernur-Jen-
deral sesuai dengan saran atau, sesuai 
masalahnya, setelah berkonsultasi 
seperti tersebut di atas dalam ayat 
ini: Dengan ketentuan bahwa Perdana 
Menteri harus berkonsultasi dengan 
Pemimpin Oposisi sebelum member-
ikan saran kepada Gubernur Jenderal 
menurut ayat ini sehubungan dengan 
pengangkatan seseorang untuk ber-
tindak sebagai anggota dewan yang 
diangkat berdasarkan paragraf (b) 
dari ayat (1) pasal ini.

4. Dewan akan, dalam menjalankan 
fungsinya berdasarkan Konstitusi ini, 
tidak akan tunduk pada arahan atau 
kontrol dari orang atau otoritas lain.

5. Dalam pasal ini “badan yang 
mewakili pelayanan publik” berarti 
Persatuan Pegawai Negeri Antigua 
dan Barbuda atau badan lain yang 
mewakili kepentingan pejabat pub-
lik yang ditunjuk Gubernur-Jenderal 
, “badan yang mewakili anggota 
Kepolisian” berarti Persatuan Kese-
jahteraan Polisi atau badan lain yang 
mewakili kepentingan anggota Polri 
yang ditunjuk Gubernur-Jenderal.

(Banding Dalam Perkara 
Kedisiplinan)

107

1. Pasal ini berlaku untuk:

a. setiap keputusan Gubernur Jen-
deral yang bertindak sesuai den-
gan saran Komisi Pelayanan 
Publik, atau keputusan Komisi 
Pelayanan Publik, untuk mem-
berhentikan pejabat publik dari 
jabatannya atau untuk melaku-
kan kontrol disipliner atas peja-
bat publik (termasuk keputusan 
yang dibuat pada banding atas 
atau yang menguatkan keputusan 
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orang yang mendapat pendele-
gasian kekuasaan menurut pasal 
100 (2) Konstitusi ini);

b. keputusan dari orang yang 
mendapat pendelegasian kekua-
saan menurut pasal 100 (2) Kon-
stitusi ini untuk memberhenti-
kan pejabat publik dari jabatan 
atau untuk melakukan kontrol 
disipliner atas pejabat publik 
(selain keputusan yang mengatur 
EDQGLQJ�DWDV�DWDX�NRQ¿UPDVL�ROHK�
Komisi Pelayanan Publik);

c. keputusan dari Komisi Pelayanan 
Publik untuk memberikan per-
setujuan seperti yang disyarat-
kan dalam pasal 110 (1) atau (2) 
Konstitusi ini dalam kaitannya 
dengan penolakan, pemotongan, 
pengurangan jumlah atau pember-
hentian sementara pensiun untuk 
jabatan seseorang sebagai pejabat 
publik;

d. keputusan dari Komisi Kepolisian 
untuk memberhentikan anggota 
dari Kepolisian dari suatu jabatan 
atau untuk melakukan kontrol 
disipliner atas anggota yang dijelas-
kan pasal 105 (1) Konstitusi ini;

e. jika ditetapkan Parlemen, setiap 
keputusan Komisaris Polisi dalam 
ayat (5) pasal 105 Konstitusi ini, 
atau orang yang mendapat pen-
delegasian kekuasaan seperti dia-
tur ayat (6) dari pasal tersebut, 
untuk memberhentikan seorang 
polisi dari jabatannya atau untuk 
melakukan kontrol disipliner atas 
seorang polisi;

f. keputusan yang berkaitan den-
gan disiplin angkatan darat, laut 
atau udara Antigua dan Barbuda 
sebagaimana ditetapkan oleh Par-
lemen.

2. Berdasarkan ketentuan-ketentuan 
pasal ini, banding harus disampaikan 
kepada Dewan atas keputusan yang 
diatur pasal ini dalam kasus pejabat 
publik, polisi atau anggota angkatan 
darat, laut, udara terkait dengan kepu-
tusan yang dibuat: Dengan ketentuan 
bahwa dalam hal keputusan seperti 
yang dimaksud pada ayat (1) (e) pasal 
ini, banding akan disampaikan per-
tama-tama kepada kepada Komisi 
Layanan Kepolisian jika ditetapkan 
demikian oleh Parlemen, dalam hal 
ini Komisi memiliki kekuasaan sep-
erti yang diberikan kepada Dewan 
oleh ayat (1) pasal 108 Konstitusi ini.

(Wewenang Dan Tata Tertib Dewan)

108

1. Terhadap banding yang diatur pasal 
107 Konstitusi ini atau undang-un-
dang lain yang berlaku sesuai den-
gan pasal tersebut, Dewan dapat 
menguatkan atau mengesampingkan 
keputusan yang dibanding atau mem-
buat keputusan lain selain yang dapat 
dibuat oleh otoritas atau orang yang 
dibanding.

2. Setiap keputusan Dewan memerlu-
kan persetujuan mayoritas dari semua 
anggota Dewan yang berhak terlibat 
dalam persidangan Dewan untuk 
tujuan pembuatan keputusan tersebut.

3. Berdasarkan ketentuan ayat (2) pasal 
ini, berdasarkan regulasi Dewan 
dapat membuat ketentuan untuk:

a. Tata tertib Dewan

b. Tata tertib banding yang diatur 
pasal ini;

c. Tidak termasuk ke dalam keten-
tuan ini, ketentuan-ketentuan 
pasal 107 (1) Konstitusi ini, 
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keputusan-keputusan yang ter-
kait dengan pejabat publik yang 
gajinya  tidak melebihi jumlah 
yang ditetapkan peraturan atau 
keputusan untuk melakukan 
kontrol disipliner, selain keputu-
san untuk memberhentikan dari 
jabatan seperti yang diatur.

4. Peraturan yang dibuat berdasarkan 
pasal ini dapat, dengan persetujuan 
Perdana Menteri, memberi kekua-
saan atau memaksakan tugas kepada 
pejabat publik atau otoritas Pemerin-
tah untuk tujuan pelaksanaan fungsi 
Dewan.

5. Dewan dapat, sesuai dengan keten-
tuan pasal ini dan peraturan tata ter-
tibnya, bertindak meskipun terjadi 
kekosongan dalam keanggotaan atau 
anggota tidak hadir.

BAGIAN 4

PENSIUN

(Undang-Undang Pensiun Dan 
Perlindungan Terhadap Hak-Hak 

Pensiun)

109

1. Undang-undang yang akan diberlaku-
kan sehubungan dengan pensiun yang 
diberikan kepada orang sebelum 1 
November 1981 adalah undang-un-
dang yang berlaku pada tanggal pen-
siun itu diberikan atau undang-un-
dang yang berlaku setelahnya selama 
tidak merugikan orang itu.

2. Undang-undang yang akan diber-
lakukan sehubungan dengan pensiun 
(selain yang dikenai ayat (1) pasal 
ini) harus:

a. sejauh tunjangan tersebut 
seluruhnya terkait dengan periode 

jabatan sebagai hakim atau peja-
bat Mahkamah Agung atau peja-
bat publik yang dimulai sebe-
lum 1 November 1981, berupa 
undang-undang yang berlaku 
pada tanggal tersebut, dan

b. sejauh tunjangan tersebut 
seluruhnya atau sebagian terkait 
dengan jabatan sebagai hakim 
atau pejabat Mahkamah Agung 
atau jabatan publik yang dimulai 
setelah tanggal 31 Oktober 1981, 
berupa undang-undang yang ber-
laku pada tanggal dimana periode 
jabatan dimulai, atau undang-un-
dang yang berlaku setelahnya 
selama tidak merugikan orang 
tersebut.

3. Apabila seseorang dihadapkan pada 
dua atau lebih pilihan undang-undang 
yang dapat diterapkan pada kasusnya, 
undang-undang yang ia pilih sesuai 
dengan tujuan pasal ini dianggap 
lebih menguntungkan baginya dari-
pada undang-undang lain.

4. Semua tunjangan pensiun ada-
lah (kecuali sejauh dia menurut 
undang-undang dibebankan pada dan 
sepatutnya dibayarkan dari dana lain) 
tanggungan Dana Gabungan.

5. Dalam pasal ini “tunjangan pensiun” 
berarti setiap pensiun, kompensasi, 
DWDX� JUDWL¿NDVL� ODLQQ\D� VHSHUWL� WXQ-
jangan untuk orang-orang karena 
pelayanan mereka sebagai hakim 
atau pejabat Mahkamah Agung 
atau pejabat publik atau untuk para 
janda, anak-anak, tanggungan atau 
perwakilan pribadi dari orang-orang 
yang melakukan layanan tersebut.

6. Acuan dalam pasal ini kepada 
undang-undang sehubungan dengan 
tunjangan pensiun mencakup (tanpa 
mengurangi keumumannya) acuan 
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kepada undang-undang yang menga-
tur syarat di mana tunjangan tersebut 
dapat diberikan atau di mana pembe-
rian tunjangan tersebut dapat ditolak, 
undang-undang yang mengatur syarat 
di mana tunjangan yang telah ditetap-
kan dapat ditahan, dikurangi dalam 
hal jumlah atau ditangguhkan dan 
undang-undang yang mengatur jum-
lah tunjangan tersebut.

7. Dalam pasal ini, acuan kepada layanan 
sebagai hakim adalah acuan kepada 
layanan sebagai hakim Mahkamah 
Agung dan acuan kepada layanan 
sebagai pejabat publik mencakup 
pelayanan di jabatan yang dibentuk 
berdasarkan pasal 12 Undang-undang 
tentang Mahkamah Agung.

(Wewenang Menahan Pensiun Dan 
Hal-Hal Terkait)

110

1. Di mana menurut undang-undang 
seseorang atau otoritas memiliki 
kewenangan:

a. untuk memutuskan apakah tun-
jangan pensiun akan ditetapkan 
atau tidak, atau

b. untuk menahan, mengurangi 
dalam hal jumlah atau menang-
guhkan tunjangan yang telah 
ditetapkan, maka tunjangan itu 
harus ditetapkan dan tidak dapat 
ditahan, dikurangi dalam hal jum-
lah atau ditangguhkan kecuali 
Komisi Pelayanan Publik sepakat 
dalam penolakan untuk menetap-
kan tunjangan tersebut atau, ses-
uai masalahnya, dalam keputu-
san untuk menahan, mengurangi 
dalam hal jumlah atau menanggu-
hkannya.

2. Apabila jumlah tunjangan pen-
siun yang dapat diberikan kepada 
seseorang tidak ditetapkan oleh 
undang-undang, maka jumlah tunjan-
gan yang akan diberikan kepadanya 
adalah jumlah terbesar yang jadi hak-
nya, kecuali Komisi Pelayanan Pub-
lik sepakat untuk menetapkan jumlah 
tunjangan yang lebih.

3. Komisi Pelayanan Publik tidak akan 
sepakat sesuai dengan ketentuan ayat 
(1) atau ayat (2) pasal ini dalam hal 
tindakan yang diambil atas dasar 
bahwa seseorang yang memegang 
atau pernah menjabat sebagai hakim 
Mahkamah Agung, Direktur Penuntut 
Umum atau Direktur Audit atau Pen-
gawas Pemilihan Umum telah ber-
salah karena pelanggaran di jabatan 
itu kecuali dia telah diberhentikan 
dari jabatan itu dengan alasan per-
ilaku tersebut.

4. Sebelum Komisi Pelayanan Pub-
lik sepakat sesuai dengan ketentuan 
ayat (1) atau ayat (2) pasal ini dalam 
setiap tindakan yang diambil atas 
dasar bahwa seseorang (yang meme-
gang atau pernah memegang jabatan 
yang, pada saat tindakan tersebut, 
dikenai pasal 103 Konstitusi ini) 
telah bersalah atas perilaku buruk di 
jabatan itu, Komisi Pelayanan Publik 
harus berkonsultasi dengan Komisi 
Pelayanan Yudisial dan Hukum.

5. Dalam pasal ini “tunjangan pensiun 
“ berarti setiap pensiun, kompen-
VDVL�� DWDX� JUDWL¿NDVL� ODLQQ\D� VHSHUWL�
tunjangan untuk orang-orang karena 
pelayanan mereka sebagai hakim 
atau pejabat Mahkamah Agung 
atau pejabat publik atau untuk para 
janda, anak-anak, tanggungan atau 
perwakilan pribadi dari orang-orang 
tersebut sehubungan dengan layanan 
mereka.
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6. Dalam pasal ini acuan kepada layanan 
sebagai pejabat publik termasuk 
pelayanan di jabatan yang ditetapkan 
berdasarkan pasal 12 Undang-undang 
Mahkamah Agung.

BAB VIII

KEWARGANEGARAAN

(Status Kepemilikan 
Kewarganegaraan)

111

Pada dan setelah tanggal 1 November 
1981 seseorang akan, untuk tujuan 
hukum, dianggap sebagai milik Antigua 
dan Barbuda jika, dan hanya jika, ia 
adalah warga negara.

Orang Yang Secara Otomatis Jadi 
Warga Negara Pada Saat Pengesahan 

Konstitusi Ini

112

Orang-orang berikut akan menjadi warga 
negara pada 1 November 1981:

a. setiap orang yang, jika lahir di 
Antigua, pada tanggal 31 Oktober 
1981, adalah warga negara Inggris 
dan Koloni;

b. setiap orang yang lahir di luar 
Antigua jika salah satu dari 
orang tuanya atau salah satu dari 
kakek-neneknya lahir di Antigua 
atau terdaftar atau dinaturalisasi 
ketika bermukim di Antigua;

c. setiap orang yang pada tanggal 31 
Oktober 1981 adalah warga Ing-
gris dan koloni:

 i. menjadi warga negara ber-
dasarkan Akta Kebangsaa Ing-
gris 1948 karena telah dinatu-
ralisasi pada saat bermukim di 

Antigua sebagai subjek Ing-
gris sebelum Akta itu diber-
lakukan, atau

 ii. ketika bermukim di Antigua 
dia menjadi warga negara 
karena dinaturalisasi atau ter-
daftar di bawah Akta;

d. setiap orang yang, karena lahir 
di luar Antigua, pada tanggal 31 
Oktober 1981 adalah warga Ing-
gris dan koloni dan jika ayah atau 
ibunya menjadi atau akan menjadi 
warga Inggris dan Koloni namun 
terlanjur meninggal dunia atau 
permohonan kewarganegaraan-
nya ditolak, adalah warga negara 
berdasarkan ayat (a), (b) atau (c) 
pasal ini;

e. setiap wanita yang, karena 
menikah dengan orang yang 
menjadi atau akan menjadi tetapi 
terlanjur meninggal dunia atau 
karena kewarganegaraan Inggris 
dan koloninya ditolak, akan men-
jadi warga negara berdasarkan 
ayat (a), (b), (c ) atau (d) pasal ini, 
adalah warga Inggris dan koloni 
pada tanggal 31 Oktober 1981;

f. setiap orang yang pada tanggal 31 
Oktober 1981 di bawah usia dela-
pan belas tahun dan adalah anak, 
anak tiri, atau anak angkat den-
gan cara yang diakui oleh hukum, 
dari orang-orang yang disebutkan 
dalam salah satu paragraf sebel-
umnya dari pasal ini.

(Orang Yang Secara Otomatis Jadi 
Warga Negara Setelah Pengesahan 

Konstitusi Ini)

113

Orang-orang berikut akan menjadi 
warga negara pada tanggal kelahiran 
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mereka pada atau setelah tanggal 1 
November 1981

a. setiap orang yang lahir di Antigua 
dan Barbuda: Dengan ketentuan 
bahwa seseorang tidak akan men-
jadi warga negara berdasarkan 
ayat ini jika pada saat kelahiran-
nya:

 i. tak satu pun dari orang tuanya 
adalah warga negara dan 
salah satu dari mereka memi-
liki kekebalan dari tuntutan 
dan proses hukum seperti 
yang diberikan kepada utu-
san kekuasaan asing berdau-
lat yang diakui secara resmi 
untuk Antigua dan Barbuda, 
atau

 ii. salah satu dari orang tuanya 
merupakan warga negara yang 
sedang berperang dengan 
Yang Mulia dan kelahiran ter-
jadi di tempat yang diduduki 
oleh negara tersebut;

b. setiap orang yang lahir di luar 
Antigua dan Barbuda jika pada 
tanggal kelahirannya salah satu 
orang tuanya adalah, atau akan 
menjadi tapi terlanjur meninggal 
dunia, adalah warga berdasarkan 
pasal 112 dari Konstitusi ini atau 
ayat (a) pasal ini;

c. setiap orang yang lahir di luar 
Antigua dan Barbuda jika pada 
tanggal kelahirannya salah satu 
orang tuanya adalah, atau akan 
menjadi tetapi terlanjur mening-
gal dunia, warga negara yang ber-
tugas di layanan di bawah Pemer-
intah atau di bawah kewenangan 
Pemerintah yang mengharuskan 
dia berada di luar Antigua dan 
Barbuda demi melaksanakan 
tugas-tugasnya.

(Orang Yang Diberikan 
Kewarganegaraan Dengan Pencatatan 

Setelah Pengesahan Konstitusi Ini)

114

1. Berdasarkan ketentuan ayat (e) pasal 
112 dan pasal 117 Konstitusi ini, 
orang-orang berikut berhak, setelah 
membuat permohonan, untuk ter-
daftar pada atau setelah tanggal 1 
November 1981:

a. setiap orang yang, pada tanggal 
31 Oktober 1981

 i. menikah dengan orang yang 
menjadi warga negara ber-
dasarkan pasal 112 Konstitusi 
ini; atau

 ii. menikah dengan orang yang 
akan menjadi, namun terlanjur 
meninggal sebelum 1 Novem-
ber 1981, warga negara ber-
dasarkan pasal tersebut: Den-
gan ketentuan bahwa orang 
tersebut tidak, atau tidak pada 
saat kematian pasangan, ber-
cerai dari pasangannya bawah 
keputusan pengadilan yang 
berwenang atau akta per-
ceraian;

b. setiap orang yang:

 i. menikah dengan orang yang 
sedang atau menjadi warga 
negara, atau

 ii. menikah dengan orang yang 
menjadi atau akan menjadi 
warga negara namun terlan-
jur meninggal dunia: Dengan 
ketentuan bahwa tidak ada 
permohonan yang diizinkan 
dari orang tersebut sebelum 
usia pernikahannya selama 
lebih dari tiga tahun dan 
bahwa orang tersebut tidak, 



307

Konstitusi Antigua dan Barbuda

atau tidak pada saat kematian 
pasangannya, hidup berce-
rai dari pasangannya bawah 
keputusan pengadilan yang 
berwenang atau akta per-
ceraian;

c.  i. setiap orang menjadi warga 
negara Persemakmuran yang 
pada tanggal 31 Oktober tahun 
1981 bermukim di Antigua 
dan telah biasa bermukim di 
dalamnya untuk jangka waktu 
tidak kurang dari tujuh tahun 
sebelum hari itu;

 ii. setiap orang yang menjadi 
warga negara Persemakmu-
ran yang bermukim di Anti-
gua dan Barbuda dan untuk 
jangka waktu tidak kurang 
dari tujuh tahun sebelum per-
mohonannya telah sah sebagai 
pemukim biasa di Antigua dan 
Barbuda (apakah periode itu 
dimulai sebelum 1 November 
1981 atau tidak);

d. setiap orang yang, namun karena 
telah meninggalkan kewarganeg-
araan Inggris dan Koloni agar 
memenuhi syarat untuk mem-
peroleh atau mempertahankan 
kewarganegaraan negara lain, 
akan menjadi warga negara pada 
tanggal 1 November 1981;

e. setiap orang yang, karena telah 
jadi warga negara, harus mele-
paskan kewarganegaraannya agar 
memenuhi syarat untuk mem-
peroleh atau mempertahankan 
kewarganegaraan negara lain;

f. setiap orang yang berusia di bawah 
delapan belas tahun yang ada-
lah anak, anak tiri atau anak ang-
kat dengan cara yang diakui oleh 
hukum dari warga negara atau anak, 

anak tiri atau anak sehingga angkat 
dari orang yang sedang atau akan,  
tetapi terlanjut meninggal dunia, 
berhak untuk didaftarkan sebagai 
warga negara dalam ayat ini.

2. Permohonan yang dimaksud pasal ini 
harus dibuat dengan cara seperti yang 
ditentukan untuk tujuan itu oleh atau 
di bawah undang-undang yang diber-
lakukan oleh Parlemen dan, dalam 
kasus seseorang yang dikenai ayat (1) 
(f) pasal ini, permohonan harus dib-
uat oleh orang tua atau walinya: den-
gan ketentuan bahwa jika orang yang 
dikenai  ayat (1) (f) pasal ini menikah 
atau pernah menikah, maka permo-
honan dapat dibuat oleh dia sendiri.

(Kewarganegaraan Ganda)

115

1. Seseorang, yang pada tanggal 1 
November 1981, merupakan warga 
negara atau berhak untuk didaftarkan 
sebagai warga negara dan juga mer-
upakan warga negara dari negara lain 
atau berhak untuk didaftarkan untuk 
itu, tidak dapat, semata-mata atas 
dasar bahwa ia adalah atau akan men-
jadi warga negara tersebut:

a. Dicabut kewarganegaraannya;

b. Ditolak pendaftarannya sebagai 
warga negara; atau

c. Diminta melepaskan kewar-
ga-negaraan negara lain, dengan 
atau di bawah undang-undang 
apapun.

2. Seseorang yang dimaksud pada ayat 
(1) pasal ini tidak boleh:

a. ditolak memiliki paspor Anti-
gua dan Barbuda atau paspornya 
itu ditarik, dibatalkan, atau dis-
ita semata-mata dengan alasan 
bahwa dia memiliki paspor yang 
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dikeluarkan oleh negara lain di 
mana ia jadi warga negaranya, 
atau 

b. diminta menyerahkan atau dila-
rang memperoleh paspor yang 
dikeluarkan negara lain di mana 
ia jadi warga negaranya sebelum 
dikeluarkan paspor Antigua dan 
Barbuda untuknya atau sebagai 
syarat mempertahankan paspor 
tersebut.

(Wewenang Parlemen)

116

1. Tanpa menyalahi dan berdasarkan 
ketentuan pasal 11, 112, 113 114 dan 
115 Konstitusi ini, Parlemen dapat, 
sesuai dengan ketentuan pasal ini, 
membuat ketentuan untuk pemerole-
han kewarganegaraan lewat pendaft-
aran.

2. Permohonan untuk pendaftaran di 
bawah pasal ini dapat ditolak oleh 
Menteri yang bertanggung jawab atas 
masalah tersebut dalam kasus apa pun 
di mana dia yakin bahwa ada alasan 
kuat untuk menolak permohonan 
demi kepentingan pertahanan, kea-
manan publik, moralitas publik atau 
ketertiban umum.

3. Akan ada ketentuan-ketentuan yang 
dibuat oleh Parlemen:

a. untuk pemerolehan kewarganeg-
araan Antigua dan Barbuda 
oleh orang-orang yang tidak 
memenuhi syarat atau yang tidak 
lagi memenuhi syarat menjadi 
warga negara berdasarkan keten-
tuan Bab ini;

b. untuk penolakan seseorang atas 
kewarganegaraannya;

F�� XQWXN� VHUWL¿NDVL� NHZDUJDQHJD-
raan bagi orang-orang yang telah 
memperoleh kewarganegaraan 
tersebut dan yang menginginkan 
VHUWL¿NDVL�WHUVHEXW��GDQ

d. untuk pencabutan kewarganega-
raannya dari seseorang yang mer-
upakan warga negara berdasar-
kan pendaftaran jika pendaftaran 
warga negara tersebut diperoleh 
dengan wakil palsu atau penipuan 
atau penyembunyian yang disen-
gaja atas fakta material atau jika ia 
dituntut di Antigua dan Barbuda 
atas tindakan makar atau meng-
hasut, Dengan ketentuan bahwa 
hukum yang berlaku untuk keper-
luan ayat (d) pasal ini harus men-
cakup ketentuan di mana orang 
yang bersangkutan harus memi-
liki hak banding ke pengadilan 
yang berwenang atau otoritas 
independen lainnya dan diizinkan 
memiliki perwakilan hukum pili-
hannya sendiri.

(Sumpah Setia)

117

Setiap orang yang belum menyatakan 
kesetiaan terhadap Mahkota yang 
mengajukan permohonan untuk 
pendaftaran sebagaimana ditentukan 
dalam pasal 114 Konstitusi ini wajib 
mengambil sumpah setia sebelum 
pendaftaran tersebut.

(Tafsiran)

118

1. Setiap acuan dalam Bab ini kepada 
status kebangsaan ayah dari seseorang 
pada saat kelahiran orang tersebut 
akan, dalam kasus seseorang yang lahir 
setelah kematian ayahnya, ditafsirkan 
sebagai acuan untuk status kebangsaan 
ayah pada saat kematian sang ayah, 



309

Konstitusi Antigua dan Barbuda

dan jika kematian itu terjadi sebelum 1 
November 1981, maka status kebang-
saan yang akan dimiliki ayahnya pada 
tanggal itu akan diartikan sebagai status 
kebangsaannya pada saat dia mening-
gal: Dengan ketentuan bahwa, dalam 
kasus seorang anak lahir dari luar ika-
tan pernikahan yang sah, acuan kepada 
ayah dapat diganti dengan acuan 
kepada ibu.

2. Dalam Bab ini,  “anak” mencakup 
anak yang lahir di luar pernikahan 
yang sah dan tidak legitim; “ayah”, 
dalam kaitannya dengan anak yang 
lahir di luar pernikahan yang sah dan 
tidak legitim, mencakup orang yang 
mengakui dan dapat menunjukkan 
bahwa ia adalah ayah dari si anak 
atau telah ditemukan oleh pengadilan 
dengan yurisdiksi yang sesuai bahwa 
dia adalah ayah dari anak tersebut; 
“orang tua” mencakup ibu dari anak 
yang lahir di luar nikah.

3. Untuk keperluan Bab ini, seseorang 
yang lahir di atas kapal laut atau 
pesawat udara yang terdaftar sebagai 
milik pemerintah suatu negara, akan 
dianggap telah lahir di tempat di 
mana kapal atau pesawat udara terse-
but terdaftar atau, sesuai masalahnya, 
di negara tersebut.

BAB IX

KETENTUAN YUDISIAL

(Yuridiksi Asal, Pengadilan Tinggi 
Masalah-Masalah Konstitusi)

119

1. Berdasarkan ketentuan pasal 25 (2), 
47 (8) (b), 56 (4), 65 (5), 124 (7) (b) 
dan 124 Konstitusi ini, setiap orang 
yang menuduh bahwa ketentuan 
apapun dari Konstitusi ini (selain 
ketentuan Bab II) telah atau sedang 

dilanggar dapat, jika ia memiliki 
kepentingan yang relevan, memo-
hon kepada Pengadilan Tinggi untuk 
suatu putusan dan untuk bantuan 
yang diatur pasal ini.

2. Pengadilan Tinggi memiliki yuris-
diksi terkait pemberlakuan yang dia-
tur pasal ini untuk menentukan apa-
kah ketentuan-ketentuan Konstitusi 
ini (selain ketentuan Bab II) telah atau 
sedang dilanggar dan untuk membuat 
putusan yang sesuai.

3. Manakala Pengadilan Tinggi mem-
buat putusan yang diatur pasal ini 
bahwa ketentuan Konstitusi ini telah 
atau sedang dilanggar dan orang 
yang dituju uneuk memberlakukan 
putusan itu juga mengajukan permo-
honan, maka Pengadilan Tinggi dapat 
memberikan pertolongan yang dia 
anggap sesuai, selama pertolongan 
itu tersedia secara umum di bawah 
undang-undang apa pun dalam persi-
dangan di Pengadilan Tinggi.

4. Hakim Ketua dapat membuat keten-
tuan, atau mengizinkan pembuatan 
ketentuan, sehubungan dengan prak-
tek dan prosedur Pengadilan Tinggi 
sehubungan dengan yurisdiksi dan 
kewenangan yang diberikan kepada 
pengadilan oleh atau di bawah pasal 
ini, termasuk ketentuan yang berkai-
tan dengan waktu di mana setiap per-
mohonan yang diatur pasal ini dapat 
dibuat.

5. Seseorang hanya akan dianggap 
sebagai memiliki kepentingan yang 
relevan untuk tujuan permohonan 
yang diatur dalam pasal ini jika 
pelanggaran yang dia duga atas Kon-
stitusi mempengaruhi kepentingan-
nya.

6. Hak-hak yang diberikan kepada ses-
eorang oleh pasal ini untuk memohon 
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putusan dan bantuan sehubungan 
dengan dugaan pelanggaran Konsti-
tusi ini akan berada di samping tinda-
kan lain sehubungan dengan masalah 
yang sama yang mungkin tersedia 
untuk orang tersebut yang diatur 
oleh undang-undang lain atau aturan 
hukum lain.

7. Tidak ada dalam pasal ini yang akan 
memberi yurisdiksi kepada Penga-
dilan Tinggi untuk mendengar atau 
memutuskan masalah yang diacu 
dalam pasal 44 Konstitusi ini.

(Perujukan Masalah-Masalah 
Konstitusional Kepada Pengadilan 

Tinggi)

120

1. Manakala setiap masalah tentang 
penafsiran Konstitusi ini muncul 
dalam setiap pengadilan yang didiri-
kan di Antigua dan Barbuda (selain 
Pengadilan Banding, Pengadilan 
Tinggi atau pengadilan militer) dan 
pengadilan berkeyakinan bahwa mas-
alah tersebut terkait dengan masalah 
hukum yang substansial, maka pen-
gadilan dapat, dan harus, jika ada 
pihak dalam proses persidangan yang 
meminta, merujuk masalah itu kepada 
Pengadilan Tinggi.

2. Manakala masalah yang dirujuk ke 
Pengadilan Tinggi sesuai dengan 
pasal ini, Pengadilan Tinggi harus 
memberikan keputusannya atas mas-
alah tersebut dan pengadilan di mana 
masalah itu muncul harus memproses 
kasus sesuai dengan keputusan itu 
atau, jika keputusan tersebut dapat 
dibanding ke Pengadilan Tinggi atau 
Dewan Yang Mulia, sesuai dengan 
keputusan Pengadilan Banding atau, 
sesuai masalahnya, keputusan Dewan 
Yang Mulia.

(Banding Kepada Pengadilan 
Banding)

121

Sesuai dengan ketentuan pasal 44 Konsti-
tusi ini, hak banding yang dapat diaju-
kan atas keputusan Pengadilan Tinggi 
kepada Pengadilan Banding adalah untuk 
kasus-kasus berikut:

a. keputusan akhir dalam persidan-
gan perdata maupun pidana ten-
tang masalah yang terkait dengan 
penafsiran Konstitusi ini;

b. keputusan akhir yang diberikan 
dalam pelaksanaan yurisdiksi 
yang diberikan kepada Pengadilan 
Tinggi oleh pasal 18 Konstitusi 
ini (yang berkaitan dengan pen-
egakan hak-hak dasar dan kebe-
basan), dan

c. kasus-kasus lain yang dapat diten-
tukan oleh Parlemen.

(Banding Kepada Dewan Yang Mulia)

122

1. Hak banding yang dapat diajukan 
atas keputusan Pengadilan Banding 
kepada Dewan Yang Mulia adalah 
untuk kasus-kasus berikut

a. keputusan akhir dalam proses per-
data di mana materi sengketa yang 
dibanding ke Dewan Yang Mulia 
memiliki nilai yang ditentukan 
atau lebih dari itu atau manakala 
banding melibatkan secara 
langsung atau tidak langsung 
klaim atas atau pertanyaan ten-
tang harta atau hak yang memiliki 
nilai yang ditentukan atau lebih 
dari itu;
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b. keputusan akhir dalam persidan-
gan untuk pembubaran atau pem-
batalan perkawinan;

c. keputusan akhir dalam persidan-
gan perdata atau pidana yang mel-
ibatkan masalah mengenai penaf-
siran Konstitusi ini, dan

d. kasus-kasus lain yang ditentukan 
Parlemen.

2. Sesuai dengan ketentuan pasal 44 
(8) Konstitusi ini, Hak banding yang 
dapat diajukan atas keputusan Penga-
dilan Banding kepada Dewan Yang 
Mulia dengan persetujuan Pengadilan 
Banding adalah untuk kasus-kasus 
berikut:

a. keputusan dalam persidangan per-
data di mana menurut pendapat 
Pengadilan Banding masalah 
yang terjadi dalam banding ada-
lah masalah, karena arti penting-
nya bagi kepentingan umum dan 
lain sebagainya, harus dibawa ke 
Dewan Yang Mulia, dan

b. kasus-kasus lain yang ditentukan 
Parlemen.

3. Banding dapat dibawa ke Dewan 
Yang Mulia dengan izin khusus dari 
Yang Mulia atas keputusan Penga-
dilan Banding dalam perkara perdata 
atau pidana.

4. Acuan dalam pasal ini kepada kepu-
tusan Pengadilan Banding harus 
ditafsirkan sebagai acuan kepada 
keputusan Pengadilan Banding yang 
melaksanakan yurisdiksi yang diber-
ikan kepadanya oleh Konstitusi ini 
atau undang-undang lain yang ber-
laku.

5. Dalam pasal ini nilai yang ditentukan 
berarti nilai seribu lima ratus dolar 
atau nilai-nilai lain yang ditentukan 
Parlemen.

BAB X

TAMBAHAN-TAMBAHAN

(Pemerintahan Daerah)

123

1. Akan ada Dewan Barbuda yang akan 
menjadi badan utama pemerintah 
daerah di pulau itu.

2. Dewan akan memiliki keanggotaan 
dan tugas yang ditetapkan Parlemen.

3. Parlemen dapat mengubah setiap 
ketentuan Undang-Undang Pemer-
intah Daerah Barbuda, 1976, yang 
ditentukan dalam Tambahan 2 Kon-
stitusi ini (ketentuan-ketentuan yang 
ada di pasal ini disebut sebagai 
“ketentuan-ketentuan yang telah 
disebutkan”) dengan cara-cara yang 
ditentukan dalam ketentuan berikut 
dari pasal ini dan tidak dengan cara 
lain apapun.

4. Rancangan undang-undang untuk 
mengubah salah satu ketentuan-keten-
tuan yang telah disebutkan tidak akan 
dianggap telah disahkan oleh Dewan 
kecuali setelah pembacaan akhir di 
Dewan, rancangan undang-undang 
itu dirujuk kepada Dewan Barbuda 
oleh Panitera Dewan dan Dewan 
Barbuda memberikan persetujuannya 
atas rancangan undang-undang terse-
but lewat resolusi Dewan Barbuda, 
pemberitahuan yang segera diberikan 
oleh Dewan Barbuda kepada Panitera 
Dewan.

5. Amandemen yang dibuat Senat 
untuk rancangan undang-undang 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
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(4) pasal ini yang mana rancangan 
undang-undang tersebut telah disah-
kan oleh Dewan dan disetujui oleh 
Dewan Barbuda tidak akan diang-
gap telah disetujui oleh Dewan untuk 
tujuan pasal 55 Konstitusi ini kec-
uali Dewan Barbuda menunjukkan 
kepada Panitera Dewan persetujuan 
lewat resolusi Dewan Barbuda atas 
amandemen tersebut.

6. Untuk tujuan pasal 55 (4) Kon-
stitusi ini, amandemen rancangan 
undang-undang untuk mengubah 
salah satu ketentuan-ketentuan yang 
telah disebutkan tidak akan disa-
rankan kepada Senat oleh Dewan kec-
uali Dewan Barbuda menunjukkan 
kepada Panitera Dewan persetujuan 
lewat resolusi Dewan Barbuda untuk 
menyarankan amandemen tersebut 
kepada Dewan.

7.   a. Rancangan undang-undang untuk 
mengubah salah satu ketentu-
an-ketentuan yang telah disebut-
kan tidak dapat diserahkan kepada 
Gubernur Jenderal untuk disetujui 
kecuali jika disertai dengan per-
nyataan yang ditandatangani Juru 
Bicara (atau, jika Juru Bicara 
karena alasan apapun tidak dapat 
melaksanakan fungsi jabatan-
nya, Deputi Juru Bicara) bahwa 
ketentuan ayat (4), (5) atau (6) 
pasal ini, sesuai masalahnya, telah 
dipenuhi.

b. Pernyataan Juru Bicara atau, ses-
uai kasusnya, Deputi Juru Bicara, 
dalam ayat ini harus memastikan 
bahwa ketentuan ayat (4), (5) atau 
(6) pasal ini, sesuai masalahnya, 
telah dipenuhi dan tidak akan 
dipertanyakan dalam pengadilan 
hukum apa pun.

(Masalah-Masalah Yang Tidak Dapat 
Dibawa Ke Pengadilan Apa Pun)

124

Manakala oleh Konstitusi ini Gubernur 
Jenderal diharuskan melakukan suatu tugas 
sesuai dengan saran Kabinet, Perdana 
Menteri atau Menteri lain atau Pemimpin 
Oposisi atau orang, badan atau otoritas lain 
atau setelah berkonsultasi dengan orang, 
badan atau otoritas tertentu, masalah apakah 
Gubernur-Jenderal  telah menerima atau 
bertindak sesuai dengan saran tersebut, atau 
apakah konsultasi tersebut telah dilakukan, 
tidak dapat dibawa ke pengadilan hukum 
apa pun.

(Pengunduran Diri)

125

1. Setiap orang yang ditunjuk atau dip-
ilih untuk jabatan yang ditetapkan 
oleh Konstitusi ini dapat mengundur-
kan diri dari jabatan itu dengan menu-
lis sendiri dan ditujukan kepada orang 
atau instansi yang mengangkat atau 
memilinya, Dengan ketentuan bahwa:

a. Pengunduran diri seseorang dari 
jabatan Pimpinan atau Wakil 
Pimpinan atau dari jabatan Juru 
Bicara atau Deputi Juru Bic-
ara ditujukan kepada Senat atau 
Dewan, sesuai masalahnya, dan

b. pengunduran diri setiap orang dari 
keanggotaan Senat atau Dewan 
ditujukan kepada Pimpinan atau 
Juru Bicara, sesuai masalahnya.

2. Pengunduran diri seseorang dari 
jabatan seperti tersebut di atas mulai 
berlaku ketika surat pengunduran dir-
inya diterima oleh orang atau otoritas 
yang dituju atau orang yang diberi 
wewenang oleh orang atau otoritas 
tersebut untuk menerimanya.
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(Pengangkatan Kembali Dan 
Pengangkatan Secara Bersamaan)

126

1. Manakala seseorang telah men-
gosongkan jabatan yang ditetapkan 
Konstitusi ini atau jabatan Menteri 
yang dibentuk berdasarkan Konstitusi 
ini, dia dapat, jika memenuhi syarat, 
ditunjuk atau dipilih kembali untuk 
jabatan tersebut sesuai dengan keten-
tuan Konstitusi ini.

2. Manakala Konstitusi ini memberi-
kan kepada seseorang atau otoritas 
wewenang untuk mengangkat untuk 
jabatan apa pun, seseorang dapat 
diangkat untuk jabatan itu, walau-
pun orang lain sedang memegang 
jabatan itu, ketika orang lain terse-
but sedang izin cuti yang menunda 
pelepasan jabatan itu, dan di mana 
dua orang atau lebih yang memegang 
jabatan yang sama karena pengang-
katan dilakukan sesuai ketentuan ayat 
ini, maka, untuk tujuan setiap fungsi 
yang diamanatkan kepada peme-
gang jabatan itu, orang yang terakhir 
ditunjuk harus dianggap satu-satunya 
pemegang jabatan.

(Tafsiran)

127

1. Dalam Konstitusi ini, kecuali kontek-
snya mensyaratkan lain: “warga neg-
ara” berarti warga Antigua dan Bar-
buda dan “kewarganegaraan” harus 
ditafsirkan sesuai dengan ini, “warga 
negara Persemakmuran” berarti sep-
erti yang ditetapkan Parlemen lewat 
undang-undang, “dollar” berarti dol-
lar mata uang Antigua dan Barbuda, 
“tahun anggaran” berarti setiap peri-
ode dua belas bulan yang dimulai 
pada tanggal 1 Januari setiap tahun 
atau tanggal lain yang ditetapkan 

Parlemen, “Pemerintah” berarti 
Pemerintah Antigua dan Barbuda, 
“Dewan” berarti Dewan Perwakilan 
Rakyat, “undang-undang” berarti 
setiap undang-undang yang berlaku 
di Antigua dan Barbuda atau bagian 
daripadanya, termasuk instrumen 
yang memiliki kekuatan hukum dan 
aturan hukum tak tertulis dan “sah” 
dan “secara hukum” harus ditafsirkan 
sesuai dengan ini; “Menteri” berarti 
Menteri Pemerintah; “sumpah” men-
FDNXS� D¿UPDVL� SHQHJDVDQ�� ³VXPSDK�
setia” berarti sumpah setia yang 
ditetapkan dalam Tambahan 3 Kon-
stitusi ini; “sumpah jabatan” berarti, 
dalam kaitannya dengan jabatan apa 
pun, sumpah untuk melaksanakan 
tugas jabatan tersebut seperti yang 
ditetapkan Tambahan 3 Konstitusi 
ini, “sumpah kerahasiaan” berarti 
sumpah kerahasiaan yang ditetapkan 
dalam Tambahan 3 Konstitusi ini, 
“Parlemen” berarti Parlemen Antigua 
dan Barbuda, “ Kepolisian” berarti 
Kepolisian sebagaimana yang ditetap-
kan oleh Undang-Undang Kepolisian 
(a) dan mencakup kepolisian lain 
yang dibentuk oleh atau berdasar-
kan undang-undang yang ditetap-
kan Parlemen untuk menuntaskan 
atau melengkapi fungsi Kepolisian, 
“Pimpinan” dan “Wakil Pimpinan” 
masing-masing berarti orang yang 
memegang jabatan sebagai Pimpinan 
dan Wakil Pimpinan Senat, “jabatan 
publik” berarti setiap jabatan yang 
digaji dalam pelayanan publik dan 
mencakup jabatan yang digaji di 
Kepolisian, “pejabat publik” berarti 
orang yang memegang atau bertindak 
dalam jabatan publik dan mencakup 
pejabat atau anggota Kepolisian, 
“pelayanan publik” berarti, berdasar-
kan ketentuan pasal ini, pelayanan 
mahkota dalam kapasitas sipil sehu-
bungan dengan pemerintah Antigua 



314

Konstitusi Antigua dan Barbuda

dan Barbuda, “masa persidangan “ 
berarti periode yang diawali ketika 
Senat atau Dewan pertama kali bersi-
dang setelah penangguhan atau pem-
bubaran Parlemen dan berakhir ketika 
Parlemen ditangguhkan atau dibubar-
kan tanpa ditangguhkan, “bersidang” 
berarti dalam kaitannya dengan salah 
satu Dewan Parlemen di mana Dewan 
Perwakilan Rakyat duduk bersidang 
tanpa penundaan dan mencakup 
setiap periode di dalam komisi, “Juru 
Bicara” dan “Deputi Juru Bicara” 
berarti orang yang memegang jabatan 
sebagai Juru Bicara dan Deputi Juru 
Bicara Dewan Perwakilan Rakyat ;

2. Dalam Konstitusi ini acuan kepada 
jabatan pelayanan publik tidak dapat 
ditafsirkan mencakup:

a.  acuan kepada jabatan Pimpinan 
atau Wakil Pimpinan, Juru Bicara 
atau Deputi Juru Bicara, Perdana 
Menteri atau Menteri lainnya, 
Sekretaris Parlemen, anggota dari 
salah satu Dewan Parlemen atau 
Ombudsman;

b. Acuan kepada jabatan anggota 
Komisi yang dibentuk oleh Kon-
stitusi ini atau anggota Komite 
Penasehat Hak Prerogatif Pen-
gampunan atau anggota Pengurus 
Banding Layanan Umum;

c. Acuan kepada jabatan seorang 
hakim atau pejabat Mahkamah 
Agung;

d. Kecuali sejauh ditetapkan Par-
lemen, acuan kepada jabatan 
anggota dari dewan, pengurus, 
panel, komisi atau badan-badan 
sejenis lainnya (apakah tergabung 
atau tidak) yang dibentuk oleh 
atau berdasarkan undang-undang 
apapun.

3. Dalam Konstitusi ini:

a. Acuan kepada Konstitusi ini, 
Keputusan Mahkamah Agung, 
Akta Kebangsaan Inggris 1948 
atau Undang-Undang Pemerin-
tah Daerah Barbuda 1976, atau 
ketentuan-ketentuan dari semua 
itu, mencakup acuan kepada 
undang-undang untuk Konstitusi 
ini atau Keputusan, Akta atau 
ketentuan-ketetentuan tersebut, 
sesuai masalahnya;

b. Acuan kepada Mahkamah Agung, 
Pengadilan Banding, Pengadilan 
Tinggi dan Komisi Pelayanan 
Yudisial dan Hukum, adalah 
acuan kepada Mahkamah Agung, 
Pengadilan Banding, Pengadilan 
Tinggi dan Komisi Pelayanan 
Yudisial dan Hukum yang diben-
tuk oleh Keputusan Mahkamah 
Agung;

c. Acuan kepada Ketua Mahkamah 
Agung memiliki arti yang sama 
dengan acuan kepada Keputusan 
Mahkamah Agung;

d. Acuan kepada hakim Mahkamah 
Agung adalah acuan kepada seo-
rang hakim Pengadilan Banding 
atau Pengadilan Tinggi dan, kec-
uali konteksnya menentukan lain, 
termasuk acuan kepada hakim 
Mahkamah Agung bekas Kepu-
lauan Windward dan Kepulauan 
Leeward, dan

e. Acuan kepada petugas Mahkamah 
Agung adalah acuan kepada Ket-
uan Panitera dan petugas-petugas 
Mahkamah Agung lainnya yang 
diangkat berdasarkan Keputusan 
Mahkamah Agung.

4. Untuk tujuan Konstitusi ini, seseo-
rang tidak akan dianggap memegang 
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jabatan hanya karena kenyataan 
bahwa ia menerima pensiun atau tun-
jangan lain terkait masa jabatannya 
sebelumnya

5. Dalam Konstitusi ini, kecuali kontek-
snya menentukan lain, acuan kepada 
pemegang jabatan dengan cara 
penunjukan jabatan harus  ditafsirkan 
mencakup, sejauh kewenangannya, 
acuan kepada setiap orang yang saat 
itu berwenang untuk menjalankan 
fungsi jabatan itu.

6. Kecuali dalam kasus di mana Kon-
stitusi ini menyatakan bahwa peme-
gang jabatan di bawah sebagai orang 
yang memegang atau bertindak dalam 
jabatan lain yang pada saat itu mun-
gkin ditunjuk untuk tujuan itu oleh 
orang atau otoritas khusus lain, maka 
tidak ada orang yang dapat, tanpa per-
setujuannya, dicalonkan dipilih men-
duduki jabatan tersebut atau diangkat 
atau bertindak di dalamnya atau dapat 
dipilih untuk itu.

7. Acuan dalam Konstitusi ini kepada 
kekuasaan untuk memberhentikan 
seorang pejabat publik dari jabatan-
nya harus ditafsirkan mencakup 
acuan kepada setiap kekuasaan yang 
diberikan oleh undang-undang untuk 
meminta atau mengizinkan petugas 
itu berhenti dari pelayanan publik: 
dengan ketentuan:

a. tidak ada dalam ayat ini yang 
harus ditafsirkan sebagai pembe-
rian kepada seseorang atau otor-
itas kekuasaan untuk meminta 
Direktur Penuntut Umum, Direk-
tur Audit atau Pengawas Pemi-
lihan Umum untuk berhenti dari 
pelayanan publik, dan

b. Kekuasaan yang diberikan oleh 
undang-undang apapun untuk 
mengizinkan seseorang berhenti 

dari pelayanan publik harus, 
dalam kasus pejabat publik yang 
dapat diberhentikan dari jabatan-
nya oleh seseorang atau otoritas 
selain Komisi yang dibentuk oleh 
Konstitusi ini, berada di tangan 
Komisi Pelayanan Publik.

8. Ketentuan-ketentuan dalam Kon-
stitusi ini yang memberikan kepada 
seseorang atau otoritas apa pun 
kekuasaan untuk memberhentikan 
seorang pejabat publik dari jabatan-
nya tidak boleh menyalahi kekuasaan 
seseorang atau otoritas apa pun untuk 
menghapus jabatan tersebut atau 
menyalahi undang-undang yang men-
etapkan pensiun paksa pejabat publik 
secara umum atau jenis pejabat pub-
lik tertentu yang telah mencapai usia 
yang ditetapkan oleh atau berdasar-
kan undang-undang tersebut.

9. Manakala Konstitusi ini memberikan 
kepada seseorang atau otoritas apa pun 
kekuasaan menunjuk seseorang untuk 
bertindak atau melaksanakan fungsi 
suatu jabatan jika pemegang jabatan 
tersebut tidak mampu melaksanakan 
fungsi tersebut, maka pengangkatan 
tersebut tidak dapat dipersoalkan den-
gan alasan bahwa pemegang jabatan 
tersebut tidak mampu menjalankan 
fungsi-fungsi tersebut.

10. Tidak ada ketentuan Konstitusi ini 
yang menyatakan bahwa seseorang 
atau otoritas apa pun tidak tunduk 
pada arahan atau kontrol orang atau 
otoritas lain dalam menjalankan 
fungsi jabatan berdasarkan Konsti-
tusi ini harus ditafsirkan mengecua-
likan pengadilan hukum dari pelak-
sanaan yurisdiksi terkait persoalan 
apakah orang atau otoritas itu telah 
menjalankan fungsi-fungsi tersebut 
sesuai dengan Konstitusi ini atau 
undang-undang lainnya.
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11. Tanpa melanggar ketentuan pasal 14 
Undang-Undang Interpretasi 1978 (a) 
(seperti yang diterapkan oleh ayat (16) 
pasal ini), di mana kekuasaan apapun 
diberikan Konstitusi ini untuk mem-
buat ketetapan, regulasi atau aturan 
atau memberikan arahan atau penun-
jukan, kekuasaan tersebut harus ditaf-
sirkan mencakup kekuasaan, yang 
dapat dijalankan dengan cara yang 
sama dan tunduk pada syarat-syarat 
yang sama, jika ada, untuk mengubah 
atau mencabut setiap ketetapan, regu-
lasi, aturan, arahan, atau penunjukan 
tersebut.

12. Berdasarkan ketentuan-ketentuan 
ayat 3 (a) pasal ini, setiap acuan 
dalam Konstitusi ini kepada suatu 
undang-undang yang dibuat sebelum 
1 November 1981 harus, kecuali kon-
teksnya menentukan lain, ditafsirkan 
sebagai acuan kepada undang-undang 
tersebut sebagaimana berlaku pada 
tanggal 31 Oktober 1981.

13. Dalam Konstitusi ini, acuan kepada 
pengubahan Konstitusi ini atau 
undang-undang lain, atau ketentu-
an-ketentuannya, mencakup acuan:

a. Kepada pencabutannya dengan 
atau tanpa pemberlakuan kem-
bali atau pembentukan ketentuan 
berbeda sebagai penggantinya 
darinya;
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menghilangkan atau mengubah 
ketentuannya atau memasukkan 
ketentuan tambahan ke dalamnya 
atau sebaliknya, dan

c. Kepada penangguhan penerapan-
nya untuk jangka waktu tertentu 
atau penghentian penangguhan 
tersebut.

14. Dalam Konstitusi ini, setiap acuan 
kepada masa di mana Yang Mulia 
sedang berperang harus ditafsirkan 
sebagai acuan kepada masa di mana 
Antigua dan Barbuda terlibat dalam 
pertikaian dengan negara lain.

15. Sehubungan dengan semua hal sebe-
lum tanggal 1 November 1981, acuan 
dalam Konstitusi kepada Antigua atau 
kepada Antigua dan Barbuda dalam 
kaitannya dengan jangka waktu yang 
ditentukan, akan meliputi (sejauh 
yang diperlukan konteks) acuan-ac-
uan sebagai berikut:

a. mulai tanggal 27 Februari 1967 
sampai 31 Oktober 1981;

b. kepada koloni Antigua sehubun-
gan dengan periode dari 1 Juli 
1956 sampai 26 Februari 1967, 
dan

c. kepada Kepresidenan Antigua 
yang terdiri dari koloni Kepu-
lauan Leeward sehubungan den-
gan periode 5 Maret 1872 sampai 
dengan 30 Juni 1956.

16. Akta Interpretasi 1978 berlaku, den-
gan penyesuaian yang perlu, untuk 
tujuan menafsirkan Konstitusi ini 
dan lain-lain dalam kaitannya den-
gan Konstitusi ini yang berlaku untuk 
tujuan menafsirkan dan dalam kaitan-
nya dengan Akta Parlemen Inggris.

TAMBAHAN 1 UNTUK 
KONSTITUSI INI

BAGIAN I

Ketentuan-Ketentuan Konstitusi Yang 
Diacu Dalam Pasal 47 (5)

 i. Bab II; 

 ii. Bab VI; 



317

Konstitusi Antigua dan Barbuda

 iii. Pasal 22, 23, 68 dan 80; 

 iv. Pasal 27, 28, 36, 40, 44, 46, 52, 
54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 
dan 65. 

 v. Bab VII (except Pasal 106, 107 
dan 108); 

 vi. Bab VIII; 

 vii. Bab I; 

 viii. Pasal 123; 

 ix. Pasal 127 dalam penerapannya 
atas ketentuan-ketentuan yang 
disebutkan dalam item-item 
bagian ini yang disebut di depan. 

BAGIAN II

Ketentuan Keputusan Mahkamah 
Agung Yang Disebut Dalam Pasal

47(5) Pasal 4, 5, 6, 8, 11, 18 dan 19. 

Tambahan 2 Untuk Konstitusi Ini

Pasal 123 (3) sampai (7)

Ketentuan Tentang Peraturan 
Pemerintahan Daerah Barbuda, 1976

YANG DIACU DALAM PASAL 123 
(3) SAMPAI (7) Pasal 1 sampai 44 dan 
Tambahan Pertama 

TAMBAHAN 3 UNTUK 
KONSTITUSI INI

Sumpah (Atau Pernyataan) Setia

Saya bersumpah (atau menegaskan 
dengan khidmat) bahwa saya akan 
memegang teguh kesetiaan kepada Yang 
Mulia Ratu Elizabeth Kedua, Ahli Waris 
dan para Penerusnya, menurut undang-

undang. Semoga Tuhan menolong saya. 
(Untuk dihilangkan dalam penegasan).

Sumpah (Atau Penegasan) Jabatan

Saya bersumpah (atau menegaskan 
dengan khidmat) bahwa saya akan 
menghormati, memegang dan 
mempertahankan Konstitusi Antigua dan 
Barbuda dan undang-undang, bahwa saya 
akan sungguh-sungguh, dengan tidak 
memihak dan dengan segala kemampuan 
terbaik saya,  akan melaksanakan tugas-
tugas saya dan melakukan yang benar 
untuk semua orang tanpa rasa takut atau 
pamrih, pilih kasih atau permusuhan. 
Semoga Tuhan menolong saya. (Untuk 
dihilangkan dalam penegasan).

Sumpah (Atau Penegasan) 
Kerahasiaan

Saya bersumpah (atau menegaskan 
dengan khidmat) bahwa saya dengan 
alasan apa pun, dan kapan pun, tidak 
akan mengungkapkan setiap nasihat, 
saran, pendapat atau suara yang 
diberikan oleh Menteri apapun sebagai 
anggota kabinet dan bahwa saya tidak 
akan, kecuali dengan otoritas Kabinet 
dan sampai batas seperti yang diperlukan 
untuk pelaksanaan pemerintahan Antigua 
dan Barbuda, secara langsung atau tidak 
langsung mengungkapkan urusan atau 
proses Kabinet atau masalah apa pun 
yang ada dalam pikiran saya sebagai 
anggota (atau Sekretaris) Kabinet. 
Semoga Tuhan menolong saya. (Untuk 
dihilangkan dalam penegasan ).

TAMBAHAN 2 UNTUK 
KEPUTUSAN

Ketentuan-Ketentuan Peralihan 
Susunan Ayat

Paragraf
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1. Pelaksanaan tugas Gubernur-Jenderal.

2. Undang-undang terdahulu

3. Parlemen.

4. Menteri dan Sekretaris Parlemen.

5. Jabatan Kejaksaan Agung.

6. Pejabat publik.

7. Keputusan Mahkamah Agung .

8. Keputusan Banding.

9. Perlindungan dari perampasan harta.

10. Warga Persemakmuran.

11. Interpretasi.

Pelaksanaan Tugas Gubernur 
Jenderal

Sampai saat di mana seseorang telah 
menerima jabatan sebagai Gubernur-
Jenderal yang telah diangkat sesuai 
dengan pasal 22 Konstitusi ini, orang 
yang pada 31 Oktober 1981 menjabat 
sebagai Gubernur Antigua (atau, jika 
tidak ada orang tersebut, orang yang saat 
itu bertindak sebagai Gubernur) wajib 
melaksanakan fungsi jabatan Gubernur 
Jenderal.

Undang-Undang Lama

1. Undang-undang terdahulu harus, 
mulai 1 November 1981, ditafsirkan 
GHQJDQ�PRGL¿NDVL�� DGDSWDVL�� NXDOL¿-
kasi, dan pengecualian tertentu yang 
diperlukan agar sesuai dengan Kon-
stitusi ini dan Keputusan Mahkamah 
Agung.

2. Manakala ada hal-hal yang harus 
ditentukan atau ditetapkan dalam 
Konstitusi ini oleh Parlemen atau 
oleh otoritas lain atau orang yang 
ditentukan atau ditetapkan oleh atau 
berdasarkan undang-undang terda-
hulu (termasuk amdanemen terha-
dap undang-undang tersebut yang 
dibuat berdasarkan ayat ini), penen-
tuan atau penetapan itu, sejak tang-
gal 1 November 1981, akan berlaku 
PHQJLNDW� �GHQJDQ� PRGL¿NDVL�� DGDS-
WDVL�� NXDOL¿NDVL� GDQ� SHQJHFXDOLDQ�
tertentu yang diperlukan agar sesuai 
dengan Konstitusi ini dan Keputu-
san Mahkamah Agung) seolah-olah 
undang-undang tersebut dibuat ber-
dasarkan Konstitusi ini oleh Parlemen 
atau, sesuai dengan yang dikehendaki 
masalahnya, oleh otoritas atau orang 
lain.
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3UR¿O�$UJHQWLQD

Nama Resmi : Republik Argentina

Ibu Kota Negara :  Buenos Aires

Konstitusi : 1853 di revisi tahun 1994

Bahasa Resmi :  Spanyol

Bentuk Negara :   Federal

Sistem Pemerintahan :  Demokratik Republik

Bentuk Pemerintahan :   Presidensial

Kepala Negara :  Presiden 

  Presiden dan Wakil Presiden dipilih setiap 4 
tahun sekali

Kepala Pemerintahan : Presiden 

Lembaga Legislatif  :  Bicameral; Kongres Nasional (Congreso de la 
Nación)

  Terdiri dari Senat (Senado) dan Chamber of 
Deputies (Camara de Diputados)

Lembaga Yudikatif : Mahkamah Agung atau Corte Suprema 
(Sembilan Hakim Mahkamah Agung diangkat 
oleh Presiden atas persetujuan Senat)
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Pembukaan

Bagian Pertama... Pasal 1–43

Bab I : Deklarasi, Hak, dan Jaminan... Pasal1–35

Bab II : Hak Baru dan Jaminan... Pasal 36–43

Bagian Kedua : Kewenangan Negara... Pasal 44

Judul I : Pemerintah Federal

Sub-Judul I Kekuasaan Legislatif 

Bab I : Dewan Deputi... Pasal 45–53

Bab II : Senat... Pasal 54–62

Bab III : Ketentuan-Ketentuan yang Berlaku untuk Kedua Dewan... Pasal 63–74

Bab IV : Kekuasaan Kongres... Pasal 75–76

Bab V : Pembuatan dan Pemberlakuan Undang-Undang... Pasal 77–84

Bab VI : Kantor Audit Umum Bangsa... Pasal 85

Bab VII : Ombudsman... Pasal 86

Sub-Judul II Kekuasaan Eksekutif

Bab I : Sifat dan Jangka Waktu... Pasal 87–93

Bab II : Prosedur dan Waktu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Bangsa... Pasal 94–98 

Bab III: Kekuasaan Cabang-Cabang Eksekutif... Pasal 99

Bab IV: Kepala Kabinet Menteri dan Menteri-Menteri Lain Kekuasaan Eksekutif... Pasal 100–107

Sub-Judul III Kekuasaan Kehadiran

Bab I  : Karakter dan Jangka Waktu... Pasal 108–115

Bab II : Kewenangan Pengadilan... Pasal 116–119

Sub-Judul IV Jaksa Penuntut Umum... Pasal 120

Judul II Pemerintah Provinsi... Pasal 121–129

Ketentuan Sementara... Pasal 1–17
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3DVDO�1

Bangsa Argentina menerapkan bentuk 
pemerintahan republik federal, sebagai 
mana ditetapkan Konstitusi ini.

3DVDO��

Pemerintah Federal mendukung agama 
Katolik Roma Apostolik.

3DVDO��

Pihak berwenang yang bertanggung 
jawab dari Pemerintah Federal berada 
di kota yang akan dinyatakan sebagai 
Ibu Kota Republik oleh undang-undang 
khusus Kongres, setelah menetapkan 
penyerahan wilayah untuk difederalkan 
oleh satu atau lebih lembaga legislatif 
provinsi.

3DVDO��

Pemerintah Federal menetapkan penge-
luaran Bangsa dengan dana dari Depar-
temen Keuangan Nasional, terdiri dari 
laporan tugas-tugas ekspor dan import, 
penjualan atau sewa tanah yang dimiliki 

Bangsa, pendapatan dari berbagai pos, 
pajak-pajak lain yang yang dikenakan 
secara adil dan proporsional kepada 
warga oleh Kongres Nasional, dan apa 
pun pinjaman dan transaksi kredit yang 
diperintahkan Kongres dalam kasus 
darurat nasional atau untuk usaha-usaha 
demi kepentingan nasional.

3DVDO��

Setiap provinsi akan memberlaku-
kan undang-undang dasarnya sendiri 
berdasarkan sistem republik perwakilan, 
sesuai dengan prinsip-prinsip, deklarasi, 
dan jaminan dari Konstitusi Nasional, 
memastikan administrasi keadilan, 
pemerintahan kotapraja, dan pendidikan 
dasar. Berdasarkan hal-hal ini, Pemer-
intah Federal harus memastikan setiap 
provinsi menjalankan institusi-insti-
tusinya.

3DVDO��

Pemerintah Federal dapat campur tangan 
ke dalam wilayah provinsi untuk memas-
tikan bentuk pemerintahan republik atau 
mengusir invasi asing, dan atas permint-
aan otoritas yang membentuk pemerin-
tahan provinsi, Pemerintah Federal dapat 

3HPEXNDDQ

Kami, para wakil rakyat Bangsa Argentina, berkumpul di Majelis Umum Konstituante 
oleh kehendak dan pemilih di Provinsi yang membentuknya, dalam rangka memenuhi 
kesepakatan sebelumnya, untuk membentuk persatuan nasional, jaminan keadilan, 
menjaga keamanan dalam negeri, menyediakan pertahanan umum, memajukan kese-
jahteraan umum dan mengamankan anugerah kebebasan kami, anak cucu kami, dan 
semua orang di dunia yang ingin tinggal di tanah Argentina: memohon perlindungan 
Tuhan, sumber segala akal dan keadilan: menobatkan, memutuskan, dan menetapkan 
Konstitusi ini bagi Bangsa Argentina.



324

Konstitusi Argentina

campur tangan untuk mendukung atau 
membangun kembali otoritas-otoritas 
tersebut, apakah karena mereka digul-
ingkan oleh pemberontakan atau invasi 
provinsi lain.

3DVDO��

Kebijakan publik dan peradilan satu 
provinsi layak dipercayai di provin-
si-provinsi lain, dan Kongres mungkin, 
oleh undang-undang umum, menetapkan 
cara di mana kebijakan dan peradilan 
harus dilaksanakan dan efek hukum 
pelaksanaannya.

3DVDO��

Warga suatu provinsi berhak atas semua 
hak, keistimewaan, dan kekebalan yang 
melekat dalam kondisi warga provinsi 
lain. Ekstradisi pelaku kriminal adalah 
kewajiban timbal balik di antara semua 
provinsi.

3DVDO��

Diseluruh wilayah teritorial Bangsa tidak 
akan ada Bea Cukai selain yang nasional, 
di mana tarif yang berlaku adalah yang 
ditetapkan Kongres.

3DVDO���

Barang produksi atau manufaktur nasi-
onal bebas dari pajak di seluruh Repub-
lik, serta sirkulasi semua jenis benda dan 
barang dagangan yang dibebaskan Bea 
Cukai nasional.

3DVDO���

Barang produksi atau manufaktur nasi-
onal atau asing, serta segala jenis ternak, 
yang dapat dipindah-pindahkan dari 
wilayah satu provinsi ke provinsi lain, 
bebas dari bea transit, sama seperti 
gerbong, kapal atau binatang yang 
diangkuat atau pengangkut mereka, dan 
tidak ada bea lain, apa pun namanya, 
yang dikenakan atas semua itu karena 
melewati wilayah tersebut.

3DVDO���

Kapal yang berlayar dari satu provinsi 
ke yang lain tidak wajib membayar bea 
masuk, jangkar, atau transit; dan tidak 
ada kekhususan yang diberikan dalam hal 
apapun untuk suatu pelabuhan dibanding 
yang lain, undang-undang atau peraturan 
perdagangan.

3DVDO���

Provinsi baru dapat diterima ke dalam 
Bangsa, tetapi provinsi baru itu tidak 
dapat didirikan di wilayah provinsi atau 
provinsi-provinsi lain, atau terdiri dari 
beberapa provinsi, tanpa persetujuan dari 
badan legislatif provinsi yang bersangku-
tan serta Kongres.

3DVDO���

Semua penduduk Bangsa berhak 
atas hak-hak berikut, sesuai dengan 
undang-undang yang mengatur pelak-
sanaannya, yaitu: untuk bekerja dan 
menjalankan tugas dalam pekerjaan sah 
apa pun, untuk berpindah dan berdagang; 
untuk mengajukan petisi kepada pihak 
berwenang, untuk masuk, menetap, 
melintasi, dan meninggalkan wilayah 
Argentina; untuk mempublikasikan 
ide-ide mereka melalui pers tanpa sensor 
awal, untuk memanfaatkan dan mele-
pas harta mereka, untuk berserikat demi 
tujuan yang berguna, untuk memeluk 
agama mereka secara bebas, untuk 
mengajar dan belajar.

3DVDO����GXD

(1)  Tenaga Kerja dalam berbagai ben-
tuknya dilindungi undang-undang, 
yang harus menjamin untuk para 
pekerja: kondisi kerja yang adil dan 
bermartabat, jam kerja terbatas, cuti 
dan liburan berbayar, remunerasi yang 
adil, upah minimum dan disesuaikan, 
upah yang sama untuk pekerjaan yang 
sama; partisipasi dalam keuntungan 
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perusahaan, dengan kontrol produksi 
dan kolaborasi dalam pengelolaan, 
perlindungan terhadap pemecatan 
sewenang-wenang, stabilitas pegawai 
negeri, organisasi serikat buruh yang 
bebas dan demokratis yang diakui 
semata-mata lewat registrasi dalam 
catatan khusus.

(2)  Serikat buruh dengan ini dijamin: hak 
untuk masuk ke dalam tawar-men-
awar kerja bersama, hak untuk men-
gajukan konsiliasi dan arbitrase, hak 
untuk mogok. Perwakilan serikat 
pekerja harus memiliki jaminan yang 
diperlukan untuk melaksanakan tugas 
serikat mereka dan orang-orang yang 
terkait dengan stabilitas pekerjaan 
mereka.

(3)  Negara akan memberikan tunjan-
gan jaminan sosial, yang harus ber-
sifat integral dan tidak bisa dicabut. 
Secara khusus, undang-undang harus 
menetapkan: asuransi sosial wajib, 
yang menjadi tanggung jawab enti-
tas pemerintah nasional atau provinsi 
dengan otonomi keuangan dan 
ekonomi, yang dikelola oleh pihak 
yang berkepentingan dengan parti-
sipasi negara, tanpa tumpang tindih 
kontribusi; dana pengunduran diri 
dan pensiun yang disesuaikan; per-
lindungan penuh atas keluarga, per-
lindungan tempat tinggal, tunjangan 
keluarga dan akses ke perumahan 
yang layak.

3DVDO���

Dalam Bangsa Argentina tidak ada 
budak: beberapa yang masih ada akan 
merdeka dengan mengucapkan sumpah 
Konstitusi, dan undang-undang khusus 
akan mengatur apa kompensasi yang 
harus diberikan dengan deklarasi. 
Kontrak untuk pembelian dan penjualan 
seseorang adalah kejahatan yang harus 
dipertanggungjawabkan kedua pihak 

yang terlibat di dalamnya, serta notaris 
atau pejabat yang mengesahkannya. Dan 
budak-budak yang memasuki Bangsa ini 
dengan cara apa pun langsung merdeka 
karena memasuki wilayah teritorial 
Republik.

3DVDO���

Bangsa Argentina tidak mengakui darah 
atau kelahiran yang memiliki hak preroga-
tif: tidak ada privilese pribadi atau gelar 
bangsawan. Semua penduduknya adalah 
sama di hadapan hukum, dan dapat diter-
ima untuk pekerjaan tanpa persyaratan 
selain kemampuan mereka. Kesetaraan 
adalah dasar perpajakan dan tanggung 
jawab publik lain.

3DVDO���

Harta benda tidak dapat dilanggar, dan 
tidak ada harta penghuni Bangsa yang 
dapat dirampas kecuali berdasarkan 
putusan hukum berdasarkan undang-un-
dang. Pengambilalihan karena alasan 
kepentingan umum harus disahkan oleh 
undang-undang dan kompensasi di awal. 
Hanya Kongres yang dapat mengiz-
inkan pajak yang tercantum dalam 
Pasal 4. Tidak ada pelayanan pribadi 
yang dapat diminta kecuali berdasarkan 
undang-undang atau putusan berdasar-
kan undang-undang. Setiap penulis atau 
penemu adalah pemilik eksklusif karya 
dan penemuannya untuk jangka yang 
ditetapkan undang-undang. Penyitaan 
harta kekayaan dengan ini dihapus-
kan selamanya dari Kitab Undang-un-
dang Hukum Pidana Argentina. Tidak 
ada kelompok bersenjata yang dapat 
melakukan permintaan atau memberikan 
bantuan apa pun untuk melakukannya.

3DVDO���

Tidak ada penghuni Bangsa dapat 
dihukum tanpa terlebih dahulu diadili 
berdasarkan undang-undang yang 
berlaku sebelum tindakan yang menye-
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babkan dia diadili dilakukan, atau diadili 
oleh komisi khusus, atau dihindarkan 
dari hakim yang ditunjuk undang-undang 
sebelum tindakan yang menyebakan dia 
diadili. Tak seorang pun dapat dipaksa 
untuk bersaksi melawan dirinya sendiri, 
atau ditangkap kecuali berdasarkan 
surat perintah tertulis yang dikeluarkan 
oleh badan yang berwenang. Pembelaan 
orang yang diadili dan hak-haknya tidak 
dapat dilanggar. Domisili tidak dapat 
dilanggar, serta korespondensi tertulis 
dan surat-surat pribadi, dan undang-un-
dang harus menentukan di mana kasus 
dan untuk apa alasan penggeledahan 
mereka dan pendudukan atasnya dapat 
diizinkan. Hukuman mati untuk tujuan 
politik, segala jenis siksaan dan mencam-
buk, dihapuskan selamanya. Penjara 
Bangsa harus sehat dan bersih, untuk 
keamanan dan bukan untuk menghukum 
para tahanan yang ditahan di dalamnya, 
dan setiap tindakan yang diambil dengan 
dalih pencegahan yang dapat menye-
babkan mempermalukan mereka di luar 
tuntutan keamanan, harus dipertanggu-
ngjawabkan oleh hakim yang mengizink-
annya.

3DVDO���

Tindakan pribadi seseorang yang sama 
sekali tidak mengganggu ketertiban 
atau moralitas publik, dan tidak melu-
kai pihak ketiga, hanya dapat dipertang-
gungjawabkan pada Tuhan dan dibe-
baskan dari otoritas hakim. Tidak ada 
penghuni Bangsa yang wajib melaku-
kan apa yang tidak dituntut undang-un-
dang atau dicegah dari hal-hal yang 
tidak dilarangnya.

3DVDO���

Orang asing dapat menikmati di dalam 
wilayah Bangsa semua hak-hak sipil 
warga negara, mereka dapat melak-
sanakan industri, perdagangan dan 
profesi, harta benda sendiri, membeli dan 

menjualnya, melintasi sungai dan pantai, 
menjalankan agama mereka secara bebas, 
membuat surat wasiat dan menikah di 
berdasarkan undang-undang. Mereka 
tidak diwajibkan untuk menerima kewar-
ganegaraan atau membayar pajak wajib 
yang di luar kebiasaan. Mereka dapat 
memperoleh surat naturalisasi jika telah 
berada dua tahun tanpa sela di Bangsa, 
tetapi pihak berwenang dapat mempers-
ingkat jangka waktu dengan mempertim-
bangkan orang yang meminta, selama 
nyata-nyata dan dapat membuktikan 
jasanya untuk Republik.

3DVDO���

Setiap warga negara Argentina wajib 
memanggul senjata untuk membela tanah 
air dan Konstitusi ini, sesuai dengan 
undang-undang yang dikeluarkan oleh 
Kongres dan Surat Keputusan Badan 
Eksekutif Nasional untuk tujuan ini. 
Warga dengan naturalisasi dibebaskan 
untuk melaksanakan atau tidak layanan 
ini untuk jangka waktu sepuluh tahun 
sejak tanggal mereka mendapatkan surat 
naturalisasi.

3DVDO���

Rakyat tidak dapat berunding atau 
memerintah kecuali melalui perwakilan 
mereka dan otoritas yang ditetapkan oleh 
Konstitusi ini. Setiap angkatan bersenjata 
atau sekumpulan orang yang mengambil 
hak-hak rakyat serta mengeluarkan petisi 
atas nama mereka, dianggap melakukan 
kejahatan penghasutan.

3DVDO���

Dalam hal gangguan dalam negeri atau 
serangan asing yang membahayakan 
penegakan Konstitusi ini secara penuh 
dan atau otoritas-otoritas yang dibentuk 
berdasarkan Konstitusi, maka provinsi 
atau wilayah yang dilanda kekacauan 
akan dinyatakan dalam keadaan perang 
dan jaminan konstitusional akan ditang-
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guhkan di sana. Tetapi selama masa 
penangguhan tersebut Presiden Repub-
lik tidak akan mengeluarkan keputusan 
atau menetapkan hukumannya sendiri. 
Dalam hal demikian, kekuasaannya akan 
terbatas, sehubungan dengan orang-
orang, penangkapan atau pemindahannya 
dari satu tempat ke tempat lain di dalam 
Bangsa, selama mereka tidak memilih 
meninggalkan wilayah Argentina.

3DVDO���

Kongres harus mendukung reformasi 
atas legislasi ini di semua cabangnya, dan 
pembentukan pengadilan oleh juri.

3DVDO���

Pemerintah Federal harus mendorong 
imigrasi Eropa, dan tidak dapat 
membatasi, menghalangi atau membatasi 
atau membebankan pajak apapun, 
masuknya ke wilayah Argentina orang 
asing yang datang untuk tujuan mengo-
lah tanah, meningkatkan industri, dan 
memperkenalkan dan mengajarkan seni 
dan ilmu pengetahuan.

3DVDO���

Pelayaran melalui sungai di pedalaman 
Bangsa adalah gratis untuk semua bend-
era, hanya tunduk pada peraturan yang 
dikeluarkan oleh otoritas nasional.

3DVDO���

Pemerintah Federal berkewajiban untuk 
memperkuat hubungan damai dan perd-
agangan dengan kekuatan asing, melalui 
perjanjian yang sesuai dengan prin-
sip-prinsip hukum publik yang ditetap-
kan oleh Konstitusi ini.

3DVDO���

Prinsip-prinsip, jaminan dan hak-hak 
yang diakui dalam bagian sebelumnya 
tidak akan diubah oleh undang-undang 
yang mengatur penegakan mereka.

3DVDO���

Kongres tidak dapat menyerahkan 
kewenangan Kekuasaan Eksekutif Nasi-
onal atau badan legislatif provinsi tidak 
dapat menyerahkannya kepada guber-
nur provinsi: kekuasaan istimewa atau 
kewenangan total atas publik; dia tidak 
dapat menetapkan peraturan ketundu-
kan atau supremasi yang dengannya 
kehidupan, kehormatan, atau kekayaan 
orang-orang Argentina akan berada di 
bawah kekuasaan pemerintah atau orang 
apapun. Peraturan-peraturan seperti ini 
adalah tidak sah dan akan mengakibatkan 
orang yang mengeluarkannya, meran-
cang atau menandatanganinya, bertang-
gung jawab atas tuduhan pengkhianatan 
kepada tanah air.

3DVDO���

Konstitusi ini dapat diamandemen 
keseluruhan atau sebagiannya. Perlu-
nya perubahan ini harus dinyatakan oleh 
Kongres dengan suara sekurang-kurang-
nya dua pertiga dari para anggota, tetapi 
itu tidak akan dilakukan kecuali Majelis 
berkumpul untuk tujuan tersebut.

3DVDO���

Konstitusi ini, undang-undang Bangsa 
yang ditetapkan oleh Kongres sesuai 
dengannya, dan perjanjian-perjanjian 
dengan negara asing, adalah hukum tert-
inggi Bangsa, dan otoritas dari setiap 
provinsi terikat dengannya, meskipun 
ada ketentuan lain yang bertentangan 
dengannya terdapat dalam undang-un-
dang atau konstitusi provinsi, kecuali 
untuk provinsi Buenos Aires, perjan-
MLDQ�GLUDWL¿NDVL�VHWHODK�3DNWD� WDQJJDO����
November 1859.

3DVDO���

Kongres Federal tidak akan membuat 
undang-undang yang membatasi kebe-
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basan mencetak atau membentuk yuris-
diksi federal yang mengatasi Konstitusi ini.

3DVDO���

Deklarasi, hak dan jaminan yang dijelas-
kan Konstitusi ini tidak dapat ditafsirkan 
sebagai pengingkaran hak-hak dan jami-
nan lain yang tidak disebutkan, namun 
muncul dari prinsip kedaulatan rakyat 
dan dari bentuk pemerintahan republik.

3DVDO���

Para hakim pengadilan federal tidak bisa 
sekaligus memegang jabatan di penga-
dilan provinsi. Layanan federal, apakah 
sipil atau militer, tidak akan memberikan 
hak tinggal di provinsi di mana layanan 
itu diberikan kecuali di mana karyawan 
biasa bertempat tinggal, ketentuan ini 
dipahami terkait dengan hak untuk 
memilih pekerjaan di provinsi kebetulan 
berada.

3DVDO���

Nama yang berturut-turut dipakai sejak 
1810 sampai sekarang, yaitu: “ Provinsi 
River Plate Bersatu”, “Republik Argen-
tina”, “Konfederasi Argentina”, untuk 
selanjutnya akan menjadi nama resmi 
yang digunakan tanpa perbedaan untuk 
menyebut pemerintah dan wilayah 
provinsi, kata-kata “Bangsa Argentina” 
yang digunakan dalam pembuatan dan 
pemberlakuan undang-undang.

%$%�,,
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3DVDO���

(1)  Konstitusi ini tetap berlaku bahkan 
ketika pelaksanaannya terganggu 
oleh peraturan yang memaksa mela-
wan tatanan kelembagaan dan sistem 
demokrasi. Peraturan ini akan diang-
gap tidak sah.

(2)  Pembuatnya akan dihukum dengan 
hukuman yang dinyatakan dalam 
3DVDO� ���� GLGLVNXDOL¿NDVL� VHODPDQ\D�
dari jabatan publik dan dikecualikan 
dari anugerah grasi dan pergantian 
hukuman.

(3)  Mereka yang, sebagai konsekuensi 
dari peraturan tersebut ini, sedianya 
akan menerima kekuasaan yang diber-
ikan kepada otoritas terkait Konstitusi 
ini atau otoritas terkait provinsi, akan 
dihukum dengan hukuman yang sama 
dan akan bertanggung jawab secara 
perdata dan pidana atas tindakan 
mereka. Tindakan mereka tidak akan 
dikenai pengecualian.

(4)  Segala warga negara memiliki hak 
untuk memberikan perlawanan terha-
dap mereka yang melakukan tindakan 
pelanggaran yang dinyatakan dalam 
bagian ini.

(5)  Dia yang, karena ingin memperkaya 
diri sendiri, melakukan penipuan 
berat terhadap Bangsa juga berarti 
menipu sistem demokrasi, dan harus 
GLGLVNXDOL¿NDVL� XQWXN� PHPHJDQJ�
jabatan publik untuk jangka yang 
ditentukan oleh hukum.

(6)  Kongres akan memberlakukan 
undang-undang etika publik yang 
akan mengatur pelaksanaan jabatan 
publik.

3DVDO���

(1)  Konstitusi ini menjamin pelaksanaan 
hak-hak politik secara penuh, sesuai 
dengan prinsip kedaulatan rakyat dan 
dengan hukum yang berasal darinya. 
Hak pilih bersifat universal, setara, 
rahasia dan wajib.

(2)  Kesetaraan kesempatan bagi laki-
laki dan perempuan untuk duduk 
di posisi partai pemilih dan politik 
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harus dijamin melalui kebijakan posi-
tif dalam regulasi partai politik dan 
sistem pemilihan umum.

3DVDO���

(1)  Partai politik adalah lembaga dasar 
dari sistem demokrasi.

(2)  Konstitusi ini menjamin pembentu-
kan dan pelaksanaan kegiatan mer-
eka secara bebas, serta organisasi dan 
kinerja mereka yang demokratis, per-
wakilan kelompok-kelompok minori-
tas, kompetisi bagi mereka yang jadi 
calon pejabat publik elektif, akses 
terhadap informasi publik dan komu-
nikasi ide-ide mereka.

(3)  Negara berperan dalam dukungan 
ekonomi kegiatan mereka dan pelati-
han para pemimpin mereka.

(4)  Partai politik wajib mengumumkan 
pendanaan dan asetnya kepada publik.

3DVDO���

(1)  Warga negara berhak memperke-
nalkan rancangan undang-undang 
kepada Dewan Deputi. Kongres harus 
mempertimbangkan mereka dalam 
jangka waktu dua belas bulan.

(2)  Kongres akan memberlakukan, den-
gan suara mayoritas mutlak dari 
semua anggota masing-masing 
Dewan, peraturan undang-undang 
yang tidak menuntut lebih dari tiga 
persen dari daftar pemilih nasional, 
yang harus sesuai dengan distribusi 
wilayah untuk mendukung usulan 
tersebut.

(3)  Rancangan undang-undang yang 
merujuk pada perombakan konstitusi, 
perjanjian internasional, perpajakan, 
anggaran, dan undang-undang pidana 
tidak harus berasal dari usulan rakyat.

3DVDO���

(1)  Jika usulan berasal Dewan Deputi, 
Kongres dapat memasukkan rancan-
gan undang-undang ke dalam jajak 
pendapat publik. Undang-undang 
yang mengharuskan dilakukannya 
jajak pendapat tersebut tidak dapat 
diveto. Dengan adanya suara yang 
menyetujui dari Rakyat, rancangan 
undang-undang itu akan menjadi 
undang-undang dan pengesahannya 
berlangsung secara otomatis. 

(2)  Kongres atau Presiden Bangsa, ses-
uai dengan kekuasaan masing-mas-
ing, akan mengadakan jajak pendapat 
yang tidak mengikat. Dalam hal ini, 
voting tidak akan bersifat memaksa.

(3)  Dengan suara mayoritas mutlak 
dari semua anggota masing-mas-
ing Dewan, Kongres akan mengatur 
subjek, prosedur dan waktu jajak 
pendapat.

3DVDO���

(1)  Setiap penduduk memiliki hak atas 
lingkungan yang sehat dan seimbang 
untuk perkembangan manusia agar 
kegiatan-kegiatan produktif dapat 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
saat ini tanpa membahayakan gener-
asi mendatang, dan mereka memiliki 
tugas melestarikannya. Sebagai pri-
oritas pertama, kerusakan lingkun-
gan melahirkan kewajiban untuk 
untuk memperbaikinya sesuai dengan 
undang-undang.

(2)  Pemerintah wajib memberikan per-
lindungan hak ini, penggunaan 
rasional sumber daya alam, pelestar-
ian alam dan warisan budaya dan 
keanekaragaman hayati, dan juga 
wajib menyediakan informasi dan 
pendidikan lingkungan.
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(3)  Bangsa Argentina akan mengatur 
standar perlindungan minimum, dan 
provinsi-provinsi yang perlu mem-
perkuatnya, tanpa mengubah yuris-
diksi lokal mereka.

(4)  Masuknya ke wilayah nasional lim-
bah berbahaya saat ini atau di masa 
datang, dan orang-orang yang terjan-
gkit radioaktif, adalah terlarang.

3DVDO���

(1)  Terkait konsumsi, konsumen dan 
pengguna barang dan jasa memi-
liki hak untuk perlindungan kese-
hatan, keselamatan, dan kepentin-
gan ekonomi, untuk informasi yang 
memadai dan benar; kebebasan 
pilihan dan perlakuan yang adil dan 
dapat diandalkan.

(2)  Pemerintah wajib memberikan per-
lindungan hak yang disebut di atas, 
pendidikan untuk konsumsi, pertah-
anan terhadap segala jenis penyele-
wenangan pasar, kontrol monopoli 
alamiah dan legal, kontrol kualitas 
GDQ�H¿VLHQVL�PDQIDDW�XPXP��GDQ�SHQ-
ciptaan asosiasi konsumen dan peng-
guna.

(3)  Undang-Undang harus menetapkan 
SURVHGXU� \DQJ� H¿VLHQ� XQWXN� SHQFH-
JDKDQ�NRQÀLN�GDQ�SHQ\HOHVDLDQ��VHUWD�
peraturan untuk manfaat publik nasi-
onal. Undang-undang tersebut harus 
mempertimbangkan partisipasi aso-
siasi konsumen dan pengguna serta 
provinsi-provinsi yang berkepentin-
gan dengan lembaga-lembaga kon-
trol.

3DVDO���

(1)  Setiap orang wajib memasukkan ber-
kas penuntutan yang cepat dan ring-
kas terkait jaminan konstitusional, 
asalkan tidak ada upaya hukum lain-
nya, melawan setiap tindakan atau 

kelalaian otoritas publik atau individu 
yang saat ini atau waktu dekat mer-
XVDN�� PHPEDWDVL�� PHPRGL¿NDVL� DWDX�
mengancam hak-hak dan jaminan 
yang diakui Konstitusi, perjanjian 
atau undang-undang, dengan kes-
ewenang-wenangan atau ilegalitas 
terbuka. Dalam hal demikian, hakim 
dapat menyatakan bahwa perbua-
tan atau kelalaian didasarkan pada 
kewenangan yang inkonstitusional.

(2)  Penuntutan ringkas melawan segala 
bentuk diskriminasi dan tentang hak-
hak perlindungan lingkungan, per-
saingan, pengguna dan konsumen, 
serta tentang hak-hak kepentingan 
masyarakat umum, harus diajukan 
oleh pihak yang dirugikan, ombuds-
man dan asosiasi yang bertugas 
untuk tujuan itu yang terdaftar sesuai 
undang-undang yang menentukan 
syarat dan bentuk organisasi mereka.

(3)  Setiap orang wajib mengajukan tun-
tutan ini untuk memperoleh informasi 
terkait data dirinya dan tujuan mereka, 
terdaftar dalam catatan publik atau 
basis data, atau dalam catatan swasta 
yang dimaksudkan untuk member-
ikan informasi, dan dalam hal data 
palsu atau diskriminasi, penuntutan 
ini dapat diajukan untuk meminta 
penindakan, perbaikan, kerahasiaan 
atau memperbarui data tersebut. Sifat 
rahasia dari sumber-sumber informasi 
jurnalistik tidak akan terganggu.

(4)  Ketika hak yang dirusak, dibatasi, 
GLPRGL¿NDVL�� DWDX� GLDQFDP� PHP-
SHQJDUXKL� NHEHEDVDQ� ¿VLN�� DWDX�
dalam kasus di mana prosedur dan 
kondisi penahanan yang diperburuk, 
atau penghilangan seseorang secara 
paksa, peraturan habeas corpus harus 
diajukan pihak yang bersangkutan 
atau oleh orang lain atas namanya, 
dan hakim harus segera membuat 
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keputusan meski dalam keadaan 
perang.

%$*,$1�.('8$
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3DVDO���

Kekuasaan Legislatif Bangsa diberi-
kan dalam Kongres yang terdiri dari 
dua Dewan, Dewan Deputi Bangsa dan 
Dewan Senator untuk provinsi-provinsi 
dan Kota Buenos Aires.

%$%�,
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3DVDO���

Dewan Deputi terdiri dari wakil-wakil 
yang dipilih langsung oleh rakyat dari 
provinsi, dari Kota Buenos Aires, dan 
dari Ibukota dalam kasus rakyat yang 
tidak menetap, yang untuk tujuan ini 
dianggap sebagai konstituen dari negara 
tunggal, dan oleh pluralitas suara. Jumlah 
perwakilan adalah satu orang untuk setiap 
tiga puluh tiga ribu jiwa atau fraksi yang 
tidak boleh di bawah 16.500 jiwa. Setelah 
sensus, Kongres harus menetapkan repre-
sentasi sesuai dengan hasil sensus, yang 
diberi wewenang untuk menambah, tapi 
tidak mengurangi jumlah dasar untuk 
setiap deputi.

3DVDO���

Para deputi untuk masa persidan-
gan legislatif pertama diangkat sesuai 
proporsi berikut: untuk provinsi Buenos 
Aires, dua belas; untuk Córdoba, enam; 
untuk Catamarca, tiga;  untuk Corrien-
tes, empat; untuk Entre Ríos, dua; untuk 
Jujuy, dua; untuk Mendoza, tiga; untuk 

La Rioja, dua; untuk Salta, tiga; untuk 
Santiago; empat; untuk San Juan, dua; 
untuk Santa Fe, dua; untuk San Luis, dua; 
dan untuk Tucumán, tiga.

3DVDO���

Untuk masa persidangan legislatif kedua, 
sensus umum harus dilakukan dan jumlah 
deputi akan diatur menurut hasilnya, 
tetapi sensus ini hanya akan diperbaharui 
setiap sepuluh tahun.

3DVDO���

Untuk menjadi seorang deputi seseo-
rang disyaratkan telah mencapai usia 25 
tahun, menjadi warga yang memenuhi 
syarat selama empat tahun, dan menjadi 
penduduk asli provinsi pemilihan dia 
atau telah dua tahun tinggal langsung di 
dalamnya.

3DVDO���

Pada kesempatan ini, Badan Legislatif 
provinsi akan mengatur sarana untuk 
mengadakan pemilihan langsung daputi 
Bangsa, di masa selanjutnya, Kongres 
akan memberlakukan undang-undang 
umum.

3DVDO���

Deputi akan memegang jabatan untuk 
masa jabatan empat tahun dan dapat dipi-
lih kembali, tetapi Dewan harus diper-
baharui dengan setiap dua tahun, untuk 
tujuan ini mereka yang terpilih untuk 
masa persidangan legislatif pertama, 
setelah bersidang, akan menarik undian 
untuk memutuskan orang-orang yang 
akan pergi setelah periode pertama.

3DVDO���

Dalam hal kekosongan kursi, Pemerintah 
provinsi atau Ibu Kota akan mengada-
kan pemilihan yang sah untuk memilih 
anggota baru.
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3DVDO���

Semua rancangan undang-undang 
untuk menaikkan pendapatan dan untuk 
perekrutan tentara hanya berasal di 
Dewan Deputi.

3DVDO���

Hanya Dewan Deputi yang memiliki 
kekuasaan untuk memakzulkan Presiden, 
Wakil Presiden, Kepala Kabinet Ment-
eri, para Menteri, dan Hakim Mahkamah 
Agung, di depan Senat, dalam kasus-ka-
sus tuduhan telah melakukan pelangga-
ran atau kejahatan dalam pelaksanaan 
tugasnya, atau untuk kejahatan biasa 
yang telah dibuktikan dan setelah kepu-
tusan untuk mengadakan pemakzulkan 
diputuskan oleh mayoritas dua pertiga 
anggota yang hadir.

%$%�,,
6(1$7
3DVDO���

Senat terdiri dari tiga senator untuk 
masing-masing provinsi, dan tiga untuk 
Kota Buenos Aires, dipilih secara bersa-
ma-sama dan langsung, untuk dua kursi 
bagi partai politik yang memperoleh 
suara mayoritas, dan satu kursi bagi partai 
politik yang menyusul jumlah suaranya. 
Setiap Senator memiliki satu suara.

3DVDO���

Untuk dipilih senator, diperlukan syarat-
syarat berikut: telah mencapai usia 30 
tahun, menjadi warga Bangsa enam tahun, 
memiliki pendapatan tahunan dua ribu 
peso atau pendapatan lain yang setara, dan 
berasal dari provinsi pemilihan dia atau 
telah dua tahun tinggal di dalamnya.

3DVDO���

Senator memegang jabatan untuk masa 
jabatan enam tahun dan dapat dipilih 

kembali tanpa batas, tetapi Senat akan 
diperbaharui dengan sepertiga dari 
konstituen setiap dua tahun.

3DVDO���

Wakil Presiden Bangsa akan menjadi 
Pimpinan Senat, tapi dia tidak mempu-
nyai hak suara kecuali dalam kasus 
jumlah suara seimbang.

3DVDO���

Senat akan mengangkat seorang 
Pimpinan sementara untuk memimpin 
dalam kasus tidak adanya Wakil Pres-
iden, atau ketika ia memegang jabatan 
Presiden Bangsa.

3DVDO���

Senat diberi wewenang untuk mengadili 
dalam persidangan publik orang yang 
dimakzulkan oleh Dewan Deputi, anggot-
anya berada di bawah sumpah untuk 
kasus tersebut. Ketika Presiden Bangsa 
yang dimakzulkan, Senat akan dipimpin 
oleh Ketua Mahkamah Agung. Tidak ada 
orang yang dinyatakan bersalah tanpa 
mayoritas dua pertiga suara dari anggota 
yang hadir.

3DVDO���

Putusan tidak akan lebih jauh daripada 
memberhentikan yang bersangkutan dari 
MDEDWDQQ\D�� GDQ� PHQGLVNXDOL¿NDVL� GLD�
untuk memegang jabatan kehormatan, 
NHSHUFD\DDQ�� SUR¿W� GL� GDODP� %DQJVD��
Tapi pihak yang dinyatakan bersalah 
akan dikenakan tuduhan, pengadilan, dan 
hukuman sesuai dengan undang-undang 
dalam pengadilan biasa.

3DVDO���

Dalam kasus serangan asing, Senat juga 
diberi wewenang mengizinkan Presiden 
Bangsa menyatakan keadaan perang di 
salah satu atau beberapa tempat Republik.
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3DVDO���

Ketika terjadi kekosongan kursi di Senat 
karena penyebab kematian, pengundu-
ran diri atau lainnya, pemerintahan yang 
memiliki kursi tersebut dapat langsung 
mengadakan pemilihan anggota baru.

%$%�,,,
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3DVDO���

Kedua Dewan harus berkumpul, atas 
pertimbangan mereka sendiri, setiap 
tahun dalam masa persidangan legis-
latif biasa dari tanggal 1 Maret sampai 
30 November. Presiden Bangsa dapat 
mengusulkan persidangan istimewa atau 
memperpanjang masa persidangan biasa.

3DVDO���

Masing-masing Dewan menjadi penilai 
XQWXN� SHPLOLKDQ�� KDN� GDQ� NXDOL¿NDVL�
anggotanya, dalam hal keabsahan mereka. 
Tak satu pun dari penilaian ini sah tanpa 
suara mayoritas mutlak anggotanya, 
tetapi jumlah yang lebih kecil dapat dipa-
kai karena ketidakhadiran anggota dalam 
pertemuan, dalam syarat dan peraturan 
yang ditetapkan masing-masing Dewan.

3DVDO���

Kedua Dewan memulai dan mengakh-
iri masa persidangan legislatif mereka 
secara bersamaan. Tak satu pun dari 
mereka, sementara mereka duduk bersi-
dang, dapat menunda persidangan selama 
lebih dari tiga hari tanpa persetujuan dari 
yang lain.

3DVDO���

Masing-masing Dewan membuat pera-
turan tata tertib persidangannya sendiri, 

dan dengan persetujuan dari dua pertiga 
anggotanya dapat menegur salah satu 
anggotanya yang berperilaku tidak tertib 
dalam melaksanakan tugasnya, atau bisa 
PHQJJDQWLQ\D� NDUHQD� FDFDW� ¿VLN� DWDX�
moral yang terjadi setelah pengakuan-
nya, dan bahkan mungkin mengusir dia 
dari dewan; tetapi mayoritas satu tambah 
setengah suara yang hadir sudah cukup 
untuk memutuskan pengunduran diri 
sukarela anggota dari jabatannya.

3DVDO���

Senator dan deputi, ketika menempati 
jabatannya, harus mengambil sumpah 
untuk menjalankan tugas dan bertindak 
dalam cara-cara yang sesuai dengan 
ketentuan di sini.

3DVDO���

Tidak ada anggota Kongres yang akan 
dituduh, secara hukum diperiksa, atau 
diganggu atas pendapat yang dikemuka-
kannya atau pidato yang disampaikannya 
ketika memegang jabatan sebagai legis-
lator.

3DVDO���

Tidak ada senator atau deputi yang dapat 
ditangkap sejak hari pemilihannya sampai 
berakhirnya masa jabatannya, kecuali bila 
terang-terangan melakukan kejahatan yang 
diancam hukuman mati atau hukuman 
berat dan serius lainnya, dalam hal ini lapo-
ran ringkasan dari fakta-fakta kejahatannya 
disampaikan Dewan yang sesuai.

3DVDO���

Ketika pengaduan tertulis diajukan 
kepada pengadilan biasa terkait seorang 
senator atau deputi, ketika diperiksa jika 
memang ada cukup bukti untuk dilaku-
kan peradilan publik, maka Dewan dapat, 
dengan persetujuan dari dua-pertiga 
suara, memberhentikan sementara pihak 
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tertuduh dari jabatannya dan menempat-
kannya di bawah yurisdiksi pengadilan 
yang kompeten untuk diadili.

3DVDO���

Kedua Dewan dapat memanggil Ment-
eri dari Kekuasaan Eksekutif untuk 
mendapatkan penjelasan atau laporan 
yang dianggap perlu.

3DVDO���

Tidak ada anggota Kongres yang dapat 
diangkat untuk jabatan sipil atau komisi 
di bawah Kekuasaan Eksekutif, tanpa 
persetujuan sebelumnya dari Dewan 
bersangkutan, kecuali untuk jabatan yang 
dipromosikan.

3DVDO���

Baik anggota biasa dari kalangan 
agamawan atau gubernur dalam mewakili 
provinsi mereka masing-masing dapat 
jadi anggota Kongres.

3DVDO���

Para senator dan wakil akan menerima 
remunerasi untuk jasa mereka, yang 
ditetapkan lewan undang-undang, dan 
dibayar dari Kas Bangsa.

%$%�9,

.(.8$6$$1�.21*5(6

3DVDO���

Kongres diberi kewenangan:

1. untuk membuat undang-undang ten-
tang Bea nasional. Untuk menetapkan 
bea impor dan ekspor yang harus ser-
agam di seluruh Bangsa serta taksiran 
atasnya.

2. Untuk memungut pajak tidak 
langsung sebagai kewenangan yang 
bersamaan dengan kewenangan 
provinsi. Untuk memungut pajak 
langsung untuk jangka waktu tertentu 

dan sama secara proporsional di 
seluruh wilayah nasional, karena per-
tahanan, keamanan dan kesejahteraan 
Negara memerlukannya. Pajak dalam 
ayat ini didasarkan pada partisipasi 
bersama, kecuali bagi mereka yang, 
sebagian atau semua, memiliki alo-
kasi khusus.

 Sebuah undang-undang berdasar-
kan perjanjian yang didasarkan 
pada pemahaman antara Bangsa dan 
provinsi akan membentuk sistem par-
tisipasi bersama untuk pajak ini, men-
jamin pengiriman dana secara otoma-
tis. 

 Distribusi antara Bangsa, provinsi 
dan Kota Buenos Aires, dan di antara 
mereka sendiri, harus dilakukan 
dalam hubungan langsung dengan 
yurisdiksi, layanan, dan fungsi mer-
eka masing-masing dengan memper-
timbangkan kriteria berbagi tujuan 
bersama: distribusi didasarkan pada 
prinsip-prinsip kesetaraan dan soli-
daritas yang mengutamakan penca-
paian tingkat pembangunan, standar 
hidup dan kesempatan yang sama di 
seluruh wilayah negara. 

 Undang-undang berdasarkan perjan-
jian tersebut harus berasal dari Senat 
dan disahkan dengan mayoritas mut-
lak dari semua anggota masing-mas-
ing Dewan; undang-undang ini tidak 
bisa diamandemen atau diatur secara 
sepihak, dan harus disetujui oleh 
provinsi. 

 Tidak akan ada pemindahan yuris-
diksi, layanan atau fungsi tanpa real-
okasi sesuai dana yang disetujui oleh 
undang-undang dari Kongres, jika 
diperlukan, dan oleh provinsi terkait 
atau Kota Buenos Aires, sesuai mas-
alahnya. 
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 Sebuah badan anggaran federal ber-
tanggung jawab atas kontrol dan 
pemantauan dari apa yang ditetapkan 
dalam ayat ini, menurut hukum yang 
menjamin representasi dari semua 
provinsi dan Kota Buenos Aires 
dalam hal komposisinya.

3. Untuk mengatur dan mengubah alo-
kasi tertentu yang dapat dikenakan 
partisipasi bersama, untuk jangka 
waktu tertentu, dengan undang-un-
dang khusus yang disahkan dengan 
mayoritas mutlak dari semua anggota 
masing-masing Dewan.

4. Untuk meminjam uang sebagai utang 
Bangsa.

5. Untuk memutuskan penggunaan dan 
penjualan tanah nasional.

6. Untuk membangun dan mengatur 
bank federal dengan kekuasaan untuk 
mengeluarkan uang, serta bank-bank 
nasional lainnya.

7. Untuk menyelesaikan pembayaran 
utang dalam dan luar negeri Bangsa.

8. Untuk memperbaiki setiap tahun, ses-
uai dengan standar yang diatur dalam 
paragraf ketiga ayat 2 Pasal ini, angga-
ran umum pengeluaran dan perkiraan 
sumber daya Administrasi Nasional, 
berdasarkan program umum pemerin-
tah dan rencana investasi publik, dan 
untuk menyetujui atau menolak lapo-
ran investasi.

9. Untuk memberikan subsidi dari 
Departemen Keuangan Nasional ke 
propinsi-propinsi yang pendapatan-
nya, berdasarkan anggaran mereka, 
tidak mencukupi biaya yang seharus-
nya.

10. Untuk mengatur lalu lintas pelayaran 
sungai pedalaman, mengesahkan 

operasi pelabuhan sungai yang 
dianggap perlu, dan mengatur atau 
menekan Bea Cukai.

11. Untuk menerbitkan mata uang, menga-
tur nilainya dan mata uang asing, dan 
menerapkan standar berat dan ukuran 
yang seragam untuk seluruh Bangsa.

12. Untuk memberlakukan, Undang-un-
dang Perdata, Undang-undang 
Dagang, Undang-undang Pidana, 
Undang-undang Pertambangan, 
Undang-undang Tenaga Kerja dan 
Undang-undang Jaminan Sosial, 
dalam badan yang tunggal atau terp-
isah, dengan ketentuan bahwa atur-
an-aturan tersebut tidak mengubah 
yurisdiksi lokal, dan penegakannya 
harus sesuai dengan pengadilan fed-
eral atau provinsi tergantung pada 
yurisdiksi masing-masing untuk 
orang atau benda; dan terutama untuk 
membuat undang-undang umum nat-
uralisasi dan kebangsaan bagi seluruh 
bangsa, berdasarkan prinsip kebang-
saan karena kelahiran atau pilihan 
untuk kepentingan Argentina, serta 
undang-undang tentang kepailitan, 
pemalsuan mata uang dan dokumen 
publik Negara, dan hukum-hukum 
yang mungkin diperlukan hakim 
untuk melakukan persidangan.

13. Untuk mengatur perdagangan dengan 
bangsa asing, dan perdangan antar 
provinsi.

14. Untuk mengatur dan menetapkan 
kantor pos pusat Bangsa.

15. Untuk menetapkan secara tegas 
batas-batas wilayah nasional, mem-
perbaiki batas-batas provinsi, mem-
buat batas-batas yang baru, dan untuk 
menentukan, oleh undang-undang 
khusus, organisasi, administrasi dan 
pemerintahan yang akan dimiliki 
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wilayah nasional di luar batas-batas 
yang diberikan kepada provinsi.

16. Untuk memberikan keamanan per-
batasan.

17. Untuk mengakui etnis dan budaya 
masyarakat asli Argentina. 

 Untuk menjamin penghormatan ter-
hadap identitas dan hak atas pendi-
dikan dwi-bahasa dan antarbudaya; 
untuk mengakui kapasitas legal mas-
yarakat mereka, dan kepemilikan 
komunal dan kepemilikan tanah yang 
mereka tempati secara tradisional, 
dan untuk mengatur pemberian lahan 
lainnya yang memadai dan cukup 
untuk pengembangan manusia; tidak 
satupun dari lahan-lahan itu dapat 
dijual, dialihkan atau digadaikan dan 
ditambahkan. Untuk menjamin par-
tisipasi mereka dalam isu-isu yang 
berkaitan dengan sumber daya alam 
dan kepentingan lain yang mempen-
garuhi mereka. Provinsi juga dapat 
menjalankan kekuasaan ini.

18. Untuk menyediakan untuk kemak-
muran negara, untuk kemajuan dan 
kesejahteraan semua provinsi, dan 
untuk kemajuan pendidikan, meny-
usun rencana pendidikan umum dan 
universitas, dan memajukan industri, 
imigrasi, pembangunan kereta api dan 
terusan-terusan yang dapat dilayari, 
kolonisasi tanah milik pemerintah, 
pengenalan dan pembentukan industri 
baru, impor modal asing, dan eksplor-
asi sungai-sungai pedalaman, melalui 
undang-undang yang melindungi 
tujuan-tujuan dan melalui pemberian 
sementara hak istimewa dan imbalan 
stimulan.

19. Untuk menyediakan segala sesuatu 
yang relevan dengan pembangunan 
manusia, kemajuan ekonomi den-
gan keadilan sosial, pertumbuhan 

ekonomi nasional, penciptaan lapa-
ngan kerja, pelatihan profesional 
tenaga kerja, penjagaan nilai mata 
uang, penelitian dan pengembangan 
ilmiah dan teknologi, penyebarluasan 
pemanfaatannya. Untuk menyediakan 
pertumbuhan Bangsa yang harmonis 
dan penetapan wilayah teritorialnya, 
untuk memajukan kebijakan diferen-
sial untuk menyeimbangkan pemba-
ngunan provinsi-provinsi dan daer-
ah-daerah yang relatif tidak merata. 
Inisiatif-inisiatif ini harus berasal di 
Senat. 

 Untuk membuat undang-undang yang 
mengacu pada organisasi dan dasar 
pendidikan yang menggerakkan per-
satuan nasional dan menghormati 
karakteristik provinsial dan lokal, 
yang menjamin tanggung jawab neg-
ara yang tidak dapat didelegasikan, 
partisipasi keluarga dan masyarakat, 
pembinaan nilai-nilai demokrasi dan 
kesempatan yang sama dan kesem-
patan tanpa diskriminasi apapun, dan 
yang menjamin prinsip-prinsip pen-
didikan Negara yang bebas dan adil 
masyarakat serta otonomi dan autarki 
perguruan tinggi nasional. 

 Untuk membuat undang-undang 
yang melindungi identitas budaya 
dan pluralitas, kebebasan kreatif dan 
sirkulasi karya-karya seni seniman, 
warisan seni dan tempat-tempat yang 
ditujukan untuk kegiatan budaya dan 
audiovisual.

20. Untuk mendirikan pengadilan di 
bawah Makamah Agung, untuk 
menyediakan lapangan peker-
jaan, untuk memperbaiki tanggung 
jawab-tanggung jawab terkait dengan 
itu, untuk memberikan pensiun, untuk 
menghormati keputusan dan untuk 
memberikan amnesti umum.
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21. Untuk menerima atau menolak alasan 
pengunduran diri Presiden atau Wakil 
Presiden Republik, dan mengumum-
kan kebutuhan mengadakan pemili-
han umum baru bila diperlukan.

22. Untuk menyetujui atau menolak per-
janjian yang ditandatangani dengan 
negara lain dan organisasi internasi-
onal, dan kesepakatan dengan Takhta 
Suci Vatikan, Perjanjian dan kesepa-
katan memiliki hirarki lebih tinggi 
dari undang-undang. 

 Deklarasi Amerika tentang Hak dan 
Kewajiban Manusia, Deklarasi Uni-
versal Hak Asasi Manusia, Konvensi 
Amerika tentang Hak Asasi Manusia, 
Pakta Internasional tentang Hak-hak 
Ekonomi, Sosial dan Budaya; Pakta 
Internasional tentang Hak Sipil dan 
Politik dan Protokol pemberdayaan-
nya; Konvensi tentang Pencega-
han dan Penghukuman Kejahatan 
Genosida, Konvensi Internasional 
tentang Penghapusan Segala Ben-
tuk Diskriminasi Rasial, Konvensi 
tentang Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap Perempuan, 
Konvensi Menentang Penyiksaan 
dan, Perlakuan atau Hukuman Kejam, 
Tidak Manusiawi atau Merendahkan; 
Konvensi tentang Hak Anak, dengan 
kekuatan penuh ketentuan-ketentuan 
semua itu, mereka memiliki hirarki 
konstitusional, yang tidak bertentan-
gan dengan pasal mana pun dari 
Bagian Pertama Konstitusi ini dan 
harus dipahami sebagai melengkapi 
hak dan jaminan yang diakui dalam 
Konstitusi ini. 

 Mereka hanya dapat ditolak, sesuai 
kasusnya, oleh Kekuasaan Eksekutif 
Nasional setelah mendapat persetu-
juan dari dua pertiga dari semua ang-
gota masing-masing Dewan. Untuk 

mencapai hirarki konstitusi, perjan-
jian dan konvensi lain tentang hak 
asasi manusia memerlukan suara dari 
dua-pertiga dari semua anggota mas-
ing-masing Dewan, setelah persetu-
juan oleh Kongres.

23. Untuk mengatur dan memajukan 
langkah-langkah positif yang menja-
min persamaan kesempatan dan per-
lakuan yang benar, manfaat penuh 
dan pelaksanaan hak-hak yang diakui 
oleh Konstitusi ini dan oleh perjan-
jian internasional tentang hak asasi 
manusia yang berlaku, terutama yang 
mengacu pada anak-anak, wanita, 
orang-orang lanjut usia, dan penyan-
dang cacat. 

 Untuk mengeluarkan sistem jami-
nan sosial khusus dan integral untuk 
melindungi anak-anak dari penelan-
taran, sejak kehamilan hingga akhir 
pendidikan dasar, dan untuk melind-
ungi ibu selama kehamilan dan masa 
menyusui.

24.  Menyetujui perjanjian integrasi yang 
mendelegasikan kekuasaan dan yuris-
diksi untuk organisasi-organisasi supra-
nasional dengan syarat timbal balik dan 
setara, dan yang menghormati tatanan 
demokrasi dan hak asasi manusia. 

 Aturan yang berasal darinya memi-
liki hirarki yang lebih tinggi dari 
undang-undang. Persetujuan atas 
perjanjian ini dengan negara-negara 
Amerika Latin membutuhkan suara 
mayoritas mutlak dari semua anggota 
masing-masing Dewan. Dalam kasus 
perjanjian dengan negara lain, Kongres 
Nasional, dengan mayoritas mutlak dari 
anggota yang hadir dari masing-masing 
Dewan, akan menyatakan kelayakan 
persetujuan perjanjian yang hanya akan 
disetujui dengan suara mayoritas mut-
lak dari semua anggota masing-masing 
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Dewan, seratus dua puluh hari setelah 
mengatakan pernyataan kelayakan. 
Penolakan atas perjanjian yang dimak-
sud dalam ayat ini akan memerlukan 
persetujuan terlebih dahulu dari may-
oritas mutlak dari semua anggota mas-
ing-masing Dewan.

25. Memberi wewenang kepada Kekua-
saan Eksekutif untuk menyatakan 
perang atau membuat perdamaian.

26. Untuk memberikan kewenangan 
kepada Kekuasaan Eksekutif untuk 
memerintahkan pembalasan dan 
membuat aturan mengenai rampasan 
perang.

27. Untuk membangun Angkatan Ber-
senjata di masa damai dan perang, 
dan membuat aturan terkait organi-
sasinya.

28. Untuk mengizinkan masuknya ten-
tara asing ke wilayah Bangsa dan 
mengizinkan nasional meninggalkan 
negara.

29. Untuk menyatakan keadaan perang di 
satu atau beberapa bagian dari Bangsa 
dalam kasus kerusuhan dalam negeri, 
dan untuk menyetujui atau mengakh-
iri keadaan darurat yang diumumkan 
oleh Kekuasaan Eksekutif selama 
reses Kongres.

30.  Untuk melaksanakan undang-un-
dang eksklusif atas wilayah Ibukota 
Bangsa dan untuk memberlakukan 
undang-undang yang diperlukan 
untuk mencapai tujuan tertentu ter-
kait alasan-alasan kepentingan nasi-
onal di wilayah Republik. Pemerintah 
provinsi dan kota memegang kekua-
saan untuk memungut pajak dan 
kekuasaan polisi atas alasan-alasan 

tersebut, sejauh mereka tidak meng-
ganggu pencapaian tujuan-tujuan.

31. Untuk meminta intervensi federal 
atas provinsi atau Kota Buenos 
Aires. Untuk menyetujui atau men-
cabut intervensi yang ditetapkan oleh 
Kekuasaan Eksekutif selama masa 
resesnya.

32. Untuk membuat semua undang-un-
dang dan aturan-aturan yang ses-
uai untuk memberlakukan kekua-
saan-kekuasaan tersebut di atas, dan 
semua kekuasaan lain yang diberikan 
oleh Konstitusi ini kepada Pemerin-
tah Bangsa Argentina.

3DVDO���

(1) Kekuasaan legislatif tidak dapat 
didelegasikan kepada Kekuasaan 
Eksekutif kecuali untuk masalah-ma-
salah administrasi dan keadaan 
darurat, dengan jangka waktu yang 
ditentukan untuk pelaksanaannya dan 
sesuai dengan syarat pendelegasian 
yang ditetapkan Kongres.

(2) Berakhirnya jangka waktu yang dise-
butkan ayat sebelumnya tidak akan 
mengubah hubungan hukum yang 
lahir dari peraturan yang dikeluarkan 
sebagai akibat dari kekuasaan yang 
didelegasikan oleh Kongres.

%$%�9
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3DVDO���

 (1) Undang-undang harus berasal dari 
salah satu Dewan Kongres, melalui 
rancangan undang-undang yang 
diperkenalkan oleh anggota atau 
oleh Kekuasaan Eksekutif, selain 
pengecualian yang ditetapkan dalam 
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Konstitusi ini.

 (2) Rancangan undang-undang yang 
mengubah sistem pemilihan umum 
dan partai politik harus disetujui oleh 
suara mayoritas mutlak dari semua 
anggota Dewan.

3DVDO���

Ketika suatu rancangan undang-undang  
disahkan oleh Dewan tempat dia berasal, 
rancangan itu dikirim ke Dewan untuk 
dibahas. Setelah disetujui oleh kedua 
dewan, dia dikirim ke Kekuasaan Ekse-
kutif Bangsa untuk diperiksa, dan jika 
disetujui, maka akan menjadi sebuah 
undang-undang.

3DVDO���

Setelah persetujuan umum atas suatu 
rancangan undang-undang, masing-mas-
ing Dewan diberi kewenangan untuk 
mendelegasikan kepada komisi-komis-
inya persetujuan rinci atas rancangan 
undang-undang dimaksud dengan suara 
mayoritas mutlak dari semua anggot-
anya. Jika jumlah peroleh suara sama, 
Dewan dapat mencabut kekuasaan yang 
didelegasikannya dan mengembalikan-
nya kepada prosedur biasa. Persetujuan 
komisi memerlukan suara mayoritas 
mutlak dari semua anggotanya. Setelah 
rancangan undang-undang tersebut 
disetujui oleh panitia, prosedur biasa 
harus diikuti.

3DVDO���

Setiap rancangan undang-undang yang 
tidak dikembalikan dalam waktu sepuluh 
hari kerja dianggap telah disetujui oleh 
Kekuasaan Eksekutif. Ketika rancangan 
undang-undang ditolak sebagian, bagian 
lainnya tidak akan disetujui. Namun, bagian 
yang tidak diveto hanya dapat diumumkan 
jika mereka memiliki otonomi normatif 
dan jika persetujuan parsial terhadapnya 
tidak mengubah semangat atau kesatuan 

rancangan undang-undang yang disetujui 
oleh Kongres. Dalam kasus ini, prosedur 
yang ditetapkan untuk keadaan kebutuhan 
mendesak dan penting dapat diberlakukan.

3DVDO���

Rancangan undang-undang yang secara 
keseluruhan ditolak oleh kedua Dewan 
tidak dapat diusulkan kembali pada masa 
persidangan legislatif tahun yang sama. 
Tidak ada Dewan yang dapat menolak 
secara total rancangan undang-undang 
yang berasal darinya dan kemudian 
ditambah atau diubah oleh Dewan yang 
merevisi. Jika rancangan undang-undang 
itu mengalami penambahan dan peruba-
han oleh Dewan merevisi, hasil pemu-
ngutan suara harus diumumkan untuk 
menyatakan bahwa penambahan atau 
perubahan tersebut dibuat oleh mayor-
itas mutlak atau oleh dua pertiga dari 
anggota yang hadir. Dengan mayoritas 
mutlak dari anggota yang hadir, Dewan 
tempat asal rancangan itu dapat menyetu-
jui dengan penambahan atau perubahan 
yang dibuat atau bersikeras pada teks 
asli, kecuali penambahan atau peruba-
han dari Dewan yang merevisi dibuat 
dengan suara dua-pertiga anggota yang 
hadir. Dalam kasus seperti itu, rancangan 
undang-undang tersebut akan dikirim 
ke Kekuasaan Eksekutif dengan penam-
bahan atau perubahan dari Dewan yang 
merevisi, kecuali Dewan tempat asal 
rancangan itu bersikeras pada teks asli 
dengan suara dua pertiga dari anggota 
yang hadir. Dewan tempat asal rancangan 
itu tidak dapat memasukkan penambahan 
atau perubahan baru kepada yang sudah 
dibuat oleh Dewan yang merevisi.

3DVDO���

Kehendak masing-masing Dewan harus 
dinyatakan dengan jelas, persetujuan 
GLDP�GLDP�DWDX�¿NWLI�WLGDN�GDSDW�GLWHULPD�
dalam semua kasus.
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3DVDO���

Jika sebuah rancangan undang-undang ini 
secara keseluruhan atau sebagian ditolak 
Kekuasaan Eksekutif, maka akan dikem-
balikan dengan catatan keberatan kepada 
Dewan tempatnya berasal, yang terakhir 
akan mempertimbangkan ulang dan jika 
GLNRQ¿UPDVL� ROHK� PD\RULWDV� GXD�SHUWLJD�
suara, rancangan itu akan dikirim lagi ke 
Dewan yang merevisi. Jika kedua Dewan 
menyetujuinya dengan suara mayoritas, 
rancangan undang-undang tersebut akan 
menjadi undang-undang dan dikirim ke 
Kekuasaan Eksekutif untuk diundangkan. 
Dalam semua kasus pemungutan suara 
di kedua Dewan harus dilakukan voting 
terbuka, lewat “Ya” dan “Tidak”; dan nama 
dan alasan dari pemungutan suara, serta 
keberatan- keberatan dari Kekuasaan Ekse-
kutif harus segera dimuat oleh pers. Jika 
Dewan berbeda pendapat terkait keberatan, 
rancangan undang-undang tersebut tidak 
dapat diperkenalkan kembali dalam masa 
persidangan legislatif tahun itu.

3DVDO���

Dalam pemberlakuan undang-undang, 
rumus berikut harus digunakan: Senat 
dan Dewan Deputi Bangsa Argentina, di 
dalam Kongres yang dikumpulkan untuk 
bersidang, memutuskan atau menya-
takannya sebagai undang-undang. 

%$%�9,
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3DVDO���

 (1) Kekuasaan legislatif secara eksklu-
sif diberi kewenangan untuk melak-
sanakan kontrol eksternal atas layanan 
sipil nasional dalam hal kekayaan dan 
aspek ekonomi, keuangan dan oper-
asinya.

 (2) Revisi dan pendapat Kekuasaan 
Legislatif tentang kinerja dan situasi 
umum layanan sipil nasional harus 
didasarkan pada laporan Kantor Audit 
Umum Bangsa.

 (3) Badan penasehat teknis Kongres den-
gan otonomi fungsional ini, akan ber-
bentuk sebagaimana yang ditetapkan 
oleh undang-undang yang akan men-
gatur pembentukan dan operasinya, 
yang harus disetujui oleh mayor-
itas mutlak anggota masing-mas-
ing Dewan. Ketua lembaga ini akan 
diangkat berdasarkan usulan kelom-
pok Oposisi yang memiliki legislator 
paling banyak di Kongres.

 (4) Kantor ini bertanggung jawab atas 
kontrol dari aspek hukum, mana-
jemen dan audit dari semua kegia-
tan pelayanan sipil di pusat maupun 
di daerah, apa pun bentuk organi-
sasinya, serta keewenangna lainnya 
yang diberikan oleh undang-undang. 
Dia harus terlibat dalam persetujuan 
atau penolakan anggaran pendapatan 
dan investasi dana publik.

%$%�9,,
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3DVDO���

(1) Ombudsman adalah badan indepen-
den yang dibentuk dalam lingkup 
operasi Kongres Nasional dengan oto-
nomi penuh tanpa menerima instruksi 
dari otoritas apapun. Misi Ombuds-
man adalah membela dan melindungi 
hak asasi manusia dan hak-hak lain, 
jaminan dan kepentingan yang berada 
di bawah naungan Konstitusi ini dan 
undang-undang, dalam menghadapi 
perbuatan, tindakan atau kelalaian 
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Administrasi; serta kontrol fungsi 
administrasi publik.

 (2) Ombudsman memiliki kapasitas 
untuk menjadi salah pihak dalam 
gugatan hukum. Dia diangkat dan 
diberhentikan oleh Kongres dengan 
suara dua pertiga dari anggota yang 
hadir dari masing-masing Dewan. 
Dia memiliki kekebalan dan keistime-
waan legislator. Ia akan menduduki 
jabatan itu selama jangka waktu lima 
tahun dan hanya dapat diangkat kem-
bali sebanyak satu kali.

 (3) Organisasi dan tugas lembaga ini dia-
tur oleh undang-undang khusus.

68%�-8'8/�,,�
.(.8$6$$1�(.6(.87,)
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3DVDO���

Kekuasaan Eksekutif Bangsa akan diber-
ikan kepada seorang warga dengan sebu-
tan “Presiden Bangsa Argentina”.

3DVDO���

Dalam kasus penyakit, tidak berada di 
Ibukota, meninggal dunia, pengunduran 
diri, atau pemberhentian Presiden dari 
jabatannya, Kekuasaan Eksekutif beralih 
kepada Wakil Presiden Bangsa. Dalam 
kasus pemberhentian, meninggal dunia, 
pengunduran diri, atau ketidakmampuan 
Presiden dan Wakil Presiden Bangsa, 
Kongres menetapkan pejabat publik 
yang akan melaksanakan Kepresidenan 
sampai berakhirnya halangan-halangan 
tadi atau sampai pemilihan presiden baru.

3DVDO���

Untuk terpilih sebagai presiden atau 

Wakil Presiden Bangsa seseorang harus 
dilahirkan di wilayah Argentina, atau 
anak seorang warga negara karena kela-
hiran jika dia lahir di luar negeri, dan 
PHPLOLNL�NXDOL¿NDVL�ODLQ�\DQJ�GLSHUOXNDQ�
untuk terpilih jadi senator.

3DVDO���

Presiden dan Wakil Presiden memegang 
jabatan mereka untuk jangka waktu 
empat tahun, dan mereka hanya sekali 
dapat dipilih kembali atau dapat menja-
bat secara beruturan. Jika mereka telah 
terpilih kembali atau mereka menjabat 
berturut-turut, mereka tidak dapat dipi-
lih untuk salah satu dari dua jabatan ini, 
kecuali dengan jeda satu periode.

3DVDO���

Presiden Bangsa akan berhenti 
menjalankan kekuasaan pada hari di 
mana berahirnya masa jabatan empat 
tahunnya, tidak ada peristiwa yang 
mungkin menyela yang dapat dijad-
ikan alasan untuk menunda mengakhiri 
jabatannya.

3DVDO���

Presiden dan Wakil Presiden menerima 
remunerasi yang dibayarkan dari Kas 
Bangsa, yang tidak akan diubah selama 
masa jabatannya. Selama periode yang 
sama mereka tidak akan memegang 
jabatan lainnya dan juga tidak akan 
menerima honor lain dari Negara atau 
dari provinsi mana pun.

3DVDO���

Sebelum menduduki jabatannya, Presi-
den dan Wakil Presiden harus mengam-
bil sumpah, di depan Pimpinan Senat 
dan Kongres yang berkumpul dan 
sesuai keyakinan agama mereka, untuk: 
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“menjalankan dengan kesetiaan dan 
patriotisme jabatan Presiden (atau Wakil 
Presiden) Bangsa, dan setia menaati 
Konstitusi Bangsa Argentina, dan beru-
saha agar Konstitusi ditaati.

%$%�,,

3526('85�'$1�:$.78�
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:$.,/�35(6,'(1�%$1*6$

3DVDO���

Presiden dan Wakil Presiden Bangsa akan 
dipilih langsung oleh rakyat, melalui 
pemilihan kedua, menurut Konstitusi ini. 
Untuk tujuan ini, wilayah nasional dipan-
dang sebagai daerah pemilihan.

3DVDO���

Pemilihan umum akan diselenggarakan 
dalam dua bulan sebelum berakhirnya 
masa jabatan Presiden yang sedang 
menjabat.

3DVDO���

Pemungutan suara kedua, jika diperlu-
kan, akan diadakan antara dua calon yang 
memperoleh suara terbanyak, dalam 
waktu tiga puluh hari sejak pemilihan 
sebelumnya.

3DVDO���

Jika pada pemungutan suara pertama 
calon dengan peroleh suara terbanyak 
mendapat suara lebih dari empat puluh 
lima persen dari suara sah, pasangan 
calon tersebut akan dinyatakan sebagai 
Presiden dan Wakil Presiden Bangsa.

3DVDO���

Jika pada pemungutan suara pertama 
calon dengan peroleh suara terbanyak 
mendapat suara kurang dari empat puluh 
persen dari suara sah, dan ada selisih 
lebih dari sepuluh persen dari jumlah 
suara yang diperoleh calon yang berada 

diurutan berikutnya, maka calon pertama 
dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil 
Presiden Bangsa.

%$%�,,,
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3DVDO���

Presiden Bangsa memiliki kekuasaan 
sebagai berikut:

1. Dia adalah kepala tertinggi Bangsa, 
kepala pemerintahan dan ia secara 
politis bertanggung jawab atas admin-
istrasi umum negara.

2.  Dia mengeluarkan instruksi dan 
aturan yang diperlukan untuk penega-
kan hukum bangsa, tanpa mengubah 
semangat mereka dengan peratur-
an-peraturan pengecualian.

3. Dia terlibat dalam pembuatan 
undang-undang sesuai dengan Kon-
stitusi, mengumumkan pember-
lakuannya dan memublikasikannya. 
Kekuasaan Eksekutif dalam hal apa 
pun tidak dapat mengeluarkan aturan 
yang bersifat legislatif, dalam hal ini 
peraturan tersebut adalah batal demi 
hukum. Hanya ketika karena keadaan 
luar biasa di mana prosedur biasa 
yang ditetapkan Konstitusi ini untuk 
pemberlakuan undang-undang tidak 
mungkin diikuti, dan ketika aturan 
tersebut tidak terkait dengan mas-
alah kriminal, perpajakan, pemilihan 
umum, atau sistem partai politik, ia 
dapat mengeluarkan keputusan atas 
dasar kebutuhan dan urgensi, yang 
akan diputuskan oleh kesepakatan 
umum dari para menteri yang harus 
menandatanganinya sebagai saksi 
bersama dengan Kepala Kabinet 
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Menteri.

Dalam jangka sepuluh hari, Kepala Kabi-
net Menteri wajib secara pribadi menyam-
paikan keputusan dengan pertimbangan 
Paniti Kerja Gabungan Kongres, yang 
terdiri sesuai dengan proporsi perwakilan 
partai-partai politik di masing-masing 
Dewan. Dalam jangka sepuluh hari, 
komisi ini wajib menyampaikan laporan-
nya kepada rapat paripurna masing-mas-
ing Dewan untuk pertimbangan khusus 
dan harus segera dibahas oleh kedua 
Dewan. Sebuah undang-undang khusus 
yang berlaku dengan mayoritas mutlak 
dari semua anggota Dewan masing-mas-
ing akan mengatur prosedur dan ruang 
lingkup partisipasi Kongres.

4. Dia menunjuk hakim Mahkamah 
Agung dengan persetujuan Senat oleh 
dua pertiga dari anggota yang hadir, 
dalam sebuah pertemuan umum yang 
diadakan untuk tujuan ini. Dia menun-
juk hakim-hakim lain dari pengadilan 
federal yang lebih rendah sesuai dengan 
proposal yang mengikat yang terdiri 
dari daftar tiga calon yang diajukan oleh 
Dewan Peradilan, dengan persetujuan 
dari Senat dalam sebuah pertemuan 
SXEOLN��GL�PDQD�NXDOL¿NDVL�FDORQ�KDUXV�
diperhitungkan. Begitu mereka telah 
mencapai usia tujuh puluh lima tahun, 
pengangkatan baru, dengan persetu-
juan yang sama, diperlukan sehingga 
jabatan tersebut tidak kosong. Hakim 
yang telah mencapai usia tersebut atau 
lebih akan diangkat selama lima tahun, 
dan dapat diangkat kembali tanpa batas 
dengan prosedur yang sama.

5. Dia dapat memberikan grasi atau 
penggantian hukuman atas kejahatan 
berdasarkan yurisdiksi yurisdiksi fed-
eral, setelah laporan dari pengadilan 
terkait, kecuali dalam kasus pemak-
zulan oleh Dewan Deputi.

6. Dia dapat memberikan pensiun, tun-
jangan, izin ketidakhadiran, dan pen-
siun janda menurut undang-undang 
Bangsa.

7. Dia mengangkat dan memberhentkan 
duta besar, menteri dan atase perda-
gangan berkuasa penuh yang dileng-
kapi dengan persetujuan Senat; atas 
pertimbangannya sendiri, ia dapat 
mengangkat dan memberhentikan 
Kepala Kabinet Menteri dan Ment-
eri-menteri, pegawai-pegawai Sek-
retariatnya, agen konsulat, dan peja-
bat lain yang pengangkatannya tidak 
diatur sebaliknya oleh Konstitusi ini.

8. Dia setiap tahun membuka masa per-
sidangan legislatif Kongres, kedua 
Dewan dikumpulkan untuk tujuan 
ini, dan dalam kesempatan ini dia 
melaporkan keadaan Bangsa, aman-
demen yang dijanjikan konstitusi, dan 
merekomendasikan langkah-langkah 
yang dia anggap perlu dan dianjurkan 
untuk dipertimbangkan.

9. Dia memperpanjang masa persidan-
gan biasa Kongres, atau mengadakan 
persidangan luar biasa ketika keadaan 
genting atau kepentingan mendesak 
memerlukan itu.

10. Dia mengawasi pelaksanaan tugas 
Kepala Kabinet Menteri dalam hal 
pengumpulan pendapatan Bangsa, 
dan investasinya sesuai dengan 
undang-undang atau anggaran belanja 
nasional.

11. Ia menyetujui dan menandatangani 
perjanjian, konkordat dan perjanjian 
lain yang diperlukan untuk pemeli-
haraan hubungan baik dengan organ-
isasi-organisasi internasional dan 
kekuasaan asing, ia menerima ment-
eri mereka dan mengakui konsul mer-
eka.
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12. Dia adalah panglima tertinggi dari 
semua Angkatan Bersenjata Bangsa.

13. Dia menetapkan pos-pos militer 
Bangsa: dengan persetujuan dari 
Senat, ia memberikan pos atau pang-
kat bagi perwira tinggi Angkatan 
Bersenjata, dan atas pertimbangan-
nya sendiri, ia memiliki kewenangan 
yang sama di medan perang.

14. Dia memiliki kendali atas Angkatan 
Bersenjata dan bertanggung jawab 
atas organisasi dan distribusinya, ses-
uai dengan kebutuhan Bangsa.

15. Ia dapat menyatakan perang dan 
memerintahkan serangan balasan 
dengan izin dan persetujuan dari 
Kongres. 

16. Dalam hal serangan asing, ia men-
yatakan, dengan persetujuan Senat, 
satu atau lebih wilayah Bangsa dalam 
keadaan perang untuk jangka waktu 
terbatas. Dalam hal gangguan dalam 
negeri, ia hanya diberikannya kekua-
saan ini ketika Kongres dalam masa 
reses, karena ini adalah kekuasaan 
yang berkaitan dengan lembaga ini. 
Presiden menjalankannya berdasar-
kan keterbatasan yang ditetapkan 
dalam Pasal 23. 

17. Dia dapat meminta informasi apa pun 
yang menurutnya perlu dari Kepala 
Kabinet Menteri dan dari kepala 
seluruh cabang dan departemen 
Administrasi, dan melalui mereka, 
informasi dari pegawai lainnya. Mer-
eka diwajibkan memberikan infor-
masi tersebut.

18. Dia dapat meninggalkan wilayah 
Bangsa dengan persetujuan dari Kon-
gres. Selama masa reses kedua, ia 
hanya dapat melakukannya tanpa izin 
atas dasar kepentingan umum.

19. Dia diberi kewenangan untuk mengisi 
kekosongan jabatan yang membutuh-
kan persetujuan Senat dan terjadi saat 
masa reses, dengan cara menunjuk 
komisi yang masa tugasnya berakhir 
di akhir masa persidangan legislatif 
berikutnya.

20. Dia memutuskan intervensi federal 
atas provinsi atau Kota Buenos Aires 
pada masa reses Kongres, dan secara 
bersamaan ia harus mengadakan per-
temuan dengan Kongres untuk mem-
pertimbangkan intervensi tersebut.

%$%�,9
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3DVDO����

(1) Kepala Kabinet Menteri dan menteri 
sekretaris lainnya, yang jumlah dan 
kekuasaannya akan ditentukan oleh 
undang-undang khusus, bertanggung 
jawab atas urusan Bangsa dan akan 
menyaksikan serta melegalisasi pera-
turan-peraturan tindakan Presiden 
dengan tanda tangan mereka, yang 
jadi syarat agar peraturan itu bisa 
diberlakukan.

(2) Kepala Kabinet Menteri, bertanggung 
jawab secara politik kepada Kongres 
Nasional, yang diberi kewenangan:

1. Untuk melaksanakan administrasi 
umum negara.

2. Untuk melaksanakan peraturan 
dan mengeluarkan aturan yang 
diperlukan untuk melaksanakan 
kekuasaan yang diberikan oleh 
bagian ini maupun yang didel-
egasikan oleh Presiden Bangsa, 
yang ditandatangani oleh ment-
eri sekretaris yang bersangkutan 
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yang diacu peraturan atau aturan 
tersebut.

3. Untuk mengangkat pegawai 
Administrasi, kecuali yang ber-
kaitan dengan Presiden.

4. Untuk melaksanakan fungsi dan 
wewenang yang didelegasikan 
kepadanya oleh Presiden Bangsa 
dan, dalam persetujuan kabi-
net, memutuskan hal-hal yang 
dilimpahkan Kekuasaan Ekseku-
tif kepadanya atau, atas pertim-
bangan sendiri, tentang hal-hal 
yang menurutnya penting, dalam 
lingkup yurisdiksinya.

5. Mengkoordinasikan, menyiapkan 
dan mengadakan pertemuan kabi-
net kabinet menteri, memimpin 
mereka jika Presiden tidak ada.

6. Untuk menyampaikan kepada 
Kongres rancangan undang-un-
dang tentang kementerian dan 
Anggaran Nasional, setelah 
dipertimbangkan sebelumnya 
oleh sidang kabinet dan disetujui 
Kekuasaan Eksekutif.

7. Untuk mengumpulkan pendapa-
tan Bangsa dan menjalankan 
Undang-undang Anggaran Nasi-
onal.

8. Untuk menandatangani sebagai 
saksi keputusan penetapan 
hukum, keputusan untuk mem-
perpanjang masa persidangan 
legislatif biasa Kongres atau men-
gadakan persidangan luar biasa, 
dan pesan-pesan Presiden yang 
mendukung inisiatif legislatif.

9. Untuk menghadiri pertemuan 
Kongres dan ambil bagian dalam 
perdebatan, tetapi tidak untuk 
memilih.

10. Ketika masa persidangan legisla-
tif biasa Kongres dimulai, untuk 
menyerahkan bersama-sama den-
gan menteri lain laporan rinci ten-
tang keadaan Bangsa terkait tugas 
masing-masing departemen.

11. Untuk memberikan laporan lisan 
dan tertulis tersebut dan penjela-
san yang diminta kedua Dewan 
dari Kekuasaan Eksekutif.

12. Untuk menandatangani sebagai 
saksi keputusan tentang kekua-
saan yang didelegasikan Kongres, 
yang akan berada di bawah kend-
ali Panitia Kerja Bersama.

13. Untuk menandatangani sebagai 
saksi, bersama dengan menteri 
lainnya, keputusan kebutuhan dan 
urgensi dan keputusan tentang 
pemberlakuan parsial undang-un-
dang. Dalam waktu sepuluh hari 
dari persetujuan mereka, ia secara 
pribadi harus menyerahkan kepu-
tusan ini kepada pertimbangan 
Panitia Kerja Bersama.

(3) Kepala Kabinet Menteri tidak dapat 
ditunjuk secara bersamaan untuk 
jabatan di kementerian lain.

3DVDO����

Kepala Kabinet Menteri dapat mengh-
adiri Kongres setidaknya sebulan sekali, 
bergantian di antara kedua Dewan, untuk 
melaporkan kemajuan pemerintah, tanpa 
menyalahi ketentuan Pasal 71. Dia dapat 
diinterpelasi untuk mempertimbangkan 
mosi kecaman, dengan suara mayoritas 
mutlak dari semua anggota kedua Dewan 
dan ia dapat diberhentikan oleh suara 
mayoritas mutlak dari anggota kedua 
Dewan.

3DVDO����

Setiap menteri bertanggung jawab atas 
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tindakan keputusan yang dia legalisasi, 
dan bersama-sama bertanggung jawab 
atas apa-apa yang dia setujui bersama 
rekan-rekannya.

3DVDO����

Menteri tersebut tidak dapat menerapkan 
resolusi atas pertimbangannya sendiri, 
kecuali dalam kaitannya dengan masalah 
ekonomi dan administrasi departemen 
masing-masing.

3DVDO����

Setelah pembukaan masa persidangan 
legislatif, para menteri Kabinet harus 
menyerahkan kepada Kongres laporan 
rinci tentang keadaan Bangsa terkait 
tugas departemen masing-masing.

3DVDO����

Para menteri tidak dapat menjabat sena-
tor atau deputi tanpa mengundurkan diri 
dari jabatannya sebagai menteri.

3DVDO����

Menteri dapat menghadiri pertemuan 
Kongres dan ambil bagian dalam perde-
batan, tetapi tidak punya hak pilih.

3DVDO����

Mereka akan menerima untuk jasa 
mereka remunerasi yang ditetapkan 
oleh undang-undang, yang tidak akan 
dikurangi ataupun ditambah untuk 
mendukung atau merugikan petahana.

68%�-8'8/�,,,
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3DVDO����

Kekuasaan Kehakiman Bangsa diberikan 
kepada Mahkamah Agung dan penga-

dilan-pengadilan yang lebih rendah 
sebagaimana yang dibentuk Kongres di 
wilayah Bangsa.

3DVDO����

Dalam hal apa pun, Presiden Bangsa tidak 
dapat melaksanakan fungsi peradilan, 
mengambil alih yurisdiksi atas kasus 
yang tertunda, atau membuka kembali 
kasus yang sudah divonis.

3DVDO����

Hakim Mahkamah Agung dan hakim 
pengadilan yang lebih rendah Bangsa 
dapat menjalankan jabatan mereka selama 
berperilaku baik, dan akan menerima atas 
jasa mereka remunerasi yang ditetapkan 
undang-undang dan tidak akan dikurangi 
dengan cara apapun selama menduduki 
jabatannya.

3DVDO����

Untuk menjadi anggota Mahkamah 
Agung, disyaratkan sebagai seorang 
pengacara Bangsa, dengan delapan tahun 
praktik, dan dengan syarat-syarat yang 
sama yang disyaratkan untuk menjadi 
seorang senator.

3DVDO����

Pada saat pendirian pertama kali Mahka-
mah Agung, orang-orang yang ditunjuk 
sebagai hakim harus mengambil sumpah 
di depan Presiden Bangsa, untuk melak-
sanakan tugasnya, menegakkan keadilan 
dengan cara yang tepat dan setia, dan 
sesuai dengan ketentuan konstitusi. 
Di saat-saat setelahnya, mereka harus 
mengambil sumpah di depan Ketua 
Mahkamah Agung.

3DVDO����

Mahkamah Agung menerbitkan pera-
turan internalnya sendiri, dan menunjuk 
pegawai-pegawai di bawahnya.

3DVDO����
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(1) Dewan Hakim, yang diatur oleh 
undang-undang khusus yang 
ditetapkan oleh mayoritas mutlak 
dari semua anggota masing-masing 
Dewan, akan bertanggung jawab 
atas pemilihan hakim dan adminis-
trasi Kekuasaan Yudikatif.

(2) Dewan dibentuk secara periodik 
sehingga mencapai keseimban-
gan antar perwakilan badan poli-
tik yang timbul dari pemilihan 
populer terhadap para hakim dari 
semua instansi, dan pengacara 
yang terdaftar secara federal. 
Dewan ini juga harus terdiri dari 
sarjana dan ilmuwan lain seperti 
yang ditetapkan undang-undang 
hukum dari segi jumlah dan 
bentuk.

(3). Dewan ini diberi kewenangan:

1. Untuk memilih calon untuk pen-
gadilan yang lebih rendah dengan 
kompetisi yang terbuka untuk 
umum.

2. Untuk mengeluarkan usulan 
daftar tiga calon pengangkatan 
hakim untuk pengadilan yang 
lebih rendah.

3. Untuk bertanggung jawab atas 
sumber daya dan mengelola 
anggaran yang ditetapkan oleh 
undang-undang untuk adminis-
trasi peradilan.

4. Untuk menerapkan langkah-lang-
kah disipliner kepada hakim.

5. Untuk memutuskan pembukaan 
proses persidangan untuk mem-
berhentikan hakim, saat yang 
tepat untuk memerintahkan pem-
berhentian sementara mereka, dan 
membuat dakwaan kepada yang 
bersangkutan.

6. Untuk mengeluarkan aturan ten-
tang organisasi peradilan dan 
semua yang diperlukan untuk 
menjamin kemandirian hakim 
dan administrasi pengadilan yang 
H¿VLHQ�

3DVDO����

 (1) Para hakim dari pengadilan yang 
lebih rendah Bangsa akan diber-
hentikan karena alasan-alasan 
yang dinyatakan dalam Pasal 53, 
oleh juri khusus yang terdiri dari 
legislator, hakim, dan pengacara 
yang terdaftar secara federal.

 (2) Keputusan, yang tidak dapat 
dibanding, tidak akan memi-
liki efek selain pemberhentian 
terdakwa. Tapi pihak terdakwa 
tetap tunduk pada tuduhan, 
peradilan, dan hukuman menurut 
undang-undang pengadilan biasa.

 (3) Jika tidak ada keputusan yang 
diambil setelah jangka waktu 
seratus delapan puluh hari sejak 
dimulai proses persidangan 
pemberhentian, proses tersebut 
harus dihentikan dan, dalam kasus 
itu, hakim diberhentikan semen-
tara harus dipulihkan.

 (4) Komposisi dan prosedur juri ini 
ditetapkan undang-undang khusus 
yang disebutkan dalam Pasal 114.

%$%�,,
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3DVDO����

Mahkamah Agung dan pengadilan yang 
lebih rendah Bangsa diberi wewenang 
untuk mengadili dan memutus semua 
kasus yang timbul di bawah Konstitusi 
dan undang-undang Bangsa, dengan 
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pengecualian yang dibuat dalam Pasal 
75, ayat 12, dan di bawah perjanjian 
yang dibuat dengan negara-negara asing, 
semua kasus mengenai duta besar, ment-
eri publik dan konsul asing; kasus-kasus 
yang berkaitan dengan angkatan laut dan 
yurisdiksi maritim; hal di mana Bangsa 
akan menjadi salah satu pihak yang 
berperkara; kasus yang timbul antara dua 
atau lebih propinsi; antara satu provinsi 
dan penduduk provinsi lain; antara 
penduduk provinsi yang berbeda, dan 
antara satu provinsi atau penduduknya 
dengan negara atau warga negara asing.

3DVDO����

Dalam kasus tersebut Mahkamah Agung 
memiliki yurisdiksi banding, dengan 
peraturan dan pengecualian sebagaimana 
yang ditetapkan Kongres; tetapi dalam 
segala hal yang menyangkut duta besar, 
menteri dan konsul asing, dan pada kasus 
di mana sebuah provinsi menjadi salah 
satu pihak yang berperkara, Mahkamah 
memiliki yurisdiksi asli dan eksklusif.

3DVDO����

Persidangan seluruh kasus kriminal biasa 
yang tidak timbul dari hak untuk memak-
zulkan yang diberikan kepada Dewan 
Deputi, harus diputuskan oleh juri setelah 
lembaga ini didirikan di Bangsa. Sidang 
akan digelar di provinsi di mana kejaha-
tan dilakukan, tetapi ketika dilakukan di 
luar wilayah Negara terhadap undang-un-
dang internasional, sidang akan diadakan 
di tempat yang ditentukan melalui oleh 
undang-undang khusus.

3DVDO����

Pengkhianatan terhadap Bangsa hanya 
akan terdiri dari gerakan bersenjata 
melawannya, atau bergabung dengan 
musuh-musuhnya, memasok mereka 
dengan bantuan dan pertolongan. 
Kongres dengan undang-undang khusus 
dapat menentukan hukuman atas keja-

hatan ini, tetapi hukuman tidak boleh 
melampaui dari orang yang didakwa, dan 
dakwaan ini tidak dapat dialihkan kepada 
kerabatnya di tingkat mana pun.

68%�-8'8/�,9�

-$.6$�3(181787�8080

3DVDO����

 (1) Kementerian Umum merupa-
kan badan independen dengan 
otonomi fungsional dan autarki 
keuangan, dengan tugas mema-
jukan partisipasi keadilan bagi 
pembelaaan atas legalitas kepent-
ingan umum masyarakat, dalam 
koordinasi dengan otoritas lain 
dari Republik.

(2)  Kementerian ini terdiri dari Jaksa 
Agung Bangsa dan Pembela 
Umum Bangsa, dan anggota lain-
nya yang ditetapkan undang-un-
dang.

(3) Anggotanya menikmati keke-
balan fungsional dan remunerasi 
non-material.

-8'8/�,,

3(0(5,17$+�3529,16,

3DVDO����

Provinsi-provinsi memiliki kewenangan 
sendiri yang tidak dapat didelegasikan 
kepada Pemerintah Federal berdasarkan 
Konstitusi ini, serta kewenangan-ke-
wenangan yang secara jelas dilimpahkan 
kepada mereka oleh perjanjian khusus 
pada saat pendirian mereka.

3DVDO����

Mereka menentukan dan mengatur 
lembaga lokal mereka sendiri. Mereka 
memilih gubernur, legislator, dan pejabat 
provinsi lainnya, tanpa campur tangan 
pemerintah federal.
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3DVDO����

Setiap provinsi memberlakukan Konsti-
tusi sendiri sebagaimana dinyatakan 
dalam Pasal 5, menjamin otonomi kota 
dan mengatur ruang lingkup dan isi 
terkait kelembagaan politik, administrasi, 
ekonomi dan keuangannya.

3DVDO����

(1) Propinsi diberi wewenang untuk 
mengatur wilayah pembangunan 
ekonomi dan sosial dan memba-
ngun badan-badan untuk pemenu-
han tujuan mereka, dan mereka 
juga diberi wewenang, dengan 
sepengetahuan Kongres, untuk 
terlibat dalam perjanjian inter-
nasional asalkan mereka konsis-
ten dengan kebijakan luar negeri 
nasional dan tidak mempengaruhi 
kewenangan yang didelegasikan 
kepada Pemerintah Federal atau 
anggaran publik Bangsa. Kota 
Buenos Aires dapat memiliki 
rezim yang ditetapkan untuk 
tujuan tersebut.

(2) Propinsi memiliki kuasa asli atas 
sumber daya alam yang ada di 
wilayah mereka.

3DVDO����

 (1) Propinsi dapat terlibat dalam 
perjanjian parsial untuk tujuan 
administrasi peradilan, kepentin-
gan ekonomi, dan karya manfaat 
umum, dengan sepengetahuan 
Kongres federal, dan dapat 
memajukan industri, imigrasi, 
pembangunan rel kereta api dan 
navigasi terusan, kolonisasi tanah 
milik provinsi, pengenalan dan 
pembentukan industri baru, impor 
modal asing dan eksplorasi sungai 
mereka, dengan undang-undang 
yang melindungi tujuan ini dan 

dengan sumber daya mereka 
sendiri.

 (2) Provinsi-provinsi dan Kota 
Buenos Aires dengan entitas 
mereka sendiri dapat menerus-
kan jaminan sosial bagi pega-
wai negeri sipil dan profesional, 
dan dapat mendorong kemajuan 
ekonomi, pembangunan manusia, 
penciptaan lapangan kerja, pendi-
dikan, ilmu pengetahuan, penge-
tahuan dan budaya.

3DVDO����

Provinsi-provinsi tidak dapat menjalankan 
kekuasaan yang didelegasikan kepada 
Bangsa. Provinsi tidak terlibat dalam 
perjanjian-perjanjian politik; membuat 
undang-undang yang berhubungan dengan 
perdagangan, pelayaran dalam atau luar 
negeri; menetapkan Bea provinsi;menge-
luarkan mata uang; lmendirikan bank 
dengan kekuasaan untuk mengeluarkan 
uang tanpa otorisasi dari Kongres Federal; 
memberlakukan hukum perdata, dagang, 
pidana, atau pertambangan setelah Kongres 
mengundangkannya; membuat undang-un-
dang khusus mengenai kewarganegaraan 
dan naturalisasi, kepailitan, pemalsuan 
dokumen atau mata uang Negara, surat 
izin tonase kapal; memasok kapal perang 
atau menambah tentara, kecuali dalam hal 
invasi asing atau dalam keadaan bahaya 
yang tidak dapat ditunda, dengan langsung 
memberitahukan kepada Pemerintah 
Federal, menunjuk atau menerima agen-
agen asing.

3DVDO����

Tidak ada provinsi yang diizinkan 
menyatakan atau berperang melawan 
provinsi lain. Klaim mereka harus diser-
ahkan ke Mahkamah Agung dan dipu-
tuskan olehnya. Permusuhan de facto 
mereka adalah tindakan perang sipil, 
dianggap sebagai hasutan atau pemberon-
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takan, yang harus ditumpas dan dihukum 
oleh Pemerintah Federal sesuai dengan 
undang-undang.

3DVDO����

Para gubernur dari provinsi adalah agen 
alami dari Pemerintah Federal untuk 
penegakan konstitusi dan undang-undang 
Bangsa.

3DVDO����

(1) Kota Buenos Aires memiliki 
sistem pemerintahan otonomi 
dengan kewenangan legislasi dan 
yurisdiksi, dan kepala pemerin-
tahannya akan dipilih langsung 
oleh rakyat Kota.

 (2) Sementara Kota Buenos Aires 
adalah Ibukota Bangsa, sebuah 
undang-undang menjamin kepent-
ingan Negara Nasional.

 (3) Menurut ketentuan yang tersebut 
dari pasal ini, Kongres Nasional 
akan mengundang para peng-
huni Kota Buenos Aires sehingga 
wakil yang terpilih untuk tujuan 
itu mengeluarkan Statuta Organi-
sasi lembaga-lembaga mereka.

�.(7(178$1�6(0(17$5$

3DVDO��

�3HUWDPD

����� %DQJVD� $UJHQWLQD� PHUDWL¿NDVL�
kedaulatannya yang sah dan 
tidak dipaksakan atas Kepulauan 
Malvinas, Kepulauan Georgias 
del Sur dan Kepulauan Sandwich 
del Sur dan atas laut dan zona 
pulau wilayah tersebut, karena 
mereka adalah bagian integral 
dari wilayah Nasional.

 (2) Pemulihan wilayah yang tersebut 
di atas dan pelaksanaan kedau-
latan penuh, dengan menghor-

mati cara hidup penduduknya 
dan sesuai dengan prinsip-prin-
sip hukum internasional, adalah 
tujuan permanen dan tak dapat 
dibantah dari rakyat Argentina.

3DVDO��

�$FXDQ�.HGXD�SDGD�3DVDO���

Tindakan positif sebagaimana dimaksud 
dalam ayat terakhir Pasal 37 tidak dapat 
terdiri jaminan yang kurang dari yang 
berlaku pada saat Konstitusi ini disetu-
jui, dan jangka waktunya ditentukan oleh 
undang-undang.

3DVDO��

�$FXDQ�.HWLJD�SDGD�3DVDO���

Hukum yang mengatur pelaksanaan inisi-
atif rakat harus disetujui dalam waktu 
delapan belas bulan sejak penetapan ini.

3DVDO��

$FXDQ�.HHPSDW�SDGD�3DVDO���

 (1) Anggota Senat Bangsa saat ini 
akan menduduki jabatan mereka 
sampai berakhirnya masa jabatan 
masing-masing.

 (2) Pada saat perpanjangan dari 
sepertiga dari Senat pada tahun 
1995, karena berakhirnya keten-
tuan semua senator terpilih pada 
1986, seorang senator ketiga 
akan ditunjuk untuk konstit-
uen masing-masing Legislatif. 
Kelompok senator untuk konstit-
uen masing-masing akan terdiri, 
sejauh mungkin, sedemikian rupa 
sehingga dua kursi jadi milik 
partai politik atau aliansi pemilih 
dengan jumlah anggota terbesar 
di Legislatif, dan kursi ketiga jadi 
milik partai politik atau aliansi 
pemilih dengan jumlah anggota 
berikutnya. Dalam kasus terjadi 
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kesamaan suara, maka yang 
berhak adalah partai politik atau 
aliansi pemilih yang memperoleh 
suara terbanyak dalam pemilihan 
legislatif provinsi sebelumnya.

(3) Pemilihan senator yang akan 
menggantikan mereka yang telah 
berakhir masa jabatannya pada 
1998, serta pemilihan siapa pun 
yang menggantikan salah satu 
dari senator saat ini dalam rangka 
penerapan Pasal 62, wajib dilaku-
kan berdasarkan aturan-aturan 
yang sama dengan pemilihan 
umum. Namun, partai politik atau 
aliansi pemilih yang memiliki 
jumlah anggota terbesar di Legis-
latif pada saat pemilihan sena-
tor berhak agar calonnya dipi-
lih, dengan satu-satunya batasan 
bahwa tiga senator tidak jadi 
anggota partai politik atau aliansi 
pemilihan yang sama.

 (4) Aturan-aturan ini juga berlaku 
untuk pemilihan senator untuk 
Kota Buenos Aires, pada 1995 
oleh badan pemilihan umum, dan 
pada 1998 oleh badan legislatif 
Kota.

 (5) Pemilihan semua senator yang 
dimaksud dalam ketentuan ini 
dilakukan dalam jangka waktu 
tidak lebih pendek dari enam 
puluh atau tidak lebih dari sembi-
lan puluh hari terhitung sejak 
tanggal senator harus menduduki 
jabatannya.

 (6) Dalam semua kasus, calon senator 
harus diusulkan oleh partai politik 
atau aliansi pemilih. Pemenuhan 
persyaratan hukum dan tata tertib 
untk dinyatakan sebagai kandidat 
harus disahkan oleh Pengadilan 
Pemilihan Umum Nasional dan 
dilaporkan kepada Legislatif.

 (7) Setiap kali seorang senator nasi-
onal terpilih, senator deputi harus 
ditunjuk, yang akan mulai menja-
bat sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan dalam Pasal 62.

 (8) Para senator terpilih karena pener-
apan ketentuan sementara ini 
akan menjabat sampai tanggal 9 
Desember 2001.

3DVDO��

�$FXDQ�.HOLPD�SDGD�3DVDO���

Semua anggota Senat akan dipilih 
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 54 
dalam jangka waktu dua bulan sebelum 
10 Desember 2001, dengan mengam-
bil undian, setelah semuanya berkum-
pul, untuk memutuskan siapa yang akan 
meninggalkan jabatan di dua tahunan 
pertama dan kedua.

3DVDO���

$FXDQ�.HHQDP�SDGD�3DVDO�����D\DW��

 (1) Suatu sistem bersama sesuai 
dengan Pasal 75, ayat 2, dan 
peraturan dari badan Keuangan 
Federal, harus diumumkan sebe-
lum akhir tahun 1996, distri-
busi yurisdiksi, layanan dan 
fungsi yang berlaku pada saat 
berlakunya amandemen ini, tidak 
boleh diubah tanpa persetujuan 
dari provinsi terkait, dan distri-
busi sumber daya yang berlaku 
pada saat berlakunya amandemen 
LQL� WLGDN� GDSDW� GLPRGL¿NDVL� MLND�
merugikan provinsi terkait, dan 
dalam kedua kasus sampai Sistem 
bersama tersebut diumumkan.

 (2) Ketentuan ini tidak akan mempen-
garuhi klaim administratif atau 
yudikatif yang tertunda yang berasal 
dari perbedaan distribusi yurisdiksi, 
fungsi, layanan atau sumber daya 
antara Bangsa dan provinsi.
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3DVDO��

$FXDQ�.HWXMXK�SDGD�3DVDO�����D\DW���

Kongres harus menjalankan di Kota 
Buenos Aires, sejauh kota ini adalah 
Ibukota Bangsa, kekuasaan legislatif 
yang dia pegang sesuai dengan Pasal 129.

3DVDO��

$FXDQ�.HGHODSDQ�SDGD�3DVDO���

Undang-undang sebelumnya yang didele-
gasikan tanpa masa berlaku yang ditentu-
kan penerapannya tidak akan berlaku lagi 
setelah ketentuan ini diberlakukan selama 
lima tahun, kecuali undang-undang terse-
EXW�GLUDWL¿NDVL�GHQJDQ�MHODV�ROHK�.RQJUHV�
Nasional melalui undang-undang baru.

3DVDO��

$FXDQ�.HVHPELODQ�SDGD�3DVDO���

Masa jabatan presiden yang memegang 
jabatan pada saat diberlakukannya refor-
masi ini akan dianggap sebagai masa 
jabatan pertama.

3DVDO���

$FXDQ�.HVHSXOXK�SDGD�3DVDO���

Masa jabatan Presiden Bangsa yang akan 
dilantik pada 8 Juli 1995 akan berakhir 
pada tanggal 10 Desember 1999.

3DVDO���

$FXDQ�.HVHEHODV�SDGD�3DVDO�����D\DW�
�

Berakhirnya pengangkatan dan jangka 
waktu terbatas yang ditetapkan dalam 
Pasal 99, ayat 4, akan menjadi lima tahun 
efektif setelah berlakunya reformasi 
konstitusi ini.

3DVDO���

$FXDQ�.HGXDEHODV�SDGD�3DVDO�����
D\DW����3DVDO�����GDQ����

 (1) Ketentuan sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 100, dan 101 Bab 
IV, Pembagian II, Bagian Kedua 
dari Konstitusi tentang Kepala 
Kabinet Menteri ini mulai berlaku 
pada tanggal 8 Juli 1995.

 (2) Kepala Kabinet Menteri diangkat 
untuk pertama kalinya pada tang-
gal 8 Juli 1995, sampai saat itu 
kewenangannya dijalankan oleh 
Presiden Republik.

3DVDO���

$FXDQ�.HWLJD�%HODV�SDGD�3DVDO����

Tiga ratus enam puluh hari setelah 
reformasi ini diberlakukan, hakim dari 
pengadilan yang lebih rendah hanya 
akan diangkat sesuai dengan Konstitusi 
ini. Sampai saat itu sistem yang berlaku 
adalah sistem sebelumnya.

3DVDO���

$FXDQ�.HHPSDW�EHODV�SDGD�3DVDO����

Sidang-sidang yang tertunda di depan 
Dewan Deputi pada saat pembentukan 
Dewan Hakim harus dirujuk kepada 
Dewan Hakim untuk tujuan Pasal 114, 
ayat 5. Sidang-sidang yang telah dibuka 
di depan Senat akan berlanjut di sana 
sampai mereka selesai.

3DVDO���

$FXDQ�.HOLPDEHODV�SDGD�3DVDO����

 (1) Sampai kekuasaan yang timbul 
dari penguasa baru otonomi Kota 
Buenos Aires yang akan didiri-
kan, Kongres harus melaksanakan 
undang-undang eksklusif atas 
wilayah kota tersebut, dalam 
jangka waktu yang sama sampai 
berlakunya Konstitusi ini.

 (2) Kepala pemerintahannya harus 
dipilih dalam tahun 1995.
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 (3) Undang-undang yang dinyatakan 
dalam Pasal 129, Ayat Kedua 
dan Ketiga, harus diberlakukan 
dalam jangka waktu dua ratus 
tujuh puluh hari sejak persetujuan 
Konstitusi ini.

 (4) Sampai Statuta Organisasi dike-
luarkan, pengangkatan dan 
pemindahan para hakim dari Kota 
Buenos Aires akan diatur sesuai 
dengan Pasal 114 dan 115 Konsti-
tusi ini.

3DVDO���

.HHQDPEHODV

(1) Reformasi ini akan berlaku efek-
tif sehari setelah publikasinya. 
Para anggota Majelis Konstitu-
ante, Presiden Bangsa Argen-
tina, Pimpinan Dewan Legislatif, 
dan Ketua Mahkamah Agung 
mengambil sumpah dalam sebuah 
keputusan tunggal pada tanggal 
24 Agustus 1994, di Palacio San 
Jos’, Concepcion del Uruguay, 
provinsi Entre Ríos.

(2) Setiap kekuasaan pemerintah 
Negara dan provinsi dan kota 
harus melakukan langkah-lang-
kah yang diperlukan agar anggota 
dan pegawainya mengucapkan 
sumpah untuk Konstitusi ini.

3DVDO���

7XMXK�%HODV

 (1) Naskah konstitusi yang akhir, 
yang telah ditetapkan oleh Maje-
lis Konstituante, menggantikan 
naskah yang berlaku sebelumnya.

 (2) Disetujui di Ruang Sidang Maje-
lis Konstituante Nasional, di kota 
Santa Fe, pada tanggal dua puluh 
dua bulan Agustus tahun sembilan 
belas sembilan puluh empat.
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3UR¿O�$UPHQLD

Nama Resmi : Republik Armenia

Ibu Kota Negara :  Yerevan

Konstitusi :  1995 diamandemen pada tahun 2005 dan 2015

Bahasa Resmi :  Armenia

Bentuk Negara :  Kesatuan 

Sistem Pemerintahan :  Parlementer

Bentuk Pemerintahan :  Republik Federal

Kepala Negara :  Presiden dipilih setiap 7 tahun

Kepala Pemerintahan :  Perdana Menteri diangkat oleh presiden

Lembaga Legislatif  :  Unikameral; Majelis Nasional 

Lembaga Yudikatif :  Mahkamah Konstitusi; Pengadilan Kasasi; 
Pengadilan Banding; Pengadilan Umum 
Tingkat Pertama dan Pengadilan Administratif.
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3HPEXNDDQ 

Bab 1 : Dasar-Dasar Amanat Konstitusi... Pasal 1–22

Bab 2 : Hak dan Kebebasan Dasar Manusia dan Warga Negara... Pasal 23–81

Bab 3 : Jaminan Legislatif dan Tujuan Utama Kebijakan Negara di Bidang 
Ekonomi, Sosial, dan Budaya... Pasal 82–87

Bab 4  : Majelis Nasional... Pasal 88–122

Bab 5 : Presiden Republik... Pasal 123–145 

Bab 6 : Pemerintah... Pasal 146–161

Bab 7 : Pengadilan dan Dewan Pengadilan Tertinggi... Pasal 162–175

Bab 8 : Kejaksaan dan Lembaga Penyelidikan... Pasal 176–178

Bab 9 : Pemerintahan Daerah... Pasal 179–190

Bab 10 : Pembela Hak Asasi Manusia... Pasal 191–193

Bab 11 : Komisi Pemilihan Pusat... Pasal 194–195

Bab 12 : Komisi Televisi Dan Radio... Pasal 196–197

Bab 13 : Badan Audit... Pasal 198–199

Bab 14 : Bank Sentral... Pasal 200–201

Bab 15 : Mengadopsi dan Mengubah Konstitusi; Referendum... Pasal 202–208

Bab 16 : Ketentuan Penutup dan Peralihan... Pasal 209–220

'$)7$5�,6,
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.2167,786,�$50(1,$

dapat dicabut akan menjadi dasar 
yang tidak terpisahkan dari hak dan 
kebebasannya.

2. Penghormatan dan perlindungan hak-
hak dasar dan kebebasan manusia dan 
warga negara akan menjadi tugas pe-
megang kekuasaan publik.

3. Pemegang kekuasaan publik terikat 
oleh hak-hak dasar dan kebebasan 
manusia dan warga negara sebagai 
hukum yang berlaku secara langsung.

3DVDO��

3ULQVLS�3HPLVDKDQ�GDQ�.HVHLPEDQJDQ�
.HNXDVDDQ

Kekuasaan negara harus dilaksanakan 
sesuai dengan Konstitusi dan hukum, 
berdasarkan pemisahan dan keseimban-
gan antara cabang kekuasaan legislatif, 
eksekutif, dan yudikatif.

3DVDO��

+LUDUNKL�1RUPD�+XNXP

1. Konstitusi memiliki kekuatan hukum 
tertinggi.

%$%��

'$6$5�'$6$5�$0$1$7�
.2167,786,

3DVDO��

Republik Armenia adalah negara berdau-
lat dan demokratis, berkeadilan sosial 
dan berkepastian hukum.

3DVDO��

Di Republik Armenia kekuasaan terletak 
di tangan rakyat. 

Rakyat menjalankan kekuasaan mereka 
melalui pemilihan umum yang bebas dan 
referendum, serta melalui negara bagian 
dan daerah-daerah berpemerintahan 
sendiri dan pejabat publik sebagaimana 
ditetapkan oleh Konstitusi. 

Perampasan kekuasaan oleh organisasi 
atau individu mana pun adalah kejahatan.

3DVDO��

0DQXVLD��0DUWDEDW��+DN�'DVDU��GDQ�
.HEHEDVDQ

1. Manusia memiliki kehormatan ter-
tinggi yang diakui di Republik Ar-
menia. Martabat manusia yang tidak 

3(0%8.$$1�

Rakyat Armenia, dengan menyadari sebagai dasar prinsip-prinsip fundamental kenegaraan 
Armenia dan aspirasi nasional yang termaktub dalam Deklarasi Kemerdekaan Armenia, 
dengan memenuhi pesan suci nenek moyang mereka yang mencintai kebebasan untuk 
pemulihan negara berdaulat, dengan berkomitmen pada penguatan dan kemakmuran 
urutan tanah air. Dalam rangka memastikan kebebasan, kehendak umum dan keharmon-
isan sipil generasi mendatang, dengan menyatakan kesetiaan mereka kepada nilai-nilai 
universal, dengan ini menyatakan pemberlakuan Konstitusi Republik Armenia.
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2. Hukum harus sesuai dengan konsti-
tusi, dan tindakan hukum normatif 
sub-legislasi harus sesuai dengan hu-
kum dan hukum konstitusional.

3. Jika ada kontradiksi antara norma-norma 
SHUMDQMLDQ� LQWHUQDVLRQDO� \DQJ� GLUDWL¿-
kasi oleh Republik Armenia dan nor-
ma-norma hukum, norma-norma perjan-
jian internasional harus diterapkan.

3DVDO��

3ULQVLS�/HJDOLWDV

1. Badan dan pejabat pemerintah pusat 
dan daerah otonom memiliki kekua-
saan untuk melakukan tindakan-tin-
dakan yang dimandatkan oleh Kon-
stitusi atau undang-undang.

2. Badan yang ditentukan oleh Konsti-
tusi, berdasarkan pada Konstitusi dan 
undang-undang dan dengan tujuan 
memastikan penerapannyaa, dapat 
diberi wewenang untuk melakukan 
tindakan hukum normatif sub-legisla-
tisi. Norma yang memberi kewenan-
gan tersebut harus mematuhi prinsip 
kepastian hukum.

3. Hukum dan tindakan hukum normatif 
sub-legislasi mulai dianggap berlaku 
setelah dipublikasikan dengan cara 
yang ditentukan oleh hukum.

3DVDO��

3ULQVLS�3HPLOLKDQ

Pemilihan Parlemen dan dewan parlemen 
lokal, serta referendum harus dilaku-
kan berdasarkan hak pilih yang bersifat 
umum, setara, bebas, dan langsungm 
melalui pemungutan suara yang dilaku-
kan secara rahasia.

3DVDO��

3OXUDOLVPH�,GHRORJLV�'DQ�6LVWHP�
0XOWLSDUWLVDQ

1. Ideologi pluralisme dan sistem 
multi-partai dijamin di Republik Ar-
menia.

2. Partai dapat dibentuk dan beroperasi 
secara bebas. Peluang hukum yang 
sama untuk semua kegiatan dijamin 
oleh hukum.

3. Partai memformulasi dan mengek-
spresikan politik berdasarkan ke-
ing-inan rakyat.

4. Struktur dan kegiatan partai tidak 
boleh melanggar prinsip-prinsip 
demokrasi.

3DVDO��

-DPLQDQ�3HPHULQWDK�'DHUDK�2WRQRP

Pemerintahan lokal yang otonom dijamin 
di Republik Armenia sebagai salah satu 
dasar penting demokrasi.

3DVDO���

-DPLQDQ�3URSHUWL

1. Semua bentuk properti diakui dan 
dilindungi secara sama di Republik 
Armenia.

2. Tanah dan sumber daya air akan men-
jadi milik Negara.

3DVDO���

3HVDQDQ�(NRQRPL

Dasar tatanan ekonomi di Republik 
Armenia adalah ekonomi pasar sosial, 
yang akan didasarkan pada kepemilikan 
pribadi, kebebasan kegiatan ekonomi, 
persaingan ekonomi bebas, dan melalui 
kebijakan negara yang ditujukan untuk 
kesejahteraan ekonomi secara umum dan 
keadilan sosial.



361

Konstitusi Armenia

3DVDO���

3HPHOLKDUDDQ�/LQJNXQJDQ�GDQ�
3HPEDQJXQDQ�%HUNHODQMXWDQ

1. Negara harus mempromosikan pele-
starian, peningkatan, dan regenerasi 
lingkungan, dan pemanfaatan sum-
ber daya alam yang wajar, diatur oleh 
prinsip pembangunan berkelanjutan 
dan dengan mempertimbangkan tang-
gung jawab terhadap generasi men-
datang.

2. Setiap orang harus menjaga kelestar-
ian lingkungan.

3DVDO���

.HELMDNDQ�/XDU�1HJHUL

Kebijakan luar negeri Republik Arme-
nia harus dilakukan atas dasar hukum 
internasional dengan tujuan membangun 
hubungan baik-bertetangga dan saling 
menguntungkan dengan semua negara.

3DVDO���

3DVXNDQ�GDQ�3HUWDKDQDQ�\DQJ�7HQJDK

1. Angkatan bersenjata Republik Ar-
menia harus memastikan pertahanan, 
keamanan, dan integritas wilayah Re-
publik Armenia, dan tidak dapat di-
ganggu gugatnya perbatasannya.

2. Angkatan bersenjata Republik Arme-
nia harus menjaga netralitas dalam 
masalah-masalah politik dan akan be-
rada di bawah kendali sipil.

3. Setiap warga negara wajib berpartisi-
pasi dalam pembelaan Republik Ar-
menia dengan cara yang ditentukan 
oleh hukum.

3DVDO���

3URPRVL�%XGD\D��3HQGLGLNDQ��GDQ�
,OPX�3HQJHWDKXDQ��3HUOLQGXQJDQ�
%DKDVD�$UPHQLD�'DQ�:DULVDQ�

%XGD\D

1. Negara harus mempromosikan 
pengembangan budaya, pendidikan, 
dan ilmu pengetahuan.

2. Bahasa Armenia dan warisan budaya 
berada di bawah perawatan dan per-
lindungan negara.

3DVDO���

3HUOLQGXQJDQ�.HOXDUJD

Keluarga, sebagai bagian alami dan 
fundamental dari masyarakat dan dasar 
untuk mempertahankan dan reproduksi 
populasi, serta lingkungan keibuan dan 
anak-anak berada di bawah perlindungan 
khusus dan perlindungan negara.

3DVDO���

1HJDUD�GDQ�2UJDQLVDVL�$JDPD

1. Kebebasan berorganisasi organisasi 
keagamaan dijamin di Republik Ar-
menia.

2. Organisasi keagamaan harus terpisah 
dari negara.

3DVDO���

*HUHMD�.XGXV�$UPHQLD�$SRVWROLV

1. Republik Armenia akan mengakui 
misi luar biasa Gereja Suci Kerasu-
lan Armenia, sebagai gereja nasional, 
dalam kehidupan spiritual rakyat Ar-
menia, dalam pengembangan budaya 
nasionalnya, dan dalam pelestarian 
identitas nasionalnya.

2. Hubungan antara Republik Armenia 
dan Gereja Kerasulan Armenia dapat 
diatur oleh hukum.
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3DVDO���

.HWHULNDWDQ�GHQJDQ�'LDVSRUD�
$UPHQLD�

1. Republik Armenia akan melak-
sanakan kebijakan yang bertujuan 
untuk mengembangkan ikatan kom-
prehensif dan melestarikan ke-Arme-
nian-an dengan Diaspora Armenia, 
dan harus memfasilitasi pemulangan.

2. Berdasarkan hukum internasional, 
Republik Armenia berkontribusi un-
tuk melindungi bahasa Armenia dan 
nilai-nilai budaya dan sejarah Arme-
nia di negara-negara lain, dan mema-
jukan kehidupan pendidikan dan bu-
daya Armenia di negara-negara terse-
but.

3DVDO���

%DKDVD�1HJDUD�5HSXEOLN�$UPHQLD

Bahasa Armenia akan menjadi bahasa 
negara Republik Armenia.

3DVDO���

6LPERO�5HSXEOLN�$UPHQLD

1. Bendera Republik Armenia berwarna 
triwarna - dengan garis-garis hori-
zontal merah, biru, dan oranye yang 
sama.

2. Lambang Republik Armenia akan 
menggambarkan, di tengahnya di 
atas perisai, Gunung Ararat dengan 
bahtera Nuh dan lambang negara dari 
empat kerajaan Armenia yang berse-
jarah. Perisai itu dipegang oleh elang 
dan singa, sementara pedang, cabang, 
sebuah berkas, rantai, dan pita digam-
barkan di bawah perisai itu.

3. Penjelasan rinci tentang bendera dan 
lambang akan ditentukan oleh Un-
dang-Undang.

4. Lagu kebangsaan Republik Armenia 
akan ditetapkan oleh Undang-Un-
dang.

3DVDO���

,EXNRWD�5HSXEOLN�$UPHQLD

Ibukota Republik Armenia adalah Yere-
van.

%$%��

+$.�'$1�.(%(%$6$1�'$6$5�
0$186,$�'$1�:$5*$�1(*$5$

3DVDO���

0DUWDEDW�0DQXVLD

Martabat manusia tidak bisa diganggu 
gugat.

3DVDO���

+DN�+LGXS

1. Setiap orang memiliki hak untuk 
hidup.

2. Tidak seorang pun dapat secara 
sewenang-wenang kehilangan 
nyawanya.

3. Tidak seorang pun akan dihukum hu-
kuman mati, atau dieksekusi.

3DVDO���

+DN�.HVDWXDQ�)LVLN�GDQ�0HQWDO

1. Setiap orang berhak atas integritas 
¿VLN�GDQ�PHQWDO�

��� +DN� DWDV� LQWHJULWDV� ¿VLN� GDQ� PHQ-
tal hanya dapat dibatasi oleh hukum, 
dengan tujuan melindungi keamanan 
negara, mencegah atau menyele-
saikan kejahatan, melindungi keterti-
ban umum, kesehatan dan moral, atau 
hak-hak dasar dan kebebasan orang 
lain.
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3. Dalam bidang kedokteran dan bi-
ologi, khususnya, percobaan mem-
buat organ dan jaringan manusia da-
lam rangka mengambil keuntungan 
¿QDQVLDO��GDQ�NORQLQJ�UHSURGXNVL�PD-
nusia harus dilarang.

4. Tidak seorang pun boleh menjadi 
percobaan ilmiah, medis atau lain-
nya tanpa persetujuannya yang din-
yatakan secara bebas dan jelas. Ses-
eorang sebelumnya harus diberitahu 
tentang konsekuensi potensial dari 
percobaan tersebut.

3DVDO���

/DUDQJDQ�3HQ\LNVDDQ��3HUODNXDQ�GDQ�
+XNXPDQ�7LGDN�0DQXVLDZL�

1. Tidak seorang pun boleh dikenakan 
siksaan, perlakuan tidak manusiawi 
atau merendahkan martabat.

2. Sanksi berupa siksaan terhadap tubuh 
dilarang.

3. Orang yang dirampas kebebasannya 
berhak atas perlakuan manusiawi.

3DVDO���

.HEHEDVDQ�3ULEDGL

1. Setiap orang berhak atas kebebasan 
pribadi. Tidak seorang pun dapat di-
rampas kebebasan pribadi kecuali 
dalam kasus-kasus berikut dan den-
gan cara yang ditentukan oleh Un-
dang-Undang:

1. Pengadilan yang kompeten telah 
menghukum orang tersebut 
karena melakukan kejahatan;

2. Karena tidak mematuhi perintah 
pengadilan yang sah;

3. Untuk tujuan mengamankan pe-
menuhan kewajiban tertentu yang 
ditetapkan oleh hukum;

4. Untuk menghadirkan orang terse-
but di hadapan Lembaga ber-
wenang ketika ada kecurigaan 
bahwa orang tersebut telah 
melakukan kejahatan, atau ketika 
diperlukan untuk tujuan mence-
gah dilakukannya kejahatan oleh 
orang tersebut atau mencegahnya 
melarikan diri setelah melakukan 
kejahatan;

5. Untuk tujuan menempatkan anak 
di bawah pengawasan pendidikan 
atau membawanya ke hadapan 
lembaga berwenang;

6. Untuk tujuan mencegah penyeb-
aran penyakit menular yang ber-
bahaya bagi masyarakat, serta un-
tuk tujuan mencegah bahaya yang 
berasal dari orang-orang yang 
memiliki gangguan mental atau 
pecandu alkohol atau pecandu 
obat-obatan terlarang;

7. Untuk mencegah masuknya ses-
eorang secara tidak sah ke Repub-
lik Armenia, atau untuk mende-
portasi seseorang atau mengekstr-
adisi seseorang ke negara lain.

2. Setiap orang yang dirampas kebe-
basan pribadinya akan diinforma-
sikan segera, dalam bahasa yang ia 
pahami, tentang alasan perampasan 
kebebasan, dan dalam hal mengaju-
kan tuntutan pidana, juga tuduhan 
tersebut.

3. Setiap orang yang dirampas kebe-
basan pribadinya berhak untuk me-
minta seseorang yang dipilihnya 
segera diberitahu tentang hal itu. 
Pelaksanaan hak ini dapat ditunda 
hanya dalam kasus, cara, dan peri-
ode waktu yang ditentukan oleh hu-
kum, dengan tujuan mencegah atau 
menyelesaikan kejahatan.
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4. Jika, dalam periode perampasan ke-
bebasan yang wajar, tetapi dalam 
waktu tidak lebih dari 72 jam, pen-
gadilan tidak membuat keputusan un-
tuk mengizinkan berlanjutnya peram-
pasan kebebasan seseorang yang di-
rampas kebebasannya berdasarkan 
Ayat 1 (4) Pasal ini, maka ia akan 
segera dilepas.

5. Setiap orang yang dirampas kebe-
basan pribadinya memiliki hak untuk 
menentang keabsahan merampas ke-
bebasannya, tentang mana pengadilan 
akan segera membuat keputusan dan 
akan memerintahkan pembebasannya 
jika perampasan kebebasan itu me-
langgar hukum.

6. Tidak seorang pun dapat dirampas ke-
bebasan pribadinya hanya karena ala-
san tidak dapat memenuhi kewajiban 
hukum sipilnya.

3DVDO���

.HVHWDUDDQ�GL�+DGDSDQ�+XNXP

Setiap orang berkedudukan sama di 
depan hukum.

3DVDO���

/DUDQJDQ�'LVNULPLQDVL

Setiap diskriminasi berdasarkan jenis 
kelamin, ras, warna kulit, asal etnis atau 
VRVLDO�� ¿WXU� JHQHWLN�� EDKDVD�� DJDPD��
pandangan dunia, pandangan politik atau 
lainnya, milik minoritas nasional, status 
properti, kelahiran, cacat, usia, atau prib-
adi atau keadaan sosial harus dilarang.

3DVDO���

3HUVDPDDQ�+DN�$QWDUD�:DQLWD�GDQ�
3ULD

Perempuan dan laki-laki memiliki hak 
yang sama.

3DVDO���

3HODQJJDUDQ�WHUKDGDS�.HKLGXSDQ�
3ULEDGL�GDQ�.HOXDUJD�VHUWD�WHUKDGDS�

.HKRUPDWDQ�GDQ�5HSXWDVL�

1. Setiap orang berhak atas diganggu 
gugatnya kehidupan pribadi dan kel-
uarga, kehormatan dan reputasinya.

2. Hak untuk tidak dapat diganggu gugat 
dari kehidupan pribadi dan keluarga 
hanya dapat dibatasi oleh hukum 
dengan tujuan melindungi keamanan 
negara, kesejahteraan ekonomi neg-
ara, mencegah atau menyelesaikan 
kejahatan, melindungi ketertiban 
umum, kesehatan dan moral, atau 
hak-hak dasar dan kebebasan orang 
lain.

3DVDO���

3HODQJJDUDQ�$WDV�.HGLDPDQ�3ULEDGL�

1. Setiap orang memiliki hak untuk ti-
dak diganggu gugat di rumah.

2. Tidak dapat diganggu gugatnya ru-
mah hanya dapat dibatasi oleh hukum 
dengan tujuan melindungi keamanan 
negara, kesejahteraan ekonomi neg-
ara, mencegah atau menyelesaikan 
kejahatan, melindungi ketertiban 
umum, kesehatan dan moral, atau 
hak-hak dasar dan kebebasan. dari 
yang lain.

3. Sebuah rumah dapat digeledah hanya 
dengan keputusan pengadilan dalam 
kasus-kasus dan cara yang ditentukan 
oleh hukum. Undang-undang dapat 
menetapkan kasus-kasus lain yang 
membatasi hak untuk tidak dapat di-
ganggu gugat dari rumah dengan 
keputusan pengadilan.
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3DVDO���

.HEHEDVDQ�'DQ�.HUDKDVLDDQ�
.RPXQLNDVL

1. Setiap orang berhak atas kebebasan 
dan kerahasiaan korespondensi, per-
cakapan telepon dan sarana komuni-
kasi lainnya.

2. Kebebasan dan kerahasiaan komu-
nikasi dapat dibatasi hanya oleh Un-
dang-Undang, dengan tujuan melind-
ungi keamanan negara, kesejahter-
aan ekonomi negara, mencegah atau 
menyelesaikan kejahatan, melind-
ungi ketertiban umum, kesehatan dan 
moral, atau hak-hak dasar dan kebe-
basan orang lain.

3. Kerahasiaan komunikasi hanya 
dapat dibatasi oleh keputusan pen-
gadilan, kecuali jika diperlukan un-
tuk melindungi keamanan negara dan 
dikondisikan oleh status khusus, yang 
ditentukan oleh hukum, dari mereka 
yang berkomunikasi.

3DVDO���

3HUOLQGXQJDQ�'DWD�3ULEDGL

1. Setiap orang berhak atas perlindun-
gan data tentang dirinya.

2. Data pribadi harus diproses dengan 
itikad baik untuk tujuan yang ditentu-
kan oleh hukum, dengan persetujuan 
orang tersebut atau tanpa persetujuan 
tersebut jika ada dasar sah lain yang 
ditentukan oleh hukum.

3. Setiap orang memiliki hak untuk 
berkenalan dengan data yang di-
kumpulkan tentang dia di negara dan 
badan pemerintahan sendiri lokal 
dan hak untuk menuntut untuk men-
goreksi data yang salah tentang dia, 
serta untuk menghilangkan data ten-
tang dirinya yang diperoleh secara 

tidak sah atau tidak lagi memiliki 
dasar hukum.

4. Hak untuk berkenalan dengan data 
pribadi dapat dibatasi hanya oleh hu-
kum dengan tujuan melindungi kea-
manan negara, kesejahteraan ekonomi 
negara, mencegah atau menyele-
saikan kejahatan, melindungi keterti-
ban umum, kesehatan dan moral, atau 
dasar hak dan kebebasan orang lain.

5. Rincian terkait dengan perlindungan 
data pribadi akan ditentukan dalam 
Undang-Undang.

3DVDO���

.HEHEDVDQ�8QWXN�0HQLNDK

1. Seorang pria dan seorang wanita usia 
menikah harus memiliki hak untuk 
menikah satu sama lain dan memben-
tuk keluarga dengan ekspresi bebas 
dari kehendak mereka. Usia pernika-
han dan prosedur untuk menikah dan 
bercerai harus ditentukan oleh Un-
dang-Undang.

2. Dalam menikah, selama pernikahan, 
dan dalam perceraian, seorang pria 
dan seorang wanita akan memiliki 
hak yang sama.

3. Kebebasan untuk menikah hanya 
dapat dibatasi oleh hukum dengan tu-
juan melindungi kesehatan dan moral.

3DVDO���

+DN�'DQ�.HZDMLEDQ�2UDQJ�7XD

1. Para orangtua harus memiliki hak dan 
kewajiban untuk mengurus pemeli-
haraan, pendidikan, kesehatan, dan 
perkembangan yang komprehensif 
dan harmonis anak-anak mereka.

2. Privasi atau pembatasan hak-hak 
orang tua hanya dapat dilakukan oleh 
hukum, dengan keputusan pengadilan 
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dengan tujuan melindungi kepentin-
gan vital anak.

3. Orang dewasa berkewajiban untuk 
merawat orang tua mereka yang ti-
dak berbadan sehat dan membutuh-
kan bantuan. Ketentuan rinci ditentu-
kan oleh Undang-Undang.

3DVDO���

+DN�$QDN

1. Seorang anak memiliki hak untuk 
mengekspresikan pendapatnya secara 
bebas, yang harus dipertimbangkan 
dalam hal-hal yang berkaitan dengan 
anak sesuai dengan usia dan kede-
wasaannya.

2. Dalam hal-hal yang menyang-
kut anak, kepentingan anak harus 
mendapat perhatian utama.

3. Setiap anak berhak untuk memeli-
hara hubungan pribadi yang teratur 
dan kontak langsung dengan orang 
tuanya, kecuali jika keputusan penga-
dilan mendapati hal itu bertentangan 
dengan kepentingan anak tersebut. 
Rincian akan ditentukan oleh hukum.

4. Anak-anak yang dibiarkan tanpa peng-
asuhan orang tua akan berada di bawah 
asuhan dan perlindungan negara.

3DVDO���

+DN�0HPSHUROHK�3HQGLGLNDQ

1. Setiap orang berhak atas pendidikan. 
Program dan durasi wajib belajar di-
tentukan oleh hukum. Pendidikan me-
nengah di lembaga pendidikan negara 
tidak dikenai biaya.

2. Setiap orang berhak menerima, dalam 
kasus dan cara yang ditentukan oleh 
undang-undang, pendidikan gratis di 
perguruan tinggi negeri dan lembaga 

pendidikan kejuruan lainnya atas 
dasar persaingan.

3. Lembaga-lembaga pendidikan tinggi, 
dalam kerangka yang ditentukan oleh 
hukum, memiliki hak untuk mengatur 
diri sendiri, termasuk kebebasan aka-
demik dan penelitian.

3DVDO���

+DN�0DQXVLD�8QWXN�%HUWLQGDN�%HEDV

Manusia bebas melakukan semua yang 
tidak melanggar hak orang lain dan tidak 
bertentangan dengan Konstitusi dan 
hukum. Tidak seorang pun dapat memi-
kul kewajiban yang tidak ditentukan oleh 
hukum.

3DVDO���

+DN�.HEHEDVDQ�*HUDNDQ�

1. Setiap orang yang secara hukum 
hadir di wilayah Republik Armenia 
akan memiliki hak untuk kebebasan 
bergerak dan hak untuk memilih tem-
pat tinggal.

2. Setiap orang berhak untuk keluar dari 
Republik Armenia.

3. Setiap warga negara dan setiap orang 
yang memiliki hak untuk tinggal se-
cara sah di Republik Armenia memi-
liki hak untuk memasuki Republik 
Armenia.

4. Hak kebebasan bergerak hanya dapat 
dibatasi oleh hukum dengan tujuan 
melindungi keamanan negara, mence-
gah atau menyelesaikan kejahatan, 
melindungi ketertiban umum, kese-
hatan dan moral, atau hak-hak dasar 
dan kebebasan orang lain. Hak warga 
negara untuk memasuki Republik Ar-
menia tidak akan dikenakan batasan.
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3DVDO���

.HEHEDVDQ�3LNLUDQ��.HSHUFD\DDQ��
GDQ�$JDPD

1. Setiap orang berhak atas kebebasan 
berpikir, hati nurani, dan beragama. 
Hak ini harus mencakup kebebasan 
untuk mengubah agama atau keper-
cayaan seseorang dan kebebasan, 
baik sendiri atau dalam komunitas 
dengan orang lain di depan umum 
atau secara pribadi, untuk mewujud-
kan agama atau kepercayaan dalam 
khotbah, upacara gereja, ritual ibadah 
lainnya atau dalam bentuk lain.

2. Ekspresi kebebasan berpikir, hati nu-
rani, dan agama hanya dapat dibatasi 
oleh hukum dengan tujuan melind-
ungi keamanan negara, ketertiban 
umum, kesehatan dan moral, atau 
hak-hak dasar dan kebebasan orang 
lain.

3. Setiap warga negara yang wajib mi-
liternya bertentangan dengan agama 
atau kepercayaannya berhak untuk 
menggantinya dengan layanan alter-
natif dengan cara yang ditentukan 
oleh hukum.

4. Organisasi keagamaan harus memi-
liki hak yang sama dan akan menik-
mati otonomi. Prosedur pembentukan 
dan operasi organisasi keagamaan ha-
rus ditentukan oleh hukum.

3DVDO���

.HEHEDVDQ�0HQ\DPSDLNDQ�3HQGDSDW�

1. Setiap orang berhak untuk secara 
bebas mengekspresikan pendapa-
tnya. Hak ini harus mencakup ke-
bebasan untuk memiliki pendapat 
sendiri, serta untuk mencari, mener-
ima, dan memberikan informasi dan 
ide dengan cara informasi apa pun 
tanpa campur tangan oleh negara atau 

badan pemerintahan sendiri setempat 
dan terlepas dari batas negara.

2. Kebebasan pers, radio, televisi dan 
sarana informasi lainnya harus dija-
min. Negara harus menjamin kegia-
tan televisi publik dan radio publik 
yang menawarkan beragam program 
informasi, pendidikan, budaya, dan 
hiburan.

3. Kebebasan berpendapat pendapat 
dapat dibatasi hanya oleh hukum 
dengan tujuan melindungi keamanan 
negara, ketertiban umum, kesehatan 
dan moral, atau kehormatan dan rep-
utasi orang lain, dan hak-hak dan ke-
bebasan mendasar lainnya.

3DVDO���

.HEHEDVDQ�%HUNUHDVL

Setiap orang harus memiliki kebebasan 
dalam bidang sastra, seni rupa, ilmiah, 
dan teknis.

3DVDO���

.HEHEDVDQ�%HUNXPSXO

1. Setiap orang berhak untuk secara be-
bas mengatur dan berpartisipasi da-
lam majelis yang damai dan tidak 
bersenjata.

2. Dalam kasus yang ditentukan oleh 
undang-undang, majelis luar harus 
dilakukan berdasarkan pemberita-
huan sebelumnya yang diberikan da-
lam periode yang wajar. Tidak ada 
pemberitahuan yang diperlukan un-
tuk berkumpul secara mendadak.

3. Undang-undang dapat menetapkan 
pembatasan untuk pelaksanaan hak 
atas kebebasan berkumpul bagi para 
hakim, jaksa penuntut, penyelidik, 
dan juga prajurit angkatan bersenjata, 
keamanan nasional, polisi, dan badan 
militer lainnya.
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4. Kondisi dan prosedur untuk melak-
sanakan dan melindungi kebebasan 
berkumpul harus ditentukan oleh hu-
kum.

5. Kebebasan berkumpul hanya dapat 
dibatasi oleh hukum dengan tu-
juan melindungi keamanan negara, 
mencegah kejahatan, melindungi ket-
ertiban umum, kesehatan dan moral, 
atau hak-hak dasar dan kebebasan 
orang lain.

3DVDO���

.HEHEDVDQ�%HUVHULNDW�

1. Setiap orang berhak atas kebebasan 
berserikat dengan orang lain, terma-
suk hak untuk membentuk dan ber-
gabung dengan serikat pekerja untuk 
melindungi kepentingan buruh. Tidak 
seorang pun akan dipaksa untuk ber-
gabung dengan asosiasi swasta apa 
pun.

2. Prosedur pembentukan dan pengop-
erasian asosiasi harus ditentukan oleh 
hukum.

3. Kebebasan berserikat hanya dapat di-
batasi oleh hukum dengan tujuan me-
lindungi keamanan negara, keterti-
ban umum, kesehatan dan moral, atau 
hak-hak dasar dan kebebasan orang 
lain.

4. Kegiatan asosiasi dapat ditangguhkan 
atau dilarang hanya dengan keputu-
san pengadilan dalam kasus dan den-
gan cara yang ditentukan oleh hukum.

3DVDO���

+DN�8QWXN�0HPEHQWXN�3DUWDL�3ROLWLN�
GDQ�0HQMDGL�$QJJRWD�3DUWDL�

1. Setiap warga negara memiliki hak 
untuk membuat partai dengan warga 
negara lain dan hak untuk menjadi 
anggota suatu partai. Tidak seorang 

pun akan dipaksa untuk menjadi an-
ggota suatu partai.

2. Hakim, jaksa, dan penyidik   tdilarang 
menjadi anggota suatu partai. Un-
dang-undang dapat menetapkan pem-
batasan terhadap hak untuk memben-
tuk dan menjadi anggota oleh angka-
tan bersenjata, keamanan nasional, 
polisi, dan badan militer lainnya.

3. Partai menerbitkan laporan tahunan 
tentang sumber-sumber sarana keuan-
gan dan pengeluaran mereka, serta 
aset yang dimilikinya.

4. Dalam kasus-kasus yang ditentukan 
oleh Undang-Undang, kegiatan suatu 
partai dapat ditangguhkan oleh kepu-
tusan Mahkamah Konstitusi. Partai 
yang mengampanyekan kekerasan 
demi menggulingkan tatanan konsti-
tusional atau menggunakan kekerasan 
untuk menggulingkan tatanan konsti-
tusional harus dinyatakan tidak kon-
stitusional dan dapat dilarang oleh 
keputusan Mahkamah Konstitusi.

3DVDO���

+DN�$WDV�.HZDUJDQHJDUDDQ�5HSXEOLN�
$UPHQLD

1. Seorang anak yang lahir dari warga 
negara Republik Armenia akan men-
jadi warga negara Republik Armenia.

2. Setiap anak yang satu orang tuanya 
adalah warga negara Republik Arme-
nia akan memiliki hak untuk mem-
peroleh kewarganegaraan Republik 
Armenia.

3. Orang Armenia berdasarkan etnis 
berhak untuk memperoleh kewar-
ganegaraan Republik Armenia pada 
saat mendirikan tempat tinggal di Re-
publik Armenia.
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4. Armenians berdasarkan etnis akan 
memperoleh kewarganegaraan Re-
publik Armenia melalui prosedur 
yang disederhanakan yang ditetapkan 
oleh hukum.

5. Seorang warga negara Republik Ar-
menia tidak boleh dicabut kewar-
ganegaraannya. Warga negara Repub-
lik Armenia tidak boleh kehilangan 
hak untuk mengubah kewarganega-
raan.

6. Prosedur menjalankan hak-hak yang 
ditentukan oleh Pasal ini, alasan-ala-
san lain untuk memperoleh kewar-
ganegaraan Republik Armenia, dan 
alasan-alasan pemutusan akan diten-
tukan oleh hukum.

7. Hak-hak yang ditentukan oleh Para-
graf 2-4 dan dengan kalimat kedua 
Paragraf 5 dari Pasal ini hanya dapat 
dibatasi oleh hukum dengan tu-
juan melindungi keamanan negara, 
mencegah atau menyelesaikan keja-
hatan, serta melindungi kepentingan 
publik lainnya.

8. Warga Republik Armenia, sementara 
di luar perbatasan Republik Armenia, 
akan berada di bawah perlindungan 
Republik Armenia berdasarkan hu-
kum internasional.

3DVDO���

+DN�8QWXN�0HPLOLK�GDQ�+DN�8QWXN�
%HUSDUWLVLSDVL�GDODP�5HIHUHQGXP

1. Warga Republik Armenia, yang 
telah mencapai usia 18 tahun pada 
hari pemilihan untuk Majelis Nasi-
onal atau pada hari referendum, akan 
memiliki hak untuk memilih dalam 
pemilihan tersebut dan untuk men-
gambil bagian dalam referendum 
tersebut. .

2. Setiap orang yang telah mencapai 
usia 25 tahun, selama empat tahun se-
belumnya telah menjadi warga negara 
hanya Republik Armenia, telah secara 
permanen tinggal di Republik Arme-
nia selama empat tahun sebelumnya, 
memiliki hak suara, dan memiliki 
perintah dari bahasa Armenia dapat 
dipilih sebagai anggota Majelis Nasi-
onal.

3. Warga Republik Armenia, yang telah 
mencapai usia delapan belas tahun 
pada hari pemilihan badan pemer-
intahan sendiri atau referendum lo-
kal, akan memiliki hak untuk memi-
lih dan dipilih dalam pemilihan atau 
hak tersebut untuk mengambil bagian 
dalam referendum lokal tersebut. Un-
dang-undang dapat menentukan hak 
orang yang tidak memiliki kewar-
ganegaraan Republik Armenia untuk 
berpartisipasi dalam pemilihan badan 
pemerintahan sendiri dan dalam ref-
erendum lokal.

4. Orang dinyatakan secara hukum tidak 
mampu oleh putusan pengadilan yang 
telah masuk ke dalam kekuatan hu-
kum, serta orang-orang yang dihukum 
dan menjalani hukuman, menurut pu-
tusan pengadilan yang telah masuk 
ke dalam kekuatan hukum, karena 
komisi yang disengaja dari kejahatan 
besar mungkin tidak memberikan su-
ara dan dipilih atau ambil bagian da-
lam referendum. Warga negara yang 
dihukum dan menjalani hukuman, 
menurut putusan pengadilan yang 
telah masuk ke dalam kekuatan hu-
kum, karena kejahatan lainnya juga 
tidak memiliki hak untuk dipilih.
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3DVDO���

+DN�8QWXN�0HPSHUROHK�/D\DQDQ�
3XEOLN

Setiap warga negara berhak untuk mema-
suki layanan publik dengan dasar kese-
taraan. Rincian akan ditentukan oleh 
Undang-Undang.

3DVDO���

+DN�0HPSHUROHK�$GPLQLVWUDVL�<DQJ�
7HSDW

1. Setiap orang berhak atas pemeriksaan 
yang adil dan tidak memihak oleh 
otoritas administratif, dalam periode 
yang wajar, dari kasus-kasus yang 
menyangkut dirinya.

2. Selama prosedur administrasi, setiap 
orang berhak untuk berkenalan den-
gan semua dokumen tentangnya, ke-
cuali untuk rahasia yang dilindungi 
oleh hukum.

3. Pemerintah Pusat dan pemerintah lo-
kal otonom dan pejabat lokal harus 
mendengar orang tersebut sebelum 
melakukan tindakan campur tangan 
individu mengenai orang tersebut, ke-
cuali untuk kasus-kasus yang ditentu-
kan oleh Undang-Undang.

3DVDO���

+DN�0HPSHUROHK�,QIRUPDVL

1. Setiap orang berhak untuk menerima 
informasi tentang kegiatan Lembaga 
dan pejabat pemerintah dan negara 
bagian lokal dan untuk mengenal do-
kumen tentang kegiatan tersebut.

2. Hak untuk menerima informasi hanya 
dapat dibatasi oleh hukum dengan tu-
juan untuk melindungi kepentingan 
publik atau hak-hak dasar dan kebe-
basan orang lain.

3. Prosedur menerima informasi, serta 
alasan pertanggungjawaban pejabat 
karena menyembunyikan informasi 
atau menolak untuk memberikan in-
formasi, harus ditetapkan oleh hu-
kum.

3DVDO���

+DN�8QWXN�0HQJDMXNDQ�.DVXV�3DGD�
3HPEHOD�+DN�0DQXVLD

Setiap orang berhak untuk menerima 
dukungan dari Pembela Hak Asasi Manu-
sia, dalam kasus pelanggaran terhadap 
hak dan kebebasannya yang diabadikan 
dalam Konstitusi dan undang-undang 
oleh negara dan badan pemerintahan 
sendiri dan pejabat setempat atau, dalam 
kasus yang disediakan oleh Undang-Un-
dang tentang Pembela Hak Asasi Manu-
sia, oleh organisasi. Rincian akan diten-
tukan dalam Undang-Undang.

3DVDO���

+DN�8QWXN�0HQJDMXNDQ�3HWLVL

Setiap orang berhak untuk mengajukan, 
secara individu atau dalam komunitas 
dengan orang lain, petisi kepada negara 
dan badan pemerintahan sendiri dan 
pejabat setempat dan untuk menerima 
balasan yang sesuai dalam periode yang 
wajar. Rincian akan ditentukan dalam 
Undang-Undang.

3DVDO���

+DN�$WDV�6XDND�3ROLWLN

Setiap orang yang mengalami penga-
niayaan politik memiliki hak untuk 
mencari suaka politik di Republik Arme-
nia. Prosedur dan ketentuan pemberian 
suaka politik harus ditetapkan dalam 
Undang-Undang.

3DVDO���

/DUDQJDQ�'HSRUWDVL�DWDX�(NVWUDGLVL

1. Tidak seorang pun dapat dideportasi 
atau diekstradisi ke negara asing, jika 
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ada bahaya nyata bahwa orang terse-
but dapat dikenai hukuman mati, pen-
yiksaan, perlakuan atau hukuman 
yang tidak manusiawi atau merendah-
kan martabat di negara tersebut.

2. Seorang warga negara Republik Ar-
menia tidak boleh diekstradisi ke neg-
ara asing, kecuali untuk kasus-kasus 
yang ditentukan oleh perjanjian inter-
QDVLRQDO�\DQJ�GLUDWL¿NDVL�ROHK�5HSXE-
lik Armenia.

3DVDO���

+DN�8QWXN�0HPHOLKDUD�,GHQWLWDV�
1DVLRQDO�GDQ�(WQLV

1. Setiap orang berhak untuk mempertah-
ankan identitas nasional dan etnisnya.

2. Orang yang termasuk kelompok mi-
noritas nasional berhak untuk mele-
starikan dan mengembangkan tradisi, 
agama, bahasa, dan budaya mereka.

3. Pelaksanaan hak-hak yang diatur oleh 
Pasal ini akan diatur oleh hukum.

3DVDO���

.HEHEDVDQ�8QWXN�0HPLOLK�3HNHUMDDQ�
GDQ�+DN�+DN�7HQDJD�.HUMD

1. Setiap orang berhak untuk memilih 
pekerjaan.

2. Setiap pekerja berhak atas perlindun-
gan jika terjadi pemecatan tanpa dasar. 
Dasar pemecatan dari pekerjaan harus 
ditentukan oleh Undang-Undang.

3. Dilarang untuk diberhentikan dari 
pekerjaan karena alasan yang ter-
kait dengan kehamilan. Setiap wan-
ita yang dipekerjakan berhak untuk 
mendapatkan cuti berbayar jika hamil 
dan melahirkan anak. Setiap orang 
tua yang dipekerjakan memiliki hak 
untuk pergi jika terjadi kelahiran 
anak atau adopsi anak. Rincian akan 

ditentukan oleh Undang-Undang.

4. Dilarang mempekerjakan anak di 
bawah usia 16 tahun untuk pekerjaan 
penuh waktu. Prosedur dan ketentuan 
mempekerjakan mereka untuk peker-
jaan paruh waktu harus ditentukan 
oleh hukum.

5. Kerja paksa atau wajib harus dila-
rang. Yang berikut ini tidak akan di-
anggap sebagai kerja paksa atau wa-
jib:

1.  Pekerjaan yang dilakukan oleh 
orang yang dihukum menurut hu-
kum;

2.  Layanan militer atau layanan al-
ternatif; dan

3.  Setiap pekerjaan yang diperlukan 
jika terjadi situasi darurat yang 
mengancam kehidupan atau kese-
jahteraan populasi.

3DVDO���

+DN�8QWXN�0RJRN

1. Pekerja akan memiliki hak untuk 
mogok demi melindungi kepentingan 
ekonomi, sosial, atau tenaga kerja 
mereka. Prosedur melakukan mogok 
harus ditentukan oleh hukum.

2. Hak untuk mogok hanya dapat di-
batasi oleh hukum dengan tujuan un-
tuk melindungi kepentingan publik 
atau hak-hak dasar dan kebebasan 
orang lain.

3DVDO���

.HEHEDVDQ�.HJLDWDQ�(NRQRPL�GDQ�
0HQMDPLQ�3HUVDLQJDQ�(NRQRPL

1. Setiap orang berhak untuk terlibat da-
lam ekonomi, termasuk kegiatan ke-
wirausahaan. Ketentuan dan prosedur 
pelaksanaan hak ini akan ditentukan 
oleh hukum.
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2. Batasan persaingan, jenis monopoli 
yang mungkin, dan ukurannya yang 
diizinkan hanya dapat ditetapkan oleh 
hukum dengan tujuan melindungi 
kepentingan publik.

3. Dilarang menggunakan posisi mo-
nopolistik atau dominan di pasar, per-
saingan dengan itikad buruk, dan per-
janjian anti-persaingan.

3DVDO���

+DN�0LOLN

1. Setiap orang berhak untuk memiliki, 
menggunakan, dan membuang atas 
kebijaksanaannya sendiri properti 
yang diperoleh secara sah.

2. Hak warisan dijamin.

3. Hak atas properti hanya dapat dibatasi 
oleh hukum dengan tujuan untuk me-
lindungi kepentingan publik atau hak-
hak dasar dan kebebasan orang lain.

4. Tidak seorang pun akan dirampas 
properti, kecuali dengan prosedur 
pengadilan dalam kasus-kasus yang 
ditentukan oleh hukum.

5. Penyitaan properti untuk kepentin-
gan umum yang berlaku harus dilaku-
kan dalam kasus luar biasa yang di-
tentukan oleh hukum dan dengan cara 
yang ditentukan hukum, dan hanya 
dengan kompensasi yang memadai 
sebelumnya.

6. Warga negara asing dan orang-orang 
tanpa kewarganegaraan tidak boleh 
menikmati hak atas tanah, kecuali un-
tuk kasus-kasus yang ditentukan oleh 
hukum.

7. Kekayaan intelektual harus dilind-
ungi oleh hukum.

8. Setiap orang wajib membayar pajak 
dan bea yang ditentukan sesuai den-
gan hukum dan melakukan pemba-
yaran wajib lainnya kepada anggaran 
negara atau masyarakat.

3DVDO���

+DN�$WDV�3HUOLQGXQJDQ�+XNXP�GDQ�
+DN�8QWXN�0HQGDIWDU�.HSDGD�%DGDQ�
,QWHUQDVLRQDO�3HUOLQGXQJDQ�+DN�$VDVL�

0DQXVLD

1. Setiap orang berhak atas perlindun-
gan hukum yang efektif atas hak dan 
kebebasannya.

2. Setiap orang, untuk melindungi hak-
hak dan kebebasannya, dan sesuai 
dengan perjanjian internasional Re-
publik Armenia, memiliki hak untuk 
menerapkan pada badan-badan inter-
nasional perlindungan hak asasi ma-
nusia dan kebebasan.

3DVDO���

+DN�$WDV�*DQWL�5XJL�

1. Setiap orang berhak atas kompensasi 
atas kerusakan yang diakibatkan oleh 
tindakan yang melanggar hukum atau 
tidak adanya badan dan pejabat pe-
merintah dan negara bagian setempat, 
dan dalam kasus yang ditentukan oleh 
hukum, juga oleh administrasi yang 
sah. Ketentuan dan prosedur kompen-
sasi untuk kerusakan harus ditetapkan 
oleh Undang-Undang.

2. Jika seseorang, yang dihukum oleh 
putusan pengadilan yang telah ma-
suk ke dalam kekuatan hukum karena 
melakukan kejahatan, telah dibebas-
kan dengan alasan bahwa keadaan 
baru atau yang baru ditemukan mem-
buktikan bahwa hukuman semacam 
itu melanggar hukum, orang tersebut 
harus memiliki hak untuk menerima 
kompensasi sesuai dengan hukum, 
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kecuali jika terbukti bahwa pene-
muan keadaan seperti itu pada masa 
lalu bergantung sepenuhnya atau se-
bagian pada orang tersebut.

3DVDO���

+DN�$WDV�3HUVLGDQJDQ�\DQJ�$GLO�

1. Setiap orang berhak atas persidangan 
yang adil dan terbuka tentang kasus-
nya dalam periode yang wajar oleh 
pengadilan yang independen dan ti-
dak memihak.

2. Dalam kasus dan cara yang ditentu-
kan oleh hukum, proses pengadilan 
atau bagiannya dapat dilakukan di de-
pan kamera melalui keputusan penga-
dilan dengan tujuan melindungi ke-
hidupan pribadi para peserta persi-
dangan, kepentingan anak di bawah 
umur atau kepentingan keadilan , 
serta keamanan negara, ketertiban 
umum, atau moral.

3. Penggunaan bukti yang diperoleh 
dengan melanggar hak-hak dasar atau 
bukti yang merongrong hak atas per-
sidangan yang adil harus dilarang.

3DVDO���

+DN�0HPSHUROHK�%DQWXDQ�+XNXP

1. Setiap orang berhak menerima ban-
tuan hukum. Dalam kasus yang di-
tentukan oleh hukum, bantuan hu-
kum akan diberikan dengan mengor-
bankan dana negara.

2. Dengan tujuan memastikan bantuan 
hukum, kegiatan sebuah bar yang di-
dasarkan pada independensi, pemer-
intahan sendiri, dan kesetaraan ad-
vokat harus dijamin. Status, hak, dan 
kewajiban advokat akan ditentukan 
oleh hukum.

3DVDO���

+DN�8QWXN�0DQJNLU�GDUL�7XJDV�
0HQMDGL�6DNVL�GL�3HQJDGLODQ�

Tidak seorang pun akan diwajibkan 
untuk bersaksi tentang dirinya sendiri, 
pasangannya, atau kerabat dekatnya, 
jika dapat dianggap secara wajar bahwa 
selanjutnya dapat digunakan untuk mela-
wan dia atau mereka. Undang-undang 
dapat menetapkan kasus pembebasan 
lain dari tugas untuk bersaksi.

3DVDO���

$QJJDSDQ�7LGDN�%HUVDODK

Seseorang yang dituduh melakukan 
kejahatan akan dianggap tidak bersalah 
sampai kesalahannya dibuktikan dengan 
cara yang ditentukan oleh hukum oleh 
putusan pengadilan yang telah masuk ke 
dalam kekuatan hukum.

3DVDO���

+DN�8QWXN�0HPEHOD�'LUL�6HQGLUL�
'DUL�7XGXKDQ�.HMDKDWDQ�

Setiap orang yang dituduh melakukan 
kejahatan akan memiliki:

1. Hak untuk diinformasikan segera, da-
lam bahasa yang ia pahami dan se-
cara rinci, tentang sifat dan penyebab 
tuduhan itu.

2. Hak untuk membela diri atau untuk 
dipertahankan melalui advokat yang 
dipilihnya;

3. Hak untuk memiliki waktu dan fasil-
itas yang memadai untuk memper-
siapkan pembelaannya dan untuk 
berkomunikasi dengan advokat yang 
dipilihnya.

4. Hak untuk memeriksa atau memer-
iksa orang-orang yang bersaksi mel-
awannya, dan hak untuk meminta 
orang bersaksi untuk dipanggil dan 
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diperiksa dengan kondisi yang sama 
dengan orang-orang yang bersaksi 
melawannya;

5. Hak untuk dibantu oleh seorang pen-
erjemah gratis jika dia tidak memiliki 
perintah bahasa Armenia.

3DVDO���

/DUDQJDQ�$WDV�3HPHULNVDDQ�
3HUDGLODQ�WHUKDGDS�7XGXKDQ�

.HMDKDWDQ�\DQJ�6DPD�'XD�.DOL

1. Tidak ada yang dapat diadili dua kali 
untuk tindakan yang sama.

2. Ketentuan-ketentuan Paragraf 1 Pasal 
ini tidak akan mencegah peninjauan 
suatu kasus sesuai dengan hukum ke-
tika ada keadaan baru atau yang baru 
ditemukan, atau ketika ada kekurangan 
mendasar dalam proses perkara, yang 
dapat mempengaruhi hasil dari kasus.

3DVDO���

+DN�7HUSLGDQD�8QWXN�1DLN�%DQGLQJ

Setiap orang yang dihukum karena 
melakukan kejahatan akan memiliki hak 
untuk mendapatkan putusan pengadilan 
sehubungan dengan dia untuk ditin-
jau oleh pengadilan yang lebih tinggi 
berdasarkan alasan dan dengan cara yang 
ditentukan oleh hukum.

3DVDO���

+DN�$WDV�3HQJDPSXQDQ�

Setiap terpidana memiliki hak untuk 
meminta pengampunan, termasuk hak 
untuk meminta pengurangan hukuman 
yang dijatuhkan. Rincian akan ditentukan 
dalam Undang-Undang.

3DVDO���

3ULQVLS�.HVDODKDQ�GDQ�3ULQVLS�
3HQMDWXKDQ�6DQNVL�6HFDUD�

3URSRUWLRQDOLWDV�

1. Dasar untuk menghukum orang yang 
melakukan kejahatan adalah kesalah-
annya.

2. Denda yang ditentukan oleh hukum, 
serta jenis dan besaran hukuman yang 
dikenakan harus proporsional dengan 
tindakan yang dilakukan.

3DVDO���

3ULQVLS�/HJDOLWDV�'DODP�0HQHWDSNDQ�
.HMDKDWDQ�GDQ�0HQMDWXKNDQ�

+XNXPDQ�

Tidak seorang pun akan dihukum karena 
tindakan atau tidak bertindak yang bukan 
merupakan kejahatan pada saat komisi 
tersebut. Hukuman yang lebih berat dari-
pada hukuman yang berlaku pada saat 
melakukan kejahatan tidak dapat dijatuh-
kan. Undang-undang yang menghapus 
hukuman untuk suatu tindakan atau 
mengurangi hukuman harus diterapkan 
secara retrospektif.

3DVDO���

'DPSDN�+XNXP�5HWURVSHNWLI�GDQ�
7LQGDNDQ�+XNXP�/DLQQ\D

1. Hukum dan tindakan hukum lain-
nya yang menyebabkan situasi hu-
kum seseorang memburuk tidak akan 
memiliki efek retrospektif.

2. Hukum dan tindakan hukum lainnya 
yang meningkatkan situasi hukum 
seseorang akan memiliki efek retros-
pektif jika tindakan demikian ditentu-
kan.
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3DVDO���

3HQHUDSDQ�+DN�'DVDU�GDQ�.HEHEDVDQ�
GDODP�+DO�(QWLWDV�+XNXP

Hak-hak dan kebebasan mendasar harus 
meluas juga kepada badan hukum sejauh 
hak-hak dan kebebasan tersebut pada 
hakikatnya berlaku bagi mereka.

3DVDO���

6WUXNWXU�'DQ�3URVHGXU�.HOHPEDJDDQ�
8QWXN�0HQMDODQNDQ�+DN�'DVDU�GDQ�

.HEHEDVDQ

Ketika mengatur hak-hak dasar dan kebe-
basan, undang-undang harus menetapkan 
struktur dan prosedur organisasi yang 
diperlukan untuk pelaksanaannya yang 
efektif.

3DVDO���

3HPEDWDVDQ�+DN�'DQ�.HEHEDVDQ�
'DVDU�'DODP�.HDGDDQ�'DUXUDW�DWDX�
6HODPD�3HQHUDSDQ�'DUXUDW�0LOLWHU

Dalam keadaan darurat atau selama daru-
rat militer, hak-hak dasar dan kebebasan 
manusia dan warga negara, kecuali yang 
ditentukan oleh Pasal 23–26, 28–30, 
35–37, Paragraf 1 Pasal 38, Paragraf 1 
Pasal 41, Paragraf 1, kalimat pertama dari 
Paragraf 5, dan Paragraf 8 dari Pasal 47, 
Pasal 52, Paragraf 2 dari Pasal 55, Pasal 
56, 61, dan 63-72 dari Konstitusi, dapat 
ditangguhkan sementara atau dikenakan 
pembatasan tambahan dengan cara yang 
ditentukan oleh hukum sejauh diperlu-
kan oleh situasi, tunduk pada komitmen 
internasional yang dilakukan sehubun-
gan dengan pengurangan dari komitmen 
dalam situasi darurat atau selama darurat 
militer.

3DVDO���

/DUDQJDQ�3HODQJJDUDQ�+DN�'DVDU�
'DQ�.HEHEDVDQ�

Dilarang menggunakan hak-hak dasar 
dan kebebasan untuk tujuan menggul-

ingkan tatanan konstitusional dengan 
kekerasan atau menghasut kebencian 
nasional, ras, atau agama, atau menye-
barluaskan kekerasan atau perang.

3DVDO���

3ULQVLS�3URSRUWLRQDOLWDV

Cara-cara yang dipilih untuk membatasi 
hak-hak dasar dan kebebasan harus sesuai 
dan perlu untuk pencapaian tujuan yang 
ditetapkan oleh Konstitusi. Cara yang 
dipilih untuk pembatasan harus sepadan 
dengan pentingnya hak dasar dan kebe-
basan yang dibatasi.

3DVDO���

3ULQVLS�.HSDVWLDQ

Ketika membatasi hak-hak dasar dan 
kebebasan, undang-undang harus 
menetapkan dasar dan ruang lingkup 
pembatasan tersebut dan cukup yakin 
bagi pemegang dan penerima hak dan 
kebebasan tersebut untuk dapat terlibat 
dalam perilaku yang tepat.

3DVDO���

3HODQJJDUDQ�,QWLVDUL�1RUPD�
0HQJHQDL�+DN�'DVDU�GDQ�.HEHEDVDQ�

Esensi dari ketentuan tentang hak-hak 
dasar dan kebebasan yang diabadikan 
dalam Bab ini tidak dapat diganggu 
gugat.

3DVDO���

+DN�'DQ�.HEHEDVDQ�'DVDU�'DQ�
3UDNWHN�+XNXP�,QWHUQDVLRQDO

1. Praktek Lembaga-lembaga yang 
beroperasi atas dasar perjanjian hak 
asasi manusia internasional, yang 
WHODK� GLUDWL¿NDVL� ROHK� 5HSXEOLN� $U-
menia, harus diperhitungkan ketika 
menafsirkan ketentuan Konstitusi 
tentang hak-hak dasar dan kebebasan.

2. Pembatasan hak-hak dasar dan kebe-
basan tidak boleh melebihi batasan 
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yang ditetapkan oleh perjanjian inter-
nasional Republik Armenia.

%$%��

-$0,1$1�/(*,6/$7,)�'$1�
78-8$1�87$0$�.(%,-$.$1�

1(*$5$�',�%,'$1*�(.2120,��
626,$/��'$1�%8'$<$

3DVDO���

.RQGLVL�.HUMD

Setiap pekerja harus, sesuai dengan 
hukum, memiliki hak untuk kondisi kerja 
yang sehat, aman, dan bermartabat, untuk 
membatasi waktu kerja maksimum, 
untuk istirahat harian dan mingguan, dan 
cuti tahunan yang dibayar.

3DVDO���

-DPLQDQ�6RVLDO

Setiap orang harus, sesuai dengan hukum, 
memiliki hak atas jaminan sosial dalam 
kasus kehamilan, memiliki banyak anak, 
sakit, cacat, kecelakaan kerja, membu-
tuhkan perawatan, kehilangan pencari 
nafkah, usia tua, pengangguran, kehilan-
gan pekerjaan, dan lainnya kasus.

3DVDO���

0HPSHUWHJXK�.HEHUDGDDQ�GDQ�*DML�
0LQLPXP

1. Setiap orang yang membutuhkan dan 
setiap orang lanjut usia, sesuai den-
gan hukum, memiliki hak untuk ke-
beradaan yang bermartabat.

2. Jumlah gaji minimum akan ditentu-
kan oleh hukum.

3DVDO���

-DPLQDQ�.HVHKDWDQ

1. Setiap orang, sesuai dengan hukum, 
memiliki hak untuk perlindungan 
kesehatan.

2. Undang-undang harus menetapkan 
daftar layanan medis dasar yang dise-
diakan secara gratis dan prosedur 
penyediaannya.

3DVDO���

7XMXDQ�8WDPD�.HELMDNDQ�1HJDUD

Tujuan utama kebijakan negara di bidang 
ekonomi, sosial, dan budaya adalah:

1. Untuk meningkatkan lingkungan 
bisnis dan mempromosikan kewirau-
sahaan;

2. Untuk mendukung lapangan kerja 
populasi dan peningkatan kondisi 
kerja;

3. Untuk mendorong pembangunan pe-
rumahan;

4. Untuk mempromosikan kesetaraan 
faktual antara perempuan dan la-
ki-laki;

5. Untuk meningkatkan angka kelahiran 
dan memiliki banyak anak;

6. Untuk menciptakan kondisi yang me-
nguntungkan bagi perkembangan in-
dividualitas anak yang lengkap dan 
komprehensif;

7. Untuk menerapkan program per-
lindungan dan peningkatan keseha-
tan bagi penduduk, dan untuk men-
ciptakan kondisi bagi layanan medis 
yang efektif dan terjangkau bagi pen-
duduk;

8. Untuk melaksanakan program dan 
program pencegahan dan perawatan 
disabilitas untuk rehabilitasi keseha-
tan para penyandang cacat, dan untuk 
mempromosikan partisipasi para pen-
yandang cacat dalam kehidupan publik;
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9. Untuk melindungi kepentingan kon-
sumen, dan untuk mengawasi kuali-
tas barang, layanan, dan pekerjaan;

10. Untuk mengembangkan daerah se-
cara proporsional;

����8QWXN�PHQJHPEDQJNDQ�EXGD\D�¿VLN�
dan olahraga;

12. Untuk mempromosikan partisipasi 
pemuda dalam kehidupan politik, 
ekonomi, dan budaya;

13. Untuk mengembangkan pendidikan 
kejuruan gratis dan lebih tinggi lain-
nya;

14. Untuk mengembangkan ilmu dasar 
dan terapan;

15. Untuk mendukung akses tanpa ham-
batan semua orang ke nilai-nilai nasi-
onal dan universal; dan

16. Untuk mempromosikan amal untuk 
tujuan membangun budaya, pendi-
dikan, ilmiah, kesehatan, olahraga, 
sosial, dan lembaga lainnya, pem-
biayaan mereka, dan memastikan ke-
PDQGLULDQ�¿QDQVLDO�PHUHND�

3DVDO���

3HPHQXKDQ�7XMXDQ�8WDPD�.HELMDNDQ�
1HJDUD

1. Untuk sejauh kekuasaan dan kemu-
ngkinan mereka, pemerintah neg-
ara bagian dan badan pemerintahan 
sendiri lokal wajib memenuhi tujuan 
yang diabadikan dalam Pasal 86 Kon-
stitusi.

2. Sebagai bagian dari laporan yang di-
tentukan oleh Pasal 156 Konstitusi, 
Pemerintah wajib menyajikan infor-
masi tentang pemenuhan tujuan yang 
ditetapkan oleh Pasal 86 Konstitusi.

%$%��

0$-(/,6�1$6,21$/

3DVDO���

6WDWXV�'DQ�)XQJVL�0DMHOLV�1DVLRQDO

1. Majelis Nasional adalah lembaga per-
wakilan rakyat.

2. Majelis Nasional akan melaksanakan 
kekuasaan legislatif.

3. Majelis Nasional akan melakukan 
pengawasan terhadap kekuasaan ek-
sekutif, akan mengadopsi anggaran 
negara, dan akan melakukan fung-
si-fungsi lain yang ditentukan oleh 
Konstitusi.

4. Kekuasaan Majelis Nasional akan 
ditetapkan oleh Konstitusi.

5. Majelis Nasional akan beroperasi ses-
uai dengan Aturan Prosedurnya.

3DVDO���

.RPSRVLVL�0DMHOLV�1DVLRQDO�GDQ�
3URVHGXU�3HPLOLKDQ�

1. Majelis Nasional terdiri dari setidak-
nya 101 anggota parlemen.

2. Dengan cara yang ditentukan oleh 
Kode Pemilihan, tempat-tempat akan 
ditugaskan di Majelis Nasional untuk 
perwakilan minoritas nasional.

3. Majelis Nasional akan dipilih oleh 
kontes pemilihan proporsional. Kode 
Pemilihan harus menjamin pemben-
tukan mayoritas parlemen yang sta-
bil. Jika tidak ada mayoritas parlemen 
yang stabil terbentuk sebagai hasil 
dari pemilihan atau dengan memba-
ngun koalisi politik, maka putaran 
kedua pemilihan dapat diadakan. Da-
lam hal putaran kedua diadakan, itu 
akan diizinkan untuk membentuk 
aliansi baru. Pembatasan, ketentuan, 
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dan prosedur pembentukan koalisi 
politik akan ditentukan oleh Kode 
Pemilihan.

3DVDO���

0DVD�-DEDWDQ�0DMHOLV�1DVLRQDO

1. Majelis Nasional akan dipilih untuk 
masa jabatan lima tahun.

2. Dalam hal pemilihan reguler, masa 
jabatan Majelis Nasional yang baru 
terpilih akan dimulai pada saat pem-
bukaan sesi pertama Majelis Nasional 
yang baru terpilih, diadakan pada hari 
di mana masa jabatan Dewan per-
temuan Majelis Nasional sebelumnya 
berakhir.

3. Jika Majelis Nasional yang baru ter-
pilih tidak dibentuk sebelum berakh-
irnya masa jabatan Majelis Nasional 
yang berkuasa, maka masa jabatan 
Majelis Nasional yang berkuasa akan 
berakhir dan masa jabatan Majelis 
Nasional yang baru terpilih akan dim-
ulai pada saat pembukaan sesi per-
tama Majelis Nasional yang baru ter-
pilih, diadakan pada hari Senin kedua 
setelah pembentukan Majelis Nasi-
onal yang baru terpilih.

4. Jika, karena alasan darurat militer 
atau keadaan darurat, pemilihan Ma-
jelis Nasional telah diadakan dalam 
periode waktu yang ditentukan oleh 
Ayat 2 Pasal 91 Konstitusi, maka 
masa jabatan Majelis Nasional yang 
sedang menjabat harus akhir dan 
masa jabatan Majelis Nasional yang 
baru terpilih akan dimulai pada saat 
pembukaan sesi pertama Majelis Na-
sional, diadakan pada hari Senin 
kedua setelah pembentukan Majelis 
Nasional yang baru terpilih.

5. Dalam hal pemilihan luar biasa, masa 
jabatan Majelis Nasional yang sedang 
menjabat akan berakhir dan masa ja-
batan Majelis Nasional yang baru ter-
pilih akan dimulai pada saat pembu-
kaan sesi pertama Majelis Nasional, 
yang diadakan pada Senin kedua 
setelah pembentukan Majelis Nasi-
onal yang baru terpilih.

6. Pembentukan Majelis Nasional akan 
GLNRQ¿UPDVL� VHVXDL� GHQJDQ� .RGH�
Pemilihan.

3DVDO���

3HPLOLKDQ�5XWLQ�0DMHOLV�1DVLRQDO�

1. Pemilihan reguler Majelis Nasional 
harus diadakan tidak lebih awal dari 
60 dan paling lambat 50 hari sebelum 
berakhirnya masa jabatan Majelis Na-
sional.

2. Selama darurat militer atau keadaan 
darurat, pemilihan Majelis Nasional 
tidak akan diadakan. Dalam hal ini, 
pemilihan reguler Majelis Nasional 
harus diadakan tidak lebih awal dari 
50 dan tidak lebih dari 65 hari setelah 
berakhirnya keadaan darurat atau 
darurat militer.

3DVDO���

3HPLOLKDQ�/XDU�%LDVD�0DMHOLV�
1DVLRQDO

1. Pemilihan luar biasa dari Majelis Na-
sional akan diadakan setelah pem-
bubaran Majelis Nasional dalam ka-
sus-kasus yang ditentukan oleh Para-
graf 3 dari Pasal 149 atau Paragraf 3 
dan 4 dari Pasal 151 Konstitusi.

2. Pemilu Majelis Nasional yang luar 
biasa harus diadakan tidak lebih awal 
dari 30 dan selambat-lambatnya 45 
hari setelah pembubaran Majelis Na-
sional.
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3DVDO���

3HQ\HOHQJJDUDDQ�3HPLOLKDQ�1DVLRQDO

Pemilihan reguler dan luar biasa dari 
Majelis Nasional diselenggarakan oleh 
Presiden Republik.

3DVDO���

0DQGDW�3HUZDNLODQ�

Seorang anggota parlemen mewakili 
seluruh rakyat, tidak terikat oleh mandat 
bersifat imperatif, dan dibimbing oleh 
hati nurani dan kepercayaannya.

3DVDO���

.HWLGDNVHVXDLDQ�0DQGDW�3DUOHPHQ

Seorang anggota parlemen tidak boleh 
memegang jabatan yang tidak berasal 
dari fungsinya di negara lain atau badan 
swadaya masyarakat setempat, atau 
kantor apa pun di organisasi komersial, 
atau terlibat dalam kegiatan wirausaha 
atau melakukan pekerjaan berbayar 
lainnya, kecuali untuk pekerjaan ilmiah, 
pendidikan, dan kerja kreatif.

3DVDO���

,PXQLWDV�6HRUDQJ�$QJJRWD�3DUOHPHQ�

1. Selama dan setelah masa kekuasaan-
nya, seorang anggota parlemen tidak 
dapat dituntut dan dimintai tanggung 
jawab atas pemungutan suara atau 
pendapat yang diungkapkan dalam 
kerangka kegiatan parlemen.

2. Penuntutan pidana seorang anggota 
parlemen hanya dapat dimulai den-
gan persetujuan Majelis Nasional. 
Tanpa persetujuan Majelis Nasional, 
seorang anggota parlemen tidak boleh 
dirampas kebebasannya, kecuali di-
tangkap pada saat atau segera setelah 
melakukan kejahatan. Dalam hal ini, 
perampasan kebebasan mungkin ti-
dak lebih dari 72 jam. Ketua Maje-
lis Nasional akan segera diberitahu 

tentang perampasan kebebasan ang-
gota parlemen.

3DVDO���

-XPODK�5HPXQHUDVL�GDQ�-DPLQDQ�
)DVLOLWDV�/DLQQ\D�'DUL�.HJLDWDQ�

$QJJRWD�3DUOHPHQ�

Jumlah remunerasi dan perlindungan 
lain dari kegiatan anggota parlemen akan 
ditentukan oleh Undang-Undang.

3DVDO���

3HQXQGDDQ�GDQ�3HQJKHQWLDQ�
.HNXDVDDQ�$QJJRWD�3DUOHPHQ�

1. Kekuatan seorang anggota parlemen 
akan berhenti pada saat berakhirnya 
masa jabatan Majelis Nasional, hilan-
gnya kewarganegaraan Republik Ar-
menia atau perolehan kewarganega-
raan dari negara yang berbeda, ma-
suk ke dalam kekuatan hukum suatu 
putusan yang menghukumnya untuk 
penjara, masuk ke dalam kekuatan 
hukum putusan yang menyatakan dia 
tidak mampu secara hukum, sebagai 
hilang, atau telah meninggal, atau ke-
matiannya atau pengunduran dirinya.

2. Kekuasaan anggota parlemen akan 
diberhentikan jika tidak ada yang 
dapat dimaafkan dari setidaknya 
setengah dari suara selama setiap se-
mester kalender, serta dalam kasus 
pelanggaran ketentuan Pasal 95 Kon-
stitusi.

3DVDO���

6LGDQJ�5XWLQ�0DMHOLV�1DVLRQDO�

Sidang Rutin Majelis Nasional akan 
diadakan dua kali setahun — dari Senin 
ketiga Januari hingga Kamis ketiga Juni, 
dan dari Senin kedua September hingga 
Kamis ketiga Desember.
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3DVDO����

6LGDQJ�/XDU�%LDVD�0DMHOLV�1DVLRQDO

1. Sidang luar biasa Majelis Nasional 
akan diselenggarakan oleh Ketua Ma-
jelis Nasional dengan inisiatif setida-
knya seperempat dari jumlah total an-
ggota parlemen atau Pemerintah.

2. Sidang luar biasa dilakukan dengan 
agenda dan dalam jangka waktu yang 
ditentukan oleh pemrakarsa.

3DVDO����

3XEOLVLWDV�6LGDQJ�0DMHOLV�1DVLRQDO

1. Sidang Majelis Nasional bersifat 
publik.

2. Dengan proposal sekurang-kurang-
nya seperlima dari jumlah anggota 
parlemen atau pemerintah, Majelis 
Nasional dapat mengambil keputu-
san, dengan suara mayoritas dari jum-
lah anggota parlemen, untuk melaku-
kan pemilihan tertutup. Cara pemili-
han secara tertutup dilarang.

3DVDO����

.XRUXP�6LGDQJ�0DMHOLV�1DVLRQDO

Sidang Majelis Nasional memiliki 
kuorum jika lebih dari setengah dari 
jumlah anggota parlemen telah mendaftar 
pada awal sidang.

3DVDO����

3HQHUDSDQ�8QGDQJ�8QGDQJ��
.HSXWXVDQ�0DMHOLV�1DVLRQDO��
3HUQ\DWDDQ��GDQ�.HWHWDSDQ�

1. Hukum, keputusan, pernyataan, dan 
ketetapan Majelis Nasional, kecuali un-
tuk kasus-kasus yang ditentukan oleh 
Konstitusi, akan diadopsi dengan suara 
mayoritas anggota parlemen yang ber-
partisipasi dalam pemungutan suara, 
jika lebih dari setengah jumlah total 

anggota parlemen yang berpartisipasi 
dalam pemungutan suara.

2. Peraturan Prosedur Majelis Nasional, 
Kode Pemilihan, Kode Yudisial, Un-
dang-Undang tentang Mahkamah 
Konstitusi, Undang-Undang tentang 
Referendum, Undang-Undang ten-
tang Para Pihak, dan Undang-Undang 
tentang Pembela Hak Asasi Manusia 
adalah undang-undang dasar dan ha-
rus diadopsi oleh setidaknya tiga per 
lima suara mayoritas dari total jumlah 
anggota parlemen. Ketentuan hukum 
undang-undang dasar tidak boleh 
melebihi ruang lingkup subjeknya.

3. Majelis Nasional akan mengambil 
keputusan dalam kasus-kasus yang 
ditetapkan oleh Konstitusi, serta men-
genai penyelenggaraan kegiatannya.

4. Keputusan, pernyataan, dan keteta-
pan Majelis Nasional harus ditan-
datangani dan diterbitkan oleh Ketua 
Majelis Nasional.

3DVDO����

.HWXD�0DMHOLV�1DVLRQDO�GDQ�:DNLO�
.HWXD��GDQ�'HZDQ�0DMHOLV�1DVLRQDO

1. Majelis Nasional akan memilih dari 
antara para anggotanya Ketua dan 
tiga Wakil Ketua Majelis Nasional. 
Salah satu Wakil Ketua dipilih dari 
antara anggota parlemen yang terma-
suk dalam faksi oposisi. Ketua dan 
Wakil Ketua Majelis Nasional akan 
dipilih dan ditarik kembali dengan 
suara terbanyak dari jumlah total ang-
gota parlemen.

2. Ketua Majelis Nasional harus me-
wakili Majelis Nasional dan memas-
tikan pengorganisasiannya dalam ke-
giatan rutin.

3. Dalam Majelis Nasional, Dewan Ma-
jelis Nasional akan dibentuk, yang 
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terdiri dari Ketua Majelis Nasional 
dan Wakil Ketua, satu wakil dari mas-
ing-masing fraksi, dan ketua komite 
berdiri. Dewan Majelis Nasional akan 
menyetujui rancangan agenda siding, 
serta melaksanakan kekuasaan lain 
yang ditentukan oleh Peraturan Tata 
Tertib Majelis Nasional.

3DVDO����

3HPEHQWXNDQ�)DNVL�'DODP�0DMHOLV�
1DVLRQDO

1. Faksi-faksi memfasilitasi aspirasi 
politik Majelis Nasional.

2. Faksi-faksi mencakup anggota parle-
men hanya dari partai yang sama atau 
aliansi partai yang sama.

3DVDO����

.RPLWH�7HWDS�0DMHOLV�1DVLRQDO

1. Untuk tujuan pembahasan awal ran-
cangan undang-undang dan mas-
alah-masalah lain yang berkaitan den-
gan kewenangan Majelis Nasional 
dan menyampaikan pendapatnya ke-
pada Majelis Nasional, serta melaku-
kan pengawasan parlemen, Majelis 
Nasional akan membentuk komite 
berdiri. Tidak lebih dari 12 komite 
berdiri dapat dibentuk di Majelis Na-
sional.

2. Tempat-tempat dalam komite berdiri 
harus didistribusikan secara propor-
sional dengan jumlah anggota par-
lemen yang termasuk dalam fraksi. 
Posisi ketua komite tetap akan didis-
tribusikan di antara fraksi-fraksi ses-
uai dengan jumlah anggota parlemen 
yang termasuk dalam fraksi.

3DVDO����

.RPLWH�6HPHQWDUD�0DMHOLV�1DVLRQDO

Untuk keperluan membahas rancan-
gan undang-undang tertentu, rancangan 

keputusan Majelis Nasional, rancangan 
pernyataan, dan rancangan alamat, serta 
hal-hal yang berkaitan dengan etika 
anggota parlemen dan untuk menyam-
paikan pendapat tentang hal itu kepada 
Majelis Nasional, komite sementara 
dapat dibentuk dengan keputusan Maje-
lis Nasional .

3DVDO����

.RPLWH�3HQ\HOLGLNDQ�0DMHOLV�1DVLRQDO

1. Dengan permintaan setidaknya seper-
empat dari jumlah total anggota par-
lemen, komite penyelidikan Majelis 
Nasional akan dibentuk berdasarkan 
hukum untuk tujuan membangun fak-
ta-fakta yang berkaitan dengan mas-
alah-masalah kepentingan publik dan 
berada dalam kekuasaan parlemen. 
Majelis Nasional dan mempresenta-
sikannya di Majelis Nasional.

2. Dalam sebuah komite penyelidikan, 
tempat-tempat harus didistribusikan 
secara proporsional dengan jumlah 
anggota parlemen di fraksi. Majelis 
Nasional akan menentukan jumlah 
anggota komite penyelidikan. Komite 
penyelidikan harus diketuai oleh 
salah satu anggota parlemen yang 
mengajukan tuntutan.

3. Dengan permintaan setidaknya seper-
empat dari anggota komite penyeli-
dikan, badan-badan negara bagian 
dan badan pemerintahan sendiri serta 
pejabat lokal wajib memberikan ke-
pada komite informasi yang diperlu-
kan mengenai pengirimannya, kec-
uali jika proVisi dilarang oleh hukum.

4. Dalam bidang pertahanan dan kea-
manan, kekuasaan komite penyeli-
dikan hanya dapat dilakukan oleh 
komite yang berwenang dari Majelis 
Nasional, dengan permintaan setida-
knya sepertiga dari total jumlah ang-
gota parlemen.
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5. Rincian dari kegiatan komite penyeli-
dikan akan ditentukan oleh Peraturan 
Prosedur Majelis Nasional.

3DVDO����

,QLVLDWLI�/HJLVODWLI

1. Seorang anggota parlemen, faksi Ma-
jelis Nasional, dan Pemerintah berhak 
atas inisiatif legislatif.

2. Pengaju inisiatif legislatif dapat 
sewaktu-waktu menarik kembali ran-
cangan undang-undang yang disa-
jikan.

3. Jika menurut kesimpulan Pemerin-
tah, rancangan undang-undang secara 
VLJQL¿NDQ� PHQJXUDQJL� SHQGDSDWDQ�
anggaran negara atau meningkatkan 
pengeluaran negara, maka Pemerin-
tah dapat meminta undang-undang 
tersebut diadopsi dengan suara ter-
banyak dari jumlah total anggota par-
lemen.

4. Sebuah rancangan undang-undang 
yang dianggap mendesak oleh kepu-
tusan Pemerintah akan diadopsi atau 
ditolak dalam periode dua bulan.

5. Rancangan undang-undang di mana 
Pemerintah memiliki hak eksklusif 
untuk inisiatif legislatif dapat diberi-
kan suara hanya dengan amandemen 
yang dapat diterima oleh Pemerintah.

6. Setidaknya 50.000 warga negara 
yang memiliki hak pilih memiliki 
hak untuk mengajukan rancangan un-
dang-undang kepada Majelis Nasi-
onal atas inisiatif rakyat.

3DVDO����

3HQHUDSDQ�$QJJDUDQ�1HJDUD

1. Majelis Nasional akan mengadopsi 
anggaran negara setelah diajukan 
oleh Pemerintah. Anggaran negara 

harus mencakup semua pendapatan 
dan pengeluaran negara dengan cara 
yang ditentukan oleh hukum.

2. Pemerintah wajib menyerahkan ran-
cangan anggaran negara kepada Ma-
jelis Nasional setidaknya 90 hari se-
EHOXP�GLPXODLQ\D�WDKXQ�¿VNDO�

3. Anggaran negara harus diadopsi se-
EHOXP� DZDO� WDKXQ� ¿VNDO�� -LND� DQJ-
garan negara tidak diadopsi selama 
waktu tersebut, pengeluaran akan, 
sampai adopsi anggaran, dilakukan 
secara proporsional dengan anggaran 
tahun sebelumnya.

3DVDO����

3HQJDZDVDQ�3HODNVDQDDQ�$QJJDUDQ�
1HJDUD

1. Majelis Nasional akan melakukan 
pengawasan pelaksanaan anggaran 
negara, serta atas penggunaan pinja-
man dan hutang yang diterima dari 
negara asing dan organisasi internasi-
onal.

2. Majelis Nasional, dengan tunduk 
pada pendapat yang dikeluarkan oleh 
Ruang Audit, mempertimbangkan 
dan mengambil keputusan atas lapo-
ran tahunan yang disajikan oleh Pe-
merintah mengenai pelaksanaan ang-
garan negara.

3DVDO����

3HUWDQ\DDQ�/LVDQ�GDQ�7HUWXOLV�
$QJJRWD�3DUOHPHQ�

1. Dalam salah satu bagian yang diada-
kan selama minggu bagian dari sesi 
reguler, anggota Pemerintah harus 
menjawab pertanyaan lisan anggota 
parlemen. Majelis Nasional tidak 
akan mengambil keputusan atas per-
tanyaan anggota parlemen.
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2. Parlemen berhak untuk mengajukan 
pertanyaan tertulis kepada anggota 
Pemerintah. Jawaban atas pertanyaan 
tertulis tidak akan disajikan pada si-
dang Majelis Nasional.

3DVDO����

,QWHUSHODVL

1. Fraksi-fraksi Majelis Nasional memi-
liki hak untuk berbicara dengan ang-
gota-anggota Pemerintah dengan in-
terpelasi tertulis. Anggota Pemerintah 
harus menanggapi interpelasi dalam 
waktu tidak lebih dari 30 hari setelah 
menerimanya.

2. Tanggapan terhadap interpelasi ha-
rus dipresentasikan pada sidang Ma-
jelis Nasional. Dengan usulan fraksi, 
respons terhadap interpelasi harus 
dipertimbangkan. Jika musyawarah 
menghasilkan setidaknya sepertiga 
dari jumlah anggota parlemen yang 
membuat proposal untuk menyatakan 
tidak percaya pada Perdana Ment-
eri, maka ketentuan Pasal 115 Kon-
stitusi akan berlaku. Berdasarkan ha-
sil interpelasi, Majelis Nasional dapat 
mengusulkan kepada Perdana Ment-
eri untuk membahas pertanyaan ten-
tang masa jabatan berkelanjutan dari 
anggota individu Pemerintah.

3DVDO����

3HQMHODVDQ�$WDV�3HUVRDODQ�0HQGHVDN

Dalam salah satu bagian yang digelar 
selama sepekan dalam sesi reguler, jika 
diminta setidaknya seperempat dari total 
jumlah anggota parlemen, pembahasan 
mengenai topik-topik mendesak kepent-
ingan publik dapat dilakukan.

3DVDO����

0RVL�7LGDN�3HUFD\D�WHUKDGDS�
3HUGDQD�0HQWHUL��

1. Draf keputusan Majelis Nasional un-
tuk menyatakan ketidakpercayaan 
pada Perdana Menteri dapat diajukan 
oleh setidaknya sepertiga dari jumlah 
anggota parlemen, asalkan rancangan 
keputusan itu secara bersamaan men-
gusulkan pencalonan seorang Per-
dana Menteri baru.

2. Sebuah keputusan keputusan Maje-
lis Nasional untuk menyatakan keti-
dakpercayaan pada Perdana Menteri 
harus dilakukan pemungutan suara 
tidak lebih dari 48 dan paling lam-
bat 72 jam setelah dipresentasikan. 
Keputusan harus diadopsi dengan su-
ara terbanyak dari jumlah total ang-
gota parlemen, dengan suara terbuka. 
Jika keputusan itu diambil, Perdana 
Menteri akan dianggap telah menga-
jukan pengunduran dirinya. Dalam 
hal ini, ketentuan Paragraf 2-4 Pasal 
149 Konstitusi tidak berlaku.

3. Tidak percaya pada Perdana Ment-
eri dapat dinyatakan tidak lebih awal 
dari setahun setelah pengangkatan-
nya. Jika draf keputusan Majelis Na-
sional untuk mengekspresikan keti-
dakpercayaan pada Perdana Menteri 
tidak diadopsi, rancangan tersebut 
dapat diajukan tidak lebih awal dari 
setelah enam bulan.

4. Selama darurat militer atau keadaan 
darurat, rancangan keputusan Maje-
lis Nasional untuk mengekspresikan 
ketidakpercayaan pada Perdana Men-
teri tidak boleh diajukan atau dibahas.
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3DVDO����

5DWL¿NDVL��3HQDQJJXKDQ��DWDX�
3HQRODNDQ�3HUMDQMLDQ�,QWHUQDVLRQDO

��� 0DMHOLV� 1DVLRQDO� DNDQ� PHUDWL¿NDVL��
menangguhkan, atau meninggalkan 
perjanjian internasional yang:

1.  Memperhatikan hak-hak dasar 
dan kebebasan, serta kewajiban 
manusia dan warga negara;

2.  Memiliki sifat politik atau militer;

3.  Pertimbangkan keanggotaan Re-
publik Armenia dalam organisasi 
internasional;

4.  Kontemplasi kewajiban keuangan 
atau properti untuk Republik Ar-
menia;

5.  Hanya mengubah hukum atau 
mengadopsi hukum baru untuk 
diterapkan, atau memasukkan 
norma-norma yang bertentangan 
dengan hukum;

6.  Secara langsung merenungkan 
UDWL¿NDVL��DWDX

7.  Mengisi hal-hal yang tunduk pada 
regulasi oleh hukum.

2. Majelis Nasional, dengan usulan Pe-
PHULQWDK�� DNDQ� PHUDWL¿NDVL�� PHQDQJ-
guhkan, dan meninggalkan perjanjian 
internasional dengan cara mengadopsi 
undang-undang dengan suara mayori-
tas dari jumlah total anggota parlemen.

3. Perjanjian internasional yang ber-
tentangan dengan Konstitusi tidak 
EROHK�GLUDWL¿NDVL�

3DVDO����

$PQHVWL

Dengan usulan Pemerintah, Majelis Nasi-
onal dapat mengadopsi undang-undang 

tentang amnesti dengan suara terbanyak 
dari jumlah total anggota parlemen.

3DVDO����

0HQ\DWDNDQ�3HUDQJ�GDQ�
0HPSHUWDKDQNDQ�.HDGDDQ�'DPDL

1. Dengan usulan Pemerintah, Majelis 
Nasional dapat mengambil keputusan 
untuk mendeklarasikan perang atau 
membangun perdamaian dengan su-
ara mayoritas dari jumlah total ang-
gota parlemen.

2. Jika tidak mungkin mengadakan si-
dang Majelis Nasional, Pemerintah 
akan menentukan masalah menya-
takan perang.

3DVDO����

+XNXP�'DUXUDW�0LOLWHU�

1. Dalam hal terjadi serangan bersenjata 
terhadap Republik Armenia atau an-
caman yang akan segera terjadi atau 
deklarasi perang, Pemerintah akan 
mengumumkan undang-undang daru-
rat dan menyampaikan pidato kepada 
orang-orang, dan dapat menyerukan 
mobilisasi umum atau parsial.

2. Dalam hal deklarasi darurat militer, 
suatu sidang khusus Majelis Nasional 
akan diadakan segera berdasarkan hu-
kum.

3. Majelis Nasional dapat, dengan su-
ara mayoritas dari jumlah total ang-
gota parlemen, mengakhiri darurat 
militer atau membatalkan implemen-
tasi langkah-langkah yang ditentukan 
oleh rezim hukum darurat militer.

4. Rezim hukum darurat militer harus 
ditetapkan oleh hukum yang diadopsi 
dengan suara terbanyak dari jumlah 
total anggota parlemen.
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3DVDO����

.HDGDDQ�'DUXUDW

1. Dalam hal terjadi ancaman terha-
dap tatanan konstitusional, Pemerin-
tah harus menyatakan keadaan daru-
rat dan mengambil langkah-langkah 
yang sesuai dalam situasi tersebut 
dan berbicara kepada orang-orang di 
atasnya.

2. Dalam hal deklarasi keadaan darurat, 
duduk khusus Majelis Nasional akan 
segera diadakan berdasarkan hukum.

3. Majelis Nasional dapat, dengan su-
ara mayoritas dari jumlah total ang-
gota parlemen, mengakhiri keadaan 
darurat atau membatalkan implemen-
tasi langkah-langkah yang ditentukan 
oleh rezim hukum keadaan darurat.

4. Rezim hukum keadaan darurat harus 
ditetapkan oleh undang-undang yang 
diadopsi oleh suara mayoritas dari 
jumlah total anggota parlemen.

3DVDO����

8QLW�GDQ�3HPEDJLDQ�:LOD\DK�
$GPLQLVWUDVL

Marze dan komunitas akan menjadi unit 
administrasi-wilayah Republik Armenia. 
Divisi administrasi-teritorial harus diten-
tukan oleh undang-undang setelah diaju-
kan oleh Pemerintah.

3DVDO����

/HPEDJD�2WRQRP�

1. Untuk melindungi pelaksanaan hak-
hak dasar dan kebebasan manusia dan 
warga negara, serta untuk melind-
ungi kepentingan-kepentingan publik 
yang mendasar yang diabadikan da-
lam Konstitusi, badan-badan otonom 
dapat dibentuk oleh undang-undang 
yang diadopsi oleh suara mayoritas 
dari jumlah total anggota parlemen.

2. Anggota badan otonom akan ditunjuk 
dengan suara mayoritas dari jumlah 
total anggota parlemen.

3. Badan otonom dapat secara hu-
kum diberi wewenang untuk menge-
luarkan tindakan hukum normatif 
sub-legislatif.

4. Kekuatan dan perlindungan inde-
pendensi dari badan-badan otonom, 
persyaratan pada anggotanya, dan 
prosedur kegiatan mereka akan diten-
tukan oleh hukum.

%$%��

35(6,'(1�5(38%/,.�

3DVDO����

6WDWXV�GDQ�)XQJVL�3UHVLGHQ�5HSXEOLN�

1. Presiden Republik akan menjadi 
kepala negara.

2. Presiden Republik wajib mematuhi 
kepatuhan terhadap Konstitusi.

3. Dalam menjalankan kekuasaannya, 
Presiden Republik tidak memihak 
dan akan dibimbing secara eksklu-
sif oleh kepentingan negara dan nasi-
onal.

4. Presiden Republik melakukan fung-
sinya melalui kekuasaan yang diten-
tukan oleh Konstitusi.

3DVDO����

0DVD�-DEDWDQ�GDQ�3HUV\DUDWDQ�
3UHVLGHQ�5HSXEOLN�

1. Presiden Republik akan dipilih untuk 
masa jabatan tujuh tahun.

2. Setiap orang yang telah mencapai usia 
40 tahun, telah menjadi warga neg-
ara hanya Republik Armenia selama 
enam tahun sebelumnya, telah secara 
permanen tinggal di Republik Arme-
nia selama enam tahun sebelumnya, 
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memiliki hak suara, dan memiliki 
perintah dari bahasa Armenia dapat 
dipilih sebagai Presiden Republik.

3. Orang yang sama dapat dipilih se-
bagai Presiden Republik hanya sekali.

4. Presiden Republik tidak boleh memi-
liki kantor lain, melakukan kegiatan 
wirausaha, atau melakukan pekerjaan 
berbayar lainnya.

5. Selama masa menjalankan kekua-
saannya, Presiden Republik tidak 
boleh menjadi anggota partai mana 
pun.

3DVDO����

3URVHGXU�3HPLOLKDQ�3UHVLGHQ�
5HSXEOLN�

1. Presiden Republik akan dipilih oleh 
Majelis Nasional.

2. Pemilihan Presiden Republik yang 
reguler akan diadakan tidak lebih 
awal dari 40 hari dan selambat-lam-
batnya 30 hari sebelum akhir masa ja-
batan Presiden Republik.

3. Setidaknya seperempat dari jumlah 
total anggota parlemen berhak untuk 
mencalonkan seorang calon Presiden 
Republik.

4. Kandidat yang menerima setidak-
nya tiga perempat suara dari jumlah 
total anggota parlemen akan dipilih 
sebagai Presiden Republik. Jika seo-
rang Presiden Republik tidak dipilih, 
pemilihan putaran kedua harus dia-
dakan, di mana semua kandidat yang 
berpartisipasi dalam putaran pertama 
dapat berpartisipasi. Pada putaran 
kedua, kandidat yang menerima seti-
daknya tiga perlima suara dari jum-
lah total anggota parlemen akan dip-
ilih sebagai Presiden Republik. Jika 

seorang Presiden Republik tidak dipi-
lih, putaran ketiga pemilihan akan di-
adakan, di mana dua kandidat yang 
menerima jumlah suara terbesar di 
putaran kedua dapat berpartisipasi. 
Pada putaran ketiga, kandidat yang 
menerima mayoritas suara dari jum-
lah total anggota parlemen akan dipi-
lih sebagai Presiden Republik.

5. Jika seorang Presiden Republik tidak 
dipilih, pemilihan baru Presiden Re-
publik akan diadakan dalam periode 
10 hari.

6. Peraturan Prosedur Majelis Nasional 
harus menetapkan rincian prosedur 
pemilihan Presiden Republik Arme-
nia.

3DVDO����

3HPLOLKDQ�/XDU�%LDVD�3UHVLGHQ�
5HSXEOLN�

Dalam hal terjadi pemakzulan Presi-
den Republik, ketidakmungkinan untuk 
melepaskan kekuasaannya, atau pengun-
duran diri atau kematiannya, pemili-
han luar biasa dari Presiden Republik 
harus diadakan tidak lebih awal dari 25 
dan selambat-lambatnya 35 hari setelah 
kantor Presiden Republik telah menjadi 
kosong.

3DVDO����

3UHVLGHQ�5HSXEOLN�0HPXODL�0DVD�
-DEDWDQ�

1. Presiden Republik berkuasa pada hari 
di mana kekuasaan Presiden Republik 
sebelumnya berakhir.

2. Presiden Republik yang dipilih 
melalui pemilihan luar biasa akan 
menjabat pada hari ke 10 setelah ter-
pilih.

3. Presiden Republik akan memangku 
jabatan dengan mengambil sumpah 
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berikut kepada orang-orang pada si-
dang khusus Majelis Nasional: “Den-
gan memulai jabatan sebagai Presiden 
Republik Armenia, saya bersumpah 
untuk setia kepada Konstitusi Re-
publik Armenia, untuk bersikap tidak 
memihak dalam menjalankan kekua-
saan saya, hanya mengikuti kepentin-
gan negara dan nasional, dan mengin-
vestasikan semua kekuatan saya un-
tuk memperkuat persatuan nasional.”

3DVDO����

3LGDWR�3UHVLGHQ�5HSXEOLN�

Presiden Republik menyampaikan pidato 
kepada Majelis Nasional tentang hal-hal 
yang berkaitan dengan kewenangannya.

3DVDO����

3HQDQGDWDQJDQDQ�GDQ�3XEOLNDVL�
6HEXDK�8QGDQJ�8QGDQJ�

1. Presiden Republik Armenia akan 
menandatangani dan menerbitkan un-
dang-undang yang diadopsi oleh Ma-
jelis Nasional dalam periode 21 hari 
atau, dalam periode yang sama, men-
gajukan permohonan ke Mahkamah 
Konstitusi dengan pertanyaan tentang 
menentukan kesesuaian hukum den-
gan Konstitusi.

2. Jika Mahkamah Konstitusi memu-
tuskan bahwa undang-undang terse-
but sesuai dengan Konstitusi, maka 
Presiden Republik akan menandatan-
gani dan menerbitkan undang-undang 
tersebut dalam periode lima hari.

3. Jika Presiden Republik tidak me-
menuhi persyaratan yang ditentukan 
oleh Pasal ini, Ketua Majelis Nasi-
onal akan menandatangani dan me-
nerbitkan undang-undang dalam 
jangka waktu lima hari.

3DVDO����

0HQHULPD�3HQJXQGXUDQ�'LUL�
3HPHULQWDK

Dalam kasus-kasus yang ditentukan oleh 
Pasal 158 Konstitusi, Presiden Republik 
harus segera menerima pengunduran diri 
Pemerintah.

3DVDO����

3HUXEDKDQ�GDODP�.RPSRVLVL�
3HPHULQWDKDQ

Presiden Republik akan membuat peru-
bahan dalam komposisi Pemerintah 
dengan usulan Perdana Menteri.

3DVDO����

.HNXDVDDQ�3UHVLGHQ�5HSXEOLN�GDODP�
.HELMDNDQ�/XDU�1HJHUL

1. Presiden Republik, dalam hal dan 
cara yang ditentukan oleh hukum:

1.  Mencakup perjanjian internasi-
onal dengan proposal dari Pemer-
intah;

2.  Mengangkat dan memanggil kem-
bali perwakilan diplomatik di 
negara-negara asing dan organi-
sasi-organisasi internasional den-
gan proposal dari Perdana Ment-
eri; dan

3.  Menerima surat kepercayaan atau 
surat penarikan perwakilan diplo-
matik dari negara asing dan or-
ganisasi internasional.

2. Dalam kasus-kasus dan cara-cara 
yang ditetapkan oleh hukum, Presi-
den Republik, atas usulan Pemerin-
tah, menyetujui, menangguhkan, atau 
meninggalkan perjanjian internasi-
RQDO� \DQJ� WLGDN� PHPHUOXNDQ� UDWL¿-
kasi.

3. Presiden Republik, atas usulan Per-
dana Menteri, akan memberikan 
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peringkat diplomatik tertinggi da-
lam kasus-kasus dan cara-cara yang 
ditetapkan oleh hukum.

3DVDO����

.HNXDVDDQ�3UHVLGHQ�5HSXEOLN�GDODP�
.HNXDWDQ�0LOLWHU

1. Dengan usulan Perdana Menteri, 
Presiden Republik, dalam kasus dan 
cara yang ditentukan oleh hukum, 
mengangkat dan memberhentikan ko-
mando tertinggi angkatan bersenjata 
dan pasukan lainnya.

2. Dengan usulan Perdana Menteri, Pres-
iden Republik, dalam kasus dan cara 
yang ditentukan oleh hukum, akan 
memberikan gelar militer tertinggi.

3DVDO����

5HVROXVL�3HUVRDODQ�\DQJ�%HUNDLWDQ�
GHQJDQ�.HZDUJDQHJDUDDQ

Dalam kasus dan cara yang ditentukan 
oleh hukum, Presiden Republik akan 
menyelesaikan masalah yang berkai-
tan dengan pemberian dan pengakhiran 
kewarganegaraan Republik Armenia.

3DVDO����

3HPEHULDQ�3HQJDPSXQDQ

Dalam kasus dan cara yang ditentukan 
oleh hukum, Presiden Republik harus 
menyelesaikan masalah pemberian 
pengampunan kepada orang yang dihu-
kum.

3DVDO����

3HPEHULDQ�3HQJKDUJDDQ�GDQ�*HODU�
.HKRUPDWDQ�

Dalam kasus dan cara yang ditentukan 
oleh hukum, Presiden Republik akan 
menghiasi dengan perintah dan medali 
Republik Armenia dan memberikan gelar 
kehormatan.

3DVDO����

3HPEHULDQ�3HQJKDUJDDQ�7HUWLQJJL�

Dalam kasus dan cara yang ditentukan 
oleh hukum, Presiden Republik akan 
memberikan peringkat tertinggi.

3DVDO����

3HQXQMXNNDQ�3HMDEDW�6HPHQWDUD�

Jika Majelis Nasional gagal, dalam peri-
ode tiga bulan, untuk memilih pejabat 
masing-masing dengan cara yang diten-
tukan oleh Paragraf 3 Pasal 174, Paragraf 
1 Pasal 177, Paragraf 1 dari Pasal 192, 
Paragraf 2 dari Pasal 195, Paragraf 2 dari 
Artikel 197, Paragraf 2 Pasal 199, dan 
Paragraf 1 Pasal 201 Konstitusi, maka 
Presiden Republik akan menunjuk peja-
bat sementara bertindak dengan cara dan 
berdasarkan alasan yang ditetapkan oleh 
hukum sampai mereka dipilih oleh Maje-
lis Nasional.

3DVDO����

3HULQWDK�GDQ�.HSXWXVDQ�3UHVLGHQ�
5HSXEOLN�

1. Dalam menjalankan kekuasaannya, 
Presiden Republik akan mengeluar-
kan perintah dan keputusan.

2. Dalam kasus-kasus yang ditentukan 
oleh Pasal 131-137, Paragraf 3 Pasal 
155, dan Paragraf 3, 4, 6, dan 7 dari 
Pasal 166 Konstitusi, Presiden Re-
publik dapat, dalam periode tiga hari, 
kembali tindakan yang relevan, ber-
sama dengan keberatannya, kepada 
badan yang mengajukan proposal 
atau mengajukan mosi. Jika badan 
yang kompeten tidak menerima ke-
beratan, Presiden Republik akan 
menandatangani tindakan yang rele-
van atau mengajukan permohonan ke 
Mahkamah Konstitusi.

3. Jika Presiden Republik tidak me-
menuhi persyaratan yang ditentukan 
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oleh Paragraf 2 Pasal ini, tindakan 
yang relevan akan mulai berlaku ber-
dasarkan hukum.

3DVDO����

,PXQLWDV�3UHVLGHQ�5HSXEOLN�

1. Presiden Republik memiliki keke-
balan hukum.

2. Selama dan setelah masa jabatannya, 
Presiden Republik tidak dapat ditun-
tut dan bertanggung jawab atas tinda-
kan yang bersumber dari statusnya.

3. Presiden Republik dapat dimintai 
tanggung jawab atas tindakan yang ti-
dak terhubung dengan statusnya ha-
nya setelah akhir masa jabatannya.

3DVDO����

3HPDN]XODQ�3UHVLGHQ�5HSXEOLN�

1. Presiden Republik dapat dimakzu-
lkan karena pengkhianatan negara, 
kejahatan berat lainnya, atau karena 
sangat melanggar Konstitusi.

2. Untuk mendapatkan kesimpulan ten-
tang keberadaan alasan untuk men-
dakwa Presiden Republik, Majelis 
Nasional akan mengajukan permo-
honan ke Mahkamah Konstitusi den-
gan keputusan yang diadopsi dengan 
suara mayoritas dari jumlah total ang-
gota parlemen.

3. Keputusan untuk memakzulkan Presi-
den Republik akan diadopsi oleh Ma-
jelis Nasional, berdasarkan kesimpulan 
Mahkamah Konstitusi, dengan setida-
knya dua pertiga suara mayoritas dari 
jumlah total anggota parlemen.

3DVDO����

3HQJXQGXUDQ�'LUL�3UHVLGHQ�5HSXEOLN�

Presiden Republik akan mengajukan 
pengunduran dirinya kepada Majelis 

Nasional. Pengunduran diri akan diang-
gap diterima sejak saat diumumkannya 
dengan cara yang ditentukan oleh hukum.

3DVDO����

.HPXQJNLQDQ�3UHVLGHQ�5HSXEOLN�
'LOXFXWL�.HNXDVDDQQ\D�

Dalam hal penyakit parah Presiden 
Republik atau adanya hambatan lain 
yang tidak dapat diatasi untuk mele-
paskan kekuasaannya, yang membuat 
pemecatan kekuasaan semacam itu tidak 
mungkin terjadi, Mahkamah Konstitusi, 
berdasarkan permohonan Pemerintah, 
akan mengambil keputusan. tentang keti-
dakmungkinan bagi Presiden Republik 
untuk melepaskan kekuasaannya.

3DVDO����

3HQDQJJXKDQ�6HPHQWDUD�.HNXDVDDQ�
3UHVLGHQ�5HSXEOLN�

Dalam kasus pemakzulan Presiden 
Republik, ketidakmungkinan bagi Pres-
iden untuk melepaskan kekuasaannya, 
atau pengunduran diri atau kematian 
Presiden, dan sebelum Presiden Repub-
lik yang baru terpilih mengambil alih 
jabatan, kekuasaan Presiden Republik 
diberhentikan oleh Ketua Majelis Nasi-
onal.

3DVDO����

'XNXQJDQ�DWDV�.HJLDWDQ�3UHVLGHQ�
5HSXEOLN�

1. Prosedur pembentukan staf Presiden 
Republik ditetapkan oleh hukum. Da-
lam kasus dan cara yang ditentukan 
oleh hukum, Presiden Republik akan 
membuat penunjukan ke kantor di 
staf Presiden Republik.

2. Jumlah remunerasi dan prosedur 
penyediaan layanan dan keamanan 
kepada Presiden Republik akan diten-
tukan oleh hukum.
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%$%��

3(0(5,17$+

3DVDO����

6WDWXV�GDQ�)XQJVL�3HPHULQWDK

1. Pemerintah akan menjadi badan tert-
inggi dari kekuasaan eksekutif.

2. Berdasarkan programnya, Pemerin-
tah harus mengembangkan dan men-
erapkan kebijakan dalam negeri dan 
luar negeri negara.

3. Pemerintah akan melakukan arahan 
umum dari badan sistem administrasi 
negara.

4. Kekuasaan Pemerintah diatur oleh 
Konstitusi dan undang-undang. Pe-
merintah akan memiliki kekuasaan 
atas semua hal yang berkaitan den-
gan kekuasaan eksekutif, yang tidak 
disediakan untuk badan administrasi 
negara lain atau badan pemerintahan 
sendiri lokal.

3DVDO����

.RPSRVLVL�GDQ�6WUXNWXU�3HPHULQWDK

1. Pemerintah terdiri dari Perdana Men-
teri, Wakil Perdana Menteri, dan para 
menteri.

2. Daftar kementerian dan prosedur ke-
giatan Pemerintah akan ditentukan 
oleh undang-undang setelah diserah-
kan oleh Pemerintah. Jumlah Wakil 
Perdana Menteri tidak boleh lebih 
dari tiga, dan jumlah menteri tidak 
boleh lebih dari 18.

3DVDO����

3HUV\DUDWDQ�WHQWDQJ�$QJJRWD�
3HPHULQWDKDQ

1. Anggota pemerintah harus memenuhi 
persyaratan yang disampaikan ke-
pada anggota parlemen.

2. Anggota pemerintah harus tunduk 
pada persyaratan ketidakcocokan 
yang ditetapkan untuk anggota par-
lemen. Persyaratan ketidakcocokan 
tambahan dapat ditetapkan untuk 
mereka oleh hukum.

3DVDO����

3HPLOLKDQ�GDQ�3HQXQMXNDQ�3HUGDQD�
0HQWHUL��

1. Segera setelah dimulainya masa ja-
batan Majelis Nasional yang baru ter-
pilih, Presiden Republik akan menun-
juk sebagai Perdana Menteri kandidat 
yang diusulkan oleh mayoritas parle-
men yang dibentuk dengan cara yang 
ditentukan oleh Pasal 89 Konstitusi.

2. Dalam jangka waktu tujuh hari me-
nerima pengunduran diri Pemerintah 
dalam hal Perdana Menteri mengaju-
kan pengunduran diri atau dalam ka-
sus lain ketika kantor Perdana Men-
teri kosong, faksi-faksi Majelis Na-
sional berhak untuk mencalonkan 
kandidat untuk Perdana Menteri. Ma-
jelis Nasional akan memilih Perdana 
Menteri dengan suara mayoritas dari 
jumlah total anggota parlemen.

3. Jika seorang Perdana Menteri tidak 
dipilih, pemilihan baru Perdana Men-
teri akan diadakan tujuh hari setelah 
pemungutan suara, di mana calon 
Perdana Menteri dicalonkan oleh seti-
daknya sepertiga dari jumlah total an-
ggota parlemen dapat mengambil ba-
gian. Jika seorang Perdana Menteri 
tidak dipilih dengan suara mayoritas 
dari jumlah total anggota parlemen, 
Majelis Nasional akan dibubarkan 
berdasarkan hukum.

4. Pemilihan Perdana Menteri dilakukan 
dengan pemungutan suara terbuka.
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5. Presiden Republik harus segera menun-
juk sebagai Perdana Menteri calon yang 
dipilih oleh Majelis Nasional.

3DVDO����

3HPEHQWXNDQ�3HPHULQWDK

Pemerintah akan dibentuk dalam jangka 
waktu 15 hari sejak pengangkatan 
Perdana Menteri. Setelah pengangka-
tannya, Perdana Menteri dalam jangka 
waktu lima hari akan mengusulkan 
kepada Presiden Republik calon Wakil 
Perdana Menteri dan menteri. Presi-
den Republik, dalam jangka waktu tiga 
hari, akan menunjuk Wakil Perdana 
Menteri dan para menteri atau melamar 
ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah 
Konstitusi harus memeriksa permohonan 
dan membuat keputusan dalam periode 
lima hari. Jika Presiden Republik tidak 
memenuhi persyaratan yang ditentukan 
oleh Pasal ini dalam jangka waktu tiga 
hari, maka Wakil Perdana Menteri atau 
menteri terkait akan dianggap ditunjuk 
berdasarkan hukum.

3DVDO����

3URJUDP�3HPHULQWDK

1. Dalam periode 20 hari pembentukan 
Pemerintah, Perdana Menteri harus 
hadir kepada Majelis Nasional, Pro-
gram Pemerintah.

2. Majelis Nasional akan menyetujui 
Program Pemerintah dalam periode 
tujuh hari dengan suara terbanyak 
dari jumlah total anggota parlemen.

3. Jika Majelis Nasional tidak menyetu-
jui Program Pemerintah dan tidak 
memilih Perdana Menteri baru se-
suai dengan Ayat 2 dan 3 Pasal 149 
Konstitusi, maka Majelis Nasional 
akan dibubarkan berdasarkan hu-
kum. Jika Majelis Nasional memilih 

Perdana Menteri, tetapi sekali lagi ti-
dak menyetujui Program Pemerintah, 
Majelis Nasional akan dibubarkan 
berdasarkan hukum.

4. Paragraf 3 Pasal ini tidak berlaku un-
tuk Program Pemerintah yang diben-
tuk sesuai dengan Pasal 115 Konsti-
tusi. Jika Program Pemerintah terse-
but tidak disetujui, Majelis Nasional 
akan dibubarkan berdasarkan hukum.

3DVDO����

.HNXDVDDQ�3HUGDQD�0HQWHUL�GDQ�
$QJJRWD�3HPHULQWDKDQ�/DLQQ\D

1. Perdana Menteri, dalam kerangka 
Program Pemerintah, akan menen-
tukan pedoman umum kebijakan Pe-
merintah, mengarahkan kegiatan-ke-
giatan Pemerintah, dan mengoor-
dinasikan pekerjaan para anggota 
Pemerintah. Pada masalah tertentu, 
Perdana Menteri dapat memberikan 
instruksi kepada anggota Pemerintah. 
Perdana Menteri akan memimpin De-
wan Keamanan, prosedur pembentu-
kan dan operasi yang akan ditentukan 
oleh hukum.

2. Wakil Perdana Menteri harus, dengan 
instruksi dari Perdana Menteri, men-
goordinasikan bidang-bidang khu-
sus kegiatan Pemerintah. Salah satu 
Wakil Perdana Menteri harus, dengan 
cara yang ditetapkan oleh Perdana 
Menteri, menggantikannya selama 
ketidakhadirannya.

3. Setiap menteri harus secara mandiri 
mengarahkan portofolio yang diper-
cayakan dalam pelayanannya.

4. Anggota Pemerintah memiliki kekua-
tan untuk mengadopsi tindakan hu-
kum normatif sub-legislatif.
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3DVDO����

5DSDW�GDQ�.HSXWXVDQ�3HPHULQWDK

1. Perdana Menteri akan mengundang 
dan memimpin bagian-bagian Pemer-
intah.

2. Keputusan Pemerintah akan ditan-
datangani oleh Perdana Menteri.

3. Pemerintah memiliki kekuasaan un-
tuk mengadopsi tindakan hukum nor-
matif sub-legislatif.

3DVDO����

.HELMDNDQ�(NRQRPL�GDQ�.HXDQJDQ

1. Pemerintah menerapkan kebijakan 
keuangan, ekonomi, dan pajak negara 
yang koheren.

2. Pemerintah mengelola kekayaan neg-
ara.

3DVDO����

$QJNDWDQ�%HUVHQMDWD

1. Angkatan bersenjata harus tunduk ke-
pada Pemerintah. Keputusan tentang 
keterlibatan angkatan bersenjata ha-
rus diambil oleh Pemerintah. Dalam 
hal kebutuhan mendesak, keputusan 
mengenai keterlibatan angkatan ber-
senjata harus diambil oleh Perdana 
Menteri atas usulan Menteri Per-
tahanan, dan Perdana Menteri harus 
segera memberi tahu para anggota 
Pemerintah tentang hal itu.

2. Pedoman umum kebijakan pertah-
anan harus ditetapkan oleh Dewan 
Keamanan. Dalam pedoman umum 
tersebut, Menteri Pertahanan akan 
melakukan komando angkatan ber-
senjata.

3. Pejabat militer tertinggi dari angkatan 
bersenjata adalah Kepala Staf Umum, 
yang akan ditunjuk oleh Presiden 

Republik dengan usulan Perdana 
Menteri untuk masa yang ditentukan 
oleh hukum. Kepala Staf Umum akan 
berada di bawah Menteri Pertahanan 
jika tidak ada perang.

4. Selama masa perang, Perdana Ment-
eri akan menjadi Panglima Tertinggi 
angkatan bersenjata.

5. Subordinasi dan komando angkatan 
bersenjata, serta perincian lainnya ha-
rus ditetapkan oleh hukum.

3DVDO����

/DSRUDQ�7DKXQDQ�7DWD�.HOROD�
3HPHULQWDK�SDGD�0DMHOLV�1DVLRQDO

Untuk setiap tahun, Pemerintah harus 
menyampaikan laporan kepada Majelis 
Nasional tentang kemajuan implementasi 
dan hasil-hasil Programnya.

3DVDO����

3HUWDQ\DDQ�'XNXQJDQ�SDGD�
3HPHULQWDK

1. Pemerintah dapat mengajukan per-
tanyaan tentang kepercayaan pada Pe-
merintah sehubungan dengan adopsi 
rancangan undang-undang yang dia-
jukan oleh Pemerintah. Rancangan 
keputusan untuk menyatakan keper-
cayaan pada Pemerintah harus diber-
ikan suara selambat-lambatnya da-
lam waktu 72 jam dari presentasinya. 
Keputusan harus diadopsi dengan su-
ara mayoritas dari jumlah total ang-
gota parlemen dengan suara terbuka.

2. Jika draf keputusan untuk menya-
takan kepercayaan pada Pemerintah 
diterima, rancangan undang-undang 
yang diajukan oleh Pemerintah akan 
dianggap diterima.

3. Pemerintah dapat mengajukan per-
tanyaan tentang kepercayaan-
nya sehubungan dengan rancangan 
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undang-undang tidak lebih dari dua 
kali selama setiap sesi yang diberi-
kan.

4. Pemerintah tidak dapat mengajukan 
pertanyaan tentang kepercayaannya 
sehubungan dengan adopsi rancangan 
undang-undang dasar.

5. Pemerintah tidak dapat mengajukan 
pertanyaan tentang kepercayaannya 
selama darurat militer atau keadaan 
darurat.

3DVDO����

3HQJXQGXUDQ�'LUL�3HPHULQWDK

Pemerintah akan mengajukan pengun-
duran dirinya kepada Presiden Republik 
pada hari sesi pertama Majelis Nasional 
yang baru terpilih, pada hari menyatakan 
ketidakpercayaan terhadap Pemerintah, 
pada hari tidak menyetujui Program 
Pemerintah. , pada hari Perdana Menteri 
mengajukan pengunduran dirinya, atau 
pada hari di mana kantor Perdana Ment-
eri menjadi kosong. Anggota-anggota 
Pemerintah akan terus melaksanakan 
tugas-tugas mereka sampai suatu pemer-
intahan baru dibentuk.

3DVDO����

/HPEDJD�6LVWHP�$GPLQLVWUDVL�1HJDUD

Lembaga-lembaga sistem administrasi 
negara adalah kementerian, serta badan 
lain yang berada di bawah Pemerin-
tah, Perdana Menteri, dan kementerian, 
wewenang dan prosedur pembentukan 
yang harus ditetapkan oleh hukum.

3DVDO����

,PSOHPHQWDVL�.HELMDNDQ�3HPHULQWDK�
0HQJHQDL�'DHUDK

1. Pemerintah harus menerapkan kebija-
kan regionalnya dalam marze melalui 
gubernur marze.

2. Gubernur marze diangkat dan diber-
hentikan oleh Pemerintah. Para guber-
nur marze akan mengoordinasikan ke-
giatan subdivisi regional dari badan 
administrasi negara, kecuali untuk ka-
sus-kasus yang ditentukan oleh hukum.

3. Kekhususan administrasi regional di 
Yerevan akan ditentukan oleh hukum.

3DVDO����

'HZDQ�3XEOLN

Dewan Publik akan menjadi badan 
konsultatif kepada Pemerintah. Prosedur 
pembentukan dan operasi Dewan Publik 
akan ditentukan oleh Undang-Undang.

%$%��

3(1*$',/$1�'$1�'(:$1�
3(1*$',/$1�7(57,1**,

3DVDO����

$GPLQLVWUDVL�3HQJDGLODQ

1. Di Republik Armenia, keadilan 
diselenggarakan oleh pengadilan ses-
uai dengan konstitusi dan hukum.

2. Setiap campur tangan terhadap ad-
ministrasi peradilan adalah dilarang.

3DVDO����

3HQJDGLODQ

1. Mahkamah Konstitusi, Pengadilan 
Kasasi, pengadilan banding, pen-
gadilan tingkat pertama yurisdiksi 
umum, dan pengadilan administratif 
beroperasi di Republik Armenia. Da-
lam kasus yang ditentukan oleh hu-
kum, pengadilan khusus dapat dibuat.

2. Pembentukan pengadilan luar biasa 
dilarang.
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3DVDO����

.HGXGXNDQ�+DNLP

1. Ketika melaksanakan keadilan, seo-
rang hakim harus independen dan ti-
dak memihak dan bertindak hanya se-
suai dengan Konstitusi dan hukum.

2. Seorang hakim tidak dapat dimintai 
pertanggungjawaban atas pendapat 
yang diutarakan atau tindakan yudi-
sial yang diberikan selama men-
jalankan administrasi keadilan, kec-
XDOL� DGD� ¿WXU� NHMDKDWDQ� DWDX� SHODQJ-
garan disipliner yang ada.

3. Penuntutan pidana terhadap hakim 
Mahkamah Konstitusi berkenaan 
dengan pelaksanaan tugasnya dapat 
dimulai hanya dengan persetujuan 
Mahkamah Konstitusi. Sehubungan 
dengan pelaksanaan tugasnya, seo-
rang hakim Mahkamah Konstitusi 
tidak boleh dirampas kebebasannya 
tanpa persetujuan dari Mahkamah 
Konstitusi, kecuali ketika tertangkap 
pada saat atau segera setelah melaku-
kan kejahatan. Dalam hal ini, peram-
pasan kebebasan mungkin tidak lebih 
dari 72 jam. Ketua Mahkamah Kon-
stitusi harus segera diberi tahu ten-
tang merampas seorang hakim di 
Mahkamah Konstitusi.

4. Penuntutan pidana seorang hakim se-
hubungan dengan pelaksanaan tu-
gasnya dapat dimulai hanya den-
gan persetujuan Dewan Yudisial 
Tertinggi. Sehubungan dengan pelak-
sanaan tugasnya, seorang hakim tidak 
boleh dirampas kebebasannya tanpa 
persetujuan dari Dewan Yudisial Ter-
tinggi, kecuali ketika ditangkap pada 
saat atau segera setelah dilakukan-
nya kejahatan. Dalam hal ini, peram-
pasan kebebasan mungkin tidak lebih 
dari 72 jam. Ketua Dewan Yudisial 

Tertinggi akan segera diberi tahu ten-
tang merampas seorang hakim kebe-
basan.

5. Dasar dan prosedur untuk menjadikan 
seorang hakim tanggung jawab di-
sipliner ditetapkan oleh Undang-Un-
dang tentang Mahkamah Konstitusi 
dan Kode Yudisial.

6. Seorang hakim tidak boleh meme-
gang jabatan yang tidak berasal dari 
fungsinya di negara bagian lain atau 
badan pemerintahan sendiri setempat, 
atau memegang posisi apa pun dalam 
organisasi komersial, atau terlibat da-
lam kegiatan kewirausahaan, atau 
melakukan pekerjaan berbayar lain-
nya, kecuali untuk ilmu pengetahuan, 
pendidikan, dan kegiatan kreatif. Un-
dang-Undang tentang Mahkamah 
Konstitusi dan Kode Yudisial dapat 
menetapkan persyaratan tambahan 
tentang ketidakcocokan.

7. Seorang hakim mungkin tidak terlibat 
dalam kegiatan politik.

8. Kekuasaan seorang hakim akan be-
rakhir setelah berakhirnya masa ja-
batan, kehilangan kewarganegaraan 
Republik Armenia atau perolehan ke-
warganegaraan dari negara yang ber-
beda, masuk ke dalam kekuatan hu-
kum dari putusan pengadilan yang 
menghukum sehubungan dengan dia 
atau penuntutan pidana diberhenti-
kan atas dasar non-pembebasan, ma-
suk ke dalam kekuatan hukum putu-
san pengadilan yang menyatakan dia 
tidak mampu secara hukum, sebagai 
hilang, atau telah meninggal, atau da-
lam kasus pengunduran diri atau ke-
matiannya.

9. Kekuasaan seorang hakim Mahka-
mah Konstitusi harus diakhiri den-
gan keputusan Mahkamah Konsti-
tusi, dan kekuasaan seorang hakim 
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harus diakhiri oleh keputusan Dewan 
Kehakiman Tertinggi, dalam kasus 
pelanggaran persyaratan ketidakse-
suaian, terlibat dalam kegiatan poli-
tik, kondisi kesehatan yang menye-
babkan pelepasan kekuatannya tidak 
mungkin, atau melakukan pelangga-
ran disiplin yang berat.

10. Remunerasi yang berkaitan dengan 
status tinggi dan kewajiban hakim ha-
rus ditetapkan untuk hakim. Jumlah 
remunerasi hakim akan ditentukan 
oleh hukum.

11. Rincian yang berkaitan dengan status 
hakim ditetapkan oleh Undang-Un-
dang tentang Mahkamah Konstitusi 
dan Kode Yudisial.

3DVDO����

3HUV\DUDWDQ�&DORQ�+DNLP�

1. Seorang pengacara dengan pendi-
dikan tinggi, yang telah mencapai 
usia 40, adalah warga negara hanya 
Republik Armenia, memiliki hak su-
ara, dan memiliki kualitas profesional 
yang kuat dan setidaknya 15 tahun 
pengalaman kerja profesional, dapat 
dipilih sebagai hakim Mahkamah 
Konstitusi.

2. Seorang pengacara dengan pendi-
dikan tinggi, yang telah mencapai 
usia 40 tahun, adalah warga negara 
hanya Republik Armenia, memiliki 
hak suara, dan memiliki kualitas pro-
fesional yang kuat dan setidaknya 10 
tahun pengalaman kerja profesional, 
dapat ditunjuk sebagai hakim Penga-
dilan Kasasi.

3. Seorang pengacara dengan pendi-
dikan tinggi, yang merupakan warga 
negara hanya dari Republik Armenia 
dan memiliki hak suara, dapat ditun-
juk sebagai hakim tingkat pertama 

atau pengadilan banding.

4. Calon hakim memiliki penguasaan 
bahasa Armenia.

5. Undang-Undang tentang Mahkamah 
Konstitusi dan Kode Yudisial dapat 
menetapkan persyaratan tambahan 
tentang calon hakim.

3DVDO����

3URVHGXU�3HPLOLKDQ�GDQ�
3HQJDQJNDWDQ�+DNLP�

1. Hakim-hakim Mahkamah Konsti-
tusi akan dipilih oleh Majelis Nasi-
onal dengan paling sedikit tiga per-
lima suara dari jumlah total anggota 
parlemen, untuk masa jabatan 12 ta-
hun. Mahkamah Konstitusi terdiri 
dari sembilan hakim, tiga di antara-
nya akan dipilih berdasarkan pen-
calonan oleh Presiden Republik, tiga 
atas pencalonan oleh Pemerintah, 
dan tiga atas pencalonan oleh Ma-
jelis Umum Hakim. Majelis Umum 
Hakim hanya dapat menominasikan 
hakim. Orang yang sama dapat dipi-
lih sebagai hakim di Mahkamah Kon-
stitusi hanya sekali.

2. Mahkamah Konstitusi akan memi-
lih ketua dan wakil ketua Mahkamah 
Konstitusi dari antara komposisinya 
untuk masa jabatan enam tahun, tanpa 
hak untuk dipilih kembali.

3. Hakim Pengadilan Kasasi akan ditun-
juk oleh Presiden Republik setelah 
dinominasikan oleh Majelis Nasi-
onal. Majelis Nasional akan memi-
lih kandidat yang dinominasikan den-
gan setidaknya tiga perlima suara dari 
jumlah total anggota parlemen, dari 
antara daftar tiga kandidat yang dia-
jukan oleh Dewan Yudisial Tertinggi 
untuk setiap posisi hakim.
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4. Ketua majelis Pengadilan Kasasi ha-
rus ditunjuk oleh Presiden Republik 
setelah dinominasikan oleh Dewan 
Yudisial Tertinggi, dari antara kom-
posisi kamar masing-masing, untuk 
masa jabatan enam tahun. Orang yang 
sama dapat dipilih sebagai ketua ma-
jelis Pengadilan Kasasi hanya sekali.

5. Ketua Pengadilan Kasasi akan dipilih 
oleh Majelis Nasional dengan suara 
terbanyak dari jumlah total anggota 
parlemen, setelah dicalonkan oleh 
Dewan Yudisial Tertinggi, dari antara 
komposisi Pengadilan Kasasi, untuk 
masa jabatan enam tahun. Orang yang 
sama dapat dipilih sebagai ketua Pen-
gadilan Kasasi hanya sekali.

6. Pertama kali dan hakim pengadilan 
banding akan ditunjuk oleh Presiden 
Republik setelah dinominasikan oleh 
Dewan Yudisial Tertinggi.

7. Ketua pengadilan tingkat pertama dan 
banding akan ditunjuk oleh Presiden 
Republik setelah dinominasikan oleh 
Dewan Yudisial Tertinggi, dari antara 
komposisi pengadilan masing-mas-
ing, untuk masa jabatan tiga tahun. 
Dalam waktu tiga tahun dari akhir 
masa jabatannya, seorang ketua pen-
gadilan tidak dapat diangkat kembali 
untuk posisi tersebut.

8. Hakim akan bertugas di kantor sam-
pai mencapai usia 65 dan hakim Mah-
kamah Konstitusi akan bertugas di 
kantor sampai mencapai usia 70.

9. Rincian yang berkaitan dengan pemi-
lihan dan penunjukan hakim akan di-
tentukan oleh Undang-Undang ten-
tang Mahkamah Konstitusi dan Kode 
Yudisial.

3DVDO����

0DKNDPDK�.RQVWLWXVL

1. Keadilan konstitusional dikelola oleh 
Mahkamah Konstitusi, memastikan 
supremasi Konstitusi.

2. Ketika melaksanakan keadilan, Mah-
kamah Konstitusi harus independen 
dan hanya akan tunduk pada Konsti-
tusi.

3. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi 
ditetapkan oleh Konstitusi, sedang-
kan prosedur pembentukan dan fung-
sinya ditetapkan oleh Konstitusi dan 
Undang-Undang tentang Mahkamah 
Konstitusi.

3DVDO����

.HZHQDQJDQ�0DKNDPDK�.RQVWLWXVL

Mahkamah Konstitusi, dengan cara yang 
ditentukan oleh Undang-Undang tentang 
Mahkamah Konstitusi:

1. Menentukan kesesuaian dengan Kon-
stitusi undang-undang, keputusan 
Majelis Nasional, perintah dan kepu-
tusan Presiden Republik, keputusan 
Pemerintah dan Perdana Menteri, dan 
tindakan hukum normatif sub-legisla-
tif;

2. Sebelum adopsi rancangan Amande-
men Konstitusi, serta rancangan tin-
dakan hukum yang dimasukkan ke 
dalam referendum, menentukan kes-
esuaiannya dengan Konstitusi;

��� 6HEHOXP�UDWL¿NDVL�SHUMDQMLDQ�LQWHUQD-
sional, tentukan kesesuaian dengan 
Konstitusi kewajiban yang diabadi-
kan di dalamnya;

4. Menyelesaikan sengketa yang timbul 
antara badan-badan konstitusional se-
hubungan dengan kekuatan konstitu-
sional mereka;
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5. Mengatasi perselisihan terkait kepu-
tusan yang diambil sehubungan den-
gan hasil referendum atau hasil pemi-
lihan Majelis Nasional dan Presiden 
Republik;

6. Memutus tentang pemutusan kekua-
saan anggota parlemen;

7. Mengeluarkan pendapat tentang ke-
beradaan dasar untuk memakzulkan 
Presiden Republik;

8. Berikan keputusan tentang ketidak-
mungkinan bagi Presiden Republik 
untuk melepaskan kekuasaannya;

9. Selesaikan pertanyaan tentang me-
nerapkan kewajiban disipliner pada 
hakim Mahkamah Konstitusi;

10. Menyelesaikan pertanyaan tentang 
pemutusan kekuasaan hakim Mahka-
mah Konstitusi,

11. Selesaikan pertanyaan tentang memu-
lai penuntutan pidana terhadap hakim 
Mahkamah Konstitusi atau menyetu-
jui untuk merampas kebebasannya 
sehubungan dengan pelaksanaan tu-
gasnya; dan

12. Dalam kasus-kasus yang ditentukan 
oleh hukum, berikan keputusan untuk 
menangguhkan atau melarang kegia-
tan suatu pihak.

3DVDO����

0HQJDMXNDQ�3HUPRKRQDQ�NH�
0DKNDPDK�.RQVWLWXVL

1. Berikut ini mungkin berlaku untuk 
Mahkamah Konstitusi:

1.   Majelis Nasional - dalam ka-
sus-kasus yang ditentukan oleh 
Paragraf 12 dari Pasal 168 Kon-
stitusi; dalam kasus yang ditetap-
kan oleh Paragraf 7 dari Pasal 168 
Konstitusi - dengan keputusan 

yang diadopsi oleh suara mayori-
tas dari jumlah total anggota parle-
men, dan dalam kasus yang diten-
tukan oleh Paragraf 10 dari Pasal 
168 Konstitusi - dengan keputu-
san yang diadopsi oleh setidaknya 
suara mayoritas tiga perlima dari 
total jumlah anggota parlemen;

2.   Setidaknya seperlima dari jumlah 
total anggota parlemen - dalam 
kasus-kasus yang ditentukan oleh 
Paragraf 1, 4, dan 6 dari Pasal 168 
Konstitusi;

3.  Faksi Majelis Nasional - untuk 
perselisihan terkait dengan kepu-
tusan yang diambil sehubungan 
dengan hasil referendum atau ha-
sil pemilihan Presiden Republik;

4.  Presiden Republik - dalam ka-
sus-kasus yang ditentukan oleh 
Paragraf 1 dari Pasal 129, Para-
graf 2 dari Pasal 139, Pasal 150, 
atau Paragraf 1 dan 4 dari Pasal 
168 Konstitusi;

5.  Pemerintah - dalam kasus-kasus 
yang ditentukan oleh Paragraf 1, 
4, 8, dan 12 dari Pasal 168 Konsti-
tusi;

6.  Dewan Yudisial Tertinggi - dalam 
kasus-kasus yang ditentukan oleh 
Paragraf 4 dari Pasal 168 Konsti-
tusi;

7.  Lembaga swadaya masyarakat lo-
kal - dengan pertanyaan menge-
nai kesesuaian dengan Konstitusi 
tindakan hukum normatif yang 
ditetapkan oleh Ayat 1 dari Pasal 
168 Konstitusi yang melang-
gar hak-hak konstitusional mer-
eka, serta dalam kasus-kasus yang 
ditetapkan oleh Paragraf 4 Pasal 
168 Konstitusi;
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8.  Setiap orang - dalam kasus konk-
ret ketika ada tindakan pengadilan 
terakhir, semua upaya hukum 
telah dilelahkan, dan orang terse-
but menantang konstitusionalitas 
ketentuan tindakan hukum norma-
tif yang diterapkan sehubungan 
dengan tindakan pengadilan terse-
but, yang telah menyebabkan pe-
langgaran terhadap hak-hak fun-
damental dan kebebasan yang di-
abadikan dalam Bab 2 Konstitusi, 
dengan mempertimbangkan juga 
ketentuan tersebut dalam penera-
pan hukum praktisnya;

9.   Jaksa Agung - tentang konsti-
tusionalitas ketentuan tindakan 
hukum normatif terkait dengan 
serangkaian proses persidangan 
khusus yang dilakukan oleh kan-
tor kejaksaan, serta dalam kasus 
yang ditetapkan oleh Paragraf 11 
Pasal 168 Konstitusi;

10. Pembela Hak Asasi Manusia - ten-
tang kesesuaian tindakan hukum 
normatif yang tercantum dalam 
Paragraf 1 Pasal 168 Konstitusi 
dengan ketentuan Bab 2 Konsti-
tusi;

11. Partai atau aliansi partai yang ber-
partisipasi dalam pemilihan Maje-
lis Nasional - tentang perselisihan 
terkait dengan keputusan yang 
diambil tentang hasil pemilihan 
Majelis Nasional;

12. Calon Presiden Republik - tentang 
perselisihan terkait dengan kepu-
tusan yang diambil tentang hasil 
pemilihan Presiden Republik; dan

13. Setidaknya tiga hakim Mahkamah 
Konstitusi - dalam kasus yang 
ditentukan oleh Paragraf 9 dari 
Pasal 168 Konstitusi.

2. Majelis Nasional akan mengajukan 
permohonan kepada Mahkamah Kon-
stitusi dalam kasus-kasus yang diten-
tukan oleh Paragraf 2 dari Pasal 168 
Konstitusi dengan pertanyaan yang 
berkaitan dengan amandemen Kon-
stitusi, mengaksesi organisasi inter-
nasional supranasional, atau mengu-
bah wilayah. Perwakilan resmi dari 
inisiatif rakyat akan mengajukan per-
mohonan ke Mahkamah Konstitusi 
dengan pertanyaan tentang rancan-
gan undang-undang yang dimasuk-
kan ke dalam referendum oleh inisi-
atif rakyat.

3. Pemerintah akan mengajukan permo-
honan kepada Mahkamah Konstitusi 
dalam kasus yang ditentukan oleh 
Ayat 3 Pasal 168 Konstitusi.

4. Pengadilan mengajukan permohonan 
kepada Mahkamah Konstitusi men-
genai masalah konstitusionalitas 
suatu tindakan hukum normatif yang 
dapat diterapkan dalam kasus tertentu 
dalam prosesnya, jika mereka telah 
mendasarkan kecurigaan atas kon-
stitusionalitasnya dan menemukan 
bahwa penyelesaian kasus tertentu 
hanya dimungkinkan. melalui pener-
apan tindakan hukum normatif yang 
dimaksud.

5. Dewan Majelis Nasional berlaku un-
tuk Mahkamah Konstitusi dalam hal 
yang ditentukan oleh Paragraf 6 Pasal 
168 Konstitusi.

6. Rincian prosedur permohonan ke 
Mahkamah Konstitusi ditetapkan 
oleh Undang-Undang tentang Mah-
kamah Konstitusi.

7. Mahkamah Konstitusi akan memer-
iksa suatu kasus hanya ketika aplikasi 
yang bersangkutan hadir.
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3DVDO����

3XWXVDQ�GDQ�)DWZD�0DKNDPDK�
.RQVWLWXVL

1. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan 
Putusan dan fatwa.

2. Keputusan dan fatwa Mahkamah 
.RQVWLWXVL� EHUVLIDW� ¿QDO� GDQ� PXODL�
berlaku pada saat dipublikasikan.

3. Mahkamah Konstitusi menetapkan 
dalam keputusannya tanggal kemu-
dian untuk membatalkan tindakan hu-
kum normatif yang bertentangan den-
gan Konstitusi atau bagian dari tinda-
kan normatif tersebut.

4. Mengenai hal-hal yang ditentukan 
oleh Pasal 168 Konstitusi, kecuali 
untuk hal-hal yang ditentukan oleh 
Paragraf 7, Mahkamah Konstitusi 
membuat keputusan. Mengenai mas-
alah yang ditentukan oleh Paragraf 7 
Pasal 168, Mahkamah mengeluarkan 
fatwa.

1. Fatwa, dan putusan tentang hal-
hal yang ditentukan oleh Paragraf 
10 dan 12 Pasal 168 Konstitusi, 
akan diadopsi oleh setidaknya dua 
pertiga suara mayoritas dari jum-
lah total hakim Mahkamah Kon-
stitusi. Keputusan lain harus dia-
dopsi dengan suara mayoritas dari 
jumlah total hakim.

2. Jika Mahkamah Konstitusi ber-
pendapat untuk menolak, masalah 
tersebut berada di luar pemerik-
saan lembaga yang berwenang.

3DVDO����

3HQJDGLODQ�.DVDVL

1. Dengan pengecualian domain 
keadilan konstitusional, Pengadilan 
Kasasi akan menjadi pengadilan ter-
tinggi di Republik Armenia.

2. Dengan meninjau tindakan yudisial 
dalam ruang lingkup kekuasaannya 
yang ditentukan oleh hukum, Penga-
dilan Kasasi harus:

1.  Pastikan penerapan hukum yang 
konsisten dan tindakan hukum 
normatif lainnya;

2.  Menghilangkan pelanggaran 
mendasar terhadap hak asasi ma-
nusia dan kebebasan.

3DVDO����

3HQJDGLODQ�%DQGLQJ

Pengadilan Banding adalah lembaga 
peradilan yang meninjau tindakan 
peradilan pengadilan tingkat pertama 
dalam kerangka kekuasaan yang ditentu-
kan oleh hukum.

3DVDO����

'HZDQ�3HQJDGLODQ�7HUWLQJJL�

Dewan Pengadilan Tertinggi adalah 
badan negara yang independen yang 
akan menjaga independensi pengadilan 
dan hakim.

3DVDO����

.RPSRVLVL�'DQ�3URVHGXU�
3HPEHQWXNDQ�'HZDQ�3HQJDGLODQ�

7HUWLQJJL�

1. Dewan Pengadilan Tertinggi terdiri 
dari 10 anggota.

2. Lima anggota Dewan Pengadilan 
Tertinggi dipilih oleh Majelis Umum 
Hakim dari antara para hakim yang 
memiliki setidaknya 10 tahun pen-
galaman hakim. Hakim dari semua 
pengadilan akan dimasukkan ke da-
lam Dewan Pengadilan Tertinggi. 
Anggota yang dipilih oleh Majelis 
Umum Hakim mungkin bukan ketua 
pengadilan atau ketua majelis penga-
dilan kasasi.
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3. Lima anggota Dewan Pengadilan Ter-
tinggi akan dipilih oleh Majelis Nasi-
onal dengan setidaknya tiga per lima 
suara mayoritas dari jumlah total an-
ggota parlemen, dari kalangan sar-
jana hukum dan pengacara terkenal 
lainnya yang merupakan warga neg-
ara hanya dari Republik. Armenia, 
dan memiliki hak suara, kualitas pro-
fesional yang kuat, dan setidaknya 15 
tahun pengalaman kerja profesional. 
Seorang anggota yang dipilih oleh 
Majelis Nasional mungkin bukan 
hakim.

4. Anggota Dewan Pengadilan Tertinggi 
akan dipilih untuk masa jabatan lima 
tahun tanpa hak untuk dipilih kembali.

5. Kode Yudisial dapat menetapkan per-
syaratan ketidakcocokan untuk an-
ggota Dewan Pengadilan Tertinggi 
yang dipilih oleh Majelis Nasional.

6. Kode Yudisial dapat menetapkan per-
syaratan untuk menangguhkan kekua-
saan anggota hakim selama masa ja-
batan mereka di Dewan Pengadilan 
Tertinggi.

8. Dewan Pengadilan Tertinggi akan 
memilih Ketua Dewan dari kompo-
sisinya, dengan cara dan untuk peri-
ode waktu yang ditentukan oleh Kode 
Yudisial, berturut-turut dari antara 
anggota yang dipilih oleh Majelis 
Umum Hakim dan anggota yang dip-
ilih oleh Majelis Nasional. .

9. Rincian pembentukan Dewan Penga-
dilan Tertinggi ditetapkan oleh Kode 
Yudisial.

3DVDO����

.HZHQDQJDQ�'HZDQ�3HQJDGLODQ�
7HUWLQJJL�

1. Dewan Pengadilan Tertinggi memi-
liki kewenangan :

1.  Menyiapkan dan menyetujui daftar 
calon hakim, termasuk daftar calon 
untuk peningkatan karir;

2.  Usulkan kepada Presiden Repub-
lik calon hakim yang akan di-
angkat, termasuk pengangkatan 
melalui peningkatan karir;

3.  Mengajukan Presiden Republik 
calon ketua pengadilan, termasuk 
ketua majelis Pengadilan Kasasi, 
dapat diangkat;

4.  Mengusulkan kepada Majelis Na-
sional calon hakim dan ketua Pen-
gadilan Kasasi;

5. Menyelesaikan masalah peminda-
han hakim ke pengadilan lain;

6. Menyelesaikan pertanyaan ten-
tang memberikan persetujuan 
untuk memulai penuntutan pi-
dana terhadap seorang hakim atau 
merampas kebebasannya sehu-
bungan dengan pelaksanaan tu-
gasnya;

7. Menjawab pertanyaan tentang 
memaksakan tanggung jawab di-
sipliner pada hakim;

8.  Menjawab pertanyaan tentang 
pemutusan kekuasaan hakim;

9.  Menyetujui estimasi biayanya dan 
perkiraan biayanya, dan menyer-
ahkannya kepada Pemerintah un-
tuk dimasukkan ke dalam rancan-
gan Anggaran Negara dengan cara 
yang ditentukan oleh hukum; dan

10. Membentuk struktur kepegawaian 
sesuai dengan Undang-Undang.

2. Ketika membahas masalah penge-
naan tanggung jawab disipliner terh-
adap seorang hakim, serta dalam ka-
sus-kasus lain yang ditentukan oleh 
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Kode Yudisial, Dewan Pengadilan 
Tertinggi bertindak sebagai penga-
dilan.

3. Dewan Pengadilan Tertinggi men-
gadopsi tindakan hukum normatif 
sub-legislatif dalam kasus-kasus dan 
cara-cara yang ditetapkan oleh hukum.

4. Kewenangan lainnya dan prosedur 
operasi Dewan Pengadilan Tertinggi 
ditetapkan oleh Kode Yudisial.

%$%��

.(-$.6$$1�'$1�/(0%$*$�
3(1<(/,',.$1�

3DVDO����

.HMDNVDDQ�

1. Kejaksaan adalah sistem terpadu 
yang dipimpin oleh Jaksa Agung.

2. Kejaksaan, dalam kasus dan cara 
yang ditentukan oleh hukum:

1.   Memulai penuntutan pidana;

2.   Mengawasi keabsahan proses pi-
dana pra-persidangan;

3.   Membela dakwaan di pengadilan;

4.   Banding putusan, putusan, dan 
putusan pengadilan; dan

5.   Mengawasi keabsahan penegakan 
hukuman dan tindakan pemak-
saan lainnya.

3. Dalam kasus-kasus luar biasa yang 
ditentukan oleh hukum dan dengan 
cara yang ditentukan oleh hukum, 
kantor kejaksaan akan mengajukan 
tuntutan di pengadilan untuk melind-
ungi kepentingan negara.

4. Kejaksaan beroperasi dalam kerangka 
kekuasaan yang disediakan untuknya 
oleh Konstitusi, berdasarkan hukum.

5. Prosedur pembentukan dan berfung-
sinya kantor kejaksaan ditetapkan 
oleh hukum.

3DVDO����

-DNVD�$JXQJ�

1. Jaksa penuntut umum, setelah di-
calonkan oleh komite yang ber-
wenang dari Majelis Nasional, akan 
dipilih oleh Majelis Nasional untuk 
masa jabatan enam tahun dengan seti-
daknya tiga per lima suara mayoritas 
dari total jumlah anggota parlemen. 
Orang yang sama tidak dapat dipilih 
sebagai jaksa penuntut umum untuk 
lebih dari dua periode berturut-turut.

2. Seorang pengacara dengan pendi-
dikan tinggi, yang telah mencapai 
usia 35, adalah warga negara hanya 
dari Republik Armenia, memiliki hak 
suara, dan memiliki kualitas profe-
sional yang kuat dan setidaknya 10 
tahun pengalaman kerja profesional 
dapat dipilih sebagai jaksa umum. 
Undang-undang dapat menetapkan 
persyaratan tambahan untuk jaksa 
penuntut umum.

3. Dalam kasus-kasus yang ditentu-
kan oleh hukum, Majelis Nasional 
dapat memberhentikan jaksa penun-
tut umum dengan setidaknya tiga per 
lima suara mayoritas dari jumlah total 
anggota parlemen.

3DVDO����

/HPEDJD�3HQ\HOLGLNDQ

1. Lembaga penyelidikan harus, dalam 
kasus dan cara yang ditentukan oleh 
hukum, mengatur dan melakukan 
proses pidana pra-persidangan.

2. Status dan kekuasaan organ investigasi 
dan prosedur pembentukan dan oper-
asinya akan ditentukan oleh hukum.
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%$%��
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3DVDO����

+DN�3HPHULQWDKDQ�'DHUDK

1. Pemerintahan daerah adalah hak dan 
kemampuan lembaga pemerintahan 
lokal untuk menyelesaikan masalah 
publik di bawah tanggung jawab-
nya sendiri, untuk kepentingan warga 
masyarakat, dan sesuai dengan kon-
stitusi dan undang-undang.

2. Pemerintahan daerah dijaknkan di ko-
munitas masyarakat.

3DVDO����

.RPXQLWDV

1. Sebuah komunitas adalah seluruh 
populasi dari satu atau beberapa 
pemukiman.

2. Komunitas adalah badan hukum hu-
kum publik.

3DVDO����

3HPLOLKDQ�SDGD�/HPEDJD�
3HPHULQWDKDQ�'DHUDK

1. Lembaga pemerintahan local adalah 
dewan komunitas dan walikota, yang 
akan dipilih untuk masa jabatan lima 
tahun. Aturan pemilihan dapat mene-
tapkan pemilihan langsung atau tidak 
langsung dari walikota. Dalam hal 
pemilihan langsung walikota komu-
nitas, prinsip-prinsip hukum pemilu 
yang ditetapkan oleh Pasal 7 Konsti-
tusi harus diterapkan.

2. Prosedur pemilihan badan pemerin-
tahan sendiri lokal akan ditentukan 
oleh Aturan Pemilihan.

3DVDO����

3HUVRDODQ�.RPXQLWDV�GDQ�
.HZHQDQJDQ�/HPEDJD�3HPHULQWDKDQ�

'DHUDK�2WRQRP�

1. Lembaga pemerintahan daerah oto-
nom memiliki kekuatan sendiri — 
untuk melakukan tugas-tugas wajib 
dan sukarela masyarakat, serta kekua-
saan yang didelegasikan oleh negara. 
Tugas-tugas wajib komunitas harus 
ditetapkan oleh hukum, dan yang su-
karela — berdasarkan keputusan de-
wan komunitas.

2. Untuk kinerja yang lebih efektif dari 
kekuasaan lembaga negara, kekua-
saan tersebut secara hukum dapat 
didelegasikan kepada Lembaga pe-
merintahan local otonom.

3. Dengan cara yang ditentukan oleh 
hukum, dewan komunitas akan men-
gadopsi tindakan hukum normatif 
sub-legislatif yang akan dikenakan 
eksekusi di wilayah komunitas.

4. Walikota komunitas akan melak-
sanakan keputusan dewan komunitas 
dan mengelola staf komunitas. Wa-
likota komunitas harus bertanggung 
jawab di hadapan dewan komunitas.

5. Kewenangan Lembaga pemerintahan 
daerah otonom ditentukan oleh Un-
dang-Undang.

3DVDO����

3DUWLVLSDVL�/DQJVXQJ�GDODP�8UXVDQ�
$GPLQLVWUDVL�.RPXQLWDV�

1. Penghuni komunitas secara langsung 
berpartisipasi dalam administrasi 
urusan kemasyarakatan dengan me-
mecahkan masalah publik yang sig-
QL¿NDQVL�PDV\DUDNDW�PHODOXL�UHIHUHQ-
dum lokal.

2. Prosedur untuk melaksanakan 
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referendum lokal dan cara-cara lain 
partisipasi langsung dari warga mas-
yarakat dalam administrasi urusan 
masyarakat akan ditentukan oleh Un-
dang-Undang.

3DVDO����

$VHW�.RPXQLWDV�

1. Sebuah komunitas memiliki hak atas 
tanah dan properti lainnya.

2. Tanah yang terletak di dalam wilayah 
komunitas, dengan pengecualian 
tanah yang dimiliki oleh negara, serta 
oleh orang perorangan atau badan hu-
kum, akan menjadi milik masyarakat.

3. Dewan komunitas harus membuang 
properti komunitas dengan cara yang 
ditentukan oleh hukum.

3DVDO����

$QJJDUDQ�.RPXQLWDV��3DMDN�'DHUDK��
.HZDMLEDQ��GDQ�%LD\D�

1. Komunitas harus memiliki anggaran-
nya, yang akan diadopsi oleh dewan 
komunitas setelah presentasi oleh wa-
likota komunitas.

2. Prosedur pembentukan pendapatan 
masyarakat dan pelaksanaan pengel-
uaran ditetapkan oleh hukum.

3. Dalam kerangka tarif yang ditentukan 
oleh hukum, dewan komunitas akan 
menetapkan pajak dan bea daerah.

4. Dewan komunitas dapat menetapkan 
biaya yang dibayarkan ke anggaran 
komunitas untuk layanan yang dise-
diakan oleh komunitas.

3DVDO����

3HPELD\DDQ�.RPXQLWDV�

1. Untuk pelaksanaan tugas-tugas wa-
jib masyarakat, undang-undang harus 
menetapkan sumber pajak dan bukan 

pajak yang diperlukan untuk memas-
tikan kinerja tugas-tugas tersebut.

2. Kekuasaan yang didelegasikan ke-
pada masyarakat oleh negara harus 
dikenakan pembiayaan wajib dari an-
ggaran negara.

3. Untuk sejauh sumber dayanya, neg-
ara harus mengalokasikan dana un-
tuk memastikan pembangunan mas-
yarakat yang proporsional.

3DVDO����

3HPHULQWDK�'DHUDK�2WRQRP�<HUHYDQ

Yerevan adalah sebuah komunitas. 
Keunikan pemerintahan otonom di Yere-
van akan ditentukan oleh Undang-Un-
dang.

3DVDO����

3HQJDZDVDQ�+XNXP�GDQ�3URIHVLRQDO

1. Lembaga yang bewenang dari Pemer-
intah akan, dalam kasus dan cara yang 
ditentukan oleh hukum, melakukan 
pengawasan hukum terhadap pelak-
sanaan kewenangan komunitas.

2. Lembaga yang berwenang dari Pe-
merintah akan, dalam kasus dan cara 
yang ditentukan oleh hukum, melaku-
kan pengawasan hukum dan profe-
sional terhadap pelaksanaan kekua-
saan yang didelegasikan oleh pemer-
intah pusat.

3DVDO����

6HULNDW�$QWDU�.RPXQLWDV

��� 'HPL�PHQLQJNDWNDQ�H¿VLHQVL�SHPHULQ-
tahan daerah otonom, dewan komuni-
tas dapat menciptakan serikat antar-ko-
munitas. Dalam pandangan kepent-
ingan publik, serikat antar-komunitas 
juga dapat dibuat oleh hukum dengan 
proposal dari Pemerintah.
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2. Satuan antar-komunitas hanya dapat 
menggunakan wewenang yang di-
cadangkan untuknya oleh hukum atau 
dengan keputusan dewan komunitas.

3. Serikat antar-komunitas adalah badan 
hukum hukum publik.

3DVDO����

*DEXQJDQ�GDQ�3HPLVDKDQ�.RPXQLWDV�

Demi kepentingan publik, komunitas 
dapat digabung atau dipisahkan oleh 
hukum. Ketika mengadopsi hukum 
masing-masing, Majelis Nasional wajib 
mendengarkan pendapat masyarakat 
tersebut.

%$%���

3(0%(/$�+$.�$6$6,�0$186,$

3DVDO����

)XQJVL�GDQ�.HZHQDQJDQ�3HPEHOD�
+DN�$VDVL�0DQXVLD

1. Pembela Hak Asasi Manusia ada-
lah pejabat independen, yang harus 
menghormati hak asasi manusia dan 
kebebasan oleh negara dan badan pe-
merintahan sendiri dan pejabat lo-
kal, serta oleh organisasi dalam kasus 
yang ditentukan oleh Undang-Un-
dang tentang Pembela Hak Asasi Ma-
nusia, dan harus memfasilitasi pemu-
lihan hak dan kebebasan yang dilang-
gar dan peningkatan tindakan hukum 
normatif terkait hak asasi manusia 
dan kebebasan.

2. Pembela Hak Asasi Manusia akan 
menyampaikan kepada Dewan Nasi-
onal suatu komunikasi tahunan ten-
tang kegiatannya dan tentang situasi 
perlindungan hak asasi manusia dan 
kebebasan. Komunikasi dapat berisi 
rekomendasi tentang tindakan legis-
latif atau lainnya.

3. Pemerintah pusat dan daerah otonom 
dan pejabat wajib memberikan doku-
PHQ�� LQIRUPDVL�� GDQ� NODUL¿NDVL� \DQJ�
diperlukan untuk dan mendukung 
pekerjaan Pembela Hak Asasi Manu-
sia dengan cara yang ditentukan oleh 
hukum.

4. Kewenangan Pembela Hak Asasi Ma-
nusia lainnya akan ditentukan oleh 
Undang-Undang tentang Pembela 
Hak Asasi Manusia.

3DVDO����

3HPLOLKDQ�$QJJRWD�3HPEHOD�+DN�
$VDVL�0DQXVLD

1. Majelis Nasional, setelah dicalonkan 
oleh komite yang kompeten, memi-
lih anggota Pembela Hak Asasi Ma-
nusia untuk masa jabatan enam tahun 
dengan setidaknya tiga per lima suara 
mayoritas dari jumlah total anggota 
parlemen.

2. Siapa pun yang dijunjung tinggi di 
antara masyarakat, memiliki pendi-
dikan tinggi, dan memenuhi pers-
yaratan yang ditetapkan untuk ang-
gota parlemen dapat dipilih sebagai 
Pembela Hak Asasi Manusia.

3DVDO����

-DPLQDQ�3HUOLQGXQJDQ�WHUKDGDS�
.HJLDWDQ�GDUL�3HPEHOD�+DN�0DQXVLD�

1. Hak kekebalan yang ditetapkan untuk 
anggota parlemen akan berlaku untuk 
Pembela Hak Asasi Manusia. Maje-
lis Nasional akan menyelesaikan ma-
salah menyetujui permulaan penun-
tutan pidana terhadap Pembela Hak 
Asasi Manusia atau untuk merampas 
kebebasannya dengan setidaknya tiga 
per lima suara mayoritas dari total 
jumlah anggota parlemen.
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2. Persyaratan ketidakcocokan yang 
ditetapkan untuk anggota parlemen 
akan berlaku untuk Pembela Hak 
Asasi Manusia.

3. Pembela Hak Asasi Manusia tidak 
boleh menjadi anggota partai mana 
pun atau terlibat dalam kegiatan poli-
tik selama masa jabatannya. Dalam 
pidato publik, ia harus menahan diri 
secara politik.

4. Negara harus memastikan pem-
biayaan yang tepat dari kegiatan 
Pembela Hak Asasi Manusia.

5. Kekuatan Pembela Hak Asasi Manu-
sia akan berakhir ketika masa jabatan-
nya berakhir, ketika ia kehilangan ke-
warganegaraan Republik Armenia 
atau memperoleh kewarganegaraan 
negara lain, ketika putusan terpidana 
terhadapnya masuk ke dalam kekua-
tan hukum, ketika putusan akhir men-
yatakan dia tidak mampu secara hu-
kum, hilang, atau mati, atau ketika dia 
meninggal atau mengundurkan diri.

6. Perlindungan lain dari kegiatan Pem-
bela Hak Asasi Manusia akan diten-
tukan oleh Undang-Undang tentang 
Pembela Hak Asasi Manusia.

%$%���

.20,6,�3(0,/,+$1�386$7

3DVDO����

)XQJVL�GDQ�.HNXDWDQ�.RPLVL�
3HPLOLKDQ�3XVDW��6LVWHP�.RPLVL�

3HPLOLKDQ

1. Komisi Pemilihan Pusat adalah badan 
negara yang independen, yang akan 
menyelenggarakan pemilihan Maje-
lis Nasional dan badan pemerintahan 
sendiri daerah, serta referendum, dan 
akan mengawasi keabsahannya.

2. Dalam kasus-kasus dan cara-cara yang 
ditetapkan oleh hukum, Komisi Pemi-
lihan Umum akan mengambil tindakan 
hukum normatif sub-legislatif.

3. Komisi Pemilihan Umum Pusat wa-
jib menyampaikan komunikasi ten-
tang kegiatannya kepada Majelis Na-
sional.

4. Sistem komisi pemilihan dan kekua-
saannya, prosedur pembentukan dan 
operasi, dan pengamanan kegiatan ha-
rus ditetapkan oleh Kode Pemilihan.

3DVDO����

3URVHGXU�3HPEHQWXNDQ�GDQ�
.RPSRVLVL�.RPLVL�3HPLOLKDQ�3XVDW�

1. Komisi Pemilihan Pusat terdiri dari 
tujuh anggota.

2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Pu-
sat dan anggota-anggota lain, setelah 
dicalonkan oleh komite yang ber-
wenang dari Majelis Nasional, akan 
dipilih oleh Majelis Nasional untuk 
masa jabatan enam tahun dengan seti-
daknya tiga per lima suara mayoritas 
dari jumlah total anggota parlemen. 
Orang yang sama tidak dapat dipi-
lih sebagai anggota, termasuk ketua, 
Komisi Pemilihan Umum untuk lebih 
dari dua periode berturut-turut.

3. Setiap orang yang memiliki pendi-
dikan tinggi dan memenuhi pers-
yaratan yang ditentukan untuk ang-
gota parlemen dapat dipilih sebagai 
anggota Komisi Pemilihan Umum 
Pusat.

4. Persyaratan ketidakcocokan yang 
ditetapkan untuk anggota parlemen 
akan berlaku untuk anggota Komisi 
Pemilihan Umum Pusat. Persyaratan 
ketidakcocokan tambahan dapat 
ditetapkan untuk mereka oleh hukum.
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5. Selama masa jabatannya, anggota 
Komisi Pemilihan Umum tidak boleh 
menjadi anggota partai mana pun atau 
terlibat dalam kegiatan politik. Dalam 
pidato publik, mereka harus menahan 
diri secara politik.

6. Jika melanggar persyaratan apa pun 
dari Paragraf 4 atau 5 Pasal ini, we-
wenang anggota Komisi Pemilihan 
Umum akan diakhiri oleh Majelis 
Nasional dengan setidaknya tiga per 
lima suara mayoritas dari total jumlah 
anggota parlemen.

%$%���

.20,6,�7(/(9,6,�'$1�5$',2

3DVDO����

)XQJVL�GDQ�.HZHQDQJDQ�.RPLVL�
7HOHYLVL�GDQ�5DGLR

1. Komisi Televisi dan Radio adalah 
badan negara yang independen, yang 
akan menjamin kebebasan, kemandi-
rian, dan pluralitas media penyiaran, 
dan mengawasi kegiatan perusahaan 
televisi dan perusahaan radio.

2. Komisi Televisi dan Radio akan men-
galokasikan frekuensi udara dengan 
prosedur publik dan kompetitif.

3. Komisi Televisi dan Radio akan men-
gawasi ekspresi, di televisi publik dan 
radio, dari pluralitas program infor-
masi, program pendidikan, program 
budaya, dan program hiburan.

4. Komisi Televisi dan Radio akan 
memberikan kepada Majelis Nasional 
suatu komunikasi tahunan tentang ke-
giatan-kegiatannya dan tentang situ-
asi kebebasan informasi di televisi 
dan radio.

5. Dalam kasus dan cara yang ditentu-
kan oleh hukum, Komisi Televisi dan 

Radio harus mengadopsi tindakan hu-
kum normatif sub-legislatif.

6. Kekuasaan, serta prosedur dan pen-
gamanan kegiatan-kegiatan Komisi 
Televisi dan Radio harus ditetapkan 
oleh hukum.

3DVDO����

3URVHGXU�3HPEHQWXNDQ�GDQ�
.RPSRVLVL�.RPLVL�7HOHYLVL�GDQ�5DGLR

1. Komisi Televisi dan Radio terdiri dari 
tujuh anggota.

2. Anggota-anggota Komisi Televisi dan 
Radio, setelah dinominasikan oleh 
komite yang berwenang dari Maje-
lis Nasional, akan dipilih oleh Maje-
lis Nasional untuk masa jabatan enam 
tahun dengan setidaknya tiga per lima 
suara mayoritas dari jumlah total an-
ggota parlemen. Dari antara para an-
ggotanya, Komisi Televisi dan Radio 
akan memilih ketua Komisi. Orang 
yang sama tidak dapat dipilih sebagai 
anggota, termasuk ketua, Komisi 
Televisi dan Radio untuk lebih dari 
dua periode berturut-turut.

1. 3.Siapa pun yang memiliki 
pendidikan tinggi, memenuhi 
persyaratan yang ditentukan 
untuk anggota parlemen, dan 
merupakan spesialis terkenal 
di bidang media massa, dapat 
dipilih sebagai anggota Komisi 
Televisi dan Radio. Persyaratan 
tambahan dapat ditentukan oleh 
hukum untuk anggota Komisi.

3. Persyaratan ketidakcocokan yang 
ditetapkan untuk anggota parlemen 
akan berlaku untuk anggota Komisi 
Televisi dan Radio. Persyaratan keti-
dakcocokan tambahan dapat ditetap-
kan untuk mereka oleh hukum.
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4. Selama masa jabatannya, anggota 
Komisi Televisi dan Radio tidak 
boleh menjadi anggota partai mana 
pun atau terlibat dalam kegiatan poli-
tik. Dalam pidato publik, mereka ha-
rus menahan diri secara politik.

5. Dalam kasus melanggar persyaratan 
Paragraf 4 atau 5 Pasal ini, wewenang 
anggota Komisi Televisi dan Radio 
harus diakhiri oleh Majelis Nasional 
dengan setidaknya tiga per lima suara 
mayoritas dari total jumlah anggota 
parlemen .

%$%���

%$'$1�$8',7

3DVDO����

)XQJVL�GDQ�.HZHQDQJDQ�%DGDQ�$XGLW

1. Badan Audit adalah badan negara in-
dependen yang akan memeriksa pe-
PDQIDDWDQ�VDK�GDQ�H¿VLHQ�GDQD�QHJ-
ara dan anggaran kota, pinjaman dan 
pinjaman yang diterima, serta prop-
erti negara bagian dan milik mas-
yarakat, di bidang keuangan publik 
dan publik milik. Kamar Audit dapat 
melakukan inspeksi terhadap badan 
hukum hanya dalam kasus yang di-
tentukan oleh hukum.

2. Badan Audit akan beroperasi ber-
dasarkan program kegiatan yang 
disetujui olehnya.

3. Badan Audit melapor pada Majelis 
Nasional mengenai:

1.  Komunikasi tahunan tentang ke-
giatannya;

2.  Sebuah kesimpulan tentang pelak-
sanaan anggaran negara; dan

3.  Kesimpulan sementara — dalam 
kasus-kasus yang ditentukan oleh 
hukum.

4.  Kekuasaan, prosedur operasi, dan 
pengamanan kegiatan Kamar Audit 
harus ditetapkan oleh hukum.

3DVDO����

3URVHGXU�3HPEHQWXNDQ�GDQ�
.RPSRVLVL�%DGDQ�$XGLW

1. Badan Audit terdiri dari tujuh ang-
gota.

2. Ketua Badan Audit dan anggota lain-
nya, setelah dicalonkan oleh komite 
yang berwenang dari Majelis Nasi-
onal, akan dipilih oleh Majelis Nasi-
onal untuk masa jabatan enam tahun 
dengan setidaknya tiga per lima suara 
mayoritas dari total jumlah anggota 
parlemen . Orang yang sama tidak 
dapat dipilih sebagai anggota, terma-
suk ketua, dari Badan Audit selama 
lebih dari dua periode berturut-turut.

3. Seseorang yang memiliki pendidikan 
tinggi dan memenuhi persyaratan 
yang ditentukan untuk anggota par-
lemen dapat dipilih sebagai anggota 
Badan Audit. Persyaratan tambahan 
dapat ditetapkan oleh hukum untuk 
anggota Badan Audit.

4. Persyaratan ketidaksesuaian yang 
ditetapkan untuk anggota parlemen 
akan berlaku untuk anggota Badan 
Audit. Persyaratan ketidakcocokan 
tambahan dapat ditetapkan untuk 
mereka oleh hukum.

5. Selama masa jabatannya, anggota 
Badan Audit tidak boleh menjadi an-
ggota partai mana pun atau terlibat 
dalam kegiatan politik. Dalam pidato 
publik, mereka harus menahan diri 
secara politik.

6. Dalam kasus melanggar persyaratan 
Paragraf 4 atau 5 Pasal ini, wewenang 
anggota Badan Audit akan diakh-
iri oleh Majelis Nasional dengan 
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setidaknya tiga per lima suara may-
oritas dari total jumlah anggota parle-
men.

%$%���

%$1.�6(175$/

3DVDO����

7XMXDQ�GDQ�)XQJVL�8WDPD�%DQN�
6HQWUDO

1. Bank Nasional Republik Armenia 
adalah Bank Sentral. Bank Sentral 
harus independen dalam pelaksanaan 
fungsi-fungsi yang disediakan un-
tuknya oleh Konstitusi dan oleh hu-
kum.

2. Tujuan utama Bank Sentral adalah 
untuk menjaga stabilitas harga dan 
stabilitas keuangan.

3. Bank Sentral akan menguraikan, 
menyetujui, dan mengimplementa-
sikan program kebijakan moneter.

4. Bank Sentral akan mengeluarkan 
mata uang Republik Armenia - dram 
Armenia.

5. Dalam kasus dan cara yang ditentu-
kan oleh hukum, Bank Sentral akan 
mengadopsi tindakan hukum norma-
tif sub-legislatif.

6. Bank Sentral akan menyampaikan 
komunikasi tahunan kepada Majelis 
Nasional tentang kegiatan-kegiatan-
nya.

7. Tujuan, sasaran, prosedur yang ber-
fungsi lainnya, dan perlindungan 
Bank Sentral akan ditetapkan oleh 
hukum.

3DVDO����

.HWXD�GDQ�'HZDQ�%DQN�6HQWUDO��

1. Dewan Bank Sentral terdiri dari 
Ketua Bank Sentral, dua wakilnya, 

dan lima anggota. Ketua Bank Sen-
tral, setelah dicalonkan oleh komite 
yang berwenang dari Majelis Nasi-
onal, akan dipilih oleh Majelis Nasi-
onal untuk masa jabatan enam tahun 
dengan setidaknya tiga per lima suara 
mayoritas dari total jumlah anggota 
parlemen. Orang yang sama mungkin 
tidak terpilih sebagai Ketua Bank 
Sentral untuk lebih dari dua periode 
berturut-turut. Anggota lain dari De-
wan Bank Sentral, setelah dicalonkan 
oleh komite yang berwenang dari 
Majelis Nasional, akan dipilih oleh 
Majelis Nasional untuk masa jabatan 
enam tahun dengan suara mayoritas 
dari jumlah total anggota parlemen.

2. Setiap orang yang memiliki pendi-
dikan tinggi dan memenuhi pers-
yaratan yang ditentukan untuk ang-
gota parlemen dapat dipilih sebagai 
anggota Dewan Bank Sentral. Un-
dang-undang dapat menetapkan per-
syaratan tambahan untuk anggota De-
wan Bank Sentral.

3. Ketua Bank Sentral dan anggota De-
wan lainnya harus tunduk pada pers-
yaratan ketidakcocokan yang ditetap-
kan untuk anggota parlemen. Ketua 
Bank Sentral dan anggota Dewan 
lainnya memiliki hak untuk meme-
gang, dalam organisasi komersial 
dan yayasan, posisi yang berasal dari 
fungsi mereka.

4. Selama masa jabatannya, anggota 
Dewan Bank Sentral tidak boleh 
menjadi anggota partai mana pun atau 
terlibat dalam kegiatan politik. Dalam 
pidato publik, mereka harus menahan 
diri secara politik.

5. Dalam kasus melanggar salah satu 
ketentuan Paragraf 3 atau 4 Pasal ini, 
kekuasaan Ketua Bank Sentral akan 
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diakhiri oleh Majelis Nasional den-
gan setidaknya tiga per lima suara 
mayoritas dari total jumlah anggota 
parlemen, sementara wewenang an-
ggota Dewan lainnya akan diakhiri 
oleh Majelis Nasional dengan suara 
mayoritas dari jumlah total anggota 
parlemen.

6. Kekuasaan Ketua Bank Sentral, 
wakilnya, dan anggota Dewan akan 
ditentukan oleh hukum.

%$%���

0(1*$'236,�'$1�0(1*8%$+�
.2167,786,��5()(5(1'80

3DVDO����

0HQJDGRSVL�GDQ�0HQJXEDK�
.RQVWLWXVL

1. Konstitusi harus diadopsi, dan aman-
demen Bab 1-3, 7, 10, dan 15, serta 
Pasal 88, kalimat pertama Paragraf 3 
Pasal 89, Paragraf 1 Pasal 90, Para-
graf 2 Pasal 103 , Pasal 108, 115, 119-
120, 123-125, 146, 149, dan 155, dan 
Paragraf 4 Pasal 200 Konstitusi ha-
rus diadopsi, hanya melalui referen-
dum. Hak prakarsa untuk mengadopsi 
atau mengamandemen Konstitusi ha-
rus dimiliki oleh setidaknya sepertiga 
dari jumlah anggota parlemen, Pe-
merintah, atau 200.000 warga negara 
yang memiliki hak suara. Majelis Na-
sional akan mengambil keputusan un-
tuk memasukkan rancangan ke refer-
endum dengan setidaknya dua pertiga 
suara mayoritas dari jumlah total ang-
gota parlemen.

2. Kecuali untuk Pasal-pasal yang ter-
cantum dalam Paragraf 1 di atas, 
amandemen terhadap Pasal-pasal lain 
dalam Konstitusi harus diadopsi oleh 
Majelis Nasional dengan paling se-
dikit dua pertiga suara mayoritas dari 
jumlah total anggota parlemen. Hak 

inisiatif masing-masing akan men-
jadi milik setidaknya seperempat dari 
jumlah anggota parlemen, Pemerin-
tah, atau 150.000 warga memiliki hak 
suara.

3. Jika rancangan amandemen Konsti-
tusi yang ditentukan oleh Paragraf 2 
Pasal ini tidak diadopsi oleh Majelis 
Nasional, maka dapat diajukan ke ref-
erendum dengan keputusan yang di-
adopsi oleh setidaknya tiga per lima 
suara mayoritas dari total jumlah ang-
gota parlemen.

3DVDO����

.HWHQWXDQ�.RQVWLWXVL�\DQJ�7LGDN�
'DSDW�'LXEDK

Pasal 1, 2, 3, dan 203 Konstitusi tidak 
boleh diamandemen.

3DVDO����

5HIHUHQGXP�XQWXN�5DQFDQJDQ�
8QGDQJ�8QGDQJ�\DQJ�'LDMXNDQ�

0HODOXL�,QVLDWLI�3XEOLN�

1. Jika Majelis Nasional menolak ran-
cangan undang-undang yang dia-
jukan dengan cara yang ditentukan 
oleh Paragraf 6 Pasal 109 Konstitusi, 
maka rancangan tersebut akan diaju-
kan ke referendum jika, dalam 60 hari 
penolakan tersebut, 300.000 warga 
tambahan memiliki hak suara ber-
gabung dengan inisiatif untuk men-
gadopsi rancangan undang-undang, 
asalkan Mahkamah Konstitusi mene-
mukan rancangan tersebut sesuai den-
gan Konstitusi. Validitas tanda tangan 
para peserta prakarsa populer harus 
GLNRQ¿UPDVL� ROHK� .RPLVL� 3HPLOLKDQ�
Umum Pusat.

2. Hukum yang diadopsi melalui refer-
endum dapat diubah hanya melalui 
referendum. Amandemen semacam 
itu dapat dilakukan setidaknya satu 
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tahun setelah penerapan hukum yang 
bersangkutan.

3. Rancangan undang-undang tentang 
hal-hal berikut ini tidak boleh dima-
sukkan ke dalam referendum: objek 
pengaturan undang-undang konsti-
tusi, anggaran negara, pajak, bea, bi-
aya wajib lainnya, amnesti, pertah-
anan dan keamanan negara, perjan-
jian internasional, dan hal-hal lain 
yang ditetapkan oleh UU tentang Ref-
erendum.

3DVDO����

5HIHUHQGXP�WHQWDQJ�.HDQJJRWDDQ�
5HSXEOLN�$UPHQLD�GDODP�2UJDQLVDVL�
,QWHUQDVLRQDO�6XSUDQDVLRQDO�GDQ�

3HUXEDKDQ�:LOD\DK

1. Pertanyaan keanggotaan Republik 
Armenia dalam organisasi internasi-
onal supranasional, serta pertanyaan 
tentang perubahan wilayah Republik 
Armenia harus diselesaikan melalui 
referendum.

2. Dalam hal yang ditentukan oleh Para-
graf 1 Pasal ini, keputusan untuk 
melakukan referendum harus, atas 
usulan Pemerintah, diadopsi oleh Ma-
jelis Nasional dengan suara mayoritas 
dari jumlah total anggota parlemen.

3DVDO����

3HQ\HOHQJJDUDDQ�5HIHUHQGXP

Dalam jangka waktu tiga hari Mahkamah 
Konstitusi mengadopsi temuan keputu-
san bahwa rancangan undang-undang 
yang diajukan oleh inisiatif rakyat sesuai 
dengan Konstitusi, atau dalam periode 
tiga hari Majelis Nasional mengadopsi 
keputusan untuk melakukan referendum, 
Presiden Republik akan menetapkan 
referendum. Referendum harus dilaku-
kan tidak lebih awal dari 50 dan tidak 
lebih dari 65 hari setelah menetapkan 
referendum.

3DVDO����

3HQ\LVLSDQ�8QGDQJ�8QGDQJ�GDODP�
5HIHUHQGXP�

Undang-undang yang dimasukkan ke 
dalam referendum harus diadopsi jika 
dipilih oleh lebih dari setengah peserta 
referendum, tetapi tidak kurang dari 
seperempat dari warga negara yang 
memiliki hak untuk berpartisipasi dalam 
referendum.

3DVDO����

/DUDQJDQ�0HODNXNDQ�5HIHUHQGXP

Referendum tidak boleh dilakukan selama 
darurat militer atau keadaan darurat.

%$%���

.(7(178$1�3(18783�'$1�
3(5$/,+$1

3DVDO����

0XODL�%HUODNXQ\D�.HWHQWXDQ�7HUWHQWX�
GDUL�.RQVWLWXVL

1. Bab 1-3, Paragraf 2 dari Pasal 103, 
Bab 9, kecuali untuk ketentuan kali-
mat terakhir dari Paragraf 4 dari Pasal 
182, serta Bab 10 dari Konstitusi mu-
lai berlaku pada hari setelah pener-
bitan Amandemen Konstitusi dalam 
“Buletin Resmi Republik Armenia”.

2. Ketentuan Bab 4 Konstitusi, se-
bagaimana telah diubah pada tahun 
2005, kecuali untuk Pasal 83.5, akan 
berlaku sampai hari pembukaan sesi 
pertama pertemuan berikutnya Maje-
lis Nasional.

3. Ketentuan Pasal 88, 90-102, Paragraf 
1 dan 3-4 dari Pasal 103, Pasal 104-
107, Pasal 109-112, Paragraf 1 dari 
Pasal 113, dan Pasal 114, 116, dan 
121 mulai berlaku pada hari pembu-
kaan sesi pertama pertemuan berikut-
nya Majelis Nasional. Mulai dari hari 
pembukaan sesi pertama pertemuan 
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berikutnya Majelis Nasional sampai 
pada masa jabatan Presiden Repub-
lik yang baru terpilih, ketentuan pas-
al-pasal terkait yang ditetapkan oleh 
Konstitusi sebagaimana diubah pada 
tahun 2005 akan terus menjadi ter-
paksa.

4. Pasal 89 dan Bab 11 Konstitusi mulai 
berlaku pada tanggal 1 Juni 2016.

5. Ketentuan hukuman terakhir dari 
Paragraf 4 Pasal 182 Konstitusi mulai 
berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

6. Ketentuan-ketentuan Pasal 108, Para-
graf 2 dari Pasal 113, Pasal 115, 117-
120, dan 122, serta Bab 5-8 dan Bab 
12-15 mulai berlaku pada hari di mana 
Presiden yang baru terpilih Republik 
mengambil alih kantor. Sementara itu, 
ketentuan yang relevan dari Konstitusi 
sebagaimana telah diubah pada tahun 
2005 akan terus berlaku.

3DVDO����

+DUPRQLVDVL�8QGDQJ�8QGDQJ�
%HUNDLWDQ�GHQJDQ�3HUXEDKDQ�

.RQVWLWXVL

1. Kode Pemilihan harus diselaraskan 
dengan Konstitusi dan mulai berlaku 
pada 1 Juni 2016.

2. Peraturan Prosedur Majelis Nasional, 
Hukum Konstitusi tentang Para Pi-
hak, dan Hukum Konstitusi tentang 
Pembela Hak Asasi Manusia harus 
diselaraskan dengan Konstitusi dan 
mulai berlaku sebelum hari pembu-
kaan sesi pertama dari pertemuan 
berikutnya. Majelis Nasional.

3. Undang-undang dasar lainnya harus 
diselaraskan dengan Konstitusi dan 
mulai berlaku pada hari pengambilan 
jabatan oleh Presiden Republik yang 
baru terpilih.

4. Undang-Undang tentang Pemerin-
tahan Sendiri Daerah akan diselaras-
kan dengan Konstitusi dan mulai ber-
laku pada tanggal 1 Januari 2017.

5. Undang-Undang tentang Kantor Ke-
jaksaan, Undang-Undang tentang 
Televisi dan Radio, Undang-Un-
dang tentang Kamar Audit, dan Un-
dang-Undang tentang Bank Sentral 
akan diselaraskan dengan Konstitusi 
dan mulai berlaku pada hari di mana 
Presiden Republik yang terpilih men-
gambil alih jabatan.

3DVDO����

.HUDQJND�:DNWX�3HPLOLKDQ�3UHVLGHQ�
5HSXEOLN�

Pemilihan pertama Presiden Republik 
dengan cara yang diatur oleh Pasal 125 
Konstitusi harus dilakukan tidak lebih 
awal dari 40 hari dan selambat-lambatnya 
30 hari sebelum berakhirnya masa jabatan 
Presiden Republik. Dalam putaran ketiga 
pemilihan Presiden Republik, kandi-
dat yang menerima jumlah suara yang 
lebih besar akan dipilih sebagai Presiden 
Republik.

3DVDO����

3HQJXQGXUDQ�'LUL�3HPHULQWDK

Pada hari di mana Presiden Republik 
yang baru terpilih menjabat, Pemerintah 
akan mengajukan pengunduran dirinya. 
Presiden Republik akan segera menerima 
pengunduran diri Pemerintah.

3DVDO����

0DVD�-DEDWDQ�.HWXD�GDQ�$QJJRWD�
0DKNDPDK�.RQVWLWXVL

Ketua dan anggota Mahkamah Konsti-
tusi yang diangkat sebelum berlakunya 
Bab 7 Konstitusi akan terus melayani 
sampai akhir masa jabatan mereka yang 
ditentukan oleh Konstitusi diubah pada 
tahun 2005. Setelah berlakunya Bab 
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7 dari Konstitusi Konstitusi, nominasi 
untuk jabatan kosong hakim Mahkamah 
Konstitusi harus dilakukan berturut-turut 
oleh Presiden Republik, Majelis Umum 
Hakim, dan Pemerintah.

3DVDO����

3HPEHQWXNDQ�'HZDQ�3HQJDGLODQ�
7HUWLQJJL�

1. Sesuai dengan pasal 174 konstitusi, 
dewan kehakiman agung akan diben-
tuk selambat-lambatnya satu bulan 
sebelum berakhirnya masa jabatan 
Presiden Republik.

2. Kekuasaan para anggota dewan ke-
hakiman akan berakhir dan dewan 
kehakiman agung akan mengambil 
alih kekuasaannya pada hari di mana 
kekuasaan presiden republik berakhir.

3. Majelis nasional dan majelis umum 
hakim masing-masing akan memilih 
masing-masing tiga anggota kompo-
sisi pertama dewan yudisial tertinggi 
untuk masa jabatan lima tahun, dan 
dua anggota komposisi pertama de-
wan yudisial tertinggi selama tiga ta-
hun. 

3DVDO����

0DVD�-DEDWDQ�+DNLP��.HWXD�
3HQJDGLODQ�GDQ�.HWXD�.DPDU�SDGD�

3HQJDGLODQ�.DVDVL�

1. Para hakim yang ditunjuk sebelum 
berlakunya Bab 7 Konstitusi akan 
terus melayani sampai akhir masa ja-
batan mereka yang ditentukan oleh 
Konstitusi diubah pada tahun 2005.

2. Ketua pengadilan dan ketua majelis 
pengadilan kasasi yang ditunjuk se-
belum berlakunya Bab 7 Konstitusi 
akan terus melayani sampai penun-
jukan atau pemilihan ketua penga-
dilan dan ketua majelis pengadilan 
kasasi dengan cara yang ditentukan 

oleh Pasal 166 Konstitusi, yang akan 
dilakukan selambat-lambatnya dalam 
waktu enam bulan dari pembentukan 
Dewan Pengadilan Tertinggi.

3. Jika ketua pengadilan dan ketua ma-
jelis Pengadilan Kasasi yang ditunjuk 
sebelum berlakunya Bab 7 Konstitusi 
tidak ditunjuk sebagai ketua penga-
dilan masing-masing atau kamar-ka-
mar Mahkamah Kasasi terkait dengan 
cara dan dalam periode waktu yang 
ditentukan oleh Pasal 166 Konstitusi, 
mereka akan terus melayani sebagai 
hakim di pengadilan masing-masing.

3DVDO����

0DVD�-DEDWDQ�-DNVD�$JXQJ�

Jaksa Agung yang ditunjuk sebelum 
berlakunya Bab 8 Konstitusi akan terus 
melayani sampai akhir masa jabatannya 
yang ditentukan oleh Konstitusi diubah 
pada tahun 2005.

3DVDO����

0DVD�-DEDWDQ�:DOLNRWD�.RPXQLWDV�
GDQ�$QJJRWD�'HZDQ�.RPXQLWDV

Walikota dan anggota dewan komunitas 
yang dipilih sebelum berlakunya Bab 
9 dari Konstitusi akan terus melayani 
sampai akhir masa jabatan mereka yang 
ditentukan oleh Konstitusi diubah pada 
tahun 2005. Ketentuan yang ditetapkan 
dalam kalimat terakhir dari Paragraf 4 
Pasal 182 akan berlaku setelah pemilihan 
badan pemerintahan sendiri lokal dilaku-
kan setelah berlakunya Undang-Undang 
tentang Pemerintahan Sendiri Daerah.

3DVDO����

0DVD�-DEDWDQ�3HPEHOD�+DN�0DQXVLD

Pembela Hak Asasi Manusia yang diang-
kat sebelum berlakunya Bab 10 Konsti-
tusi akan terus melayani sampai akhir 
masa jabatannya yang ditentukan oleh 
Konstitusi diubah pada tahun 2005.
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3DVDO����

3HPEHQWXNDQ�.RPLVL�3HPLOLKDQ�
3XVDW

Komisi Pemilihan Umum Pusat akan 
dibentuk berdasarkan prosedur yang 
ditetapkan oleh Bab 11 Konstitusi sebe-
lum 1 November 2016. Kekuasaan 
anggota Komisi Pemilihan Umum Pusat 
yang ditunjuk sebelum berlakunya Bab 
11 Konstitusi akan berakhir ketika Pemi-
lihan Umum Pusat berakhir. Komisi 
dibentuk.

3DVDO����

0DVD�-DEDWDQ�$QJJRWD�/HPEDJD�
/HPEDJD�\DQJ�'LWHWDSNDQ�SDGD�%DE�

������.RQVWLWXVL�

Setelah berlakunya Bab 12-14 dari 
Konstitusi, anggota badan yang diten-
tukan oleh Bab tersebut akan terus 
melayani sampai akhir masa jabatan 
mereka yang ditentukan oleh Konsti-
tusi diubah pada tahun 2005 dan oleh 
undang-undang. Anggota Kamar Kontrol 
akan terus melayani di kantor sebagai 
anggota Badan Audit.
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Australia

1. Nama Resmi : The Commonwealth of Australia

2. Ibu Kota Negara : Canberra

3. Konstitusi :  1900 (Perubahan 1977)

4. Bahasa Resmi : Inggris

5. Bentuk Negara :  Federal

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  : Bikameral Palemen Federal yang terdiri dari Senat dan 
House of Representatives

11. Lembaga Yudikatif : Pengadilan Tinggi di Federal (Ketua dan 6 Anggotanya 
dipilih oleh Gubernur Jenderal yang dinominasikan oleh 
Perdana Menteri) dan Pengadilan di Negara Bagian se-
cara berjenjang
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Pembukaan

Bab I : Parlemen... Pasal 1–

Bagian I  : Umum... Pasal 1–6

Bagian II  : Senat... Pasal 7–23

Bagian III  : Dewan Perwakilan Rakyat... Pasal 24–40

Bagian IV  : Kedua Dewan Parlemen... Pasal 41–50

Bagian V  : Kekuasaan Parlemen... Pasal 51–60

Bab II  : Pemerintah Eksekutif... Pasal 61–70

Bab III  : Lembaga Yudikatif... Pasal 71–80

Bab IV : Keuangan dan Perdagangan... Pasal 81–105

Bab V  : Negara Bagian... Pasal 106–120

Bab VI : Negara Bagian Baru... Pasal 121–124

Bab VII  : Ketentuan Lain-lain... Pasal 125–127

Bab VIII : Perubahan Konstitusi... Pasal 128

DAFTAR ISI
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KONSTITUSI AUTRALIA

PEMBUKAAN 

Undang-Undang Konstitusi Persemakmuran Australia

Suatu Undang-Undang untuk membentuk Persemakmuran Australia

[9 Juli 1900]

BAHWA rakyat New South Wales, Victoria, Australia Selatan, Queensland, dan Tasma-
nia, dengan rendah hati bersandar atas berkah Tuhan Yang Maha Kuasa, telah sepa-
kat untuk bersatu dalam satu Persemakmuran Federal yang tak terpisahkan di bawah 
Mahkota Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia, dan berdasarkan Konstitusi dengan ini 
didirikan:

Dan bahwa adalah bijaksana untuk menyediakan pemerimaan ke Persemakmuran dari 
Koloni Australasia lainnya dan milik Ratu:

Karena itu diberlakukan oleh Yang Mulia Ratu, oleh dan dengan saran serta persetu-
juan para Tuan Spiritual dan Temporal, serta Commons, di Parlemen ini berkumpul, 
dan dengan otoritas yang sama, seperti berikut:

1. Judul pendek

Undang-undang ini dapat disebut sebagai Undang-Undang Konstitusi Persemakmuran 
Australia.

2. Bertindak untuk memperluas ke penerus Ratu

Ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini yang merujuk pada Ratu akan mencakup 
ahli waris dan penerus Yang Mulia dalam kedaulatan dari Kerajaan Inggris.

3. Proklamasi Persemakmuran

Adalah sah bagi Ratu, dengan saran Dewan Penasihat, untuk menyatakan dengan 
proklamasi bahwa, pada dan setelah sehari ditunjuk, tidak lebih dari satu tahun setelah 
berlakunya Undang-Undang ini, rakyat dari New South Wales, Victoria, Australia 
Selatan, Queensland, dan Tasmania, serta, jika Yang Mulia puas bahwa orang-orang 
Australia Barat telah menyetujui, akan dipersatukan dalam Persemakmuran Federal 
di bawah nama Persemakmuran Australia. Tetapi sang Ratu dapat, kapan saja setelah 
proklamasi, menunjuk seorang Gubernur Jenderal untuk Persemakmuran.

4. Diberlakukannya Undang-Undang

Persemakmuran akan didirikan, dan Konstitusi Persemakmuran akan berlaku, pada 
dan setelah hari yang ditunjuk. Tetapi Parlemen dari beberapa koloni dapat kapan saja 
setelah berlakunya Undang-Undang ini membuat semacam undang-undang untuk 
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menentukan berlakunya pada hari yang telah ditentukan, sebagaimana mereka mungkin 
telah membuat jika Konstitusi memiliki daya laku pada disahkannya Undang-Undang 
ini.

5. Pelaksanaan Konstitusi dan undang-undang

Undang-Undang ini, dan semua undang-undang yang dibuat oleh Parlemen Perse-
makmuran di bawah Konstitusi, akan mengikat pada pengadilan, hakim, dan rakyat 
dari setiap Negara Bagian dan setiap bagian dari Persemakmuran, terlepas dari apapun 
dalam undang-undang dari Negara Bagian manapun; dan undang-undang Persemak-
muran akan berlaku di semua kapal Inggris, kecuali kapal perang Ratu, pelabuhan izin 
pertama, dan pelabuhan tujuan berada di Persemakmuran.

���'H¿QLVL

Persemakmuran berarti Persemakmuran Australia sebagaimana ditetapkan dalam 
Undang-Undang ini.

Negara Bagian berarti koloni New South Wales, Selandia Baru, Queensland, Tasma-
nia, Victoria, Australia Barat, dan Australia Selatan, termasuk wilayah utara Australia 
Selatan, sebagaimana untuk saat ini adalah bagian dari Persemakmuran, dan koloni 
atau wilayah tersebut sebagaimana dapat diterima atau didirikan oleh Persemakmuran 
sebagai Negara Bagian; dan masing-masing bagian dari Persemakmuran tersebut akan 
disebut suatu Negara Bagian.

Negara Bagian Asal adalah Negara Bagian yang dimaksud sebagai bagian dari Perse-
makmuran pada saat didirikan.

7. Pencabutan Undang-Undang Dewan Federal

Undang-Undang Dewan Federal Australasia, 1885, dengan ini dicabut, tetapi tidak 
memengaruhi undang-undang yang disahkan oleh Federal Dewan Australasia dan 
berlaku pada pembentukan Persemakmuran.

Undang-undang semacam itu dapat dicabut oleh Negara Bagian manapun oleh Parle-
men Persemakmuran, atau terhadap koloni manapun yang tidak menjadi suatu Negara 
Bagian oleh Parlemennya.

8. Penerapan Undang-Undang Batas Kolonial

Setelah berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Batas Kolonial, 1895, tidak 
berlaku untuk koloni manapun yang menjadi Negara Bagian Persemakmuran; tetapi 
Persemakmuran akan dianggap sebagai koloni yang memerintah sendiri untuk tujuan 
Undang-Undang itu.
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9. Konstitusi

Konstitusi Persemakmuran adalah 
sebagai berikut:

Konstitusi

Konstitusi ini dibagi sebagai berikut:

Bab I — Parlemen

Bagian I — Umum

Bagian II — Senat

Bagian III — Dewan Perwakilan 
Rakyat

Bagian IV — Kedua Dewan Parle-
men

Bagian V — Kekuasaan Parlemen

Bab II — Pemerintah Eksekutif

Bab III — Lembaga Yudikatif

Bab IV — Keuangan dan Perdagangan

Bab V — Negara Bagian

Bab VI — Negara Bagian Baru

Bab VII — Ketentuan Lain-lain

Bab VIII — Perubahan Konstitusi

BAB I

PARLEMEN

BAGIAN I

UMUM

Pasal 1

Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif Persemakmuran 
berada di tangan Parlemen Federal, 
yang terdiri dari Ratu, Senat, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat, dan yang selanjutnya 
disebut Parlemen, atau Parlemen Perse-
makmuran.

Pasal 2

Gubernur-Jenderal

Seorang Gubernur-Jenderal diangkat 
oleh Ratu akan menjadi wakil Yang Mulia 
dalam Persemakmuran, dan memiliki 
serta dapat melaksanakan di Persemak-
muran selama keinginan Ratu, namun 
tunduk pada Konstitusi ini, kekuasaan 
dan fungsi sebagaimana ingin diberi-
kan kepadanya oleh Ratu sebagai Yang 
Mulia.

Pasal 3

Gaji Gubernur-Jenderal

Akan ada biaya yang ditanggung Ratu 
yang berasal dari Dana Pendapatan 
Gabungan Persemakmuran, untuk gaji 
Gubernur-Jenderal, untuk jumlah per 
tahun yang, sampai ditentukan lain oleh 
Parlemen, berjumlah sepuluh ribu pound. 

Gaji seorang Gubernur Jenderal tidak 
akan diubah selama masa jabatannya.

Pasal 4

Ketentuan-Ketentuan terkait 
Gubernur-Jenderal

Ketentuan-ketentuan dalam Konstitusi 
ini berkaitan dengan Gubernur Jenderal 
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mencakup dan berlaku untuk Gubernur 
Jenderal sementara, atau orang yang 
diangkat Ratu untuk mengelola Pemer-
intah Persemakmuran, tetapi tidak ada 
orang yang berhak menerima gaji dari 
Persemakmuran dengan jabatan lain 
selama dia mengelola Pemerintah Perse-
makmuran.

Pasal 5

Sidang Parlemen, prorogation dan 
pembubaran

Gubernur-Jenderal dapat menentukan 
waktu untuk penyelenggaraan sidang 
Parlemen yang dia anggap tepat, dan 
dapat juga sewaktu-waktu, dengan 
Pengumuman atau lainnya, mengundur-
kan Parlemen, dan dapat pula dengan 
cara yang sama membubarkan Dewan 
Perwakilan Rakyat.

Pemanggilan Parlemen

Setelah setiap pemilihan umum Parlemen 
akan dipanggil untuk bersidang selam-
bat-lambatnya tiga puluh hari setelah 
hari diangkat untuk pengembalian surat 
perintah.

Sidang Pertama

Parlemen harus dipanggil untuk bersi-
dang selambat-lambatnya enam bulan 
setelah pembentukan Persemakmuran.

Pasal 6

Sidang Tahunan Parlemen

Akan ada masa persidangan Parle-
men setidaknya sekali dalam setahun, 
sehingga dua belas bulan tidak akan 
mengintervensi antara persidangan tera-
khir Parlemen dalam masa persidangan 
sebelumnya dan persidangan pertama 
dalam masa persidangan berikutnya.

BAGIAN II

SENAT

Pasal 7

Senat

Senat akan terdiri dari senator-senator 
untuk masing-masing Negara Bagian, 
secara langsung dipilih oleh rakyat 
Negara Bagian, yang memberikan suara, 
sampai Parlemen menentukan lain, 
sebagai satu elektorat.

Namun sampai Parlemen Persemakmu-
ran menentukan lain, Parlemen Negara 
Bagian Queensland, jika Negara Bagian 
itu menjadi Negara Bagian Asli, dapat 
membuat undang-undang yang membagi 
Negara Bagian ke dalam beberapa divisi 
dan menentukan jumlah senator yang 
akan dipilih untuk setiap divisi, dan 
dengan tidak adanya ketentuan tersebut, 
Negara Bagian tersebut akan menjadi 
satu elektorat.

Sampai Parlemen menentukan seba-
liknya, akan ada enam senator untuk 
masing-masing Negara Bagian Asli. 
Parlemen dapat membuat undang-un-
dang menambah atau mengurangi jumlah 
senator untuk masing-masing Negara 
Bagian, agar perwakilan yang sama dari 
Negara-negara Asli bisa terjadi tidak 
ada Negara Asli yang memiliki kurang 
dari enam senator. Para senator dipi-
lih untuk masa jabatan enam tahun, dan 
nama-nama para senator yang dipilih 
untuk setiap Negara Bagian harus disert-
L¿NDVL� ROHK� *XEHUQXU� NHSDGD� *XEHUQXU�
Jenderal.

Pasal 8

.XDOL¿NDVL�3HPLOLK

.XDOL¿NDVL� SHPLOLK� VHQDWRU� EHUODNX� GL�
setiap Negara Bagian sebagaimana yang 
ditetapkan oleh Konstitusi ini, atau oleh 
3DUOHPHQ�� VHEDJDL� NXDOL¿NDVL� XQWXN�
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pemilih anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, tetapi dalam pemilihan sena-
tor setiap pemilih hanya akan memilih 
sekali.

Pasal 9

Metode Pemilihan Senator

Parlemen Persemakmuran dapat 
membuat undang-undang yang mene-
tapkan metode pemilihan senator, 
namun tata cara tersebut harus seragam 
untuk semua Negara Bagian. Berdasar-
kan undang-undang tersebut, Parlemen 
masing-masing Negara Bagian dapat 
membuat undang-undang yang mene-
tapkan metode pemilihan untuk Negara 
Bagian terkait.

Waktu dan Tempat

Parlemen Negara Bagian dapat membuat 
undang-undang untuk menentukan waktu 
dan tempat pemilihan senator Negara 
Bagian.

Pasal 10

Penerapan undang-undang Negara 
Bagian

Sampai Parlemen menentukan lain, tetapi 
berdasarkan Konstitusi ini, undang-un-
dang yang berlaku di Negara Bagian 
masing-masing, untuk sementara waktu, 
yang berkaitan dengan pemilihan untuk 
jumlah yang lebih banyak dari Dewan 
Parlemen Negara Bagian akan, sedekat 
mungkin, berlaku untuk pemilihan sena-
tor untuk Negara Bagian.

Pasal 11

Kegagalan untuk memilih senator

Senat bisa melanjutkan pekerjaannya, 
terlepas dari kegagalan setiap Negara 
Bagian untuk menyediakan perwakilan-
nya di Senat.

Pasal 12

Penerbitan surat perintah

Gubernur Negara Bagian mana pun dapat 
menerbitkan surat perintah untuk pemili-
han senator untuk Negara Bagian. Dalam 
kasus pembubaran Senat, surat perintah 
akan diterbitkan dalam waktu sepuluh 
hari sejak pengumuman pembubaran 
tersebut.

Pasal 13

Rotasi senator

Sesegera mungkin setelah sidang pertama 
Senat, dan setelah setiap pertemuan 
pertama Senat menyusul pembubarannya, 
Senat akan membagi senator yang dipi-
lih untuk setiap Negara Bagian menjadi 
dua kelas, dengan jumlah yang sedapat 
mungkin sama; dan tempat senator dari 
kelas pertama akan menjadi kosong pada 
waktu berakhirnya masa tiga tahun dan 
tempat senator dari kelas kedua pada 
waktu berakhirnya masa enam tahun, 
dari awal masa tugas mereka, dan setelah 
itu tempat senator menjadi kosong pada 
waktu berakhirnya enam tahun dari awal 
masa tugas mereka.

Pemilihan untuk mengisi kekosongan 
tempat dilakukan dalam waktu satu tahun 
sebelum tempat tersebut kosong.

Untuk keperluan pasal ini, istilah masa 
tugas senator dimulai sejak hari pertama 
bulan Juli setelah hari pemilihan, kecuali 
dalam kasus pemilihan pertama dan 
pemilu berikutnya setelah pembubaran 
setiap Senat, di mana masa tugas itu 
dimulai sejak hari pertama bulan Juli 
sebelum hari pemilihan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut untuk rotasi

Setiap kali jumlah senator untuk Negara 
Bagian bertambah atau berkurang, Parle-
men Persemakmuran dapat membuat 
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ketentuan untuk mengosongkan tempat 
senator untuk Negara Bagian jika diang-
gap perlu demi mempertahankan ketera-
turan dalam rotasi.

Pasal 15

Kekosongan Kasual

Jika tempat senator kosong sebelum 
berakhirnya masa jabatannya, Dewan 
Parlemen Negara Bagian yang dipilih, 
bersidang dan melakukan pemungutan 
suara bersama-sama atau, jika hanya 
ada satu Dewan Parlemen, yang harus 
memilih seseorang untuk menduduki 
tempat tersebut sampai berakhirnya masa 
jabatan, Namun jika Parlemen Negara 
Bagian tidak dalam masa persidangan 
ketika kekosongan diberitahukan, Guber-
nur Negara Bagian, dengan saran dari 
Dewan Eksekutifnya, dapat mengang-
kat seseorang untuk menduduki tempat 
sampai berakhirnya empat belas hari dari 
awal masa persidangan berikutnya dari 
Parlemen Negara Bagian, atau berakh-
irnya masa jabatannya, dari yang mana 
lebih dahulu terjadi.

Apabila kekosongan suatu waktu terjadi 
di tempat seorang senator yang dipi-
lih oleh rakyat Negara Bagian dan pada 
saat ia terpilih untuk itu, ia diakui secara 
publik oleh suatu partai politik sebagai 
kandidat yang diusung partai tersebut 
dan secara publik menampilkan dirinya 
sebagai kandidat tersebut, maka orang 
yang dipilih atau diangkat berdasarkan 
pasal ini sebagai akibat dari kekosongan 
itu, atau sebagai akibat dari kekosongan 
itu dan kekosongan atau kekosongan-ke-
kosongan berikutnya, kecuali tidak ada 
anggota partai yang tersedia untuk dipi-
lih atau diangkat, harus menjadi anggota 
partai tersebut.

Di mana:

(a) sesuai dengan ayat terakhir di atas, 
anggota dari partai politik tertentu 
dipilih atau diangkat untuk men-
duduki tempat seorang senator yang 
telah menjadi tempat yang kosong; 
dan

(b) sebelum mengambil kursinya ia ber-
henti menjadi anggota partai itu (se-
lain karena alasan partai itu tidak 
ada lagi), 

ia akan dia dianggap tidak dipilih atau 
diangkat untuk itu dan kekosongan harus 
kembali diberitahukan berdasarkan Pasal 
21 Konstitusi ini.

Nama setiap senator yang dipilih atau 
diangkat berdasarkan pasal ini akan 
GLVHUWL¿NDVL� ROHK� *XEHUQXU� 1HJDUD�
Bagian kepada Gubernur Jenderal.

Jika tempat seorang senator yang dipi-
lih oleh rakyat suatu Negara Bagian 
pada pemilihan senator terakhir yang 
diduduki sebelum pemberlakuan Peru-
bahan Konstitusi (Kekosongan Senat 
Kasual) 1977 menjadi kosong sebe-
lum pemberlakuan itu dan, pada saat 
pemberlakuannya, tidak ada orang yang 
dipilih oleh Dewan atau Dewan Parle-
men Negara Bagian, atau diangkat oleh 
Gubernur Negara Bagian, sebagai akibat 
dari kekosongan itu atau dalam kekoson-
gan dan kekosongan atau kekoson-
gan-kekosongan berikutnya, yang menja-
bat, maka pasal ini berlaku seolah-olah 
tempat Senator yang dipilih oleh rakyat 
Negara Bagian telah kosong setelah 
pemberlakuan tersebut.

Seorang senator yang menjabat saat 
pemberlakuan Perubahan Konsti-
tusi (Kekosongan Kasual Senat) 1977, 
menjadi senator yang diangkat oleh 
Gubernur Negara Bagian sebagai akibat 
dari kekosongan yang terjadi pada satu 
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waktu di tempat seorang senator yang 
dipilih oleh rakyat Negara Bagian, akan 
dianggap telah diangkat untuk menduduki 
tempat tersebut sampai berakhirnya 
empat belas hari setelah dimulainya masa 
persidangan berikutnya Parlemen Negara 
Bagian yang dimulai atau dimulai setelah 
ia diangkat dan ketentuan lebih lanjut 
pada pasal ini harus dipahami seolah-
olah kekosongan di tempat senator yang 
dipilih oleh rakyat Negara Bagian itu 
terjadi setelah pemberlakuan tersebut.

Sesuai dengan ayat berikutnya, seorang 
senator yang memegang jabatan pada 
pemberlakuan Perubahan Konstitusi 
(Kekosongan Kasual Senat) 1977 yang 
dipilih oleh Dewan atau Dewan Parle-
men suatu Negara Bagian sebagai akibat 
dari kekosongan yang terjadi pada satu 
waktu di tempat seorang senator yang 
dipilih oleh rakyat Negara Bagian ia 
harus dianggap telah terpilih memegang 
jabatan tersebut sampai dengan berakh-
irnya masa tugas senator yang dipilih 
oleh rakyat Negara Bagian.

Jika, pada atau sebelum pemberlakuan 
Perubahan Konstitusi (Kekosongan 
Kasual Senat) 1977, sebuah undang-un-
dang untuk mengubah Konstitusi 
berjudul “Perubahan Konstitusi (Pemi-
lihan Simultan) 1977” mulai berlaku, 
seorang senator yang menjabat pada saat 
pemberlakuan undang-undang itu yang 
dipilih oleh Dewan atau Dewan Parlemen 
suatu Negara Bagian sebagai akibat dari 
kekosongan yang terjadi pada satu waktu 
di tempat Senator dipilih oleh rakyat 
Negara Bagian dianggap telah terpilih 
untuk memegang jabatan:

(a) jika Senator yang dipilih oleh rakyat 
Negara Bagian memiliki masa tugas 
yang berakhir pada hari ketiga pu-
luh bulan Juni 1978 sampai berakh-
irnya atau pembubaran Dewan Per-
wakilan Rakyat Perwakilan pertama 

berakhir atau dibubarkan setelah un-
dang-undang tersebut diberlakukan, 
atau

(b) jika Senator yang dipilih oleh rakyat 
Negara Bagian memiliki masa tugas 
yang berakhir pada hari ketiga pu-
luh bulan Juni 1981 sampai berakh-
irnya atau pembubaran Dewan Per-
wakilan Rakyat Perwakilan kedua 
berakhir atau dibubarkan setelah un-
dang-undang tersebut diberlakukan 
atau, jika pembubaran Senat ter-
jadi lebih awal, sampai pembubaran 
tersebut.

Pasal 16

.XDOL¿NDVL�6HQDWRU

.XDOL¿NDVL�VHRUDQJ�VHQDWRU�VDPD�GHQJDQ�
NXDOL¿NDVL� VHRUDQJ� DQJJRWD� 'HZDQ�
Perwakilan Rakyat.

Pasal 17

Pemilihan Ketua

Senat akan, sebelum melanjutkan 
tugas-tugasnya yang lain, memilih 
seorang senator menjadi Ketua Senat, 
dan setiap kali jabatan Ketua kosong, 
Senat harus memilih lagi seorang senator 
untuk menjadi Ketua.

Ketua akan berhenti dari jabatannya jika 
ia berhenti menjadi seorang senator. Dia 
dapat diberhentikan oleh sebuah voting 
dari Senat, atau ia dapat mengundurkan 
diri dari jabatan atau kursinya secara 
tertulis yang ditujukan kepada Gubernur 
Jenderal.

Pasal 18

Ketiadaan Ketua

Sebelum atau selama Ketua tidak ada, 
Senat dapat memilih seorang senator 
untuk melakukan tugasnya ketika dia 
tidak ada.
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Pasal 19

Pengunduran diri senator

Seorang senator dapat, dengan menu-
lis surat yang ditujukan kepada Ketua, 
atau Gubernur-Jenderal jika tidak ada 
Ketua atau jika Pimpinan tidak berada di 
Persemakmuran, mengudurkan diri dari 
tempatnya, yang setelah itu akan menjadi 
kosong.

Pasal 20

Kekosongan karena ketidakhadiran

Tempat seorang senator akan menjadi 
kosong jika selama dua bulan berturut-turut 
di setiap masa persidangan Parlemen dia, 
tanpa izin dari Senat, tidak hadir di Senat.

Pasal 21

Pemberitahuan Kekosongan

Setiap kali terjadi kekosongan di Senat, 
Ketua, atau jika tidak ada Ketua atau jika 
Ketua tidak berada di Persemakmuran, 
Gubernur-Jenderal harus memberita-
hukan hal yang sama kepada Gubernur 
Negara Bagian dalam perwakilan di 
mana kekosongan terjadi.

Pasal 22

Kuorum

Sampai Parlemen menentukan lain, 
kehadiran setidaknya sepertiga dari 
jumlah seluruh senator diperlukan untuk 
mengadakan pertemuan Senat dalam 
rangka menjalankan kekuasaannya.

Pasal 23

Pemungutan Suara di Senat

Persoalan yang muncul di Senat akan 
diselesaikan oleh suara mayoritas, dan 
setiap senator memiliki satu suara. 
Pimpinan dalam semua persoalan memi-
liki satu suara; dan ketika jumlah suara 
sama, maka persoalan terkait akan dilu-
luskan secara negatif.

BAGIAN III

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 24

Konstitusi Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari 
anggota yang dipilih langsung oleh rakyat 
Persemakmuran, dan jumlah anggota 
tersebut harus, sepraktis mungkin, dua 
kali jumlah senator.

Jumlah anggota yang dipilih di beberapa 
Negara Bagian harus sebanding dengan 
jumlah rakyat masing-masing Negara 
Bagian, dan harus, sampai Parlemen 
menentukan lain, ditentukan, apabila 
diperlukan, dengan cara sebagai berikut:

(i) kuota dicapai dengan membagi jum-
lah rakyat Persemakmuran, seperti 
yang tercantum dalam statistik ter-
baru Persemakmuran, dengan dua 
kali jumlah senator;

(ii) jumlah anggota yang akan dipilih 
dalam setiap Negara Bagian diten-
tukan dengan membagi jumlah pen-
duduk Negara Bagian, seperti yang 
tercantum statistik terbaru Perse-
makmuran, dengan kuota; dan jika 
pada pembagian tersebut terdapat 
sisa lebih dari satu-setengah dari 
kuota, seorang anggota lagi harus 
dipilih dalam Negara Bagian terse-
but.

Terlepas dari segala ketentuan dalam 
pasal ini, setidaknya lima anggota akan 
dipilih di setiap Negara Bagian Asli.

Pasal 25

'LVNXDOL¿NDVL�PHPLOLK�EHUGDVDUNDQ�
ras

Untuk keperluan pasal terakhir di atas, 
jika berdasarkan undang-undang Negara 
Bagian manapun semua orang dari ras 
DSDSXQ� GLGLVNXDOL¿NDVL� GDUL� SHPEHULDQ�
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suara pada pemilihan umum untuk beber-
apa Dewan Parlemen Negara Bagian, 
maka, dalam memperhitungkan jumlah 
penduduk Negara Bagian atau Perse-
makmuran, orang dari ras tersebut yang 
jadi penduduk di Negara Bagian itu tidak 
akan dihitung.

Pasal 26

Perwakilan dalam Parlemen pertama

Terlepas dari ketetentuan dalam Pasal 
24, jumlah anggota yang akan dipilih di 
setiap Negara Bagian pada pemilihan 
pertama adalah sebagai berikut: 

New South Wales ........... dua puluh tiga;

Victoria ........................... dua puluh;

Queensland ..................... delapan;

Australia Selatan ............. enam; 

Tasmania ......................... lima;

Dengan ketentuan bahwa jika Austra-
lia Barat adalah Negara Bagian Asli, 
angka-angkanya adalah sebagai berikut: 

New South Wales ........... dua puluh 
enam;

Victoria ........................... dua puluh tiga;

Queensland ..................... sembilan;

Australia Selatan ............. tujuh;

Western Australia ........... lima; 

Tasmania ......................... lima;

Pasal 27

Pengubahan Jumlah Anggota

Berdasarkan Konstitusi ini, Parlemen 
dapat membuat undang-undang untuk 
menambah atau mengurangi jumlah 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 28

Durasi Dewan Perwakilan Rakyat

Setiap Dewan Perwakilan Rakyat akan 
berlangsung selama tiga tahun dari 
persidangan pertama Dewan Perwakilan 
Rakyat, dan tidak lagi setelah itu, tetapi 
dapat dibubarkan lebih cepat oleh Guber-
nur Jenderal.

Pasal 29

Pembagian Pemilu

Sampai Parlemen Persemakmuran 
menentukan lain, Parlemen Negara 
Bagian manapun dapat membuat 
undang-undang untuk menentukan 
pembagian di setiap Negara Bagian yang 
untuknya akan dipilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, dan jumlah anggota 
yang akan dipilih untuk setiap pemba-
gian. Satu bagian tidak akan terbentuk 
dari bagian yang berasal dari Negara 
Bagian berbeda.

Dengan tidak adanya ketentuan lain, 
setiap Negara Bagian menjadi satu elek-
torat.

Pasal 30

.XDOL¿NDVL�3HPLOLK

Sampai Parlemen menentukan lain, 
NXDOL¿NDVL� SHPLOLK� DQJJRWD� 'HZDQ�
Perwakilan Rakyat untuk setiap Negara 
Bagian akan ditetapkan oleh undang-un-
GDQJ�1HJDUD� %DJLDQ� VHEDJDL� NXDOL¿NDVL�
pemilih Dewan Parlemen Negara Bagian; 
tetapi dalam pemilihan anggota, setiap 
pemilih hanya akan memilih sekali.

Pasal 31

Penerapan undang-undang Negara 
Bagian

Sampai Parlemen menentukan lain, tetapi 
berdasarkan Konstitusi ini, undang-un-
dang yang berlaku di setiap Negara 
Bagian untuk waktu yang berkaitan 
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dengan pemilihan Dewan Parlemen 
Negara Bagian harus, sepraktis mungkin, 
berlaku untuk pemilihan anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat di Negara Bagian.

Pasal 32

Surat perintah untuk Pemilihan 
Umum

Gubernur-Jenderal di Dewan dapat 
mengeluarkan surat perintah untuk pemi-
lihan umum anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat.

Setelah pemilihan umum pertama, surat 
perintah akan diterbitkan dalam waktu 
sepuluh hari sejak berakhirnya Dewan 
Perwakilan Rakyat atau sejak pengumu-
man pembubarannya.

Pasal 33

Surat perintah untuk kekosongan

Setiap kali terjadi kekosongan di Dewan 
Perwakilan Rakyat, Ketua akan menge-
luarkan surat perintahnya untuk menga-
dakan pemilihan anggota baru, atau jika 
tidak ada Ketua atau jika dia tidak berada 
di Persemakmuran, Gubernur-Jenderal di 
Dewan dapat mengeluarkan surat perin-
tah tersebut.

Pasal 34

.XDOL¿NDVL�DQJJRWD

Sampai Parlemen menentukan lain, 
NXDOL¿NDVL� DQJJRWD� 'HZDQ� 3HUZDNLODQ�
Rakyat adalah sebagai berikut:

(i) dia harus genap berusia dua puluh 
satu tahun, dan menjadi pemilih yang 
berhak memilih pada pemilihan ang-
gota Dewan Perwakilan Rakyat, atau 
orang yang memenuhi syarat untuk 
menjadi pemilih, dan paling tidak 
telah tiga tahun jadi penduduk di da-
lam batas-batas wilayah Persemak-
muran sebagaimana adanya pada saat 
dia dipilih:

(ii) dia harus menjadi subjek Ratu, baik 
kelahiran alamiah atau setidaknya 
sudah lima tahun dinaturalisasi ber-
dasarkan hukum Britania Raya, atau 
dari Koloni yang pernah menjadi 
atau menjadi sebuah Negara Ba-
gian, atau hukum Persemakmuran, 
atau hukum sebuah Negara Bagian.

Pasal 35

Pemilihan Ketua

Dewan Perwakilan Rakyat, sebelum 
melanjutkan tugas-tugasnya yang lain, 
memilih seorang anggota untuk menjadi 
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan 
setiap kali jabatan Ketua kosong, Dewan 
Perwakilan Rakyat harus memilih lagi 
seorang anggota untuk menjadi Ketua.

Ketua berhenti memegang jabatan jika 
ia berhenti menjadi anggota. Dia dapat 
diberhentikan berdasarkan pemungutan 
suara oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 
atau ia mungkin mengundurkan diri 
jabatan atau kursinya dengan menulis 
surat pengunduran diri yang ditujukan 
kepada Gubernur Jenderal.

Pasal 36

Ketiadaan Ketua

Sebelum atau selama Ketua tidak ada, 
Dewan Perwakilan Rakyat dapat memi-
lih seorang anggota untuk melakukan 
tugasnya ketika dia tidak ada.

Pasal 37

Pengunduran diri anggota

Seorang anggota dapat dengan menu-
lis surat pengunduran diri yang dituju-
kan kepada Ketua, atau kepada Guber-
nur-Jenderal jika tidak ada Ketua, atau 
jika Ketua tidak berada di Persemakmu-
ran, mengundurkan diri dari tempatnya, 
yang setelah itu akan menjadi kosong.
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Pasal 38

Kekosongan karena ketidakhadiran

Tempat seorang anggota akan menjadi 
kosong jika selama dua bulan berturut-
turut di setiap masa persidangan Parle-
men dia, tanpa izin dari Dewan, tidak 
hadir di Dewan.

Pasal 39

Kuorum

Sampai Parlemen menentukan lain, 
kehadiran setidaknya sepertiga dari 
jumlah seluruh anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat diperlukan untuk 
mengadakan pertemuan Dewan dalam 
rangka menjalankan kekuasaannya.

Pasal 40

Pemilihan di Dewan Perwakilan 
Rakyat

Persoalan yang muncul di Dewan 
Perwakilan Rakyat akan ditentukan oleh 
suara mayoritas, selain oleh Ketua. Ketua 
tidak memberikan suara kecuali angka 
perolehan suara sama; dan kemudian ia 
akan memiliki suara penentu.

BAGIAN IV

KEDUA DEWAN PARLEMEN

Pasal 41

Hak Pemilih Negara Bagian

Tidak ada orang dewasa yang telah memi-
liki atau memperoleh hak untuk memilih 
pada pemilihan umum Dewan Parlemen 
suatu Negara Bagian yang dapat, semen-
tara hak itu terus ada padanya, dicegah 
oleh undang-undang Persemakmuran 
manapun dari pemberian suara pada 
pemilihan umum untuk salah satu Dewan 
dari Parlemen Persemakmuran.

Pasal 42

6XPSDK�DWDX�$¿UPDVL�.HVHWLDDQ

Setiap senator dan setiap anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, sebelum menduduki 
kursinya, akan membuat dan menyatakan 
di depan Gubernur Jenderal, atau orang 
yang diberi kuasa olehnya, sumpah atau 
D¿UPDVL� NHVHWLDDQ� GDODP� EHQWXN� \DQJ�
ditetapkan dalam lampiran Konstitusi ini.

Pasal 43

Anggota satu Dewan tidak memenuhi 
syarat untuk Dewan lain

Seorang anggota dari salah satu Dewan 
Parlemen tidak dapat dipilih atau duduk 
sebagai seorang anggota di Dewan 
yang lain.

Pasal 44

'LVNXDOL¿NDVL

Setiap orang yang:

(i)  berada di bawah setiap pengakuan 
kesetiaan, ketaatan, atau kepatuhan 
terhadap kekuasaan asing, atau mer-
upakan subjek atau warga negara 
atau warga negara atau berhak atas 
hak atau hak istimewa dari subjek 
atau warga negara dari kekuatan as-
ing; atau

(ii)  melakukan pengkhianatan, atau telah 
didakwa dan berada di bawah hu-
kuman, atau subjek yang akan dihu-
kum, untuk setiap pelanggaran yang 
diancam hukuman berdasarkan un-
dang-undang Persemakmuran atau 
Negara Bagian berupa penjara selama 
satu tahun atau lebih; atau

(iii) mengalami kebangkrutan atau pailit 
yang tak dapat diperbaiki; atau

�LY�� PHPHJDQJ� MDEDWDQ� SUR¿W� GL� EDZDK�
Mahkota, atau mendapat dana pen-
siun selama diinginkan Mahkota 
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dari salah satu pendapatan Perse-
makmuran; atau

(V) memiliki tujuan komersial langsung 
atau tidak langsung dalam perjan-
jian apapun dengan Layanan Umum 
Persemakmuran selain sebagai ang-
gota dan sama dengan anggota lain 
dari suatu perusahaan bersama yang 
terdiri dari lebih dari dua puluh lima 
orang;

tidak dapat dipilih atau duduk sebagai 
senator atau anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat.

Tetapi sub-pasal (iv) tidak berlaku untuk 
jabatan Menteri Negara Ratu untuk 
Negara Persemakmuran, atau Menteri 
Negara Ratu untuk suatu Negara Bagian, 
atau dengan penerimaan gaji, setengah 
gaji, atau dana pensiun, oleh setiap orang 
sebagai pejabat atau anggota angkatan 
laut atau tentara Ratu, atau dengan pener-
imaan gaji sebagai pejabat atau anggota 
angkatan laut atau angkatan bersenjata 
Persemakmuran oleh setiap orang yang 
jasanya tidak sepenuhnya dipekerjakan 
oleh Persemakmuran.

Pasal 45

Kekosongan atas terjadinya 
GLVNXDOL¿NDVL

Jika seorang senator atau anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat:

(i) menjadi subjek atas salah satu keti-
dakmampuan yang disebutkan da-
lam pasal terakhir di atas: atau

(ii) mendapat keuntungan, baik oleh tu-
gas, komposisi, atau lainnya, dari 
undang-undang yang berkaitan den-
gan kepailitan atau pengutang yang 
tidak sanggup membayar; atau

(iii) langsung atau tidak langsung men-
gambil atau setuju mengambil ong-
kos atau honorarium jasa yang 
diberikan kepada Persemakmuran, 
atau untuk layanan yang dijelaskan 
di Parlemen untuk siapa pun atau 
Negara Bagian: 

maka tempatnya akan menjadi kosong.

Pasal 46

Hukuman untuk duduk ketika 
GLGLVNXDOL¿NDVL

Sampai Parlemen menentukan lain, setiap 
orang yang dinyatakan oleh Konstitusi 
ini tidak mampu duduk sebagai senator 
atau sebagai anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat harus, untuk setiap hari di mana 
dia duduk sebagai senator atau anggota, 
membayar seratus pound untuk setiap 
orang yang menggugat masalah itu di 
pengadilan berwenang.

Pasal 47

Sengketa Pemilu

Sampai Parlemen menentukan lain, 
VHWLDS� SHUVRDODQ� WHUNDLW� NXDOL¿NDVL�
seorang senator atau anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat atau terkait kekoson-
gan di salah satu Dewan Parlemen, dan 
persoalan terkait perselisihan dalam 
pemilihan umum untuk masing-masing 
Dewan, akan ditentukan oleh Dewan di 
mana persoalan tersebut muncul.

Pasal 48

Gaji Anggota

Sampai Parlemen menentukan lain, 
setiap senator dan setiap anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat akan menerima gaji 
empat ratus pound per tahun, yang mulai 
diperhitungkan sejak hari ia mengambil 
kursinya.
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Pasal 49

Hak Istimewa dan sebagainya dari 
Dewan

Kekuasaan, hak istimewa, dan imunitas 
Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, 
dan para anggota dan komisi dari 
masing-masing Dewan, sebagaimana 
yang dinyatakan oleh Parlemen, dan 
sampai dinyatakan demikian, adalah 
seperti yang dinyatakan oleh Dewan 
Rakyat Parlemen Britania Raya, dan 
para anggota dan komisinya, pada saat 
pembentukan Persemakmuran.

Pasal 50

Aturan dan perintah

Setiap Dewan Parlemen dapat membuat 
aturan dan tata tertib yang berkaitan 
dengan

(i) cara-cara di mana kekuasaan, hak 
istimewa, dan imunitas dapat dilak-
sanakan dan ditegakkan:

(ii) perintah dan pelaksanaan kerja dan 
prosesnya baik secara terpisah atau 
bersama-sama dengan Dewan lain-
nya.

BAGIAN V

KEKUASAAN PARLEMEN

Pasal 51

Kekuasaan Legislatif Parlemen

Parlemen, berdasarkan Konstitusi ini, 
memiliki kekuasaan untuk membuat 
undang-undang bagi pemerintahan 
Persemakmuran yang damai, teratur dan 
baik sehubungan dengan:

(i) perdagangan dan perniagaan 
dengan negara lain, dan antara 
Negara Bagian;

(ii) pajak; tetapi tidak membeda-
kan antara Negara Bagian atau 
bagian-bagian Negara Bagian;

(iii) denda produksi atau ekspor ba-
rang, tetapi denda tersebut ha-
rus seragam di seluruh Perse-
makmuran;

(iv) meminjam uang untuk piutang 
publik Persemakmuran;

(v) layanan Pos, telegram, telepon, 
dan layanan lainnya;

(vi) pertahanan angkatan laut dan 
militer Persemakmuran dan 
beberapa Negara Bagian, serta 
kendali pasukan untuk melak-
sanakan dan mempertahankan 
undang-undang Persemakmu-
ran;

(vii) mercusuar, kapal suar, suar dan 
pelampung;

(viii) pengamatan astronomi dan me-
teorologi;

(ix) karantina;

(x) perikanan di perairan Australia 
di luar batas teritorial;

(xi) sensus dan Statistik;

(xii) mata uang, sistem mata uang, 
dan alat pembayaran yang sah;

(xiii) perbankan, selain perbankan 
Negara Bagian, juga perbankan 
Negara Bagian yang melam-
paui batas-batas Negara Ba-
gian yang bersangkutan, peng-
gabungan bank, dan mengelu-
arkan uang kertas;

(xiv) asuransi, selain asuransi Neg-
ara Bagian, juga asuransi Neg-
ara Bagian yang melampaui 
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batas-batas Negara Bagian 
yang bersangkutan;

(xv) berat dan ukuran;

(xvi) tagihan pertukaran dan surat 
kesanggupan pinjaman;

(xvii) kepailitan dan piuatang tak ter-
bayar;

(xviii) hak cipta, hak paten penemuan 
dan desain, serta merek da-
gang;

(xix) naturalisasi dan orang asing;

(xx) perusahaan asing, dan perda-
gangan atau perusahaan keuan-
gan yang dibentuk dalam ba-
tas-batas dari Persemakmuran;

(xxi) perkawinan;

(xxii) perceraian dan perkara matri-
monial, dan sehubungan den-
gan hal tersebut, hak-hak orang 
tua, dan hak asuh serta per-
walian bayi;

(xxiii) pensiun bagi orang disabilitas 
dan manula;

(xxiiiA) ketentuan-ketentuan pemberian 
tunjangan bersalin, pensiun 
janda, anak, pengangguran, 
pengobatan, tunjangan sakit 
dan rumah sakit, pelayanan 
medis dan gigi (tetapi tidak 
dapat memerintahkan segala 
bentuk wajib kerja sipil), tun-
jangan bagi siswa dan tunjan-
gan keluarga;

(xxiv) layanan dan pelaksanaan penga-
dilan pidana dan perdata dan pu-
tusan pengadilan Negara Bagian 
di seluruh Persemakmuran;

(xxv) pengakuan undang-undang, 
peraturan dan catatan, serta 

peradilan hukum Negara Bagian 
di seluruh Persemakmuran;

(xxvi) orang-orang dari ras apa pun 
yang untuk mereka diperlukan 
untuk membuat undang-un-
dang khusus;

(xxvii) imigrasi dan emigrasi;

(xxviii) masuknya pelaku tindak pi-
dana;

(xxix) urusan luar negeri;

(xxx) hubungan Persemakmuran 
GHQJDQ�SXODX�SXODX�GL�3DVL¿N�

(xxxi) akuisisi harta dengan ala-
san-alasan yang sah dari Neg-
ara Bagian atau orang untuk 
tujuan apapun sehubungan 
dengan hal-hal yang Parle-
men memiliki kekuasaan untuk 
membuat undang-undang;

(xxxii) pengendalian perkeretaapian 
terkait transportasi untuk 
keperluan angkatan laut dan 
militer Persemakmuran;

(xxxiii) akuisisi, dengan persetujuan 
dari Negara Bagian, atas kereta 
api Negara Bagian berdasarkan 
alasan-alasan yang diatur an-
tara Persemakmuran dan Neg-
ara Bagian;

(xxxiv) pembangunan dan perluasan 
perkeretaapian di Negara Ba-
gian manapun dengan persetu-
juan Negara Bagian yang ber-
sangkutan;

(xxxv) konsiliasi dan arbitrase untuk 
pencegahan dan penyelesa-
ian perselisihan industri yang 
melampaui batas satu Negara 
Bagian;
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(xxxvi)  hal-hal yang diatur Konstitusi 
ini sampai Parlemen menentu-
kan lain;

(xxxvii) hal-hal yang dirujuk ke Parle-
men Persemakmuran oleh Par-
lemen atau beberapa Parlemen 
satu Negara Bagian atau be-
berapa Negara Bagian, tetapi 
dengan ketentuan bahwa un-
dang-undang hanya menjang-
kau Negara Bagian yang meru-
jukkan hal terkait, atau yang 
kemudian menerapkan un-
dang-undang tersebut;

(xxxviii) melaksanakan dalam Perse-
makmuran, atas permintaan 
atau dengan persetujuan dari 
Parlemen dari semua Neg-
ara Bagian yang terkait se-
cara langsung, kekuasaan apa 
pun yang pada saat pembentu-
kan Konstitusi ini hanya dapat 
dilaksanakan oleh Parlemen 
Britania Raya atau oleh Dewan 
Federal Australasia;

(xxxix) hal-hal yang terkait dengan 
pelaksanaan setiap kekuasaan 
yang diberikan oleh Konstitusi 
ini di Parlemen atau di salah 
satu Dewannya, atau Pemer-
intah Persemakmuran, atau di 
Peradilan Federal, atau di se-
tiap departemen atau pegawai 
Persemakmuran.

Pasal 52

Kekuasaan Eksklusif Parlemen

Parlemen, berdasarkan konstitusi ini, 
memiliki kekuasaan eksklusif untuk 
membuat undang-undang untuk pemer-
intahan yang damai, tertib dan baik dari 
Persemakmuran sehubungan dengan:

(i) pusat pemerintahan Persemakmu-
ran, dan semua tempat yang diper-
oleh Persemakmuran untuk kepent-
ingan umum:

(ii) hal-hal yang berkaitan dengan se-
tiap departemen pelayanan publik, 
yang pengawasannya oleh Konsti-
tusi ini dialihkan kepada Pemerin-
tah Eksekutif Persemakmuran:

(iii) hal-hal lain yang dinyatakan oleh 
Konstitusi ini berada dalam kekua-
saan eksklusif Parlemen.

Pasal 53

Kekuasaan Dewan terkait legislasi

Undang-undang yang diusulkan untuk 
memungut pendapatan atau uang, atau 
menetapkan pajak, tidak berasal di Senat. 
Tetapi undang-undang yang diusulkan 
tidak dapat dipakai untuk memungut 
pendapatan atau uang, atau menetapkan 
pajak, dengan alasan hanya mengand-
ung ketentuan untuk pengenaan atau 
pemungutan denda atau sanksi denda 
yang lain, atau untuk permintaan atau 
pembayaran atau pemungutan biaya 
untuk lisensi, atau biaya untuk layanan di 
bawah undang-undang yang diusulkan.

Senat tidak dapat mengamandemen 
undang-undang yang diusulkan yang 
menetapkan pajak, atau undang-undang 
yang diusulkan memungut pendapatan 
atau uang untuk layanan tahunan biasa 
dari Pemerintah.

Senat tidak dapat mengamandemen 
undang-undang yang diusulkan yang 
meningkatkan biaya atau beban yang 
diusulkan kepada masyarakat.

Senat dapat di setiap tahapan mengemba-
likan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
setiap rancangan undang-undang yang 
tidak dapat diamandemen Senat, dengan 
cara meminta, dengan pesan, penghil-
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angan atau pengubahan pos atau keten-
tuan apa pun di dalamnya. Dan Dewan 
Perwakilan Rakyat dapat, jika dia anggap 
tepat, membuat penghilangan atau pengu-
EDKDQ��GHQJDQ�DWDX�WDQSD�PRGL¿NDVL�

Kecuali sebagaimana diatur dalam bagian 
ini, Senat memiliki kekuasaan yang sama 
dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam 
hal semua undang-undang yang diusul-
kan.

Pasal 54

Undang-undang Pendapatan atas Jasa

Usulan undang-undang yang memungut 
pendapatan atau uang untuk layanan 
tahunan biasa dari Pemerintah hanya 
akan berkaitan dengan pemungutan 
tersebut.

Pasal 55

Rancangan undang-undang Pajak

Undang-undang yang menetapkan pajak 
hanya akan berkaitan dengan pengenaan 
pajak, dan ketentuan di dalamnya yang 
berkaitan dengan hal-hal lain tidak akan 
berlaku.

Undang-undang yang menetapkan pajak, 
kecuali undang-undang yang menetapkan 
kewajiban bea cukai atau pabean, hanya 
akan berkaitan dengan salah satu subjek 
pajak, tetapi undang-undang yang mene-
tapkan bea cukai hanya akan berkaitan 
dengan bea cukai saja, dan undang-un-
dang yang menetapkan kewajiban pabean 
hanya akan berkaitan dengan kewajiban 
pabean saja.

Pasal 56

Rekomendasi Pemungutan Uang

Pemungutan suara, resolusi, atau 
undang-undang yang diusulkan untuk 
pemungutan pendapatan atau uang tidak 

akan disahkan kecuali tujuan pemung-
utan itu pada masa persidangan yang 
sama telah telah direkomendasikan oleh 
pesan Gubernur-Jenderal kepada Dewan 
di mana usulan itu berasal.

Pasal 57

Ketidaksetujuan antara Dewan

Jika Dewan Perwakilan Rakyat melu-
luskan undang-undang yang diusulkan, 
dan Senat menolak atau gagal melu-
luskannya, atau meluluskannya dengan 
amendemen di mana Dewan Perwakilan 
Rakyat tidak akan menyetujuinya, dan 
jika setelah selang waktu tiga bulan 
Dewan Perwakilan Rakyat, di dalam 
masa persidangan yang sama atau masa 
persidangan berikutnya, kembali melu-
luskan usulan undang-undang dengan 
atau tanpa amandemen yang telah 
dibuat, disarankan, atau disetujui oleh 
Senat, dan Senat menolak atau gagal 
untuk meluluskan, atau meluluskannya 
dengan amendemen yang tidak disetu-
jui Dewan Perwakilan Rakyat, Guber-
nur-Jenderal dapat membubarkan Senat 
dan Dewan Perwakilan Rakyat secara 
bersamaan. Namun pembubaran terse-
but harus tidak dilakukan dalam waktu 
enam bulan sebelum tanggal berakhirnya 
Dewan Perwakilan Rakyat oleh berlalu-
nya waktu.

Jika setelah pembubaran tersebut, Dewan 
Perwakilan Rakyat kembali melulus-
kan usulan undang-undang, dengan atau 
tanpa amendemen yang telah dibuat, 
disarankan, atau disetujui oleh Senat, dan 
Senat menolak atau gagal meluluskan, 
atau meluluskannya dengan amendemen 
yang tidak disetujui Dewan Perwakilan 
Rakyat, Gubernur-Jenderal dapat menga-
dakan sidang bersama anggota Senat dan 
Dewan Perwakilan Rakyat.
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Anggota yang hadir di sidang bersama 
dapat berunding dan memilih secara 
bersama-sama usulan undang-undang 
yang terakhir diusulkan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat, dan setelah amen-
demen, jika ada, yang telah dibuat di 
dalamnya oleh satu Dewan dan tidak 
disetujui oleh lainnya, dan setiap amen-
demen yang diterima oleh mayoritas 
mutlak dari jumlah anggota Senat dan 
Dewan Perwakilan Rakyat akan diter-
ima, dan jika usulan undang-undang itu 
memang mengandung amendemen, jika 
ada, sedemikian rupa sehingga diter-
ima oleh mayoritas mutlak dari jumlah 
anggota Senat dan Dewan Perwakilan 
Rakyat, maka usulan itu dianggap telah 
diluluskan oleh kedua Dewan Parlemen, 
dan harus disampaikan kepada Jenderal 
Gubernur untuk persetujuan Ratu.

Pasal 58

Persetujuan Kerjaan terhada 
Rancangan Undang-Undang

Apabila usulan undang-undang yang 
diluluskan oleh kedua Dewan Parlemen 
diserahkan kepada Gubernur Jenderal 
untuk persetujuan Ratu, ia akan menya-
takan, sesuai dengan pertimbangan-
nya, namun tunduk pada Konstitusi ini, 
bahwa ia menyetujui atas nama Ratu atau 
dia menahan persetujuannya, atau dia 
menyerahkan undang-undang itu pada 
keinginan Ratu.

Rekomendasi oleh Gubernur Jenderal

Gubernur-Jenderal dapat mengem-
balikan ke Dewan tempat asal usulan 
undang-undang apa pun yang diserah-
kan kepadanya, dan dapat mengirimkan 
bersamanya amendemen-amendemen 
yang dia rekomendasikan, dan Dewan 
dapat memakai rekomendasi tersebut.

Pasal 59

Penolakan oleh Ratu

Ratu dapat menolak undang-undang 
apapun dalam waktu satu tahun dari 
persetujuan Gubernur Jenderal, dan 
penolakan yang diumumkan oleh Guber-
nur Jenderal secara lisan atau tertulis 
kepada masing-masing Dewan Parlemen 
tersebut, atau dengan Pernyataan, akan 
membatalkan undang-undang sejak hari 
ketika penolakan itu diumumkan.

Pasal 60

6LJQL¿NDQVL�3HUVHWXMXDQ�5DWX�DWDV�
Rancangan Undang-Undang

Suatu usulan undang-undang yang diser-
ahkan pada keinginan Ratu tidak akan 
memiliki kekuatan hukum kecuali dan 
sampai dalam waktu dua tahun dari hari 
di mana usulan itu diserahkan kepada 
Gubernur Jenderal untuk persetujuan 
Ratu Gubernur-Jenderal mengumum-
kan, secara lisan atau tulisan kepada 
masing-masing Dewan Parlemen, atau 
dengan Pernyataan, bahwa usulan terse-
but telah mendapat persetujuan Ratu.

BAB II

PEMERINTAHAN EKSEKUTIF

Pasal 61

Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif Persemakmuran 
berada di tangan Ratu dan dapat dilak-
sanakan oleh Gubernur Jenderal sebagai 
wakil Ratu, dan meluas ke pelaksanaan 
dan pemeliharaan Konstitusi ini, dan 
undang-undang Persemakmuran.



436

Konstitusi Australia

Pasal 62

Dewan Eksekutif Federal

Akan ada Dewan Eksekutif Federal 
untuk memberikan saran-saran kepada 
Gubernur Jenderal dalam pemerintahan 
Persemakmuran, dan anggota Dewan 
dipilih dan dipanggil oleh Gubernur 
Jenderal dan disumpah sebagai Anggota 
Dewan Eksekutif, dan akan menduduki 
jabatannya selama keinginan Guber-
nur-Jenderal.

Pasal 63

Ketentuan mengacu kepada 
Gubernur Jenderal

Ketentuan-ketentuan dalam Konstitusi 
ini yang menyebut Gubernur Jenderal 
di Dewan harus ditafsirkan sebagai 
mengacu kepada Gubernur Jenderal yang 
bertindak berdasarkan nasihat Dewan 
Eksekutif Federal.

Pasal 64

Menteri Negara

Gubernur Jenderal dapat mengangkat 
pejabat-pejabat untuk mengelola depar-
temen-departemen Negara Persemakmu-
ran sebagaimana yang ditetapkan oleh 
Gubernur Jenderal di Dewan.

Pejabat tersebut akan menduduki jabatan 
terkait selama dikehendaki Gubernur 
Jenderal. Mereka akan menjadi anggota 
Dewan Eksekutif Federal, dan akan 
menjadi Menteri Negara dari Ratu untuk 
Persemakmuran.

Menteri di Parlemen

Setelah pemilihan umum pertama, tidak 
akan ada Menteri Negara yang meme-
gang jabatan untuk jangka waktu lebih 
dari tiga bulan kecuali dia adalah atau 

akan menjadi seorang senator atau 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 65

Jumlah Menteri

Sampai Parlemen menentukan lain, 
jumlah Menteri Negara tidak melebihi 
tujuh orang, dan akan memegang 
jabatan seperti yang ditentukan Dewan 
Perwakilan Rakyat, atau, jika tidak ada 
ketentuan tersebut, seperti yang diarah-
kan oleh Gubernur Jenderal.

Pasal 66

Gaji Menteri

Akan ada tagihan kepada Ratu, yang 
dikeluarkan dari Dana Pendapatan 
Gabungan Persemakmuran, untuk gaji 
para Menteri Negara, suatu jumlah tahu-
nan, sampai Parlemen menentukan lain, 
yang tidak melebihi £ 12.000 per tahun.

Pasal 67

Pengangkatan pejabat

Sampai Parlemen menentukan lain, 
pengangkatan dan pemberhentian 
seluruh pejabat lain dari Pemerintahan 
Eksekutif Persemakmuran akan berada 
di tangan Gubernur Jenderal di Dewan, 
kecuali pengangkatan didelegasikan oleh 
Gubernur Jenderal di Dewan atau oleh 
undang-undang Persemakmuran kepada 
otoritas-otoritas lain.

Pasal 68

Panglima angkatan laut dan militer

Panglima angkatan laut dan militer 
Persemakmuran dipegang oleh Gubernur 
Jenderal sebagai wakil Ratu.

Pasal 69

Peralihan departemen tertentu

Pada tanggal atau beberapa tanggal yang 
akan diumumkan Gubernur Jenderal 
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setelah pembentukan Persemakmu-
ran, departemen-departemen pelayanan 
publik berikut di setiap Negara Bagian 
akan dialihkan ke Persemakmuran: pos, 
telegraf, dan telepon; angkatan laut dan 
pertahanan militer; mercusuar, lampu-
lampu suar, dan pelampung: karantina.

Tetapi departemen bea cukai dan pabean 
di setiap Negara Bagian akan dialihkan 
ke Persemakmuran pada saat pembentu-
kannya.

Pasal 70

Kekuasaan tertentu Gubernur 
untuk diserahkan kepada Gubernur 

Jenderal

Sehubungan dengan hal-hal yang, 
berdasarkan Konstitusi ini, lolos ke 
Pemerintah Eksekutif Persemakmu-
ran, seluruh kekuasaan dan tugas yang 
pada saat pembentukan Persemakmuran 
dipegang Gubernur Koloni, atau oleh 
Gubernur Koloni dengan nasihat Dewan 
Eksekutif, atau dalam kewenangan apa 
pun di suatu Koloni, akan berada di 
tangan Gubernur Jenderal, atau Guber-
nur Jenderal di Dewan, atau otoritas yang 
menjalankan kekuasaan yang sama di 
bawah Persemakmuran, sesuai dengan 
yang diperlukan kasus-kasus yang terjadi.

BAB III

LEMBAGA YUDIKATIF

Pasal 71

Kekuasaan Kehakiman dan 
Pengadilan

Kekuasaan kehakiman Persemakmu-
ran berada di tangan Mahkamah Agung 
Federal, yang disebut Pengadilan Tinggi 
Australia, dan di tangan pengadilan-pen-
gadilan federal lain yang dibentuk Parle-
men, dan di tangan pengadilan-penga-

dilan lain yang diberi yurisdiksi federal. 
Pengadilan Tinggi terdiri dari Ketua, dan 
Hakim-Hakim lainnya, yang tidak boleh 
kurang dari dua orang, sebagaimana yang 
ditentukan oleh Parlemen.

Pasal 72

Pengangkatan, Masa Jabatan, dan 
Renumerasi Hakim

Hakim-Hakim Pengadilan Tinggi dan 
pengadilan lain yang dibuat oleh Parlemen:

(i) diangkat oleh Gubernur Jenderal di 
Dewan:

(ii) tidak akan diberhentikan kecuali 
oleh Gubernur Jenderal di Dewan, 
dengan perintah dari kedua Dewan 
Parlemen dalam masa persidangan 
yang sama, yang meminta peminda-
han tersebut atas dasar perilaku bu-
ruk atau ketidakmampuan yang ter-
bukti:

(iii) akan menerima gaji sebagaimana 
yang ditetapkan Parlemen, tetapi re-
munerasi tidak akan dikurangi se-
lama mereka menjabat.

Pengangkatan Hakim Pengadilan Tinggi 
adalah untuk masa jabatan yang akan 
berakhir pada saat dia mencapai usia tujuh 
puluh tahun dan seseorang tidak akan 
diangkat sebagai Hakim Pengadilan Tinggi 
jika ia telah mencapai usia tersebut.

Pengangkatan Hakim untuk pengadilan 
yang dibentuk Parlemen adalah untuk 
masa jabatan yang berakhir setelah dia 
mencapai usia yang, pada saat pengang-
katannya, usia maksimal bagi Hakim 
untuk pengadilan tersebut dan seseo-
rang tidak akan diangkat sebagai Hakim 
pengadilan tersebut jika ia telah menca-
pai usia yang untuk waktu itu adalah usia 
maksimum Hakim Pengadilan tersebut.
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Berdasarkan ketentuan pasal ini, usia 
maksimum untuk Hakim pengadilan 
manapun yang dibuat oleh Parlemen 
adalah tujuh puluh tahun.

Parlemen dapat membuat undang-un-
dang untuk menetapkan usia yang 
kurang dari tujuh puluh tahun sebagai 
usia maksimum untuk Hakim pengadilan 
yang dibuat oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat dan dapat setiap saat mencabut 
atau mengubah undang-undang itu, tetapi 
setiap pencabutan atau amandemen tidak 
akan memengaruhi masa jabatan Hakim 
yang diangkat sebelum pencabutan atau 
amendemen.

Seorang Hakim Pengadilan Tinggi atau 
pengadilan yang dibuat oleh Parlemen 
dapat mengundurkan diri dari jabatannya 
dengan menulis langsung surat pengun-
duran diri yang disampaikan kepada 
Gubernur Jenderal.

Tidak ada dalam ketentuan yang ditam-
bahkan ke pasal ini oleh Perubahan 
Konstitusi (Pensiun Hakim) 1977 yang 
memengaruhi kelanjutan jabatan seseo-
rang sebagai Hakim pengadilan yang 
diangkat sebelum diberlakukannya 
ketentuan tersebut.

Acuan dalam pasal ini kepada pengang-
katan Hakim Pengadilan Tinggi atau 
pengadilan yang dibentuk Parlemen harus 
dibaca sebagai mencakup acuan kepada 
pengangkatan seseorang yang memegang 
jabatan sebagai Hakim pengadilan Tinggi 
atau pengadilan yang dibuat oleh Parle-
men ke jabatan Hakim lain di pengadilan 
yang setingkat, namun memiliki status 
atau sebutan yang berbeda.

Pasal 73

Yurisdiksi Banding Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi memiliki yurisdiksi, 
dengan pengecualian dan tunduk pada 
aturan-aturan yang ditetapkan Parlemen, 

untuk mendengar dan memutuskan band-
ing dari semua putusan, ketetapan, perin-
tah, dan vonis hukuman

(i) dari setiap Hakim atau para Hakim 
yang menjalankan yurisdiksi asli 
Pengadilan Tinggi:

(ii) dari pengadilan federal lainnya, atau 
pengadilan yang menjalankan yu-
risdiksi federal, atau dari Mahka-
mah Agung Negara Bagian mana 
pun, atau dari pengadilan lain dari 
Negara Bagian apapun yang pada 
saat pembentukan Persemakmuran, 
banding di Negara Bagian tersebut 
berada di tangan Ratu di Dewan:

(iii) dari Komisi antar-Negara Bagian, 
tetapi hanya terkait dengan masalah 
undang-undang saja: 

dan putusan Pengadilan Tinggi dalam 
VHPXD� NDVXV� WHUVHEXW� EHUVLIDW� ¿QDO� GDQ�
konklusif.

Tetapi tidak satu pengecualian atau pera-
turan pun yang ditetapkan oleh Parle-
men yang akan mencegah Pengadilan 
Tinggi dari mendengar dan memutuskan 
banding dari Mahkamah Agung suatu 
Negara Bagian dalam hal yang pada saat 
pembentukan Persemakmuran banding 
dari Mahkamah Agung di Negara Bagian 
tersebut berada di tangan Ratu di Dewan.

Sampai Parlemen menentukan lain, 
syarat dan batasan banding ke Ratu di 
Dewan dari Mahkamah Agung Negara 
Bagian-Negara Bagian akan berlaku 
pada banding dari mereka ke Pengadilan 
Tinggi.

Pasal 74

Banding kepada Ratu di Dewan

Tidak akan ada banding yang diizinkan 
kepada Ratu di Dewan dari keputusan 
Pengadilan Tinggi terkait perkara apa 
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pun, bagaimana pun munculnya, terkait 
batas-batas antar kewenangan konsti-
tusional Persemakmuran dan antarke-
wenangan satu Negara Bagian atau 
beberapa Negara Bagian, atau terkait 
dengan batas-batas antarkewenangan 
konstitusional dua Negara Bagian atau 
lebih, kecuali Pengadilan Tinggi harus 
menyatakan bahwa perkara tersebut 
adalah salah satu yang seharusnya diten-
tukan oleh Yang Mulia di Dewan.

Pengadilan Tinggi dapat memberikan 
pernyataan tersebut jika sudah yakin 
bahwa alasan untuk pernyataan tersebut 
sudah kuat, dan karena itu banding akan 
ditujukan kepada Ratu di Dewan terkait 
perkara tersebut tanpa perlu persetujuan 
lebih lanjut.

Kecuali sebagaimana diatur dalam pasal 
ini, Konstitusi ini tidak akan meng-
ganggu hak yang dapat dilaksanakan 
Ratu sesuai kehendaknya berdasarkan 
hak Prerogatif Kerajaan yang dimilik-
inya untuk memberikan izin khusus 
untuk banding dari Pengadilan Tinggi 
kepada Yang Mulia di Dewan. Parlemen 
dapat membuat undang-undang yang 
membatasi hal-hal di mana izin tersebut 
dapat diminta, tetapi usulan undang-un-
dang yang mengandung batasan tersebut 
harus diserahkan oleh Gubernur Jenderal 
pada kehendak Ratu.

Pasal 75

Yurisdiksi Asli Pengadilan Tinggi

Dalam segala hal:

(i) yang terjadi bawah perjanjian 
apapun;

(ii) yang memengaruhi konsul atau per-
wakilan lainnya dari negara lain;

(iii) di mana Persemakmuran, atau orang 
yang menggugat atau digugat atas 
nama Persemakmuran, adalah salah 
satu pihak yang berperkara;

(iv) antara Negara Bagian, atau antara 
warga Negara Bagian yang berbeda, 
atau antara Negara Bagian dan pen-
duduk Negara Bagian lain:

(v) di mana surat surat perintah pen-
gadilan (Mandamus) atau laran-
gan atau perintah diupayakan untuk 
melawan seorang pegawai Perse-
makmuran: 

maka Pengadilan Tinggi memiliki yuris-
diksi asli.

Pasal 76

Yurisdiksi Asli Tambahan

Parlemen dapat membuat undang-un-
dang pemberian yurisdiksi asli pada 
Pengadilan Tinggi dalam hal-hal:

(i) yang terjadi di bawah Konstitusi ini, 
atau melibatkan interpretasinya;

(ii) yang timbul di bawah undang-un-
dang yang dibuat oleh Parlemen;

(iii) tentang kelaksamanaan dan yuris-
diksi maritim:

(iv) yang berkaitan dengan masalah 
yang sama yang diklaim berdasar-
kan undang undang Negara Bagian 
yang berbeda.

Pasal 77

.HNXDVDDQ�XQWXN�PHQGH¿QLVLNDQ�
yurisdiksi

Sehubungan dengan hal-hal yang dise-
butkan dalam dua pasal terakhir, Dewan 
Perwakilan Rakyat dapat membuat 
undang-undang:
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�L�� \DQJ� PHQGH¿QLVLNDQ� \XULVGLNVL� VH-
tiap pengadilan federal selain Pen-
gadilan Tinggi:

�LL�� \DQJ� PHQGH¿QLVLNDQ� VHMDXK� PDQD�
yurisdiksi setiap pengadilan federal 
akan dianggap eksklusif dari apa 
yang dimiliki oleh atau diberikan 
kepada pengadilan Negara Bagian:

(iii) yang memberikan yurisdiksi fedeal 
kepada pengadilan Negara Bagian.

Pasal 78

Persidangan terhadap Persemakmuran 
atau Negara Bagian

Dewan Perwakilan Rakyat dapat 
memberikan hak untuk mengadakan 
persidangan terhadap Persemakmuran 
atau Negara Bagian dalam hal-hal yang 
berada dalam batas-batas kekuasaan 
kehakiman.

Pasal 79

Jumlah Hakim

Yurisdiksi pengadilan federal dapat 
dijalankan hakim-hakim dengan jumlah 
sebagaimana yang ditentukan Parlemen.

Pasal 80

Persidangan oleh Juri

Persidangan atas dakwaan pelanggaran 
melawan undang-undang Persemakmu-
ran harus dengan juri, dan setiap persi-
dangan tersebut akan diadakan di Negara 
Bagian di mana kejahatan tersebut 
dilakukan, dan jika pelanggaran tersebut 
tidak dilakukan di dalam suatu Negara 
Bagian, maka sidang akan diadakan di 
tempat atau beberapa tempat yang diten-
tukan oleh Parlemen.

BAB IV

KEUANGAN DAN PERDAGANGAN

Pasal 81

Dana Pendapatan Gabungan

Semua pendapatan atau uang yang 
digalang atau diterima oleh Pemerin-
tahan Eksekutif Persemakmuran akan 
membentuk Dana Pendapatan Gabungan, 
yang akan dipakai untuk tujuan Perse-
makmuran dengan cara dan berdasarkan 
tanggungan dan syarat yang dikenakan 
oleh Konstitusi ini.

Pasal 82

Tanggungan Pembiayaan

Biaya, tanggungan, dan pengeluaran 
yang terkait dengan pengumpulan, mana-
jemen, dan penerimaan Dana Pendapatan 
Gabungan akan membentuk tanggungan 
pertama dari Dana tersebut, dan pendapa-
tan Persemakmuran pertama-tama akan 
dipakai untuk membiayai pengeluaran 
Persemakmuran.

Pasal 83

Keuangan sesuai hukum

Tidak ada uang yang akan ditarik dari 
Kas Negara Persemakmuran kecuali 
berdasarkan kegunaan yang dibuat oleh 
undang-undang.

Tetapi sampai berakhirnya satu bulan 
setelah pertemuan pertama Parlemen, 
Gubernur Jenderal di Dewan dapat 
menarik dari Kas Negara dan mengel-
uarkan uang sebanyak yang diperlukan 
untuk pemeliharaan setiap departemen 
yang dialihkan kepada Persemakmuran 
dan untuk penyelenggaraan pemilihan 
umum pertama untuk Parlemen.
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Pasal 84

Pengalihan Pegawai

Apabila suatu departemen layanan publik 
Negara Bagian dialihkan ke Persemak-
muran, semua pegawai departemen terse-
but akan tunduk pada kendali Pemerintah 
Eksekutif Persemakmuran.

Setiap pegawai yang tidak dipertah-
ankan dalam pelayanan Persemakmuran 
akan, kecuali ia diangkat ke jabatan lain 
dengan gaji yang sama dalam pelayanan 
publik Negara Bagian, berhak menerima 
SHQVLXQ�� JUDWL¿NDVL�� DWDX� NRPSHQVDVL�
lainnya dari Negara Bagian, yang harus 
dibayar berdasarkan undang-undang 
Negara Bagian pada saat pemberhentian-
nya dari jabatannya.

Pegawai yang masih dipertahankan 
dalam pelayanan Persemakmuran tetap 
akan memiliki semua hak yang dia miliki 
sebelumnya dan yang akan dia miliki dan 
berhak untuk pensiun dari kantor pada 
waktu itu, dan atas pensiun atau tunjan-
gan, yang akan diberikan oleh undang-un-
dang Negara Bagian jika layanan untuk 
Persemakmuran adalah kelanjutan dari 
layanannya kepada Negara Bagian. 
Pensiun atau tunjangan akan dibayarkan 
kepadanya oleh Persemakmuran, tetapi 
Negara Bagian harus membayar kepada 
Persemakmuran kewajibannya, yang 
akan dihitung berdasarkan proporsi masa 
pelayanannya terhadap Negara Bagian 
dengan masa jabatannya secara keseluru-
han, dan untuk tujuan perhitungan, 
gajinya harus dipahami akan dibayarkan 
kepadanya oleh Negara Bagian pada saat 
pengalihannya.

Setiap pegawai yang, pada saat pemben-
tukan Persemakmuran, dalam pelayanan 
publik suatu Negara Bagian, dan yang, 
dengan persetujuan dari Gubernur 
Negara Bagian dengan saran dari Dewan 
Eksekutif Negara Bagian tersebut, dipin-

dahkan ke pelayanan publik Persemak-
muran, akan memiliki hak yang sama 
seolah-olah dia pernah menjadi pega-
wai departemen yang dialihkan kepada 
Persemakmuran dan dipertahankan 
dalam pelayanan Persemakmuran.

Pasal 85

Pengalihan kekayaan Negara Bagian

Ketika suatu departemen pelayanan 
publik suatu Negara Bagian dialihkan 
kepada Persemakmuran

(i) semua kekayaan Negara Bagian da-
lam bentuk apapun, yang digunakan 
secara eksklusif dalam hubungan-
nya dengan departemen, akan men-
jadi hak Persemakmuran, tetapi, da-
lam kasus departemen yang men-
gendalikan kepabeanan dan cukai 
dan denda, maka waktunya adalah 
sebagaimana yang dianggap perlu 
oleh Gubernur Jenderal di Dewan:

(ii) Persemakmuran dapat memperoleh 
harta Negara Bagian, untuk kegu-
naan apapun, tetapi tidak hanya 
dipergunakan dalam dalam kaitan-
nya dengan departemen; nilai harta 
tersebut, jika tidak tercapai kese-
pakatan, ditentukan dalam, sedekat 
mungkin, cara di mana nilai tanah, 
atau kepentingan dalam tanah, 
diambil oleh Negara Bagian untuk 
kepentingan umum ditentukan ber-
dasarkan undang-undang yang ber-
laku di Negara Bagian tersebut pada 
saat pembentukan Persemakmuran:

(iii) Persemakmuran akan memberikan 
kompensasi Negara Bagian atas 
nilai setiap properti yang beralih ke-
pada Persemakmuran berdasarkan 
pasal ini; jika tidak ada kesepaka-
tan yang dapat dibuat terkait bentuk 
kompensasi, maka akan ditentukan 
berdasarkan undang-undang yang 
dibuat oleh Parlemen:
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(iv) Persemakmuran harus, pada tang-
gal pengalihan, memikul kewajiban 
Negara Bagian terkait departemen-
nya yang dialihkan.

Pasal 86

Kepabeanan, cukai, dan denda

Pada pembentukan Persemakmu-
ran, pengumpulan dan kontrol tugas 
kepabeanan dan cukai, dan kontrol 
pembayaran denda, akan diserahkan 
kepada Pemerintah Eksekutif Persemak-
muran.

Pasal 87

Pendapatan dari kepabeanan dan 
cukai

Dalam jangka waktu sepuluh tahun 
setelah pembentukan Persemakmuran 
dan selanjutnya sampai Parlemen menen-
tukan lain, dari pendapatan bersih Perse-
makmuran dari tugas kepabeanan dan 
cukai dan tidak lebih dari seperempat, 
harus dipakai setiap tahun oleh Perse-
makmuran untuk pengeluarannya.

Sisa dana akan, sesuai dengan Konstitusi 
ini, dibayarkan ke Negara Bagian-Negara 
Bagian, atau dipakai untuk pembayaran 
bunga utang Negara Bagian-Negara 
Bagian yang diambil alih oleh Persemak-
muran.

Pasal 88

Bea cukai seragam

bea cukai seragam akan diterapkan dalam 
waktu dua tahun setelah pembentukan 
Persemakmuran.

Pasal 89

Pembayaran kepada Negara Bagian 
sebelum bea seragam

Sampai pengenaan seragaman bea cukai:

(i) Persemakmuran harus memberikan 
sebagai kredit kepada setiap Neg-
ara Bagian pendapatan yang dikum-
pulkan dari Negara Bagian tersebut 
oleh Persemakmuran.

(ii) Persemakmuran harus menyatakan 
sebagai hutang setiap Negara Ba-
gian untuk hal-hal

(a)  Pengeluaran Persemakmuran 
di Negara Bagian tersebut yang 
dikeluarkan semata-mata untuk 
pemeliharaan atau kelangsun-
gan, seperti pada saat penga-
lihan, setiap departemen yang 
dialihkan Negara Bagian ke-
pada Persemakmuran;

(b) Proporsi Negara Bagian, sesuai 
dengan jumlah penduduknya, 
terkait pengeluaran-pengelu-
aran Persemakmuran yang lain.

(iii) Persemakmuran akan membayarkan 
setiap bulan kepada setiap Negara 
Bagian sisa (jika ada) untuk keun-
tungan Negara Bagian tersebut.

Pasal 90

Kekuasaan Eksklusif terhadap bea 
cukai, cukai, dan denda

Pada pengenaan bea cukai seragam, 
kekuasaan Parlemen untuk member-
lakukan bea cukai dan kepabeanan, dan 
menetapkan denda pada produksi atau 
ekspor barang, akan menjadi kekuasaan 
eksklusif.

Pada pengenaan bea cukai seragam, 
semua undang-undang di Negara 
Bagian-Negara Bagian yang menetapkan 
bea cukai atau pabean, atau menetapkan 
denda pada produksi atau ekspor barang, 
tidak berlaku lagi, tetapi setiap penetapan 
atau perjanjian untuk suatu denda yang 
secara sah dilakukan oleh atau di bawah 
wewenang Pemerintah Negara Bagian 
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akan dipandang sebagai baik jika dibuat 
sebelum tanggal 30 bulan Juni, 1898 dan 
bukan sebaliknya.

Pasal 91

Pengecualian untuk bantuan

Tidak ada dalam Konstitusi ini yang 
melarang satu Negara Bagian dari setiap 
penetapan bantuan pada pertambangan 
emas, perak, atau logam lainnya, maupun 
dari penetapan, dengan persetujuan dari 
kedua Dewan Parlemen Persemakmuran 
yang diungkapkan oleh resolusi tentang 
bantuan atau denda dari produksi atau 
ekspor barang.

Pasal 92

Perdagangan dalam Persemakmuran 
menjadi gratis

Pengenaan bea cukai, maka perdagangan, 
perniagaan, dan hubungan antara Negara 
Bagian, baik dengan cara pengangkutan 
darat atau pelayaran laut, adalah gratis 
sepenuhnya.

Namun terlepas dari apapun yang ada 
dalam Konstitusi ini, barang yang diimpor 
sebelum pengenaan bea cukai seragam ke 
satu Negara Bagian, atau ke Koloni mana-
pun yang kemudian menjadi suatu Negara 
Bagian, sementara barang-barang tersebut 
tetap berada di sana dan kemudian beralih 
ke Negara Bagian lain dalam dua tahun 
setelah pengenaan bea seragam itu,  akan 
dapat dikenai bea impor barang tersebut 
ke dalam Persemakmuran, dikurangi bea 
dibayarkan sehubungan dengan impor 
barang tersebut pada saat pengimporannya.

Pasal 93

Pembayaran ke Negara Bagian 
selama lima tahun setelah tarif 

seragam 

Selama lima tahun pertama setelah 
pengenaan bea cukai seragam, dan selan-

jutnya sampai Parlemen menyatakan 
sebaliknya: 

(i) Bea cukai yang dibebankan pada ba-
rang yang diimpor ke satu Negara Ba-
gian dan kemudian masuk Negara Ba-
gian lain untuk dikonsumsi, dan bea 
cukai yang dibebankan pada barang 
yang diproduksi atau dibuat di suatu 
Negara Bagian dan kemudian ma-
suk Negara Bagian lain untuk dikon-
sumsi, akan dianggap telah ditarik bu-
kan di Negara Bagian pertama namun 
di Negara Bagian terakhir:

(ii) Sesuai dengan ayat terakhir, Perse-
makmuran wajib menyatakan kredit 
pendapatan, pengeluaran debit, dan 
membayar sisa dana ke Negara Ba-
gian-Negara Bagian sebagaimana 
yang ditetapkan untuk periode sebe-
lum pengenaan bea cukai seragam.

Pasal 94

Distribusi surplus

Setelah lima tahun dari pengenaan 
bea cukai seragam, Parlemen dapat 
memberikan, atas dasar yang dianggap 
adil, pembayaran bulanan ke Negara 
Bagian-Negara Bagian semua surplus 
pendapatan Persemakmuran.

Pasal 95

Bea cukai Australia Barat

Terlepas dari hal-hal dalam Konstitusi 
ini, Parlemen Negara Bagian Australia 
Barat, jika Negara Bagian itu merupa-
kan Negara Bagian Asli, dapat, selama 
lima tahun pertama setelah pengenaan 
bea cukai seragam, memberlakukan 
bea pabean atas barang yang masuk ke 
Negara Bagian tersebut dan awalnya 
tidak diimpor dari luar batas Persemak-
muran, dan bea cukai tersebut dikumpul-
kan oleh Persemakmuran.
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Tetapi bea cukai yang dikenakan pada 
barang-barang selama setahun pertama 
tidak melebihi bea cukai yang dibe-
bankan pada barang berdasarkan 
undang-undang Australia Barat yang 
berlaku pada pengenaan bea seragam dan 
pada tahun kedua, ketiga, keempat, dan 
kelima tidak melebihi, empat perlima, 
tiga-perlima, dua-perlima, dan seperlima 
dari bea cukai yang terakhir, dan semua 
bea cukai yang dikenakan berdasarkan 
pasal ini akan berakhir pada waktu bera-
khirnya tahun kelima setelah pengenaan 
bea cukai seragam.

Jika suatu saat selama lima tahun bea 
cukai untuk setiap barang berdasarkan 
pasal ini lebih besar dari bea cukai yang 
dikenakan oleh Persemakmuran atas 
impor barang yang sama, maka bea cukai 
yang lebih tinggi dikumpulkan pada saat 
barang diimpor ke Australia Barat dari 
luar batas Persemakmuran.

Pasal 96

Bantuan keuangan kepada Negara 
Bagian

Selama jangka waktu sepuluh tahun 
setelah pembentukan Persemakmuran 
dan selanjutnya sampai Parlemen menen-
tukan lain, Dewan Perwakilan Rakyat 
dapat memberikan bantuan keuangan 
kepada suatu Negara Bagian dengan 
syarat dan ketentuan yang dipandang 
tepat oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 97

Audit

Sampai Parlemen menentukan lain, 
undang-undang yang berlaku di suatu 
Koloni yang telah menjadi atau akan 
menjadi sebuah Negara Bagian sehu-
bungan dengan penerimaan pendapatan 
dan pengeluaran uang pada kas Pemer-
intah koloni, dan peninjauan dan audit 
penerimaan dan pengeluaran tersebut, 

akan berlaku bagi penerimaan pendapa-
tan dan pengeluaran uang pada reken-
ing Persemakmuran di Negara Bagian 
tersebut dengan cara yang sama dengan 
jika Persemakmuran, atau Pemerintah 
atau pegawai Persemakmuran disebut 
manakala Koloni, atau Pemerintah atau 
pegawai Koloni yang disebut.

Pasal 98

Perdagangan dan perniagaan meliputi 
navigasi dan kereta api negara

Kekuasaan Parlemen untuk membuat 
undang-undang yang berkaitan dengan 
perdagangan dan perniagaan mencakup 
pelayaran dan perkapalan serta kereta api 
milik Negara Bagian manapun.

Pasal 99

Persemakmuran tidak memberikan 
preferensi

Persemakmuran tidak akan, berdasarkan 
undang-undang atau peraturan perda-
gangan, perniagaan atau pendapatan, 
memberikan preferensi ke salah satu 
Negara Bagian atau bagian daripadanya 
dibanding Negara Bagian lain atau 
bagian daripadanya.

Pasal 100

Hak atas penggunaan air

Persemakmuran tidak akan, berdasarkan 
undang-undang atau peraturan perda-
gangan atau perniagaan, membatasi hak 
Negara Bagian atau penduduknya dalam 
penggunaan yang wajar dari air sungai 
untuk konservasi atau irigasi.

Pasal 101

Komisi Antarnegara Bagian

Akan ada sebuah Komisi Antarnegara 
Bagian, dengan kekuasaan untuk memu-
tuskan dan mengelola sebagaimana yang 
dipandang perlu oleh Parlemen untuk 
pelaksanaan dan pemeliharaan, dalam 
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Persemakmuran, ketentuan Konstitusi ini 
terkait dengan perdagangan dan perni-
agaan, dan semua undang-undang yang 
dibuat di bawahnya.

Pasal 102

Parlemen dapat melarang preferensi 
oleh Negara

Parlemen berdasarkan undang-undang 
yang terkait dengan perdagangan atau 
perniagaan dapat melarang, terkait dengan 
masalah kereta api, preferensi atau diskrim-
inasi oleh suatu Negara Bagian, atau oleh 
suatu otoritas yang dibentuk di bawah 
Negara Bagian tersebut, jika preferensi 
atau diskriminasi tersebut tidak semestinya 
dan tidak masuk akal, atau tidak adil untuk 
suatu Negara Bagian; dikarenakan adanya 
tanggung jawab keuangan yang dikeluar-
kan oleh setiap Negara Bagian sehubungan 
dengan pembangunan dan pemeliharaan 
jalur kereta api tersebut. Tetapi tidak ada 
preferensi atau diskriminasi, sebagaimana 
yang dimaksud dalam pasal ini, yang akan 
dianggap tidak semestinya dan tidak masuk 
akal, atau tidak adil untuk suatu Negara 
Bagian, kecuali diputuskan demikian oleh 
Komisi Antarnegara.

Pasal 103

Pengangkatan, masa jabatan, dan 
remunerasi Komisaris

Anggota-anggota Komisi Antarnegara 
Bagian:

(i) diangkat oleh Gubernur Jenderal di 
Dewan:

(ii) Akan memegang jabatan selama tu-
juh tahun, tetapi dapat diberhenti-
kan di dalam masa itu oleh Guber-
nur Jenderal di Dewan, berdasar-
kan permintaan dari kedua Dewan 
Parlemen dalam masa persidangan 
yang sama untuk pemberhentian 
tersebut atas dasar perilaku buruk 

atau ketidakmampuan yang sudah 
terbukti:

(iii) Akan menerima gaji sebagaimana 
yang ditetapkan Parlemen, tetapi 
gaji tersebut tidak akan dikurangi 
selama mereka menjabat.

Pasal 104

Penghematan tariff tertentu

Tidak ada dalam Konstitusi ini yang akan 
menyatakan tidak sah suatu tarif untuk 
pengangkutan barang menggunakan 
kereta api, milik Negara Bagian, jika tarif 
tersebut dianggap Komisi Antarnegara 
Bagian diperlukan untuk pengembangan 
wilayah Negara Bagian, dan jika tarif itu 
berlaku sama untuk barang dalam Negara 
Bagian tersebut dan untuk barang yang 
masuk ke dalam satu Negara Bagian dari 
Negara Bagian-Negara Bagian lain.

Pasal 105

Pengambilalihan hutang publik 
Negara

Dewan Perwakilan Rakyat dapat 
mengambil alih dari Negara Bagian 
utang publik mereka, atau sebagian dari-
padanya sesuai dengan jumlah penduduk 
masing-masing seperti yang ditunjukkan 
oleh statistik terbaru Persemakmuran, 
dan dapat mengkonversi, memperbaha-
rui, atau menggabungkan hutang tersebut, 
atau sebagian daripadanya; dan Negara 
Bagian akan mengganti rugi Persemak-
muran sehubungan dengan hutang yang 
diambil alih tersebut, dan selanjutnya 
bunga dari hutang tersebut akan diku-
rangi dan diambil dari bagian surplus 
pendapatan Persemakmuran yang diba-
yarkan kepada Negara Bagian-Negara 
Bagian, atau jika surplus tersebut tidak 
mencukupi, atau jika surplus itu tidak 
ada, maka kekurangan atau keseluru-
han bunga akan dibayar oleh Negara 
Bagian-Negara Bagian.
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Pasal 105A

Perjanjian sehubungan dengan 
hutang Negara Bagian

(1) Persemakmuran dapat membuat per-
janjian dengan Negara Bagian-Neg-
ara Bagian sehubungan dengan 
utang publik Negara Bagian-Negara 
Bagian, yang mencakup:

(a) pengambilalihan utang oleh 
Persemakmuran;

(b) pengelolaan utang;

(c) pembayaran bunga dan penye-
diaan dan pengelolaan dana 
cadangan sehubungan dengan 
utang tersebut;

(d) penggabungan, pembaharuan, 
konversi, dan pelunasan utang;

(e) ganti rugi kepada Persemakmu-
ran oleh Negara Bagian-Neg-
ara Bagian sehubungan dengan 
utang yang diambil alih oleh 
Persemakmuran, dan

(f) peminjaman uang oleh Neg-
ara Bagian-Negara Bagian atau 
oleh Persemakmuran atau oleh 
Persemakmuran untuk Negara 
Bagian-Negara Bagian.

(2) Parlemen dapat membuat un-
dang-undang untuk mengesahkan 
setiap perjanjian yang dibuat sebe-
lum diberlakukannya pasal ini.

(3) Parlemen dapat membuat un-
dang-undang tentang pelaksanaan 
perjanjian-perjanjian oleh pihak-pi-
hak yang terlibat dalam perjanjian.

(4) Setiap perjanjian dapat diubah atau 
dibatalkan oleh pihak-pihak yang 
terlibat.

(5) Setiap perjanjian dan setiap variasi 
daripadanya akan mengikat Perse-
makmuran dan Negara Bagian-Neg-
ara Bagian yang jadi pihak yang ter-
libat di dalamnya terlepas dari apa 
yang terkandung dalam Konsti-
tusi ini atau Konstitusi Negara Ba-
gian-Negara Bagian atau dalam un-
dang-undang Parlemen Persemak-
muran atau suatu Negara.

(6) Kekuasaan yang diberikan oleh pasal 
ini tidak dapat ditafsirkan sebagai di-
batasi dengan cara apapun oleh keten-
tuan Pasal 105 Konstitusi ini.

BAB V

NEGARA BAGIAN-NEGARA 
BAGIAN

Pasal 106

Kelanjutan Konstitusi

Konstitusi masing-masing Negara 
Bagian Persemakmuran akan, berdasar-
kan Konstitusi ini, berlanjut sebagaimana 
pada saat pembentukan Persemakmuran, 
atau pada saat pengakuan atau pemben-
tukan Negara Bagian tersebut, sesuai 
dengan kasusnya, sampai diubah sesuai 
dengan Konstitusi Negara Bagian.

Pasal 107

Kelanjutan Kekuasaan Parlemen 
Negara Bagian

Setiap kekuasaan Parlemen Koloni 
yang telah menjadi atau menjadi suatu 
Negara Bagian, akan, kecuali berdasar-
kan Konstitusi ini semata-mata diserah-
kan pada Parlemen Persemakmuran atau 
ditarik dari Parlemen Negara Bagian, 
berlanjut sebagaimana pada saat pemben-
tukan Persemakmuran, atau pada saat 
pengakuan atau pembentukan Negara 
Bagian, sesuai dengan kasusnya.
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Pasal 108

Kelanjutan undang-undang Negara 
Bagian

Setiap undang-undang yang berlaku di 
Koloni yang telah menjadi atau menjadi 
sebuah Negara Bagian, dan berkaitan 
dengan masalah yang berada dalam 
kekuasaan Parlemen Persemakmuran, 
akan, sesuai dengan Konstitusi ini, terus 
berlaku di Negara Bagian itu; dan sampai 
ketentuan dibuat atas nama Negara 
Bagian itu oleh Parlemen Persemakmu-
ran, Parlemen Negara Bagian tersebut 
akan memiliki kekuasaan untuk mengu-
bah dan mencabut undang-undang yang 
dimiliki Koloni sebelum dia menjadi 
sebuah Negara Bagian.

Pasal 109

Inkonsistensi Undang-Undang

Ketika undang-undang suatu Negara 
Bagian tidak sesuai dengan undang-un-
dang Persemakmuran, maka yang 
terakhir yang akan berlaku, dan yang 
pertama akan, sejauh ketidaksesuaian-
nya, menjadi tidak sah.

Pasal 110

Ketentuan Mengacu Pada Gubernur

Ketentuan-ketentuan dalam Konsti-
tusi ini yang berkaitan dengan Guber-
nur Negara Bagian meluas dan berlaku 
untuk Gubernur sementara suatu Negara 
Bagian, atau kepala jabatan eksekutif 
atau administratif lainnya dari pemerin-
tahan Negara Bagian.

Pasal 111

Negara Bagian Dapat Menyerahkan 
Wilayah

Parlemen Negara Bagian dapat menyer-
ahkan suatu bagian dari Negara Bagian 
kepada Persemakmuran; dan setelah 
penyerahan, dan penerimaan oleh Perse-

makmuran, bagian Negara Bagian terse-
but akan tunduk pada yurisdiksi eksklusif 
Persemakmuran.

Pasal 112

Negara Dapat Memungut Biaya 
Untuk Undang-Undang Inspeksi

Setelah bea cukai seragam diberlakukan, 
suatu Negara Bagian dapat memungut 
pada impor atau ekspor, atau barang yang 
masuk atau keluar dari Negara Bagian, 
biaya-biaya yang diperlukan untuk 
melaksanakan undang-undang inspeksi 
Negara Bagian tersebut; tetapi hasil 
bersih dari semua biaya yang dipungut 
tersebut akan digunakan oleh Persemak-
muran; dan undang-undang inspeksi 
tersebut dapat dibatalkan oleh Parlemen 
Persemakmuran.

Pasal 113

Cairan Yang Memabukkan

Semua cairan yang difermentasi, disul-
ing, dan cairan-cairan memabukkan 
lainnya yang masuk ke Negara Bagian 
manapun atau tetap di dalamnya untuk 
digunakan, dijual, dikonsumsi, atau disi-
mpan, harus tunduk pada undang-undang 
Negara Bagian seolah-olah cairan terse-
but diproduksi di Negara Bagian tersebut.

Pasal 114

Negara Bagian Tidak Membangun 
Angkata Bersenjata. Perpajakan 
Properti Persemakmuran Atau 

Negara Bagian

Suatu Negara Bagian tidak akan, tanpa 
persetujuan Parlemen Persemakmu-
ran, membangun atau mempertahankan 
angkatan laut atau angkatan bersenjata 
apa pun, atau menetapkan pajak atas harta 
milik Persemakmuran jenis apa pun, dan 
Persemakmuran tidak dapat mengenakan 
pajak atas harta milik Negara Bagian 
jenis apa pun.
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Pasal 115

Negara Bagian tidak mencetak uang

Suatu Negara Bagian tidak boleh mence-
tak uang, atau membuat apa pun kecuali 
uang emas dan perak sebagai alat pemba-
yaran utang yang sah.

Pasal 116

Persemakmuran tidak membuat 
undang-undang berkaitan dengan 

agama

Persemakmuran tidak akan membuat 
undang-undang apapun untuk menetap-
kan agama apapun, atau memaksakan 
ketaatan agama, atau melarang kebe-
basan menjalankan agama, dan tidak ada 
ujian agama yang disyaratkan sebagai 
NXDOL¿NDVL� XQWXN� VHWLDS� MDEDWDQ� DWDX�
dewan kepercayaan publik di bawah 
Persemakmuran.

Pasal 117

Hak warga di Negara Bagian

Seorang subjek Ratu, penduduk di 
Negara Bagian mana pun, tidak akan 
tunduk di Negara Bagian lain pada keti-
dakmampuan atau diskriminasi yang 
tidak sama-sama berlaku untuknya jika 
dia subjek penduduk Ratu di Negara 
Bagian lain tersebut.

Pasal 118

Pengakuan undang-undang dan 
sebagainya di Negara Bagian

Kepercayaan dan penerimaan penuh 
harus diberikan, di seluruh Persemakmu-
ran, kepada undang-undang, peraturan 
dan hukum publik, dan proses pengadilan 
setiap Negara Bagian.

Pasal 119

Perlindungan Negara Bagian dari 
invasi dan kekerasan

Persemakmuran akan melindungi setiap 

Negara Bagian dari invasi dan, pada 
penerapan Pemerintahan Eksekutif 
Negara Bagian, dari kekerasan domestik.

Pasal 120

Penahanan pelanggar terhadap 
undang- undang Persemakmuran

Setiap Negara Bagian akan membuat 
ketentuan tentang penahanan di penjara 
atas seseorang yang didakwa atau divo-
nis hukum karena pelanggaran terha-
dap undang-undang Persemakmuran, 
dan tentang hukuman atas seseorang 
yang divonis karena kejahatan tersebut, 
dan Parlemen Persemakmuran dapat 
membuat undang-undang untuk member-
lakukan ketentuan-ketentuan ini.

BAB VI

NEGARA BAGIAN BARU

Pasal 121

Negara Bagian baru dapat diterima 
atau didirikan

Parlemen dapat menerima menjadi 
Persemakmuran atau mendirikan Negara 
Bagian baru, dan berdasarkan pener-
imaan atau pendirian tersebut dapat 
membuat atau memberlakukan syarat 
dan ketentuan, termasuk tingkat repre-
sentasi dalam salah satu Dewan Parle-
men, sejauh dianggap sesuai.

Pasal 122

Pemerintahan wilayah-wilayah

Parlemen dapat membuat undang-un-
dang untuk pemerintahan wilayah-
wilayah yang telah ditaklukkan oleh 
Negara Bagian dan diterima oleh Perse-
makmuran, atau suatu wilayah yang 
ditempatkan oleh Ratu di bawah otoritas 
dari dan diterima oleh Persemakmuran, 
atau diakuisisi oleh Persemakmuran, dan 
dapat mengizinkan perwakilan wilayah 
tersebut di dalam salah satu Dewan 
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Parlemen berdasarkan syarat dan keten-
tuan yang dianggapnya sesuai.

Pasal 123

Perubahan batas-batas Negara Bagian

Parlemen Persemakmuran dapat, dengan 
persetujuan dari Parlemen Negara 
Bagian, dan persetujuan dari mayoritas 
pemilih dalam pemungutan suara Negara 
Bagian terkait persoalan penambahan, 
pengurangan, atau perubahan batas-batas 
Negara Bagian, sesuai dengan syarat dan 
ketentuan yang disepakati, dan dengan 
persetujuan yang sama, dapat membuat 
ketentuan-ketentuan terkait pember-
lakuan dan pelaksanaan penambahan, 
penurunan atau perubahan wilayah 
dalam kaitannya dengan Negara Bagian 
yang bersangkutan.

Pasal 124

Pembentukan Negara Bagian baru

Suatu Negara Bagian baru dapat diben-
tuk oleh pemisahan wilayah dari suatu 
Negara Bagian, tetapi hanya dengan 
persetujuan Parlemennya, dan Negara 
Bagian baru dapat dibentuk oleh pengga-
bungan dua atau lebih Negara Bagian atau 
beberapa bagian Negara Bagian, tetapi 
hanya dengan persetujuan dari Parlemen 
dari Negara Bagian yang bersangkutan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 125

Kursi Pemerintah

Kursi Pemerintah Persemakmuran akan 
ditentukan oleh Parlemen, dan harus 
berada dalam wilayah yang diberikan 
atau diakuisisi oleh Persemakmuran, 
dan akan berada di tangan dan jadi milik 
Persemakmuran, dan harus berada di 
Negara Bagian New South Wales, dan 

jauhnya tidak akan kurang dari seratus 
mil dari Sydney.

Wilayah tersebut harus memuat luas 
tidak kurang dari seratus mil persegi, dan 
bagian tersebut harus terdiri dari tanah 
Mahkota yang diberikan kepada Perse-
makmuran tanpa pembayaran.

Parlemen akan duduk di Melbourne sampai 
dia bersidang di kursi Pemerintah.

Pasal 126

Kuasa bagi Yang Mulia untuk 
memberi wewenang kepada Gubernur 
Jenderal untuk menunjuk para wakil

Ratu dapat memberikan wewenang 
kepada Gubernur Jenderal untuk menun-
juk seorang, atau beberapa orang, secara 
bersama-sama atau sendiri-sendiri, untuk 
menjadi deputi atau deputi-deputinya di 
setiap bagian Persemakmuran, dan dalam 
kapasitas itu, untuk menjalankan sesuai 
keinginan Gubernur Jenderal kekuasaan 
dan fungsi Gubernur Jenderal sejauh 
dia anggap patut untuk memberikan 
kepada ke deputi atau deputi-deputi itu, 
berdasarkan pembatasan yang dinyatakan 
atau arahan yang diberikan Ratu; tetapi 
penunjukan deputi atau deput-deputi itu 
tidak akan mempengaruhi pelaksanaan 
kekuasaan dan fungsi oleh Gubernur 
Jenderal sendiri.

Pasal 127

[Pasal ini telah dihapuskan]

BAB VIII

PERUBAHAN KONSTITUSI

Pasal 128

Cara-cara Perubahan Konstitusi

Konstitusi ini tidak boleh diubah kecuali 
dengan cara berikut:
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Usulan undang-undang untuk peruba-
hannya harus disahkan oleh mayoritas 
mutlak setiap Dewan Parlemen, dan tidak 
kurang dari dua atau lebih dari enam 
bulan setelah masuknya usulan itu kepada 
kedua Dewan, usulan undang-undang itu 
harus diserahkan di setiap Negara Bagian 
dan Wilayah kepada para pemilih yang 
memenuhi syarat untuk memilih dalam 
pemilihan anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat.

Tetapi jika satu di antara kedua Dewan 
meluluskan usulan undang-undang terse-
but dengan mayoritas mutlak, dan Dewan 
lain menolak atau gagal meluluskannya, 
atau meluluskannya dengan perubahan 
yang tidak disetujui oleh Dewan yang 
disebut pertama, dan jika setelah jangka 
waktu tiga bulan Dewan yang disebut 
pertama di masa persidangan yang sama 
atau yang berikutnya kembali melulus-
kan usulan undang-undang itu dengan 
mayoritas mutlak dengan atau tanpa 
perubahan yang telah dibuat atau disetu-
jui oleh Dewan yang lain, dan Dewan 
lain menolak atau gagal meluluskan atau 
meluluskannya dengan perubahan yang 
tidak disetujui oleh Dewan yang disebut-
kan pertama, maka Gubernur-Jenderal 
dapat mengajukan usulan undang-undang 
yang terakhir diusulkan oleh Dewan yang 
disebut pertama, baik dengan atau tanpa 
perubahan yang kemudian disepakati 
oleh kedua Dewan, kepada pemilih di 
setiap Negara Bagian dan Wilayah yang 
memenuhi syarat untuk memilih dalam 
pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat.

Apabila usulan undang-undang disam-
paikan kepada pemilih, pemungutan 
suara harus dengan cara yang ditetapkan 
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lih anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
menjadi seragam di seluruh Persemak-
muran, hanya satu-setengah pemilih 
yang memberikan suara mendukung dan 
menolak usulan undang-undang yang 
akan dihitung di dalam Negara Bagian di 
mana hak pilih orang dewasa berlaku.

Dan jika dalam mayoritas Negara Bagian 
terdapat mayoritas pemilih suara yang 
memberikan suara menyetujui usulan 
undang-undang, dan jika mayoritas dari 
semua pemilih yang memberikan suara 
juga menyetujui usulan undang-undang 
tersebut, maka usulan undang-undang 
itu harus disampaikan kepada Gubernur 
Jenderal untuk mendapat persetujuan 
Ratu.

Tidak ada perubahan yang mengurangi 
proporsi perwakilan Negara Bagian 
manapun baik di dalam Dewan Parle-
men, atau jumlah minimum perwakilan 
dari suatu Negara Bagian di Dewan 
Parlemen, atau penambahan, pengu-
rangan, atau pengubahan batas-batas 
Negara Bagian, atau dengan cara apapun 
mempengaruhi ketentuan Konstitusi ini 
yang terkait dengan hal tersebut, yang 
dapat menjadi undang-undang kecuali 
mayoritas pemilih yang memberikan 
suara di Negara Bagian itu menyetujui 
usulan undang-undang tersebut.

Dalam pasal ini. Wilayah berarti bagian 
wilayah teritorial mana pun yang diru-
juk dalam Pasal 122 Konstitusi ini di 
mana wilayah tersebut terdapat sebuah 
undang-undang yang berlaku yang 
mengizinkan perwakilannya ada di dalam 
Dewan Perwakilan Rakyat.
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Nama Resmi : Republik Austria

Ibu Kota Negara :  Wina (Vienna)

Konstitusi :  1920 revisi 1929 yang perkenalkan lagi tahun 
1945 dan direvisi terakhir pada tahun 2013

Bahasa Resmi :  Jerman

Bentuk Negara :  Federal 

Sistem Pemerintahan :  Parlementer

Bentuk Pemerintahan :  Republik Federal

Kepala Negara :  Presiden dipilih setiap 6 tahun

Kepala Pemerintahan : Kanselir dipilih oleh presiden

Lembaga Legislatif  :  Bikameral; Majelis Federal atau Bundesver-
sammlung terdiri Dewan Federal atau Bundes-
rat dan Dewan Nasional atau Nationalrat 

Lembaga Yudikatif :  Mahkamah Agung atau Oberster Gerichtshof; 
Pengadilan Administrasi atau Verwaltungs-
gerichtshof;   dan Mahkamah Konstitusi atau 
Verfassungsgerichtshof.
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3DVDO��

Austria adalah sebuah republik demokra-
tis. Hukumnya berasal dari rakyat.

3DVDO��

(1) Austria adalah negara federal.

(2) Negara Federal terdiri dari Neg-
ara Bagian Burgenland, Carinthia, 
Lower Austria, Upper Austria, Sal-
zburg, Styria, Tirol, Vorarlberg, dan 
Wina yang otonom.

(3) Perubahan dalam komposisi Neg-
ara Bagian atau pembatasan keterli-
batan Negara Bagian yang diatur da-
lam ayat ini dan dalam Pasal 3 juga 
mensyaratkan peraturan konstitu-
sional Negara Bagian.

3DVDO��

(1) Wilayah federal yang terdiri dari 
wilayah Negara Bagian Federal.

(2) Perjanjian negara yang mengubah 
batas-batas Federal hanya dapat 
disimpulkan dengan persetujuan 
dari Negara Bagian yang terkena 
dampak.

(3) Perubahan batas-batas dalam 
wilayah Federal mensyaratkan un-
dang-undang bersamaan dari Fed-
erasi dan Pembela yang terkena 
GDPSDN�� 5DWL¿NDVL� EDWDV�EDWDV� GD-
lam wilayah Federal hanya mem-
butuhkan hukum bersamaan dari 

Negara Bagian yang berlaku.

(4) Resolusi Dewan Nasional tentang 
perubahan batas sesuai dengan ayat 
2 dan 3, sejauh tidak menyangkut 
UDWL¿NDVL� EDWDV�� PHQV\DUDWNDQ� VHWL-
daknya suara setengah dari anggota 
dan mayoritas dua pertiga dari suara 
yang diberikan. 

3DVDO��

(1) Wilayah federal memiliki mata 
uang, wilayah perekonomian, dan 
daerah beacukai yang seragam.

(2) Bea cukai pembatas atau batasan-
batasan lalu lintas lainnya tidak dapat 
dibentuk dalam wilayah federal.

3DVDO��

 (1) Ibu Kota federal dan kedudukan pe-
merintah federal tertinggi adalah 
Wina.

(2) Selama masa keadaan luar biasa 
Presiden Federal dapat, atas per-
mintaan dari Pemerintah Federal, 
memindahkan kedudukan pemer-
intahan federal tertinggi ke tempat 
lain di wilayah federal.

3DVDO��

(1) Untuk Republik Austria berlaku ke-
warganegaraan yang seragam.

(2) Warga negara adalah warga negara 
yang memiliki domisili utama; na-
mun undang-undang negara dapat 
menetapkan bahwa juga warga neg-
ara yang memiliki domisili, tetapi 
bukan domisili utama mereka, 
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dalam Negara dari warga negara itu.

(3) Domisili utama seseorang didirikan 
di tempat yang telah menetap den-
gan niat, dapat dibuktikan atau mun-
cul dari keadaan, untuk mendirikan di 
sana pusat hubungan hidupnya. Jika 
persyaratan ini, atas dasar pertim-
bangan keseluruhan hubungan profe-
sional, ekonomi dan sosial seseorang, 
dipenuhi oleh lebih dari satu domis-
ili, orang ini harus menunjuk sebagai 
kepala sekolahnya berdomisili yang 
memiliki hubungan terdekat.

(4) Dalam hal-hal yang berkaitan dengan 
pemilihan Presiden Federal, pemili-
han untuk badan perwakilan umum 
dan Parlemen Eropa, pemilihan wa-
likota oleh mereka yang berhak memi-
lih dewan kota, dalam hal-hal yang 
berkaitan dengan mengadakan ref-
erendum, plebisit dan jajak pendapat 
publik berdasarkan konstitusi federal 
atau konstitusi suatu Negara, serta da-
lam hal partisipasi langsung dari mer-
eka yang berhak memilih dewan kota 
dalam menangani bidang kompetensi 
mereka sendiri dari kota, untuk jangka 
waktu penahanan atau penangkapan 
dalam Undang-Undang Dasar Fed-
eral tentang perlindungan kebebasan 
pribadi, Lembaran Undang-Undang 
Federal No. 684/1988, tempat tinggal 
terakhir, di luar batas penahanan atau 
penahanan, atau utama terakhir tem-
pat tinggal, di luar tempat penangka-
pan atau penahanan, sebelum penah-
anan atau penangkapan dianggap se-
bagai tempat tinggal utama dari orang 
yang ditahan atau ditangkap.

3DVDO��

(1) Semua warga negara sama di de-
pan hukum. Keistimewaan ber-
dasarkan kelahiran, jenis kelamin, 
warisan, kelas atau agama tidak 
termasuk. Tidak seorang pun akan 

didiskriminasi karena disabili-
tasnya. Republik (Federasi, Neg-
ara Bagian, dan kota) berkomitmen 
untuk memastikan perlakuan yang 
sama terhadap orang-orang disabil-
itas dan tidak disabilitas di semua 
bidang kehidupan sehari-hari.

(2) Federasi, Negara Bagian dan kota 
secara nyata mendukung kesetaraan 
pria dan wanita. Langkah-langkah 
untuk mempromosikan kesetaraan 
faktual antara perempuan dan la-
ki-laki, khususnya menghilangkan 
ketidaksetaraan yang sebenarnya 
ada, dapat diterima.

(3) Penunjukan resmi dapat diterapkan 
sedemikian rupa untuk menunjuk-
kan jenis kelamin dari petugas yang 
berwenang. Hal yang sama berlaku 
untuk gelar, gelar akademik, dan 
deskripsi pekerjaan.

(4) Pegawai publik, termasuk anggota 
Tentara Federal, dijamin melak-
sanakan hak-hak politik mereka se-
cara tidak terbatas.

3DVDO��

(1) Jerman adalah bahasa resmi Repub-
lik tanpa mengurangi hak-hak yang 
diberikan oleh undang-undang Fed-
eral untuk bahasa-bahasa minoritas.

(2) Republik (Federasi, Negara Ba-
gian, dan kota) mendukung keane-
karagaman linguistik dan kultural-
nya yang telah berkembang, diek-
spresikan dalam kelompok etnis asli. 
Bahasa dan budaya, keberadaan dan 
pelestarian kelompok-kelompok et-
nis ini harus dihormati, dijaga, dan 
didukung.

(3) Bahasa isyarat Austria diakui se-
bagai bahasa yang merdeka. Keten-
tuan lebih lanjut diatur oleh un-
dang-undang.
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3DVDO��$

(1) Warna bendera Republik Austria 
adalah merah-putih-merah. Bend-
era terdiri dari tiga garis horisontal 
identik yang sama luasnya, di ten-
gah berwarna putih dan yang di atas 
serta di bawah berwarna merah.

(2) Lambang Republik Austria (lam-
bang Federal) terdiri dari elang yang 
tidak dikekang, berkepala satu, hi-
tam, berlengan emas, dan berli-
dah merah yang pada dadanya me-
makai perisai merah berpotongan 
dengan perempatan perak. Di atas 
kepalanya, elang memakai mahkota 
berbentuk dinding benteng tiga den-
gan puncak. Sebuah cincin besi di 
ujung rantai mengelilingi lengan ca-
kar. Lengan kanan memegang sabit 
emas yang menghadap ke dalam, 
dan yang kiri memegang palu emas.

(3) Ketentuan lebih rinci, khusus-
nya terkait perlindungan warna, 
lambang, dan cap Republik, yang 
ditetapkan oleh undang-undang fed-
eral.

3DVDO��

(1) Aturan umum undang-undang inter-
nasional yang diakui sebagai bagian 
integral dari undang-undang Fed-
eral.

(2) Perundang-undangan atau perjan-
jian yang membutuhkan persetu-
juan sesuai dengan Pasal 50 ayat 
(1) dapat mengalihkan kewenan-
gan Federal tertentu kepada organ-
isasi antar pemerintah dan otoritas 
mereka dan dapat dalam kerangka 
undang-undang internasional men-
gatur aktivitas agen negara asing di 
Austria serta aktivitas agen Austria 
di luar negeri.

3DVDO��$

(1) Austria tunduk pada pertahanan na-
sional semesta. Tugasnya adalah un-
tuk menjaga independensi wilayah 
federal serta tidak dapat diganggu 
gugat dan kesatuannya, terutama 
dalam hal pemeliharaan dan per-
tahanan netralitas permanen. Da-
lam hubungan ini, juga, penguku-
han konstitusi dan kemampuannya 
untuk berfungsi serta kebebasan 
demokratis warga perlu dijaga dan 
dipertahankan dari tindakan seran-
gan bersenjata dari luar.

(2) Pertahanan nasional semesta terdiri 
dari pertahanan militer, intelektual, 
sipil, dan ekonomi nasional.

(3) Setiap laki-laki berkebangsaan 
Austria bertanggung jawab untuk 
dinas militer. Penentang yang me-
nolak pemenuhan wajib militer dan 
membebaskan darinya dari kewa-
jiban itu harus melakukan layanan 
alternatif. Rincian ditetapkan oleh 
undang-undang.

(4) Orang yang menolak pemenuhan 
wajib militer dan membebaskan 
darinya harus melakukan layanan 
alternatif (layanan sipil).

3DVDO���

(1) Federasi memiliki kekuasaan legis-
lasi dan pelaksanaannya dalam hal-
hal berikut:

1. Konstitusi Federal, khususnya 
pemilihan untuk Dewan Nasi-
onal, dan petisi populer, refer-
endum publik dan plebisit pub-
lik sebagaimana disediakan 
oleh Konstitusi Federal; Mah-
kamah Konstitusi; Pengadilan 
Administratif; dengan pengec-
ualian organisasi pengadilan 
administratif Negara Bagian:
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1a. Pemilihan untuk parlemen 
Eropa; Kelompok aksi warga 
negara Eropa;

2. Urusan eksternal termasuk per-
wakilan politik dan ekonomi 
berkenaan dengan negara-neg-
ara lain, khususnya kesimpu-
lan dari perjanjian internasi-
onal, terlepas dari kompetensi 
Negara Bagian sesuai dengan 
Pasal 16 ayat 1; demarkasi per-
batasan; perdagangan barang 
dan ternak dengan negara lain; 
bea cukai;

3. Regulasi dan kontrol masuk 
dan keluar dari wilayah Fed-
eral; imigrasi dan emigrasi 
termasuk hak tempat tinggal 
untuk alasan kemanusiaan; 
paspor; larangan tinggal, pen-
gusiran dan deportasi; suaka; 
ekstradisi;

4.  Keuangan federal, khususnya 
pajak yang dikumpulkan se-
cara eksklusif atau sebagian 
atas nama Federasi; monopoli;

5. Moneter, kredit, bursa dan 
perbankan, bobot dan uku-
ran, standar, dan sistem tanda/
rambu;

6. Undang-undang perdata, ter-
masuk aturan-aturan yang 
berkaitan dengan hubungan 
ekonomi, namun tidak terma-
suk peraturan tentang transaksi 
barang nyata dengan orang as-
ing yang tunduk pada pem-
batasan oleh otoritas adminis-
tratif; undang-undang pidana, 
kecuali undang-undang pidana 
administrasi dan hukum acara 
pidana administrasi dalam 
hal-hal yang termasuk dalam 
lingkup kewenangan otonom 
Negara Bagian; administrasi 

peradilan; pendirian, kerja 
paksa dan institusi-institusi se-
rupa, untuk melindungi mas-
yarakat dari kejahatan, un-
sur-unsur yang merendahkan 
dan unsur lain yang berba-
haya; Pengadilan Administra-
tif; hak cipta; masalah pers; 
pengambilalihan untuk kepent-
ingan reklamasi, rekondisi dan 
restorasi daerah perkotaan dan 
pedesaan; pengambilalihan, se-
jauh tidak termasuk ke dalam 
lingkup kewenangan mandiri 
Negara Bagian, hal-hal yang 
terkait dengan kenotariatan, 
pengacara, dan profesi terkait;

7. Pemeliharaan perdamaian, ket-
ertiban dan keamanan, terma-
suk administrasi keamanan 
umum setempat, hak berserikat 
dan berkumpul; status pribadi, 
termasuk pendaftaran kelahi-
ran, pernikahan, dan kematian, 
dan perubahan nama; penga-
wasan orang asing dan regis-
trasi tempat kediaman; mas-
alah senjata, amunisi dan ba-
han peledak, dan penggunaan 
senjata api;

8. Masalah perdagangan dan in-
dustri, iklan publik dan broker 
komersial;  larangan persain-
gan yang tidak sehat, masalah 
paten dan perlindungan desain, 
merek dagang, dan deskripsi ko-
moditas lainnya; masalah agen 
paten; masalah teknik sipil; ka-
mar dagang, perniagaan, dan 
industri; pembentukan asosi-
asi profesional sejauh mereka 
menjangkau wilayah federal se-
cara keseluruhan, tetapi dengan 
pengecualian masalah-masalah 
yang termasuk bidang pertanian 
dan kehutanan;
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9. Sistem lalu lintas yang berkai-
tan dengan kereta api, pener-
bangan, dan pelayaran sejauh 
yang terakhir ini tidak terma-
suk dalam Pasal 11; lalu lin-
tas kendaraan bermotor; mas-
alah-masalah, dengan pengec-
ualian polisi jalan raya, yang 
menyangkut jalan yang dinya-
takan oleh undang-undang fed-
eral sebagai jalan raya federal 
karena pentingnya untuk lalu 
lintas transit; sungai dan polisi 
pelayaran sejauh tidak terma-
suk di bawah Pasal 11; sistem 
pos dan telekomunikasi; eval-
uasi kompatibilitas lingkungan 
untuk proyek-proyek yang ber-
kaitan dengan hal-hal ini yang 
berdampak material terhadap 
lingkungan akan diantisipasi;

10. Pertambangan, kehutanan, ter-
masuk pengapungan kayu, hak 
atas air, kontrol dan konser-
vasi perairan untuk pengen-
dalian banjir atau untuk pen-
giriman dan transportasi per-
ahu, regulasi aliran air, regulasi 
konstruksi dan pemeliharaan 
saluran air dan standardisasi 
pembangkit listrik dan lang-
kah-langkah pembangunan 
serta pengamanan di bidang 
ini; ketentuan transmisi tenaga 
listrik sejauh transmisi meman-
jang lebih dari dua Negara Ba-
gian atau lebih, masalah mesin 
uap atau mesin-mesin berte-
naga bahan lain; survei;

11. Legislasi tenaga kerja sejauh ini 
tidak termasuk ke dalam Pasal 
12; asuransi dan kontrak sosial; 
ruang bagi pekerja dan karyawan 
yang digaji dengan pengecualian 
yang berkaitan dengan pertanian 
dan kehutanan;

12. Kesehatan masyarakat den-
gan pengecualian pengubu-
ran dan pembuangan mayat-
mayat, sanitasi lingkungan dan 
layanan pertolongan pertama, 
tetapi hanya pengawasan sa-
nitasi sehubungan dengan ru-
mah sakit, panti jompo, resor 
kesehatan dan sumber daya 
alam yang mengandung obat; 
langkah-langkah untuk men-
gatasi faktor-faktor berbahaya 
bagi lingkungan dengan cara 
melampaui ambang batas ma-
suk, masalah hewan; masalah 
gizi, termasuk pemeriksaan ba-
han makanan;

13. Layanan arsip dan perpus-
takaan untuk ilmu dan tujuan 
khusus; masalah koleksi fed-
eral dan badan yang melayani 
Pasal dan ilmu pengetahuan, 
semua hal yang berkaitan den-
gan teater federal, namun tidak 
termasuk penetapan perkum-
pulan dan tingkatan struktural-
nya maupun perlakuan yang 
diberikan oleh otoritas bangu-
nan resmi terkait pembangunan 
yang berhubungan dengan un-
sur-unsur luar dari gedung-ge-
dung tersebut; pelestarian 
monumen; masalah agama; 
sensus serta, dengan memberi-
kan hak kepada Negara Bagian 
untuk terlibat di dalam wilayah 
mereka sendiri dalam setiap 
jenis statistik, kegiatan statis-
tik lainnya sejauh tidak me-
layani kepentingan satu Neg-
ara saja; hibah dan yayasan ke-
tika tujuan mereka melampaui 
lingkup kepentingan satu Neg-
ara Bagian dan sampai saat itu 
tidak diatur secara otonom oleh 
Negara Bagian tersebut;
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14. Organisasi dan tata laksana 
kepolisian federal dan kantor 
polisi federal; penetapan syarat 
dan ketentuan pembentukan 
dan organisasi kekuatan pe-
lindung lainnya, termasuk per-
senjataan mereka dan hak un-
tuk menggunakan senjata;

15. Masalah militer; masalah 
kerusakan perang dan lang-
kah-langkah untuk menye-
jahterakan ayat veteran 
perang dan tanggungan mer-
eka yang masih hidup, per-
awatan makam pahlawan; tin-
dakan apapun yang perlu den-
gan alasan atau sebagai akibat 
dari perang untuk memastikan 
keseragaman pelaksanaan ke-
wenangan ekonomi, khususnya 
yang berkaitan dengan pasokan 
bahan kebutuhan pokok bagi 
penduduk;

16. Pembentukan otoritas federal 
dan badan-badan federal lain-
nya; kode layanan dan staf per-
wakilan untuk hak karyawan 
federal, dan

17. Kebijakan kependudukan pop-
ulasi sejauh ini menyangkut 
pemberian tunjangan anak-
anak dan pengaturan pemer-
ataan beban atas nama kelu-
arga.

18. Dihapus oleh Lembaran Un-
dang-Undang Federal I No. 
12/2012

(2) Dalam undang-undang Federal 
tentang hak waris atas tanah per-
tanian yang tidak terbagi-bagi 
serta dalam undang-undang fed-
eral yang disahkan  sesuai dengan 
ayat (1) subayat 10, badan legisla-
tif Negara Bagian diberi kewenan-
gan untuk mengeluarkan ketentuan 

pelaksanaan sehubungan dengan 
ketentuan-ketentuan khusus yang 
KDUXV�GLVHEXW�VHFDUD�VSHVL¿N��.HWHQ-
tuan Pasal 15 ayat (6) harus dapat 
diterapkan secara analog pada un-
dang-undang Negara Bagian. Pelak-
sanaan undang-undang pelaksanaan 
yang dikeluarkan dalam kasus terse-
but adalah tanggung jawab Feder-
asi, namun ketentuan persyaratan-
nya, sejauh terkait dengan ketentuan 
pelaksanaan undang-undang Negara 
Bagian, mensyaratkan persetujuan 
dengan pemerintah Negara yang 
bersangkutan.

(3) Federasi harus memberikan kesem-
patan kepada Negara Bagian untuk 
menyampaikan pandangan mereka 
sebelum menandatangani perjan-
jian sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 1 yang dianggap perlu 
atau akan mempengaruhi wilayah 
otonom kewenangan Negara Bagian 
dengan cara lain.

(4) Dihapus oleh Lembaran Undang-Un-
dang Federal Nomor 1013/1994.

(5) Dihapus oleh Lembaran Undang-Un-
dang Federal Nomor 1013/1994.

(6) Dihapus oleh Lembaran Undang-Un-
dang Federal Nomor 1013/1994.

3DVDO���

(1) Dalam hal-hal berikut, legislasi 
adalah kewenangan Federasi, se-
mentara pelaksanaannya adalah ke-
wenangan Negara Bagian:

1. kewarganegaraan;

2. asosiasi profesi sejauh mereka 
tidak termasuk ke dalam Pasal 
10, tetapi dengan pengecualian 
asosiasi-asosiasi di bidang per-
tanian dan kehutanan;
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3. urusan perumahan nasional;

4. polisi jalan raya;

5. sanitasi, dan

6. jasa pengiriman dalam neg-
eri terkait lisensi pengiriman, 
fasilitas pengiriman dan lang-
kah-langkah wajib fasilitas 
tersebut sejauh tidak berlaku 
untuk sungai Danube, Danau 
Constance, Danau Neusiedl, 
dan batas-batas yang meren-
tang di perairan perbatasan 
lainnya.

7. Penilaian dampak lingkungan 
untuk proyek-proyek yang ber-
kaitan dengan hal-hal ini yang 
berdampak material terhadap 
lingkungan akan diantisipasi; 
sejauh kebutuhan untuk mas-
alah peraturan yang seragam 
dianggap ada, persetujuan dari 
proyek tersebut. 

8. perlindungan binatang, sepan-
jang tidak berada di kompe-
tensi undang-undang federal 
sesuai dengan peraturan lain-
nya, dengan pengecualian dari 
pelaksanaan berburu atau me-
mancing.

(2)  Sejauh dianggap perlu adanya pera-
turan yang seragam, maka prosedur 
administrasi ketentuan umum hu-
kum pidana administrasi, prosedur 
pidana administrasi dan pelaksa-
naan administrasi, juga dalam hal-
hal di mana legislasi berada di tan-
gan Negara Bagian, khususnya juga 
dalam hal perpajakan, ditentukan 
oleh undang-undang federal; pera-
turan yang berbeda hanya dapat dib-
uat dalam undang-undang Federal 
atau Negara Bagian yang menetap-
kan lingkup administrasi tertentu 
ketika mereka diperlukan untuk 

regularisasi masalah yang terkait.

(3)  Peraturan yang memberikan ke-
wenangan pada undang-undang 
federal yang ditetapkan sesuai den-
gan ayat (1) dan (2) harus dikeluar-
kan, kecuali ditentukan lain dalam 
undang-undang ini, oleh Federasi. 
Cara publikasi peraturan yang mem-
berikan kewenangan ini yang diter-
bitkan oleh Negara Bagian dalam 
hal-hal yang terkait ayat (1), Nomor  
4 dan 6 yang kewenangannya diber-
ikan oleh undang-undang federal 
dapat ditentukan oleh undang-un-
dang federal.

 (4)  Penerapan undang-undang yang di-
undangkan sesuai dengan ayat (2) 
dan peraturan yang memberikan ke-
wenangan yang diterbitkan dengan 
ini berada di tangan Federasi atau 
Negara-Bagian, tergantung pada 
masalah prosedur yang harus di-
jalankan oleh Federasi atau Negara 
Bagian.

(5)  Undang-undang Federal dapat me-
netapkan batas keluaran yang ser-
agam untuk polutan atmosfer sejauh 
kebutuhan akan masalah peraturan 
yang seragam ada. Ini tidak dapat 
dilampaui dalam peraturan Federal 
dan Negara yang ditentukan untuk 
masing-masing sektor administrasi.

(6) Sejauh ada kebutuhan untuk mas-
alah peraturan seragam dianggap 
ada, undang-undang Federal juga 
akan menetapkan prosedur parti-
sipasi warga negara untuk proyek 
yang akan diatur oleh hukum Fed-
eral, partisipasi dalam prosedur ad-
ministrasi, dan pertimbangan hasil 
dari prosedur partisipasi warga pada 
saat masalah perizinan yang diper-
lukan untuk proyek-proyek terse-
but serta persetujuan proyek yang 
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ditentukan dalam Pasal 10 ayat 1 su-
bayat 9. Sehubungan dengan pelak-
sanaan peraturan ini ayat 4 berlaku.

(7) Dalam hal-hal yang ditentukan da-
lam ayatg 1 subayat 7 dan 8, we-
wenang berikut diberikan pada Pe-
merintah Federal dan masing-mas-
ing kementerian Federal sebagai 
lawan dari Pemerintah Negara:

1. kekuatan untuk memeriksa 
melalui dokumen lembaga 
Federal dari otoritas negara;

2. kekuatan untuk menuntut pen-
giriman laporan sehubungan 
dengan pelaksanaan hukum 
dan peraturan yang dikeluar-
kan oleh Federasi; 

3. kekuatan untuk menuntut per-
siapan masalah hukum dan tata 
cara oleh Federasi semua infor-
masi yang diperlukan sehubun-
gan dengan eksekusi;

4. kekuatan dalam hal tertentu 
untuk menuntut informasi dan 
penyajian dokumen sejauh ini 
diperlukan untuk pelaksanaan 
kekuatan lain.

3DVDO���

(1) Dalam hal-hal berikut, undang-un-
dang tentang prinsip-prinsip adalah 
urusan Federasi, masalah penerapan 
undang-undang, dan pelaksanaan 
urusan Negara Bagian:

1. kesejahteraan sosial; kebijakan 
populasi sejauh tidak termasuk 
dalam Pasal 10; instansi so-
sial dan kesejahteraan publik; 
bersalin, bayi dan kesejahter-
aan remaja; rumah sakit dan 
panti jompo; persyaratan yang 
akan dikenakan karena alasan 
kesehatan di tempat peristira-
hatan, sanatoria, dan instansi 

kesehatan; sumber daya kuratif 
alami;

2.  lembaga ublik untuk penye-
suaian sengketa di luar penga-
dilan;

3.  pembaharuan tanah, khususnya 
tindakan konsolidasi tanah dan 
pemukiman kembali;

4.  perlindungan tanaman terha-
dap penyakit dan hama;

5.  hal-hal yang berkaitan dengan 
daya listrik sejauh mereka ti-
dak termasuk dalam Pasal 10;

6.  undang-undang perburuhan dan 
perlindungan pekerja dan pega-
wai yang menyangkut pekerja 
dan pegawai yang bergerak di 
bidang pertanian dan kehutanan.

(2) Undang-Undang dasar dan keten-
tuan mendasar dalam undang-un-
dang Federal ditentukan secara te-
gas.

3DVDO���

(1) Kompetensi Federasi dan Negara 
Bagian di bidang perpajakan akan 
ditentukan dalam undang-undang 
konstitusional Federal khusus (“Un-
dang-undang Keuangan Konstitu-
sional”).

(2) Federasi, Negara Bagian, dan kota 
harus bertujuan untuk mendapatkan 
keseimbangan keseluruhan dan ang-
garan berimbang yang berkelanjutan 
dalam menjalankan urusan ekonomi 
mereka. Mereka harus mengoordi-
nasikan penganggaran mereka sehu-
bungan dengan tujuan-tujuan ini.

(3)  Federasi, Negara Bagian dan kota 
harus bertujuan pada status yang 
sama antara wanita dan pria dalam 
penganggaran.
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3DVDO���

(1)  Sebagaimana ditentukan dalam ayat 
berikut, undang-undang dan pelak-
sanaan di bidang sekolah dan di 
bidang pendidikan dalam hal-hal 
yang berkaitan dengan asrama siswa 
dan asrama siswa adalah urusan 
Federasi. Hal-hal yang diselesaikan 
dalam Pasal 14a bukan milik seko-
lah dan pendidikan dalam maksud 
Pasal ini.

(2)  Sebagaimana ditentukan sebaliknya 
oleh ayat 4 subayat a di bawah ini, 
undang-undang adalah urusan Fed-
erasi, melaksanakan bisnis Pem-
balas dalam hal-hal yang berkaitan 
dengan kode layanan untuk dan hak 
perwakilan staf dari guru di seko-
lah wajib umum. Undang-Undang 
Federal tersebut dapat memberday-
akan badan legislatif Negara untuk 
mengeluarkan ketentuan pelaksa-
naan ke ketentuan individual yang 
KDUXV�GLWHQWXNDQ�VHFDUD�VSHVL¿N��GD-
lam hal ini ketentuan Pasal 15 ayat 
6 berlaku secara analog. Tata cara 
yang memungkinkan sehubungan 
dengan undang-undang Federasi 
tersebut, kecuali sebagaimana diten-
tukan di sini, akan dikeluarkan oleh 
Federasi.

(3) Dalam hal-hal berikut, undang-un-
dang tentang prinsip-prinsip adalah 
urusan Federasi, masalah penerapan 
undang-undang, dan pelaksanaan 
urusan Negara Bagian:

a. komposisi dan disposisi, ter-
masuk pengangkatan dan re-
munerasi anggota mereka, dari 
dewan yang akan dibentuk se-
bagai bagian dari otoritas seko-
lah Federal;

b. kerangka kerja organisasi 
(struktur, bentuk organisasi, 

pendirian, pemeliharaan, pem-
bubaran, distrik setempat, uku-
ran kelas dan periode pengaja-
ran) wajib sekolah negeri;

c. kerangka organisasi asrama 
siswa yang dikelola publik 
disediakan secara khusus atau 
terutama untuk murid sekolah 
wajib;

G�� NXDOL¿NDVL� SHNHUMDDQ� SURIH-
sional untuk guru taman kanak-
kanak dan asisten pendidikan 
untuk ditempatkan oleh Neg-
ara Bagian, kota, atau asosiasi 
kota di pusat-pusat dan asrama 
siswa yang disediakan secara 
eksklusif atau terutama wajib 
untuk murid sekolah.

(4) Dalam hal-hal berikut, legislasi dan 
pelaksanaan adalah urusan Negara 
Bagian:

a. kompetensi kewenangan, atas 
dasar undang-undang diun-
dangkan sesuai dengan ayat 2 
di atas, untuk latihan layanan 
prerogatif lebih guru di se-
kolah-sekolah wajib publik; 
undang-undang Negara Ba-
gian harus menetapkan bahwa 
otoritas sekolah Federal ha-
rus berpartisipasi dalam penu-
gasan, pilihan lain untuk po-
sisi layanan, dan penghargaan 
serta dalam proses kelayakan 
dan disiplin. Partisipasi da-
lam penunjukan, pemilihan 
lain untuk posisi layanan, dan 
penghargaan harus di semua 
acara terdiri dari hak nomi-
nasi pada bagian dari otoritas 
sekolah Federal tingkat dasar; 
dalam Undang-Undang Neg-
ara Bagian dapat ditetapkan 
bahwa hak prerogatif layanan 
atas guru untuk sekolah wajib 
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umum dipenuhi oleh lembaga 
sekolah masing-masing Feder-
asi, yang terikat oleh instruksi 
pemerintah Negara.

b. sistem taman kanak-kanak dan 
sistem rumah-hari.

(5) Dalam hal-hal berikut ini, un-
dang-undang dan pelaksanaannya, 
dalam penyimpangan dari keten-
tuan ayat 2 hingga 4 di atas, adalah 
kepentingan Federasi:

a. sekolah praktik umum, taman 
kanak-kanak demonstrasi, ru-
mah singgah demonstrasi dan 
asrama mahasiswa perconto-
han yang dilampirkan ke seko-
lah umum untuk tujuan penga-
jaran praktis seperti yang dise-
diakan oleh kurikulum;

b. asrama siswa yang dikelola 
publik yang diperuntukkan 
khusus atau terutama untuk 
murid sekolah praktik yang 
disebutkan dalam subayat a di 
atas; 

c. kode layanan untuk dan hak 
perwakilan staf guru, asisten 
pendidikan dan guru taman 
kanak-kanak di lembaga-lem-
baga publik yang disebutkan 
dalam sub-standar a dan b di 
atas.

(5a) Demokrasi, kemanusiaan, solidari-
tas, perdamaian dan keadilan, serta 
keterbukaan dan toleransi terhadap 
orang-orang adalah nilai-nilai dasar 
sekolah, yang menjadi dasar pen-
gamanan seluruh populasi, terlepas 
dari asal, situasi sosial dan latar be-
lakang keuangan tingkat pendidikan 
maksimum, menjaga dan mengem-
bangkan kualitas optimal secara 
permanen. Dalam kerja sama sep-
erti kemitraan antara murid, orang 

tua dan guru, anak-anak dan remaja 
akan diizinkan perkembangan in-
WHOHNWXDO��PHQWDO�GDQ�¿VLN�\DQJ�RSWL-
mal untuk menjadikan mereka men-
jadi manusia yang sehat, percaya 
diri, bahagia, berorientasi pada kin-
erja, berbakti, berbakat, dan kreatif. 
mampu mengambil alih tanggung 
jawab untuk diri mereka sendiri, ses-
ama manusia, lingkungan dan gen-
erasi berikutnya, yang berorientasi 
pada nilai-nilai sosial, agama dan 
moral. Remaja mana pun harus se-
suai dengan kursus pengembangan 
dan pendidikannya akan dipimpin 
ke penilaian independen dan pema-
haman sosial, terbuka untuk poli-
tik, agama dan pemikiran ideologis 
orang lain dan menjadi mampu un-
tuk berpartisipasi dalam kehidupan 
budaya dan ekonomi Austria, Eropa 
dan dunia dan berpartisipasi dalam 
tugas-tugas umum umat manusia, 
dalam cinta kebebasan dan keda-
maian.

(6) Sekolah adalah lembaga yang 
siswanya harus dididik bersama se-
suai dengan kurikulum tetap yang 
komprehensif dan, sehubungan den-
gan menanamkan pengetahuan dan 
keterampilan, tujuan pendidikan 
komprehensif diupayakan. Sekolah 
umum adalah sekolah yang didirikan 
dan dikelola oleh pihak berwenang 
sehingga diharuskan oleh hukum. 
Federasi adalah wewenang yang di-
syaratkan oleh hukum sejauh perun-
dang-undangan dan pelaksanaan da-
lam hal-hal yang berkaitan dengan 
pendirian, pemeliharaan dan pem-
bubaran sekolah umum adalah uru-
san Federasi. Negara atau, menurut 
ketentuan undang-undang Neg-
ara Bagian, kota atau asosiasi kota 
adalah wewenang yang disyaratkan 
oleh hukum sejauh undang-undang 
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atau pelaksanaan undang-undang 
dan pelaksanaan dalam hal-hal yang 
berkaitan dengan pendirian, peme-
liharaan dan pembubaran sekolah 
umum adalah kepentingan Negara. 
Penerimaan ke sekolah umum ter-
buka untuk semua tanpa perbedaan 
kelahiran, jenis kelamin, ras, wari-
san, kelas, bahasa dan agama, dan 
dalam hal lain dalam batas-batas un-
dang-undang yang diwajibkan. Hal 
yang sama berlaku secara analog 
untuk taman kanak-kanak, rumah 
harian dan asrama siswa.

(6a)  Legislasi harus menyediakan sistem 
sekolah yang berbeda yang diatur 
sesuai dengan program pendidikan 
setidaknya di sekolah umum dan se-
kolah kejuruan dan sesuai dengan 
tingkat pendidikan di sekolah dasar 
dan menengah, di mana pembedaan 
yang memadai selanjutnya harus 
disediakan untuk sekolah menen-
gah.

(7) Sekolah swasta selain sekolah neg-
eri; mereka akan diberikan status 
publik sesuai dengan ketentuan pe-
rundang-undangan.

(7a) Kehadiran sekolah wajib setidaknya 
sembilan tahun dan juga kehadiran 
sekolah kejuruan wajib ada.

(8) Federasi berhak, dalam hal-hal yang 
sesuai dengan ayat 2 dan 3 yang ter-
kait dengan eksekusi oleh Negara 
Bagian, untuk memperoleh infor-
masi tentang kepatuhan terhadap hu-
kum dan peraturan yang dikeluarkan 
berdasarkan ayat-ayat ini dan dapat 
untuk tujuan ini mendelegasikan pe-
jabat ke sekolah dan asrama siswa. 
Kekurangan harus diamati, Guber-
nur dapat dibangun (Pasal 20 ayat 
1) untuk memperbaiki kekuran-
gan dalam tenggat waktu yang te-
pat. Gubernur harus melihat untuk 

memperbaiki kekurangan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undan-
gan dan, untuk melakukan pelaksa-
naan instruksi tersebut, terikat juga 
untuk menggunakan cara yang ter-
sedia dalam kapasitasnya sebagai 
otoritas yang bertindak atas nama 
Negara dalam lingkup kemapuan-
nya yang mandiri.

(9) Aturan umum dalam Pasal 10 dan 21 
mengenai distribusi kompetensi un-
tuk legislasi dan pelaksanaan berke-
naan dengan kondisi layanan den-
gan Federasi, Negara Bagian, kota 
dan asosiasi kota berlaku berkenaan 
dengan kode layanan untuk guru, 
asisten pendidikan dan guru taman 
kanak-kanak, simpan sebagaimana 
ditentukan sebaliknya oleh ayat se-
belumnya. Hal yang sama berlaku 
untuk hak perwakilan staf dari guru, 
asisten pendidikan, dan guru taman 
kanak-kanak.

(10) Dalam hal-hal yang berkaitan den-
gan kehadiran gratis sekolah, dan 
hubungan antara sekolah dan Ge-
reja (masyarakat agama) termasuk 
instruksi agama di sekolah, Dewan 
Nasional, sejauh hal-hal yang ber-
kaitan dengan universitas dan per-
guruan tinggi tidak peduli, dapat su-
ara undang-undang Federal hanya di 
hadapan setidaknya setengah ang-
gota dan oleh mayoritas dua pertiga 
dari suara yang diberikan. Hal yang 
sama berlaku jika prinsip-prinsip 
ayat 6a harus diabaikan dan untuk 
UDWL¿NDVL� SHUMDQMLDQ� QHJDUD� GLQHJR-
siasikan dalam hal-hal yang disebut-
kan di atas dan yang termasuk da-
lam kategori yang ditentukan dalam 
Pasal 50.

(11) Dicabut oleh Pasal I subayat 2 BVG, 
Lembaran Undang-Undang Federal 
Nomor 316/1975.
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3DVDO���D

(1) Sebagaimana ditentukan dalam ayat 
berikut, undang-undang dan pelak-
sanaannya adalah urusan Negara 
Bagian berkaitan dengan sekolah 
pertanian dan kehutanan serta yang 
berkaitan dengan pendidikan perta-
nian dan kehutanan dalam hal-hal 
yang berkaitan dengan asrama siswa 
dan dalam hal-hal yang berkaitan 
dengan kode layanan untuk dan hak 
perwakilan staf dari ayat guru dan 
asisten pendidikan di sekolah dan 
siswa yang termasuk dalam Pasal 
ini. Hal-hal yang berkaitan dengan 
pelatihan perguruan tinggi dan uni-
versitas tidak termasuk dalam seko-
lah pertanian dan kehutanan.

(2) Legislasi dan eksekusi adalah uru-
san Federasi dalam hal-hal berikut:

a. sekolah pertanian sekunder dan 
sekolah kehutanan dan sekolah 
untuk pelatihan dan pelatihan 
tambahan guru di sekolah per-
tanian dan kehutanan;

b. perguruan tinggi teknis untuk 
pelatihan karyawan kehutanan;

c. perguruan tinggi teknis perta-
nian dan kehutanan publik ter-
kait secara oganisasi dengan 
salah satu sekolah negeri yang 
disebutkan dalam sub-standar a 
dan b di atas atau dengan lem-
baga penelitian pertanian dan 
kehutanan Federal untuk me-
mastikan penyediaan demon-
strasi yang dijadwalkan dalam 
kurikulum;

d. asrama siswa secara khusus 
atau sebagian besar ditandatan-
gani untuk murid sekolah yang 
disebutkan dalam subayats a 
sampai c di atas;

e. kode layanan untuk dan staf 
mewakili hak guru dan asis-
ten pendidikan dalam lembaga 
yang disebutkan dalam sub-
ayat a sampai d di atas;

f. subsidi untuk pengeluaran staf 
dari sekolah pertanian dan ke-
hutanan denominasi;

g. Institusi pertanian dan ke-
hutanan federal terhubung se-
cara organisasi dengan seko-
lah pertanian dan kehutanan 
yang didukung oleh Federasi 
untuk memastikan penyediaan 
demonstrasi yang dijadwalkan 
dalam kurikulum sekolah-se-
kolah ini.

(3) Menyangkut hal-hal yang disebut-
kan dalam ayat 2 di atas, undang-un-
dang adalah urusan Federasi, melak-
sanakan urusan Negara Bagian da-
lam hal

a. perintah agama;

b.  kode layanan untuk dan per-
wakilan staf atas hak guru di 
sekolah kejuruan pertanian dan 
kehutanan publik dan sekolah 
tinggi teknik dan asisten pen-
didikan di asrama siswa yang 
dikelola secara publik secara 
khusus atau terutama ditujukan 
untuk murid sekolah-sekolah 
ini, kecuali masalah kompe-
tensi resmi untuk hak preroga-
tif atas guru dan pendamping 
pendidikan.

Legislatif negara dapat disahkan dalam 
undang-undang Federal yang diundang-
kan dengan alasan ketentuan di bawah 
huruf b di atas untuk menerbitkan keten-
tuan yang berlaku untuk peraturan indi-
vidu yang harus ditentukan secara tepat; 
dalam hubungan ini ketentuan Pasal 15 
ayat 6 berlaku secara analog. Tata cara 
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yang memungkinkan untuk undang-un-
dang Federal harus, kecuali sebagaimana 
ditentukan di sana, dikeluarkan oleh 
Federasi.

(4) Undang-undang tentang prin-
sip-prinsip adalah urusan Federasi, 
masalah penerapan undang-undang 
dan eksekusi adalah urusan Negara 
Bagian

a. mengenai sekolah kejuruan 
pertanian dan kehutanan dalam 
hal-hal yang berkaitan den-
JDQ� GH¿QLVL� WXMXDQ� SHQJDMD-
ran, mata pelajaran wajib, dan 
biaya kuliah gratis serta dalam 
hal-hal yang berkaitan dengan 
sekolah wajib dan pemindahan 
dari sekolah di satu Negara ke 
sekolah di Negara lain;

b. berkenaan dengan perguruan 
tinggi teknik pertanian dan ke-
hutanan dalam hal-hal yang 
EHUNDLWDQ� GHQJDQ� GH¿QLVL� SUD-
syarat penerimaan, tujuan pen-
gajaran, bentuk organisasi, 
tingkat pengajaran dan mata 
pelajaran wajib, biaya kuliah 
gratis, dan transfer dari sekolah 
di satu Negara ke sekolah den-
gan cara lain negaranya;

c. dalam hal-hal yang berkai-
tan dengan status publik se-
kolah kejuruan pertanian dan 
kehutanan swasta dan pergu-
ruan tinggi pelatihan dengan 
pengecualian sekolah yang ter-
masuk dalam ayat 2 huruf b di 
atas;

d. berkenaan dengan organisasi 
dan kompetensi dewan advokat 
yang dalam hal-hal yang ber-
kaitan dengan ayat 1 di atas 
berpartisipasi dalam pelaksa-
naan oleh Negara Bagian.

(5) Pembentukan akademi teknik perta-
nian dan kehutanan dan lembaga pe-
nelitian yang disebutkan dalam ayat 
2 subayat c dan g di atas hanya dapat 
diterima jika pemerintah negara di 
negara tempat sekolah kejuruan itu 
menyetujui pendirian. Perjanjian ini 
tidak diperlukan jika pendirian men-
yangkut sekolah pertanian dan ke-
hutanan yang secara organisasi ter-
kait dengan sekolah untuk pelatihan 
dan pelatihan tambahan guru dan se-
kolah pertanian dan kehutanan un-
tuk memastikan penyediaan demon-
strasi yang dijadwalkan dalam kuri-
kulum mereka.

(6) Berdasarkan kompetensi Federasi 
untuk memastikan kepatuhan terha-
dap peraturan yang dikeluarkan oleh 
Federasi dalam hal-hal yang pelak-
sanaannya sesuai dengan ayat 3 dan 
4 terkait dengan Negara Bagian.

(7) Ketentuan Pasal 14 subayat 5a, 6, 
6a, 7, 7a dan 9 secara analog juga 
cocok untuk bidang yang ditentu-
kan.

(8)  Pasal 14 ayat 10 berlaku secara ana-
log.

3DVDO���%

(1) Undang-undang yang berkenaan 
dengan masalah pelelangan umum, 
sejauh tidak tunduk pada ayat 3, 
adalah kepentingan Federasi.

(2) Pelaksanaan dalam hal ayat 1 adalah

1. Kepentingan Federasi mengenai

a. pemberian kontrak oleh Feder-
asi;

b. pemberian kontrak oleh dana 
abadi, dana dan lembaga dalam 
Pasal 126b ayat 1; 



468

Konstitusi Austria

c. pemberian kontrak oleh peru-
sahaan dalam Pasal 126b ayat 
2, jika bagian keuangan atau 
pengaruh Federasi yang dise-
babkan oleh keuangan lain atau 
tindakan ekonomi atau organi-
sasi lainnya, paling tidak sama 
dengan bagian keuangan atau 
pengaruh Negara Bagian;

d. pemberian kontrak oleh badan 
pemerintahan sendiri yang di-
dirikan oleh hukum Federal;

e. pemberian kontrak oleh badan 
hukum yang tidak disebutkan 
dalam huruf a sampai d dan su-
bayat 2 huruf a sampai d;

aa. dibiayai oleh Federasi, jika 
kontribusi keuangan dari 
Federasi setidaknya sama 
dengan salah satu dari 
Negara Bagian;

ab. yang berkenaan dengan 
manajemen tunduk pada 
kontrol oleh Federasi, se-
jauh penghargaan tidak 
tunduk pada subhuruf aa 
atau subayat 2 huruf e sub-
huruf aa;

cc.  yang badan administrasi, 
pengelolanya, atau penga-
wasnya terdiri dari anggota 
yang telah ditunjuk oleh 
Federasi, jika Federasi telah 
menunjuk setidaknya se-
jumlah anggota seperti Neg-
ara Bagian, sejauh penghar-
gaan tersebut tidak tunduk 
pada subhuruf aa atau bb 
atau subayat 2 huruf e sub-
huruf aa atau bb;

f. pemberian kontrak bersama 
oleh Federasi dan Negara Ba-
gian, sejauh tidak tunduk pada 
subayat 1 huruf f dan juga 

pemberian kontrak bersama 
oleh beberapa Negara Bagian.

g. pemberian kontrak oleh badan 
hukum yang tidak disebutkan 
namanya dalam huruf a sampai 
f dan subayat 2;

2.  kepentingan Negara Bagian 
tentang

a. pemberian kontrak oleh Neg-
ara, kota dan asosiasi kota;

b. pemberian kontrak oleh dana 
abadi, dana dan lembaga dalam 
Pasal 127 ayat 1 dan Pasal 127 
a ayat 1 dan 8;

c. pemberian kontrak oleh peru-
sahaan dalam Pasal 126b ayat 
2, sejauh tidak tunduk pada su-
bayat 1 huruf c, serta penghar-
gaan kontrak oleh perusahaan 
dalam Pasal 127 ayat 3 dan 
Pasal 127a ayat 3 dan 8;

d. pemberian kontrak oleh badan 
hukum swadaya yang dibuat 
oleh hukum Negara Bagian;

e. pemberian kontrak oleh enti-
tas hukum yang tidak disebut-
kan namanya dalam subayat 1 
huruf a sampai d dan huruf a 
sampai d;

aa. dibiayai oleh Negara 
sendiri atau bersama-sama 
dengan Federasi atau Neg-
ara Bagian lainnya, sejauh 
tidak tunduk pada subayat 
1 huruf e subhuruf aa;

ab. yang mengenai manaje-
mennya tunduk pada kon-
trol oleh Negara, sejauh 
penghargaan tidak tun-
duk pada subayat 1 huruf 
e subhuruf. aa atau bb atau 
subhuruf aa;
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ac. badan administrasi, pen-
gelola, atau pengawasnya 
terdiri dari anggota-ang-
gota yang telah ditunjuk 
oleh Negara kepada peru-
sahaan, tidak tunduk pada 
subayat 1 huruf e subhuruf 
aa sampai cc atau subhuruf 
aa atau bb;

f.  pemberian kontrak bersama 
oleh Federasi dan Negara Ba-
gian, sejauh tidak tunduk pada 
subayat 1 huruf f serta pembe-
rian kontrak bersama oleh be-
berapa Negara Bagian.

Kota, tanpa memperhatikan jumlah 
penduduknya, dianggap sebagai badan 
hukum yang dalam subayat 1 huruf b dan 
c dan dari subayat 2 huruf b dan c tunduk 
pada yurisdiksi kantor audit publik. Dalam 
bingkai subayat 1 huruf b, c, e dan f dalam 
subayat 1 harus dialokasikan ke Feder-
asi dan subayat 2 untuk masing-masing 
Negara. Jika menurut subayat 2 huruf c, e 
atau jika beberapa Negara Bagian terlibat, 
kompetensi untuk pelaksanaan tergantung 
pada dominannya kriteria yang sesuai atau 
sesuai dengan masing-masing litera (sublit-
era) dari subayat 1 akan berhubungan untuk 
pembatasan kemampuan untuk pelaksa-
naan Federasi salah satu Negara Bagian, 
dari kursi pelelang, dari lokasi fokus aktivi-
tas kepentingan pelelang, dari kursi (tempat 
tinggal utama) dari institusi pemberi peng-
hargaan; Namun, jika kompetensinya tidak 
dapat ditentukan, Negara yang turut serta 
adalah yang kompeten pada saat institusi 
prosedur penghargaan sedang atau baru-
baru ini mengetuai Dewan Federal.

3.  Kepentingan Negara Bagian ada-
lah undang-undang dan pelaksanaan 
dalam hal peninjauan dalam rangka 
pemberian kontrak oleh ayat pener-
ima lelang dalam pengertian ayat 2 
subayat 2.

4.  Federasi harus memberikan kesem-
patan kepada Negara Bagian untuk 
turut serta dalam persiapan rancan-
gan rancangan undang-undang da-
lam ayat 1. Undang-Undang Federal 
berdasarkan ayat 1 akan diumum-
kan secara resmi, hal-hal yang men-
gatur yang pelaksanaannya merupa-
kan urusan Negara Bagian, hanya 
dapat diterbitkan atas persetujuan 
dari Negara Bagian.

5.  Tata cara pelaksanaan undang-un-
dang Federal berdasarkan ayat 1 
yang diundangkan akan dikeluarkan 
oleh Federasi, sejauh undang-un-
dang ini tidak memberikan sebali-
knya. Ayat 4 dan Pasal 42a diterap-
kan sesuai dengan peraturan pelak-
sanaan tersebut.

6.  Dicabut oleh Lampiran Undang-Un-
dang Federal I No. 51/2012.

3DVDO���

1.  Sejauh suatu masalah tidak se-
cara jelas ditugaskan oleh Konsti-
tusi Federal kepada Federasi untuk 
undang-undang atau juga pelaksa-
naannya, hal itu tetap berada dalam 
lingkup kompetensi yang mandiri 
dari Negara Bagian.

2.  Dalam hal administrasi keamanan 
publik lokal, yaitu bagian dari ad-
ministrasi keamanan publik yang se-
cara eksklusif atau dominan mem-
pengaruhi kepentingan komunitas 
ORNDO� \DQJ� GLSHUVRQL¿NDVLNDQ� ROHK�
kotamadya dan yang, seperti pele-
starian kesopanan publik dan pertah-
anan terhadap penciptaan kebisingan 
yang tidak tepat, dapat dengan tepat 
dilakukan oleh masyarakat dalam ba-
tas-batas lokalnya, Federasi memiliki 
wewenang untuk mengawasi pelak-
sanaan hal-hal ini oleh pemerintah 
kota dan untuk memperbaiki segala 
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kekurangan yang diamati dengan in-
struksi kepada Gubernur (Pasal 103). 
Otoritas pemeriksa Federasi dapat un-
tuk tujuan ini didelegasikan kepada 
pemerintah kota; dalam setiap kasus, 
Gubernur harus diberitahu tentang ini.

3.  Ketentuan-ketentuan perundang-un-
dangan Negara Bagian dalam hal-
hal yang berkaitan dengan pertunju-
kan dan bioskop, pertunjukan publik, 
pertunjukan dan hiburan harus men-
etapkan, untuk wilayah kota, direk-
torat polisi suatu negara secara bersa-
maan adalah otoritas keamanan ting-
kat pertama, kepada polisi direktorat 
Negara, setidak-tidaknya menjadi 
pengawas acara, sejauh hal ini tidak 
mencakup operasi teknis, pertimban-
gan polisi bangunan dan polisi keba-
karan, dan partisipasi oleh adminis-
trasi dalam tahap awal pemberian li-
sensi sebagaimana ditentukan oleh 
undang-undang tersebut.

4.  Sejauh mana tanggung jawab ekse-
kutif penting dalam domain polisi 
jalan, kecuali polisi lalu lintas se-
tempat (Pasal 118 ayat 3 subayat 
4) dan polisi navigasi dan sungai di 
Danube, Danau Constance, Danau 
Neusiedl, dan batas batas perairan 
perbatasan lainnya, untuk wilayah 
kotamadya di mana direktorat ke-
polisian dari suatu Negara secara 
bersamaan adalah otoritas kea-
manan tingkat pertama, harus ditu-
gaskan kepada direktur kepolisian 
dari Negara, harus ditentukan dalam 
undang-undang yang sesuai dari 
Federasi dan Negara yang bersang-
kutan .

5.  Dicabut oleh Lembaran Un-
dang-Undang Federal I No. 51/2012

6.  Sejauh hanya undang-undang ten-
tang prinsip-prinsip yang telah 

dicadangkan untuk Federasi, pelak-
sanaan terperinci dalam kerangka 
kerja yang ditetapkan oleh hukum 
Federal adalah kewajiban legisla-
tif Negara. Undang-undang Federal 
dapat menetapkan tenggat waktu im-
plementasi untuk masalah yang ti-
dak boleh, tanpa persetujuan Dewan 
Federal, lebih pendek dari enam bu-
lan dan tidak lebih dari satu tahun. 
Jika suatu Negara tidak mematuhi 
tenggat waktu ini, kompetensi untuk 
masalah legislasi pelaksana beralih 
dari Negara tersebut ke Federasi. 
Segera setelah Negara telah menge-
luarkan undang-undang pelaksana, 
Federasi menjadi aktif. Jika Feder-
asi belum menetapkan prinsip apa 
pun, undang-undang negara bebas 
untuk menyelesaikan masalah-mas-
alah tersebut. Setelah Federasi me-
netapkan prinsip-prinsip, ketentuan 
perundang-undangan negara harus 
segera dalam batas waktu yang di-
tentukan oleh hukum Federal untuk 
disesuaikan dengan undang-undang 
tersebut sehubungan dengan prinsip 
hukum.

7.  Dicabut oleh Lampiran Undang-Un-
dang Federal I No. 51/2012.

8.  Dalam hal-hal yang dilindungi un-
dang-undang Federal sesuai dengan 
Pasal 11 dan 12, Federasi berhak 
mengendalikan kepatuhan terhadap 
peraturan yang telah dikeluarkan.

9.  Dalam ruang lingkup legislasi, Neg-
ara Bagian berwenang untuk mem-
buat ketentuan yang diperlukan juga 
di bidang hukum pidana dan perdata 
untuk mengatur suatu masalah.

10.  Undang-undang negara yang men-
gubah atau menyelesaikan sepan-
jang garis baru organisasi yang ada 
dari administrasi publik biasa di 
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Negara Bagian, hanya dapat diun-
dangkan dengan persetujuan Pemer-
intah Federal. Dalam undang-un-
dang negara seperti itu, kerja sama 
lintas batas kabupaten dari otori-
tas administrasi distrik termasuk 
kota-kota dengan petugas sendiri 
(Pasal 116 ayat 3) terutama juga 
pengalihan kompetensi pihak ber-
wenang dapat disediakan,

1.  jika menyangkut prosedur, 
yang tidak sering dan membu-
tuhkan keahlian tingkat tinggi, 
atau.

2.  dalam rangka memfasili-
tasi penanganan kompetensi 
jam kantor untuk masyarakat 
umum

3DVDO���D

1.  Federasi dan Negara Bagian dapat 
membuat perjanjian di antara mer-
eka sendiri tentang hal-hal dalam 
lingkup kompetensi masing-masing. 
Kesimpulan dari perjanjian terse-
but atas nama Federasi, tergantung 
pada subjek, yang menjadi tang-
gung jawab Pemerintah Federal atau 
Menteri Federal. Perjanjian yang 
akan mengikat juga pada otoritas 
legislatif Federal dapat disimpulkan 
oleh Pemerintah Federal hanya den-
gan persetujuan Dewan Nasional. 
Pasal 50 ayat 3 secara analogi akan 
diterapkan pada resolusi Dewan Na-
sional tersebut; mereka akan dipub-
likasikan dalam Lembaran Hukum 
Federal.

2.  Kesepakatan antara Negara Bagian 
hanya dapat dibuat tentang hal-
hal yang berkaitan dengan ruang 
lingkup otonom mereka dan harus 
tanpa penundaan disampaikan ke-
pada pengetahuan Pemerintah Fed-
eral.

3.  Prinsip hukum internasional men-
genai internasional berlaku untuk 
perjanjian dalam ayat 1 di atas. Hal 
yang sama berlaku untuk perjan-
jian dalam ayat 2 di atas kecuali se-
bagaimana ditentukan sebaliknya 
oleh hukum konstitusi yang sesuai 
dari Negara Bagian yang bersang-
kutan.

3DVDO���

1.  Dalam hal-hal dalam lingkup kom-
petensi Negara Bagian dapat meny-
impulkan perjanjian dengan nega-
ra-negara, atau negara bagian, ber-
batasan dengan Austria.

2.  Gubernur harus memberi tahu Pe-
merintah Federal sebelum dimu-
lainya negosiasi tentang perjanjian 
semacam itu. Persetujuan Pemerin-
tah Federal harus diperoleh Guber-
nur sebelum kesimpulan mereka. 
Persetujuan dianggap telah diber-
ikan jika Pemerintah Federal be-
lum dalam waktu delapan minggu 
sejak hari permintaan persetujuan 
telah mencapai Kanselir Federal ke-
pada Gubernur bahwa persetujuan 
tersebut ditahan. Otorisasi untuk 
memprakarsai negosiasi dan untuk 
menyimpulkan perjanjian tidak ber-
laku pada Presiden Federal setelah 
rekomendasi dari Pemerintah Neg-
ara dan dengan tanda tangan guber-
nur.

3.  Perjanjian yang disimpulkan oleh 
suatu Negara sesuai dengan ayat 1 di 
atas harus dicabut atas permintaan Pe-
merintah Federal. Jika suatu Negara 
tidak dengan sepatutnya mematuhi 
kewajiban ini, kompetensi dalam hal 
ini diteruskan ke Federasi.

4.  Negara Bagian terikat untuk men-
gambil tindakan yang dalam lingkup 
kompetensi kemandiriannya 
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menjadi perlu untuk pelaksanaan 
perjanjian internasional; Jika suatu 
Negara gagal mematuhi kewajiban-
nya dengan tepat waktu, kompetensi 
untuk tindakan semacam itu, khu-
susnya untuk masalah hukum yang 
diperlukan, diteruskan ke Federasi. 
Suatu tindakan yang diambil oleh 
Federasi sesuai dengan ketentuan 
ini, khususnya masalah undang-un-
dang tersebut atau masalah pera-
turan tersebut menjadi tidak berlaku 
segera setelah Negara telah men-
gambil tindakan yang diperlukan.

5.  Dengan cara yang sama, Feder-
asi dalam hal implementasi perjan-
jian negara yang berhak atas penga-
wasan juga dalam hal-hal yang ter-
masuk dalam lingkup kompetensi 
Pemohon sendiri. Kekuasaan yang 
diberikan di Federasi sebagai mel-
awan Pembela dalam hal ini sama 
dengan dalam hal-hal yang berkai-
tan dengan administrasi Federal ti-
dak langsung (Pasal 102).

6.  Dicabut oleh Lembaran Undang-Un-
dang Federal No. 1013/1994.

3DVDO���

Ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 
15 berkenaan dengan kompetensi legis-
lasi dan pelaksanaan sama sekali tidak 
memengaruhi posisi Federasi dan Negara 
Bagian sebagai pemegang hak-hak sipil.

3DVDO���

1.  Seluruh administrasi publik harus 
berdasarkan pada hukum.

2.  Setiap kewenangan administratif 
dapat berdasarkan peraturan hukum 
mengeluarkan dalam lingkup kom-
petensinya.

3.  Jika masalah segera dari tindakan, 
yang membutuhkan, sesuai dengan 

Konstitusi, resolusi oleh Dewan Nasi-
onal, menjadi perlu untuk mencegah 
kerusakan yang jelas dan tidak dapat 
diperbaiki bagi masyarakat pada saat 
Dewan Nasional tidak dihancurkan 
, tidak dapat memenuhi pada wak-
tunya, atau dihalangi dari tindakan 
oleh peristiwa-peristiwa di luar ken-
dalinya, Presiden Federal dapat atas 
rekomendasi Pemerintah Federal dan 
atas tanggung jawabnya dan mereka 
mengambil langkah-langkah ini den-
gan cara hukum sementara mengubah 
peraturan . Pemerintah Federal harus 
menyampaikan rekomendasinya den-
gan persetujuan Sub-Komite Tetap 
yang akan ditunjuk oleh Komite 
Utama Dewan Nasional (Pasal 55, 
ayat 2). Ordonansi semacam itu mem-
butuhkan tanda tangan pemerintah 
Federal.

4.  Setiap peraturan yang dikeluarkan 
sesuai dengan ayat 3 di atas harus 
tanpa penundaan disampaikan oleh 
Pemerintah Federal kepada Dewan 
Nasional yang jika tidak dalam sesi 
pada saat ini akan diselenggarakan 
oleh Presiden Federal, tetapi jika 
itu dalam sesi oleh Presiden Dewan 
Nasional pada satu dari delapan hari 
setelah pengajuan. Dalam waktu 
empat minggu setelah pengajuan, 
Dewan Nasional harus memilih hu-
kum Federal yang sesuai sebagai 
pengganti peraturan atau mengelu-
arkan resolusi yang menuntut agar 
peraturan tersebut segera menjadi 
tidak berlaku. Dalam kasus terakhir 
Pemerintah Federal harus segera 
memenuhi permintaan ini. Agar res-
olusi Dewan Nasional dapat dia-
dopsi tepat waktu, Presiden paling 
lambat akan mengajukan mosi pada 
pemungutan suara pada hari terakhir 
tetapi satu sebelum berakhirnya ba-
tas waktu empat minggu; ketentuan 
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terperinci harus dibuat dalam un-
dang-undang Federal tentang Per-
intah Tetap Dewan Nasional. Jika 
peraturan tersebut, sesuai dengan 
ketentuan sebelumnya, dibatalkan 
oleh Pemerintah Federal, ketentuan 
hukum yang telah dibatalkan oleh 
peraturan akan berlaku lagi pada 
hari mulai berlakunya pembatalan 
tersebut.

5.  Tata cara yang disebutkan dalam 
ayat 3 di atas mungkin tidak men-
gandung amandemen terhadap 
ketentuan hukum konstitusi Federal 
dan mungkin memiliki untuk subjek 
mereka tidak ada beban keuangan 
permanen pada Federasi atau beban 
keuangan pada Negara Bagian atau 
kota atau komitmen keuangan un-
tuk warga negara atau alienasi aset 
federal atau tindakan yang berkaitan 
dengan hal-hal yang ditentukan da-
lam Pasal 10 ayat 1 subayat 11 atau, 
akhirnya, seperti menyangkut hak 
asosiasi kolektif atau perlindungan 
sewa.

3DVDO���

1.  Otoritas eksekutif tertinggi adalah 
Presiden Federal, Menteri Federal 
dan Sekretaris Negara, dan anggota 
Pemerintah Negara.

2.  Penerimaan kegiatan di sektor 
swasta ekonomi oleh otoritas yang 
ditentukan dalam ayat 1 di atas dan 
pejabat publik lainnya dapat dibatasi 
oleh hukum Federal.

3DVDO���

1.  Di bawah perintah pemegang 
kekuasaan tertinggi Federasi dan 
fungsionaris terpilih Negara Ba-
gian, fungsionaris profesional yang 
ditunjuk atau fungsionaris yang di-
tunjuk secara kontrak melakukan 

administrasi sesuai dengan keten-
tuan undang-undang. Mereka ber-
tanggung jawab kepada atasan mer-
eka untuk melaksanakan kantor 
mereka dan, kecuali sebagaimana 
ditentukan lain oleh undang-un-
dang sesuai dengan ayat 2, terikat 
oleh instruksi dari mereka. Petugas 
bawahan dapat menolak kepatu-
han dengan instruksi jika instruksi 
itu diberikan oleh otoritas yang ti-
dak kompeten dalam masalah atau 
kepatuhan akan melanggar hukum 
pidana.

2.  Secara hukum, fungsionaris dapat

1.  meninjau ahli,
2.  mengawasi keabsahan admin-

istrasi,
3.  melakukan arbitrase, mediasi- 

dan representasi kepentingan,
4.  untuk menjaga kompetensi 

dan melaksanakan inspeksi 
ekonomi,

5.  untuk mengawasi dan menga-
tur media elektronik dan untuk 
mendukung media,

6.  mengimplementasikan hal-hal 
tertentu dari aturan layanan dan 
disiplin,

7.  melaksanakan dan mengatur 
pemilihan, atau,

8.   sejauh yang diperlukan 
menurut hukum Uni Eropa,

 ditiadakan dari keterikatan instruksi 
dari atasan mereka. Undang-Un-
dang Dasar dapat membuat kategori 
lebih lanjut dari pejabat yang dike-
luarkan dari instruksi. Secara hu-
kum, hak untuk mendukung otoritas 
tertinggi yang memadai untuk tugas 
pejabat yang dikeluarkan dari in-
struksi harus diberikan, setidaknya 
hak informasi tentang semua tinda-
kan kegiatan pejabat yang dikeluar-
kan dari instruksi dan - untuk ting-
kat organ tidak tunduk pada subayat 
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2, 5 dan 8 - hak untuk menghapus 
fungsionaris yang dikeluarkan dari 
instruksi jabatan.

3.  Semua fungsionaris yang dipercay-
akan dengan tugas-tugas adminis-
trasi Federal, Negara Bagian dan 
kotamadya serta fungsionaris badan 
hukum publik lainnya, kecuali se-
bagaimana ditentukan oleh un-
dang-undang, berjanji untuk men-
jaga kerahasiaan tentang semua 
fakta yang mereka dapatkan penge-
tahuannya secara eksklusif dari ke-
giatan resmi mereka. dan yang ha-
rus dirahasiakan demi kepentingan 
pemeliharaan perdamaian, keterti-
ban, dan keamanan publik, pertah-
anan nasional yang komprehensif, 
hubungan eksternal, untuk kepent-
ingan badan hukum publik, untuk 
persiapan putusan atau dalam may-
oritas kepentingan pihak-pihak yang 
terlibat (kerahasiaan resmi). Ker-
ahasiaan resmi tidak ada untuk pe-
jabat yang ditunjuk oleh badan per-
wakilan populer jika secara tegas 
meminta informasi tersebut.

4.  Semua fungsionaris yang dipercay-
akan dengan tugas-tugas Federasi, 
Negara Bagian dan administrasi kota 
serta fungsionaris badan hukum pub-
lik lainnya akan memberikan infor-
masi tentang hal-hal yang berkaitan 
dengan lingkup kompetensi mereka 
sejauh hal ini tidak bertentangan den-
gan kewajiban hukum untuk menjaga 
kerahasiaan.; tanggung jawab pada 
asosiasi profesional untuk memberi-
kan informasi hanya meluas ke ang-
gota organisasi masing-masing dan 
sejauh ini karena pemenuhan fungsi 
hukum mereka tidak terhambat. Pera-
turan terperinci adalah, sehubungan 
dengan otoritas Federal dan pemerin-
tahan sendiri yang harus diselesaikan 
oleh hukum Federal sehubungan 

dengan undang-undang dan eksekusi, 
bisnis Federasi; sehubungan den-
gan Negara Bagian dan otoritas kota 
dan administrasi-mandiri yang akan 
diselesaikan oleh hukum Negara se-
hubungan dengan kerangka kerja un-
dang-undang, mereka adalah urusan 
Federasi sedangkan undang-undang 
dan pelaksanaannya adalah urusan 
Negara.

3DVDO���

1.  Undang-Undang dan pelaksanaan 
dalam hal-hal yang berkaitan den-
gan kode layanan, termasuk pera-
turan tentang kontrak layanan, un-
tuk dan hak perwakilan staf pegawai 
Negara Bagian, kota, dan asosiasi 
kota, sebagaimana ditentukan seba-
liknya dalam kasus semua hal-hal 
ini oleh ayat 2 di bawah ini, oleh 
Pasal 14 ayat 2 dan ayat 3 d dan ayat 
5 c dan Pasal 14a ayat 2 e dan ayat 
3 b pemegang jabatan pada Negara 
Bagian. Perselisihan yang timbul 
dari pekerjaan kontrak diselesaikan 
oleh pengadilan.

2.  Undang-undang dan pelaksanaan 
dalam hal-hal yang berkaitan den-
gan perlindungan karyawan un-
tuk fungsionaris (ayat 1) dan per-
wakilan staf dari fungsionaris Neg-
ara Bagian, sejauh mereka tidak 
terlibat dalam perusahaan, adalah 
penanggungjawab pada Negara Ba-
gian. Sejauh sesuai dengan kalimat 
pertama Negara Bagian tidak kom-
peten, hal-hal tersebut termasuk da-
lam kompetensi Federasi.

3.  Sebagaimana ditentukan sebali-
knya oleh undang-undang ini, hak 
prerogatif yang berkaitan dengan 
pegawai Federasi dijalankan oleh 
otoritas tertinggi dari Federasi. Hak 
prerogatif layanan yang berkai-
tan dengan pegawai Negara Bagian 



475

Konstitusi Austria

dilakukan oleh otoritas tertinggi 
Negara Bagian; sejauh undang-un-
dang ini memberikan pengecualian 
yang tepat terkait dengan karyawan 
Federasi, undang-undang dasar neg-
ara dapat ditetapkan bahwa hak pre-
rogatif yang berkaitan dengan pega-
wai Negara Bagian dilaksanakan 
oleh otoritas yang setara.

4.  Kemungkinan pergantian layanan an-
tara Federasi, Negara Bagian, kota, 
dan gabungan kota tetap dijamin se-
tiap saat untuk pegawai publik. Keten-
tuan hukum, yang menurutnya masa 
pelayanan diperhitungkan berbeda 
tergantung pada layanan dengan Fed-
erasi, suatu Negara, sebuah kota - atau 
gabungan kota, tidak dapat diterima. 
Untuk memungkinkan kode layanan, 
peraturan perwakilan staf dan skema 
perlindungan pegawai Federasi, Neg-
ara Bagian, dan kota untuk berkem-
bang sepanjang garis yang sama, Fed-
erasi dan Negara Bagian harus saling 
menginformasikan tentang rencana 
mereka dalam masalah ini.

5.  Undang-undang dapat mengatur 
hal itu

1.  pegawai negeri sipil diangkat 
untuk sementara waktu untuk 
melaksanakan fungsi-fungsi 
penyutradaraan secara formal 
atau dalam kasus-kasus yang 
karena sifat tugas ini diperlu-
kan;

2.  setelah berakhirnya jangka 
waktu sementara atau setelah 
perubahan dalam organisasi 
otoritas atau dari struktur kode 
layanan oleh hukum tidak 
diperlukan penunjukan;

3.  tidak diperlukan pengangka-
tan dalam hal pemindahan atau 
perubahan dalam pekerjaan 

sejauh kompetensi untuk pen-
gangkatan diberikan sesuai 
dengan Pasal 66 ayat 1.

6.  Berdasarkan ayat 5 tidak ada yang 
berhak atas posisi yang sama.

3DVDO���

Semua kewenangan Federasi, Negara 
Bagian, kota dan gabungan kota serta 
entitas yang mengatur diri sendiri terikat 
dalam pekerjaan bidang hukum kompe-
tensi mereka untuk saling memberikan 
bantuan timbal balik.

3DVDO���

1.  Federasi, Negara Bagian, kota dan 
badan-badan serta lembaga-lembaga 
lain yang didirikan berdasarkan hu-
kum publik bertanggung jawab atas 
cedera yang dialami orang-orang 
yang bertindak atas nama mereka 
dalam pelaksanaan hukum dengan 
perilaku tidak sah yang mungkin 
ditimpakan pada siapa pun.

2.  Orang yang bertindak atas nama 
salah satu badan hukum yang dise-
butkan dalam ayat 1 di atas bertang-
gung jawab kepadanya, sejauh niat 
atau kelalaian besar dapat dikenai 
biaya ahli waris, untuk cedera yang 
badan hukumnya memberikan ganti 
rugi kepada orang yang terluka.

3.  Orang yang bertindak atas nama 
salah satu badan hukum yang dise-
butkan dalam ayat 1 di atas bertang-
gung jawab atas pelaksanaan un-
dang-undang dengan perilaku tidak 
sah secara langsung atas badan hu-
kum tersebut.

4.  Ketentuan rinci terkait ayat 1 sam-
pai dengan 3 di atas akan disusun 
oleh hukum Federal.

5.  Undang-undang Federal juga dapat 
menetapkan sejauh mana ketentuan 
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khusus yang menyimpang dari prin-
sip-prinsip yang tercantum dalam 
ayat 1 sampai 3 di atas berlaku di 
bidang sistem pos dan telekomuni-
kasi.

%��81,�(523$

3DVDO���$

1.  Anggota Parlemen Eropa di Austria 
akan dipilih sesuai dengan prin-
sip-prinsip perwakilan proporsional 
berdasarkan hak pilih yang setara, 
langsung, pribadi, bebas dan rahasia 
adalah pria dan wanita yang telah 
menyelesaikan tahun keenam belas 
kehidupan mereka di hari pemili-
han dan pada hari yang ditunjuk un-
tuk pemilihan baik diberkahi den-
gan kewarganegaraan Austria dan 
tidak dikecualikan dari hak pilih 
berdasarkan ketentuan hukum Uni 
Eropa atau diberkahi dengan ke-
warganegaraan negara anggota Uni 
Eropa lainnya dan memenuhi syarat 
untuk memilih di bawah ketentu-
an-ketentuan Eropa Hukum Serikat 
Pekerja.

2.  Wilayah Federal merupakan bagian 
dari pemilihan umum untuk Parle-
men Eropa.

3.  Yang memenuhi syarat untuk pemi-
lihan adalah semua orang di Austria 
yang memiliki hak untuk memilih 
Parlemen Eropa setelah menyele-
saikan tahun kedelapan belas ke-
hidupan mereka pada hari pemili-
han.

4.  Pasal 26 ayat 5 sampai 8 diterapkan 
sebagaimana mestinya.

5.  Dicabut oleh Lembaran Undang-Un-
dang Federal I No. 27/2007.

6.  Dicabut oleh Lembaran Undang-Un-
dang Federal I No. 27/2007.

3DVDO���%

1.  Pegawai publik yang mencari kursi 
di Parlemen Eropa akan diberikan 
waktu yang diperlukan untuk meng-
umpulkan suara. Pegawai publik 
yang telah dipilih untuk menjadi an-
ggota Parlemen Eropa selama masa 
tugasnya akan ditangguhkan dari ja-
batannya disertai dengan hilangnya 
honorarium mereka. Ketentuan rinci 
akan diselesaikan oleh hukum.

2.  Guru universitas dapat melanjutkan 
aktivitas mereka di bidang peneli-
tian dan pengajaran dan juga kegia-
tan ujian mereka sementara mereka 
menjadi anggota Parlemen Eropa. 
Biaya untuk kegiatan tersebut ha-
rus dihitung sesuai dengan layanan 
yang sebenarnya dilakukan, tetapi 
tidak boleh melebihi dua puluh lima 
persen dari gaji guru universitas.

3.  Sejauh undang-undang konstitu-
sional Federal ini menetapkan keti-
daksesuaian fungsi dengan keang-
gotaan atau mantan keanggotaan 
Dewan Nasional, fungsi-fungsi 
ini juga harus tidak sesuai dengan 
keanggotaan atau mantan keang-
gotaan Parlemen Eropa.

3DVDO���&

1.  Pembuatan presentasi Austria untuk 
nominasi anggota Komisi Eropa, 
anggota Pengadilan, Uni Eropa, an-
ggota Pengadilan Auditor, anggota 
Komite Ekonomi dan Sosial, an-
ggota Komite Daerah dan wakil-
wakil mereka dan anggota Komite 
pengelola bank Investasi Eropa 
menjadi tanggung jawab Pemerin-
tah Federal.
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2.  Sebelum membuat presentasi untuk 
pencalonan anggota Komisi Eropa, 
Pengadilan Kehakiman, Pengadilan 
Auditor, dan Komite Pelaksana 
Bank Investasi Eropa, Pemerin-
tah Federal harus memberi tahu de-
wan nasional dan Presiden Federal 
siapa. berniat untuk hadir. Pemerin-
tah Federal harus mencapai kesepa-
katan dengan komite utama Dewan 
Nasional.

3. Sebelum membuat presentasi un-
tuk pencalonan anggota Komite 
Ekonomi dan Sosial, Pemerintah 
Federal akan mencari proposal dari 
badan hukum dan profesional lain-
nya dari berbagai kelompok yang 
membentuk komunitas ekonomi dan 
sosial.

4.  Presentasi untuk pencalonan ang-
gota Komite Daerah dan wakilnya 
akan dibuat oleh Pemerintah Fed-
eral berdasarkan presentasi dari 
Negara Bagian serta dari Asosiasi 
Kota Austria dan Asosiasi Komunal 
Austria. Setiap Negara akan meng-
hadirkan anggota dan wakilnya; an-
ggota lain dan wakil mereka akan 
dihadirkan oleh Asosiasi Munisi-
pal Austria dan Asosiasi Komunal 
Austria.

5.  Pemerintah Federal harus mem-
beritahukan Dewan Nasional yang 
namanya sesuai dengan ayat 3 dan 
4 dan Dewan Federal yang disebut-
kan namanya sesuai dengan ayat 2, 
3 dan 4.

3DVDO���'

1.  Federasi harus memberi infor-
masi kepada Negara Bagian tanpa 
penundaan untuk menyelesaikan 
semua proyek dalam kerangka 
kerja Uni Eropa yang memen-
garuhi lingkup kompetensi otonom 

Negara Bagian atau sebaliknya 
dapat menarik bagi mereka dan itu 
harus memungkinkan mereka kes-
empatan untuk mempresentasikan 
pandangan mereka dengan wajar. 
Interval yang harus diselesaikan 
oleh Federasi. Komentar tersebut 
harus ditujukan kepada Kanselir 
Federal. Hal yang sama berlaku un-
tuk kotamadya sejauh lingkup kom-
petensi mereka sendiri atau kepent-
ingan penting kota lain terpengaruh. 
Representasi kota dalam hal-hal ini 
menjadi tanggung jawab pemegang 
jabatan pada Asosiasi Kota Austria 
dan Kota (Federasi Kota Austria) 
dan Asosiasi Austria Kota (Federasi 
Komunal Austria) (Pasal 115 ayat 
3).

2.  Jika Negara Bagian telah memberi-
kan komentar yang seragam tentang 
suatu proyek mengenai hal-hal di 
mana undang-undang adalah urusan 
Negara, Federasi dapat bernegosi-
asi dengan dan memberikan suara di 
Uni Eropa hanya menyimpang dari 
komentar seragam untuk memaksa 
integrasi dan alasan kebijakan luar 
negeri. Federasi harus memberi-
tahukan Negara Bagian alasan ini 
tanpa penundaan.

3.  Jika suatu proyek mempengaruhi 
juga hal-hal di mana undang-un-
dang adalah bisnis Pembangkang, 
Pemerintah Federal dapat menetap-
kan hak untuk turut serta dalam per-
temuan Dewan dan dalam kerangka 
seperti itu untuk melakukan negosi-
asi proyek dan memberikan suara, 
kepada anggota Pemerintah Negara 
telah dinominasikan oleh salah satu 
Negara Bagian. Pelaksanaan we-
wenang ini melalui perwakilan Neg-
ara Bagian akan dilakukan melalui 
kerja sama dan koordinasi dengan 
menteri federal yang berwenang; 
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ayat 2 juga berlaku untuknya. Da-
lam hal-hal yang berkaitan dengan 
legislasi Federal, perwakilan Negara 
Bagian bertanggung jawab kepada 
Dewan Nasional, dalam hal-hal 
yang berkaitan dengan undang-un-
dang negara kepada badan legislatif 
negara sesuai dengan Pasal 142.

4.  Ketentuan yang lebih terinci berke-
naan dengan ayat 1 sampai 3 di atas 
harus ditetapkan dalam suatu per-
janjian antara Federasi dan Negara 
Bagian (Pasal 15a ayat 1).

5.  Negara Bagian terikat untuk men-
gambil langkah-langkah, dalam 
lingkungan kemandiriannya bersama, 
menjadi penting untuk implemen-
tasi tindakan-tindakan yuridis dalam 
kerangka integrasi Eropa; seandainya 
suatu Negara gagal untuk memenuhi 
kewajibannya tepat waktu dan hal ini 
dilakukan terhadap Austria oleh pen-
gadilan dalam kerangka Uni Eropa, 
kemampuan untuk langkah-lang-
kah tersebut, khususnya penerbi-
tan undang-undang yang diperlukan, 
diteruskan ke Federasi. Suatu tinda-
kan yang diambil oleh Federasi sesuai 
dengan ketentuan ini, khususnya ma-
salah hukum semacam itu atau mas-
alah peraturan seperti itu, menjadi ti-
dak berlaku segera setelah Negara 
telah mengambil tindakan yang diper-
lukan.

3DVDO���(

1.  Menteri Federal yang cakap harus 
segera memberitahu Dewan Nasi-
onal dan Dewan Federal mengenai 
semua proyek dalam kerangka Uni 
Eropa dan memberi mereka kesem-
patan untuk melampiaskan pendapat 
mereka.

2.  Menteri Federal yang kompe-
ten harus memberitahukan Dewan 

Nasional dan Dewan Federal se-
cara tegas dan tepat waktu tentang 
resolusi resolusi Dewan Eropa atau 
Dewan mengenai

1.  perubahan dari suara bulat ke 
mayoritas yang memenuhi 
syarat atau

2.  perubahan dari prosedur un-
dang-undang khusus ke 
prosedur undang-undang tetap 

 sehingga Dewan Nasional dan De-
wan Federal dapat bertindak dalam 
kompetensi mereka sesuai dengan 
Pasal ini.

3.  Jika Dewan Nasional telah memberi-
kan komentar kepada sebuah proyek 
yang bertujuan untuk meloloskan tin-
dakan hukum yang akan mempen-
garuhi berlalunya Undang-Undang 
Federal di bidang yang diatur oleh tin-
dakan hukum, Menteri Federal yang 
kompeten dapat menyimpang dalam 
negosiasi dan pemungutan suara di 
Uni Eropa dari komentar seperti itu 
hanya untuk menyimpang alasan in-
tegrasi dan politik asing. Jika Ment-
eri Federal yang kompeten bermak-
sud menyimpang dari komentar De-
wan Nasional, ia harus menghubungi 
Dewan Nasional lagi. Jika proyek 
ini bertujuan untuk meloloskan un-
dang-undang hukum mengikat yang 
mengharuskan disahkannya peraturan 
Konstitusi Federal atau berisi aturan 
yang hanya dapat disahkan oleh pera-
turan tersebut, devisiasi hanya dapat 
diterima jika Dewan Nasional tidak 
keberatan dalam waktu yang mema-
dai. Menteri Federal yang kompeten 
harus melapor ke Dewan Nasional 
segera setelah pemungutan suara di 
Uni Eropa dan akhirnya menyebutkan 
alasannya, yang menyimpang dari ko-
mentar tersebut.
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4.  Jika Dewan Federal telah mem-
berikan komentar kepada sebuah 
proyek yang bertujuan untuk melo-
loskan tindakan hukum mengikat 
yang mengharuskan pengesahan 
peraturan Konstitusi Federal yang 
membatasi kompetensi Negara Ba-
gian dalam undang-undang dan 
kekuasaan secara berturut-turut se-
suai dengan Pasal 44 ayat 2, atau 
berisi peraturan yang hanya dapat 
disahkan oleh peraturan semacam 
itu, Menteri Federal yang kompe-
ten dapat menyimpang dari komen-
tar tersebut dalam negosiasi atau 
memberikan suara di Uni Eropa ha-
nya untuk alasan internasional dan 
politik luar negeri yang memaksa. 
Namun penyimpangan hanya dapat 
diterima jika Dewan Federal tidak 
keberatan dalam waktu yang mema-
dai. Menteri Federal yang kompeten 
harus melapor ke Dewan Federal 
segera setelah pemungutan suara di 
Uni Eropa dan akhirnya menyebut-
kan alasan yang menyimpang dari 
komentar tersebut.

3DVDO���)

1.  Dewan Nasional dan Dewan Fed-
eral mengerahkan kompetensi se-
bagaimana ditentukan dalam kon-
trak di Uni Eropa, dalam kontrak 
tentang gaya kerja Uni Eropa dan 
protokol yang melekat pada kon-
trak-kontrak ini, sebagaimana diu-
bah, dari Parlemen Nasional.

2.  Setiap Menteri Federal melaporkan 
kepada Dewan Nasional dan De-
wan Federal pada awal setiap ta-
hun tentang proyek-proyek Dewan 
dan Komisi Eropa yang diharapkan 
pada tahun ini dan juga pada posisi 
Austria untuk proyek-proyek seperti 
yang diharapkan.

3.  Tugas lebih lanjut dari informasi 
akan ditentukan oleh Undang-Un-
dang Federal.

4.  Dewan Nasional dan Dewan Fed-
eral dapat mengungkapkan keingi-
nan mereka pada proyek-proyek 
Uni Eropa dalam komentar kepada 
organ-organ Uni Eropa.

3DVDO���*

1.  Dewan Nasional dan Dewan Fed-
eral mempresentasikan pandangan 
mereka dalam komentar yang dibuat 
untuk tindakan hukum yang diran-
cang dalam kerangka Uni Eropa, 
yang karenanya rancangan tersebut 
tidak sesuai dengan prinsip subsid-
iaritas.

2.  Dewan Nasional dan Dewan Federal 
dapat meminta Menteri Federal yang 
kompeten untuk membuat pernyataan 
tentang kesesuaian rancangan ayat 1 
dengan prinsip subsidiaritas, yang, 
secara umum, harus disajikan dalam 
waktu dua minggu setelah pencarian 
ulang telah dilayani.

3.  Dewan Federal akan segera mem-
beri tahu Parlemen Negara Bagian 
tentang semua rancangan sesuai 
dengan ayat 1 dan memberikan kes-
empatan untuk berkomentar. Ketika 
menyelesaikan suatu pernyataan 
yang didirikan menurut ayat 1, De-
wan Federal harus mempertimbang-
kan komentar Parlemen Negara 
Bangian dan untuk memberi tahu 
mereka tentang resolusi tersebut.

3DVDO���+

1.  Dewan Nasional dan Dewan Fed-
eral dapat memutuskan untuk men-
gajukan tuntutan terhadap tindakan 
hukum dalam kerangka Uni Eropa 
di Pengadilan Uni Eropa karena me-
langgar prinsip subsidi.
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2.  Kantor Kanselir Federal mengirim-
kan klaim atas nama Dewan Nasi-
onal atau Dewan Federal segera ke 
Pengadilan Uni Eropa.

3DVDO���,

1.  Anggota Austria di Dewan Eropa 
dapat menyetujui inisiatif sesuai 
dengan pasal 8 ayat 7 Perjanjian Uni 
Eropa sebagaimana telah diubah 
oleh perjanjian Lisbon hanya telah 
disahkan oleh Dewan Nasional, den-
gan persetujuan dari Dewan Fed-
eral, berdasarkan proposal dari Pe-
merintah Federal. Resolusi Dewan 
Nasional dan Dewan Federal seperti 
itu masing-masing mensyaratkan 
kehadiran setidaknya setengah dari 
jumlah anggota dan mayoritas dari 
dua pertiga suara yang diberikan.

2.  Sejauh hukum Uni Eropa untuk Par-
lemen Nasional memberikan ke-
mungkinan penolakan inisiatif atau 
proposal tentang

1.  perubahan dari suara bulat ke 
mayoritas yang memenuhi 
syarat atau

2.  perubahan dari prosedur legis-
lasi khusus ke prosedur legis-
lasi reguler,

 Dewan Nasional, dengan persetu-
juan Dewan Federal, dapat menolak 
inisiatif atau proposal tersebut da-
lam ketentuan yang diberikan oleh 
hukum Uni Eropa.

3.  Resolusi Dewan dalam kategori 
baru dari Uni Eropa akan diperke-
nalkan, memerlukan otorisasi oleh 
Dewan Nasional dan persetujuan 
dari Dewan Federal; Pasal 50 ayat 
4 frasa kedua harus diterapkan se-
bagaimana mestinya. Resolusi De-
wan lainnya yang menentukan pera-
turan tentang sistem sendiri di Uni 

Eropa membutuhkan persetujuan 
dari Dewan Nasional. Pasal 23e ayat 
2 diterapkan sebagaimana seharus-
nya.

4.  Pasal 50 ayat 4 harus diterapkan se-
suai dengan resolusi lain dari De-
wan Eropa atau Dewan, yang mu-
lai berlaku sesuai dengan hukum 
Uni Eropa hanya setelah persetu-
juan oleh negara-negara anggota se-
suai dengan aturan konstitusi mas-
ing-masing.

5.  Resolusi Dewan Nasional dan Dewan 
Nasional berdasarkan pasal ini akan 
diterbitkan oleh Kanselir Federal da-
lam Lembaran Hukum Federal.

3DVDO���-

1.  Austria turut serta dalam Kebijakan 
Luar Negeri dan Keamanan Umum 
Uni Eropa berdasarkan Judul V 
bab 1 dan 2 Perjanjian tentang Uni 
Eropa, sebagaimana telah diubah 
oleh perjanjian Lisbon, yang diatur 
dalam Pasal 3 ayat 5 dan Pasal 21 
ayat 1 khususnya ketaatan menghor-
mati masing-masing prinsip-prin-
sip piagam PBB. Ini termasuk kei-
kutsertaan dalam tugas-tugas sesuai 
dengan Pasal 43 ayat 1 kontrak ini 
dan dalam langkah-langkah di mana 
hubungan ekonomi dan keuangan 
dengan satu atau beberapa negara 
ketiga ditangguhkan, dibatasi atau 
sepenuhnya terputus. Pasal 50 ayat 
4 diterapkan sesuai dengan resolusi 
dewan Eropa tentang pertahanan 
bersama.

2.  Pasal 23e ayat 3 diterapkan sesuai 
dengan resolusi dalam kerangka Ke-
bijakan Luar Negeri dan Keamanan 
Umum Uni Eropa berdasarkan 
Judul V bab 2 kontrak Uni Eropa se-
bagaimana telah diubah oleh perjan-
jian Lisbon.
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3.  Hak suara mengenai resolusi pada 
awal misi keluar dari Uni Eropa, 
tugas-tugas konsultasi dan dukun-
gan militer, tugas pencegahan konf-
lik dan mempertahankan operasi 
perdamaian atau pertempuran da-
lam kerangka manajemen krisis, 
termasuk langkah-langkah pencip-
taan perdamaian dan operasi untuk 
menstabilkan situasi setelah konf-
lik, serta keputusan di bawah Pasal 
42 ayat 2 Perjanjian Uni Eropa, se-
bagaimana telah diubah oleh Perjan-
jian Lisbon tentang langkah demi 
langkah penentuan kebijakan per-
tahanan bersama, harus diberikan 
melalui koordinasi antara Kanselir 
Federal dan Menteri yang berkom-
peten untuk Hubungan Pemerin-
tahan.

4.  Jika keputusan yang akan diambil 
cenderung mensyaratkan kewajiban 
Austria untuk mengirim unit atau 
individu, langkah-langkah yang ha-
rus diambil sesuai dengan ayat 3 ha-
nya dapat disetujui dengan reser-
vasi bahwa ini masih memerlukan 
prosedur yang disediakan di bawah 
hukum konstitusional yang menga-
tur pengiriman unit atau orang per 
orang ke negara lain.

3DVDO���.

1.  Undang-undang yang lebih rinci 
mengenai Pasal 23e, 23f, ayat 1, 2, 
dan 4 serta 23g sampai dengan 23j 
dibuat oleh undang-undang federal 
berdasarkan urutan berdiri Dewan 
Nasional dan urutan berdiri Dewan 
Federal.

2.  Kompetensi Dewan Nasional ber-
dasarkan Pasal 23e, 23f, ayat 4, 23g, 
dan 23j, ayat 2 adalah tugas utama 
Komite Utama. Undang-undang 
Federal tentang tatanan berdiri De-
wan Nasional dapat menetapkan, 

bahwa komite utama memilih sub-
komite permanen, yang berlaku 
Pasal 55 ayat 3. Komite utama dapat 
memberikan kompetensi pada sub-
komite permanen ini sesuai den-
gan frasa pertama. Transfer tersebut 
dapat dicabut sepenuhnya atau se-
bagian kapan saja. Berdasarkan Un-
dang-Undang Federal atas perintah 
berdiri dari kompetensi Dewan Na-
sional komite utama dapat ditrans-
fer berdasarkan frasa pertama ke 
Dewan Nasional atau ke subkomite 
permanen dewan utama sesuai den-
gan frasa kedua.

3.  Kompetensi Dewan Federal ber-
dasarkan Pasal 23e, 23f, ayat 4 dan 
23g dapat ditransfer oleh perin-
tah standar Dewan Federal kepada 
komite yang harus dipilihnya.

%$%�,,�
/(*,6/$6,�)('(5$/
$��'(:$1�1$6,21$/

3DVDO���

Kekuatan legislatif Federasi dijalankan 
oleh Dewan Nasional bersama dengan 
Dewan Federal.

3DVDO���

1.  Kursi Dewan Nasional adalah Wina, 
ibukota Federal.

2.  Selama jangka waktu keadaan luar 
biasa, Presiden Federal dapat atas 
permintaan Pemerintah Federal un-
tuk mengundang Dewan Nasional di 
tempat lain dalam wilayah Federal.

3DVDO���

1.  Dewan Nasional dipilih oleh orang-
orang Federal sesuai dengan prin-
sip-prinsip perwakilan proporsional 
berdasarkan hak pilih yang setara, 
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langsung, pribadi, bebas dan raha-
sia oleh pria dan wanita yang telah 
menyelesaikan tahun keenam belas 
pada hari pemilihan.

2.  Wilayah Federal akan dibagi men-
jadi konstituensi yang terdiri dari 
batas-batasnya mungkin tidak tump-
ang tindih dengan batas-batas Neg-
ara Bagian; konstituensi ini harus 
dibagi lagi menjadi konstituensi 
daerah mandiri. Jumlah wakil akan 
dibagi di antara pemilih yang me-
menuhi syarat konstituen (badan 
pemilihan) sebanding dengan jum-
lah warga negara yang sesuai den-
gan hasil sensus terakhir memiliki 
domisili utama mereka di konstitu-
ensi tertentu ditambah jumlah mer-
eka yang pada hari sensus tidak 
memiliki domisili prinsipal mer-
eka di wilayah Federal, tetapi dima-
sukkan pada daftar pemilihan kota 
yang berkaitan dengan konstituensi 
tertentu; jumlah deputi yang dia-
lokasikan untuk daerah pemilihan 
akan dibagi dengan cara yang sama 
di antara daerah pemilihan. Pera-
turan pemilihan Dewan Nasional ha-
rus menetapkan prosedur distribusi 
akhir yang berkaitan dengan seluruh 
wilayah Federal di mana sesuai 
dengan prinsip-prinsip perwakilan 
proporsional yang menjamin kes-
eimbangan antara kursi yang dia-
lokasikan untuk pPasalai-pPasalai 
yang mendukung pemilihan dalam 
konstituensi dan distribusi sebagai 
kursi yang belum dialokasikan. 
Suatu pembagian pemilih ke dalam 
badan-badan pemilihan lain tidak 
diizinkan.

3. Hari pemilihan harus hari Minggu 
atau hari libur resmi. Jika keadaan 
lain timbul menghambat yang 
awal, kelanjutan atau kesimpulan 
dari pemilu, dewan pemilu dapat 

memperpanjang ke hari berikutnya 
atau menunda pemilu.

4.  Memenuhi syarat untuk pemilihan 
adalah mereka yang berhak untuk 
memberikan suara untuk Majelis 
Nasional, yang memiliki kebang-
saan Austria pada tanggal pent-
ing dan telah menyelesaikan tahun 
kedelapan belas pada hari pemili-
han.

5.  Pengecualian dari hak pilih atau ke-
layakan, juga pada tingkat yang ber-
variasi masing-masing hanya dapat 
diberikan oleh Hukum Federal se-
bagai konsekuensi dari hukuman 
akhir oleh pengadilan.

6.  Orang yang berhak memilih mun-
gkin dicegah pada hari pemilihan 
untuk memberikan suara mereka di 
hadapan otoritas pemilihan, misal-
nya karena ketidakhadiran, karena 
alasan kesehatan atau tinggal di luar 
negeri dapat menggunakan hak mer-
eka untuk memilih dengan pemu-
ngutan suara melalui aplikasi yang 
menunjukkan alasan. Identitas pela-
mar harus dibuktikan sebagai prima 
facie�� 3HPLOLK� \DQJ� EHUNXDOL¿NDVL�
harus menyatakan dengan tanda 
tangan sebagai pengganti sumpah, 
bahwa pemungutan suara telah 
dilakukan secara pribadi dan secara 
tidak sengaja.

7.  Daftar pemilih akan disusun oleh 
kotamadya sebagai bagian dari 
lingkup kompetensi yang ditugas-
kan kepada mereka.

8.  Rincian lebih lanjut dari prosedur 
pemilihan ditentukan oleh hukum 
Federal.

3DVDO���$

Pelaksanaan dan pengorganisasian pemi-
lihan untuk Parlemen Eropa, Dewan 
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Nasional, Presiden Federal dan referen-
dum dan plebisit serta turut serta dalam 
kontrol inisiatif rakyat, konsultasi rakyat 
serta turut serta dalam pelaksanaan 
Kelompok aksi warga negara Eropa 
adalah pemegang otoritas pemilu yang 
dibentuk sebelum setiap pemilihan untuk 
Dewan Nasional. Anggota partai poli-
tik harus duduk dalam otoritas pemilu, 
sebagai anggota komite, memiliki suara, 
di otoritas pemilu Federal juga hakim 
aktif atau pensiun; jumlah anggota komite 
harus ditentukan dalam peraturan pemi-
lihan untuk Dewan Nasional. Anggota 
yang tidak menjadi hakim harus diang-
kat berdasarkan proposal dari pihak-pi-
hak yang berkampanye sesuai dengan 
proporsi mereka dalam pemilihan sebel-
umnya untuk Dewan Nasional. Namun, 
pihak-pihak yang diwakili dalam Dewan 
Nasional yang baru terpilih tidak berhak 
atas pengangkatan anggota komite, tetapi 
berhak mengusulkan anggota komite 
untuk otoritas pemilihan Federal.

3DVDO���

1.  Masa Dewan Legislatif Nasional 
berlangsung selama lima tahun, di-
hitung sejak hari pertama pertemuan 
pertama, sampai dengan hari Dewan 
Nasional baru bertemu.

2.  Dewan Nasional yang baru terpilih 
akan diselenggarakan oleh Presiden 
Federal dalam waktu tiga puluh hari 
setelah pemilihan. Yang terakhir ha-
rus diatur oleh Pemerintah Federal 
untuk memungkinkan Dewan Na-
sional yang baru terpilih untuk ber-
temu pada hari setelah berakhirnya 
tahun kelima periode legislatif.

3DVDO���

1.  Presiden Federal mengadakan rapat 
Dewan Nasional setiap tahun un-
tuk sesi biasa yang tidak akan dimu-
lai sebelum 15 September dan tidak 
lebih dari 15 Juli tahun berikutnya.

2.  Presiden Federal juga dapat meya-
kinkan Dewan Nasional untuk si-
dang-sidang luar biasa. Jika Pe-
merintah Federal atau setidaknya 
sepertiga dari anggota Dewan Na-
sional- atau Federal menuntut de-
mikian, Presiden Federal terikat un-
tuk mendorong Dewan Nasional un-
tuk mengadakan pertemuan khusus 
dalam waktu dua minggu setelah 
permintaan mencapai dia; per-
temuan tidak membutuhkan tanda 
tangan. Permintaan oleh anggota 
Dewan Nasional atau oleh Dewan 
Federal tidak memerlukan rekomen-
dasi oleh Pemerintah Federal.

3.  Presiden Federal mendeklarasikan 
sesi Dewan Nasional ditutup dalam 
rangka pemungutan suara oleh De-
wan Nasional.

4.  Setelah sidang pembukaan Dewan 
Nasional baru dalam periode legisla-
tif yang sama pekerjaan akan dilan-
jutkan sesuai dengan tahap yang dica-
pai pada penutupan sesi terakhir. Pada 
akhir sesi, masing-masing komite 
dapat diperintahkan oleh Dewan Na-
sional untuk melanjutkan pekerjaan 
mereka. Dari awal periode legislatif, 
inisiatif populer dan inisiatif warga 
negara yang disampaikan kepada De-
wan Nasional dianggap sebagai uru-
san Dewan Nasional yang baru terpi-
lih. Undang-undang Federal tentang 
Tata Tertib Dewan Nasional dapat 
menentukan hal yang sama untuk 
bisnis selanjutnya.

5.  Selama sidang, Presiden Dewan Na-
sional menyuarakan perselisihan in-
dividual. Jika selama sesi jumlah 
anggota yang ditentukan oleh un-
dang-undang Federal tentang Perin-
tah Tetap Dewan Nasional atau Pe-
merintah Federal begitu menuntut, 
Presiden terikat untuk menyuarakan 
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duduk. Ketentuan yang lebih rinci 
diselesaikan oleh undang-undang 
Federal tentang Perintah Tetap De-
wan Nasional yang juga akan me-
nentukan periode di mana Dewan 
Nasional harus bersidang.

6.  Undang-undang Federal tentang Tata 
Tertib Dewan Nasional akan mene-
tapkan ketentuan khusus untuk per-
temuannya di saat Presiden terpilih 
dihalangi dari kinerja kantor mereka 
atau kehilangan fungsi mereka.

3DVDO���

1.  Presiden Federal dapat membubar-
kan Dewan Nasional, tetapi ia dapat 
memanfaatkan hak prerogatif hanya 
sekali untuk alasan yang sama. Da-
lam hal demikian pemilihan yang 
baru harus diatur oleh Pemerintah 
Federal sehingga Dewan Nasional 
yang baru terpilih dapat bertemu 
paling lambat pada hari keseratus 
setelah pembubaran.

2.  Sebelum masa legislatif berakhir, 
Dewan Nasional dapat memilih 
pembubarannya sendiri dengan un-
dang-undang sederhana.

3.  Setelah pembubaran sesuai dengan 
ayat 2 di atas serta setelah berakhirnya 
periode saat Dewan Nasional telah 
dipilih, periode legislatif berlangsung 
sampai hari di mana Dewan Nasional 
yang baru terpilih bertemu.

3DVDO���

1.  Dewan Nasional memilih Presiden, 
Presiden Kedua dan Ketiga dari an-
ggotanya.

2.  Urusan Dewan Nasional dilak-
sanakan sesuai dengan hukum Fed-
eral khusus. Undang-undang Fed-
eral tentang Tata Tertib Dewan 
Nasional hanya dapat disahkan di 

hadapan setengah anggota dan den-
gan dua pertiga suara terbanyak.

3.  Staf Parlemen, yang berada di 
bawah Presiden Dewan Nasional, 
kompeten untuk bantuan dengan 
tugas-tugas Parlemen dan pelaksa-
naan masalah administrasi dalam 
lingkup otoritas legislatif Federasi 
serta tugas-tugas serupa dan mas-
alah administrasi tentang anggota 
Parlemen Eropa yang telah dipilih 
di Austria. Organisasi internal staf 
Parlemen untuk hal-hal yang ber-
kaitan dengan Dewan Federal harus 
diselesaikan dalam persetujuan den-
gan Ketua Dewan Federal yang juga 
diinvestasikan dengan wewenang 
untuk mengeluarkan instruksi un-
tuk implementasi fungsi yang ditu-
gaskan kepada Dewan Federal atas 
dasar hukum.

4.  Nominasi karyawan Staf Parlemen 
dan semua kompetensi lain dalam 
masalah personil terletak pada Pres-
iden Dewan Nasional.

5.  Presiden Dewan Nasional dapat 
kedua Parlemen karyawan Staf ke-
pada pihak parlemen untuk mem-
bantu dalam pemenuhan tugas par-
lemen.

6.  Presiden Dewan Nasional adalah 
otoritas administratif tertinggi da-
lam pelaksanaan masalah-masalah 
administrasi yang sesuai dengan 
Pasal ini, dan melaksanakan we-
wenang ini dengan haknya sendiri. 
Dia mengeluarkan peraturan karena 
ini semata-mata menyangkut mas-
alah administrasi yang diatur oleh 
Pasal ini.

3DVDO���

Sebagaimana ditentukan dalam undang-un-
dang ini atau sebagaimana diatur dalam 
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undang-undang Federal tentang Perintah 
Tetap yang berkaitan dengan masalah indi-
vidu, kehadiran setidaknya sepertiga dari 
anggota dan mayoritas absolut dari suara 
yang diharuskan adalah suara. oleh Dewan 
Nasional.

3DVDO���

1.  Sidang Dewan Nasional bersifat 
publik.

2.  Publik akan dikecualikan jika Ketua 
atau jumlah anggota yang ditetap-
kan dalam undang-undang Federal 
tentang Perintah Tetap Dewan Nasi-
onal menuntut dan Dewan Nasional 
memberikan suara setelah penarikan 
audiensi.

3DVDO���

Tidak seorang pun akan dipanggil untuk 
bertanggung jawab atas penerbitan akun 
proses dalam sidang publik Dewan Nasi-
onal dan komitenya.

%��'(:$1�)('(5$/

3DVDO���

1.  Berdasarkan ketentuan berikut, 
Negara Bagian diwakili dalam De-
wan Federal dalam bagian den-
gan jumlah warga negara di mas-
ing-masing Negara.

2.  Negara dengan jumlah terbesar 
warga negara mendelegasikan dua 
belas anggota, setiap Negara lain-
nya sebanyak rasio yang warga neg-
aranya berpegang pada orang-orang 
di Negara yang disebutkan pertama, 
dengan sisa yang melebihi setengah 
GDUL�SHQJKLWXQJDQ�NRH¿VLHQ�VHEDJDL�
penuh. Namun setiap Negara ber-
hak atas representasi dari setidaknya 
tiga anggota. Pengganti akan ditun-
juk untuk setiap anggota.

3.  Jumlah anggota yang akan didele-
gasikan oleh masing-masing Negara 
sesuai akan ditetapkan setelah setiap 
sensus umum oleh Presiden Federal.

3DVDO���

1.  Anggota Dewan Federal dan peng-
gantinya dipilih oleh Dewan Per-
wakilan Rakyat selama masa leg-
islatif masing-masing sesuai den-
gan prinsip perwakilan proporsional 
tetapi setidaknya satu kursi harus 
jatuh kepada partai yang memiliki 
jumlah kursi terbesar kedua di De-
wan Perwakilan Rakyat atau, jika 
beberapa pPasalai memiliki jumlah 
kursi yang sama, jumlah suara tert-
inggi kedua pada pemilihan terakhir 
untuk Dewan Perwakilan Rakyat. 
Ketika klaim beberapa pihak adalah 
sama, masalah tersebut akan dipu-
tuskan oleh kumpulan.

2.  Anggota dewan Federal tidak perlu 
menjadi anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat yang mendelegasikan mer-
eka; namun mereka harus me-
menuhi syarat untuk Dewan Per-
wakilan Rakyat itu.

3.  Setelah berakhirnya periode legis-
latif dari Dewan Perwakilan Rakyat 
atau setelah pembubarannya, an-
ggota yang didelegasikan olehnya 
ke Dewan Federal tetap memegang 
jabatan sampai beberapa waktu 
karena Dewan Perwakilan Rakyat 
baru telah mengadakan pemilihan di 
Dewan Federal.

4.  Ketentuan Pasal 34 dan 35 hanya 
dapat diamandemen - mulai dari 
mayoritas suara yang disyaratkan 
secara umum sampai dengan peng-
adopsian resolusi - jika Dewan Fed-
eral majelis perwakilan dari setida-
knya empat Negara Bagian telah 
menyetujui amandemen itu.
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3DVDO���

1.  Negara Bagian saling sukses dalam 
urutan abjad setiap enam bulan da-
lam kepemimpinan Dewan Federal.

2.  Ketika ketua bertindak sebagai 
wakil daftar Negara yang ditunjuk 
untuk kursi itu, yang mandatnya 
diberikan kepada partai yang memi-
liki jumlah kursi terbanyak dalam 
Dewan Perwakilan Rakyat atau, 
jika beberapa partai memiliki jum-
lah kursi yang sama, memiliki jum-
lah tertinggi pemilih dalam pemili-
han Dewan Perwakilan Rakyat ter-
baru; dalam hal hak yang sama dari 
beberapa pihak, keputusan dibuat 
dengan bagian. Namun, Dewan Per-
wakilan Rakyat dapat memutuskan, 
bahwa kursi harus dipegang oleh 
perwakilan lain dari Negara, yang 
menjadi anggota Dewan Federal 
dengan pihak yang sama; Namun 
resolusi semacam itu membutuhkan 
persetujuan dari mayoritas anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, 
yang mandatnya dalam Dewan Per-
wakilan Rakyat terdapat pada pihak 
ini. Penunjukan wakil ketua diatur 
oleh Perintah Tetap Dewan Federal. 
Ketua membawa gelar “Presiden 
Dewan Federal”, wakil-wakilnya 
yang bergelar “Wakil Presiden De-
wan Federal”.

3.  Dewan Federal akan mengadakan 
rapat oleh ketuanya di kursi Dewan 
Nasional. Ketua diikat segera untuk 
membujuk Dewan Federal jika seti-
daknya seperempat anggotanya atau 
jika Pemerintah Federal menuntut-
nya.

4.  Gubernur berhak untuk turut serta 
dalam semua proses Dewan Fed-
eral. Sesuai dengan aturan spesi-
¿N� GDUL�7DWD�7HUWLE�'HZDQ� )HGHUDO�
yang mereka miliki atas permintaan 

mereka selalu hak untuk didengar 
tentang urusan yang berkaitan den-
gan Negara mereka.

3DVDO���

1.  Sebagaimana ditentukan lain oleh 
undang-undang ini atau seperti yang 
ditetapkan dalam kedudukan perin-
tah Dewan Federal dalam hal-hal in-
dividual, kehadiran setidaknya sep-
ertiga dari anggota dan mayoritas 
mutlak dari suara diperlukan untuk 
resolusi oleh Dewan Federal.

2.  Dewan Federal melengkapi dirinya 
dengan kedudukan perintah melalui 
resolusi. Resolusi ini hanya dapat 
diadopsi di hadapan setengah an-
ggota dengan mayoritas suara dua 
pertiga. Ketentuan-ketentuan yang 
berlaku juga di luar lingkup internal 
Dewan Federal dapat dibuat dalam 
Perintah Tetap sejauh hal ini diper-
lukan untuk penanganan bisnisnya. 
Kedudukan perintah memiliki status 
hukum Federal; mereka harus diter-
bitkan oleh Kanselir Federal dalam 
Lembaran Hukum Federal.

3.  Pertemuan Dewan Federal bersi-
fat publik. Namun demikian, publik 
dapat, sesuai dengan ketentuan Per-
intah Berdiri, dikecualikan dengan 
resolusi. Ketentuan Pasal 33 berlaku 
juga untuk pertemuan publik Dewan 
Federal dan komitenya.

&��0$-(/,6�)('(5$/

3DVDO���

Dewan Nasional dan Dewan Federal 
bertemu sebagai Majelis Federal dalam 
sidang publik bersama di kursi Dewan 
Nasional untuk penegasan Presiden 
Federal serta untuk adopsi resolusi pada 
deklarasi perang.
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3DVDO���

1.  Terlepas dari kasus-kasus yang din-
yatakan dalam Pasal 60 ayat 6 Pasal 
63 ayat 2, Pasal 64 ayat 4 dan Pasal 
68 ayat 2, Majelis Federal diadili 
oleh Presiden Federal. Kepemi-
mpinan berganti-ganti antara Pres-
iden Dewan Nasional dan Ketua 
Dewan Federal, dimulai dengan f 
ormer.

2.  Undang-Undang Federal tentang 
Tata Tertib Dewan Nasional diter-
apkan secara analog di Majelis Fed-
eral.

3.  Ketentuan-ketentuan Pasal 33 ber-
laku juga untuk sidang-sidang Ma-
jelis Federal.

3DVDO���

1.  Resolusi Majelis Federal disahkan 
oleh Ketua dan ditandatangani oleh 
Kanselir Federal.

2.  Resolusi-resolusi Majelis Federal 
atas suatu deklarasi perang akan se-
cara resmi diputuskan oleh Kanselir 
Federal.

'��3526('85�/(*,6/$7,)�
)('(5$/

3DVDO���

1.  Proposal legislatif diajukan kepada 
Dewan Nasional sebagai mosi oleh 
anggotanya, oleh Dewan Federal 
atau oleh sepertiga anggota Dewan 
Federal, dan sebagai tagihan oleh 
Pemerintah Federal.

2.  Setiap mosi yang dilakukan oleh 
100.000 pemilih atau oleh sepere-
nam pemilih dari tiga pemilih (un-
tuk selanjutnya disebut “inisiatif 
rakyat”) harus diserahkan oleh de-
wan pemilihan Federal kepada De-
wan Nasional untuk tindakan. Hak 

untuk memilih, seperti untuk inisi-
atif populer, berlaku untuk mereka 
yang pada hari terakhir pendaftaran 
untuk Dewan Nasional memilih dan 
memiliki domisili utama mereka di 
kota di wilayah Federal. Inisiatif 
rakyat harus menyangkut masalah 
yang harus diselesaikan oleh hukum 
Federal dan dapat diajukan dalam 
bentuk rancangan undang-undang.

3.  Undang-undang rinci tentang 
prosedur untuk inisiatif rakyat harus 
dibuat oleh Hukum Federal.

3DVDO���

1.  Setiap berlakunya Dewan Nasional 
harus segera disampaikan oleh Pres-
idennya kepada Dewan Federal.

2.  Sebagaimana ditentukan oleh hu-
kum konstitusional, suatu pengesa-
han dapat disahkan dan diterbitkan 
hanya jika Dewan Federal belum 
mengajukan keberatan yang beral-
asan terhadap pengesahan ini.

3.  Keberatan ini harus disampaikan 
kepada Dewan Nasional secara ter-
tulis oleh Ketua Dewan Federal da-
lam waktu delapan minggu sejak ke-
datangannya; Kanselir Federal ha-
rus diberitahu tentangnya.

4.  Jika Dewan Nasional di hadapan 
setidaknya setengah dari anggot-
anya sekali lagi mendapatkan res-
olusi aslinya, ini harus disahkan 
dan diterbitkan. Jika Dewan Federal 
memutuskan untuk tidak mengaju-
kan keberatan atau jika tidak ada ke-
beratan beralasan yang diajukan da-
lam batas waktu yang ditetapkan da-
lam ayat 3 di atas, pengesahan akan 
disahkan dan dipublikasikan.

5.  Dewan Federal tidak memiliki 
klaim atas keikutsertaan sejauh De-
wan Nasional memberlakukan Ordo 
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Tetap Dewan Nasional, pembuba-
ran Dewan Nasional, sebuah Un-
dang-Undang Federal yang mem-
berikan peraturan terperinci ten-
tang pembuatan kerangka hukum 
keuangan Federal, keuangan Fed-
eral undang-undang dan pada ru-
mah tangga Federasi undang-un-
dang keuangan Federal, ketentuan 
sementara yang sesuai dengan Pasal 
51a ayat 4 atau pelepasan properti 
Federal, asumsi atau konversi kewa-
jiban Federal, kontraksi atau kon-
versi utang moneter Federal, sanksi 
laporan akhir anggaran Federal.

3DVDO���D

Sejauh berlakunya Dewan Nasional 
membutuhkan persetujuan Negara 
Bagian, harus diberitahukan oleh Kanse-
lir Federal sesuai dengan Pasal 42 
segera setelah prosedur telah ditutup ke 
kantor pemerintah Negara Bagian yang 
bersangkutan. Persetujuan itu dianggap 
diberikan jika Gubernur Negara tidak 
memberi tahu Kanselir Federal dalam 
waktu delapan minggu setelah hari di 
mana berlakunya telah dilayani ke kantor 
pemerintah negara, bahwa persetujuan 
itu ditolak. Sebelum berakhirnya periode 
ini, pemberlakuan hanya dapat dipub-
likasikan jika Gubernur Negara Bagian 
yang bersangkutan telah memberitahu-
kan persetujuan tertulis dari Negara.

3DVDO���

Jika Dewan Nasional memutuskan 
demikian atau jika mayoritas anggota 
Dewan Nasional menuntut demikian, 
setiap pemberlakuan Dewan Nasional 
harus diserahkan ke referendum setelah 
penyelesaian prosedur sesuai dengan 
Pasal 42 masing-masing sesuai dengan 
Pasal 42a tetapi sebelum otentikasi oleh 
Presiden Federal.

3DVDO���

1.  Undang-undang dasar atau keten-
tuan konstitusional yang terkandung 
dalam undang-undang sederhana 
dapat disahkan oleh Dewan Nasi-
onal hanya di hadapan setidaknya 
setengah anggota dan dengan may-
oritas suara dua pertiga suara; mer-
eka harus secara eksplisit ditentu-
kan seperti itu (“hukum konstitusi”, 
“ketentuan konstitusi”).

2.  Undang-undang konstitusional atau 
ketentuan konstitusional yang ter-
kandung dalam undang-undang 
sederhana yang membatasi kom-
petensi Negara bagian dalam un-
dang-undang atau pelaksanaan me-
merlukan lebih lanjut persetujuan 
Dewan Federal yang harus diberi-
kan di hadapan setidaknya setengah 
anggota dan oleh dua pertiga mayor-
itas anggota. suara diberikan.

3.  Setiap revisi total dari Konstitusi 
Federal harus pada kesimpulan 
prosedur sesuai dengan Pasal 42 di 
atas, tetapi sebelum otentikasi oleh 
Presiden Federal diajukan ke refer-
endum oleh orang-orang Federal se-
dangkan setiap revisi sebagian me-
merlukan ini hanya jika sepertiga 
dari tuntutan anggota Dewan Nasi-
onal atau Dewan Federal.

3DVDO���

1.  Untuk referendum, mayoritas abso-
lut suara yang diberikan sah adalah 
menentukan.

2.  Hasil referendum akan diumumkan 
secara resmi.

3DVDO���

1.  Referendum dilakukan atas perintah 
Presiden Federal.
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2.  Yang berhak memilih dalam refer-
endum adalah pemilik hak pilih un-
tuk Dewan Nasional pada hari refer-
endum.

3.  Ketentuan rinci tentang prosedur 
untuk plebisit akan dibuat oleh Hu-
kum Federal. Pasal 26 ayat 6 harus 
diterapkan secara analog.

3DVDO���

1.  Pengundangan undang-undang Fed-
eral disahkan oleh Presiden Federal.

2.  Pengajuan untuk otentikasi dilaku-
kan oleh Kanselir Federal.

3.  Otentikasi harus ditandatangani 
oleh Kanselir Federal.

3DVDO���

Undang-undang federal dan perjan-
jian negara yang telah disetujui sesuai 
dengan Pasal 50 ayat 1 akan diterbitkan 
dengan mengacu pada adopsi mereka oleh 
Dewan Nasional, undang-undang Federal 
berdasarkan pada referendum dengan 
mengacu pada hasil referendum itu.

3DVDO���

1.  Undang-undang federal harus diter-
bitkan oleh Kanselir Federal dalam 
Lembaran Hukum Federal. Kecuali 
jika dinyatakan sebaliknya, pem-
berlakuannya mulai dengan bera-
khirnya hari publikasi mereka dan 
meluas ke seluruh wilayah Federal.

2.  Perjanjian negara menurut Pasal 50 
ayat 1 harus diterbitkan oleh Kanse-
lir Federal dalam Lembaran Hukum 
Federal. Jika suatu perjanjian neg-
ara menurut Pasal 50 ayat 1 subayat 
1 telah ditetapkan dalam lebih dari 
dua bahasa secara otentik, cukup 
jika

1.  Dua versi bahasa asli dan ter-
jemahan ke dalam bahasa Jer-
man,

2.  Namun, jika versi bahasa Jer-
man adalah asli, seperti itu dan 
versi bahasa otentik lebih lan-
jut diterbitkan. Dewan Nasi-
onal dapat pada kesempatan 
persetujuan perjanjian neg-
ara sesuai dengan Pasal 50 
ayat 1 menyelesaikan dengan 
cara lain selain dalam Lemba-
ran Hukum Federal publikasi 
perjanjian negara atau bagian 
tunggal yang akan ditentu-
NDQ� VHFDUD� VSHVL¿N� DNDQ� WHU-
jadi; resolusi Dewan Federal 
tersebut harus diterbitkan oleh 
Kanselir Federal dalam Lem-
baran Hukum Federal. Kecuali 
dinyatakan sebaliknya, traktat 
negara menurut Pasal 50 ayat 
1 mulai berlaku pada saat be-
rakhirnya hari penerbitannya - 
dalam hal frasa ketiga setelah 
berakhirnya tanggal proklam-
asi resolusi Dewan Nasional - 
dan memperpanjang ke seluruh 
wilayah Federal; ini tidak ber-
laku untuk perjanjian negara 
yang akan dilaksanakan oleh 
undang-undang yang disahkan 
(Pasal 50 ayat 2 subayat 4).

3.  Pengumuman dalam Lembaran Hu-
kum Federal dan sesuai dengan ayat 
2 kalimat kedua harus dapat diakses 
oleh masyarakat umum dan dipasti-
kan sepenuhnya dan selamanya da-
lam bentuk yang dipublikasikan.

4.  Ketentuan rinci tentang proklamasi 
tentang Lembaran Hukum Federal 
dibuat oleh Hukum Federal.
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3DVDO���$

1.  Kanselir Federal diberdayakan ber-
sama-sama dengan Menteri Federal 
yang kompeten untuk menyatakan 
kembali Federal, dengan pengecual-
ian Undang-Undang ini, dan perjan-
jian yang diterbitkan dalam Lem-
baran Hukum Federal dalam ber-
lakunya dengan proklamasi dalam 
Lembaran Hukum Federal.

2.  Dalam proklamasi tentang repub-
likasi

1.  Ekspresi terminologis yang us-
ang dapat diperbaiki dan ejaan 
yang sudah usang diasimilasi 
dengan cara penulisan yang 
baru;

2.  referensi ke peraturan lain 
yang tidak lagi sesuai dengan 
undang-undang saat ini serta 
inkonsistensi lainnya dapat 
diperbaiki;

3.  ketentuan yang telah dibatal-
kan oleh peraturan kemudian 
atau dinyatakan batal dapat 
dinyatakan tidak berlaku lagi; 

4.  ringkasan judul dan singkatan 
judul menurut abjad dapat dit-
uliskan;

5.  desain judul, bagian, ayat, dan 
sejenisnya dalam hal eliminasi 
atau penyisipan diubah secara 
bersesuaian dan dalam hubun-
gan ini referensi di dalamnya 
dalam teks peraturan harus 
diperbaiki dengan tepat;

6. ketentuan sementara serta versi 
sebelumnya yang masih ber-
laku hukum Federal (perjan-
jian negara) dapat dengan spe-
VL¿NDVL�OLQJNXS�PHUHND�GLUDQJ-
kum.

3.  Kecuali secara eksplisit disediakan 
Undang-Undang Federal yang di-
terbitkan ulang (perjanjian negara 
yang diterbitkan ulang) dan pera-
turan lainnya yang terkandung da-
lam proklamasi mulai berlaku pada 
saat berakhirnya hari proklamasi.

3DVDO���%

1.  Konsultasi rakyat mengenai ma-
salah fundamental dan kepentin-
gan nasional keseluruhan untuk 
penyelesaian hukum yang kompe-
ten harus dilakukan jika Dewan Na-
sional memilihnya dengan alasan 
mosi dari anggotanya atau dari Pe-
merintah Federal. Pemilu dan hal-
hal yang tunduk pada keputusan 
pengadilan atau otoritas administra-
tif tidak bisa menjadi topik konsel-
ing rakyat.

2.  Mosi sesuai dengan ayat 1 di atas 
harus mencakup proposal untuk 
perumusan pertanyaan yang pada 
dasarnya akan dimasukkan dalam 
konsultasi masyarakat. Ini harus ter-
diri dari pertanyaan yang harus di-
jawab dengan “Ya” atau “Tidak” 
atau dari dua proposal solusi alter-
natif.

3.  Konsultasi rakyat harus dilak-
sanakan dengan cara yang analog 
dengan Pasal 45 dan 46. Hak un-
tuk memilih, seperti untuk konsul-
tasi rakyat, memberikan hak ke-
pada mereka yang pada hari itu di-
tunjuk untuk berkonsultasi memiliki 
hak pilih Dewan Nasional. Dewan 
pemilihan Federal harus menyerah-
kan hasil konsultasi kepada Dewan 
Nasional dan Pemerintah Nasional.
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(��3DUWLVLSDVL�'HZDQ�1DVLRQDO�GDQ�
'HZDQ�)HGHUDO�GDODP

(NVHNXVL�ROHK�)HGHUDVL

3DVDO���

1.  Kesimpulan dari

1.  Perjanjian politik negara dan 
perjanjian isi negara yang me-
PRGL¿NDVL� DWDX� PHOHQJNDSL�
hukum yang ada dan tidak ter-
masuk dalam Pasal 16 ayat 1, 
serta

2.  Perjanjian negara di mana ba-
sis kontrak Uni Eropa dimod-
L¿NDVL�� PHPEXWXKNDQ� SHUVHWX-
juan Dewan Nasional.

2.  Untuk menyatakan perjanjian 
menurut ayat 1 subayat 1 juga ber-
laku sebagai berikut:

1.  Dalam kasus perjanjian negara 
PHQ\HGLDNDQ� PRGL¿NDVL� GLVH-
GHUKDQDNDQ� PRGL¿NDVL� WLGDN�
memerlukan persetujuan ses-
uai dengan ayat 1, kecuali De-
wan Nasional telah memesan 
persetujuan tersebut.

2.  Sejauh suatu perjanjian negara 
menyelesaikan masalah-ma-
salah yang berada dalam 
lingkup kemandirian kompe-
tensi Negara Bagian, hal itu 
membutuhkan persetujuan oleh 
Dewan Federal.

3.  Dalam hal perjanjian negara 
telah ditetapkan secara otentik 
dalam lebih dari dua bahasa, itu 
sudah cukup, jika persetujuan 
berdasarkan ayat 1 diberikan

a. atas dasar dua versi bahasa 
otentik dan terjemahan ke 
dalam bahasa Jerman,

b. jika, akan tetapi, versi ba-
hasa Jerman adalah asli, 

berdasarkan versi bahasa 
asli tersebut dan selanjut-
nya.

4.  Pada saat persetujuan suatu 
perjanjian negara, Dewan Na-
sional dapat memutuskan se-
jauh mana perjanjian tersebut 
harus diimplementasikan oleh 
masalah hukum.

3.  Pasal 42 ayat 1 sampai 4 inklusif ha-
rus diterapkan secara analog den-
gan resolusi Dewan Nasional sesuai 
dengan ayat 1 subayat 1 dan ayat 2 
subayat 4 di atas.

4.  Sekalipun Pasal 44 ayat 3 perjanjian 
negara menurut ayat 1 subayat 2 ha-
nya dapat disimpulkan dengan per-
setujuan Dewan Nasional dan per-
setujuan Dewan Federal. Masing- 
masing resolusi ini memerlukan 
kehadiran setidaknya setengah dari 
anggotanya dan mayoritas dari dua 
pertiga suara yang diberikan.

5.  Dewan Nasional dan Dewan Federal 
harus diberi tahu tanpa penundaan 
pada awal negosiasi perjanjian neg-
ara menurut ayat 1.

3DVDO���$

Dewan Nasional turut serta dalam 
masalah Mekanisme Stabilitas Eropa.

3DVDO���%

Perwakilan Austria dalam Mekanisme 
Stabilitas Eropa hanya dapat menyetujui 
atau tidak memberikan suara

1.  proposal untuk resolusi untuk mem-
berikan bantuan stabilitas kepada 
negara anggota pada prinsipnya

2.  perubahan modal saham yang 
disetujui dan adaptasi volume pinja-
man maksimum Mekanisme Stabil-
itas Eropa serta pemanggilan modal 
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saham yang disetujui yang belum 
dibayarkan dan

3.  amandemen instrumen bantuan 
keuangan, 

jika Dewan Nasional telah member-
inya wewenang untuk melakukannya 
berdasarkan proposal dari Pemerintah 
Federal. Dalam kasus urgensi khusus, 
Menteri Federal yang berwenang dapat 
berkonsultasi dengan Dewan Nasi-
onal. Tanpa persetujuan Dewan Nasi-
onal, perwakilan Austria harus menolak 
proposal untuk resolusi semacam itu.

3DVDO���&

1.  Menteri Federal yang bertanggung 
jawab harus segera menghubungi 
Dewan Nasional dalam hal Me-
kanisme Stabilitas Eropa sesuai den-
gan peraturan dalam Undang-Un-
dang Federal tentang Perintah Tetap 
Dewan Nasional. Undang-undang 
Federal tentang Perintah Tetap De-
wan Nasional harus memberikan 
hak komentar oleh Dewan Nasional.

2.  Sejauh Dewan Nasional telah mem-
buat komentar dalam hal Me-
kanisme Stabilitas Eropa pada wak-
tunya, perwakilan Austria dalam 
Mekanisme Stabilitas Eropa harus 
menghormati mereka dalam negosi-
asi dan pemungutan suara. Menteri 
Federal yang bertanggung jawab ha-
rus melaporkan kepada Dewan Na-
sional segera setelah pemungutan 
suara dan akhirnya untuk mengung-
kapkan alasan-alasan di mana per-
wakilan Austria tidak menghormati 
komentar tersebut.

3.  Menteri Federal di char ge secara 
teratur melaporkan kepada Dewan 
Nasional tentang langkah-langkah 
yang diambil dalam kerangka Me-
kanisme Stabilitas Eropa.

3DVDO���'

1.  Rincian lebih lanjut untuk Pasal 50b 
dan 50c ayat 2 dan 3 ditentukan da-
lam Undang-Undang Federal ten-
tang Tata Tertib Dewan Nasional.

2.  Undang-undang Federal tentang 
Tata Tertib Dewan Nasional dapat 
memberikan kompetensi tamba-
han Dewan Nasional untuk turut 
serta dalam pengerahan hak suara 
oleh perwakilan Austria dalam Me-
kanisme Stabilitas Eropa.

3.  Untuk turut serta dalam mas-
alah Mekanisme Stabilitas Eropa, 
Komite Dewan Nasional yang ber-
tanggung jawab atas saran persia-
pan untuk undang-undang keuangan 
Federal memengaruhi Sub-Komite 
permanen. Setidaknya satu anggota 
pihak yang diwakili dalam Komite 
Utama Dewan Nasional harus 
duduk di salah satu dari Sub-Komite 
ini. Kompetensi Dewan Nasional 
berdasarkan ayat 2, Pasal 50b dan 
50c dapat ditransfer ke Sub-Komite 
berdiri ini oleh Hukum Federal ten-
tang Perintah Tetap Dewan Nasi-
onal. Undang-undang Federal ten-
tang Perintah Tetap Dewan Nasional 
harus menyediakan, bahwa Sub-
Komite permanen dapat diselengga-
rakan dan bertemu setiap saat. Jika 
Dewan Nasional dibubarkan oleh 
Presiden Federal menurut Pasal 29 
ayat 1, turut serta dalam hal-hal Me-
kanisme Stabilitas Eropa menjadi 
tanggung jawab Sub-Komite tetap.

3DVDO���

1.  Dewan Nasional memilih Un-
dang-Undang Kerangka Keuangan 
Federal dan dalam batas-batasnya 
Undang-Undang Keuangan Fed-
eral. Draft Pemerintah Federal mas-
ing-masing akan menjadi dasar debat.



493

Konstitusi Austria

2.  Pemerintah Federal harus menyer-
ahkan kepada Dewan Nasional se-
tiap tahun selambat-lambatnya 
pada tenggat waktu yang ditetap-
kan dalam undang-undang Fed-
eral, rancangan undang-undang 
kerangka Keuangan, atau rancan-
gan undang-undang Federal tempat 
PRGL¿NDVL� 8QGDQJ�XQGDQJ� .HXDQ-
gan Bingkai Federal. Undang-un-
dang kerangka keuangan federal ha-
rus memuat batas atas agar sarana 
keuangan harus disetujui oleh De-
wan Nasional dalam kerangka hu-
kum keuangan masing-masing un-
tuk disetujui berdasarkan kategori 
dan juga dasar-dasar perencanaan 
pribadi; yang dikecualikan dari ini 
adalah penggunaan sarana untuk 
SHPED\DUDQ� NHPEDOL� KXWDQJ� ¿QDQ-
sial dan komitmen moneter untuk 
penguatan sementara dana tunai dan 
penggunaan sarana sebagai hasil 
dari pertukaran modal dalam kasus 
perjanjian pertukaran mata uang as-
ing. Untuk subkategori lebih lanjut, 
batas atas harus disediakan untuk ta-
hun anggaran berikutnya dan tiga ta-
hun keuangan berikutnya.

3.  Pemerintah Federal harus menyer-
ahkan kepada Dewan Nasional ran-
cangan Undang-Undang Keuangan 
)HGHUDO� XQWXN� WDKXQ� ¿VNDO� EHULNXW-
nya yang mana Undang-Undang 
Keuangan Federal akan disele-
saikan selambat-lambatnya sepuluh 
minggu terakhir sebelum awal tahun 
¿VNDO�� 6HFDUD� OXDU� ELDVD� 3HPHULQ-
tah Federal dapat mengajukan ran-
cangan Undang-Undang Keuangan 
Federal juga untuk tahun keuangan 
berikutnya dan berikutnya, terpisah 
menurut tahun-tahun tersebut, ke-
pada Dewan Nasional.

4.  Dalam hal Undang-Undang Keuan-
gan Federal disahkan untuk tahun 

keuangan berikutnya dan berikutnya 
berikutnya, pada paruh kedua tahun 
keuangan berikutnya, rancangan un-
GDQJ�XQGDQJ�)HGHUDO��PHPRGL¿NDVL�
Undang-Undang Keuangan Federal, 
harus diajukan oleh Federal Pemer-
intah paling lambat sepuluh minggu 
sebelum awal tahun keuangan beri-
kutnya, kepada Dewan Nasional. 
0RGL¿NDVL�8QGDQJ�8QGDQJ�.HXDQ-
gan Federal yang terkandung di da-
lamnya, dalam hal apa pun, harus 
mengacu pada tahun keuangan beri-
kutnya. Draft tersebut harus dinego-
siasikan oleh Dewan Nasional sam-
pai akhir tahun keuangan berikut-
nya. Pasal 51a ayat 1 dan 2 harus 
diterapkan sebagaimana mestinya.

5.  Undang-Undang Keuangan Federal 
mencakup lampiran anggaran Fed-
eral dan perencanaan pribadi serta 
bahan pelengkap lainnya untuk pen-
gelolaan rumah tangga. 

6.  Untuk pengelolaan rumah tangga 
Federasi berlaku.

1.  Batas atas kategori Undang-Un-
dang Kerangka Keuangan Fed-
eral tidak boleh terlampaui atau 
mungkin melebihi yang diiz-
inkan.

2.  Batas atas subkategori, yang 
akan ditentukan oleh Un-
dang-Undang Federal sesuai 
dengan ayat 7 Undang-Undang 
Kerangka Keuangan Federal 
untuk tahun anggaran berikut-
nya, tidak boleh dilampaui atau 
melebihi diizinkan, kecuali jika 
Undang-Undang Federal ses-
uai dengan ayat 9 menyatakan 
bahwa batas atas ini dapat dil-
ampaui dengan persetujuan 
Menteri Keuangan Federal.
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Jika secara khusus Undang-Undang 
Keuangan Federal disahkan untuk 
tahun keuangan berikutnya dan beri-
kutnya, peraturan ayat 2 harus diter-
apkan dengan ketentuan, bahwa batas 
atas yang disebutkan dalam ayat 2 
frase terakhir berlaku untuk yang 
berikutnya dan berikutnya berikutnya 
tahun.

7.  Batas atas ayat 6 subayat 1 dan 2 
dapat dilampaui dalam kasus-kasus 
berikut:

1.  Dalam hal bahaya yang akan 
terjadi, berdasarkan peraturan 
Pemerintah Federal, dalam per-
setujuan dengan Komite De-
wan Nasional yang dipercay-
akan dengan konsultasi awal 
dari Undang-Undang Keuan-
gan Federal, sarana tambahan 
yang tidak dapat diperkira-
kan dan tidak dapat diprediksi 
sejauh maksimum 2/1000 
cara yang diizinkan oleh Un-
dang-Undang Keuangan Fed-
eral dapat disediakan, jika cak-
upan dilindungi. Jika Komite 
Dewan Nasional yang ber-
tanggung jawab atas konsultasi 
pendahuluan tidak member-
ikan keputusan dalam waktu 
dua minggu, persetujuan di-
anggap akan diberikan.

2.  Dalam hal pertahanan, untuk 
tujuan pertahanan militer kom-
prehensif (Pasal 9a), sarana 
tambahan yang tidak dapat di-
tolak dalam tahun anggaran 
hingga jumlah total 10/100 dari 
sarana yang telah disediakan 
oleh Undang-Undang Keuan-
gan Federal untuk pengelu-
aran dapat diberikan atas dasar 
peraturan Pemerintah Fed-
eral dalam persetujuan dengan 
Komite Dewan Nasional yang 

bertanggung jawab atas kon-
sultasi pendahuluan untuk Un-
dang-undang Keuangan Fed-
eral. Sejauh alokasi sarana tam-
bahan semacam itu tidak dapat 
dijaga dengan penghematan 
sarana atau tambahan bahwa 
peraturan Pemerintah Federal 
harus memberi wewenang ke-
pada Menteri Keuangan un-
tuk mengurus alokasi yang 
diperlukan dengan cara mem-
buat atau mengkonversi hutang 
keuangan.

8.  Dalam pengelolaan anggaran Fed-
eral, prinsip-prinsip berjuang untuk 
H¿VLHQVL�� WHUXWDPD� GL� EDZDK� SHQJ-
hormatan terhadap tujuan perlakuan 
yang sama terhadap perempuan dan 
ODNL�ODNL��WUDQVD\DWQVL��H¿VLHQVL��GDQ�
gambaran sebenarnya dari situasi 
keuangan Federasi sebanyak mun-
gkin adalah untuk dihormati.

9.  Ketentuan yang lebih rinci men-
genai persiapan Undang-Undang 
Kerangka Keuangan Federal, Un-
dang-Undang Keuangan Federal 
dan tentang manajemen rumah 
tangga Federal lainnya harus disele-
saikan sesuai dengan prinsip-prinsip 
yang seragam sesuai dengan keten-
tuan ayat 8 oleh hukum Federal. 
Yang terakhir akan secara khusus 
menentukan:

1.  langkah-langkah untuk admin-
istrasi yang berupaya untuk 
H¿VLHQVL��WHUXWDPD�MXJD�GHQJDQ�
menghormati tujuan perlakuan 
yang sama terhadap perem-
puan dan laki-laki;

2.  langkah-langkah untuk men-
jaga transayatnsi termasuk tu-
gas untuk memberikan laporan 
kepada Komite Dewan Nasi-
onal yang bertanggung jawab 
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atas konsultasi pendahuluan 
mengenai Undang-Undang 
Keuangan Federal;

3. pembuatan, struktur dan efek 
mengikat dari Undang-Undang 
Kerangka Keuangan Federal;

4.  penataan Anggaran Federal;

5.  efek mengikat dari Un-
dang-Undang Keuangan Fed-
eral, terutama mengenai aspek 
waktu dan jumlah;

6.  argumen untuk hutang di muka 
termasuk kondisi awal yang, 
jika dipenuhi, hutang di muka 
memerlukan peraturan Menteri 
Federal untuk Keuangan sesuai 
dengan Komite Dewan Nasi-
onal yang bertanggung jawab 
atas konsultasi pendahuluan 
Hukum Keuangan Federal atau 
undang-undang. otorisasi;

7.  dengan penciptaan cadangan 
anggaran positif dan negatif;

8.  disposisi atas aset-aset Fed-
eral termasuk prasyarat yang, 
jika dipenuhi, memerlukan 
peraturan Menteri Federal un-
tuk Keuangan sesuai den-
gan Komite Dewan Nasional 
yang bertanggung jawab atas 
konsultasi pendahuluan Un-
dang-Undang Keuangan Fed-
eral atau otorisasi undang-un-
dang;

9.  asumsi kewajiban oleh Feder-
asi;

10. membuat atau mengkonversi 
liabilitas dengan pengadaan 
sarana keuangan, yang tidak 
ditebus dalam tahun keuangan 
yang sama atau melalui pem-
biayaan jangka panjang (utang 
keuangan);

11. mekanisme insentif dan sanksi;

12. mengendalikan;

13. turut serta Pengadilan Audit 
untuk kebenaran akuntansi.

3DVDO���$

1.  Dalam hal Pemerintah Federal be-
lum mempresentasikan kepada 
Dewan Nasional pada waktunya 
(Pasal 51 ayat 2 dan 3) rancangan 
Undang-Undang Bingkai Keuan-
gan Federal atau Undang- Undang 
Keuangan Federal, rancangan Un-
dang-Undang Bingkai Keuan-
gan Federal atau Undang-undang 
Keuangan Federal juga dapat diaju-
kan oleh anggota Dewan Nasional.

2.  Dalam hal Pemerintah Federal men-
gajukan rancangan Undang-Undang 
Kerangka Keuangan Federal atau 
undang-undang Keuangan Federal 
setelah proposal tersebut diajukan, 
Dewan Nasional dapat memutuskan 
untuk mempertimbangkan draf da-
lam pertimbangannya.

3. Dalam hal Dewan Nasional belum 
mengesahkan Undang-Undang 
Kerangka Keuangan Federal dalam 
WDKXQ�)LQDQVLDO��EDWDV�DWDV�WDKXQ�¿-
nansial terbaru, yang batas atasnya 
telah ditentukan, terus berlaku.

4. Jika Dewan Nasional tidak menge-
sahkan Undang-Undang Keuangan 
Federal untuk tahun anggaran dan 
juga tidak membuat ketentuan se-
mentara melalui undang-undang 
Federal, rumah tangga Federal harus 
dikelola sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang Keuangan Fed-
eral yang disahkan terakhir. Hutang 
moneter kemudian hanya dapat di-
tanggung hingga setengah dari jum-
lah plafon masing-masing yang 
diantisipasi serta komitmen jangka 
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pendek untuk penguatan sementara 
kepemilikan tunai.

3DVDO���%

1.  Menteri Federal untuk Keuangan 
harus menetapkan bahwa dalam 
mengelola anggaran, kewajiban per-
tama yang harus dibayar akan di-
cakup dan kemudian pengeluaran 
sarana lainnya akan dibuat, namun 
dengan syarat mereka dapat ditu-
tup dan berdasarkan prinsip-prinsip 
menurut Pasal 51 ayat 8.

2.  Jika pengembangan Anggaran Fed-
eral memerlukannya atau selama 
tahun anggaran perubahan penting 
dari pembangunan ekonomi nasi-
onal mulai muncul, Menteri Fed-
eral untuk Keuangan, dengan per-
setujuan dari Pemerintah Federal 
atau atas dasar otorisasi di bawah 
Undang-Undang Keuangan Fed-
eral, untuk mengendalikan Angga-
ran Federal dapat mengalokasikan 
persentase tertentu dari pengelu-
aran sarana yang disediakan oleh 
Undang-Undang Keuangan Fed-
eral, sejauh hal ini tidak mempen-
garuhi pertemuan kewajiban karena 
Federasi. Dalam waktu satu bulan 
setelah penandatanganan, dia harus 
melapor kepada Komite Dewan Na-
sional yang bertanggung jawab atas 
konsultasi awal untuk Undang-Un-
dang Keuangan Federal.

3.  Menteri Keuangan Federal harus se-
cara teratur menginformasikan ke-
pada anggota Pemerintah Federal 
dan organ penganggaran terkemuka 
lainnya tentang pelaksanaan angga-
ran.

3DVDO���&

1.  Penggunaan cara, tidak diatur dalam 
Undang-Undang Keuangan Federal 
atau melebihi penggunaan cara yang 

disetujui oleh Dewan Nasional ha-
nya dapat dilakukan atas dasar otori-
sasi oleh Undang-Undang Keuan-
gan Federal.

2. Dewan Nasional dapat memberi we-
wenang kepada Menteri Federal un-
tuk Keuangan dan Undang-Undang 
Keuangan Federal untuk menyetu-
jui penggunaan sarana yang diatur 
dalam Undang-Undang Keuangan 
Federal. Otorisasi tersebut hanya 
dapat diberikan sejauh kelebihan 
tersebut terkait dengan prasyarat 
dengan alasan material dan ditentu-
kan atau dapat dihitung jumlahnya. 
Selanjutnya, atas persetujuan Men-
teri Keuangan Federal, penggu-
naan sarana yang diatur dalam Un-
dang-Undang Keuangan Federal 
dapat dilampaui,

1.  atas dasar kewajiban hukum,

2.  dalam hal hutang keuangan 
yang ada atau berdasarkan per-
janjian pertukaran mata uang 
atau

3.  atas dasar kewajiban lain yang 
sudah ada pada saat Hukum 
Keuangan Federal mulai ber-
laku.

 Persetujuan berdasarkan ketentu-
an-ketentuan ayat ini hanya dapat 
diberikan dalam hal persyaratan 
yang tidak terduga dan hanya sejauh 
cakupan dilindungi dan masing-mas-
ing mengikat batas atas yang berlaku 
sesuai dengan Pasal 51 ayat 2 dan 6 
untuk keuangan yang relevan tahun 
tidak terlampaui. Menteri Keuangan 
Federal dapat mentransfer wewenang 
yang diberikan atas dasar ketentuan 
ayat ini untuk persetujuan untuk 
meningkatkan penggunaan cara 
yang telah disediakan untuk pengec-
ualian yang menurut subayat 2 - 
sesuai dengan organ penganggaran 
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terkemuka yang bertanggung jawab, 
kepada kepala otoritas resmi, sejauh 
ini diperlukan untuk melaksanakan 
administrasi yang berusaha untuk 
H¿VLHQVL�

3.  Menteri Federal untuk Keuangan 
harus melaporkan setiap tiga bu-
lan kepada Komite Dewan Nasional 
yang bertanggung jawab atas kon-
sultasi awal untuk Undang-Undang 
Keuangan Federal tentang lang-
kah-langkah yang diambil sesuai 
dengan ayat 2.

3DVDO���'

1.  Partisipasi Dewan Nasional dalam 
manajemen anggaran menjadi tang-
gung jawab Komite Dewan Nasi-
onal yang bertanggung jawab atas 
konsultasi pendahuluan untuk Un-
dang-Undang Keuangan Federal. 
Ini dapat mentransfer agenda ter-
tentu ke sub-komite permanen yang 
juga partisipasi dalam manajemen 
anggaran adalah incumbent, dalam 
hal Dewan Nasional dibubarkan 
oleh Presiden Federal sesuai Pasal 
29 ayat 1. Komite yang bertang-
gung jawab atas konsultasi penda-
huluan untuk federal Finance Hu-
kum dan sub permanen panitia juga 
akan diselenggarakan ketika Dewan 
Nasional (Pasal 28) tidak dalam si-
dang, jika perlu. Undang-undang 
Federal tentang Perintah Tetap De-
wan Nasional memberikan perin-
cian lebih lanjut.

2.  Setiap laporan lebih lanjut di luar 
Pasal 51b ayat 2 dan 51c ayat 3 ha-
rus diserahkan kepada Komite De-
wan Nasional yang bertanggung 
jawab atas konsultasi pendahuluan 
untuk Hukum Keuangan Federal 
berkenaan dengan ketentuan hukum 
Federal khusus.

3DVDO���

1.  Dewan Nasional dan Dewan Fed-
eral berhak untuk memeriksa ad-
ministrasi urusan oleh Pemerintah 
Federal, untuk menginterogasi ang-
gotanya tentang semua subjek yang 
berkaitan dengan eksekusi, dan un-
tuk meminta semua informasi yang 
relevan serta untuk berventilasi da-
lam resolusi keinginan mereka ten-
tang pelaksanaan kekuasaan ekse-
kutif.

1a.  Komite yang kompeten dari Dewan 
Nasional dan Dewan Federal berhak 
untuk menuntut kehadiran kepala 
lembaga yang dibagikan instruksi 
sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 dalam 
sesi komite dan menginterogasinya 
pada semua mata pelajaran urusan 
administrasi.

2.  Hak kontrol sesuai dengan ayat 1 
berlaku baik sehubungan dengan 
Pemerintah Federal dan anggotanya 
juga dalam hal institusi Federasi 
memiliki partisipasi sekurang-ku-
rangnya lima puluh persen dalam 
saham, saham, atau modal ekui-
tas dan yang tunduk pada ke kon-
trol Kantor Audit Publik. Partisipasi 
keuangan semacam itu akan diang-
gap setara dengan dominasi perusa-
haan dengan cara keuangan atau tin-
dakan ekonomi atau organisasi yang 
berbeda. Ini berlaku juga untuk pe-
rusahaan di setiap tingkat lebih lan-
jut di mana prasyarat sesuai dengan 
ayat ini.

3. Setiap anggota Dewan Nasional dan 
Dewan Federal berhak selama se-
si-sesi Dewan Nasional dan De-
wan Federal untuk menjawab per-
tanyaan-pertanyaan lisan singkat 
kepada anggota-anggota Pemerin-
tah Federal.
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4.  Regulasi terperinci tentang hak in-
terogasi adalah

diselesaikan oleh hukum Federal, oleh 
kedudukan perintah Dewan Nasional 
serta dalam kedudukan perintah Dewan.

3DVDO���$

1.  Komite Kompeten Dewan Nasional 
masing-masing memilih sub-komite 
penyelidikan untuk meninjau lang-
kah-langkah untuk perlindungan 
lembaga yang dibentuk secara kon-
stitusional serta kapasitas operasi 
dan tindakan intelijen untuk men-
gamankan pertahanan militer neg-
ara tersebut. Setiap sub komite ha-
rus menyertakan setidaknya satu 
anggota dari masing-masing pihak 
diwakili dalam Utama Komite De-
wan Nasional.

2.  Sub-komite berdiri diberdayakan 
untuk meminta dari Menteri Fed-
eral yang kompeten semua infor-
masi yang relevan dan wawasan ke 
dalam materi yang relevan. Ini tidak 
berlaku untuk informasi dan ma-
teri, khususnya sumber pertarungan, 
yang pengungkapannya akan mem-
bahayakan keamanan nasional atau 
keselamatan individu.

3.  Sub-komite berdiri dapat, jika perlu, 
bertemu di waktu lain selain sesi 
Dewan Nasional.

4. Undang-undang Federal tentang Tata 
Tertib Dewan Nasional mengatur 
ketentuan terperinci.

3DVDO���$

1.  Untuk pengawasan terhadap proses 
tertentu dalam hal yang berkaitan 
dengan administrasi keuangan Fed-
eral, Komite dibentuk berdasarkan 
Pasal 126d ayat 2 memilih Sub-
Komite Berdiri. Setidaknya satu 

anggota dari setiap pihak yang di-
wakili dalam Komite Utama Dewan 
Nasional harus menjadi anggota 
Sub-Komite ini.

2.  Ketentuan rinci diselesaikan oleh 
hukum federal dalam kedudukan 
perintah Dewan Nasional.

3DVDO���

1.  Dewan Nasional dapat dengan res-
olusi membentuk komite penyeli-
dikan.

2.  Peraturan terperinci tentang pem-
bentukan, dan prosedur untuk, 
komite penyelidikan akan disele-
saikan oleh undang-undang Federal 
tentang Perintah Tetap Dewan Nasi-
onal.

3.  Pengadilan dan semua otoritas lain-
nya berkewajiban untuk mematuhi 
permintaan komite-komite ini un-
tuk mengambil bukti; semua depPa-
salemen publik harus diminta untuk 
PHQJKDVLONDQ�¿OH�PHUHND�

3DVDO���

Dicabut oleh Lembaran Undang-Undang 
Federal I No. 2/1997.

3DVDO���

1.  Dewan Nasional memilih Komite 
Utama dari anggotanya sesuai den-
gan prinsip perwakilan propor-
sional.

2. Jika diperlukan, Komite Utama akan 
dihubungi juga di antara sidang-si-
dang Dewan Nasional (Pasal 28).

3.  Komite Utama memilih Sub-
Komite Tetap dari anggotanya un-
tuk menyerahkan kekuasaan yang 
ditentukan oleh Undang-Undang 
ini. Pemilihan berlangsung sesuai 
dengan perwakilan proporsional; 
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menghormati prinsip ini harus tetap 
mengizinkan untuk dimasukkan da-
lam Sub-Komite dari setidaknya 
satu anggota pPasalai yang pernah 
diwakili dalam Komite Utama. Un-
dang-undang Federal tentang Tata 
Tertib Dewan Nasional harus men-
etapkan bahwa Sub-Komite Tetap 
dapat dihubungi dan dapat bertemu 
kapan saja. Jika Dewan Nasional se-
suai dengan Pasal 29 ayat 2 dipecah-
kan oleh Presiden Federal, parti-
sipasi dalam kekuasaan eksekutif 
yang sesuai dengan Undang-undang 
ini terletak pada Dewan Nasional 
(Komite Utama) yang diserahkan 
kepada Sub-Komite Berdiri.

4.  Dapat ditetapkan oleh hukum Fed-
eral bahwa tindakan umum tertentu 
dari Pemerintah Federal atau seo-
rang Menteri Federal memerlukan 
persetujuan Komite Utama serta 
laporan-laporan tersebut diberikan 
kepada Komite Utama oleh Pemer-
intah Federal atau Menteri Federal. 
Ketentuan yang lebih rinci, terutama 
jika tidak ada kesepakatan tercapai, 
diselesaikan oleh Undang-Undang 
Federal tentang Pesanan Berdiri De-
wan Nasional.

5.  Sehubungan dengan tata cara oleh 
menteri Federal yang kompeten men-
genai langkah-langkah pengendalian 
untuk menjaga produksi yang tidak 
terganggu atau pasokan penduduk dan 
konsumen lainnya dengan barang-ba-
rang ekonomi dan barang-barang 
konsumen yang penting, ketentuan 
harus dibuat untuk mendapatkan per-
setujuan dari Komite Utama Dewan 
Nasional; dalam keadaan darurat dan 
untuk pencabutan peraturan tersebut, 
peraturan khusus dapat diadopsi. Res-
olusi Komite Utama yang menyetujui 
tata cara semacam itu hanya dapat dia-
dopsi di hadapan setidaknya setengah 

dari anggotanya dan oleh mayoritas 
suara dua pertiga.

)��67$786�$1**27$�'(:$1�
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3DVDO���

1.  Anggota Dewan Nasional dan an-
ggota Dewan Federal terikat dalam 
menjalankan fungsi mereka tanpa 
mandat.

2. Jika seorang anggota Pemerintah 
Federal atau Sekretaris Negara telah 
melepaskan kursinya sebagai ang-
gota Dewan Nasional, dewan pemi-
lihan yang kompeten akan kembali 
memberikan kursi kepadanya ketika 
ia telah meninggalkan kantor, da-
lam keadaan Pasal 71 setelah dibe-
baskan dari dipercayakan dengan 
kelanjutan administrasi, asalkan 
dia tidak dalam waktu delapan hari 
PHQ\DUDQNDQ�GHZDQ�SHQD¿DQ�XQWXN�
latihan mandat yang diperbarui.

3.  Penugasan yang diperbarui ini be-
rakhir pada mandat anggota De-
wan Nasional yang telah memegang 
kursi anggota sementara yang sudah 
pensiun sejauh yang lain, anggota 
Dewan Nasional berikutnya tidak 
pada kesempatan pencalonan kursi 
di konstituensi yang sama menya-
takan untuk dewan pemilihan ingin 
menjalankan mandat sebagai wakil 
untuk sementara anggota Dewan 
Nasional yang sudah pensiun.

4.  Ayat 2 dan 3 juga berlaku jika an-
ggota Pemerintah Federal atau Sek-
retaris Negara belum menerima 
pemilihannya sebagai anggota De-
wan Nasional.
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1.  Anggota-anggota Dewan Nasional 
tidak boleh dianggap bertanggung 
jawab atas suara yang diberikan da-
lam menjalankan fungsi mereka dan 
hanya oleh Dewan Nasional atas 
dasar ucapan lisan atau tertulis yang 
dibuat dalam menjalankan fung-
sinya.

2.  Anggota Dewan Nasional dapat atas 
dasar tindak pidana - kasus penang-
kapan dalam tindakan melakukan 
kejahatan terkecuali - ditangkap ha-
nya dengan persetujuan Dewan Na-
sional. Kunjungan domisiliari ang-
gota Dewan Nasional juga memer-
lukan persetujuan Dewan Nasional.

3.  Tindakan hukum atas dasar pelang-
garan pidana dapat dinyatakan tanpa 
persetujuan Dewan Nasional terh-
adap anggota Dewan Nasional ha-
nya jika secara nyata tidak terkait 
dengan aktivitas politik anggota 
tersebut. Namun otoritas yang ber-
sangkutan harus mencari keputusan 
oleh Dewan Nasional tentang ke-
beradaan hubungan seperti itu jika 
anggota tersebut atau sepertiga dari 
anggota Komite Tetap dipercayakan 
dengan hal-hal yang dituntut. Setiap 
tindakan proses hukum dalam kasus 
permintaan seperti itu akan segera 
dihentikan atau dihentikan.

4.  Dalam semua hal ini, konvensi De-
wan Nasional diperhitungkan se-
bagai diberikan jika dalam waktu 
delapan minggu belum mengi-
rimkan putusan atas permintaan 
yang sesuai oleh otoritas yang ber-
wenang untuk lembaga tindakan 
hukum; Presiden, dengan pandan-
gan agar Dewan Nasional menyetu-
jui resolusi pada waktu yang baik, 
paling lambat akan mengajukan 

permintaan tersebut pada pemung-
utan suara pada hari itu tetapi satu 
sebelum batas waktu berakhir. Yang 
terakhir tidak termasuk periode ke-
tika Dewan Nasional tidak dalam si-
dang.

5.  Dalam hal kekhawatiran anggota 
dalam melakukan kejahatan, otori-
tas yang bersangkutan harus segera 
memberi tahu Presiden Dewan Na-
sional tentang terjadinya penangka-
pan. Jika Dewan Nasional atau ke-
tika tidak ada sidang, Komite Tetap 
dipercayakan dengan hal-hal ini se-
hingga menuntut, penangkapan ha-
rus ditunda atau proses hukum se-
cara keseluruhan dibatalkan.

6.  Kekebalan anggota berakhir den-
gan hari pertemuan Dewan Nasional 
yang baru terpilih, yaitu ayat pejabat 
Dewan Nasional yang masa jabatan-
nya melampaui tanggal ini pada be-
rakhirnya masa jabatan ini.

7.  Ketentuan rinci diselesaikan oleh 
hukum Federal tentang Perintah 
Tetap Dewan Nasional.

3DVDO���

Anggota-anggota Dewan Federal 
memiliki seluruh masa jabatannya dari 
kekebalan anggota-anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat yang telah mendele-
gasikan mereka.

3DVDO���

Tidak ada anggota Dewan Nasional, 
Dewan Federal atau Parlemen Eropa 
yang secara bersamaan dapat menjadi 
salah satu dari dua badan perwakilan 
lainnya.

3DVDO���$

1.  Pegawai negeri yang mencari kursi 
di Dewan Nasional akan diberikan 
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waktu yang diperlukan untuk meng-
umpulkan suara.

2.  Pegawai publik yang merupakan an-
ggota Dewan Nasional atau Dewan 
Federal, atas permintaannya, akan 
diberikan cuti atau pensiun untuk 
waktu yang diperlukan untuk me-
menuhi tugas-tugas keanggotaan-
nya. Selama cuti, upah harus sesuai 
dengan jumlah pekerjaan yang se-
benarnya dilakukan dalam kerangka 
tugas pelayanan, tetapi tidak akan 
melebihi 75 persen dari total pem-
bayaran; batas ini juga berlaku jika 
tidak digunakan, baik tingkat keti-
dakhadiran atau pensiun. Pensiun 
melibatkan penghentian semua 
pembayaran terkait layanan.

3. Jika seorang pegawai negeri tidak 
mungkin diangkat ke jabatannya 
sebelumnya karena pemenuhan tu-
gas-tugas keanggotaannya, ia ber-
hak ditugasi setara setara - jika ia 
setuju, juga bukan kegiatan yang 
setara. Pembayaran harus ditentu-
kan oleh aktivitas yang sebenarnya 
dilakukan oleh karyawan.

3DVDO���%

1. Untuk mengendalikan gaji pegawai 
negeri yang telah terpilih sebagai 
anggota Dewan Nasional atau De-
wan Federal, sebuah Komisi akan 
dibentuk di bawah naungan Staf 
Parlemen. Komisi terdiri dari:

1.  satu wakil yang dinominasikan 
oleh masing-masing Presiden 
Dewan Nasional,

2.  dua wakil yang dicalonkan oleh 
Presiden Dewan Federal dengan 
persetujuan dari Wakil Presiden,

3. dua wakil dari Negara Bagian,

4.  dua wakil dari kota, dan

5.  satu anggota yang sebelumnya 
menjalankan fungsi yudisial.

Anggota sesuai dengan sub-stan-
dar 3 sampai 5 akan ditunjuk oleh 
Presiden Federal; dalam rekomen-
dasinya (Pasal 67) tentang subayat 
3, Pemerintah Federal akan terikat 
oleh rekomendasi gabungan oleh 
Gubernur-Negara Bagian dan menge-
nai subayat 4 oleh rekomendasi oleh 
Federasi Austria dari Otoritas Lokal 
dan rekomendasi oleh Uni Kota 
Austria. Anggota Komisi menurut 
subayat 1 hingga 4 harus orang-
orang yang sebelumnya menjalankan 
fungsi dalam Pasal 19 ayat 2. Seseo-
rang yang mengejar pekerjaan yang 
menguntungkan tidak dapat menjadi 
anggota Komisi. Keanggotaan dalam 
Komisi berakhir dengan berakhirnya 
periode legislatif, tetapi bukan karena 
anggota baru telah dicalonkan atau 
ditunjuk.

2.  Atas permintaan pegawai negeri, 
yang merupakan anggota Dewan 
Nasional atau Dewan Federal, atau 
atas permintaan otoritas yang mem-
pekerjakannya, Komisi memberi-
kan pendapat tentang perselisihan 
yang timbul antara karyawan publik 
dan otoritas negara bagiannya dalam 
pelaksanaan Pasal 59a atau sehubun-
gan dengan peraturan yang dikeluar-
kan dalam implementasinya. Komisi 
juga memberikan pendapat tentang 
perselisihan yang timbul antara hakim 
dan majelis atau komisi dalam pen-
gertian Pasal 87 ayat 2 serta perselisi-
han yang timbul antara anggota De-
wan Nasional atau Dewan Federal 
dan Presiden Dewan Nasional dalam 
pelaksanaan Pasal 30 ayat 3.

3.  Anggota Dewan Nasional atau De-
wan Federal yang merupakan pega-
wai negeri wajib memberi tahu 
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Komisi setiap tahun tentang penga-
turan yang dibuatnya sehubungan 
dengan cuti atau pensiunnya sesuai 
dengan Pasal 59a dan bagaimana 
pekerjaan dilakukan. yang dilaku-
kan olehnya akan ditinjau. Pasal 53 
semua 3 secara analog berlaku un-
tuk pertanyaan oleh Komisi. Komisi 
melengkapi dirinya dengan kedudu-
kan tata tertib. Setiap tahun, Komisi 
akan mengajukan laporan kepada 
Dewan Nasional - sejauh menyang-
kut anggota Dewan Federal, dengan 
Dewan Federal - yang akan dipub-
likasikan.
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1. Presiden Federal dipilih oleh rakyat 
Federal berdasarkan hak pilih yang 
setara, langsung, pribadi, bebas dan 
rahasia oleh pria dan wanita yang 
memiliki hak pilih untuk Dewan 
Nasional. Jika hanya ada satu kan-
didat, pemilihan harus dilakukan 
melalui referendum. Pasal 26 ayat 5 
sampai 8 dilaksanakan sebagaimana 
seharusnya.

2.  Kandidat yang memberikan suara 
lebih dari setengah dari semua suara 
sah telah dipilih. Jika tidak ada hasil 
mayoritas seperti itu, pemungutan 
suara kedua terjadi. Pemungutan su-
ara dalam hal ini hanya dapat diber-
ikan untuk salah satu dari dua kan-
didat yang telah memberikan suara 
terbanyak dalam pemungutan suara 
pertama.

3.  Hanya orang yang memenuhi syarat 
untuk Dewan Nasional dan telah 
menyelesaikan tahun ketiga puluh 

lima kehidupan pada hari pemilihan 
dapat dipilih sebagai Presiden Fed-
eral.

4.  Hasil pemilihan Presiden Federal 
harus secara resmi diterbitkan oleh 
Kanselir Federal.

5.  Presiden Federal memegang jabatan 
selama enam tahun. Pemilihan kem-
bali untuk masa jabatan berikutnya 
segera diterima hanya sekali.

6.  Sebelum masa jabatannya berakhir, 
Presiden Federal dapat dimakzul-
kan melalui referendum. Referen-
dum akan diadakan jika Majelis Fed-
eral menuntut. Majelis Federal akan 
dihubungi oleh Kanselir Federal un-
tuk tujuan ini jika Dewan Nasional 
telah meloloskan mosi semacam itu. 
Pemungutan suara Dewan Nasional 
mensyaratkan kehadiran setidaknya 
setengah dari anggota dan mayoritas 
dari dua pertiga suara yang diberikan. 
Dengan pemungutan suara Dewan 
Nasional seperti itu, Presiden Federal 
dicegah dari pelaksanaan lebih lanjut 
kantornya. Penolakan terhadap impe-
ment oleh referendum berlaku baik 
sebagai pemilihan baru dan memer-
lukan pembubaran Dewan Nasional 
(Pasal 29 ayat 1). Dalam hal ini juga 
masa jabatan total Presiden Federal ti-
dak boleh lebih dari dua belas tahun.

3DVDO���

1.  Selama masa jabatannya, Presiden 
Federal tidak boleh menjadi ang-
gota badan perwakilan umum atau 
melakukan pekerjaan lain apa pun.

2.  Judul “Presiden Federal” tidak boleh 
- bahkan dengan tambahan atau da-
lam konteks penunjukan lain - digu-
nakan oleh orang lain. Itu dilindungi 
oleh hukum.
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1.  Dengan asumsi menjabat, Ketua 
Federal memberikan pernyataan 
berikut di hadapan Majelis Federal:

 “Saya sungguh-sungguh berjanji 
bahwa saya akan dengan setia me-
matuhi Konstitusi dan semua hukum 
Republik dan akan memenuhi tugas 
saya untuk yang terbaik dari penge-
tahuan dan kepercayaan saya.”

2.  Penambahan penganut agama dapat 
diterima.

3DVDO���

1.  Lembaga proses hukum terhadap 
Presiden Federal hanya dapat diter-
ima jika Majelis Federal menyetu-
jui.

2.  Permohonan untuk institusi proses 
hukum terhadap Presiden Federal 
harus diajukan oleh otoritas yang 
kompeten dengan Dewan Nasional 
yang memberikan suara apakah Ma-
jelis Federal akan menangani ma-
salah tersebut. Jika Dewan Nasi-
onal menolak untuk mendukung ini, 
Kanselir Federal harus segera mem-
bujuk Majelis Federal.

3DVDO���

1.  Semua tanggung jawab Presiden 
Federal, jika ia dicegah dari pember-
hentiannya, berikan contoh pertama 
kepada Kanselir Federal. Tinggal di 
negara anggota Uni Eropa lainnya 
tidak dianggap sebagai penghalang. 
Jika hambatan bertahan lebih dari 
dua puluh hari atau jika sesuai den-
gan Pasal 60 ayat 6 Presiden Fed-
eral dicegah dari pemecatan kan-
tornya, Presiden, Presiden Kedua, 
dan Presiden Ketiga Dewan Nasi-
onal yang bertindak sebagai komite 
harus melakukan tanggung jawab 

Presiden Federal. Hal yang sama 
berlaku jika posisi Presiden Federal 
terus menerus dalam penundaan.

2.  Komite dipercayakan sesuai den-
gan ayat 1 di atas dengan pelaksa-
naan fungsi Presiden Federal yang 
diputuskan oleh suara terbanyak. 
Pimpinan komite menyerahkan 
Presiden Dewan Nasional, juga per-
wakilannya di depan umum.

3.  Satu atau dua dari Ketua Dewan 
Nasional dicegah dari melepaskan 
tanggung jawab mereka atau po-
sisi mereka terus-menerus dalam 
penundaan, komite masih memben-
tuk kuorum bahkan tanpa partisipasi 
mereka; dalam hal seri, Presiden se-
nior dalam peringkat memiliki su-
ara.

4.  Dalam hal posisi Presiden Federal 
secara terus-menerus berada da-
lam penundaan, Pemerintah Federal 
akan segera mengatur pemilihan 
Presiden Federal yang baru; setelah 
pemilihan berikutnya, komite harus 
segera menunda Majelis Federal un-
tuk penegasan Presiden Federal.

3DVDO���

1.  Presiden Federal mewakili Republik 
secara internasional, menerima dan 
mengakreditasi utusan, memberi-
kan sanksi atas penunjukan konsul 
asing, menunjuk perwakilan kon-
suler Republik di luar negeri dan 
membuat perjanjian negara. Setelah 
kesimpulan suatu perjanjian neg-
ara tidak termasuk dalam Pasal 50 
atau perjanjian negara berdasarkan 
Pasal 16 ayat 1 yang tidak mengu-
bah atau melengkapi undang-un-
dang yang ada, ia dapat mengarah-
kan bahwa perjanjian yang dimak-
sud akan dilaksanakan oleh masalah 
peraturan.
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2.  Selanjutnya ada hak dalam dirinya - 
terlepas dari wewenang yang diberi-
kan kepadanya sesuai dengan keten-
tuan lain dari kewenangan Konsti-
tusi ini:

a. untuk menunjuk pegawai neg-
eri federal, termasuk petugas 
dan pejabat federal lainnya, 
dan untuk memberikan gelar 
resmi pada mereka;

b. untuk membuat dan memberi-
kan gelar profesional;

c. dalam kasus-kasus individ-
ual: untuk memaafkan orang 
yang dihukum tanpa sumber 
daya banding lebih lanjut, un-
tuk memitigasi dan mengubah 
hukuman yang diucapkan oleh 
pengadilan, sebagai tindakan 
rahmat untuk membatalkan hu-
kuman dan untuk memberikan 
remisi dari konsekuensi hukum 
mereka, dan terlebih lagi untuk 
membatalkan proses pidana 
dalam tindakan tunduk pada 
SUR�VHFXWLRQ�H[�RI¿FLR�

d.  pada permohonan orang tua 
untuk menyatakan anak-anak 
tidak sah sah.

3.  Undang-undang khusus member-
ikan sejauh mana kekuasaan juga 
diberikan kepada Presiden Federal 
sehubungan dengan pemberian ke-
KRUPDWDQ� NHKRUPDWDQ�� JUDWL¿NDVL�
luar biasa, tunjangan dan pensiun, 
hak untuk mencalonkan dan meng-
NRQ¿UPDVL�RUDQJ�GDODP�SHQXQMXNDQ�
dan untuk melaksanakan kekuasaan 
lain dalam masalah personil.

3DVDO���

1.  Presiden Federal dapat memberi-
kan kepada anggota yang kompe-
ten dari Pemerintah Federal hak 

yang dianugerahkan kepadanya un-
tuk menunjuk kategori-kategori ter-
tentu pegawai negeri federal dan 
memberdayakan mereka untuk 
mendelegasikan, sehubungan den-
gan kategori-kategori tertentu dari 
pegawai negeri sipil Federal, kom-
petensi ini kepada pihak berwenang 
di bawahnya.

2.  Presiden Federal dapat memberi-
kan wewenang kepada Pemerintah 
Federal atau anggota yang kompe-
ten dari Pemerintah Federal untuk 
menyimpulkan kategori perjanjian 
negara tertentu yang tidak termasuk 
dalam Pasal 16 ayat 1 maupun Pasal 
50; otorisasi semacam itu juga ber-
laku pada kekuasaan untuk memer-
intahkan bahwa perjanjian-perjan-
jian ini akan dilaksanakan oleh mas-
alah tata cara.

3.  Presiden Federal dapat atas re-
komendasi dari Pemerintah Neg-
ara dan dengan tandatangan guber-
nur memberikan wewenang kepada 
Pemerintah Negara untuk membuat 
perjanjian berdasarkan Pasal 16 ayat 
1 ketika mereka tidak mengubah 
atau melengkapi undang-undang 
yang ada; seperti perpanjangan ke-
wenangan meluas juga kekuatan un-
tuk mengarahkan bahwa perjanjian 
harus dilaksanakan oleh tata cara.

3DVDO���

1. Sebagaimana ditentukan oleh kon-
stitusi, semua tindakan resmi Pres-
iden Federal berdasarkan rekomen-
dasi dari Pemerintah Federal atau 
Menteri Federal yang diotorisasi 
oleh konstitusi. Undang-undang 
mengatur sejauh mana Pemerintah 
Federal atau Menteri Federal yang 
kompeten di sini bergantung pada 
rekomendasi dari tempat lain.
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2.  Kecuali ditentukan lain oleh Konsti-
tusi, semua tindakan resmi Presiden 
Federal mensyaratkan keabsahannya 
tanda tangan Kanselir Federal atau 
Menteri Federal yang kompeten.

3DVDO���$

1.  Kantor Presiden Federal, yang 
disubordinasi kepada Presiden Fed-
eral dipanggil untuk membantunya 
melakukan urusan resminya. Rin-
cian tentang jalannya bisnis di kan-
tor presiden dapat diatur oleh perin-
tah berdiri yang akan dikeluarkan 
oleh Presiden Federal.

2.  Pasal 67 tidak berlaku untuk tatanan 
berdiri kantor presiden, untuk 
penunjukan karyawan kantor presi-
den dan pemberian gelar resmi da-
lam mengerahkan otoritas superior.

3DVDO���

1.  Berdasarkan Pasal 142, Presiden 
Federal bertanggung jawab ke-
pada Majelis Federal untuk melak-
sanakan fungsinya.

2.  Untuk menegaskan tanggung jawab 
ini, Majelis Federal akan memberi-
kan suaranya kepada Dewan Nasi-
onal atau Dewan Federal untuk di-
hubungi oleh Kanselir Federal.

3.  Kehadiran lebih dari setengah an-
ggota dari masing-masing dari dua 
badan perwakilan dan mayoritas 
dari dua pertiga dari suara yang di-
haruskan adalah suara di mana suatu 
tuntutan, konsonan dengan Pasal 
142, lebih disukai terhadap Presiden 
Federal.

���3(0(5,17$+�)('(5$/

3DVDO���

1.  Kanselir Federal, Wakil Kanselir 
dan ayat Menteri Federal lainnya 

dipercayai dengan urusan admin-
istrasi tertinggi dari Federasi se-
jauh hal ini tidak ditugaskan kepada 
Presiden Federal. Mereka memben-
tuk sebagai badan Pemerintah Fed-
eral di bawah kepemimpinan Kanse-
lir Federal.

2.  Wakil Kanselir berhak untuk me-
wakili Kanselir Federal di seluruh 
bidang kompetensinya. Jika Kanse-
lir Federal dan Wakil Kanselir se-
cara simultan dicegah dari melepas-
kan tanggung jawab mereka, yang 
paling Pasalor - dalam hal Pasalori-
tas yang sama, anggota tertua - ang-
gota Pemerintah Federal yang tidak 
dicegah dari pelaksanaan tugasnya 
harus mewakili untuk Kanselir Fed-
eral.

3.  Pemerintah Federal memiliki kuo-
rum ketika lebih dari separuh ang-
gotanya hadir.

3DVDO���

1.  Kanselir Federal dan, atas rekomen-
dasinya, anggota lain dari Pemer-
intah Federal ditunjuk oleh Presi-
den Federal. Tidak ada rekomendasi 
yang diperlukan untuk pemberhen-
tian Kanselir Federal atau seluruh 
Pemerintah Federal; pemberhen-
tian anggota individu dari Pemer-
intah Federal terjadi atas rekomen-
dasi ulang Kanselir Federal. Penun-
jukan Kanselir Federal atau seluruh 
Pemerintah Federal ditandatangani 
oleh Kanselir Federal yang baru di-
tunjuk; pemberhentian tidak mem-
butuhkan tanda tangan.

2.  Hanya orang-orang yang memenuhi 
syarat untuk Dewan Nasional yang 
dapat ditunjuk sebagai Kanselir 
Federal, Wakil Kanselir, atau Men-
teri Federal; anggota Pemerintah 
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Federal tidak perlu menjadi anggota 
Dewan Nasional.

3.  Jika Pemerintah Federal yang baru 
ditunjuk oleh Presiden Federal pada 
saat Dewan Bangsa tidak ada dalam 
sidang, ia harus membujuk Dewan 
Nasional untuk sesi yang luar biasa 
(Pasal 28 ayat 2), dan untuk bertemu 
dalam waktu satu minggu, untuk tu-
juan memperkenalkan Pemerintah 
Federal yang baru.

3DVDO���

Jika Pemerintah Federal telah mening-
galkan kantor, Presiden Federal akan 
mempercayakan anggota Pemerintah 
yang sedang keluar dengan kelanjutan 
administrasi dan salah satunya dengan 
kepemimpinan Pemerintah Federal 
sementara. Seorang Sekretaris Negara 
yang terikat pada seorang Menteri 
Federal yang akan keluar atau pegawai 
negeri Pasalor di Kementerian Federal 
yang bersangkutan dapat juga dipercay-
akan dengan kelanjutan administrasi. 
Ketentuan ini berlaku secara analog jika 
anggota individu dari Pemerintah Federal 
telah meninggalkan kantor. Siapa pun 
yang dipercayakan dengan kelanjutan 
administrasi memikul tanggung jawab 
yang sama dengan Menteri Federal 
(Pasal 76).

3DVDO���

1.  Sebelum menduduki jabatan, an-
ggota-anggota Pemerintah Fed-
eral memberikan penegasan kepada 
Presiden Federal. Penambahan as-
sesi religius dapat diterima.

2.  Instrumen penunjukan untuk Kanse-
lir Federal, Wakil Kanselir, dan 
ayat Menteri Federal lainnya diek-
sekusi oleh Presiden Federal pada 
hari penegasan dan ditandatangani 
oleh Kanselir Federal yang baru saja 
dipecat.

3.  Ketentuan-ketentuan ini berlaku se-
cara analog dengan kasus-kasus yang 
disebutkan dalam Pasal 71 di atas.

3DVDO���

1.  Jika seorang Menteri Federal se-
mentara waktu dicegah dari melak-
sanakan tanggung jawabnya, ia 
menginstruksikan, dengan persetu-
juan dengan Menteri Federal lain-
nya, sekretaris negara yang melekat 
padanya atau seorang pegawai neg-
eri Pasalor dari masing-masing Ke-
menterian Federal untuk mewakili 
dia. Instruksi semacam itu untuk di-
depresiasi harus diberitahukan ke-
pada Presiden Federal dan Kanselir 
Federal. Tinggal di negara anggota 
Uni Eropa lainnya tidak dianggap 
sebagai penghalang. Jika seorang 
Menteri Federal tidak dalam situ-
asi untuk mewakili dalam tahap per-
tama, Kanselir Federal, dalam per-
setujuan dengan wakil kanselir, me-
merintahkan Menteri Federal lain, 
sekretaris negara yang terikat pada 
Menteri Federal yang dicegah atau 
seorang pegawai negeri Pasalor dari 
Kementerian Federal masing-mas-
ing untuk mewakili. Instruksi sema-
cam itu untuk mewakili harus diber-
itahukan kepada Presiden Federal. 
Deputi tersebut memikul tanggung 
jawab yang sama dengan seorang 
Menteri Federal (Pasal 76).

2.  Menteri Federal yang kompeten un-
tuk suatu masalah dapat menugas-
kan Menteri Federal atau Sekretaris 
Negara lain untuk berpartisipasi 
dalam sesi-sesi Dewan dan dalam 
kerangka kerja ini untuk melakukan 
negosiasi sehubungan dengan suatu 
proyek tertentu dan untuk memi-
lihnya.

3.  Seorang anggota Pemerintah Umum 
yang tinggal di Negara Anggota Uni 
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Eropa lainnya dapat membiarkan 
bisnisnya di Dewan Nasional atau 
Dewan Federal diurus oleh Sek-
retaris Negara yang terikat padanya 
atau Menteri Federal lainnya. Seo-
rang anggota Pemerintah Federal, 
yang tidak diwakilkan untuk, dapat 
mengalihkan haknya untuk memilih 
di Pemerintah Federal kepada Men-
teri Federal lainnya; ini tidak mem-
pengaruhi akuntabilitasnya. Hak su-
ara hanya dapat diberikan kepada 
anggota Pemerintah Federal yang 
belum dipercayakan untuk mewakili 
anggota Pemerintah Federal lain-
nya dan yang hak suaranya belum 
ditetapkan.

3DVDO���

1.  Jika Dewan Nasional cil mengelu-
arkan suara eksplisit tidak percaya 
pada Pemerintah Federal atau ang-
gota individu daripadanya, Pemer-
intah Federal atau Menteri Federal 
yang bersangkutan harus dihapus 
dari kantor.

2.  Kehadiran setengah anggota Dewan 
Nasional diperlukan untuk mosi ti-
dak percaya pada Dewan Nasional. 
Namun demikian, pemungutan su-
ara akan ditunda hingga hari kerja 
berikutnya tetapi satu jika jumlah 
anggota yang ditentukan oleh hu-
kum Federal tentang Perintah Tetap 
Dewan Nasional menuntut. Penang-
guhan pemungutan suara baru dapat 
terjadi hanya dari keputusan Dewan 
Nasional.

3.  Sekalipun ada kekuasaan yang be-
rada di tangan Presiden Federal se-
suai dengan Pasal 70 ayat 1, Pe-
merintah Federal atau anggota per-
orangannya harus secara hukum 
ditentukan secara hukum atau atas 
keinginannya sendiri dikeluarkan 
dari jabatannya.

3DVDO���

Anggota Pemerintah Federal serta 
sekretaris Negara berhak untuk berpar-
tisipasi dalam semua pertimbangan 
Dewan Nasional, Dewan Federal, dan 
Majelis Federal serta komite (subkomite) 
dari badan-badan perwakilan ini, tetapi 
hanya khusus undangan dalam musy-
awarah oleh Sub-Komite Berdiri Komite 
Utama Dewan Nasional dan oleh Komite 
Penyelidikan Dewan Nasional. Pada 
setiap kesempatan mereka harus, sesuai 
dengan ketentuan terperinci undang-un-
dang Federal tentang Tata Tertib Dewan 
Nasional dan Perintah Tetap Dewan 
Federal, atas permintaan mereka akan 
diberikan sidang. Dewan Nasional, 
Dewan Federal, dan Majelis Federal 
serta komite mereka (subkomite) dapat 
meminta kehadiran oleh anggota Pemer-
intah Federal dan meminta mereka untuk 
memulai investasi.

3DVDO���

1.  Berdasarkan Pasal 142, anggota Pe-
merintah Federal (Pasal 69 dan 71) 
bertanggung jawab kepada Dewan 
Nasional.

2.  Kehadiran lebih dari setengah an-
ggota diperlukan untuk mosi yang 
lebih memilih muatan sesuai den-
gan Pasal 142.

3DVDO���

1.  Kementerian Federal dan otori-
tas yang berada di bawahnya harus 
melakukan urusan administrasi Fed-
eral.

2.  Jumlah Kementerian Federal, kom-
petensi mereka, dan organisasi in-
ternal mereka akan ditentukan oleh 
hukum Federal.

3.  Kanselir Federal dipercayakan den-
gan arahan Kanselir Federal dan seo-
rang Menteri Federal dipercayakan 
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dengan arahan masing-masing Ke-
menterian Federal lainnya. Presiden 
Federal dapat menugaskan Menteri 
Federal khusus untuk hal-hal ter-
tentu yang termasuk dalam kom-
petensi Kanselir Federal, termasuk 
pembentukan personalia dan organ-
isasi bisnis tersebut, meskipun hal-
hal ini terus berlanjut ke Kanse-
lir Federal; Menteri Federal terse-
but berkenaan dengan hal-hal yang 
dipermasalahkan status Menteri 
Federal yang kompeten.

4.  Kanselir Federal dan Menteri Fed-
eral lainnya dapat secara luar biasa 
dipercayakan dengan arahan Ke-
menterian Federal kedua.

3DVDO���

1.  Dalam kasus-kasus khusus, ayat 
Menteri Federal dapat diangkat 
tanpa pada saat yang sama ditugas-
kan untuk Kementerian Federal.

2.  Sekretaris Negara, yang diangkat 
dan meninggalkan kantor dengan 
cara yang sama dengan Menteri Fed-
eral, dapat dilampirkan ke Menteri 
Federal untuk bantuan dalam men-
jalankan bisnis dan untuk mewakili 
mereka di Parlemen. Kanselir Fed-
eral dapat membiarkan bisnisnya di 
Dewan Nasional dan di Dewan Fed-
eral sesuai dengan wakil kanselir 
yang dipercayakan untuk mengurus 
Kementerian Federal yang diurus 
oleh seorang sekretaris negara yang 
menyertainya. Wakil kanselir, yang 
dipercayakan untuk memimpin Ke-
menterian Federal dapat membiar-
kan bisnisnya di Dewan Nasional 
dan di Dewan Federal diurus oleh 
sekretaris negara yang dilampirkan 
kepadanya, sesuai persetujuan den-
gan Kanselir Federal.

3.  Menteri Federal dapat dengan per-
setujuannya juga mempercayakan 
Sekretaris Negara dengan pelaksa-
naan fungsi-fungsi tertentu. Dalam 
pemenuhan ini Sekretaris Negara 
juga tunduk pada Federal Mi nister 
dan terikat oleh instruksinya.

���2725,7$6�.($0$1$1�
)('(5$/

3DVDO���D

1.  Otoritas keamanan tertinggi adalah 
Menteri Federal Dalam Negeri. Di 
bawahnya adalah direktorat kepoli-
sian dari Negara Bagian diikuti oleh 
otoritas administrasi distrik dalam 
kapasitas mereka sebagai otoritas 
keamanan.

2.  Jika nyawa, kesehatan, kebebasan 
atau hPasala benda individu be-
nar-benar dalam bahaya atau bahaya 
seperti itu akan segera terjadi, peja-
bat keamanan, terlepas dari kompe-
tensi otoritas lain untuk menolak ba-
haya, berkompeten untuk memberi-
kan bantuan primer kepada semua. 
intervensi dari otoritas yang kompe-
ten masing-masing.

3.  Undang-Undang Federal menetap-
kan sejauh mana otoritas kota harus 
mengambil tindakan sebagai otori-
tas keamanan.

3DVDO���E

1.  Setiap Negara memiliki direktorat 
kepolisian. Kepalanya adalah di-
rektur kepolisian negara. Direk-
tur polisi Negara di Wina dari di-
rektorat polisi Negara menyandang 
gelar “Presiden polisi Negara”.

2.  Menteri Federal Dalam Negeri 
menunjuk direktur polisi Negara se-
suai dengan Gubernur.



509

Konstitusi Austria

3.  Menteri Federal Dalam Negeri ha-
rus memberitahukan Gubernur ten-
tang setiap instruksi nasional yang 
penting atau yang sangat penting 
untuk pemeliharaan perdamaian, 
ketertiban, dan keamanan di seluruh 
Negara yang diterbitkan kepada di-
rektur polisi Negara.

3DVDO���&

Hukum Federal menetapkan sejauh 
mana direktorat polisi suatu Negara 
secara berkelanjutan merupakan otoritas 
keamanan pada tingkat pertama untuk 
wilayah kota.

3DVDO���'

1.  Kepolisian adalah unit bersenjata 
atau seragam atau bermotif mi-
liter yang diinvestasikan dengan tu-
gas-tugas karakter polisi. Khusus-
nya tidak dihitung antara, kepoli-
sian adalah personil penjaga yang 
dibentuk untuk melindungi cabang-
cabang tertentu dari penanaman 
negara, seperti pertanian dan ke-
hutanan (ladang, tanaman, dan per-
lindungan hutan), untuk pertam-
bangan, berburu, memancing atau 
penggunaan air berlisensi lainnya, 
pejabat pengawasan pasar, dan pe-
madam kebakaran.

2.  Di wilayah kota, direktorat polisi 
Negara secara berkelanjutan adalah 
otoritas keamanan pada tingkat per-
tama, tidak ada otoritas regional lain 
yang dapat membuat kepolisian.

���7(17$5$�)('(5$/

3DVDO���

1.  Pertahanan militer negara adalah 
tugas Tentara Federal. Pertahanan 
akan dilakukan berdasarkan prin-
sip-prinsip sistem milisi.

2.  Tentara Federal Angkatan Darat, 
sejauh kekuasaan sipil yang sah 
mengklaim co-nya operasi, memi-
liki lebih jauh lagi

1. juga melampaui bidang pertah-
anan militer negara itu

a. untuk melindungi kon-
stitusi, lembaga yang su-
dah mapan, serta kapasitas 
mereka untuk beroperasi 
dan kebebasan demokratis 
penduduk,

b.  untuk menjaga ketertiban 
dan keamanan di dalam 
negeri secara umum;

2.  untuk memberikan bantuan da-
lam kasus bencana alam dan 
bencana dengan kekuatan tam-
bahan.

3.  Tugas tambahan Tentara Federal 
akan ditentukan oleh hukum konsti-
tusi Federal.

4.  Undang-undang Pertahanan men-
gatur pejabat dan pihak berwenang 
mana yang dapat mengajukan klaim 
langsung atas kerja sama Tentara 
Federal untuk tujuan yang disebut-
kan dalam ayat 2 di atas.

5.  Intervensi oleh militer atas inisiatif-
nya sendiri untuk tujuan yang disebut-
kan dalam ayat 2 di atas hanya dapat 
diterima jika keadaan di luar kend-
ali mereka telah menempatkannya di 
luar kapasitas pejabat yang kompeten 
untuk melakukan intervensi oleh mi-
liter dan kerusakan yang tidak dapat 
diperbaiki, masyarakat pada umum-
nya akan timbul dari penantian lebih 
lanjut atau jika itu menyangkut peno-
lakan serangan yang sebenarnya, atau 
penghapusan perlawanan aktif yang 
diarahkan terhadap bagian dari Ten-
tara Federal.
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3DVDO���

1.  Panglima Tentara Federal adalah 
Presiden Federal.

2.  Menghemat sejauh Hukum Pertah-
anan mencadangkan pembuangan 
Angkatan Darat Federal ke Kepres-
idenan Federal, pembuangannya 
terletak pada Menteri Federal yang 
kompeten dalam batas-batas otori-
sasi yang diberikan kepadanya oleh 
Pemerintah Federal.

3.  Perintah tertinggi atas Tentara Federal 
dilaksanakan oleh Menteri Federal 
yang kompeten (Pasal 76 ayat 1).

3DVDO���

Undang-undang Federal mengatur sejauh 
mana Pemohon berpartisipasi dalam 
perekrutan, penyediaan dan akomodasi 
untuk Angkatan Darat dan pasokan kebu-
tuhan lainnya.

���2725,7$6�6(.2/$+�)('(5$/

3DVDO���$

1.  Administrasi Federasi di bidang se-
kolah dan di bidang pendidikan da-
lam hal-hal yang berkaitan den-
gan asrama siswa harus dilakukan 
oleh Menteri Federal yang kompe-
ten dan - sejauh tidak ada univer-
sitas dan sistem pendidikan tinggi, 
atau sistem sekolah pertanian dan 
kehutanan atau sistem pendidikan 
kehutanan dan pertanian dalam hal-
hal yang berkaitan dengan asrama 
siswa dan lembaga pendidikan ter-
pusat yang bersangkutan - oleh otor-
itas sekolah Federasi bawahan ke-
pada Menteri Federal yang berkom-
peten. Kota dapat, sebagai bagian 
dari lingkup kompetensi yang di-
tugaskan oleh Federasi, dipanggil 

untuk memelihara daftar orang-
orang yang berusia sekolah.

2.  Otoritas sekolah harus didirikan di 
masing-masing Negara dan dikenal 
sebagai dewan sekolah Negara. De-
wan sekolah negara di Wina dikenal 
sebagai Dewan Sekolah Kota Wina. 
Lingkup kompetensi yang berlaku 
untuk anggota kelompok dewan 
Negara harus ditentukan oleh hu-
kum Federal.

3.  Prinsip-prinsip panduan berikut 
akan berlaku untuk pendirian, yang 
akan ditentukan oleh hukum, dari 
otoritas sekolah Federal:

a. Komite akan ditunjuk dalam 
kerangka struktur otoritas se-
kolah Federal. Anggota komite 
kelompok dewan negara, den-
gan hak suara, harus ditunjuk 
secara proporsional dengan 
kekuatan partai dalam Dewan 
Perwakilan rakyat. Pengang-
katan semua atau beberapa 
anggota komite diperboleh-
kan oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat.

b.  Presiden kelompok dewan neg-
ara adalah Gubernur, jika per-
setujuan presiden kelompok 
dewan eksekutif negara diber-
itahukan terlebih dahulu den-
gan undang-undang, Guber-
nur harus mewakili presiden 
dalam semua urusan yang ti-
dak dicadangkan oleh presi-
den untuk dirinya sendiri. Jika 
penunjukan wakil presiden 
diberitahukan terlebih dahulu 
oleh undang-undang, Guber-
nur berhak memeriksa doku-
men dan memberikan nasihat; 
wakil presiden semacam itu da-
lam hal apa pun akan ditunjuk 
untuk kelima Negara Bagian, 
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sesuai dengan hasil sensus tera-
khir yang diambil sebelum un-
dang-undang dasar Federal ini 
mulai berlaku, memiliki jum-
lah penduduk terbesar.

c.  Kerangka acuan untuk komite 
dan presiden dewan sekolah 
negara akan diatur oleh hu-
kum. Komite harus mampu un-
tuk mengeluarkan aturan dan 
instruksi umum, untuk menun-
juk pejabat dan memberikan 
proposal untuk nominasi serta 
memberikan pendapat tentang 
rancangan undang-undang dan 
peraturan.

d.  Dalam kasus-kasus ur-
gensi yang tidak mengakui 
penundaan sampai pertemuan 
komite berikutnya, presiden 
akan mengambil tindakan da-
lam bidang kompetensi yang 
dialokasikan kepada komite 
sebagai berkaitan dengan 
bisnisnya dan tanpa penundaan 
menginformasikan kepada 
komite mengenai hal ini.

e.  Jika lebih dari dua bulan komite 
tidak memiliki kuorum, tugas 
komite untuk periode selanjut-
nya dari ketidakmampuan nu-
meriknya diserahkan kepada 
presiden. Dalam kasus ini pres-
iden menggantikan komite.

4.  Instruksi (Pasal 20 ayat 1) tidak 
dapat diberikan mengenai hal-hal 
yang termasuk dalam lingkup kom-
petensi komite. Ini tidak berlaku un-
tuk instruksi yang melarang imple-
mentasi resolusi komite sebagai ber-
tentangan dengan hukum atau yang 
mengarahkan pencabutan peraturan 
yang dikeluarkan oleh komite. Ala-
san untuk instruksi tersebut harus 
dinyatakan.

5.  Menteri Federal yang kompeten 
dapat memuaskan dirinya sendiri 
atau melalui pejabat Kemente-
rian Federal dalam karyanya ten-
tang kondisi dan kinerja sekolah 
dan asrama siswa yang berada di 
bawah Kementerian Federal melalui 
kelompok dewan negara. Kekuran-
gan yang mapan - sejauh mereka ti-
dak peduli dalam pengertian Pasal 
14 ayat 8 - harus diberitahukan ke-
pada kelompok dewan negara untuk 
tujuan ganti ruginya.

3DVDO���%

1.  Kelompok dewan negara akan mem-
buat tiga set proposal peringkat:

a. untuk mengisi lowongan Fed-
eral untuk kepala sekolah / 
kepala sekolah serta guru dan 
asisten pendidikan lainnya di 
sekolah dan asrama siswa yang 
berada di bawah dewan seko-
lah Negara; 

b.  untuk mengisi lowongan Fed-
eral untuk kelompok pejabat 
pengawas yang melayani den-
gan kelompok dewan Negara 
serta untuk pengangkatan guru 
dengan fungsi pengawasan se-
kolah.

2.  Proposal sesuai dengan ayat 1 di 
atas akan diberikan, sesuai dengan 
Pasal 66 ayat 1 atau Pasal 67 ayat 
1 atau dengan alasan ketentuan lain-
nya, kepada Menteri Federal yang 
kompeten. Seleksi individu dari an-
tara yang diusulkan adalah peme-
gang jabatan pada Menteri Federal.

3.  Setiap kelompok dewan negara 
akan menetapkan kelompok dewan 
yang memenuhi syarat dan disiplin 
untuk kepala sekolah/kepala seko-
lah wanita dan guru lainnya serta 
asisten pendidikan yang merupakan 
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pegawai di bawah hukum publik 
Federasi dan dipekerjakan di se-
kolah (asrama siswa) yang berada 
di bawah sekolah Negara. Keten-
tuan lebih lanjut dilakukan oleh un-
dang-undang Federal.

���81,9(56,7$6

3DVDO���&

1.  Universitas negeri adalah tempat 
penelitian ilmiah gratis, kuliah dan 
pemberitahuan artikel. Tindakan da-
lam kerangka hukum secara mandiri 
dan dapat membuat undang-undang. 
Anggota badan kolegial universitas 
dibagikan berdasarkan aturan.

2.  Undang-undang Federal dapat me-
netapkan bahwa kegiatan di univer-
sitas serta partisipasi dalam badan-
badan universitas dan perwakilan 
siswa oleh orang-orang yang tidak 
memiliki kewarganegaraan Austria 
diperbolehkan.

3.  Dicabut oleh Lembaran Un-
dang-Undang Federal I No. 51/2012

%��<85,6',.6,�3(1*$',/$1

3DVDO���

1.  Federasi adalah sumber yurisdiksi 
Mahkamah Konstitusi.

2.  Putusan dan keputusan diucapkan 
dan disusun atas nama Republik.

3DVDO���

1.  Organisasi dan kompetensi Penga-
dilan yang ditetapkan oleh hukum 
Federal.

2.  Tidak seorang pun dapat kehilangan 
pertimbangan yang sah.

3.  Dicabut oleh Federal Law Gazette 
No. 73/1968.

3DVDO���

Yurisdiksi militer - kecuali pada saat 
perang - dicabut.

3DVDO���

Hukuman mati dihapuskan.

3DVDO���

1.  Sebagaimana ditentukan lain oleh 
undang-undang ini, hakim ditun-
juk sesuai dengan usulan Pemerin-
tah Federal oleh Presiden Federal 
atau, dengan alasan otorisasinya, 
oleh Menteri Federal yang kompe-
ten; Pemerintah Federal atau Ment-
eri Federal harus mendapatkan pro-
posal untuk pengangkatan dari ka-
mar yang kompeten sesuai dengan 
Hukum Federal.

2.  Jika jumlah kandidat yang cukup 
tersedia, proposal untuk penunjukan 
diajukan kepada Menteri Federal 
yang kompeten dan untuk diterus-
kan olehnya ke Pemerintah Federal 
terdiri dari setidaknya tiga nama, 
tetapi jika ada lebih dari satu lowon-
gan untuk diisi setidaknya dua kali 
lebih banyak nama dari jumlah 
hakim yang akan ditunjuk.

3DVDO���

1. Hakim independen dalam men-
jalankan kantor kehakiman mereka.

2.  Seorang hakim sedang menjalankan 
kantor yudisialnya selama pelak-
sanaan fungsi yudisialnya dengan 
benar menurut hukum dan alokasi 
bisnis, meskipun dengan menge-
sampingkan bisnis administrasi 
peradilan yang sesuai dengan keten-
tuan hukum tidak boleh b e diber-
hentikan oleh ruang atau komisi.
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3.  Bisnis harus dialokasikan terlebih 
dahulu di antara ayat hakim Pen-
gadilan untuk periode yang diber-
ikan oleh hukum Federal tentang 
organisasi pengadilan. Suatu mas-
alah yang diserahkan kepada seo-
rang hakim sesuai dengan lokasi ini 
dapat dihapus dari yurisdiksinya ha-
nya dengan keputusan majelis yang 
berkompeten, dalam hal ia dicegah 
dari pelaksanaan tanggung jawab-
nya atau ketidakmampuannya untuk 
mengatasi tugasnya, karena luasnya, 
dalam waktu yang wajar.

3DVDO���$

1.  Kinerja jenis bisnis tertentu, yang 
KDUXV�GLWHQWXNDQ�VHFDUD�VSHVL¿N�GDQ�
berada dalam yurisdiksi pengadilan 
tingkat pertama, dapat oleh hukum 
Federal ditugaskan untuk personel 
terlatih dari Federasi yang bukan 
hakim.

2.  Hakim yang kompeten sesuai den-
gan alokasi bisnis dapat namun ka-
pan saja cadangan untuk dirinya 
sendiri atau mengambil alih pele-
pasan bisnis tersebut.

3.  Pejabat Federasi yang bukan hakim 
terikat dalam kinerja usaha tertentu 
dalam ayat 1 di atas hanya dengan 
instruksi dari hakim yang kompeten 
sesuai dengan alokasi bisnis. Pasal 
20 ayat 1 kalimat ketiga berlaku.

3DVDO���

1.  Undang-undang Federal akan me-
nentukan usia yang harus ditentu-
kan oleh hakim yang prestasinya 
akan pensiun secara permanen.

2.  Kalau tidak, hakim dapat diberhen-
tikan dari jabatannya atau dipin-
dahtangankan atas kemauannya atau 
diulangi hanya dalam kasus-kasus 
dan cara-cara yang ditentukan oleh 

hukum dan dengan alasan keputusan 
pengadilan formal. Namun provin-
si-provinsi ini tidak berlaku untuk 
transfer dan pensiun yang menjadi 
perlu melalui perubahan dalam or-
ganisasi pengadilan. Dalam kasus 
seperti itu, undang-undang akan me-
netapkan dalam jangka waktu yang 
dapat ditentukan hakim tanpa for-
malitas yang ditentukan, ditransfer 
dan digantikan.

3.  Penangguhan sementara hakim dari 
jabatan hanya dapat dilakukan den-
gan keputusan kepala pengadilan 
distrik atau presiden pengadilan 
atau otoritas peradilan superior ber-
sama-sama dengan rujukan simul-
tan masalah tersebut ke pengadilan 
peradilan.

3DVDO���$

Hukum Federal dapat mengatur jabatan 
hakim pengganti yang ditugaskan di 
pengadilan tingkat tinggi. Jumlah jabatan 
semacam itu tidak boleh melampaui 
tiga persen dari jumlah jabatan hakim 
yang ditugaskan di pengadilan peradilan 
yang lebih rendah. Penempatan hakim 
pengganti yang bertugas di pengadilan 
peradilan bawahan dan akhirnya di 
pengadilan tinggi itu sendiri akan diten-
tukan oleh majelis khusus pengadilan 
tinggi, yang ditentukan oleh Hukum 
Federal. Hakim pengganti dapat diper-
cayakan hanya dengan penggantian 
hakim dari pengadilan subordinasi atau 
hakim pengadilan biasa yang lebih tinggi 
dan hanya jika hakim ini dicegah dari 
pemberhentian tanggung jawab pewaris 
mereka atau tidak dapat mengatasi tugas 
mereka, karena sejauh mana semua ini , 
dalam waktu yang wajar.

3DVDO���

1.  Kecuali sebagaimana ditentukan 
oleh ayat berikut, pengadilan tidak 
berhak memeriksa keabsahan tata 
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cara yang diterbitkan, proklamasi 
tentang republikasi hukum (perjan-
jian negara), undang-undang, dan 
perjanjian negara.

2.  Dalam kasus-kasus pengadilan umum 
memiliki keraguan mengenai peng-
gunaan peraturan berdasarkan ilegal-
itas, pengumuman tentang penerbitan 
kembali undang-undang (perjanjian 
negara) karena ilegalitas, hukum yang 
didasarkan pada inkonstitusionali-
tas atau perjanjian negara karena ile-
galitas, itu harus mengajukan permo-
honan pencabutan ketentuan hukum 
ini di Mahkamah Konstitusi.

3.  Jika peraturan hukum yang akan dit-
erapkan oleh pengadilan sudah ti-
dak berlaku lagi, permohonan pen-
gadilan ke Mahkamah Konstitusi 
harus meminta keputusan bahwa 
peraturan hukum itu bertentangan 
dengan hukum, tidak konstitusional 
atau ilegal.

4.  Undang-undang Federal akan me-
nentukan dampak apa yang diajukan 
oleh suatu aplikasi sesuai dengan 
ayat 2, atau ayat 3 di atas terhadap 
proses yang tertunda di pengadilan.

3DVDO���

1.  Persidangan dalam kasus perdata 
dan pidana di pengadilan bersifat 
lisan dan publik. Pengecualian dia-
tur oleh hukum.

2.  Dalam proses pidana prosedurnya 
melalui dakwaan.

3DVDO���$

Jaksa penuntut umum adalah fungsion-
aris yurisdiksi. Mereka mewakili inves-
tigasi dan eksekusi dalam kasus-kasus 
untuk tindakan yang membawa hukuman 

oleh pengadilan. Hukum Federal menen-
tukan peraturan rinci tentang mereka teri-
kat pada instruksi dari atasan mereka.

3DVDO���

1.  Orang-orang harus berpartisipasi 
dalam yurisdiksi.

2.  Juri mengembalikan vonis atas ke-
salahan terdakwa dalam kejaha-
tan yang menuntut hukuman berat, 
yang akan ditentukan oleh hukum, 
dan dalam semua kasus tindak pi-
dana politik dan pelanggaran ringan.

3.  Dalam proses pidana untuk pelang-
garan lain yang dapat dihukum, pe-
nilai mengambil bagian dalam ad-
ministrasi peradilan jika hukuman 
yang dijatuhkan melebihi batas 
yang ditentukan oleh hukum.

3DVDO���

1.  Mahkamah Agung adalah penga-
dilan tingkat akhir dalam gugatan 
perdata dan pidana.

2.  Anggota Pemerintah Federal, pe-
merintah negara, badan perwakilan 
umum atau parlemen Eropa tidak 
dapat menjadi anggota Mahkamah 
Agung. Untuk anggota badan per-
wakilan umum atau parlemen Eropa 
yang dipilih untuk masa jabatan leg-
islasi atau kantor yang tetap, ketida-
kcocokan tersebut berlanjut hingga 
berakhirnya jangka waktu legislasi 
atau di luar meskipun mereka secara 
prematur meninggalkan kursi mer-
eka. Siapa pun yang selama lima ta-
hun sebelumnya telah menjalankan 
salah satu fungsi tersebut di atas ti-
dak dapat ditunjuk sebagai Presi-
den atau Wakil Presiden Mahkamah 
Agung.
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3DVDO���

Amnesti umum untuk tindakan yang 
dapat dihukum oleh pengadilan diper-
panjang oleh hukum Federal.

3DVDO���

1.  Kekuasaan peradilan dan adminis-
trasi akan terpisah di semua tingkat 
proses.

2.  Undang-undang Federal atau Neg-
ara Bagian dapat memberikan band-
ing dalam hal-hal tertentu dari otor-
itas administratif ke pengadilan dan 
bukannya banding ke pengadilan 
administratif. Dalam hal pelaksa-
naan Federasi tidak langsung ditan-
gani oleh otoritas federal, serta da-
lam hal-hal dari Pasal 11, 12, 14 ayat 
2 dan 3 dan 14a ayat 3 dan 4 Hu-
kum Federal dapat, sesuai dengan 
frasa pertama, hanya dipublikasikan 
setelah disetujui oleh Negara Ba-
gian. Untuk hukum Negara Bagian 
menurut frasa pertama, Pasal 97 
ayat 2 Undang-Undang Konstitusi 
Federal berlaku.

%$%�,9�
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3DVDO���

1.  Undang-Undang Negara Bagian 
dilakukan oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat 
dipilih dengan hak pilih yang sama, 
langsung, pribadi, bebas dan raha-
sia berdasarkan perwakilan propor-
sional oleh warga negara pria dan 
wanita Negara yang sesuai den-
gan peraturan pemilihan Dewan 
Perwakilan Rakyat berhak untuk 
memilih. Undang-Undang Negara 

mengatur ketentuan terperinci yang 
menghormati prosedur pemilihan 
dan, jika perlu, pemungutan su-
ara wajib. Undang-undang negara 
akan secara khusus menetapkan 
alasan-alasan non-partisipasi da-
lam pemilihan umum terlepas dari 
pemungutan suara wajib dianggap 
dikecualikan. Konstitusi suatu Neg-
ara dapat menetapkan bahwa warga 
negara, yang memiliki tempat ting-
gal di Negara tersebut, sebelum me-
mindahkan domisili mereka ke luar 
negeri berhak untuk memilih selama 
tinggal di luar negeri, untuk jangka 
waktu maksimum sepuluh tahun.

2.  Dewan Perwakilan Rakyat pera-
turan pemilu mungkin tidak me-
maksakan kondisi yang lebih ketat 
untuk hak pilih dan kelayakan pemi-
lihan daripada Konstitusi Federal 
untuk pemilihan Dewan Nasional.

3.  Ayat pemilih menggunakan hak pi-
lihnya di konstituensi mandiri yang 
dapat dibagi menjadi konstituensi 
daerah mandiri. Jumlah deputi akan 
dibagi di antara konstituensi ses-
uai dengan jumlah penduduk. Pera-
turan pemilihan Dewan Perwakilan 
Rakyat dapat menyediakan prosedur 
distribusi akhir melalui Negara 
yang keseimbangan antara kursi di-
alokasikan untuk kandidat partai di 
konstituensi dan juga distribusi kursi 
yang belum teralokasi dilakukan se-
suai dengan prinsip-prinsip repre-
sentasi proporsional. Suatu pemba-
gian pemilih ke dalam badan-badan 
pemilihan lain tidak diizinkan.

4.  Peraturan terperinci tentang 
prosedur pemilihan harus ditentu-
kan oleh kedudukan perintah dari 
Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 26 
ayat 6 harus diterapkan sebagaimana 
seharusnyanya.
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5.  Untuk pegawai publik yang mencari 
tempat duduk di Dewan Perwakilan 
Rakyat atau yang terpilih menjadi 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Pasal 59a akan berlaku, pera-
turan yang lebih ketat diperboleh-
kan. Hukum konstitusional negara 
dapat menciptakan lembaga dengan 
kekuatan yang sama dan kewajiban 
yang sama untuk mempublikasikan 
laporan seperti yang dilakukan 
Komisi di bawah Pasal 59b.

3DVDO���

1.  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
menikmati kekebalan yang sama 
dengan anggota Dewan Nasional; 
ketentuan Pasal 57 diterapkan se-
cara analog.

2.  Ketentuan Pasal 32 dan 33 juga ber-
laku untuk pertemuan Dewan Per-
wakilan Rakyat dan komite mereka.

3.  Undang-Undang Negara dapat me-
nentukan suatu penyelesaian ses-
uai dengan Pasal 56 ayat 2 sampai 
4 untuk anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat yang mengundurkan diri 
dari kursinya pada saat pemilihan 
untuk menjadi anggota Dewan Fed-
eral atau Pemerintah Negara.

3DVDO���

1.  Undang-undang Negara mensyarat-
kan pemungutan suara melalui De-
wan Perwakilan Rakyat, otentikasi 
dan tanda tangan sesuai dengan 
ketentuan Negara yang bersangku-
tan, dan publikasi oleh Gubernur da-
lam Lembaran Hukum Negara.

2.  Hukum negara memberitahukan ter-
lebih dahulu pelaksanaannya, kerja 
sama pihak berwenang Federal, ha-
rus diperoleh persetujuan Pemerin-
tah Federal. Penetapan seperti itu 
harus segera diberitahukan setelah 

ketetapan Dewan Perwakilan 
Rakyat oleh Gubernur ke kan-
tor Kanselir Federal. Persetujuan 
akan dianggap diberikan jika dalam 
waktu delapan minggu setelah hari 
penerimaan ditetapkan di Kanse-
lir Federal, Pemerintah Federal be-
lum memberi tahu Gubernur bahwa 
kerja sama dari otoritas Federal di-
tolak. Sebelum berakhirnya batas 
waktu, penerbitan undang-undang 
ini hanya akan terjadi jika Pemerin-
tah Federal secara tegas menyetujui.

3. Jika segera diberlakukannya lang-
kah-langkah yang secara konstitu-
sional mensyaratkan adopsi resolusi 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
menjadi perlu untuk mencegah man-
ifest, kerusakan yang tidak dapat 
diperbaiki bagi masyarakat secara 
keseluruhan dalam keadaan Dewan 
Perwakilan Rakyat tidak dapat me-
menuhi dalam waktu atau terhambat 
fungsinya oleh peristiwa-peristiwa 
di luar kendalinya, Pemerintah Neg-
ara dapat dalam persetujuan dengan 
komite Dewan Perwakilan Rakyat 
yang ditunjuk sesuai dengan prin-
sip perwakilan proporsional men-
gambil langkah-langkah ini dengan 
cara sementara mengubah peraturan 
perundang-undangan. Pemerintah 
Negara harus memberi tahu Pemer-
intah Federal tentang hal itu tanpa 
penundaan. Dewan Perwakilan 
Rakyat akan diselenggarakan segera 
setelah hambatan untuk rapatnya ti-
dak lagi berlaku. Pasal 18 ayat 4 
berlaku baik secara analog.

4.  Tata cara yang disebutkan dalam 
ayat 3 di atas dapat dalam hal apa 
pun tidak menandakan perubahan 
atas ketentuan konstitusional Neg-
ara dan tidak boleh merupakan be-
ban keuangan permanen untuk Neg-
ara atau beban keuangan untuk 
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Federasi atau kota, atau komitmen 
keuangan untuk warga negara neg-
ara bagian, atau pembuangan prop-
erti Negara, atau tindakan yang ber-
kaitan dengan hal-hal yang ditentu-
kan dalam Pasal 12 ayat 1 subayat 6, 
atau yang terakhir berkaitan dengan 
urusan kamar pekerja dan pekerja 
bergaji yang bergerak di bidang per-
tanian dan kehutanan.

3DVDO���

Dicabut oleh Lembaran Undang-Undang 
Federal I No. 51/2012

3DVDO���

1.  Konstitusi Negara akan dapat diber-
lakukan oleh hukum konstitusional 
Negara, sejauh Konstitusi Federal 
tidak terpengaruh, diubah oleh Un-
dang-Undang Dasar Negara.

2.  Hukum konstitusional negara hanya 
dapat disahkan di hadapan setengah 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dan dengan dua pertiga suara ter-
banyak.

3DVDO����

1.  Setiap Dewan Perwakilan Rakyat 
dapat dibubarkan oleh Presiden 
Federal atas permintaan Pemerin-
tah Federal dan dengan sanksi De-
wan Federal; Namun pembubaran 
demikian dapat diputuskan hanya 
sekali untuk alasan yang sama. Mosi 
Dewan Federal harus dilakukan di 
hadapan setengah anggota dan den-
gan mayoritas suara dua pertiga. 
Perwakilan dari Negeri yang Dewan 
Perwakilan Rakyatnya harus dib-
ubarkan mungkin tidak berpartisi-
pasi dalam bagian.

2.  Dalam hal surat perintah pembuba-
ran untuk pemilihan baru harus da-
lam waktu tiga minggu dikeluarkan 

sesuai dengan ketentuan konsti-
tusi Negara; pertemuan Dewan Per-
wakilan Rakyat yang baru terpilih 
harus dilakukan dalam waktu empat 
minggu setelah pemilihan.

3DVDO����

1.  Kekuatan eksekutif di masing-mas-
ing Negara dilaksanakan oleh Pe-
merintah Negara untuk dipilih oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat.

2.  Anggota Pemerintah Negara tidak 
perlu menjadi bagian dari Dewan Per-
wakilan Rakyat. Meskipun orang ha-
nya berhak untuk Dewan Perwakilan 
Rakyat dapat dipilih untuk keang-
gotaan dari Pemerintah Negara.

3.  Pemerintah Negara terdiri dari Gu-
bernur, jumlah wakil yang diperlu-
kan, dan anggota lainnya.

4.  Sebelum menjabat, Gubernur mem-
berikan kepada Presiden Federal, 
anggota lain dari Pemerintah neg-
ara memberikan kepada Gubernur 
suatu pernyataan sehubungan den-
gan Konstitusi Federal. Penamba-
han penganut agama bisa diterima.

3DVDO����$

Publikasi ketentuan hukum yang akan 
diterbitkan dalam Lembaran Hukum 
Negara dapat dibuat dalam kerangka 
sistem informasi hukum Federasi.

3DVDO����

1.  Dalam lingkup Negara Bagian, se-
jauh tidak ada otoritas Federal (ad-
ministrasi Federal langsung), Guber-
nur dan otoritas Negara bawahannya 
menjalankan kekuasaan eksekutif 
Federasi (administrasi Federal tidak 
langsung). Sejauh otoritas Federal 
dipercayakan dengan pelaksanaan 
hal-hal yang dilakukan sebagai ad-
ministrasi Federal tidak langsung, 
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otoritas Federal ini berada di bawah 
Gubernur dan diikat oleh bangu-
nannya (Pasal 20 ayat 1); apakah 
dan sejauh mana otoritas Federal itu 
dipercayakan dengan tindakan ek-
sekutif diatur oleh undang-undang 
Federal; ini mungkin, sejauh hal itu 
tidak menyangkut mandat yang din-
yatakan dalam ayat 2 di bawah ini, 
hanya diterbitkan dengan sanksi 
Negara Bagian yang bersangkutan.

2.  Hal-hal berikut ini dapat dalam 
kerangka lingkup kompetensi yang 
ditetapkan secara konstitusional 
dilakukan secara langsung oleh 
otoritas Federal:

 demarkasi perbatasan, perdagangan 
barang dan ternak dengan negara 
lain , bea cukai, peraturan dan kon-
trol masuk dan keluar dari wilayah 
Federal, hak tempat tinggal untuk 
alasan kemanusiaan; paspor, pem-
buangan, pengusiran dan deportasi; 
suaka; ekstradisi, keuangan Fed-
eral, monopoli, pertukaran moneter, 
kredit, pertukaran, perbankan, bobot 
dan ukuran, standar dan sistem ciri, 
administrasi peradilan, urusan pers, 
pemeliharaan perdamaian, keterti-
ban dan keamanan, termasuk per-
panjangan bantuan utama secara 
umum, tetapi tidak termasuk admin-
istrasi keamanan publik lokal, hal-
hal yang berkaitan dengan asosiasi 
dan perakitan, polisi asing dan hal-
hal yang berkaitan dengan pendaft-
aran tempat tinggal, hal-hal yang 
berkaitan dengan senjata, amunisi 
dan bahan peledak serta penggu-
naan senjata api, hukum antimo-
nopoli; masalah paten dan perlind-
ungan desain, merek dagang, dan 
deskripsi komoditas lainnya, sistem 
lalu lintas, polisi sungai dan navi-
gasi, sistem pos dan telekomunikasi, 

penambangan, kontrol dan konser-
vasi Danube, regulasi torrents, kon-
struksi dan pemeliharaan saluran air, 
survei, undang-undang ketenagak-
erjaan asuransi sosial dan kontrak, 
membantu uang; ketentuan hukum 
tentang kompensasi sosial, transaksi 
komersial dalam komoditas benih 
dan tanaman, dalam pakan ternak 
dan pupuk serta pemeliharaan ta-
naman, dan dalam peralatan kese-
lamatan tanaman termasuk pener-
imaannya dan, dalam hal komodi-
tas benih dan tanaman, pelestarian 
monumen, organisasi dan perin-
tah polisi Federal juga penerimaan-
nya; urusan militer, masalah layanan 
sipil, kebijakan kependudukan yang 
menyangkut pemberian tunjangan 
anak-anak dan organisasi pemer-
ataan beban atas nama keluarga; se-
kolah serta pendidikan dalam hal-
hal yang berkaitan dengan asrama 
siswa dan siswa dengan kecuali pen-
didikan pertanian dan kehutanan da-
lam hal-hal yang berkaitan dengan 
asrama siswa, penawaran publik.

3.  Federasi tetap berhak untuk mende-
legasikan kepada Gubernur kekua-
saan eksekutifnya juga dalam hal-
hal yang disebutkan dalam ayat 2 di 
atas.

4.  Pembentukan otoritas Federal un-
tuk hal-hal selain yang ditentukan 
dalam ayat 2 di atas hanya dapat 
dilakukan dengan sanksi dari Neg-
ara Bagian terkait.

5.  Jika di suatu Negara, segera diber-
lakukannya tindakan dalam hal-hal 
yang berkaitan dengan adminis-
trasi langsung Federal menjadi tidak 
perlu untuk mencegah manifest, ker-
usakan yang tidak dapat diperbaiki 
bagi masyarakat secara keseluru-
han dalam keadaan otoritas tertinggi 
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administrasi Federal dihambat oleh 
peristiwa di luar kemampuan mer-
eka. kontrol, Gubernur harus men-
gambil tindakan atas nama mereka.

3DVDO����

1.  Dalam hal administrasi Federal ti-
dak langsung, Gubernur terikat den-
gan instruksi dari Pemerintah Fed-
eral dan masing-masing Menteri 
Federal (Pasal 20) dan dia berkewa-
jiban, untuk mempengaruhi pelak-
sanaan instruksi tersebut, juga untuk 
menggunakan kekuasaan yang ter-
sedia untuk dia dalam kapasitasnya 
sebagai pejabat bidang kemampuan 
mandiri Negara.

2.  Suatu Pemerintah kenegaraan, ke-
tika menyusun Kantor Tetapnya, 
dapat memutuskan bahwa kate-
JRUL� ELVQLV� VSHVL¿N� \DQJ� EHUNDLWDQ�
dengan administrasi Federal tidak 
langsung harus dilakukan oleh ang-
gota Pemerintah Negara atas nama 
Gubernur karena hubungan sub-
stantif mereka dengan masalah-ma-
salah berkaitan dengan lingkup 
kompetensi otonom Negara. Da-
lam bisnis semacam itu, anggota 
yang berkepentingan dengan Pe-
merintahan Negara banyak terikat 
oleh instruksi Gubernur (Pasal 20) 
sebagaimana halnya yang terakhir 
dengan instruksi dari Pemerintah 
Federal atau masing-masing Ment-
eri Federal.

3.  Instruksi yang dikeluarkan oleh Pe-
merintah Federal atau masing-mas-
ing Menteri Federal sesuai den-
gan ayat 1 di atas juga dalam hal-
hal yang termasuk dalam ayat 2 di 
atas akan ditujukan kepada Guber-
nur. Yang terakhir, seandainya dia 
sendiri tidak menjalankan bisnis 
yang relevan dari administrasi Fed-
eral tidak langsung, bertanggung 

jawab (Pasal 142 ayat 2 subayat e) 
untuk meneruskan instruksi secara 
tertulis tanpa penundaan dan ti-
dak diubah kepada anggota Pemer-
intah Negara yang bersangkutan 
dan untuk mengawasi pelaksanaan-
nya. Jika instrumen tersebut tidak 
dipenuhi, meskipun Gubernur telah 
membuat pengaturan yang diper-
lukan, anggota Pemerintah Neg-
ara yang bersangkutan berdasarkan 
Pasal 142 juga bertanggung jawab 
kepada Pemerintah Federal.

4.  Dicabut oleh Lembaran Undang-Un-
dang Federal I No. 51/2012.

3DVDO����

1.  Ketentuan Pasal 102 tidak berlaku 
untuk lembaga untuk kinerja uru-
san Federal yang ditentukan dalam 
Pasal 17.

2.  Meskipun demikian, Menteri Fed-
eral yang dipercayakan dengan ad-
ministrasi aset-aset Federal dapat 
mengalihkan kinerja bisnis terse-
but kepada seorang Gubernur dan 
pihak berwenang yang berada di 
bawahnya. Tugas semacam itu dapat 
sewaktu-waktu dicabut sebagian 
atau seluruhnya. Sejauh mana da-
lam kasus luar biasa Federasi mem-
buat kompensasi untuk biaya yang 
timbul dari melakukan bisnis terse-
but akan diatur oleh hukum Federal. 
Pasal 103 ayat 2 dan 3 berlaku se-
cara analog.

3DVDO����

1.  Gubernur mewakili Negara. Dalam 
hal-hal yang berkaitan dengan ad-
ministrasi Federal tidak langsung, 
sesuai dengan Pasal 142 yang ber-
tanggung jawab kepada Pemerin-
tah Federal. Gubernur memiliki 
anggota Pemerintah Negara untuk 
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menggantikannya (Wakil Gubernur) 
yang ditunjuk oleh Pemerintah Neg-
ara. Penunjukan ini akan diberitahu-
kan kepada Kanselir Federal. Jika 
kebutuhan substitusi terjadi, ang-
gota Pemerintah Negara yang ditun-
juk sebagai pengganti sesuai dengan 
Pasal 142 juga bertanggung jawab 
kepada Pemerintah Federal dalam 
hal-hal yang berkaitan dengan ad-
ministrasi Federal tidak langsung. 
Kekebalan tidak menghalangi pen-
egasan tanggung jawab seperti itu 
dari Gubernur atau anggota Pemer-
intah Negara yang menggantikan-
nya. Kekebalan juga tidak mengha-
langi penegasan tanggung jawab 
anggota Pemerintah Negara dalam 
kasus yang muncul berdasarkan 
Pasal 103 ayat 3.

2.  Anggota Pemerintah Negara ber-
tanggung jawab atas Dewan Per-
wakilan Rakyat sesuai dengan Pasal 
142.

3.  Suatu pemilihan suara untuk memi-
lih dalam Pasal 142 membutuhkan 
kehadiran setengah anggota.

3DVDO����

Seorang pegawai negeri administrasi 
dengan pelatihan hukum akan ditun-
juk untuk bertanggung jawab sebagai 
kepala eksekutif administrasi negara dari 
layanan internal Kantor negara. Pegawai 
negeri administrasi juga asisten resmi 
Gubernur dalam hal-hal yang berkai-
tan dengan administrasi Federal tidak 
langsung.

3DVDO����

Dicabut oleh Lembaran Undang-Undang 
Federal No. 444/1974

%��,%8.27$�)('(5$/�:,1$

3DVDO����

Untuk ibukota Federal, Wina, dalam 
kapasitasnya sebagai Negara, dewan kota 
juga memiliki fungsi Dewan Perwakilan 
Rakyat, kota senat fungsi Pemerin-
tah Negara, walikota fungsi Gubernur, 
administrasi Kota fungsi Kantor Pemer-
intah Negara, dan kepala eksekutif 
administrasi kota fungsi dari kepala ekse-
kutif administrasi negara.

3DVDO����

Pasal 102 ayat 1 berlaku untuk Ibukota 
Federal Wina dengan ketentuan, bahwa 
pelaksanaan Federasi, sejauh otoritas 
federal terpisah tidak ada (Adminis-
trasi Federal langsung), diberikan oleh 
walikota sebagai Gubernur dan oleh 
administrasi kota bawahannya sebagai 
distrik otoritas administrasi.

3DVDO����

Dicabut oleh Lembaran Undang-Undang 
Federal No. 490/1984

3DVDO����

Dicabut oleh Lembaran Undang-Undang 
Federal I No. 51/2012

3DVDO����

Mengizinkan Pasal 108 dan 109 keten-
tuan Bagian A Bab kelima berlaku baik 
dalam hal lain untuk ibukota Federal 
Vienna, dengan pengecualian Pasal 117 
ayat 6 kalimat kedua, Pasal 119 ayat 4 
dan Pasal 119a. Pasal 142 ayat 2 subayat 
e juga berlaku untuk pelaksanaan lingkup 
kompetensi yang ditugaskan oleh Feder-
asi ke ibukota Federal, Wina.

3DVDO����

Dicabut

3DVDO����

Dicabut
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3DVDO����

1.  Dalam pasal-pasal berikut isti-
lah kota digunakan, referensi harus 
diambil sebagai makna komunitas 
lokal.

2.  Simpan sebagai kompetensi pada 
bagian dari Federasi secara tegas 
ditentukan, Undang-undang neg-
ara akan menetapkan undang-un-
dang yang berkaitan dengan kota 
sesuai dengan prinsip-prinsip Pasal 
yang terkandung dalam Bagian ini. 
Kompetensi untuk penyelesaian ma-
salah, berdasarkan Pasal 118, 118a 
dan 119, harus dilakukan oleh kota 
termasuk pengecualian banding 
yang akhirnya akan ditentukan se-
suai dengan ketentuan umum Un-
dang-Undang Dasar Federal ini.

3.  Asosiasi kota Austria (Federasi Ko-
munal Austria) dan Asosiasi Kota 
dan Kota Austria (Federasi Muni-
sipal Austria) kompeten untuk me-
wakili kepentingan munisipalitas 
kota.

3DVDO����

1.  Setiap Negara dibagi menjadi kota. 
Kota adalah badan korporat terito-
rial yang berhak untuk melakukan 
administrasi sendiri dan pada saat 
yang sama merupakan distrik ad-
ministratif setempat. Setiap bidang 
negara harus membentuk bagian 
dari kota.

2.  Kota adalah kesatuan ekonomi yang 
merdeka. Dalam batas undang-un-
dang umum Federasi dan Negara Ba-
gian, berhak untuk memiliki semua 
jenis aset, untuk memperoleh dan 

membuang aset tersebut sesuka hati, 
untuk mengoperasikan perusahaan 
ekonomi serta mengelola anggaran-
nya secara mandiri dalam kerangka 
kerja ketentuan keuangan konstitu-
sional dan untuk memungut pajak.

3.  Suatu kota dengan penduduk timur 
20.000 akan atas permintaannya 
sendiri, jika urusan Negara den-
gan demikian tidak terancam, akan 
diberikan piagamnya sendiri melalui 
undang-undang negara (piagam 
kota). Pemberlakuan semacam itu 
hanya dapat dipublikasikan den-
gan persetujuan Pemerintah Fed-
eral. Ini harus diberikan jika Pemer-
intah Federal dalam waktu delapan 
minggu sejak hari kedatangannya 
di Kementerian Federal yang kom-
peten belum memberi tahu Guber-
nur bahwa persetujuan tersebut dito-
lak. Kota dengan piagamnya sendiri 
harus melakukan tugas administrasi 
selain kota, juga tugas administrasi 
distrik.

4.  Dicabut oleh Lembaran Undang-Un-
dang Federal No. 490/1984. 

3DVDO����$

1.  Untuk kinerja masalah kota 
mendapat persetujuan asosiasi da-
lam asosiasi kota. Perjanjian sema-
cam itu membutuhkan sanksi dari 
otoritas pengawas. Sanksi tersebut 
akan diberikan dengan tata cara jika 
kesepakatan yang sah antara kota 
yang bersangkutan ada di tangan 
dan pembentukan asosiasi kota

1.  tidak dalam hal kinerja hal-hal 
yang sesuai dengan pemerin-
tahan berdaulat membahay-
akan fungsi kotamadya yang 
bersangkutan sebagai badan-
badan korporat administratif 
mandiri,
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2.  dalam hal kinerja hal-hal yang 
sesuai dengan kotamadya se-
bagai pemegang hak-hak prib-
adi terletak pada alasan keman-
IDDWDQ�� H¿VLHQVL� HNRQRPL�� GDQ�
penghematan untuk kepentin-
gan kotamadya yang bersang-
kutan.

2.  Demi kepentingan kebijaksanaan, 
legislati yang berkompeten pada 
(Pasal 10 sampai 15) dapat mem-
berikan kinerja masalah-masalah 
dalam lingkup kompetensi kota-
madya dengan pembentukan aso-
siasi kotamadya, tetapi fungsi ko-
tamadya sebagai swa-administrasi 
badan-badan korporat dan lokasi 
administratif tidak dapat dengan 
demikian membahayakan. Kota-
madya yang bersangkutan den-
gan cara tindakan eksekutif akan 
diberikan sidang sebelum pemben-
tukan asosiasi kotamadya.

3.  Organ-organ asosiasi kota yang akan 
melakukan hal-hal yang berkaitan 
dengan lingkup kompetensi kota-
madya sendiri harus dibentuk sesuai 
dengan prinsip-prinsip demokrasi.

4.  Pembentuk Undang-Undang negara 
harus menetapkan organisasi aso-
siasi kota dan dalam hubungan ini 
akan menetapkan asosiasi asosiasi, 
yang dalam hal apapun harus terdiri 
dari perwakilan terpilih dari semua 
kota anggota, dan ketua asosiasi. 
Selain itu, peraturan harus dibuat, 
dalam hal asosiasi kota dibentuk 
oleh perjanjian, sehubungan dengan 
penerimaan dan penarikan dari aso-
siasi kota serta pembubarannya.

5.  Kompetensi mengenai pengaturan 
hal-hal yang harus dilakukan oleh 
asosiasi kotamadya diatur oleh 
ketentuan umum Undang-Undang 
Konstitusi Federal ini.

6.  Penggabungan usaha kota dari berb-
agai Negara Bagian ke asosiasi kota 
diijinkan berdasarkan ketentuan 
perjanjian antara masing-masing 
Negara Bagian menurut Pasal 15a, 
di mana terutama ketentuan tentang 
persetujuan pembentukan asosiasi 
kota dan implementasi pengawasan 
harus terkandung.

3DVDO����%

Kota suatu Negara dapat menyimpulkan 
agresi antara satu sama lain pada bidang 
kompetensi masing-masing, sejauh 
yang disediakan oleh legislatif Negara. 
Dengan melakukan hal itu, badan legis-
latif negara juga harus memberikan 
ketentuan tentang penerbitan perjanjian 
tersebut serta solusi penyelesaian perse-
lisihan. Pasal 116a ayat 6 berlaku sesuai 
dengan persetujuan kota dari Negara 
yang berbeda.

3DVDO����

1.  Otoritas kotamadya akan dalam se-
tiap contoh meliputi:

a.� dewan kota, menjadi badan 
perwakilan umum yang akan 
dipilih oleh mereka yang ber-
hak memilih di kotamadya;

b.  dewan eksekutif kota (dewan 
kota), atau di kota-kota dengan 
piagam mereka sendiri senat 
kota;

c.  Walikota.

2.  Dewan kota terpilih atas dasar per-
wakilan proporsional oleh yang 
sama, langsung, pribadi dan raha-
sia oleh warga negara federal pria 
dan wanita yang memiliki domisili 
utama mereka di kota. Undang-un-
dang peraturan pemilu dapat me-
nentukan bahwa warga negara 
yang memiliki domisili, tetapi bu-
kan domisili utama mereka, di 
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kotamadya, berhak memilih. Dalam 
peraturan pemilihan, persyaratan 
untuk hak pilih dan pemilihan 
umum mungkin tidak lebih ketat 
daripada dalam peraturan pemilihan 
untuk Dewan Perwakilan Rakyat; 
Namun ketentuan tersebut dapat 
dibuat bahwa individu yang belum 
menjadi penduduk setahun di kota-
madya tidak berhak untuk memilih 
atau mendukung pemilihan dewan 
kota jika tempat tinggal mereka di 
kota munici secara nyata bersifat 
sementara. Di antara syarat-syarat 
yang akan ditetapkan oleh peraturan 
pemilu adalah hak untuk memilih 
dan kelayakan pemilihan juga un-
tuk warga negara dari negara-negara 
anggota Eropa lainnya. Peraturan 
pemilihan dapat menetapkan bahwa 
pemilih melaksanakan hak pilihnya 
di daerah pemilihan mandiri. Suatu 
pembagian pemilih ke dalam badan-
badan pemilihan lain tidak diiz-
inkan. Pasal 26 ayat 6 diterapkan 
sebagaimana mestinya. Peraturan 
pemilu dapat, dalam kasus-kasus 
di mana tidak ada proposal pemilu 
yang diajukan, keputusan bahwa in-
dividu akan dianggap terpilih yang 
namanya paling sering muncul di 
surat suara.

3.  Mayoritas sederhana oleh ang-
gota yang hadir dalam jumlah yang 
cukup untuk membentuk kuorum di-
haruskan memilih oleh dewan kota; 
untuk hal-hal tertentu, persyaratan 
lain untuk pengadopsian resolusi 
dapat diberikan.

4.  Rapat dewan kota bersifat pub-
lik, tetapi ketentuan dapat dibuat 
untuk pengecualian. Publik tidak 
dapat dikecualikan saat anggaran 
kota atau akun akhir kota ada dalam 
agenda.

5.  Peserta pemilu yang diwakili dalam 
dewan kota memiliki klaim untuk 
diwakili di dewan eksekutif kota se-
suai dengan kekuatan mereka.

6.  Walikota harus dipilih oleh dewan 
kota. Namun konstitusi negara dapat 
menetapkan bahwa walikota harus 
dipilih oleh mereka yang memiliki 
hak pilih dewan kota. Dalam hal ini 
Pasal 26 ayat 6 harus diterapkan se-
cara bertahap.

7.  Urusan kota akan dilakukan oleh 
kantor administrasi lokal (kantor ad-
ministrasi kota), yaitu kota dengan 
piagam mereka sendiri oleh admin-
istrasi Kota. Seorang pegawai neg-
eri sipil dengan pelatihan hukum 
akan ditunjuk untuk mengambil alih 
sebagai kepala eksekutif adminis-
trasi kota dari layanan internal ad-
ministrasi kota.

8.  Badan legislatif negara dapat da-
lam hal-hal yang berkaitan dengan 
lingkup kompetensi kota sendiri 
menyediakan untuk partisipasi 
langsung dan bantuan mereka yang 
berhak memilih dalam pemilihan 
dewan kota.

3DVDO����

1.  Suatu kota memiliki lingkup kom-
petensi sendiri dan satu ditugaskan 
untuknya baik oleh Federasi atau 
Negara.

2.  Lingkup kompetensinya sendiri, ter-
lepas dari hal-hal yang disebutkan 
dalam Pasal 116 ayat 2, semua ma-
salah secara eksklusif atau domi-
nan menjadi perhatian masyarakat 
setempat sebagaimana diwujud-
kan oleh pemerintah kota dan dise-
suaikan dengan kinerja oleh komu-
nitas di dalam batas-batas lokalnya. 
Undang-undang harus secara khusus 
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menetapkan hal-hal semacam itu 
seperti berada dalam lingkup kom-
petensi kota sendiri.

3.  Sebuah kota dijamin tanggung 
jawab resmi dalam bidang kompe-
tensinya sendiri untuk kinerja hal-
hal berikut khususnya:

1.  penunjukan otoritas kota, ter-
lepas dari kompetensi dewan 
pemilihan di tingkat yang lebih 
tinggi; penyelesaian penga-
turan internal untuk kinerja 
fungsi kota;

2.  penunjukan staf kota dan pelak-
sanaan hak prerogatif layanan 
atas mereka, terlepas dari kom-
petensi komisi disipliner, ke-
layakan, dan ujian di tingkat 
yang lebih tinggi; 

3.  administrasi keamanan mas-
yarakat setempat (Pasal 15 ayat 
2), pengawasan acara setem-
pat;

4.  administrasi daerah lalu lintas 
kota, polisi lalu lintas setem-
pat;

5.  polisi perlindungan tanaman;

6.  polisi pasar lokal;

7.  polisi sanitasi setempat, khu-
susnya di bidang layanan daru-
rat dan pertolongan pertama 
serta hal-hal yang berkaitan 
dengan de aths dan pemaka-
man;

8.  kesopanan publik;

9.  polisi bangunan setempat; pen-
gendalian kebakaran lokal; 
perencanaan pembangunan 
daerah;

10.  layanan publik untuk penyele-
saian sengketa di luar penga-
dilan;

11.  penjualan barang bergerak se-
cara sukarela.

4.  Kota harus melaksanakan urusan 
yang kompeten dalam kerangka 
hukum dan peraturan Federasi 
dan Negara atas tanggung jawab-
nya sendiri yang bebas dari in-
struksi dan di bawah pengec-
ualian ganti rugi hukum kepada 
otoritas administratif di luar kota-
madya. Dalam hal lingkup kompe-
tensi sendiri ada saluran dua tahap 
banding; ini dapat dikecualikan 
oleh hukum. Dalam hal lingkup 
kompetensi sendiri, Federasi dan 
Negara memiliki hak pengawasan 
atas kota (Pasal 119a).

5.  Walikota, anggota dewan eksekutif 
kota (dewan kota, senat kota) dan, 
jika ditunjuk, pejabat kota lainnya 
bertanggung jawab kepada dewan 
kota untuk kinerja fungsinya yang 
berkaitan dengan lingkup kompe-
tensi kota sendiri.

6.  Kota berhak dalam hal-hal yang ber-
kaitan dengan lingkup kompeten-
sinya sendiri untuk mengeluarkan 
atas inisiatifnya sendiri peraturan 
kepolisian setempat untuk mence-
gah gangguan yang akan terjadi 
atau mengganggu kehidupan komu-
nal setempat yang akan segera ter-
jadi serta menyatakan tidak patuh 
pada peraturan tersebut. suatu pe-
langgaran administratif. Tata cara 
demikian tidak boleh melanggar hu-
kum dan tata cara yang ada dari Fed-
erasi dan Negara.

7.  Penerapan oleh kota, kinerja hal-
hal tertentu dalam lingkup kompe-
tensinya, sesuai dengan Pasal 119a 
ayat 3, ditugaskan oleh peraturan 
Pemerintah Negara atau oleh pera-
turan Gubernur kepada otoritas 
negara. Sejauh peraturan tersebut 
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dimaksudkan untuk menetapkan 
kompetensi kepada otoritas Federal, 
itu memerlukan persetujuan dari 
Pemerintah Federal. Sejauh suatu 
peraturan oleh Gubernur dimaksud-
kan untuk memberikan kompetensi 
kepada otoritas Negara, itu memer-
lukan persetujuan dari Pemerintah 
Negara. Tata cara seperti itu akan 
dibatalkan segera setelah alasan un-
tuk masalah ini telah berhenti. Penu-
gasan tidak mencakup hak untuk 
mengeluarkan tata cara sesuai den-
gan ayat 6 di atas.

8.  Pembentukan kantor pusat kota 
atau perubahan organisasinya harus 
diberitahukan kepada Pemerintah 
Federal.

3DVDO����$

1.  Undang-Undang Federal atau Neg-
ara dapat menetapkan bahwa den-
gan persetujuan kotamadya anggota 
dewan kota dapat diberdayakan un-
tuk melakukan layanan eksekutif 
untuk otoritas yang kompeten.

2.  Dengan persetujuan kota, otoritas 
administratif distrik dapat member-
dayakan anggota-anggota kepoli-
sian kota untuk berpartisipasi dalam 
penerapan hukum pidana adminis-
trasi dengan tingkat yang sama den-
gan pejabat layanan keselamatan 
publik lainnya. Mandat ini dapat 
dikeluarkan hanya sejauh mana or-
gan-organ dari layanan keselamatan 
publik harus mengawasi kepatuhan 
dengan peraturan administrasi da-
lam hal yang merupakan subjek dari 
proses pidana strata administratif 
atau sejauh mana masalah ini terma-
suk dalam lingkup kompetensi kota-
madya.

3DVDO����

1.  Lingkup kompetensi yang ditugas-
kan terdiri dari hal-hal yang kota 
sesuai dengan hukum Federal ha-
rus lakukan atas perintah dan ses-
uai dengan instruksi Federasi atau 
sesuai dengan hukum Negara ber-
dasarkan pesanan dan sesuai dengan 
aturan Negara.

2.  Urusan lingkup kompetensi yang 
ditugaskan dilakukan oleh walikota. 
Dalam melakukan hal itu, ia dalam 
hal-hal yang berkaitan dengan ek-
sekusi Federal terikat oleh instruksi 
dari otoritas Federal yang kompe-
ten, dalam hal-hal yang berkaitan 
dengan eksekusi Negara dengan in-
struksi dari otoritas Negara yang 
kompeten; bertanggung jawab ses-
uai dengan ayat 4.

3.  Walikota dapat - tanpa mengurangi 
tanggung jawabnya - karena hubun-
gan sebenarnya dengan hal-hal yang 
berkaitan dengan ranah kotamadya 
sendiri mengenai kategori peminda-
han individu hal-hal yang berkaitan 
dengan lingkup kompetensi yang 
ditugaskan kepada anggota dewan 
eksekutif kota (kota dewan, senat 
kota), otoritas lain yang dibuat se-
suai dengan Pasal 117 ayat 1 atau 
anggota dewan resmi untuk pertun-
jukan atas namanya. Dalam hal ini, 
otoritas yang berwenang atau ang-
gotanya terikat oleh instruksi wa-
likota dan bertanggung jawab sesuai 
dengan ayat 4.

4.  Sejauh niat atau kelalaian besar 
dapat dibebankan pada tuduhan 
mereka, pihak berwenang yang dise-
butkan dalam ayat 2 dan 3 di atas 
dapat karena pelanggaran hukum 
serta karena ketidakpatuhan dengan 
peraturan atau instruksi dinyatakan 
kehilangan jabatan mereka, oleh 
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Gubernur jika mereka bertindak di 
bidang eksekutif Federal, oleh Pe-
merintah Negara jika mereka bertin-
dak di bidang eksekusi Negara. Jika 
orang tersebut termasuk dalam de-
wan kota, maka keanggotaan tidak 
akan terpengaruh.

3DVDO����$

1.  Federasi dan Negara melaksanakan 
hak pengawasan atas kota dengan 
tujuan bahwa ia tidak melanggar un-
dang-undang dan peraturan dalam 
berurusan dengan lingkup kompe-
tensinya sendiri, khususnya tidak 
melampaui lingkup kompetensinya, 
dan memenuhi tugas secara hukum 
beralih padanya.

2.  Negara selanjutnya memiliki hak un-
tuk memeriksa administrasi keuan-
gan suatu kota sehubungan dengan 
SHQJKHPDWDQ��H¿VLHQVL��GDQ�NHPDQ-
faatannya. Hasil pemeriksaan harus 
disampaikan kepada walikota untuk 
diserahkan kepada dewan kota. Wa-
likota harus dalam waktu tiga bu-
lan memberi tahu otoritas pengawas 
tentang tindakan yang diambil den-
gan alasan hasil pemeriksaan.

3.  Sejauh lingkup kompetensi kota 
sendiri adalah hal-hal yang berasal 
dari bidang eksekusi Federal, hak 
pengawasan dan peraturan perun-
dang-undangannya terletak pada 
Federasi, dalam hal lain dengan 
Negara Bagian; hak pengawasan 
dilaksanakan oleh otoritas adminis-
trasi publik biasa.

4.  Otoritas pengawas berhak untuk 
menginformasikan dirinya sendiri 
tentang setiap jenis urusan kota. Pe-
merintah kota terikat untuk mem-
berikan informasi yang diminta da-
lam kasus-kasus individual oleh 

otoritas pengawas dan untuk memu-
ngkinkan pemeriksaan dilakukan di 
tempat.

5.  Dicabut oleh Lembaran Undang-Un-
dang Federal I No. 51/2012.

6.  Kota harus segera menasihati otori-
tas pengawas tata cara yang dikelu-
arkan dalam lingkup kompetensinya 
sendiri. Kewenangan pengawas ha-
rus mendengarkan kota yang mem-
batalkan tata cara yang bertentangan 
dengan hukum dan secara bersa-
maan menyarankan alasannya ke-
pada kota.

7.  Sejauh legislatif yang kompeten 
(ayat 3) mempertimbangkan pem-
bubaran dewan kotamadya sebagai 
tindakan pengawasan, kebijakan ini 
berada di tangan Pemerintah Neg-
ara dalam melaksanakan hak pen-
gawasan Negara, dengan Gubernur 
dalam melaksanakan hak Federasi. 
hak supervisi. Penerimaan untuk 
melakukan substitusi harus dibatasi 
pada kasus-kasus yang mutlak 
diperlukan. Tindakan pengawasan 
harus diterapkan dengan pertimban-
gan kemungkinan terbesar untuk 
hak pihak ketiga yang diperoleh.

8.  Langkah-langkah individual yang 
harus diambil oleh kota dalam 
lingkup kompetensinya sendiri 
tetapi yang pada tingkat tertentu me-
mengaruhi kepentingan ekstra-lo-
kal, terutama seperti memiliki ika-
tan keuangan yang berbeda, dapat 
diikat oleh badan legislatif yang 
kompeten (ayat 3) untuk sanksi dari 
pihak otoritas pengawas. Hanya 
keadaan yang benar-benar membe-
narkan preferensi kepentingan eks-
tra-lokal yang dapat dipertimbang-
kan sebagai alasan untuk menahan 
sanksi.
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9.  Kota adalah pihak dalam proses 
pengawasan otoritas dan berhak un-
tuk mengajukan pengaduan ke Pen-
gadilan Administratif (Pasal 130 
sampai 132). Ini adalah bagian dari 
persidangan di hadapan Penga-
dilan Administratif dan berhak un-
tuk mengajukan revisi di Penga-
dilan Administratif (Pasal 133) dan 
pengaduan di Mahkamah Konstitusi 
(Pasal 144).

10. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 
ini harus menemukan aplikasi yang 
sesuai untuk pengawasan asosia-
si-asosiasi kota sepanjang hal-hal 
ini melakukan hal-hal yang berkai-
tan dengan lingkup kemampuan 
kota sendiri.

3DVDO����

Kombinasi komunitas lokal menjadi 
komunitas teritorial, pendirian mereka 
sejalan dengan pola pemerintahan 
sendiri, dan penentuan prinsip-prin-
sip lain untuk organisasi administrasi 
publik biasa dalam Negara Bagian 
adalah bisnis undang-undang konstitusi 
Federal; implementasinya diserahkan 
kepada legislatif Negara. Penyelesaian 
kompetensi dalam hal-hal yang berkai-
tan dengan kode layanan untuk dan hak 
perwakilan staf pegawai komunitas 
teritorial adalah urusan undang-undang 
konstitusional Federal.

%��$'0,1,675$6,�0$1',5,�
/$,11<$

3DVDO����$

1.  Orang-orang dapat dipadukan oleh 
undang-undang untuk menga-
tur sendiri badan-badan untuk se-
cara mandiri menjaga kepentingan 
publik berada dalam kepentingan 

bersama eksklusif atau lebih besar 
dan memenuhi syarat untuk ditan-
gani bersama oleh mereka.

2.  Republik mengakui peran mitra so-
sial. Republik menghormati ke-
mandirian mereka dan mendukung 
dialog mitra sosial dengan melem-
bagakan badan administrasi diri.

3DVDO����%

1.  Badan-badan yang mengatur diri 
sendiri berwenang untuk mengurus 
tugas-tugas mereka dengan tang-
gung jawab sendiri tanpa instruksi 
dan untuk membuat undang-un-
dang dalam kerangka hukum. Fed-
erasi atau Negara memiliki hak pen-
gawasan atas mereka berdasarkan 
peraturan hukum sehubungan den-
gan legalitas penanganan adminis-
trasi. Hak pengawasan semacam itu 
juga dapat diperluas ke kemanfaatan 
penanganan administrasi, jika hal 
itu diperlukan karena tugas-tugas 
badan administrasi sendiri. Secara 
hukum, cara-cara partisipasi dari 
lembaga-lembaga yang menangani 
sendiri dalam eksekusi publik mun-
gkin disediakan.

2.  Pada badan-badan yang mengad-
ministrasi diri sendiri, tugas-tugas 
administrasi negara dapat diberikan. 
Undang-undang harus secara tegas 
menunjukkan bahwa hal-hal seperti 
itu menjadi tanggung jawab ekseku-
tif yang ditugaskan dan untuk mem-
berikan efek mengikat dari instruksi 
oleh otoritas administratif tertinggi.

3.  Undang-undang dapat memberi-
kan bentuk partisipasi badan-badan 
yang mengatur diri sendiri dalam 
pelaksanaan urusan negara.
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3DVDO����&

1.  Organ-organ dari badan-badan yang 
mengatur diri sendiri harus didiri-
kan sesuai dengan prinsip-prinsip 
demokratis dari anggotanya.

2.  Hemat dan kinerja ekonomis dari tu-
gas-tugas badan administrasi sendiri 
harus dijaga dari dasar pada pera-
turan hukum dengan kontribusi dari 
anggotanya atau cara lain.

3. Badan administrasi mandiri adalah 
entitas bisnis independen. Dalam 
kerangka hukum mereka, untuk me-
menuhi tugas-tugas mereka, mem-
peroleh memiliki dan membuang 
semua jenis aset.

%$%�9,

3(1*$:$6$1�$.81�38%/,.�
'$1�$'0,1,675$6,�'$1$�
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3DVDO����

1.  Yang kompeten untuk memeriksa 
administrasi dana publik oleh Fed-
erasi, Negraa Bagian, asosiasi kota, 
kotamadya dan badan hukum lain-
nya yang ditentukan oleh hukum 
adalah Kantor Audit Publik.

2.  Kantor Audit Publik menyusun akun 
anggaran Federal akhir dan menyer-
ahkannya ke Dewan Nasional.

3. Semua jaminan hutang keuangan 
Federasi, sepanjang mereka ber-
tanggung jawab atas bagian Fed-
erasi, akan ditandatangani kembali 
oleh Presiden Kantor Audit Publik 
atau, jika ia dihalangi, oleh wakil-
nya. Tanda tangan balasan hanya 
menjamin legalitas pinjaman dan 
pendaftaran yang benar dalam buku 
besar hutang nasional.

4.  Setiap tahun kedua Kantor Audit 
Umum wajib dalam kasus usaha dan 
lembaga tunduk pada kontrol dan 
yang memiliki tugas untuk lapo-
ran kepada Dewan Nasional dengan 
pasti oleh permintaan untuk infor-
masi dari usaha ini dan badan-badan 
pendapatan rata-rata pendapa-
tan, termasuk semua pembayaran 
layanan sosial, kontribusi dalam 
bentuk barang, dan manfaat pensiun 
tambahan, dari anggota dewan ma-
najemen dan dewan pengawas serta 
dari semua karyawan dan melapor-
kannya kepada Dewan Nasional. 
Pendapatan rata-rata dari kategori 
orang tersebut di atas dalam hubun-
gan ini akan ditampilkan secara ter-
pisah untuk masing-masing usaha 
dan masing-masing lembaga.

3DVDO����

1.  Kantor Audit Publik secara langsung 
berada di bawah Dewan Nasional. 
Bertindak sebagai agen untuk De-
wan Nasional dalam hal-hal yang 
berkaitan dengan administrasi fed-
eral dana publik dan administrasi 
keuangan perusahaan-perusahaan 
profesional sejauh mereka berada 
di bawah otoritas eksekutif Feder-
asi, sebagai agen untuk Dewan Per-
wakilan Rakyat yang bersangkutan 
dalam hal-hal yang berkaitan den-
gan Negara Bagian, asosiasi kota, 
dan administrasi kota dari dana pub-
lik serta administrasi keuangan pe-
rusahaan profesional sejauh mereka 
berasal dari otoritas eksekutif Neg-
ara Bagian.

2.  Kantor Audit Publik bebas dari Pe-
merintah Federal dan Pemerin-
tah Negara dan hanya tunduk pada 
ketentuan hukum.

3.  Kantor Audit Publik terdiri dari seo-
rang Presiden dan pejabat dan staf 
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pelengkap yang dipersyaratkan.

4.  Presiden Kantor Audit Publik dip-
ilih berdasarkan proposal Komite 
Utama Dewan Nasional untuk 
masa jabatan dua belas tahun; ulang 
pemilu tidak dapat diterima. Sebe-
lum menjabat, ia memberikan pen-
egasan kepada Presiden Federal.

5.  Presiden Kantor Audit Publik tidak 
boleh menjadi anggota badan per-
wakilan umum atau Parlemen Eropa 
selama lima tahun terakhir telah 
menjabat di Federal atau Pemerin-
tah Negara Bagian.

3DVDO����

1.  Berkenaan dengan pertanggung-
jawaban, Presiden Kantor Audit 
Publik memiliki status yang sama 
dengan anggota Pemerintah Fed-
eral atau anggota Pemerintah Neg-
ara terkait, tergantung pada Kantor 
Audit Publik bertindak sebagai agen 
Dewan Nasional atau Dewan Per-
wakilan Rakyat.

2.  Presiden Kantor Audit Publik dapat 
dibebaskan dari jabatannya dengan 
pemungutan suara Dewan Nasional.

3DVDO����$

1.  Presiden Kantor Audit Umum ber-
hak untuk berpartisipasi dalam 
debat oleh Dewan Nasional dan 
komite (sub komite) laporan oleh 
Kantor Audit Umum, pada rekening 
anggaran federal akhir, pada gera-
kan mengenai pelaksanaan tindakan 
tertentu dalam pemeriksaan Kantor 
Audit Publik atas administrasi dana 
publik, dan pada subdivisi yang ber-
kaitan dengan Kantor Audit Publik 
dalam Undang-Undang Keuangan 
Federal.

2.  Presiden Kantor Publik telah, ses-
uai dengan ketentuan terperinci un-
dang-undang Federal tentang Per-
intah Tetap Dewan Nasional, selalu 
berhak atas permintaannya sendiri 
untuk didengar dalam debat men-
genai subyek yang tercantum dalam 
ayat 1 di atas.

3DVDO����

1.  Jika Presiden Kantor Audit Publik 
dicegah dari melepaskan tanggung 
jawabnya, pejabat Pasalor Kantor 
Audit Publik akan bertindak un-
tuknya. Ini juga berlaku jika kantor 
Presiden kosong. Siapa yang akan 
bertindak di Dewan Nasional se-
bagai wakil Presiden Kantor Audit 
Publik diselesaikan oleh undang-un-
dang Fed tentang Perintah Tetap De-
wan Nasional.

2.  Jika seseorang mewakili Presiden, 
ketentuan Pasal 123 ayat 1 berlaku 
untuk wakil.

3DVDO����

1.  Pejabat Kantor Audit Umum ditun-
juk oleh Presiden federal atas re-
komendasi dan dengan counter-
signature Presiden Kantor Audit 
Umum; hal yang sama berlaku un-
tuk penganugerahan gelar resmi. 
Namun, Pejabat Federal dapat mem-
beri wewenang kepada Presiden 
Kantor Audit Publik untuk menun-
juk pejabat dari kategori tertentu.

2.  Presiden Kantor Audit Publik 
menunjuk personil tambahan.

3.  Hak prerogatif layanan Federal yang 
berkaitan dengan karyawan Kantor 
Audit Publik dijalankan oleh Presi-
den Kantor Audit Publik.
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3DVDO����

Tidak ada anggota Kantor Audit Publik 
yang dapat menjadi peserta dalam mana-
jemen dan administrasi perusahaan yang 
dikendalikan oleh Kantor Audit Publik. 
Hanya sesedikit mungkin anggota Kantor 
Audit Publik berpartisipasi dalam mana-
jemen dan administrasi perusahaan lain 
yang beroperasi untuk mendapatkan 
keuntungan.

3DVDO����$

Harus ada perbedaan pendapat antara 
Kantor Audit Publik dan badan hukum 
(Pasal 121 ayat 1) tentang interpretasi 
ketentuan hukum yang menetapkan 
kompetensi Kantor Audit Publik, Mahka-
mah Konstitusi memutuskan masalah 
ini pada saat diterapkan oleh Pemer-
intah Federal atau Pemerintah Negara 
atau Kantor Audit Publik. Semua badan 
hukum harus sesuai dengan pendapat 
hukum Mahkamah Konstitusi yang 
memungkinkan pemeriksaan oleh Kantor 
Audit Publik.

3DVDO����%

1.  Kantor Audit Publik akan memeriksa 
seluruh manajemen Federasi dan se-
lanjutnya administrasi keuangan dana 
abadi, dana, dan lembaga yang dike-
lola oleh pejabat berwenang Federal 
atau orang-orang (kelompok orang) 
yang ditunjuk untuk tujuan tersebut 
oleh otoritas Federasi.

2.  Kantor Audit Publik juga memer-
iksa administrasi keuangan perusa-
haan tempat Federasi, baik sebagai 
peserta tunggal atau bersama-sama 
dengan badan hukum lain yang ter-
masuk dalam kompetensi Kantor 
Audit Publik, setidaknya memi-
liki setidaknya lima puluh persen 
saham, saham, atau modal ekuitas 
atau di mana Federasi merupakan 
satu-satunya atau operator bersama 

mereka dengan entitas legal lainnya. 
Kantor Audit Publik juga memer-
iksa administrasi keuangan perusa-
haan Federasi, baik sebagai peserta 
tunggal atau bersama-sama dengan 
badan hukum yang berada dalam 
kompetensi Kantor Audit Publik, 
secara nyata diawasi oleh keuan-
gan, ekonomi, atau langka organ-
isasi lainnya. Kompetensi Kantor 
Audit Publik juga meluas ke perusa-
haan-perusahaan dari kategori tam-
bahan di mana kondisi sesuai den-
gan ayat ini.

3.  Kantor Audit Publik kompeten un-
tuk memeriksa administrasi keuan-
gan korporasi berdasarkan hukum 
publik menggunakan dana Federal.

4.  Kantor Audit Publik akan melaku-
kan pemungutan suara oleh Dewan 
Nasional atau atas permintaan an-
ggota Dewan Nasional melakukan 
langkah-langkah khusus penyeli-
dikan administrasi keuangan yang 
jatuh ke dalam lingkup kompeten-
sinya. Regulasi yang lebih rinci 
akan ditetapkan oleh hukum Fed-
eral tentang Tata Tertib Dewan Na-
sional. Kantor Audit Publik juga 
akan melakukan tindakan tersebut 
atas permintaan Pemerintah Federal 
atau Menteri Federal yang substan-
sial dan melaporkan hasilnya ke-
pada otoritas pemohon.

5.  Pemeriksaan oleh Kantor Audit 
Publik harus mencakup kebenaran 
aritmetika, kepatuhan terhadap 
peraturan yang ada, dan penggunaan 
SHQJKHPDWDQ�� H¿VLHQVL� GDQ� NHPDQ-
faatan.

3DVDO����&

Kantor Audit Publik kompeten untuk 
memeriksa administrasi keuangan dari 
lembaga asuransi sosial.
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3DVDO����'

1.  Kantor Audit Publik setiap tahun 
memberikan Dewan Nasional se-
lambat-lambatnya 31 Desember da-
lam setiap tahun laporan kegiatan-
nya. Selain itu, Kantor Audit Pub-
lik dapat melaporkan kepada Dewan 
Nasional pengamatannya tentang 
masalah-masalah individual dan, 
jika perlu, membuat proposal. Kan-
tor Audit Publik harus secara bersa-
maan dengan pengajuannya ke De-
wan Nasional menginformasikan 
kepada Pemerintah Federal setiap 
laporan. Laporan Kantor Audit Pub-
lik akan dipublikasikan setelah dis-
erahkan ke Dewan Nasional.

2.  Komite Tetap harus ditunjuk oleh 
Dewan Nasional untuk membahas 
laporan Kantor Audit Publik. Pen-
gangkatannya harus mempertah-
ankan prinsip perwakilan propor-
sional.

3DVDO����

1.  Kantor Audit Publik akan memer-
iksa administrasi keuangan dari neg-
ara Bagian dalam lingkup kompe-
tensi yang mandiri serta administrasi 
keuangan dari endowmen, dana dan 
lembaga yang dikelola oleh otoritas 
suatu Negara atau orang (kelompok 
orang) yang ditunjuk untuk tujuan 
oleh otoritas Negara. Pemeriksaan 
harus mencakup kebenaran aritma-
tika, kepatuhan terhadap peraturan 
yang ada, dan penggunaan penghe-
PDWDQ�� H¿VLHQVL� GDQ� NHPDQIDDWDQ�
dalam administrasi administrasi 
keuangan; namun demikian tidak 
termasuk resolusi yang dikeluarkan 
oleh badan perwakilan yang kompe-
ten secara konstitusional berkenaan 
dengan administrasi keuangan.

2.  Pemerintah Negara akan setiap ta-
hun mengirimkan kepada Kantor 
Audit Publik perkiraan anggaran 
dan laporan anggaran akhir.

3.  Kantor Audit Publik juga memer-
iksa administrasi keuangan perusa-
haan Negara merupakan satu-sat-
unya peserta atau memegang setida-
knya lima puluh persen dari modal 
saham, saham, atau modal bersama 
dengan badan hukum lainnya yang 
berada dalam kompetensi Kan-
tor Audit Publik atau Negara mer-
upakan satu-satunya atau opera-
tor bersama dengan badan hukum 
lain yang serupa. Mengenai kekua-
tan pemeriksaan dalam kasus sen-
yatanya pengawasan Pasal 126b 
ayat 2 berlaku baik. Kompetensi 
Kantor Audit Publik juga meluas 
ke perusahaan-perusahaan dari kat-
egori tambahan di mana kondisi ses-
uai dengan ayat ini.

4.  Kantor Audit Publik kompeten un-
tuk memeriksa administrasi keuan-
gan korporasi berdasarkan hukum 
publik menggunakan dana Negara.

5.  Hasil pemeriksaannya dikomuni-
kasikan oleh Kantor Audit Publik 
ke Negara yang bersangkutan. Yang 
terakhir harus mengomentari hal ini 
dan dalam waktu tiga bulan mem-
berikan saran kepada Kantor Au-
dit Publik tentang langkah-langkah 
yang diambil dengan alasan hasil 
pemeriksaan.

6.  Kantor Audit Publik setiap tahun 
memberikan Dewan Perwakilan 
Rakyat, selambat-lambatnya pada 
31 Desember di tahun apa pun, se-
buah laporan tentang aktivitas-ak-
tivitasnya yang berkaitan dengan 
Negara. Kantor Audit Publik juga 
dapat melaporkan setiap saat kepada 
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Pengamat mengenai hal-hal individ-
ual. Pemerintah Negara dan Pemer-
intah Federal harus diberitahukan 
tentang setiap laporan oleh Kantor 
Audit Publik secara bersamaan den-
gan penyerahannya kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat. Laporan Kantor 
Audit Publik akan dipublikasikan 
setelah diserahkan ke Dewan Per-
wakilan Rakyat.

7.  Pada pemungutan suara oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat atau atas per-
mintaan anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, jumlah mereka diatur oleh 
hukum konstitusional Negara tetapi 
tidak diizinkan melebihi sepertiga, 
Kantor Audit Publik harus melaku-
kan langkah-langkah investigasi 
khusus yang akan masuk ke dalam 
lingkup kompetensinya . Selama 
Kantor Audit Publik dengan alasan 
mosi semacam itu tidak membuat 
laporan Dewan Perkawilan Rakyat, 
tidak ada mosi tambahan semacam 
itu dapat diusulkan. Kantor Audit 
Publik juga harus melakukan lang-
kah-langkah tersebut atas permint-
aan yang disokong oleh Pemerin-
tah Negara dan melaporkan hasilnya 
kepada otoritas pemohon.

8.  Ketentuan-ketentuan Pasal ini juga 
berlaku untuk pemeriksaan admin-
istrasi keuangan Kota Wina, de-
wan kota menggantikan Dewan 
Perwakilan Rakyat dan senat kota 
menggantikan Pemerintah Negara.

3DVDO����$

1.  Kantor Audit Publik akan memeriksa 
administrasi keuangan kota dengan 
sedikitnya 10.000 penduduk serta ad-
ministrasi keuangan dana abadi, dana, 
dan lembaga yang dikelola oleh otori-
tas kota atau orang (kelompok orang) 
yang ditunjuk untuk tujuan tersebut 
oleh otoritas kota. Pemeriksaan akan 

memperluas ke kebenaran aritmatika, 
kepatuhan dengan peraturan yang 
ada, dan penggunaan penghematan, 
H¿VLHQVL� GDQ�NHPDQIDDWDQ�GDODP�DG-
ministrasi keuangan.

2.  Walikota setiap tahun mengirimkan 
ke Kantor Audit Publik dan secara 
bersamaan kepada Pemerintah Neg-
ara perkiraan anggaran dan laporan 
akhir anggaran.

3.  Kantor Audit Publik juga memer-
iksa administrasi keuangan perusa-
haan bahwa kota dengan setidaknya 
10.000 penduduk adalah satu-sat-
unya peserta atau memegang setida-
knya lima puluh persen dari saham, 
stok, atau modal ekuitas bersama 
dengan badan hukum lain yang 
termasuk dalam kompetensi Kan-
tor Audit Publik atau kota adalah 
satu-satunya atau operator bersama 
dengan badan hukum lainnya. Men-
genai kekuatan pemeriksaan dalam 
kasus nyata pengawasan Pasal 126b 
ayat 2 berlaku baik secara analog. 
Kompetensi Kantor Audit Publik 
juga meluas ke perusahaan-perusa-
haan dari kategori tambahan yang 
kondisinya sesuai dengan ayat ini.

4.  Kantor Audit Publik kompeten un-
tuk memeriksa administrasi keuan-
gan korporasi berdasarkan hukum 
publik menggunakan dana kota den-
gan setidaknya 10.000 penduduk.

5.  Hasil pemeriksaannya dikirim oleh 
Kantor Audit Publik ke walikota. 
Yang terakhir harus mengomentari 
hal ini dan dalam waktu tiga bulan 
menyarankan Kantor Audit Pub-
lik tentang langkah-langkah yang 
diambil dengan alasan hasil pemer-
iksaan. Kantor Audit Publik akan 
memberi tahu Pemerintah Neg-
ara dan Pemerintah Federal tentang 
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hasil pemeriksaannya ke dalam ad-
ministrasi keuangan bersama den-
gan setiap komentar yang mungkin 
dari walikota.

6.  Kantor Audit Publik setiap tahun 
memberikan dewan kota, paling 
lambat pada tanggal 31 Desember, 
sebuah laporan tentang kegiatannya 
sejauh menyangkut urusan kota-
madya. Pemerintah Negara dan Pe-
merintah Federal juga harus diberi-
tahukan tentang setiap laporan oleh 
Kantor Audit Publik secara bersa-
maan dengan penyerahannya ke 
dewan kota. Laporan akan dipub-
likasikan setelah diserahkan ke de-
wan kota.

7.  Kantor Audit Publik juga akan atas 
permintaan yang dibuktikan dari Pe-
merintah Negara memeriksa admin-
istrasi keuangan kota dengan kurang 
dari 10.000 penduduk. Ayat 1 dan 3 
sampai dengan 6 dari Pasal ini dit-
erapkan secara analog. Setiap ta-
hun hanya dua permintaan seperti 
itu yang dapat diajukan. Permintaan 
semacam itu hanya diperbolehkan 
mengenai kota semacam itu yang, 
dibandingkan dengan kota lain, 
menunjukkan perkembangan yang 
mencolok dalam utang atau kewa-
jiban.

8.  Kantor Audit Publik harus memer-
iksa administrasi keuangan kota 
tertentu dengan jumlah penduduk 
kurang dari 10.000 pada resolusi 
Pemerintah Negara. Ayat 1 dan 3 
sampai dengan 6 harus diterap-
kan berdasarkan ketentuan, bahwa 
laporan Kantor Audit Publik juga 
akan dikomunikasikan kepada De-
wan Perwakilan Rakyat. Setiap ta-
hun hanya dua permintaan seperti 
itu yang dapat diajukan. Permintaan 
semacam itu hanya diperbolehkan 

mengenai kota semacam itu yang, 
dibandingkan dengan kota lain, 
menunjukkan perkembangan yang 
mencolok dalam hutang atau kewa-
jiban.

9.  Ketentuan-ketentuan yang berlaku 
baik untuk pemeriksaan adminis-
trasi keuangan kotamadya berlaku 
secara analog dengan pemeriksaan 
administrasi keuangan asosiasi mu-
nik ipal.

3DVDO����%

1.  Kantor Audit Publik berhak memer-
iksa administrasi keuangan perusa-
haan profesional.

2.  Perusahaan profesional akan setiap 
tahun mengirimkan perkiraan an-
ggaran dan laporan akhir anggaran 
kepada Kantor Audit Publik.

3.  Pemeriksaan oleh Kantor Audit Pub-
lik harus mencakup kebenaran arit-
matika, kepatuhan terhadap peraturan 
yang ada, dan penggunaan penghe-
PDWDQ� GDQ� H¿VLHQVL� GDODP� DGPLQLV-
trasi keuangan; Namun pemeriksaan 
ini tidak termasuk resolusi oleh otor-
itas yang kompeten dari perusahaan 
profesional yang mengatur adminis-
trasi keuangan atas nama tugas yang 
berkaitan dengan representasi kepent-
ingan anggotanya.

4.  Kantor Audit Publik akan member-
itahukan Ketua otoritas konstituen 
(badan perwakilan) dari perusahaan 
profesional dari hasil pemeriksaan 
bersama dengan segala opini yang 
mungkin tentangnya kepada otoritas 
konstituen (badan perwakilan) dari 
perusahaan profesional. Kantor Au-
dit Publik pada saat yang sama ha-
rus menginformasikan juga otoritas 
yang berkompeten di tingkat tert-
inggi untuk pengawasan perusahaan 
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profesional sebagai hasil dari hasil 
pemeriksaannya. Laporan Kantor 
Audit Publik akan dipublikasikan 
setelah diserahkan kepada otoritas 
konstituen (badan perwakilan).

3DVDO����F

Jika suatu negara telah membentuk 
Kantor Audit Publik atas Negara terse-
but, hukum konstitusional Negara terse-
but dapat memberikan ketentuan berikut:

1.  ketentuan yang sesuai dengan Pasal 
126a frasa pertama berdasarkan 
ketentuan, bahwa Pasal 126a frase 
kedua juga berlaku dalam kasus ini;

2.  ketentuan yang sesuai dengan Pasal 
127a ayat 1 sampai 6 tentang kota 
dengan kurang dari 10.000 pen-
duduk;

3.  ketentuan sesuai dengan Pasal 127a 
ayat 7 dan 8 tentang kota dengan 
setidaknya 10.000 penduduk;

4.  Dicabut oleh Lampiran Undang-Un-
dang Federal I No. 51/2012.

3DVDO����

Ketentuan lebih rinci tentang pemben-
tukan dan aktivitas Kantor Audit Publik 
akan ditetapkan oleh hukum Federal.

%$%�9,,

-$0,1$1�.2167,786,21$/�'$1�
$'0,1,675$7,)

$��<85,6',.6,�$'0,1,675$7,)

3DVDO����

Semua Negara terdapat Pengadilan 
Administratif Negara. Untuk Federasi 
ada Pengadilan Administratif Federasi, 
dinamakan Pengadilan Federal Adminis-
trasi dan Pengadilan Administratif Feder-

asi untuk Keuangan diberikan nama 
Pengadilan Keuangan Federal.

3DVDO����

1.  Pengadilan Administratif mengu-
mumkan keputusan atas pengaduan

1.  terhadap putusan oleh otoritas 
administratif untuk ilegalitas;

2. menentang pelaksanaan kekua-
saan administratif langsung 
dan paksaan untuk ilegalitas

3.  atas dasar pelanggaran tang-
gung jawab untuk keputusan 
oleh otoritas administratif 

4.  bertentangan dengan instruksi 
dalam Pasal 81a ayat 4

2.  Federal atau Negara-Hukum dapat 
memberikan kompetensi lain dari 
Pengadilan Administratif untuk 
keputusan

1.  keluhan atas ilegalitas pelaksa-
naan otoritas administratif da-
lam melaksanakan hukum atau

2.  keluhan atas ilegalitas suatu 
kontrak yang melimpahkan 
wewenang dalam hal kontrak 
publik atau

3.  perselisihan dalam masalah 
hukum layanan sipil pegawai 
negeri sipil

 Dalam hal pelaksanaan Feder-
asi, tidak langsung ditangani 
oleh otoritas Federal, serta da-
lam hal-hal dari Pasal 11, 12, 
14 ayat 2 dan 3 dan 14a ayat 3 
dan 4 Hukum Federal di bawah 
subayat 1 hanya dapat dipub-
likasikan atas persetujuan oleh 
Negara Bagian.

3.  Kecuali dalam proses administrasi 
pidana dan dalam masalah hukum 
yang berkaitan dengan kompetensi 
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Pengadilan Administratif Federasi 
untuk sirip ilegal tidak ada sejauh 
undang-undang mengizinkan otor-
itas administratif untuk menerap-
kan kebijaksanaan dan otoritas telah 
melakukannya dalam undang-un-
dang.

4.  Pengadilan Administratif adalah un-
tuk memutuskan dalam masalah itu 
sendiri tentang pengaduan sesuai 
dengan pasal 1 subayat 1 dalam ma-
salah administrasi pidana. Penga-
dilan Administratif akan memutus-
kan pengaduan sesuai dengan ayat 
1 subayat 1 dalam masalah hukum 
lainnya berdasarkan kemampuan itu 
sendiri jika

1.  fakta yang relevan telah 
ditetapkan atau

2.  penetapan fakta-fakta penting 
oleh Pengadilan Tata Usaha 
itu sendiri demi kepentingan 
prosedur yang cepat atau ter-
kait dengan penghematan bi-
aya yang besar.

5.  Tidak termasuk dalam kompe-
tensi Pengadilan Administratif ada-
lah masalah hukum yang berkaitan 
dengan kompetensi Pengadilan Ke-
hakiman atau Pengadilan Adminis-
tratif selama tidak ada hal lain yang 
ditentukan oleh undang-undang ini.

3DVDO����

1.  Sejauh ayat 2 dan 3 tidak member-
ikan yang sebaliknya, Pengadilan 
Administratif Negara Bagian meng-
umumkan keputusan tentang pen-
gaduan menurut Pasal 130 ayat 1.

2.  Sejauh ayat 3 tidak menyatakan se-
baliknya, Pengadilan Administra-
tif Federasi mengumumkan putusan 
atas pengaduan menurut Pasal 130 
ayat 1 dalam masalah hukum, dalam 

hal pelaksanaan Federasi, langsung 
dilaksanakan oleh otoritas Federal. 
Sejauh undang-undang member-
ikan kompetensi Pengadilan Ad-
ministratif sesuai dengan Pasal 130 
ayat 2 ayat 2, Pengadilan Adminis-
tratif Federasi menyatakan keputu-
san tentang pengaduan dalam mas-
alah hukum dan masalah penempa-
tan kontrak publik, yang berkaitan 
dengan eksekusi oleh Federasi se-
suai dengan Pasal 14b ayat 2 sub-
ayat 1. Sejauh hukum memberikan 
kompetensi Pengadilan Administra-
tif sesuai Pasal 130 ayat 2 subayat 
3, Pengadilan Administratif Feder-
asi mengumumkan putusan tentang 
perselisihan dalam masalah hukum 
layanan sipil pegawai negeri sipil

3.  Pengadilan Administratif Federasi 
untuk Keuangan mengumumkan 
keputusan sesuai dengan Pasal 130 
ayat 1 subayat 1 sampai 3 dalam ma-
salah hukum, dalam hal tugas pub-
lik (dengan pengecualian biaya ad-
ministrasi Federasi, Negara Bagian 
dan kota) dan dari Hukum Pidana 
Keuangan serta hal-hal lain yang di-
tentukan oleh hukum, sejauh matte 
rs yang disebutkan secara langsung 
ditangani oleh otoritas pendapatan 
DWDX�KXNXPDQ�¿QDQVLDO�)HGHUDVL�

4.  Oleh Hukum Federal disediakan

1.  kompetensi Pengadilan Ad-
ministratif Negara bagian: da-
lam masalah hukum, dalam hal 
menurut ayat 2 dan 3;

2.  suatu kompetensi Pengadilan 
Administratif Federasi:

a. dalam masalah hukum dalam 
hal pemeriksaan kompatibili-
tas lingkungan untuk proyek-
proyek, di mana dampak ma-
terial terhadap lingkungan 
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akan diantisipasi (Pasal 10 
ayat1 subayat 9 dan Pasal 11 
ayat 1 ayat 7);

b.  dalam masalah hukum lainnya 
dalam hal pelaksanaan oleh 
Federasi, tidak langsung ditan-
gani oleh otoritas Federal, 
serta dalam hal-hal dari Pasal 
11, 12, 14 ayat 2 dan 3 dan 14a 
ayat 3.

Undang-Undang Federal berdasarkan 
ayat 1 dan 2 subayat b hanya dapat 
dipublikasikan setelah disetujui oleh 
Negara Bagian.

5.  Undang-Undang-Negara dapat 
memberikan kompetensi dari Penga-
dilan Administratif Federasi dalam 
masalah hukum, dalam hal lingkup 
otonom dari kompetensi Negara Ba-
gian. Berlaku sesuai Pasal 97 ayat 2.

6.  Pengadilan Administratif yang kom-
peten sesuai dengan ayat 1 sampai 
4 pasal ini mengucapkan keputusan 
dalam hal pengaduan dalam mas-
alah hukum, di mana undang-un-
dang memberikan kompetensi Pen-
gadilan Administratif sesuai dengan 
Pasal 130 ayat 1 subayat 1. Sampai 
sejauh ini tidak kompetensi diberi-
kan sesuai dengan frasa pertama, 
Pengadilan Administratif Lender 
mengumumkan keputusan atas pen-
gaduan tersebut.

3DVDO����

1.  Keluhan selain keputusan otoritas 
administratif untuk ketidakabsahan 
dapat diajukan oleh:

1.  seseorang yang menuduh pe-
langgaran hak-haknya;

2.  Menteri Federal yang kompe-
ten dalam masalah hukum da-
lam Pasal 11, 12, 14 ayat 2 dan 

3 dan 14a ayat 3 dan 4 atau da-
lam masalah hukum, keputusan 
dewan sekolah Negara didasar-
kan pada resolusi suatu komite

2.  Terhadap pelaksanaan kekuasaan 
administratif langsung atau keluhan 
paksaan dapat diajukan oleh seseo-
rang yang menuduh pelanggaran 
hak-haknya karena mereka.

3.  Untuk pelanggaran tanggung jawab 
untuk mengambil keputusan band-
ing dapat diajukan oleh seseorang 
yang menuduh sebagai pihak dalam 
prosedur administrasi berhak untuk 
mendapatkan keputusan.

4.  Dewan sekolah Negara dapat men-
gajukan banding terhadap instruksi 
sesuai Pasal 81a ayat 4 berdasarkan 
resolusi komite.

5.  Undang-Undang Federal dan neg-
ara menetapkan yang dapat menga-
jukan pengaduan karena ketidaksa-
han dalam kasus-kasus lain selain 
yang disebutkan dalam ayat 1 dan 2 
dan dalam kasus-kasus tersebut, un-
dang-undang tersebut memberikan 
kompetensi Pengadilan Administra-
tif sesuai dengan Pasal 130 ayat 2.

6.  Dalam hal lingkup kompetensi ko-
tamadya sendiri, pengaduan dapat 
diajukan ke Pengadilan Tata Usaha 
Negara hanya setelah semua permo-
honan diajukan.

3DVDO����

1.  Pengadilan Tata Usaha Negara 
mengumumkan putusan tentang:

1.  perbaikan keputusan Penga-
dilan Administratif untuk keti-
daksahan;

2.  mosi untuk menetapkan teng-
gat waktu bagi pelanggaran 
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tanggung jawab untuk diputus-
kan oleh Pengadilan Adminis-
tratif;

���� NRQÀLN�NRPSHWHQVL�DQWDUD�3HQ-
gadilan Administratif atau an-
tara Pengadilan Administratif 
dan Pengadilan Administratif 
(Federal).

2.  Federal atau Undang-Undag Federal 
dapat memberikan kompetensi lain 
dari Pengadilan Administratif untuk 
memutuskan permintaan pengadilan 
keadilan untuk menetapkan ketidak-
sahan suatu peraturan atau keputu-
san Pengadilan Administratif.

3.  Ketidaksahan tidak ada sejauh Pen-
gadilan Administratif telah mener-
apkan kebijaksanaan dalam hukum.

4.  Revisi terhadap keputusan Penga-
dilan Administratif dapat diterima, 
jika solusinya tergantung dari per-
tanyaan hukum yang sangat penting, 
terutama karena keputusan tersebut 
menyimpang dari praktik penga-
dilan yang ditetapkan dari Penga-
dilan Administratif (Federal) , prak-
tik pengadilan yang sudah mapan 
tersebut tidak berlaku. ada atau per-
tanyaan hukum yang harus dipecah-
kan belum dijawab secara seragam 
oleh praktik pengadilan yang didi-
rikan sebelumnya dari Pengadilan 
Administratif (Federal). Jika kepu-
tusan hanya didasarkan pada ma-
salah kecil, Hukum Federal dapat 
menetapkan bahwa revisi tersebut 
tidak dapat diterima.

5.  Tidak termasuk dalam kompe-
tensi Pengadilan Tata Usaha Neg-
ara (Federal) adalah masalah hukum 
yang berkaitan dengan kompetensi 
Mahkamah Konstitusi.

6.  Revisi terhadap keputusan Penga-
dilan Administratif untuk ilegalitas 
dapat meningkatkan:

1.  yang menuduh telah dilanggar 
haknya oleh keputusan;

2.  otoritas yang terlibat dalam 
persidangan di hadapan Penga-
dilan Administratif;

3. Menteri Federal yang kompe-
ten dalam masalah hukum yang 
disebutkan dalam Pasal 13 2 
ayat 1 subayat 2;

4.  dewan sekolah negara ber-
dasarkan ketetapan komite da-
lam masalah hukum yang dise-
butkan dalam Pasal 132 ayat 4.

7.  Untuk pelanggaran tanggung jawab 
untuk memutuskan seseorang dapat 
meminta batas waktu yang menuduh 
berhak sebagai pihak dalam sidang 
di hadapan Pengadilan Tata Usaha 
untuk mengklaim tanggung jawab 
untuk memutuskan.

8.  Undang-undang Federal atau Neg-
ara Bagian menyediakan yang dapat 
meningkatkan revisi untuk ketidak-
sahan dalam kasus-kasus lain yang 
disebutkan dalam ayat 6.

9.  Ketentuan pasal ini yang berlaku un-
tuk keputusan mereka harus diter-
apkan pada resolusi Pengadilan Ad-
ministratif. Undang-Undang Federal 
VSHVL¿N� PHQHQWXNDQ� RUJDQLVDVL� GDQ�
prosedur (federal) Pengadilan Admin-
istratif menyediakan yang revisi se-
jauh mungkin diajukan terhadap res-
olusi Pengadilan Administratif.

3DVDO����

1.  Pengadilan Administratif dan Pen-
gadilan Administratif (Federal) 
masing-masing terdiri dari satu 
Presiden, satu Wakil Presiden dan 



538

Konstitusi Austria

jumlah anggota lainnya yang diper-
lukan.

2.  Presiden, Wakil Presiden dan ang-
gota lain dari Pengadilan Adminis-
tratif suatu Negara ditunjuk oleh pe-
merintah Negara; sejauh itu tidak 
menyangkut posisi Presiden atau 
Wakil Presiden, ia harus meminta 
proposal majelis pleno dari Penga-
dilan Administratif atau komite un-
tuk dipilih di antara anggotanya, 
yang terdiri dari Presiden, Wakil 
Presiden dan minimum lima ang-
gota lain dari Pengadilan Tata Usaha 
Negara, mendaftarkan tiga kandi-
dat. Anggota Pengadilan Tata Usaha 
Negara Bagian harus telah menyele-
saikan studi hukum atau studi ilmu 
hukum dan politik dan telah memi-
liki setidaknya lima tahun pengala-
man profesional hukum.

3. Presiden, Wakil Presiden dan ang-
gota lain dari Pengadilan Adminis-
tratif dari Federal diangkat oleh Pres-
iden Federal atas usul Pemerintah 
Federal; sejauh itu tidak menyangkut 
posisi Presiden atau Wakil Presiden, 
harus menyerukan proposal sidang 
paripurna dari Pengadilan Adminis-
trasi Federasi atau komite yang akan 
dipilih di antara anggotanya, yang 
terdiri dari Presiden, Wakil Presiden 
dan minimum lima anggota Penga-
dilan Administratif Federasi lainnya, 
mendaftar tiga kandidat. Anggota 
Pengadilan Administratif Federasi ha-
rus telah menyelesaikan studi hukum 
atau studi hukum dan ilmu politik dan 
telah memiliki setidaknya lima tahun 
pengalaman profesional hukum, an-
ggota Pengadilan Administratif Fed-
erasi untuk Keuangan harus telah 
menyelesaikan studi yang sesuai bela-
jar dan memiliki setidaknya lima ta-
hun pengalaman profesional hukum.

4.  Presiden, Wakil Presiden dan an-
ggota lain dari Pengadilan Ad-
ministratif (Federal) ditunjuk oleh 
Presiden Federal atas usul dari Pe-
merintah Federal; sejauh itu tidak 
menyangkut posisi Presiden atau 
Wakil Presiden, ia mengajukan pro-
posal berdasarkan majelis pleno 
Pengadilan Administratif (Fed-
eral) atau komite yang akan dipi-
lih di antara anggotanya, yang ter-
diri dari Presiden, Wakil Presiden 
dan setidaknya lima anggota Pen-
gadilan Administratif (Federal) lain-
nya, mendaftarkan tiga kandidat. 
Anggota Pengadilan Administratif 
(Federal) harus telah menyelesaikan 
studi hukum atau studi ilmu hukum 
dan politik dan telah memiliki seti-
daknya sepuluh tahun pengalaman 
profesional hukum. Paling tidak dua 
puluh lima persen harus berasal dari 
posisi profesional di Negara Bagian, 
lebih disukai layanan administrasi 
Negara Bagian.

5.  Anggota Pemerintah Federal, pe-
merintah suatu Negara, Dewan 
Nasional, Dewan Federal, Dewan 
Perwakilan Rakyat atau Parlemen 
Eropa tidak dapat menjadi bagian 
dari Pengadilan Administratif dan 
Pengadilan Administratif (Federal), 
juga anggota dari badan perwakilan 
umum lainnya tidak dapat dimiliki 
Pengadilan Administratif (Federal); 
ketidakcocokan berlangsung untuk 
anggota badan perwakilan umum 
atau Parlemen Eropa, yang telah 
dipilih untuk periode legislatif-atau 
fungsi tertentu, sampai akhir peri-
ode legislatif-atau fungsi bahkan da-
lam kasus pengunduran awal man-
dat.

6.  Yang memiliki salah satu fungsi 
yang disebutkan dalam ayat 5 se-
lama lima tahun terakhir tidak dapat 
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dipilih sebagai Presiden atau Wakil 
Presiden dari Pengadilan Adminis-
tratif atau dari Pengadilan Adminis-
tratif (Federal).

7.  Anggota Pengadilan Administrasi 
dan dari (federal) Pengadilan Ad-
ministratif adalah hakim. Pasal 
87 ayat 1 dan 2 dan Pasal 88 ayat 
1 dan 2 harus diterapkan dengan 
ketentuan, bahwa batas usia ang-
gota Pengadilan Administratif dari 
Negara Bagian yang pensiun untuk 
kebaikan atau status layanan mer-
eka berakhir, ditentukan oleh Un-
dang-Undang Negara.

8.  Presiden Pengadilan Administratif 
(Federal) mengawasi pegawainya.

3DVDO����

1.  Pengadilan Administratif mengucap-
kan keputusan oleh hakim tunggal. 
Undang-undang tentang prosedur 
oleh Pengadilan Administratif atau 
Federal atau Undang-Undang-Negara 
dapat memberikan, bahwa Pengadilan 
Administratif mengumumkan keputu-
san melalui kamar. Ukuran kamar di-
tentukan oleh undang-undang tentang 
organisasi Pengadilan Administratif. 
Kamar-kamar tersebut akan dibentuk 
oleh majelis pleno atau oleh sebuah 
komite untuk dipilih di antara anggot-
anya, yang terdiri dari Presiden, Wakil 
Presiden dan sejumlah anggota Pen-
gadilan Administratif lainnya, yang 
akan ditentukan oleh hukum, di antara 
anggota Pengadilan Administratif, 
dan, sejauh Federal-atau Undang-Un-
dang-Negara memberikan partisipasi 
hakim awam ahli dalam yurisdiksi di 
antara sejumlah, yang akan ditentukan 
oleh hukum, hakim awam pakar. Se-
jauh Undang-Undang Federal mene-
tapkan bahwa Pengadilan Administra-
tif Negara akan mengumumkan kepu-
tusan dalam kamar atau bahwa hakim 

awam ahli berpartsisipasi dalam yu-
risdiksi, persetujuan harus diperoleh 
dari masing-masing Negara Bagian. 
Pengadilan Administratif (Federal) 
mengumumkan keputusan oleh ka-
mar-kamar yang akan dibentuk oleh 
majelis pleno atau komite yang akan 
dipilih di antara anggotanya, yang ter-
diri dari Presiden, Wakil Presiden dan 
sejumlah anggota lain dari Pengadilan 
Administratif (Federal), harus diten-
tukan oleh hukum, di antara anggota 
Pengadilan Administratif (Federal).

2.  Urusan yang akan dilakukan oleh 
Pengadilan Tata Usaha akan dialo-
kasikan kepada hakim tunggal dan 
kamar-kamar untuk periode yang 
ditentukan oleh hukum sebelumnya 
oleh majelis pleno atau komite yang 
akan dipilih di antara anggotanya, 
yang terdiri dari Presiden, Wakil 
Presiden dan sejumlah anggota Pen-
gadilan Administratif lainnya diten-
tukan oleh hukum. Bisnis yang akan 
dilakukan oleh Pengadilan Admin-
istratif (Federal) akan dialokasikan 
ke kamar-kamar untuk periode yang 
ditentukan oleh hukum sebelumnya 
oleh majelis pleno atau komite yang 
akan dipilih di antara anggotanya, 
yang terdiri dari Presiden, Wakil 
Presiden dan sejumlah anggota lain 
dari Pengadilan Administratif (Fed-
eral) yang akan ditentukan oleh un-
dang-undang.

3.  Suatu masalah yang terjadi pada 
anggota hanya dapat dikeluarkan 
darinya oleh organ yang bertang-
gung jawab sesuai dengan ayat 2 
dan hanya dalam kasus dicegah atau 
jika dia dihambat untuk menan-
ganinya dalam waktu yang ditentu-
kan karena pengaruh dari tugas-tu-
gasnya.
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4.  Pasal 89 diterapkan sesuai dengan 
Pengadilan Administratif dan Pen-
gadilan Administratif (Federal).

3DVDO����D

1.  Undang-undang tentang organi-
sasi Pengadilan Administratif dapat 
menetapkan bahwa jenis bisnis ter-
tentu, yang harus ditentukan secara 
VSHVL¿N�� GDSDW� GLWXJDVNDQ� NHSDGD�
orang-orang yang terlatih khusus 
yang bukan hakim.

2.  Anggota Pengadilan Administratif 
yang kompeten sesuai dengan alokasi 
bisnis dapat kapan saja memesan un-
tuk dirinya sendiri atau mengambil 
alih pelepasan bisnis tersebut.

3.  Pegawai yang bukan hakim dalam 
urusan kinerja hanya diikat oleh in-
struksi dari anggota Pengadilan Tata 
Usaha yang kompeten sesuai den-
gan alokasi urusan. Pasal 20 ayat 1 
kalimat ketiga berlaku.

3DVDO����

1.  Organisasi Pengadilan Administra-
tif Negara Bagian ditentukan oleh 
Undang-Undang Negara, organisasi 
Pengadilan Administratif Federasi 
oleh Hukum Federal.

2.  Prosedur Pengadilan Administra-
tif, dengan pengecualian Penga-
dilan Administratif Federasi untuk 
Keuangan akan diatur oleh Hukum 
Federal yang terpisah. Federasi ha-
rus memberikan kesempatan kepada 
Negara bagian untuk berpartisipasi 
dalam persiapan RUU tersebut. Fed-
eral- atau Undang-Undang Negara 
dapat memberikan perbaikan pada 
prosedur Pengadilan Administratif, 
sejauh yang diperlukan untuk men-
gatur masalah ini atau Hukum Fed-
eral terpisah yang disebutkan dalam 

frasa pertama memberikan otorisasi 
untuk melakukannya.

3.  Prosedur Pengadilan Administra-
tif Federasi untuk atau Keuangan 
akan diatur oleh Hukum Federal. 
Undang-Undang Federal juga dapat 
menentukan prosedur penerimaan 
di hadapan Pengadilan Administra-
tif Negara Bagian.

4.  Organisasi dan prosedur Pengadilan 
Administratif (Federal) diatur oleh 
Hukum Federal yang terpisah.

5.  Majelis pleno Pengadilan Admin-
istratif dan Pengadilan Administra-
tif (Federal) mengadopsi Perintah 
Tetap berdasarkan hukum yang ber-
laku sesuai dengan ayat di atas.

%��<85,6',.6,�.2167,786,

3DVDO����

Mahkamah Konstitusi mengumumkan 
gugatan uang terhadap Federasi, Negara 
Bagian, kota dan asosiasi kota yang tidak 
dapat diselesaikan dengan proses hukum 
biasa atau dilikuidasi dengan keputusan 
otoritas administratif.

3DVDO����

1.  Mahkamah Konstitusi menyatakan 
WHQWDQJ�NRQÀLN�NRPSHWHQVL

1.  antara pengadilan dan otoritas 
administrasi;

2.  antara Pengadilan Kehakiman 
dan Pengadilan Administra-
tif atau antara Pengadilan Ad-
ministratif (Federal) serta an-
tara Mahkamah Konstitusi itu 
sendiri dan semua Pengadilan 
lainnya;
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3.  antara Federasi dan suatu Neg-
ara atau antara Negara Bagian 
di antara mereka sendiri.

2.  Mahkamah Konstitusi selanjutnya 
melarang permohonan Pemerintah 
Federal atau Pemerintah Negara ter-
kait tindakan legislasi atau penjatu-
han eksekusi ke dalam kompetensi 
Federasi atau Negara bagian.

3DVDO����$

1.  Mahkamah Konstitusi menetapkan 
permohonan oleh Pemerintah Fed-
eral atau Pemerintah Negara yang 
bersangkutan apakah ada perjanjian 
dalam pengertian Pasal 15a ayat 1 
dan kewajiban yang timbul dari per-
janjian tersebut, disimpan sejauh 
menyangkut masalah klaim uang, 
telah terpenuhi.

2.  Jika diatur dalam suatu perjanjian 
dalam pengertian Pasal 15a ayat 2, 
Pengadilan juga menetapkan pada 
aplikasi oleh Pemerintah Negara 
yang bersangkutan apakah perjan-
jian tersebut ada dan apakah kewa-
jiban yang timbul dari perjanjian 
tersebut , simpan sejauh itu adalah 
masalah klaim uang, telah dipenuhi.

3DVDO����

1.  Mahkamah Konstitusi mengumum-
kan ketidaksahan peraturan

1.  pada pengajuan oleh penga-
dilan

2.  badan sejauh pengadilan harus 
menerapkan peraturan dalam 
gugatan yang tertunda di hada-
pannya

3.  pada permohonan oleh seseo-
rang yang menuduh telah dil-
anggar dalam hak-haknya se-
cara langsung oleh ketidak-
sahan, jika peraturan menjadi 

efektif tanpa keputusan penga-
dilan yang telah diberikan atau 
keputusan yang telah diberi-
kan telah berlaku untuk orang 
tersebut;

4.  atas permohonan seseorang, 
yang mengklaim dilukai se-
bagai pihak dalam hak-haknya 
karena masalah hukum yang 
diputuskan oleh seorang rekan 
jenderal pada tingkat pertama 
dengan penerapan peraturan 
perundangan ilegal, pada kes-
empatan banding atas keputu-
san ini;

5.  otoritas Federal juga atas per-
mohonan oleh Pemerintah 
Negara atau Ombudsman;

6.  Wewenang suatu Negara juga 
atas penerapan Pemerintah 
Federal atau, sejauh hukum 
konstitusional suatu Negara 
telah menyatakan kompeten 
Ombudsman juga untuk bidang 
kompetensi administrasi mas-
ing-masing Negara, Ombuds-
man atau lembaga sesuai Pasal 
148i ayat 2.

7.  Otoritas pengawas menurut 
Pasal 119a ayat 6 juga pada ap-
likasi kota yang peraturannya 
telah dibatalkan.

 Pasal 89 ayat 3 diterapkan sesuai 
dengan permohonan menurut sub-
ayat 3 dan 4.

1a.  Dalam hal ini diperlukan untuk 
mengamankan tujuan proses sebe-
lum pengadilan umum, pengajuan 
dapat dinyatakan tidak berlaku se-
suai dengan ayat 1 ayat 4 oleh un-
dang-undang federal. Undang-un-
dang Federal menetapkan dampak 
dari petisi menurut ayat 1 kalimat 4.
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1b.  Mahkamah Konstitusi dapat memu-
tuskan pertimbangan pengajuan 
menurut ayat 1 subayat 3 atau 4 
sampai sidang atas permintaan, da-
lam kasus itu tidak memiliki pelu-
ang yang cukup berhasil.

2. Jika pihak yang berperkara dalam 
gugatan diajukan ke Mahkamah 
Konstitusi, yang meminta permo-
honan suatu tata cara oleh Mahka-
mah Konstitusi, menerima kepua-
san, proses yang dimulai untuk me-
meriksa sahnya tata cara tetap harus 
dilanjutkan.

3.  Mahkamah Konstitusi dapat mem-
batalkan suatu peraturan karena ber-
tentangan dengan undang-undang 
hanya sejauh permintaan pembat-
alannya secara tegas diminta atau 
dia harus menerapkannya dalam 
gugatan yang tertunda. Jika Penga-
dilan mencapai kesimpulan bahwa 
seluruh peraturan

1.  tidak memiliki dasar dalam hu-
kum,

2.  dikeluarkan oleh otoritas tanpa 
kompetensi dalam masalah ini, 
atau

3.  diterbitkan dengan cara yang 
bertentangan dengan hukum,

 Mahkamah Konstitusi akan mem-
batalkan seluruh peraturan sebagai 
tidak sah. Ini tidak berlaku jika pem-
batalan dari seluruh tata cara nyata 
bertentangan dengan kepentingan 
yang sah dari penggugat yang men-
gajukan sesuai permohonan kepada 
ayat 1 subayat 3 atau 4 di atas atau 
yang sesuai telah kesempatan untuk 
badan inisiasi proses pemeriksaan 
ke dalam ordonansi.

4.  Jika undang-undang pada saat Mah-
kamah Konstitusi menyatakan putu-
sannya telah dicabut dan persidan-
gannya dimulai secara badan atau 
permohonan diajukan oleh penga-
dilan atau pemohon yang menuduh 
pelanggaran hak-hak pribadinya 
melalui ketidaksahan tata cara terse-
but. Pengadilan harus menyatakan 
peraturan tersebut melanggar hu-
kum. Ayat 3 di atas berlaku secara 
analog.

5.  Putusan Mahkamah Konstitusi 
yang mengeluarkan peraturan yang 
bertentangan dengan undang-un-
dang memberlakukan otoritas Fed-
eral atau Negara tertinggi yang ber-
kompeten dalam kewajiban un-
tuk menerbitkan pembatalan tanpa 
penundaan. Ini berlaku secara ana-
log dalam hal pernyataan berdasar-
kan ayat 4 di atas. Pengunduran diri 
mulai berlaku setelah berakhirnya 
hari publikasi jika Pengadilan tidak 
menetapkan batas waktu, yang mun-
gkin tidak melebihi enam bulan atau 
jika disposisi hukum diperlukan 18 
bulan, untuk pembatalan.

6.  Jika suatu peraturan telah dibatalkan 
berdasarkan skor ilegalitas atau jika 
Mahkamah Konstitusi sesuai den-
gan ayat 4 di atas menyatakan bahwa 
suatu peraturan bertentangan dengan 
hukum, semua pengadilan dan otor-
itas administratif terikat oleh kepu-
tusan Pengadilan, peraturan tersebut 
akan tetap dilanjutkan. untuk men-
erapkan keadaan yang berlaku sebe-
lum pembatalan, kasus yang dimak-
sud dikecualikan, kecuali Pengadilan 
dalam putusan pengadilan memutus-
kan sebaliknya. Jika Pengadilan da-
lam putusan pengadilannya mene-
tapkan tenggat waktu sesuai dengan 
ayat 5 di atas, peraturan tersebut akan 
berlaku untuk semua keadaan yang 
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dipengaruhi, kasus yang dimaksud 
kecuali, sampai berakhirnya tenggat 
waktu ini.

7.  Untuk masalah hukum, yang 
menyebabkan dikeluarkannya per-
mohonan sesuai dengan ayat 1 sub-
ayat 4, undang-undang federal me-
netapkan bahwa keputusan Mah-
kamah Konstitusi yang mencabut 
peraturan tersebut sebagai tidak sah, 
memungkinkan adanya keputusan 
baru mengenai masalah hukum ini. 
Hal ini berlaku untuk kasus diktum 
menurut ayat 4.

3DVDO����$

Mahkamah Konstitusi menyatakan keti-
daksahan pernyataan republikasi suatu 
undang-undang (perjanjian negara). 
Pasal 139 harus diterapkan sebagaimana 
mestinya.

3DVDO����

1.  Mahkamah Konstitusi menyatakan 
inkonstitusionalitas

1.  undang-undang

a.  pada pengajuan dari pen-
gadilan;

b.  badan sejauh harus mener-
apkan al aw dalam gugatan 
yang tertunda di hadapan-
nya;

c.  pada permohonan oleh ses-
eorang yang menuduh telah 
dilanggar dalam hak-hak-
nya secara langsung oleh 
inkonstitusionalitas, jika 
peraturan menjadi efektif 
tanpa keputusan pengadilan 
yang telah diberikan atau 
keputusan yang dibuat telah 
berlaku untuk orang ini;

d.  atas pengajuan seseorang, 
yang mengaku dilukai 

sebagai pihak dalam hak-
nya karena masalah hukum 
yang diputuskan oleh pen-
gadilan umum pada tingkat 
pertama dengan penerapan 
hukum inkonstitusional, 
pada kasus banding naik 
banding terhadap keputu-
san ini

2.� Undang-Undang Federal juga 
pada pengajuan oleh pemerin-
tah Negara, sepertiga dari ang-
gota Dewan Nasional atau sep-
ertiga dari anggota Dewan Fed-
eral.

3.  Undang-undang suatu Neg-
ara juga atas permohonan Pe-
merintah Federal atau, jika de-
mikian Undang-Undang Dasar 
tentang suatu Negara menye-
diakan, atas permohonan sep-
ertiga dari anggota Dewan Per-
wakilan Rakyat.

 Pasal 89 ayat 3 diterapkan sesuai 
dengan permohonan berdasarkan 
ayat 1 huruf c dan d.

1a.  Dalam hal diperlukan untuk me-
lindungi tujuan proses persidangan 
di hadapan pengadilan umum, pen-
erbitan aplikasi sesuai dengan ayat 
1 Sub-ayat 1 huruf d dapat dinya-
takan tidak sah oleh hukum fed-
eral. Undang-Undang Federal dapat 
menetapkan dampak permohonan 
menurut ayat 1 subayat 1.

1b.  Mahkamah Konstitusi dapat memu-
tuskan untuk tidak mempertimbang-
kan suatu permohonan menurut ayat 
1 subayat 1 huruf c atau d, dalam 
kasus tidak memiliki peluang keber-
hasilan yang memadai.

2.  Jika pihak yang berperkara da-
lam gugatan diajukan ke Mahka-
mah Konstitusi, yang mengajukan 
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permohonan hukum oleh Penga-
dilan, menerima kepuasan, proses 
yang dimulai untuk memeriksa kon-
stitusionalitas undang-undang akan 
tetap berlanjut.

3. Mahkamah Konstitusi dapat mem-
batalkan suatu undang-undang se-
bagai tidak konstitusional hanya 
sejauh permintaan pembatalan-
nya secara tegas diminta atau Pen-
gadilan harus menerapkan hukum 
dalam gugatan yang tertunda den-
gannya. Namun jika Mahkamah 
berkesimpulan bahwa seluruh un-
dang-undang tersebut diberlaku-
kan oleh otoritas legislatif yang ti-
dak memenuhi syarat sesuai dengan 
alokasi kompetensi atau diterbit-
kan dengan cara yang tidak konsti-
tusional, maka seluruh undang-un-
dang tersebut akan dibatalkan se-
bagai tidak konstitusional. Ini tidak 
berlaku jika pembatalan seluruh un-
dang-undang secara nyata berjalan 
bertentangan dengan kepentingan 
sah liti gant yang telah mengajukan 
aplikasi sesuai dengan ayat 1 ka-
limat 1 huruf c atau d di atas atau 
yang gugatannya telah menjadi kes-
empatan untuk inisiasi badan dalam 
proses pemeriksaan ke dalam un-
dang-undang.

4.  Jika undang-undang pada saat 
penyelesaian putusan Mahkamah 
Konstitusi sudah dicabut dan per-
sidangannya dimulai oleh badan 
inisiasi atau permohonan diaju-
kan oleh pengadilan atau pemohon 
yang menuduh pelanggaran hak-
hak pribadi melalui undang-undang 
yang tidak konstitusionalitas, Pen-
gadilan harus menyatakan apakah 
undang-undang itu tidak konstitu-
sional. Ayat 3 di atas berlaku secara 
analog.

5. Putusan oleh Mahkamah Konstitusi 
yang mencabut sebuah undang-un-
dang karena tidak konstitusional 
membebankan pada Kanselir Fed-
eral atau Gubernur yang kompeten 
kewajiban untuk menerbitkan pem-
batalan tanpa penundaan. Ini ber-
laku secara analog dalam hal per-
nyataan berdasarkan ayat 4 di atas. 
Pengunduran diri mulai berlaku 
setelah berakhirnya hari publikasi 
jika Pengadilan tidak menetapkan 
batas waktu untuk pengunduran diri. 
Batas waktu ini mungkin tidak lebih 
dari delapan belas m onths.

6.  Jika suatu undang-undang dibatal-
kan sebagai tidak konstitusional 
oleh putusan Mahkamah Konsti-
tusi, ketentuan hukum yang dibatal-
kan oleh undang-undang yang telah 
dinyatakan tidak konstitusional 
oleh Mahkamah menjadi efektif 
kembali kecuali putusannya men-
yatakan sebaliknya, pada hari mu-
lai berlakunya pembatalan terse-
but. Publikasi tentang pembatalan 
undang-undang juga akan mengu-
mumkan apakah dan ketentuan hu-
kum apa yang berlaku kembali.

7.  Jika suatu undang-undang telah di-
batalkan berdasarkan skor inkon-
stitusionalitas atau jika Mahka-
mah Konstitusi sesuai dengan ayat 
4 di atas menyatakan bahwa un-
dang-undang tersebut tidak kon-
stitusional, semua pengadilan 
dan otoritas administratif terikat 
oleh keputusan Mahkamah. Na-
mun hukum akan terus berlaku un-
tuk keadaan yang terjadi sebelum 
pembatalan kasus yang dikecual-
ikan, kecuali Pengadilan dalam pu-
tusan pengadilannya memutuskan 
sebaliknya. Jika Pengadilan dalam 
putusan pengadilannya menetap-
kan tenggat waktu sesuai dengan 
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ayat 5 di atas, hukum akan berlaku 
untuk semua keadaan hukum yang 
berlaku, kasus yang dimaksud ke-
cuali sampai batas waktu tenggat 
ini berakhir.

8.  Untuk masalah hukum, yang mer-
upakan alasan untuk aplikasi 
menurut ayat 1 subayat 1 huruf d, 
harus ditetapkan oleh hukum fed-
eral, bahwa keputusan Mahkamah 
Konstitusi yang membatalkan un-
dang-undang sebagai tidak kon-
stitusional, memungkinkan untuk 
keputusan baru masalah hukum ini. 
Ini berlaku untuk kasus pelafalan 
menurut ayat 4.

3DVDO����$

Mahkamah Konstitusi menyatakan 
apakah perjanjian negara bertentangan 
dengan hukum. Pasal 140 akan berlaku 
untuk traktat-traktat negara yang mengu-
bah politik, untuk mengubah hukum 
dan untuk mengubah hukum dan untuk 
mengubah perjanjian dasar kontrak Uni 
Eropa, Pasal 139 untuk semua perjanjian 
negara lainnya dengan ketentuan berikut,

1.  Suatu traktat negara di mana Mah-
kamah Konstitusi menetapkan, 
bahwa traktat negara bertentangan 
dengan hukum atau inkonstitusional 
tidak akan diterapkan lagi oleh pi-
hak yang berwenang untuk pelaksa-
naannya dari berakhirnya hari pen-
erbitan putusan pengadilan kecuali 
jika Mahkamah Konstitusi menen-
tukan suatu tenggat waktu sebelum 
perjanjian negara akan terus diter-
apkan; tenggat waktu seperti itu ti-
dak boleh lebih dari dua tahun untuk 
perjanjian negara yang mengubah 
politik, mengubah hukum dan men-
gubah hukum dan perjanjian neg-
DUD�PHPRGL¿NDVL�EDVLV�NRQWUDN�8QL�
Eropa dan satu tahun dalam kasus 
semua perjanjian negara lainnya.

2.  Selain itu, ketentuan, bahwa perjan-
jian negara akan dilaksanakan den-
gan mengeluarkan peraturan atau 
resolusi, bahwa perjanjian negara 
akan dilaksanakan oleh penerbitan 
undang-undang, menjadi tidak efek-
tif pada saat berakhirnya hari pener-
bitan putusan.

3DVDO����

1.  Mahkamah Konstitusi mengumum-
kan

a. suatu tantangan untuk pemili-
han Presiden Federal dan pemi-
lihan untuk badan perwakilan 
umum, Parlemen Eropa dan 
otoritas konstituen (badan per-
wakilan ) dari asosiasi profesi 
berdasarkan undang-undang;

b. tantangan untuk pemilihan untuk 
Pemerintah Negara dan otor-
itas kota yang dipercayakan 
dengan kekuasaan eksekutif;

c.  pengajuan oleh badan per-
wakilan umum untuk kehilan-
gan kursi oleh salah satu an-
ggotanya; permohonan seti-
daknya setengah dari anggota 
Parlemen Eropa telah dipilih 
di Austria karena kehilangan 
kursi oleh anggota Parlemen 
Eropa tersebut;

d.  pengajuan oleh Dewan Kota-
madya untuk kehilangan kursi 
anggota organ kota, yang ber-
tanggung jawab atas eksekusi, 
dan oleh organ konstituen 
(badan perwakilan) dari asosi-
asi profesional berdasarkan un-
dang-undang untuk kehilangan 
kursi oleh salah satu anggota 
tersebut organ;

e.  tentang tantangan hasil referen-
dum, plebisit, opini publik, dan 
Kelompok Aksi Warga Eropa;
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f.  tentang pendaftaran orang da-
lam daftar pemilih dan pengha-
pusan orang dari daftar pemi-
lih;

g.  tentang tantangan putusan yang 
dapat diajukan banding secara 
individu dan keputusan otoritas 
administratif dan sejauh yang 
ditetapkan oleh hukum federal 
atau Negara Bagian - penga-
dilan administratif dalam kasus 
subayat a sampai f.

 Tantangan menurut subayat 
a, b, e, f, dan g dapat didasar-
kan pada dugaan ketidaksahan 
prosedur, aplikasi sesuai dengan 
subayat c dan d dengan alasan 
yang diberikan oleh hukum un-
tuk hilangnya keanggotaan da-
lam badan perwakilan umum, di 
Parlemen Eropa, dalam otoritas 
kota yang dipercayakan dengan 
kekuasaan eksekutif, atau da-
lam otoritas konstituen (badan 
perwakilan) dari asosiasi profesi 
hukum. Mahkamah Konstitusi 
akan memberikan tantangan jika 
dugaan ilegalitas telah terbukti 
dan berpengaruh terhadap hasil 
prosedur. Dalam proses di hada-
pan otoritas administratif, badan 
perwakilan umum dan organ 
perwakilan (badan perwakilan) 
dari asosiasi profesi wajib memi-
liki status berperkara.

2.  Jika tantangan sesuai dengan ayat 1 
subayat di atas diizinkan dan den-
gan demikian menjadi perlu untuk 
mengadakan pemilihan ke badan 
perwakilan umum, ke Parlemen 
Eropa atau kepada otoritas konstit-
uen dari asosiasi profesi berdasar-
kan undang-undang secara kes-
eluruhan atau sebagian lagi , anggo-
ta-anggota badan perwakilan yang 

bersangkutan kehilangan tempat 
duduknya pada saat diasumsikan 
oleh mereka yang terpilih dalam pe-
mungutan suara yang harus diam-
bil dalam waktu seratus hari setelah 
penyerahan keputusan Mahkamah 
Konstitusi.

3.  Dicabut oleh Lembaran Undang-Un-
dang Federal I No. 51/2012.

3DVDO����

1.  Mahkamah Konstitusi mengumum-
kan gugatan yang menetapkan tang-
gung jawab konstitusional dari otor-
itas Federal dan Negara tertinggi 
untuk pelanggaran hukum yang 
mungkin terjadi setelah kegiatan re-
smi mereka.

2.  Gugatan dapat dibawa:

a. terhadap Presiden Federal, 
karena melanggar Konstitusi 
Federal: oleh pemilihan suara 
Majelis Federal;

b. terhadap anggota-anggota Pe-
merintah Federal dan pihak 
berwenang yang ditempatkan 
sehubungan dengan tanggung 
jawab yang setara dengan mer-
eka, karena melanggar hukum: 
melalui pemungutan suara De-
wan Nasional;

c. terhadap perwakilan Austria 
di Dewan karena melanggar 
hukum dalam hal-hal di mana 
undang-undang akan berkai-
tan dengan Federasi: dengan 
memilih Dewan Nasional un-
tuk melanggar hukum dalam 
hal-hal di mana undang-un-
dang akan berkaitan dengan 
Negara Bagian: dengan su-
ara yang sama secara identik 
dari semua Dewan Perwakilan 
Rakyat;
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d. terhadap anggota-anggota Pe-
merintah Negara dan pihak ber-
wenang yang ditempatkan oleh 
Hukum ini atau konstitusi Neg-
ara sehubungan dengan tang-
gung jawab yang setara dengan 
mereka, karena melanggar hu-
kum: dengan suatu pemilihan 
suara dari Dewan Perwakilan 
Rakyat yang kompeten;

e. terhadap seorang Gubernur, 
wakilnya (Pasal 105 ayat 1) 
atau anggota Pemerintah Neg-
ara (Pasal 103 ayat 2 dan 3) 
karena melanggar undang-un-
dang serta karena tidak me-
matuhi peraturan atau arahan 
lain (instruksi) dari Federasi 
dalam hal-hal yang berkaitan 
dengan administrasi Federal ti-
dak langsung, dalam kasus seo-
rang anggota Pemerintah Neg-
ara juga berkaitan dengan in-
struksi dari Gubernur dalam 
hal-hal ini: oleh pemilihan su-
ara dari Pemerintah Federal; 

f. melawan otoritas ibukota 
Federal Wina, sejauh dalam 
lingkup kemandirian kompe-
tensi melakukan fungsi dari do-
main kekuatan eksekutif Fed-
eral, untuk melanggar hukum: 
dengan suara dari Pemerintah 
Federal;

g. terhadap Gubernur karena keti-
dakpatuhan dengan instruksi 
yang diajukan ke Pasal 14 ayat 
8: dengan pemilihan suara dari 
Pemerintah Federal;

h. terhadap seorang presiden atau 
presiden eksekutif kelompok 
dewan negara, karena melang-
gar hukum serta untuk ketidak-
patuhan dengan peraturan atau 
arahan (instruksi) Federasi: 

oleh suatu pemilihan suara dari 
Pemerintah Federal.

i. terhadap anggota-anggota Pe-
merintah Negara karena me-
langgar hukum dan untuk 
menghalangi kekuasaan yang 
diberikan oleh Pasal 11 ayat 
9, sejauh menyangkut Pasal 11 
ayat 1 subayat 8 yang bersang-
kutan: oleh suatu pemilihan su-
ara dari Dewan Nasional atau 
Pemerintah Federal.

3.  Jika sesuai dengan ayat 2 di atas, 
Pemerintah Federal hanya mem-
bawa gugatan terhadap seorang Gu-
bernur atau wakilnya dan ditunjuk-
kan bahwa anggota lain dari Pemer-
intah Negara sesuai dengan Pasal 
103 ayat 2 memperhatikan masalah 
yang berkaitan dengan Federal ti-
dak langsung administrasi bersalah 
atas pelanggaran dalam Pasal ayat 
2 ayat di atas, Pemerintah Federal 
dapat sewaktu-waktu menunggu 
berlakunya keputusan memperluas 
gugatannya untuk memasukkan an-
ggota Pemerintah Negara ini.

4.  Kecaman oleh Mahkamah Kon-
stitusi akan mengumumkan peny-
itaan jabatan dan, khususnya dalam 
keadaan yang memberatkan, juga 
penyitaan sementara atas hak-hak 
politik. Dalam kasus pertentangan 
hukum kecil dalam ayat 2sub ayat c, 
e, g dan h di atas Pengadilan dapat 
membatasi diri pada pernyataan 
bahwa undang-undang tersebut 
telah dilanggar. Berdasarkan peny-
itaan jabatan presiden dewan seko-
lah negara terjadi penyitaan jabatan 
yang sesuai dengan Pasal 81a ayat 3 
huruf b terkait.

5.  Presiden Federal dapat mengam-
bil sendiri hak yang diberikan ke-
padanya sesuai dengan Pasal 65 
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ayat 2 huruf c hanya atas permint-
aan badan perwakilan atau badan 
perwakilan yang memberikan suara 
untuk pengajuan gugatan, tetapi jika 
Pemerintah Federal memiliki memi-
lih untuk mengajukan gugatan ha-
nya atas permintaannya, dan dalam 
semua kasus hanya dengan persetu-
juan terdakwa.

3DVDO����

Gugatan dapat diajukan terhadap orang-
orang yang disebutkan dalam Pasal 142 
juga pada skor tindakan yang melibatkan 
proses pidana terkait dengan kegiatan di 
kantor orang yang akan didakwa. Dalam 
hal ini kompetensi terletak secara eksk-
lusif di Mahkamah Konstitusi; inves-
tigasi apa pun yang sudah tertunda di 
pengadilan pidana biasa dilimpahkan 
kepadanya. Pengadilan dalam kasus-ka-
sus semacam itu, selain Pasal 142 ayat 
4, dapat menerapkan ketentuan hukum 
pidana.

3DVDO����

1.  Mahkamah Konstitusi mengumum-
kan putusan oleh Pengadilan Ad-
ministratif sejauh pemohon men-
gajukan dugaan pelanggaran oleh 
putusan hak yang dijamin se-
cara konstitusional atau berdasar-
kan nilai tata cara tidak resmi, per-
nyataan tidak sah tentang penerbitan 
kembali undang-undang (negara ba-
gian) perjanjian), hukum inkonstitu-
sional, atau perjanjian yang melang-
gar hukum.

2.  Mahkamah Konstitusi dapat me-
nolak untuk menangani pengaduan 
sampai persidangan dengan resolusi 
jika tampaknya tidak cukup berhasil 
atau jika keputusan tidak dapat di-
KDUDSNDQ�XQWXN�PHQJNODUL¿NDVL�PD-
salah konstitusional.

3.  Dalam kasus Mahkamah Konstitusi 

menemukan bahwa keputusan Pen-
gadilan Tata Usaha Negara tidak 
melanggar hak dalam ayat 1, Mah-
kamah Konstitusi harus, pada band-
ing oleh pemohon, untuk memutus-
kan apakah pemohon telah dilanggar 
dalam hak lain, untuk meneruskan 
pengaduan ke Pengadilan Admin-
istratif (Federal). Untuk ketettapan 
menurut ayat 2 frasa pertama harus 
sesuai diterapkan.

4.  Ketetapan Pengadilan Administratif 
dalam pasal ini agar sesuai diterap-
kan dalam keputusan mereka. Un-
dang-undang khusus yang menentu-
kan organisasi dan prosedur Mahka-
mah Konstitusi memberikan, sejauh 
mana keluhan dapat diajukan terkait 
dengan resolusi Pengadilan Admin-
istratif.

5.  Sejauh keputusan atau resolusi Pen-
gadilan Administratif berkaitan den-
gan penerimaan perbaikan, banding 
menurut ayat 1 tidak dapat diterima.

3DVDO����

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan 
putusan tentang pelanggaran hukum 
internasional sesuai dengan ketentuan 
hukum Federal khusus.

3DVDO����

1.  Penegakan putusan yang diucapkan 
oleh Mahkamah Konstitusi yang 
dibuat sesuai dengan Pasal 126a, 
Pasal 127c subayat 1 dan Pasal 137 
dilaksanakan oleh pengadilan biasa.

2.  Penegakan putusan-putusan lain 
oleh Mahkamah Konstitusi adalah 
kewajiban Presiden Federal. Semua 
implementasi sesuai dengan instruk-
sinya terletak pada otoritas Fed-
eral atau Negara Bagian, termasuk 
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Tentara Federal, yang ditunjuk atas 
kebijaksanaannya untuk tujuan 
tersebut. Permintaan kepada Pres-
iden Federal untuk penegakan pu-
tusan-putusan tersebut harus diaju-
kan oleh Mahkamah Konstitusi. In-
struksi yang disebutkan sebelumnya 
oleh Presiden Federal mensyarat-
kan, jika ini adalah masalah penega-
kan terhadap Federasi atau terhadap 
otoritas Federal, tidak ada tanda tan-
gan sesuai dengan Pasal 67.

3DVDO����

1.  Mahkamah Konstitusi terdiri dari 
seorang Presiden, seorang Wakil 
Presiden, dua belas anggota tamba-
han dan enam anggota pengganti.

2.  Presiden, Wakil Presiden, enam an-
ggota tambahan dan tiga anggota 
pengganti ditunjuk oleh Presiden 
Federal atas rekomendasi Pemer-
intah Federal; anggota-anggota ini 
dan anggota-anggota pengganti ha-
rus dipilih dari antara ayat hakim, 
pejabat administrasi, dan ayat profe-
sor yang memegang kursi pada mu-
lanya. Enam anggota yang tersisa 
dan tiga anggota pengganti ditunjuk 
oleh Presiden Federal berdasarkan 
proposal yang diajukan oleh Dewan 
Nasional untuk tiga anggota dan 
dua anggota pengganti dan oleh De-
wan Federal untuk tiga anggota dan 
satu anggota pengganti. Tiga ang-
gota dan dua anggota pengganti ha-
rus memiliki domisili mereka di luar 
ibukota Federal, Wina. Pejabat ad-
ministratif pada layanan aktif yang 
ditunjuk sebagai anggota atau an-
ggota pengganti akan dibebaskan, 
dengan terminasi pembayaran mer-
eka, dari semua tugas resmi. Ini ti-
dak berlaku untuk pejabat adminis-
trasi yang ditunjuk sebagai anggota 
pengganti yang untuk jangka waktu 

pembebasan tersebut telah dibe-
baskan dari semua kegiatan dalam 
mengejar yang mereka terikat den-
gan instruksi.

3.  Anggota dan anggota konstitusional 
Mahkamah Konstitusi harus telah 
menyelesaikan studi hukum atau 
studi hukum dan ilmu politik dan 
telah memiliki sepuluh tahun pen-
galaman profesional.

4.  Hal-hal berikut tidak boleh menjadi 
milik Mahkamah Konstitusi: ang-
gota Pemerintah Federal, atau Pe-
merintah Negara, lebih jauh lagi, 
anggota badan perwakilan umum 
atau Parlemen Eropa; untuk ang-
gota badan perwakilan umum atau 
Parlemen Eropa; yang telah dipilih 
untuk masa jabatan yang tetap dari 
undang-undang atau kantor, keti-
dakcocokan berlanjut sampai bera-
khirnya masa berlaku undang-un-
dang atau kantor tersebut. Akhirnya 
orang-orang yang mempekerjakan 
atau memegang jabatan dalam suatu 
partai politik tidak dapat menjadi 
anggota Mahkamah Konstitusi.

5.  Siapa pun yang selama lima ta-
hun sebelumnya telah menjalankan 
salah satu fungsi yang disebutkan 
dalam ayat 4 di atas tidak dapat di-
tunjuk sebagai Presiden atau Wakil 
Presiden Mahkamah Konstitusi.

6.  Pasal 87 ayat 1 dan 2 dan Pasal 88 
ayat 2 berlaku untuk anggota dan 
anggota pengganti Mahkamah Kon-
stitusi; ketentuan terperinci akan 
ditentukan dalam undang-undang 
Federal yang akan diumumkan ber-
dasarkan Pasal 148. Tanggal 31 
Desember tahun di mana anggota 
atau anggota pengganti menyele-
saikan h adalah tujuh puluh tahun 
kehidupan ditetapkan sebagai batas 
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usia pencapaian pencapaian masa 
jabatannya. kantor berakhir.

7.  Jika seorang anggota atau ang-
gota pengganti mengabaikan tanpa 
memuaskan alasan tiga permintaan 
berturut-turut untuk menghadiri si-
dang Mahkamah Konstitusi, Pen-
gadilan harus secara resmi mene-
tapkan fakta setelah mendengarkan 
kesaksiannya. Pembentukan fakta 
mencakup hilangnya keanggotaan 
atau status keanggotaan pengganti.

8.  Presiden Mahkamah Konstitusi men-
gawasi ayat pegawai Konstitusi kita .

3DVDO����

Ketentuan terperinci tentang organisasi 
dan prosedur Mahkamah Konstitusi akan 
ditentukan oleh undang-undang Federal 
khusus dan dalam kedudukan perintah 
untuk dipilih oleh Mahkamah Konstitusi 
berdasarkan hal ini.

%$%�9,,,
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1.  Setiap orang dapat mengajukan pen-
gaduan kepada dewan ombudsman 
(Komisi untuk Pengaduan dari Pub-
lik) terhadap dugaan maladminis-
trasi oleh Federasi, termasuk kegia-
tannya sebagai pemegang hak-hak 
pribadi, terutama untuk atau du-
gaan pelanggaran hak asasi manu-
sia, asalkan mereka terkena dampak 
oleh administrasi yang sedemikian 
buruk dan sejauh mereka tidak atau 
tidak lagi meminta bantuan hukum. 
Semua keluhan semacam itu harus 
diselidiki oleh dewan ombudsman. 
Pengadu harus diberitahu tentang 
hasil investigasi dan tindakan apa, 
jika perlu, telah diambil.

2.  Dewan ombudsman adalah badan 
yang berhak untuk menyelidiki ke-
curigaan maladministrasi oleh Fed-
erasi termasuk aktivitasnya sebagai 
pemegang hak pribadi, terutama pe-
langgaran hak asasi manusia yang 
diasumsikan.

3.  Untuk melindungi dan memajukan 
hak asasi manusia, ia menjadi tang-
gung jawab Dewan Ombudsman dan 
komisi yang ditunjuk olehnya (Pasal 
148h ayat 3) di bidang administrasi 
Federasi termasuk kegiatannya se-
bagai pemegang hak pribadi.

1.  mengunjungi dan memeriksa 
lokasi perampasan kebebasan,

2.  melihat dan memeriksa secara 
penasehat pelaksanaan organ 
berwenang untuk mengerah-
kan kekuasaan administratif 
langsung dan paksaan serta

3.  untuk memeriksa masing-mas-
ing mengunjungi lembaga dan 
program tertentu untuk orang-
orang cacat

4.  Sekalipun ayat 1 seseorang dapat 
mengadu dengan dewan Ombuds-
man atas dugaan keterlambatan 
Pengadilan untuk mendengarkan 
suatu kasus, jika secara pribadi ter-
pengaruh. Ayat 2 berlaku sesuai.

5.  Terlebih lagi adalah pemegang ja-
batan di dewan ombudsman untuk 
membantu pembuangan petisi dan 
peringatan kelompok yang disam-
paikan kepada Dewan Nasional. 
Undang-undang Federal tentang 
Tata Tertib Dewan Nasional mene-
tapkan rinciannya.

6.  Dewan ombudsman independen da-
lam menjalankan wewenangnya.
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1.  Semua Federal, Negara Bagian, 
otoritas kota dan asosiasi kota serta 
badan-badan pengatur diri sendiri 
harus mendukung dewan om-
budsman dalam melaksanakan tu-
gasnya, mengizinkannya memer-
iksa catatan-catatannya , dan atas 
permintaan memberikan informasi 
yang diperlukan. Kerahasiaan resmi 
tidak beroperasi terhadap dewan 
ombudsman.

2.  Dewan ombudsman harus memper-
hatikan kerahasiaan resmi setingkat 
dengan otoritas yang didekati dalam 
memenuhi tugas-tugasnya. Namun 
dewan ombudsman terikat oleh pen-
gamatan kerahasiaan resmi dalam 
laporannya kepada Dewan Nasional 
hanya sejauh hal ini diperlukan atas 
nama kepentingan pihak-pihak ter-
kait atau keamanan nasional.

3.  Ayat 1 dan 2 berlaku sesuai den-
gan anggota komisi dan anggota 
serta anggota pengganti Dewan Hak 
Asasi Manusia.

3DVDO����&

Dewan ombudsman dapat mengeluarkan 
kepada pihak berwenang yang dipercay-
akan dengan rekomendasi urusan admin-
istratif tertinggi Federasi mengenai lang-
kah-langkah yang harus diambil dalam 
atau dengan alasan kasus tertentu. Dalam 
hal administrasi otonom atau adminis-
trasi oleh agen yang tidak tunduk pada 
arahan, dewan ombudsman dapat menge-
luarkan rekomendasi kepada otoritas 
administratif otonom atau kepada agensi 
yang tidak tunduk pada arahan; Otoritas 
administratif tertinggi Federasi juga akan 
memiliki perhatian kepada rekomen-
dasi tersebut, otoritas yang bersangku-
tan harus dalam batas waktu yang harus 
diselesaikan oleh hukum Federal baik 
sesuai dengan rekomendasi dan mengin-

formasikan dewan ombudsman sesuai 
atau menyatakan secara tertulis mengapa 
rekomendasi belum memenuhi. Dewan 
Ombudsman dalam kasus tertentu 
meminta tenggat waktu untuk mengatasi 
penundaan oleh suatu pengadilan (Pasal 
148a ayat 4) dan menyarankan lang-
kah-langkah pengawasan.

3DVDO����'

1.  Dewan ombudsman wajib memberi-
kan laporan setiap tahun kepada De-
wan Nasional dan Dewan Federal 
tentang kegiatannya. Selain itu, de-
wan ombudsman dapat melaporkan 
pengamatan tunggal kapan saja ke-
pada Dewan Nasional dan Dewan 
Federal. Laporan oleh dewan om-
budsman, setelah dipresentasikan 
kepada Dewan Nasional dan Dewan 
Federal, akan dipublikasikan.

2.  Anggota dewan ombudsman ber-
hak untuk berpartisipasi dalam de-
bat oleh Dewan Nasional dan De-
wan Federa dan oleh komite mereka 
(sub-komite) pada laporan dewan 
ombudsman dan pada setiap kesem-
patan untuk diberikan atas permint-
aan mereka sidang. Anggota dewan 
ombudsman akan memiliki hak ini 
juga sehubungan dengan perdebatan 
oleh Dewan Nasional dan komite-
komite (sub-komite) pada rancan-
gan subdivisi bab Undang-Undang 
Keuangan Federal mengenai dewan 
ombudsman. Rinciannya diatur da-
lam undang-undang Federal tentang 
Perintah Tetap Dewan Nasional dan 
Perintah Tetap Dewan Federal.

3DVDO����(

Dicabut oleh lembaran Undang-Undang 
Federal I No. 51/2012.

3DVDO����)

Jika perbedaan pendapat muncul antara 
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dewan ombudsman dan Pemerintah 
Federal atau Menteri Federal tentang 
interpretasi ketentuan undang-undang. 
Mahkamah Konstitusi pada pengajuan 
oleh Pemerintah Federal atau dewan 
ombudsman memutuskan masalah ini.

3DVDO����*

1.  Dewan ombudsman memiliki kursi 
di Wina dan terdiri dari tiga ang-
gota yang salah satunya bertindak 
sebagai ketua. Masa jabatan ber-
langsung selama enam tahun. Pemi-
lihan kembali anggota dewan om-
budsman lebih dari satu kali tidak 
dapat diterima.

2.  Anggota dewan Ombudsman dipi-
lih oleh Dewan Nasional berdasar-
kan rekomendasi bersama yang dis-
usun oleh Komite Utama di hadapan 
setidaknya setengah dari anggotanya. 
Masing-masing dari tiga pihak den-
gan jumlah mandat tertinggi di Dewan 
Nasional berhak untuk mencalonkan 
satu anggota untuk rekomendasi ini. 
Dalam hal jumlah mandat yang sama, 
jumlah suara yang diberikan dalam 
pemilihan Dewan Nasional terakhir 
sangat menentukan. Anggota dewan 
ombudsman memberikan penegasan 
kepada Presiden Federal sebelum 
mereka menjabat.

3.  Kepemimpinan dewan ombudsman 
bergiliran setiap tahun antara ang-
gota dalam urutan jumlah mandat, 
dalam kasus jumlah mandat yang 
sama dalam urutan jumlah suara 
yang dimiliki oleh pihak-pihak yang 
telah mencalonkan mereka. Urutan 
ini tetap tidak berubah selama masa 
jabatan dewan ombudsman.

4.  Jika seorang anggota dewan ombuds-
man pensiun sebelum waktunya, pasal 
lain yang diwakili dalam Dewan Na-
sional yang mencalonkan anggota ini 

akan mencalonkan seorang anggota 
baru. Pemilihan baru untuk sisa masa 
jabatan akan diberlakukan sesuai den-
gan ayat 2 di atas. Alokasi bisnis yang 
berlaku akan diterapkan kepada an-
ggota baru sampai akhirnya alokasi 
bisnis baru r disetujui.

5.  Anggota dewan Ombudsman ha-
rus memenuhi syarat untuk Dewan 
Nasional dan memiliki pengeta-
huan tentang organisasi dan fungsi 
administrasi dan pengetahuan di 
bidang hak asasi manusia; selama 
dinas mereka, mereka mungkin bu-
kan milik badan perwakilan agung 
atau Parlemen Eropa, bukan ang-
gota Pemerintah Federal atau pe-
merintah suatu Negara dan tidak 
menjalankan profesi lain apa pun.

3DVDO����+

1.  Pejabat dewan Ombudsman di-
tunjuk oleh Presiden Federal ber-
dasarkan rekomendasi dan den-
gan tanda tangan ketua dewan om-
budsman. Namun Presiden Federal 
dapat memberinya wewenang untuk 
menunjuk pejabat dalam kategori 
tertentu. Personel pelengkap ditun-
juk oleh ketua yang sejauh ini mer-
upakan otoritas administratif tert-
inggi dan melaksanakan wewenang 
ini atas haknya sendiri.

2.  Hak prerogatif layanan Federasi 
berkenaan dengan karyawan dewan 
ombudsman dilakukan oleh ketua 
dewan ombudsman.

3.  Untuk memenuhi tugas-tugas 
menurut Pasal 148a ayat 3, de-
wan ombudsman harus menun-
juk komisi dan membentuk Dewan 
Hak Asasi Manusia sebagai penasi-
hatnya. Dewan Hak Asasi Manu-
sia terdiri dari Ketua, Wakil Ketua 
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dan anggota lainnya serta anggota 
pengganti yang ditunjuk oleh de-
wan ombudsman. Undang-undang 
Federal mengatur sejauh mana de-
wan ombudsman dalam menunjuk 
anggota dan anggota pengganti De-
wan Hak Asasi Manusia terikat oleh 
proposal lembaga lain. Ketua, Wakil 
Ketua dan anggota lain dari Dewan 
HAM tidak terikat dengan instruksi 
di mengerahkan aktivitas mereka.

4.  Dewan ombudsman menyelesaikan 
Perintah Tetap dan alokasi bisnis, 
yang terutama harus disediakan, tu-
gas-tugas mana yang harus ditan-
gani secara terpisah oleh anggota 
dewan ombudsman. Resolusi ten-
tang Tata Tertib dan alokasi bisnis 
membutuhkan kebulatan suara dari 
anggota dewan ombudsman.

3DVDO����,

1.  Negara Bagian dapat dengan hukum 
konstitusional Negara menyatakan 
dewan ombudsman juga kompe-
ten dalam bidang administrasi neg-
ara. Dalam hal demikian, Pasal 148f 
akan berlaku secara analog.

2.  Jika Negara Bagian membuat lem-
baga di bidang administrasi neg-
ara dengan tugas-tugas yang mirip 
dengan dewan ombudsman, hukum 
konstitusional negara dapat mene-
tapkan ketentuan yang sesuai den-
gan Pasal 148f di atas.

3.  Suatu Negara yang tidak menggu-
nakan otorisasi ayat 1 mengenai tu-
gas-tugas menurut Pasal 148a ayat 
3, harus dibuat oleh Undang-Un-
dang Dasar Negara tentang suatu 
badan untuk tugas-tugas yang mirip 
dengan Pasal 148a ayat 3 untuk 
bidang administrasi Negara dan un-
tuk menyediakan ketentuan yang se-
suai untuk menangani tugas-tugas 

sesuai dengan Pasal 148c dan Pasal 
148d.

3DVDO����-

Ketentuan terperinci terkait dengan 
penerapan bab ini harus dibuat oleh 
hukum Federal.

%$%�,;

.(7(178$1�$.+,5

3DVDO����

1. Sebagai tambahan terhadap un-
dang-undang ini, undang-undang 
EHULNXW�LQL��GHQJDQ�PRGL¿NDVL�\DQJ�
diharuskan oleh undang-undang ini, 
harus sesuai dengan Pasal 44 ayat 1 
dianggap sebagai hukum konstitu-
sional:

· Hukum Dasar 21 Desember 1867, 
RGBl. Subayat 142, tentang hak-
hak umum warga negara di kera-
jaan-kerajaan dan Negara Bagian 
diwakili dalam Dewan Kerajaan;

· Undang-Undang 27 Oktober 1862, 
RGBl. subayat 88, tentang perlind-
ungan hak-hak rumah ;

· Resolusi Majelis Nasional Semen-
tara 30 Oktober 1918, StGBI. Sub-
ayat 3;

· Undang-Undang 3 April 1919, 
StGBI. Subayat 209, dengan meng-
hormati pembuangan dan pengam-
bilalihan House of Hapsburg-Lor-
raine;

· Undang-Undang 3 April 1919. 
StGBI. Subayat 211, tentang peng-
hapusan kaum bangsawan, ordo ke-
satria sekuler, pria dan wanita, dan 
gelar tertentu dan martabat;

· Bagian V Bagian III dari Perjanjian 
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Saint-Jerman tanggal 10 Septem-
ber 1919, StGBl. Subayat 303 tahun 
1920.

2.  Pasal 20 hukum dasar 21 Desember 
1867, RGBL. 142 dan juga hukum 5 
Mei 1869, RGBI. No. 66, yang dike-
luarkan berdasarkan Pasal ini, tidak 
berlaku efektif.

3DVDO����

1.  Peralihan ke Konstitusi Fed-
eral yang diperkenalkan oleh un-
dang-undang ini akan ditentukan 
dalam undang-undang khusus yang 
mulai berlaku secara simultan den-
gan hukum saat ini.

2. Undang-undang sesuai dengan formu-
lasi baru dari ketentuan undang-un-
dang konstitusi federal dapat dikelu-
arkan sejak diundangkannya hukum 
konstitusional yang menjadikan pe-
rubahan tersebut efektif. Namun 
mereka mungkin tidak mulai ber-
laku sebelum berlakunya ketentuan 
hukum konstitusional federal yang 
baru sejauh mereka tidak sema-
ta-mata menetapkan langkah-lang-
kah yang diperlukan untuk pelak-
sanaan baru mereka pada saat ber-
lakunya ketentuan hukum konstitusi 
federal yang baru.

3DVDO����

1.  Pasal 78d dan Pasal 118 ayat 8, se-
bagaimana dirumuskan dalam un-
dang-undang dasar Federal yang 
diterbitkan dalam BGBI. Subayat 
565 tahun 1991, mulai berlaku pada 
tanggal 1 Januari 1992. Keberadaan 
kependudukan ada pada 1 Januari 
1992 tetap tidak terpengaruh; keten-
tuan ini mulai berlaku pada tanggal 
1 Januari 1992.

2.  Pasal 10 ayat 1 subayat 7, Pasal 52a, 
Pasal. 78a menjadi 78c, Pasal 102 

ayat 2 serta perubahan penunjukan 
dalam Bab III dan dalam Pasal 102, 
sebagaimana dirumuskan dalam un-
dang-undang dasar Federal yang 
diterbitkan dalam BGBI. Subayat 
565 tahun 1991, mulai berlaku pada 
tanggal 1 Mei 1993.

3.  Pasal 102 ayat 5 kalimat kedua serta 
ayat 6 dan 7 dicabut pada tengah 
malam 30 April 1993. Kata-kata “, 
tidak termasuk administrasi kea-
manan lokal,” dalam Pasal 102 ayat 
2 dicabut pada 30 April 1993 tengah 
malam.

4.  Pasal 26, Pasal 41 ayat 2, Pasal 49b 
ayat 3, Pasal 56 ayat 2 sampai 4, 
Pasal 95 ayat 1 sampai 3, Pasal 96 
ayat 3, dan lebih lagi penunjukan 
ayat 1 yang baru dalam Pasal 56, 
seperti dirumuskan dalam hukum 
konstitusional Federal yang diter-
bitkan dalam BGBI. Subayat 470 ta-
hun 1992, mulai berlaku pada tang-
gal 1 Mei 1993.

5.  Pasal 54, sebagaimana dirumuskan 
dalam hukum konstitusional Federal 
yang diterbitkan dalam BGBI. Sub-
ayat 868 tahun 1992, mulai berlaku 
pada tanggal 1 Januari 1993.

6.  Ketentuan berikut, sebagaimana 
dirumuskan dalam hukum konsti-
tusi Federal yang diterbitkan dalam 
BGBI. Subayat 508 tahun 1993, mu-
lai berlaku sebagai berikut:

1.  Pasal 10 ayat 1 subayat 9, Pasal 
11 ayat 1 7, serta Pasal 11 ayat 
6, 7, 8, dan 9 pada 1 Juli 1994;

2.  Pasal 28 ayat 5, Pasal 52 ayat 
2, penunjukan Pasal 52 ayat 2 
dan 3 sebelumnya sebagai ayat 
3 dan 4, serta Pasal 52b pada 1 
Oktober 1993;

3.  Dicabut oleh FLG I No. 114/2000
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7.  Dicabut oleh FLG I No. 127/2009.

7a.  Pasal 102 ayat 2, dalam Undang-Un-
dang Dasar Federal BGBI I No. 
2/1997, mulai berlaku pada tanggal 
1 Januari 1994. Pasal 10 ayat 2, ber-
dasarkan Undang-Undang Federal 
BGBI. 532/1993, tidak lagi efektif 
secara bersamaan.

8.  Pasal 54 berdasarkan Undang-Un-
dang Dasar Federal BGBI. No. 
268/1994 mulai berlaku pada tang-
gal 1 April 1994.

9.  Pasal 6 ayat 2 dan 3, Pasal 26 ayat 2, 
Pasal 41 ayat 2, Pasal 49b ayat 3 dan 
Pasal 117 ayat 2 kalimat pertama, 
berdasarkan Undang-Undang Dasar 
Federal BGBI. 504/1994 mulai ber-
laku pada tanggal 1 Januari 1995. 
Dalam peraturan hukum Federal 
dan Negara Bagian, istilah “domis-
ili” dalam semua versi tata baha-
sanya diganti dengan istilah “tempat 
tinggal utama” pada tanggal 1 Jan-
uari 1996 kecuali istilah “ domisili 
“diganti dengan istilah” izin ting-
gal pokok “sampai tengah malam 
31 Desember 1995. Istilah” domisili 
“tidak boleh digunakan lagi dalam 
peraturan hukum Federal dan Neg-
ara Bagian pada tanggal 1 Januari 
1996; selama undang-undang neg-
ara tidak menetapkan bahwa Dewan 
Perwakilan Rakyat atau hak pilih de-
wan kota bergantung pada hak asas 
atau tempat tinggal itu bergantung 
pada domisili. Mengenai pembagian 
jumlah wakil di antara daerah pemi-
lihan (badan pemilihan umum) dan 
mengenai daerah pemilihan (Pasal 
26 ayat 2) dan perwakilan dari Neg-
ara Bagian di Dewan Federal (Pasal 
34) domisili yang didirikan oleh 
sensus umum terakhir tetap berlaku 
sebagai tempat tinggal kepala seko-
lah sampai saat hasil sensus umum 

berikutnya akan tersedia.

10.  Pasal 87 ayat 3 dan Pasal 88a ber-
dasarkan Undang-Undang Dasar 
Federal BGBI. 506/1994 mulai ber-
laku pada tanggal 1 Juli 1994.

11.  Hal-hal berikut berlaku untuk ber-
lakunya ketentuan yang baru dirumus-
kan atau disisipkan oleh Undang-Un-
dang Dasar Federal yang diterbitkan 
dalam BGBI. No. 1013/1994, pencab-
utan ketentuan yang dilakukan oleh 
Undang-Undang Konstitusi Federal 
yang sama ini serta transisi ke status 
hukum baru:

1.  judul undang-undang ini, Pasal 
21 ayat 6 dan 7, Pasal 56 ayat 2 
dan 4, Pasal 122 ayat 3 sampai 
5, Pasal 123 ayat 2, Pasal 123a 
ayat 1, Pasal 124, Pasal 147 
ayat 2 detik dikirim sebagai 
serta Pasal 150 ayat 2 mulai 
berlaku pada tanggal 1 Januari 
1995.

2.  Judul Bab I, judul Bagian A 
pada Bab I, Pasal 10 ayat 1 su-
bayat 18, Pasal 16 ayat 4, Ba-
gian B Bab I, Pasal 30 ayat 3, 
Pasal 59, Pasal 73 ayat 2, Pasal 
117 ayat 2, Pasal 141 ayat 1 dan 
2, Pasal 142 ayat 2 huruf c dan 
penunjukan sub-standar selan-
jutnya untuk i serta Pasal 142 
ayat 3 sampai 5 mulai berlaku 
secara bersamaan dengan Per-
janjian tentang Aksesi Repub-
lik Austria untuk Uni Eropa.

3.  Pasal 10 ayat 4 sampai 6 dan 
Pasal 16 ayat 6 berdasarkan 
Undang-Undang Dasar Federal 
BGBI. 276/1992 tidak berlaku 
secara bersamaan dengan ber-
lakunya ketentuan yang diten-
tukan dalam subayat 2.

4.  Pasal 122 ayat 1 dan Pasal 127b 
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mulai berlaku pada tanggal 1 
Januari 1997. Mereka berlaku 
untuk tindakan-tindakan ad-
ministrasi dana publik setelah 
tanggal 31 Desember 1994. 

5.  Selama perwakilan Austria di 
Parlemen Eropa belum terpilih 
dalam pemilihan umum, mer-
eka akan didelegasikan oleh 
Dewan Nasional dari antara 
anggota Majelis Federal. Dele-
gasi ini terjadi atas dasar pro- 
posal oleh ayat pihak yang di-
wakili sesuai dengan kekuatan 
mereka berdasarkan prinsip 
perwakilan proporsional. Un-
tuk periode delegasi mereka, 
anggota Dewan Nasional dan 
Dewan Federal secara bersa-
maan dapat menjadi anggota 
Parlemen Eropa. Jika seorang 
anggota Dewan Nasional yang 
didelegasikan ke Parlemen 
Eropa menyerahkan kursinya 
sebagai anggota Dewan Nasi-
onal, Pasal 56 ayat 2 dan 3 ber-
laku. Pasal 23b ayat 1 dan 2 
tahan baik secara analog juga. 

6.  Subayat 5 mulai berlaku pada 
22 Desember 1994.

11a. Pasal 112 dalam Undang-Un-
dang Konstitusi Federal BGBI No. 
1013/1994 dan Pasal 103 ayat 3 dan 
Pasal 151 ayat 6 subayat 3 dalam 
Undang-Undang Konstitusi Federal 
BGBI. I No. 8/1999 mulai berlaku 
pada tanggal 1 Januari 1995.

12.  Pasal 59a, Pasal 59b, dan Pasal 95 
ayat 4 dalam Undang-Undang Kon-
stitusi Federal BGBI. No. 392/1996, 
mulai berlaku pada tanggal 1 Agus-
tus 1996. Sampai peraturan hukum 
negara disahkan sesuai dengan Pasal 
59a dan Pasal 95 ayat 4, peraturan 
undang-undang Federal yang sesuai 

harus diterapkan secara analogi da-
lam Negara Bagian yang bersangku-
tan kecuali Pembela tersebut telah 
lulus peraturan dalam Pasal 59a dan 
Pasal 95 ayat 4.

13.  Pasal 23e ayat 6 dan Pasal 28 ayat 5, 
berdasarkan Undang-Undang Dasar 
Federal BGBI. 437/1996, mulai ber-
laku pada tanggal 15 September 
1996.

14.  Pasal 49 dan Pasal 49a ayat 1 dan 3, 
berdasarkan Undang-Undang Dasar 
Federal BGBI. No. 659/1996, mulai 
berlaku pada tanggal 1 Januari 1997.

15.  Pasal 55, berdasarkan Undang-Un-
dang Dasar Federal BGBI. I No. 
2/1997, mulai berlaku pada tanggal 
1 Januari 1997. Pasal 54 dicabut se-
cara bersamaan.

16.  Pasal 147 ayat 2, dalam versi Un-
dang-Undang Konstitusi Federal 
BGBl. I No. 64/1997, mulai berlaku 
pada tanggal 1 Agustus 1997.

17.  Pasal 69 ayat 2 dan 3, Pasal 73 ayat 
1, Pasal 73 ayat 3 dan Pasal 148d 
berdasarkan Undang-Undang Dasar 
Federal BGBI. I 87/1997, mulai 
berlaku pada tanggal 1 September 
1997. Pasal 129, Bagian B Bab VI, 
Pasal 131 ayat 3 dan penunjukan 
baru bagian-bagian dalam Bab VI 
mulai berlaku pada tanggal 1 Janu-
ari 1998.

18.  Pasal 9a ayat 4, berdasarkan Un-
dang-Undang Dasar Federal BGBI. 
I No. 30/1998, mulai berlaku pada 
tanggal 1 Januari 1998.

19.  Pasal 23f mulai berlaku bersamaan 
dengan Perjanjian Nice Kanselir Fed-
eral akan mengumumkan tanggal ini 
dalam Lembaran Hukum Federal.
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20.  Dalam Pasal 149 ayat 1, bagian-ba-
gian berikut dicabut:

1.  tambahan Undang-Undang 
Dasar tanggal 30 November 
1945, BGBI. No. 6 tahun 1946, 
tentang undang-undang tentang 
perlindungan kebebasan prib-
adi 27 Oktober 1862, RGBI. 
No. 87, dalam persidangan di 
hadapan Pengadilan Rakyat 
setelah berakhirnya tanggal 30 
Desember 1955;

2.  kata-kata “Undang-Undang 
8 Mei 1919, StGBI.No. 257, 
pada lambang dan meterai neg-
ara Republik Jerman-Austria, 
GHQJDQ� PRGL¿NDVL� \DQJ�
dilakukan oleh Pasal 2, 5 dan 
6 Undang-Undang 21 Oktober 
1919, StGBI No. 484;” pada 
saat berakhirnya tanggal 31 
Juli 1981.

21.  Kata-kata “atau melalui pelaksa-
naan kekuasaan administratif dan 
paksaan langsung” dalam Pasal 144 
ayat 3 dicabut pada tengah malam 
31 Desember 1990.

22.  Pasal 10 ayat 1 subayat 14, Pasal 15 
ayats 3 dan 4, 18 ayat 5, 21, 37 ayat 
2, 51b ayat 6, 52 b ayat 1, 60 ayat 
2, 78d ayat 2, 102 ayat 1, penunju-
kan baru dari Pasal 102 ayat 6 dan 
Pasal. 118 ayat 8, 118a, dan 125 ayat 
3, berdasarkan Undang-Undang 
Dasar Federal BGBI. I No. 8/1999 
mulai berlaku pada tanggal 1 Janu-
ari 1999. Pasal 102 ayat 5 dicabut 
setelah berakhirnya tanggal 31 De-
sember 1998. 

23.  Pasal 30 ayat 3 kalimat pertama, 
127c, 129c ayat 4, 147 ayat 4 dan 
5, dan 147 ayat 6 ayat pertama, ber-
dasarkan Undang-Undang Dasar 
Federal BGBI. I No. 148/1999 

mulai berlaku pada tanggal 1 Agus-
tus 1999.

24.  Pasal 8 berdasarkan Undang-Un-
dang Dasar Federal BGBI. I No. 
68/2000 mulai berlaku pada tanggal 
1 Agustus 2000.

25. Pasal 11 ayat 8 berdasarkan Un-
dang-Undang Dasar Federal BGBI. 
I No. 114/2000 mulai berlaku pada 
tanggal 1 Desember 2000. Pasal 151 
ayat 6 subayat 3 berhenti berlaku 
setelah berakhirnya tanggal 24 No-
vember 2000.

26.  Berdasarkan Undang-Undang Dasar 
Federal BGBI. I No. 121/2001 mu-
lai berlaku:

1.  Pasal 18 ayat 3 dan Pasal 23e 
ayat 5 pada 1 Januari 1997.

2.  Pasal 21 ayat 1 dan ayat 6 pada 
1 Januari 1999;

3.  Pasal 147 ayat 2 kalimat per-
tama pada 1 Agustus 1999;

4.  Pasal 18 ayat 4, Pasal 23b ayat 
2, Pasal 39 ayat 2 dan Pasal 91 
ayat 2 pada 1 Januari 2002;

5.  Pasal 23 ayat 1 sampai 3 bersa-
maan dengan perjanjian Nice. 
Kanselir Federal harus mem-
publikasikan tanggal ini dalam 
Lembaran Hukum Federal I.

27.  Pasal 14b, Pasal 102 ayat 2 dan 
Pasal 131 ayat 3 dalam Undang-Un-
dang Federal BGBI. I No 99/2002 
mulai berlaku pada tanggal 1 Jan-
uari 2003. § 2, § 4 ayat 1, § 5 dan 
§ 6 ayat 1 dan 2 dari UU transisi 
BGBI. No 368/1925 berlaku sesuai 
itu. Suatu Undang-Undang Negara 
Bagian telah menjadi Hukum Fed-
eral berdasarkan kalimat kedua per 
1 Januari 2003 tidak lagi berlaku 
dengan berlakunya Undang-Undang 
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Negara Bagian yang disahkan ber-
dasarkan Pasal 14b ayat 3, terakhir 
setelah berakhirnya tanggal 30 Juni 
2003; bersamaan dengan peraturan 
Undang-Undang Lelang Federal 
2002, BGBI. I No. 99/2002 mulai 
berlaku sejauh ini.

28.  Pasal 23a ayat 1 dan 3, Pasal 26 ayat 
1 dan 4, Pasal 41 ayat 2, Pasal 46 
ayat 2, Pasal 49b ayat 3 dan Pasal 
60 ayat 3 kalimat pertama berdasar-
kan Undang-Undang Federal BGBI. 
I No 90/2003 mulai berlaku pada 1 
Januari 2004.

29.  Pasal 11 ayat 8 berdasarkan Un-
dang-Undang Federal BGBI. I No 
114/2000 dan BGBI. I No. 100/2003 
mulai berlaku pada tanggal 1 De-
sember 2000, Pasal 151 ayat 7 ber-
dasarkan Undang-Undang Federal 
BGBI. I No. 100/2003 setelah bera-
khirnya hari penerbitan Undang-Un-
dang Federal ini. Pasal 7 ayat 1, 
Pasal 8, Pasal 8a, Pasal 9a, Pasal 10 
ayat 1 subayat 10, Pasal 13 ayat 1, 
Pasal 14 ayat 1, ayat 5 subayat a dan 
ayat 8, Pasal 14a, Pasal 15 ayat 4, 
Pasal 18 ayat 4 und 5, Pasal 23 ayat 
1 dan 5, Pasal 23e ayat 6, Pasal 26, 
Pasal 30 ayat 2, A rt 34 ayat 2, Pasal 
35 ayat 1, Pasal 42 ayat 4, Pasal 47 
ayat 1, Pasal 48, Pasal 49 , Pasal 
49a, Pasal 51, Pasal 51a, Pasal 51 b, 
Pasal 51c, Pasal 52b, Pasal 57, Pasal 
71, Pasal 73, Pasal 81a ayat 1, 4 dan 
5, Pasal 87a, Pasal 88a, Pasal 88a, 
Pasal89, Pasal 97 ayat 1 dan 4, Pasal 
102 ayat 2, Pasal 112, Pasal 115, 
Pasal 116, Pasal 116a, Pasal 117, 
Pasal 118a, Pasal 118a, Pasal 119a, 
Pasal 119a, Pasal 126a, Pasal 126b 
ayat 2, Pasal 127 ayat 3, Pasal 127a, 
Pasal 127c, Pasal 134 ayat 3, Pasal 
135, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 
139, Pasal 139a, Pasal 140a, Pasal 
140a, Pasal 144, Pasal 146 ayat 1, 

Pasal 147 ayat 3, Pasal 148, Pasal 
148a, Pasal 148b, Pasal 148e un-
tuk Pasal 148j dan Pasal 149 serta 
puncak dan peraturan lain berdasar-
kan Undang-Undang Federal BGBI. 
100/2003 mulai berlaku pada tang-
gal 1 Januari 2004.

30.  Pasal 11 ayat 1 ayat 7 dan 8 serta 
ayat 9 dalam ayat Undang-Undang 
Federal BGBI. I No 118/2004 mu-
lai berlaku pada tanggal 1 Januari 
2005, namun tidak sebelum berakh-
irnya hari penerbitan Undang-Un-
dang Federal yang disebutkan da-
lam Lembaran Hukum Federal. Se-
jauh Undang-Undang Federal tidak 
menyediakan informasi lain, secara 
bersamaan peraturan Negara Bagian 
yang ada dalam hal Pasal 11 ayat 1 
subayat 8 berhenti berlaku.

31.  Pasal 10 ayat 1 subayat 9 dan Pasal 
151 ayat 7 dalam Undang-Undang 
Federal BGBI. I No 153/2004 mu-
lai berlaku pada tanggal 1 Januari 
2005.

32.  Pasal 14 ayat 5a, 6, 6a, 10a dan 
10 dan Pasal 14a ayat 7 dan 8 mu-
lai berlaku setelah berakhirnya hari 
penerbitan Undang-Undang Dasar 
Federal BGBl. I No. 31/2005 dalam 
Lembaran Hukum Federal.

33.  Berdasarkan Undang-Undang Dasar 
Federal BGBI. I No. 81/2005 mulai 
berlaku:

1.  Pasal 151 ayat 31 setelah bera-
khirnya tanggal 30 Desember 
2004;

2.  Pasal 8 ayat 3 setelah berakh-
irnya bulan penerbitan Un-
dang-Undang Konstitusi Fed-
eral ini.

33a. Pasal 129a, Pasal 129b dan Pasal 
129c ayat 1, 3, 5 dan 7 dalam versi 
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Undang-Undang Federal BGBI. I 
No. 100/2005 mulai berlaku pada 
tanggal 1 Januari 2006.

34.  Pasal 9a ayat 3 dan 4, Pasal 10 ayat 1 
subayat 15 dan Pasal 102 ayat 2 da-
lam versi Undang-Undang Federal 
BGBI. I No 106/2005 mulai berlaku 
pada tanggal 1 Januari 2006.

35. Pasal 88a dalam versi Undang-Un-
dang Federal BGBl. I No 121/2005 
mulai berlaku pada tanggal 1 No-
vember 2005.

36. Hal-hal berikut ini berlaku untuk 
berlakunya peraturan yang dimod-
L¿NDVL� DWDX� GLWDPEDKNDQ� ROHK� 8Q-
dang-Undang Konstitusi Federal 
BGBl. I No 27/2007 dan tidak ber-
laku lagi peraturan yang dihapus 
oleh Undang-Undang Dasar Federal 
ini serta transisi untuk situasi hukum 
yang baru:

1. Pasal 23a ayat 1, 3 dan 4, Pasal 
26 Abs. 1, 4, 6 dan 8, Pasal 30 
ayat 3, Pasal 41 ayat 3, Pasal 46, 
Pasal 49b ayat 1 kalimat per-
tama dan ayat 3 kalimat kedua, 
Pasal 60 ayat 1 dan ayat 3 kali-
mat pertama, Pasal 95 ayat 1, 2 
, 4 dan 5, Pasal 117 ayat 2 dan 
6 serta Pasal 151 ayat 33a mu-
lai berlaku pada tanggal 1 Juli 
2007; secara bersamaan Pasal 
23 huruf 5 dan 6 tidak lagi ber-
laku. Peraturan Negara Bagian 
harus disesuaikan dengan situ-
asi hukum yang baru sampai 
tanggal 31 Desember 2007.

2. Pasal 26a mulai berlaku pada 
WDQJJDO���-XOL�������0RGL¿NDVL�
Dewan Pemilihan Federal ses-
uai dengan peraturan ini harus 
berlangsung sampai berakh-
irnya tanggal 31 Agustus 2007; 
rincian ini akan ditentukan oleh 

peraturan pemilihan Dewan 
Nasional.

3. Pasal 27 ayat 1 mulai berlaku 
pada awal XXIV. periode legis-
lasi.

37.  Hal-hal berikut ini berlaku untuk 
berlakunya peraturan yang ditam-
bahkan atau baru ditentukan oleh 
Pasal 1 Undang-Undang Dasar Fed-
eral BGBI. I No. 1/2008:

1.  Pasal 13 ayat 2 dan 3, Pasal 51 
dalam versi subayat 4, Pasal 
51a, Pasal 51b dalam versi sub-
ayat 7 sampai dengan 9a, Pasal 
123a, ayat 1, dan Pasal 148d mu-
lai berlaku pada tanggal 1 Janu-
ari 2009; Kerangka Undang-Un-
dang Keuangan Federal untuk 
tahun buku 2009 hingga 2012 
dan Undang-Undang Keuan-
gan Federal untuk tahun buku 
2009 harus disiapkan dan disah-
kan berdasarkan peraturan ini 
dan Kerangka rancangan Un-
dang-Undang Keuangan Fed-
eral untuk tahun keuangan 2009 
hingga 2012 adalah untuk dia-
jukan kepada Dewan Nasional 
terbaru bersamaan dengan ran-
cangan untuk Undang-Undang 
Keuangan Federal untuk tahun 
keuangan 2009.

2.  Pasal 51 dalam subayat 5, 
Pasal 51b dalam versi subayat 
10, Pasal 51c dan 51d mulai 
berlaku pada tanggal 1 Janu-
ari 2013. Pasal 51 dalam sub-
ayat 4 dan Pasal 51b dalam su-
bayat 7 untuk 9a berhenti ber-
laku pada tanggal berakhirnya 
31 Desember 2012. Situasi 
hukum ini sudah berlaku un-
tuk persiapan Rancangan Un-
dang-Undang Keuangan Fed-
eral untuk tahun 2013 sampai 
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dengan 2016 serta Undang-Un-
dang Keuangan Federal untuk 
Tahun Buku 2013 dan penge-
sahan undang-undang oleh De-
wan Nasional.

 Pasal 51a dalam Undang-Un-
dang Federal BGBI. I No. 
100/2003 terus diterapkan 
hingga berakhirnya tanggal 31 
Desember 2012.

38.  Pasal 2 ayat 3, Pasal 3 ayat 2 sam-
pai 4, Pasal 9 ayat 2, Pasal 10 ayat 3 
kalimat kedua dan ketiga, Pasal 20 
ayat 1 dan 2, Pasal 23 ayat 1 kalimat 
terakhir dan ayat 3, Pasal 50, Pasal 
52 ayat 1a, sub bagian keenam dari 
bagian A dari bab ketiga, Pasal 67a, 
Pasal 88 ayat 1, Pasal 90a, Pasal 112, 
pos di atas Pasal 115, bagian B dari 
bab kelima (baru), pos di atas Pasal 
121 dan Pasal 129, Pasal 134 ayat 
6, heading di atas Pasal 148a, Pasal 
148a ayat 3 sampai dengan 5, Pasal 
1 48c kalimat terakhir dan head-
ing di atas Pasal 149 dalam versi 
Undang-Undang Konstitusi Fed-
eral BGBl. I No. 2/2008 mulai ber-
laku pada tanggal 1 Januari 2008. 
Undang-Undang Federal dan Un-
dang-Undang Negara Bagian diper-
lukan untuk penyesuaian pada Pasal 
20 ayat 2 kalimat terakhir dan Pasal 
120b ayat 2 harus disahkan paling 
lambat hingga berakhirnya tanggal 
31 Desember 2009.

39.  Pasal 10 ayat 1 subayat 1, 3, 6 dan 
14, Pasal 78d ayat 2, Pasal 102 ayat 
2, Pasal 129, bagian B dari bab ketu-
juh (baru), Pasal 132a, Pasal 135 
ayat 2 dan 3, Pasal 138 ayat 1, Pasal 
140 ayat 1 kalimat pertama dan 
Pasal 144a dalam versi Undang-Un-
dang Konstitusi Federal BGBI. I No. 
2/2008 mulai berlaku pada tanggal 1 
Juli 2008. Untuk transisi ke situasi 
hukum yang baru berlaku:

1.  Per 1 Juli 2008, mantan Penga-
dilan Federal Suaka indepen-
den menjadi Pengadilan Suaka.

2.  Sampai penunjukan presiden, 
wakil presiden dan anggota lain 
dari Pengadilan Asylum man-
tan ketua, mantan wakil ketua 
dan mantan anggota lain dari 
Pengadilan Suaka Federal in-
dependen menjalankan fungsi 
mereka. Langkah-langkah 
yang diperlukan untuk penun-
jukan presiden, wakil presiden 
dan anggota lain dari Penga-
dilan Suaka serta perekrutan 
karyawan ekstra yudisial mun-
gkin sudah terjadi pada saat be-
rakhirnya hari penerbitan Un-
dang-Undang Konstitusi Fed-
eral BGBI. I No. 2/2008.

3.  Anggota Federal Suaka Tri-
bunal yang independen, yang 
mengajukan pengangkatan 
sebagai anggota Pengadilan 
6XDND�GDQ�PHPLOLNL�NXDOL¿NDVL�
pribadi dan profesional untuk 
pengangkatan berhak atas pen-
gangkatan; persyaratan Pasal 
129d ayat 3 dianggap dipenuhi 
oleh pemohon tersebut. Pe-
merintah Federal memutuskan 
pengangkatan pelamar terse-
but.

4.  Kasus-kasus yang tertunda pada 
1 Juli 2008 di Pengadilan Federal 
Suaka independen akan dilanjut-
kan oleh Pengadilan Suaka. Ka-
sus-kasus tentang pengaduan 
terhadap keputusan Pengadilan 
Suaka Federal yang independen 
di Pengadilan Administratif atau 
di Mahkamah Konstitusi harus 
dilanjutkan oleh mereka dengan 
syarat, bahwa Pengadilan Suaka 
dianggap sebagai otoritas yang 
terlibat. 
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5.  Mulai 28 November 2007, da-
lam kasus-kasus yang tertunda 
di Pengadilan Federal Asylum 
independen, sebuah pengaduan 
atas pelanggaran atas tanggung 
jawab keputusan tidak dapat 
diterima. Kasus-kasus yang su-
dah tertunda di Pengadilan Ad-
ministratif karena pelanggaran 
atas tanggung jawab keputusan 
oleh Pengadilan Suaka Fed-
eral yang independen dianggap 
akan ditunda pada saat berakh-
irnya tanggal 30 Juni 2008; ka-
sus-kasus yang terkait dengan 
pengaduan untuk pelangga-
ran tanggung jawab keputusan 
harus dilanjutkan oleh Penga-
dilan Suaka.

40.  Pasal 27, ayat 2, Pasal 92 ayat 2, 
Pasal 122 ayat 5, Pasal 134 ayat 4 
dan 5 serta Pasal 147 ayat 4 kali-
mat pertama dan ayat 5 dalam Un-
dang-Undang Dasar Federal BGBI. 
I No 2/20 08 mulai berlaku pada 
awal periode legislasi XXIV. Orang-
orang, yang pada awal periode leg-
islasi XXIV sudah menjalankan 
fungsi dalam Pasal 92 ayat 2, Pasal 
122 ayat 5, Pasal 134 ayat 4 dan 5 
serta Pasal 147 ayat 4 pertama kali-
mat dan ayat 5, peraturan yang akan 
diterapkan hingga tanggal tersebut 
akan terus diterapkan.

41.  Pasal 28 ayat 4 dalam Undang-Un-
dang Dasar Federal BGBI. I No. 
31/2009 mulai berlaku pada tanggal 
1 April 2009.

42.  Pasal 20 ayat 2 dalam Undang-Un-
dang Federal BGBI. I No. 50/2010 
mulai berlaku pada tanggal 1 Okto-
ber 2010.

43.  Pasal 23c, Pasal 23d ayat 2, ayat 3 
frasa pertama dan kedua, dan ayat 
5 ayat pertama, Pasal 23e sampai 

dengan Pasal 23k, dan Pasal 73 
ayat 2 dalam versi Undang-Un-
dang Dasar Federal BGBI. I Nomor 
57/2010 mulai berlaku pada tanggal 
1 Agustus 2010.

44.  Pasal 127a ayat 1, 3, 4 dan 7 sam-
pai 9, Pasal 127c dan Pasal 146 ayat 
1 dalam versi Undang-Undang Fed-
eral BGBI. I No. 98/2010 mulai ber-
laku pada tanggal 1 Januari 2011.

45.  Pasal 6 ayat 4, Pasal 26 ayat 5 dan 
Pasal 60 ayat 3 dalam versi Un-
dang-Undang Federal BGBI. I No. 
43/2011 mulai berlaku pada tang-
gal 1 Oktober 2011. Pencabutan 
Pasal 60 ayat 3 frasa kedua sejauh 
ini tidak mempengaruhi undang-un-
dang tentang pengusiran rumah 
Habsburg-Lothringen dan pengam-
bilalihan aset, StGBI. No. 209/1919.

46.  Pasal 10 ayat 1 subayat 11 dan Pasal 
102 ayat 2 dalam Undang-Undang 
Federal BGBI. I No. 58/2011 mu-
lai berlaku pada tanggal 1 Januari 
2012. Untuk transisi ke situasi hu-
kum yang baru berlaku:

1.  Ketentuan-ketentuan Hukum 
Negara Bagian berlaku sebagai 
uang pembinaan menjadi Hu-
kum Federal dalam hukum ini.

2.  Tata cara yang dibuat berdasar-
kan undang-undang yang dise-
butkan dalam subayat 1 men-
jadi tata cara Federasi dan diang-
JDS� GLPRGL¿NDVL� VHVXDL� GHQJDQ�
ketentuan yang bertentangan 
dengan ketentuan organisasi dari 
undang-undang ini.

3.  Hukum Federal menetapkan, 
undang-undang dan tata cara 
yang disebutkan dalam sub-
ayat 1 dan subayat 2 terus dit-
erapkan dalam proses yang 
tertunda pada 1 Januari 2012; 



562

Konstitusi Austria

implementasi dari proses terse-
but adalah masalah Negara Ba-
gian. Ketentuan undang-un-
dang ini untuk diterapkan da-
lam hal-hal Pasal 11 harus 
diterapkan sesuai dengan ting-
kat ini.

4.  Hukum Federal dapat member-
ikan ketentuan terperinci untuk 
transisi ke situasi hukum baru.

5. Menteri Federal dalam mengisi 
laporan ke Dewan Nasional 
dan Dewan Federal paling lam-
bat hingga 31 Desember 2014 
tentang eksekusi dalam hal 
membina uang.

47.  Pasal 15 ayat 10 kedua, Pasal 116a 
ayat 1 frase pertama, Pasal 116a 
ayat 1 subayat 1 dan subayat 2, 
Pasal 116a ayat 2, ayat 3 dan 6 dan 
Pasal 116b dalam versi Undang-Un-
dang Dasar Federal BGBI. I Nomor 
60/2011 mulai berlaku pada tanggal 
1 Oktober 2011.

48.  Pasal 22, Pasal 148a, Pasal 148b ayat 
1 frase pertama dan ayat 3, Pasal 
148c frase terakhir, Pasal 148d, Pasal 
148g ayat 2 sampai dengan 5, Pasal 
148h ayat 3 dan 4 dan Pasal 148i 
ayat 3 dalam versi Undang-Undang 
Federal BGBI. I Nomor 1/2012 mu-
lai berlaku pada tanggal 1 Juli 2012. 
Langkah-langkah organisasi dan 
pribadi yang diperlukan untuk awal 
kegiatan komisi dan Dewan Hak 
Asasi Manusia sudah dapat diam-
bil oleh dewan Ombudsman setelah 
berakhirnya tanggal publikasi Un-
dang-Undang Federal BGBI. I No. 
1/2012. Jika di suatu Negara suatu 
Undang-Undang Dasar Negara ten-
tang Negara berlaku pada tanggal 1 
Juli 2012, Dewan Ombudsman telah 
dideklarasikan menjadi kompeten 
untuk administrasi Negara menurut 

Pasal 148I ayat 1, dianggap se-
bagai Negara yang telah digunakan 
dari otorisasi ini juga mengenai tu-
gas-tugas menurut Pasal 148a ayat 
3 dalam Undang-Undang Federal 
BGBI I No. 1/2012. Undang-Un-
dang Dasar tentang Negara Bagian 
menurut Pasal 148i ayat 3 harus di-
sahkan paling lambat tanggal 31 De-
sember 2012.

49.  Pasal 10 ayat 1 subayat 1a dan su-
bayat 17, Pasal 26 ayat 3 frasa per-
tama, Pasal 26a frasa pertama dan 
Pasal 141 ayat 3 frasa pertama da-
lam versi Undang-Undang Federal 
BGBI. I No. 12/2012 mulai berlaku 
pada tanggal 1 April 2012. Secara 
serentak Pasal 10 ayat 1 subayat 18 
dicabut.

50.  Pasal 15 ayat 3 dan 4, Pasal 78a ayat 
1, Pasal 78b, Pasal 78c, Pasal 78d 
ayat 2 dan Pasal 102 ayat 1 dalam 
versi Undang-Undang Konstitusi 
Federal BGBI. I Nomor 49/2012 
mulai berlaku pada tanggal 1 Sep-
tember 2012; serentak peraturan 
Pemerintah Federal tentang konsti-
tusi Direktorat Kepolisian Federal 
dan penentuan kompetensi regional 
(peraturan Direktorat Polisi Fed-
eral), BGBI. II Nomor 56/1999, di-
cabut.

51.  Pemberlakuan ketentuan-ketentuan 
\DQJ� WHODK� GLPRGL¿NDVL� DWDX� GLPD-
sukkan oleh Hukum Federal BGBI. 
I Nomor 51/2012 dan untuk pem-
batalan ketentuan yang dicabut oleh 
Hukum Federal ini serta transisi ke 
situasi hukum yang baru, berikut ini 
akan diterapkan:

1. Langkah-langkah organisasi 
dan pribadi yang diperlukan 
untuk permulaan kegiatan Pen-
gadilan Administratif mungkin 
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sudah diambil pada saat be-
rakhirnya hari publikasi Hu-
kum Federal BGBI. I Nomor 
51/2012. Untuk penunjukan 
anggota Pengadilan Adminis-
tratif sebelum 1 Januari 2014, 
Pasal 134 ayat 2, 3, 5 dan 6 da-
lam Hukum Federal BGBI. I 
Nomor 51/2012 berlaku den-
gan ketentuan, bahwa tiga po-
sisi majelis pleno Pengadilan 
Administratif masing-masing 
suatu komite untuk dipilih di 
antara anggotanya tidak diper-
lukan.

2.  Yang berhak diangkat sebagai 
anggota Pengadilan Adminis-
tratif Federasi masing-masing 
adalah:

a. Ketua, Wakil Ketua atau 
Presiden kamar dari Kantor 
Lelang Federal pada tang-
gal 1 Juli 2012 dan berlaku 
untuk diangkat sebagai an-
ggota Pengadilan Adminis-
tratif Federasi dan memiliki 
NXDOL¿NDVL� SULEDGL� GDQ� SUR-
fesional untuk memenuhi tu-
gas-tugas yang terkait den-
gan yang direncanakan;

b. yang merupakan anggota 
Senat Keuangan Independen 
pada 1 Juli 2012 dan berlaku 
untuk diangkat menjadi 
anggota Pengadilan Admin-
istratif Federasi Keuangan 
GDQ� PHPLOLNL� NXDOL¿NDVL�
pribadi dan profesional 
untuk memenuhi tugas-tugas 
yang terkait dengan peker-
jaan yang direncanakan.

3.  Presiden dan Wakil Presiden 
dari Pengadilan Administratif 
Federasi akan ditunjuk oleh Pe-
merintah Federal dalam waktu 

enam minggu setelah bera-
khirnya hari penerbitan Un-
dang-Undang Federal BGBI. I 
Nomor 51/2012.

4. Permohonan yang akan ditun-
juk sebagai anggota lain dari 
Pengadilan Administratif mas-
ing-masing Federasi dapat dia-
jukan sampai tanggal 31 De-
sember 2012. Prasyarat Pasal 
134 ayat 3 frasa terakhir di-
anggap telah dipenuhi untuk 
pemohon tersebut. Pemerin-
tah Federal memutuskan pen-
gangkatan pelamar tersebut 
hingga berakhirnya tanggal 28 
Februari 2013. Orang-orang, 
yang permohonannya dito-
lak, berhak mengajukan pen-
gaduan terhadap putusan yang 
menolak menurut Pasal 130 
ayat 1 subayat a dengan (Fed-
eral) Administratif Pengadilan 
dan menurut Pasal 144 dengan 
Mahkamah Konstitusi.

5.  Hak untuk menunjuk anggota 
untuk Pengadilan Adminis-
tratif dari Negara Bagian dan 
prosedur pengangkatan harus 
ditentukan oleh Undang-Un-
dang Negara Bagian di bawah 
prinsip yang sama.

6.  Pasal 10 ayat 1 subayat 3, Pasal 
10 ayat 1, subayat 8, Pasal 11 
ayat 2, Pasal 14a ayat 5 frasa 
pertama, Pasal 14b ayat 5 frasa 
kedua, Pasal 15 ayat 6 frasa ter-
akhir tetapi satu, Pasal 18 ayat 
5, Pasal 22, Pasal 23f ayat 2, 
Pasal 42a, Pasal 43, Pasal 49 
ayat 2, Pasal 50 ayat 2 dan 3, 
Pasal 97 ayat 2 dan 4, Pasal 
101a, Pasal 102 ayat 2, Pasal 
117 ayat 8, Pasal 118 ayat 3 su-
bayat 9, Pasal 127c subayat 3, 
Pasal 140a, Pasal 147 ayat 3, 
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Pasal 148a ayat 3 subayat 3 dan 
Pasal 148b ayat 1 frase pertama 
dalam Undang-Undang Federal 
BGBI. I No. 51/2012 dan juga 
Pasal 131 ayat 3 dalam versi 
Pasal 1 subayat 61 dan Pasal 
134 ayat 3 dalam Pasal 1 sub-
ayat 62 Undang-Undang Fed-
eral ini mulai berlaku setelah 
berakhirnya bulan penerbitan; 
secara bersamaan Pasal 15 ayat 
5, Pasal 98 dan Pasal 127c su-
bayat 4 menjadi tidak berlaku. 
Pasal 10 ayat 1 subayat 1, Pasal 
11 ayat 9 (ayat 7 baru), Pasal 
12 ayat 4 (ayat 2 baru), Pasal 
20 ayat 2, Pasal 21 ayat 1 frase 
terakhir, Pasal 81b ayat 3 frase 
pertama, judul untuk bab B dari 
bagian utama ketiga, Pasal 82 
ayat 1, Pasal 83 ayat 1, Pasal 86 
ayat 1, Pasal 87 ayat 3, Pasal 88 
ayat 2 dan 3, Pasal 88a, Pasal 
89 ayat 1 sampai dengan 3 dan 
5, Pasal 90 ayat 1, Pasal 90a, 
Pasal 94, Pasal 109, Pasal 112, 
Pasal 115 ayat 2, Pasal 118 
ayat 4, Pasal 119a ayat 9, Pasal 
129 sampai dengan 136 terma-
suk tajuk utama dari bab-bab 
(bab A baru dari bagian utama 
ke tujuh), judul Bab D (bab B 
baru) dari bagian utama ke tu-
juh, Pasal 138 ayat 1 subayat 2, 
Pasal 139 ayat 1, 3 dan 4 frase 
pertama, Pasal 139a, Pasal 140 
ayat 1, 3 frase terakhir dan 4 
frase pertama, Pasal 141 ayat 
1, Pasal 144, Pasal 147 ayat 
8, Pasal 148i ayat 1 dan 2 dan 
pameran dalam Undang-Un-
dang Federal BGBI. I Nomor 
51/2012 mulai berlaku pada 
tanggal 1 Januari 2014; secara 
bersamaan Pasal 11 ayat 7 dan 
8 , Pasal 12 ayat 2 dan 3, Pasal 
14b ayat 6, Pasal 15 ayat 7, 

Pasal 81a ayat 4 frase terakhir, 
Pasal 81c ayat 3, Pasal 103 ayat 
4, Pasal 111, Pasal 119a ayat 5, 
Pasal 141 ayat 3, Pasal 144a 
dan Pasal 148e menjadi tidak 
berlaku.

7.  Pada 1 Januari 2014, Penga-
dilan Suaka menjadi Penga-
dilan Administratif Feder-
asi; anggota Pengadilan Suaka 
menjadi anggota Pengadilan 
Administratif Federasi.

8.  Pada 1 Januari 2014 Senat Ad-
ministratif Independen di Neg-
ara Bagian, Kantor Lelang 
Federal dan Senat Keuangan 
Independen (sebagai berikut: 
Otoritas Administratif Inde-
penden) dibubarkan; selain itu 
Otoritas Administratif yang 
disebutkan dalam pameran (se-
bagai berikut: Otoritas Admin-
istratif Independen lainnya) 
dibubarkan. Yurisdiksi untuk 
melanjutkan proses yang ter-
tunda pada berakhirnya 31 
Desember 2013 di otoritas ini 
serta proses yang tertunda di 
Otoritas Pengawas pada per-
wakilan (Pasal 119a ayat 5) 
lolos ke Pengadilan Adminis-
tratif; ini juga berlaku untuk 
prosedur yang ada di otoritas 
lain yang dapat menjadi otori-
tas unggul atas jasa atau otori-
tas superior dalam proses band-
ing, dengan pengecualian or-
gan kotamadya.

9.  Pengadilan Administratif 
menggantikan Otoritas Admin-
istratif Independen, Otoritas 
Administratif Independen lain-
nya dan, sejauh menyangkut 
prosedur pengaduan, semua 
Otoritas Administratif lain ke-
cuali Otoritas Administratif 
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yang telah memutuskan dalam 
contoh pertama dan terakhir 
atau telah di bawah tanggung 
jawab untuk memutuskan, 
serta dengan pengecualian or-
gan kotamadya, menggantikan 
Pengadilan Administratif da-
lam prosedur yang tertunda di 
Pengadilan Administratif (Fed-
eral) dan di Mahkamah Kon-
stitusi pada saat berakhirnya 
31 Desember 2013. Setelah 
penghentian prosedur di ha-
dapan Pengadilan Administra-
tif mengenai keputusan atau 
kurangnya keputusan Otoritas 
Administratif Independen atau 
sebelum Mahkamah Konstitusi 
mengenai keputusan tersebut, 
prosedur akhirnya akan dilan-
jutkan di hadapan Pengadilan 
Administratif.

10.  Pasal 131 ayat 3 dalam Pasal 
1 subayat 61 Undang-Undang 
Federal BGBI. I No. 51/2012 
terus diterapkan dalam prosedur 
pengaduan yang tertunda di Pen-
gadilan Administratif (Federal) 
setelah berakhirnya tanggal 31 
Desember 2013.

11. Perincian tentang peralihan yu-
risdiksi selanjutnya akan diten-
tukan oleh Hukum Federal.

52.  Pasal 50a sampai dengan 50d dalam 
Undang-Undang Federal BGBI. I 
Nomor 65/2012 mulai berlaku ber-
samaan dengan perjanjian untuk 
membentuk Mekanisme Stabilitas 
Eropa.

53.  Pasal 10 ayat 1 subayat 11 dan 15 
serta Pasal 102 ayat 2 sebagaimana 
telah diubah dengan hukum federal 
BGBI. I Nomor 59/2013 akan dike-
luarkan pada akhir bulan dengan di-
undangkannya hukum federal ini. “

54.  Dengan hukum konstitusional fed-
eral BGBI.I Nomotr 114/2013 se-
bagaimana diubah, berikut ini men-
jadi berlaku atau tidak berlaku:

1.  Ayat 51 huruf 4 dan 6 per 6 
Juni 2012;

2.  Pasal 49 ayat 2 huruf 1 per 1 
Juli 2012;

3.  Pasal 7 ayat 4, Pasal 12 ayat 1 
huruf 1, Pasal 1 4a ayat 1, Pasal 
16 ayat 5, Pasal 52 ayat 4, Pasal 
59b ayat 1 huruf 2, Pasal 81 a 
ayat 1, Pasal 127 ayat 8, Pasal 
147 ayat 6, Pasal 148 f serta 
catatan kaki “*” dalam ayat 11 
sub-ayat 2 dan catatan kaki ten-
tang ketentuan tersebut pada 
akhir bulan proklamasi konsti-
tusi federal ini;

4.  Pasal 94 ayat 2 per 1 Januari 
2014;

5.  Pasal 89 ayat 2 sampai 4, Pasal 
139 ayat 1, 1a, 1b, ketiga kali-
mat terakhir, 4 dan 7 dan Pasal 
140 ayat 1, 1a, 1b, kalimat tera-
khir ketiga, 4 dan 8 pada 1 Jan-
uari 2015.

55.  Pasal 6 ayat 4, Pasal 10 ayat 1 uruf 
1, Pasal 130 ayat 5 dan Pasal 141 
ayat 1 huruf g sebagaimana telah di-
ubah oleh hukum konstitusi federal 
BGBI.I Nomor 115/2013 berlaku 1 
Januari 2014.

56.  Kewenangan sekolah - pembaha-
ruan hukum administrasi 2013, 
BGBI I Nomor 164/2013 menjadi 
berlaku:

1.  Pasal 14 ayat 5 huruf a dan b 
serta kalimat pengantar Pasal 
81b ayat 1 dengan  hari tera-
khir publikasi dalam Lembaran 
Hukum Federal,
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2.  Pasal 81a ayat 1 pada 1 Sep-
tember 2013,

3.  Pasal 14 ayat 3 huruf a, ayat 4 
huruf a, Pasal 81 a ayat 2 dan 
3, Pasal 81b ayat 1 (sepanjang 
tidak terkait dengan ayat 1), 
Pasal 132 ayat 1 dan 4 serta 
Pasal 133 ayat 6 per 1 Agustus 
2014.

3DVDO����

Pelaksanaan undang-undang ini diper-
cayakan kepada Pemerintah Federal.
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KONSTITUSI AZERBAIJAN

PEMBUKAAN

Rakyat Azerbaijan, meneruskan tradisi berabad-abad kenegaraan mereka, dipandu 
oleh prinsip-prinsip yang tercermin dalam Undang-Undang Konstitusi tentang 
Kemerdekaan Negara Republik Azerbaijan, yang ingin memberikan kesejahter-
aan bagi semua orang, dan untuk menegakkan keadilan, kebebasan , keamanan, dan 
menyadari tanggung jawab mereka sebelum generasi masa lalu, sekarang, dan masa 
depan, menggunakan hak berdaulat mereka dengan menyatakan tujuan-tujuan berikut:

· untuk melindungi kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah Republik 
Azerbaijan;

· untuk menjamin sistem demokrasi dalam kerangka kerja Konstitusi;

· untuk mencapai realisasi masyarakat sipil;

· untuk mendirikan negara yang diperintah oleh hukum, sekuler yang menjamin su-
premasi hukum sebagai ekspresi dari kehendak rakyat;

· untuk memastikan semua tingkat kehidupan yang layak sesuai dengan tatanan 
ekonomi dan sosial yang adil;

· untuk hidup dalam kondisi persahabatan, perdamaian dan keselamatan dengan 
orang lain, mempertahankan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan secara 
umum dan untuk menerapkan kerja sama yang saling menguntungkan untuk tu-
juan-tujuan ini.

Demi niat tinggi yang disebutkan di atas, Konstitusi ini akan diadopsi melalui refer-
endum nasional.
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BAGIAN I

UMUM

BAB I

KEKUASAAN RAYAT

Pasal 1

Sumber Kekuasaan

(1) Sumber satu-satunya kekuasaan 
negara di Republik Azerbaijan ada-
lah rakyat Azerbaijan.

(2) Rakyat Azerbaijan adalah warga 
Republik Azerbaijan yang tinggal di 
dalam dan di luar wilayah territorial 
yang berada di bawah naungan neg-
ara Azerbaijan dan undang-undang-
nya tidak keluar dari standar-standar 
perundang-undangan internasional.

Pasal 2

Kedaulatan Rakyat

(1) Hak kedaulatan rakyat Azerbai-
jan adalah hak kebebasan dan ke-
merdekaan dalam menentukan na-
sib mereka dan membangun bentuk 
pemerintahan mereka sendiri.

(2) Rakyat Azerbaijan bisa men-
jalankan kedaulatan mereka secara 
langsung lewat referendum dengan 
pemungutan secara nasional dan le-
wat perwakilan mereka yang dipi-
lih berdasarkan pemungutan suara 
yang umum setara dan langsung le-
wat kertas suara yang bebas, rahasia 
dan pribadi.

Pasal 3

Masalah-masalah yang diselesaikan 
dengan pemungutan suara 

referendum nasional

(1) Rakyat Azerbaijan bisa menyele-
saikan setiap masalah terkait dengan 
hak-hak dan kepentingan-kepentin-
gan dengan jalan referendum.

(2) Masalah-masalah berikut ini hanya 
bisa diselesaikan dengan jalan refer-
endum:

(1) Penerimaan konstitusi Repub-
lik Azerbaijan dan pember-
lakuan amandemen-amande-
mennya;

(2) Perubahan batas-batas negara 
Republik Azerbaijan.

(3) Sebuah referendum tidak dapat 
dilaksanakan jika berkaitan dengan 
hal-hal tersebut :

1) Pajak dan keuangan negara.

2) Amnesti dan perizinan.

3) Pemilihan umum, kesepaka-
WDQ� DWDX� NRQ¿UPDVL� GDUL� SHU-
wakilan dari lembaga yang 
pemilihan, penunjukannya 
merupakan kompetensi dari or-
gan legislasi dan atau lembaga 
eksekutif. 

Pasal 4

Hak mewakili rakyat

Tidak seorang pun kecuali para wakil 
yang dipilih oleh rakyat yang memiliki 
hak untuk mewakili rakyat, berbicara 
demi kepentingan rakyat dan membuat 
pernyataan-pernyataan terkait kepentin-
gan rakyat.

Pasal 5

Kesatuan Rakyat

(1) Rakyat Azerbaijan adalah satu

(2) Persatuan rakyat Azerbaijan memben-
tuk dasar negara Azerbaijan. Republik 
Azerbaijan adalah tanah air yang satu 
dan tak dapat dibagi-bagi bagi seluruh 
warga Republik Azerbaijan.
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Pasal 6

Larangan Perebutan Kekuasaan

(1) Tidak satu bagian pun dari rakyat 
Azerbaijan, baik kelompok atau or-
ganisasi sosial maupun individu 
yang boleh merebut hak pelaksa-
naan kekuasaan.

(2) Perebutan kekuasaan adalah kejaha-
tan paling serius melawan rakyat.

BAB II

DASAR NEGARA

Pasal 7

Negara Azerbaijan

1. Negara Azerbaijan adalah repub-
lik demokratis, berasaskan hukum, 
sekular, kesatuan.

2. Dalam hal masalah internal, kekua-
saan negara di Republik Azerbaijan 
hanya dibatasi oleh undang-undang, 
dalam hal kebijakan luarnegeri oleh 
ketentuan-ketentuan yang lahir dari 
perjanjian-perjanjian internasional, 
di mana Republik Azerbaijan adalah 
pihak di dalamnya.

3. Kekuasaan negara di Republik 
Azerbaijan didasarkan pada prin-
sip pembagian kekuasaan: Parle-
men [Majlis Milli] Republik Azer-
baijan menjalankan kekuasaan leg-
islatif; kekuasaan eksekutif dimiliki 
Presiden Republik Azerbaijan; pen-
gadilan hukum Republik Azerbaijan 
menjalankan kekuasaan yudisial.

4. Berdasarkan ketentuan Konsti-
tusi ini kekuasaan legislatif, ek-
sekutif dan yudisial saling terkait 
dan mandiri dalam batas-batas ke-
wenangannya.

Pasal 8

Kepala Negara Azerbaijan

1. Presiden Republik Azerbaijan ada-
lah Kepala Negara Azerbaijan. Ia 
mewakili negara Azerbaijan dalam 
negaranya dan dalam hubungannya 
dengan negara-negara asing.

2. Presiden Republik Azerbaijan me-
wakili kesatuan rakyat Azerbaijan 
dan memelihara keberlangsungan 
negara Azerbaijan.

3. Presiden Republik Azerbaijan ada-
lah penjamin kemerdekaan dan 
keutuhan wilayah territorial negara 
Azerbaijan, kepatuhan terhadap per-
janjian-perjanjian internasional di 
mana Republik Azerbaijan menjadi 
salah satu pihak di dalamnya.

4. Presiden Republik Azerbaijan ada-
lah penjamin kemerdekaan kekua-
saan yudisial. 

Pasal 9

Kekuatan Militer

1. Untuk memberikan keamanan dan 
mempertahankan diri, Republik 
Azerbaijan membangun kekuataan 
militer dan pasukan militer lainnya.

2. Republic Azerbaijan menolak 
perang sebagai cara melanggar ke-
merdekaan negara lain dan cara 
SHQ\HOHVDLDQ� NRQÀLN�NRQÀLN� LQWHU-
nasional.

3. Presiden Republik Azerbaijan ada-
lah Panglima Tertinggi Angkatan 
Militer Republik Azerbaijan.
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Pasal 10

Prinsip-prinsip hubungan 
internasional

Republic Azerbaijan mengembangkan 
hubungannya dengan negara-negara lain 
berdasarkan prinsip-prinsip yang diakui 
dalam standar-standar hukum internasi-
onal.

Pasal 11

Wilayah Teritorial

1. Wilayah teritorial Republik Azer-
baijan adalah tunggal, tidak dapat 
diganggu gugat, dan tidak dapat 
dibagi.

2. Perairan internal Republik Azerbai-
jan, bagian Laut Kaspia adalah mi-
lik Republik Azerbaijan, udara di 
atas Republik Axerbaijan adalah ba-
gian integral dari wilayah teritorial 
Republik Azerbaijan.

3. Tidak ada bagian dari wilayah terito-
rial Republik Azerbaijan yang dapat 
diceraikan. Republic Azerbaijan ti-
dak akan memberikan bagian dari 
wilayah teritorialnya kepada sia-
papun; batas-batas negara Repub-
lik Azerbaijan bisa berubah hanya 
dengan keputusan bebas rakyatnya 
yang dibuat lewat referendum yang 
dinyatakan oleh Parlemen [Majlis 
Milli] Republik Azerbaijan.

Pasal 12

Tujuan Tertinggi Negara

1. Tujuan tertinggi negara adalah 
memberikan hak-hak dan kebebasan 
individu dan masyarakat.

2. Hak dan kebebasan individu dan 
masyarakat yang tercantum da-
lam Konstitusi ini diterapkan 

berdasarkan perjanjian-perjanjian 
internasional di mana Republik 
Azerbaijan menjadi salah satu pihak 
di dalamnya.

Pasal 13

Harta Benda

1. Harta benda dalam Republik Azer-
baijan tidak dapat diganggu gugat 
dan dilindungi oleh negara.

2. Harta benda tersebut dapat berupa 
milik negara, swasta, dan kotapraja.

3. Harta benda tersebut tidak boleh di-
gunakan untuk membatasi hak dan 
kebebasan individu dan masyarakat, 
kepentingan masyarakat dan negara, 
martabat individu.

Pasal 14

Sumber Daya Alam

Tanpa mengurangi hak dan kepentin-
gan individu dan badan-badan hukum, 
sumber daya alam adalah miliki Republik 
Azerbaijan.

Pasal 15

Pembangunan Ekonomi dan Negara

1. Pembangunan ekonomi yang di-
dasarkan pada berbagai bentuk harta 
kekayaan di Republik Azerbaijan di-
tujukan untuk kemakmuran rakyat.

2. Berdasarkan hubungan pasar, negara 
Azerbaijan membuat syarat-syarat 
untuk pembangunan ekonomi, men-
jamin kebebasan kegiatan bisnis, 
mencegah monopoli dan kompe-
tisi yang tidak adil dalam hubungan 
ekonomi.

Pasal 16

Pembangunan Sosial dan negara

1. Negara azerbaijan memperhatikan 
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peningkatan kemakmuran seluruh 
masyarakatnya dan tiap-tiap warga, 
jaminan sosial mereka, dan syarat-
syarat hidup yang layak.

2. Negara Azerbaijan berpartisipasi 
dalam pengembangan kebudayan, 
pendidikan, kesehatan publik, wari-
san historis, material dan spiritual 
rakyat.

Pasal 17

Keluarga, Anak dan negara

1. Keluarga sebagai elemen dasar mas-
yarakat berada di bawah perlindun-
gan khusus negara.

2. Orangtua harus memperhatikan 
anak-anak dan pendidikan mereka. 
Negara mengawasi pelaksanaan 
tanggung jawab ini.

3. Anak-anak yang tidak memiliki 
orangtua atau wali, diberikan per-
lindungan perawatan orangtua di 
bawah perlindungan negara. 

4.  Setiap orang dilarang untuk mel-
ibatkan anak-anak dalam aktivitas 
yang mungkin membahayakan ke-
hidupan, kesehatan, dan moralitas 
mereka.

5. Anak-anak di bawah usia 15 tahun 
tidak diperbolehkan bekerja. 

6. Negara mengawasi implementasi 
dari perlindungan hak anak.

Pasal 18

Agama dan negara

1. Agama di Republik Azerbaijan dip-
isahkan dari negara. Semua agama 
setara di di depan hukum..

2. Penyebaran dan propaganda ag-
ama yang menghina martabat mas-
yarakat dan bertentangan dengan 
prinsip-prinsip humanisme adalah 
terlarang.

3. Sistem pendidikan negara adalah 
sekuler.

Pasal 19

Mata Uang

1. Mata uang Republik Azerbaijan 
adalah manat.

2. Hanya Bank Nasional yang memi-
liki hak dalam peredaran dan penari-
kan uang dari peredaran. Bank Nasi-
onal Republik Azerbaijan secara ek-
sklusif adalah milik negara.

3. Penggunaan mata uang lain, di 
samping manat, dalam wilayah ter-
itorial Republik Azerbaijan adalah 
terlarang.

Pasal 20

Pembatasan terkait utang negara

Utang yang dibuat dengan maksud 
membantu pemberontakan menentang 
negara Azerbaijan atau coup tidak akan 
diterima Republik Azerbaijan sebagai 
kewajiban dan tagihan.

Pasal 21

Bahasa resmi

1. Bahasa Azerbaijan adalah bahasa 
resmi Republik azerbaian. Republik 
Azerbaijan mengembangkan bahasa 
Azerbaijan.

2. Republik Azerbaijan menja-
min kebebasan menggunakan dan 
mengembangkan bahasa-bahasa 
lain yang digunakan oleh mas-
yarakatnya.
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Pasal 22

Ibukota

Baku adalah ibukota Republik Azerbaijan

Pasal 23

Simbol-simbol negara Azerbaijan

1. Bendera negara Republik Azerbai-
jan, lambang negara Republik Azer-
baijan, dan lagu kebangsaan Repub-
lik Azerbaijan adalah simbol-simbol 
negara Republik Azerbaijan.

2. Bendera negara Republik Azerbai-
jan terdiri dari tiga garis horizontal 
dengan lebar yang sama. Garis pal-
ing atas berwarna biru, yang tengah 
berwarna merah, dan yang bawah 
berwarna hijau; di tengah-tengah 
garis merah pada kedua sisi bendera 
terdapat gambar bulan sabit putih 
dan delapan bintang merah. Lebar 
bendera adalah setengah panjang-
nya.

3. Bentuk bendera Republik Azer-
baijan dan lambang negara Repub-
lik Azerbaijan, musik dan teks lagu 
negara Republik Azerbaijan ditetap-
kan oleh Hukum Tata Negara Re-
publik Azerbaijan. 

BAGIAN II

HAK, KEBEBASAN, DAN 
TANGGUNG JAWAB DASAR

BAB III

HAK DAN KEBEBASAN DASAR 
DARI INDIVIDU DAN WARGA

Pasal 24

Prinsip utama dan hak dan kebebasan 
individu dan Warga Negara

1. Setiap orang, mulai dari saat ia dila-
hirkan, memiliki hak dan kebebasan 
yang tidak dapat diganggu gugat 
dan dicabut.

2. Hak dan kebebasan mempertim-
bangkan juga tanggung jawab dan 
kewajiban setiap orang kepada mas-
yarakat dan orang lain.

3. Hak dan kebebasan termasuk komit-
men untuk komunitas dan indi-
vidu lainnya. Pelanggaran hak tidak 
diperkenankan.

Pasal 25

Hak persamaan

1. Semua orang sama di mata un-
dang-undang dan pengadilan hu-
kum.

2. Laki-laki dan perempuan memiliki 
hak dan kebebasan yang sama.

3. Negara menjamin persamaan hak 
dan kewajiabn setiap orang, terlepas 
dari ras, kebangsaan, agama, bahasa, 
jenis kelamin, asal, posisi keuangan, 
pekerjaan, pendirian politis, keang-
gotaan dalam partai politik, perser-
ikatan perdagangan dan organisasi 
public lainnya. Hak dan kebebasan 
individu, masyarakat tidak dapat di-
batasi berdasarkan ras, kebangsaan, 
agama, bahasa, jenis kelamin, asal, 
NH\DNLQDQ��D¿OLDVL�SROLWLN�GDQ�VRVLDO�

4. Tidak seorangpun boleh dirugikan, 
diberikan keuntungan atau keistime-
waan, atau dibatasi dalam memper-
oleh keuntungan atau keistimewaan 
dengan dasar yang telah disebutkan 
di atas. 
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5. Setiap orang dijamin dalam persa-
maan hak dalam mengakses proses 
apapun di hadapan otoritas neg-
ara dan pemegang otoritas publik 
yang memutuskan hak dan tugas-tu-
gasnya . 

6. Orang dengan disabilitas diberikan 
perlindungan hak dan dapat men-
jalankan kewajibannya yang dilind-
ungi oleh konstitusi, kecuali jika ke-
tika perolehan hak dan pelaksanaan 
kewajibannya dibatasi oleh keter-
batasan yang dimiliki para penyan-
dang disabilitas.

Pasal 26

Perlindungan hak dan kebebasan 
individu dan warga negara

1. Setiap orang memiliki hak untuk 
melindungi hak dan kebebasannya 
menggunakan cara-cara dan 
metode-metode yang tidak dilarang 
undang-undang.

2. Negara menjamin perlindungan hak 
dan kebebasan seluruh warga negara.

Pasal 27

Hak hidup

1. Setiap orang memiliki hak untuk 
hidup

2. Selain pemusnahan tentara musuh 
dalam kasus agresi militer, ketika 
melaksanakan putusan pengadilan 
dan kasus-kasus lain yang ditetap-
kan undang-undang, hak setiap 
orang untuk hidup tidak dapat di-
gangu gugat.

3. Hukuman mati, sampai ia dibatal-
kan sepenuhnya, bisa diterapkan se-
cara legal hanya pada kasus-kasus 
khususnya kejahatan besar melawan 
negara, kehidupan dan kesehatan 
manusia.

4. Senjata tidak akan digunakan un-
tuk melawan manusia kecuali pada 
kasus-kasus pembelaan yang diper-
lukan, keadaan-keadaan mende-
sak, ketika seorang penjahat harus 
ditangkap, untuk mencegah seo-
rang tahanan kabur, untuk mence-
gah pemberontakan melawan neg-
ara atau coup, untuk melaksanakan 
perintah yang diberikan oleh orang-
orang yang berwenang selama 
keadaan perang atau negara dalam 
keadaan darurat, agresi militer.

Pasal 28

Hak kebebasan

1. Setiap orang memiliki hak untuk be-
bas.

2. Hak untuk bebas hanya dapat di-
batasi sebagaimana yang ditetapkan 
oleh undang-undang, dengan cara 
penahanan, penangkapan atau huku-
man penjara.

3. Setiap orang yang menurut hukum 
berada dalam wilayah teritorial Re-
publik Azerbaijan bisa melakukan 
perjalanan tanpa batasan, memilih 
tempat tinggal dan melakukan per-
jalanan ke luar negeri.

4. Setiap warga Republik azerbaiajn 
memiliki hak untuk kembali ke ne-
gerinya kapanpun dia mau.

Pasal 29

Hak kepemilikan

1. Setiap orang memiliki hak untuk 
memiliki harta kekayaan.

2. Tidak ada jenis harta kekayaan yang 
memiliki prioritas. Hak kepemilikan 
termasuk hak untuk pemilik-pemilik 
privat yang dilindungi undang-un-
dang.
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3. Setiap orang bisa memiliki harta 
kekayaan yang bergerak dan nyata. 
Hak kepemilikan mencakup hak 
pemilik untuk memiliki, meng-
gunakan, dan mengatur harta 
kekayaannya sendiri atau bekerja 
sama dengan orang lain.

4. Tidak ada seorangpun yang akan 
dikurangi harta kekayaannya tanpa 
keputusan pengadilan hukum. Peny-
itaan total terhadap harta kekayaan 
tidak diizinkan. Pengalihan harta 
kekayaan untuk kebutuhan negara 
atau publik hanya diizinkan setelah 
didahului oleh pembayaran yang 
adil terhadap harganya.

5. Negara menjamin penggantian hak.

6. Kepemilikan tanah dapat dibatasi 
oleh hukum karena keadilan sosial 
dan untuk penggunaan lahan yang 
H¿VLHQ�

7. Negara melindungi peralihan hak.

Pasal 30

Hak Kekayaan intelektual

1. Setiap orang memiliki hak kekayaan 
intelektual.

2. Hak cipta, hak paten, dan hak-
hak lain atas kekayaan intelektual 
dilindungi oleh undang-undang.

Pasal 31

Hak untuk hidup dengan aman

1. Setiap orang memiliki hak untuk 
hidup dengan aman.

2. Selain kasus-kasus yang ditetapkan 
undang-undang, dilarang melang-
gar kehidupan siapapun, kesehatan 
¿VLN� GDQ� VSLULWXDO�� KDUWD� NHND\DDQ��
syarat-syarat.

Pasal 32

Hak kekebalan personal

1. Setiap orang memiliki hak keke-
balan personal.

2. Setiap orang memiliki hak kera-
hasiaan terkait kehidupan pribadi 
dan keluarga. Selain kasus-kasus 
yang ditetapkan oleh perundang-un-
dangan, campur tangan dalam ke-
hidupan pribadi dilarang.

3. Memperoleh, menyimpan, menggu-
nakan, dan menyebarkan informasi 
tentang kehidupan pribadi seseo-
rang tanpa izinnya tidak diperbole-
hkan.

4. Negara menjamin setiap orang hak 
kerahasiaan terkait korespondensi, 
komunikasi telepon, pos, pesan 
telegraf dan informasi yang dikirim 
dengan alat komunikasi lainnya. Hak 
ini bisa dibatasi, sebagaimana ditetap-
kan oleh perundang-undangan, untuk 
mencegah kejahatan atau untuk men-
emukan bukti-bukti yang benar ketika 
mengusut kasus kriminal.

5. Semua orang mungkin terbiasa den-
gan materi yang dikumpulkan sehu-
bungan dengan dia kecuali dalam 
kasus yang ditentukan oleh hukum. 
Setiap orang memiliki hak untuk 
menuntut koreksi atau penghapusan 
informasi yang dikumpulkan sehu-
bungan dengan dirinya, yang tidak 
sesuai dengan kebenaran atau tidak 
lengkap atau dikumpulkan melalui 
pelanggaran ketentuan hukum.

6. Dilarang untuk mengakses sumber 
informasi yang tertera pada kertas 
atau form elektronik dalam rangka 
untuk memperoleh informasi dari 
pihak ketiga, kecuali dalam hal yang 
ditentukan oleh hukum. 
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7. IT (Teknologi Informasi) tidak 
dapat digunakan untuk mengungkap 
informasi tentang kehidupan prib-
adi, termasuk keyakinan, agama, 
identitas etnis, kecuali dalam hal 
seseorang telah secara terbuka men-
gungkapkan keinginnannya atau ke-
tika data statistic dari orang terkait 
telah diproses secara random tanpa 
diskriminasi dan telah ditentukan 
oleh hukum. 

8. Jangkauan dari informasi personal, 
termasuk kondisi dalam proses 
pengumpulan data, pengolahan, 
penggunaan, dan perlindungannya 
ditentukan oleh hukum. 

Pasal 33

Hak Kesucian Rumah

1. Setiap orang memiliki hak untuk ke-
sucian rumahnya.

2. Selain kasus-kasus yang ditetapkan 
undang-undang atau keputusan pen-
gadilan hukum, tidak ada seorang-
pun yang berhak memasuki rumah 
pribadi di luar kehendak penghun-
inya.

Pasal 34

Hak untuk Menikah

1. Setiap orang memiliki hak untuk 
menikah ketika mencapai usia yang 
ditetapkan dengan perundang-un-
dangan.

2. Pernikahan dilakukan dengan su-
karela.

3. Keluarga dan pernikahan dilindungi 
negara. Ibu, ayah, dan anak-anak 
dilindungi oleh undang-undang. 
Negara memberikan dukungan pada 
keluarga besar.

4. Hak istri dan suami adalah sama. 
Peratawan dan pendidikan anak-
anak merupakan hak dan tanggung-
jawab orangtua.

5. Tanggungjawab anak-anak adalah 
menghormati orangtuanya, menja-
ganya di hari tua. Anak-anak yang 
berumur 18 dan mampu bekerja ha-
rus mendukung orangtua yang tidak 
mampu.

Pasal 35

Hak untuk bekerja

1. Kerja merupakan dasar kesejahter-
aan pribadi dan publik.

2. Setiap orang memiliki hak untuk 
memilih secara bebas, berdasarkan 
kemampuannya, segala jenis akti-
vitas, profesi, jabatan dan tempat 
kerja.

3. Tidak ada seorangpun yang bisa di-
paksa untuk bekerja.

4. Perjanjian-perjanjian kerja ditan-
datangani secara sukarela. Tidak 
ada seorangpun yang bisa dipaksa 
menandatangani perjanjian kerja.

5. Berdasarkan keputusan pengadilan, 
akan ada kasus-kasus kerja paksa, 
syarat dan ketentuannya ditetapkan 
oleh perundang-undangan; kerja 
paksa diperbolehkan karena adanya 
perintah pihak-pihak berwenang se-
lama dinas tentara, negara dalam 
keadaan darurat atau undang-un-
dang dalam keadaan perang.

6. Setiap orang memiliki hak untuk 
bekerja dalam keadaan aman dan 
sehat, mendapatkan gaji atas peker-
jaannya tanpa diskriminasi, tidak 
kurang dari upah minimu rata-rata 
yang ditetapkan oleh negara.
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7. Para pengangguran memiliki hak 
untuk menerima santunan dari neg-
ara.

8. Negara akan melakukan yang ter-
baik untuk menghapuskan pengang-
guran.

Pasal 36

Hak Melakukan Pemogokan

1. Setiap orang memiliki hak untuk 
mogok, baik secara individual mau-
pun bersama-sama dengan yang 
lain.

2. Hak untuk melakukan pemogokan 
bagi orang-orang yang bekerja ber-
dasarkan perjanjian kerja hanya 
bisa dibatasi pada kasus-kasus yang 
ditetapkan dengan undang-undang. 
Para prajurit dan masyarakat sipil 
yang bekerja di ketentaraan dan for-
masi militer Republik Azerbaijan 
lainnya tidak berhak melakukan pe-
mogokan.

3. Perselisihan kerja individual dan 
kolektif diselesaikan dengan perun-
dang-undangan.

4. Dalam hal tidak ditentukan oleh hu-
kum, unjuk rasa (pemogokan) dila-
rang untuk dilaksanakan. 

Pasal 37

Hak Untuk Istirahat

1. Setiap orang berhak untuk istirahat

2. Bagi orang-orang yang berkerja ber-
dasarkan perjanjian kerja 8 jam per 
hari, dia dijamin mendapat libur na-
sional dan setidaknya satu kali libu-
ran yang digaji durasi setidaknya 21 
hari.

Pasal 38

Hak perlindungan sosial

1. Setiap orang berhak mendapat jami-
nan sosial.

2. Orang-orang yang paling lemah 
harus mendapatkan bantuan, per-
tama-tama, dari angggota keluar-
ganya.

3. Setiap orang berhak untuk perlind-
ungan sosial ketika mencapai usia 
tertentu berdasarkan perundang-un-
dangan, dalam kasus sakit, cacat, 
kehilangan orang yang menang-
guh nafkahnya di tengah keluarga, 
karena pengangguran dan pada ka-
sus-kasus lain yang ditetapkan pe-
rundang-undangan.

4. Jumlah minimum pensiun dan san-
tunan sosial ditetapkan oleh un-
dang-undang.

5. Negara menciptakan kemungk-
inan-kemungkinan untuk mengem-
bangkan aktivitas kedermawanan, 
asuransi sosial cuma-cuma, dan 
bentuk-bentuk perlindungan sosial 
lainnya.

Pasal 39

Hak untuk hidup dalam lingkungan 
yang sehat

1. Setiap orang berak untuk hidup di 
lingkungan yang sehat.

2. Setiap orang berhak untuk mendapa-
tkan informasi tentang situasi ekol-
ogis dan mendapatkan kompen-
sasi untuk kerusakan kesehatan dan 
harta kekayaannya karena pelangga-
ran syarat-syarat ekologis.

3. Tidak seorangpun boleh melaku-
kan aktivitas yang mengancam 
atau merusak lingkungan alam dan 
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sumber daya alam yang dibatasi 
oleh hukum.

4. Negara menjamin perlindungan ke-
seimbangan ekologi dan perlindun-
gan spesies dan tanaman dan hewan 
liar yang ditentukan oleh hukum.

Pasal 40

Hak kebudayaan

1. Setiap orang berhak untuk ambil ba-
gian dalam kehidupan budaya, un-
tuk menggunakan organisas-organ-
isasi dan nilai-nlai budaya.

2. Setiap orang harus menghargai 
warisan historis, budaya, dan spir-
itual, memeliharanya, dan melind-
ungi tanda-tanda peringatan historis 
dan kultural.

Pasal 41

Hak untuk Perlindungan Kesehatan

1. Setiap orang berhak untuk perlind-
ungan kesehatannya dan perawatan 
medis.

2. Negara melakukan semua hal yang 
diperlukan untuk mengembang-
kan semua bentuk pelayanan kese-
hatan berdasarkan berbagai bentuk 
harta kekayaan, jaminan keamanan 
dari wabah penyakit, menciptakan 
kemungkinan-kemungkinan untuk 
berbagai bentuk asuransi kesehatan.

3. Pejabat pemerintah yang menyem-
bunyikan fakta-fakta dan kasus-ka-
sus yang berbahaya untuk ke-
hidupan dan kesehatan masyarakat 
akan menanggung pertanggung-
jawaban hukum.

Pasal 42

Hak Pendidikan

1. Setiap warga negara berhak 
mendapat pendidikan.

2. Negara menjamin pendidikan me-
nengah gratis.

3. Sistem pendidikan berada di bawah 
kontrol negara.

4. Negara menjamin kelangsungan 
pendidikan individu-individu yang 
paling berbakat terlepas dari ke-
mampuan keuangannya.

5. Negara menetapkan standard-stan-
dard minimum pendidikan.

Pasal 43

Hak Rumah

1. Tidak seorangpun bisa dikeluarkan 
dari rumahnya.

2. Negara membantu pembangunan 
tempat tinggal, mengambil lang-
kah-langkah yang diperlukan untuk 
mewujudkan hak atas rumah.

Pasal 44

Hak Kebangsaan

1. Setiap orang berhak untuk memper-
tahankan kebangsaannya.

2. Tidak seorangpun bisa dipaksa un-
tuk mengubah kebangsaannya.

Pasal 45

Hak untuk menggunakan bahasa ibu

1. Setiap orang berhak untuk menggu-
nakan bahasa ibunya. Setiap orang 
berhak untuk dididik, melaku-
kan kegiatan kreatif dalam bahasa 
apapun yang diinginkannya.
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2. Tidak seorangpun bisa dicabut hak-
nya menggunakan bahasa ibunya.

Pasal 46

Hak untuk mempertahankan 
kehormatan dan harga diri

1. Setiap orang berhak untuk memper-
tahankan kehormatan dan harga dir-
inya.

2. Harga diri seseorang dilindungi oleh 
negara. Tidak ada yang bisa mengh-
ina martabat seseorang.

3. Tidak ada seorangpun yang boleh 
menjadi pelaku penyiksaan dan pen-
ganiayaan, perlakuan atau hukuman 
yang menghina martabat seseorang. 
Percobaan-percobaan medis, ilmiah, 
dan lainnya tidak boleh dilakukan 
terhadap siapa pun tanpa izinnya.

Pasal 47

Kebebasan berpikir dan berbicara

1. Setiap orang dapat menikmati kebe-
basan berpikir dan berbicara.

2. Tidak ada seorangpun yang boleh 
dipaksa mengumumkan pemikirann 
dan keyakinannya atau meninggal-
kan pemikiran dan keyakinannya.

3. Propaganda yang memancing perse-
lisihan dan permusuhan rasial, nasi-
onal, agama, dan sosial dilarang.

Pasal 48

Kebebasan Keyakinan

1. Setiap orang menikmati kebebasan 
keyakinan.

2. Setiap orang berhak untuk me-
nentukan sikap pada agama, un-
tuk menyatakan beragama, baik se-
cara individual atau bersama-sama 
dengan yang lain, atau untuk men-
yatakan tidak beragama, untuk 

mengekspresikan dan menyebarlu-
askan keyakinan seseorang terkait 
agama.

3. Setiap orang bebas untuk melak-
sanakan ritual-ritual keagamaan, 
tetapi hal ini tidak boleh meng-
ganggu ketentraman umum dan 
bertentangan dengan moral-moral 
umum.

4. Kepercayaan dan keyakinan keag-
amaan tidak dapat dijadikan dalih 
pelanggaran terhadap undang-un-
dang.

5. Tidak seorangpun diperbolehkan 
untuk mengungkapkan pendapat 
atau memaksakan agama, keyak-
inan, dan kepercayaannya untuk 
menghakimi ritual agama atau da-
lam rangka berpartisipasi dalam 
perayaan keagamaan. 

Pasal 49

Kebebasan Berkumpul

1. Setiap orang berhak untuk berkum-
pul.

2. Setiap orang berhak, setelah mem-
beri pemberitahuan kepada pi-
hak pemerintah terkait, secara da-
mai dan tanpa senjata, berkumpul 
dengan orang lain, mengatur per-
temuan, demonstrasi, pawai dan 
penjagaan tempat.

Pasal 50

Kebebasan informasi

1. Setiap orang bebas untuk mencari, 
memperoleh, mengirim, mengolah, 
dan mendistribusikan informasi.

2. Kebebasan media massa dijamin. 
Sensor negara pada media massa, 
termasuk pers dilarang.
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3. Hak setiap orang untuk merespon 
informasi yang telah dipublikasi di 
media dan melanggar haknya atau 
mengusik kepentingannya harus di-
jamin.

Pasal 51

Kebebasan aktivitas kreatif

1. Setiap orang bebas melakukan akti-
vitas kreatif.

2. Negara menjamin kebebasan dalam 
seni-sastra, teknis-ilmiah, dan akti-
vitas kreatif lainnya.

Pasal 52

Hak kewarganegaraan

Seseorang yang memiliki hubungan poli-
tis dan hukum dengan Repblik Azerbai-
jan dan juga hak dan kewajiban yang 
sama adalah warga negara Republik 
Azerbaijan. Seseorang yang dilahirkan 
di wilayah teritorial Republik Azerbai-
jan adalah warga negara Republik Azer-
baijan. Seseorang adalah warga negara 
Republik Azerbaijan jika salah seorang 
dari orang tuanya adalah warga negara 
Republik Azerbaijan.

Pasal 53

Jaminan hak kewarganegaraan

(1) Dalam keadaan apa pun seorang 
warga negara Republik Azerbaijan 
tidak dapat dacabut kewarganegaraa 
Republik Azerbaijan-nya.

(2) Dalam keadaan apa pun seorang 
warga negara Republik Azerbai-
jan tidak dapat diusir dari Republik 
Azerbaijan atau diekstradisi ke neg-
ara asing.

(3) Republik Azerbaijan menjamin 
proteksi hukum dan perlindungan 
atas warga negara Republik Azer-
baijan yang untuk sementara atau 

selamanya hidup di luar Republik 
Azerbaijan.

Pasal 54

Hak untuk ambil bagian dalam 
kehidupan politis masyarakat dan 

negara

(1) Warga negara Republik Azerbaijan 
memiliki hak untuk ambil bagian 
dalam kehidupan politis masyarakat 
dan negara tanpa batasan.

(2) Warga negara Republik Azerbaijan 
manapun memiliki hak untuk me-
nentang usaha pemberotakan mela-
wan negara atau coup terhadap neg-
ara.

Pasal 55

Hak untuk ambil bagian dalam 
pemerintahanan negara

(1) Warga negara Republik Azerbaijan 
memiliki hak untuk ambil bagian 
dalam pemerintahan negara. Mereka 
dapat menggunakan hak tersebut 
langsung atau melalui wakil-wakil-
nya.

(2) Warga negara Republik Azerbaijan 
memiliki hak untuk bekerja di badan 
pemerintah. para pegawai badan 
negara diangkat dari warga negara 
Republik Azerbaijan. Warga negara 
asing dan warga negara yang tidak 
memiliki kewarganegaraan dapat 
dipekerjakan dalam organisasi-or-
ganisasi negara dengan undang-un-
dang yang tetap.

Pasal 56

Hak memilih 

(1) Warga negara Republik Azerbaijan 
memiliki hak untuk memilih dan 
dipilih untuk badan-badan negara 
dan juga ambil bagian dalam refer-
endm.
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(2) Orang-orang yang dinyatakan tidak 
mampu oleh putusan pengadilan ti-
dak memiliki hak untuk ambil ba-
gian dalam pemilihan umum dan 
referendum.

(3) Partisipasi dalam pemilihan ang-
gota militer, hakim, pejabat negara, 
pegawai keagamaan, orang-orang 
yang dipenjarakan dengan keputu-
san pengadilan hukum, orang-orang  
lain yang dikhususkan dalam kon-
stitusi dan undang-undang ini diten-
tukan undang-undang.

Pasal 57

Hak banding

(1) Warga negara Republik Azerbaijan 
memiliki hak untuk banding secara 
personal dan juga untuk mengajukan 
permohonan tertulis individual dan 
kolektif kepada badan-badan neg-
ara. Masing-masing permohonan 
harus ditanggapi dengan aturan dan 
masa waktu yang ditentukan.

(2) Warga negara Republik Azerbai-
jan memiliki hak untuk mengkritisi 
aktivitas atau kerja badan negara, 
pegawainya, partai politik, serikat 
perdagangan, organisasi publik lain-
nya dan juga aktivitas dan kerja in-
dividual. Penuntutan hukum terha-
dap kritik dilarang. Penghinaan dan 
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Pasal 58

Hak Berserikat

(1) Setiap orang bebas untuk berserikat 
dengan orang lain.

(2) Setiap orang memiliki hak untuk 
membangun sebuah perserikatan, 
termasuk partai politi, serikat da-
gang dan organisasi publik lainnya 
atau memasuki organisas-organisasi 

yang ada. Aktivitas tak terbatas dari 
seluruh perserikatan dijamin.

(3) Tidak ada seorangpun yang boleh 
dipaksa untuk memasuki perserika-
tan apapun atau untuk tetap menjadi 
anggota.

(4) Aktivitas perserikatan dimaksud-
kan untuk penggulingan secara 
paksa kekuasaan negara yang sah 
di seluruh wilayah teritorial Repub-
lik Azerbaijan atau di sebagiannya 
dilarang. Aktivitas perserikatan 
yang melanggar konstitusi dan un-
dang-undang dapat dihentikan den-
gan ketetapan putusan pengadilan.

Pasal 59

Hak Kegiatan Usaha 

1. setiap orang berhak untuk meng-
gunakan kesemppatannya, kemam-
puan dan property, untuk secara ber-
sama-sama menjalin aktivitas bisnis 
atau dalam aktivitas ekonomi lain-
nya.

2. Negara hanya mengatur perlindun-
gan kepentingan negara, kehiduoan 
manusia , dan aktivitas ekonomi 
yang sehat. 

Pasal 60

Jaminan hak dan kebebasan oleh 
pengadilan hukum

(1) Proteksi hukum terhadap hak dan 
kebebasan setiap warga negara dija-
min.

(2) Setiap orang dapat melakukan band-
ing kepada pengadilan hukum ter-
kait keputusan dan tindakan (atau ti-
dak adanya tindakan) lembaga neg-
ara, partai politik, serikat dagang, 
organisasi publik lainnya dan peja-
bat.
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(3) Setiap orang berhak untuk didengar 
dalam proses administrasi pra persi-
dangan dan persidangan. 

(4) Setiap orang boleh mengajukan 
gugatan ke pengadilan dalam per-
masalahan administrative terhadap 
dilaksanakannya atau tidak dilak-
sanakannya kewajiban otoritas pub-
lik, partai politik, entity hukum, pe-
merintahan daerah (kota madta) dan 
perwakilan / pegawainya. 

Pasal 61

Hak Bantuan Hukum 

(1) Setiap orang memiliki hak mem-
peroleh bantuan hukum yang me-
menuhi syarat.

(2) Pada kasus-kasus tertentu yang 
ditetapkan oleh perundang-undan-
gan, bantuan hukum diberikan se-
cara cuma-cuma, dengan biaya pe-
merintah.

(3) Setiap warga negara memiliki 
hak untuk bantuan hukum semen-
jak penahanan, penangkapan, atau 
penuntutan kejahatan oleh lembaga 
negara yang kompeten.

Pasal 62

Tidak Dapat Diterimanya Perubahan 
Yurisdiksi Hukum 

Setiap orang memiliki hak pertambangan 
kasusnya pada pengadilan hukum yang 
ditetapkan dengan perundang-undangan. 
Kasus seseorang tidak akan dipertim-
bangkan pada pengadilan hukum lain 
tanpa persetujuan seseorang.

Pasal 63

Praduga tak bersalah

(1) Setiap orang berhak atas praduga tak 
bersalah. Setiap orang yang dituduh 
melakukan kejahatan dianggap 

tidak bersalah hingga kesalahannya 
terbukti secara hukum dan jika ti-
dak ada putusan pengadilan hukum 
yang diberlakukan dengan kekuatan 
hukum.

(2) Seseorang di bawah kecurigaan ke-
jahatan tidak dianggap bersalah.

(3) Seseorang yang dituduh melakukan 
kejahatan tidak perlu membuktikan 
ketidakbersalahannya.

(4) Bukti-bukti yang diterima berla-
wanan dengan undang-undang ti-
dak dapat digunakan ketika menga-
tur keadilan. Tidak ada seorangpun 
yang dapat dituduh melakukan keja-
hatan tanpa putusan pengadilan hu-
kum.

Pasal 64

Tidak dapat Diterimanya Tuduhan 
Ulangan untuk Satu Kejahatan yang 

Sama

Tidak ada seorangpun yang dapat secara 
divonis berulang satu kejahatan yang 
sama.

Pasal 65

Hak Banding Ulangan pada 
Pengadilan Hukum

Setiap orang yang dihukum oleh penga-
dilan hukum memiliki hak untuk banding, 
sebagaimana ditetapkan oleh undang-un-
dang, ke pengadilan hukum yang lebih 
tinggi dengan meminta pertimbangan 
kembali atas putusan tersebut dan juga 
untuk grasi dan mitigasi hukuman.

Pasal 66

Tidak Diterimanya Kesaksian 
Melawan Keluarga

Tidak ada seorang pun yang dapat dipaksa 
untuk memberikan kesaksian melawan 
dirinya, istri (suami), anak, orangtua, 
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saudara laki-laki, saudara perempuannya. 
Daftar lengkap keluarga yang kesaksian 
melawan mereka tidak diterima ditetap-
kan dengan undang-undang.

Pasal 67

Hak Orang yang Ditahan, Ditangkap, 
Didakwa Tindak Kejahatan

(1) Setiap orang, yang ditahan, ditang-
kap, didakwa dalam kejahatan harus 
langsung dinasihati oleh badan neg-
ara yang berwenang tentang hak, 
alasan penangkapan, dan institusi 
peradilan pidana yang akan menga-
dilinya.

(2)  Setiap orang yang telah ditahan, di-
tangkap, dituduh melakukan keja-
hatan oleh organ Negara yang kom-
peten harus segera diberi penjela-
san tentang hak-haknya dan alasan 
penangkapan dan dibawa ke penga-
dilan.

(3)  Setiap orang yang dituduh melaku-
kan tindak pidana harus didengar se-
belum dijatuhi hukuman.

Pasal 68

Hak Kompensasi atas Kehilangan

(1) Hak seseorang yang menderita ker-
ugian karena kejahatan dan peram-
pasan kekuasaan dilindungi oleh un-
dang-undang. Orang yang mender-
ita memiliki hak untuk ambil bagian 
dalam administrasi peradilan dan 
menuntut kompensasi kerugian.

(2) Setiap orang memiliki hak kompen-
sasi dari negara atas kerugian yang 
ditanggung sebagai hasil dari tin-
dakan-tindakan illegal atau tidak 
adanya tindakan dari lembaga neg-
ara atau pejabatnya.

(3) Setiap orang memiliki hak untuk 
menerima kompensasi dari Negara 

atas kerusakan yang disebabkan ke-
padanya sebagai akibat dari tinda-
kan ilegal atau tidak adanya organ 
pemerintah atau pejabat mereka.

(4) Pemerintah, bersama-sama dengan 
pegawai negeri sipil, harus menang-
gung tanggung jawab sipil atas ker-
usakan yang disebabkan hak asasi 
manusia dan kebebasan sebagai aki-
bat dari tindakan yang melanggar 
hukum dan tidak adanya pegawai 
negeri, dan pelanggaran terhadap ja-
minan mereka.

Pasal 69

Hak warga negaa asing dan orang 
yang tak bernegara

(1) Warga negara asing dan orang yang 
tak bernegara yang tinggal di Re-
publik Azerbaijan dapat menikmati 
seluruh hak dan harus memenuhi 
semua kewajiban sebagaimana 
warga negara Republik Azerbai-
jan kecuali jika ditetapkan dengan 
perundang-undangan atau perjan-
jian internasional di mana Republik 
Azerbaijan adalah salah satu bagi-
annya.

(2) Hak dan kebebasan warga negara 
asing dan orang yang tak bernegara 
yang tinggal secara permanen atau 
sementara di wilayah teritorial Re-
publik Azerbaija dapat dibatasi ha-
nya berdasarkan standar hukum in-
ternasional dan  undang-undang Re-
publik Azerbaijan.

Pasal 70

Hak perlindungan politis

(1) Berdasarkan standar hukum interna-
sional yang diakui, Republik Azer-
baijan menjamin perlindungan poli-
tis warga negara asing dan orang 
yang tak bernegara.
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(2) Ekstradisi seseorang yang dianiaya 
karena keyakinan politisnya dan 
juga karena tindakan-tindakan yang 
tidak dianggap sebagai kejahatan 
di Republik Azerbaijan tidak diiz-
inkan.

Pasal 71

Perlindungan hak dan kebebasan 
manusia dan warga negara

(1) Menghormati dan melindungi hak 
dan kebebasan manusia dan warga 
negara yang ditetapkan dalam Kon-
stitusi adalah tanggungjawab badan 
legislatif, eksekutif, dan kekuasaan 
yang sah.

(2) Tidak ada seorangpun yang boleh 
membatasi pelaksanaan hak dan ke-
bebasan manusia dan warga negara.

(3) Hak dan kebebasan manusia dan 
warga negara hanya dapat dibatasi 
secara sebagian dan untuk semen-
tara pada maklumat perang, keadaan 
perang, dan negara dalam keadaan 
bahaya, dan juga mobilisasi, dengan 
mempertimbangkan kewajiban-ke-
wajiban internasional Republik 
Azerbaijan. Penduduk Republik 
Azerbaijan akan diberitahu tentang 
pembatasan-pembatan hak dan ke-
bebasan mereka.

(4) Tidak ada seorangpun, bagaimana-
pun juga, tidak dapat dipaksa un-
tuk menyebarluaskan agamanya dan 
keyakinan lain, pemikiran dan dian-
iaya karena hal-hal tersebut.

(5) Tidak ada ketetapan Konstitusi yang 
dapat diinterpretasikan sebagai 
aturan yang diarahkan pada pelaran-
gan hak dan kebebasan manusia dan 
warga negara.

(6) Hak dan kebebasan manusia dan 
warga negara berlaku dengan 

sendirinya di wilayah teritorial Re-
publik Azerbaijan.

(7) Argument apapun yang berkaitan 
dengan pelanggaran hak dan kebe-
basan manusia dan warga negara 
akan diadili di pengadilan hukum.

(8) Tidak ada orang yang akan bertang-
gungjawab atas tindakan yang tidak 
dianggap sebagai tindak kriminal 
saat pelaksanaannya. Jika setelah 
tindakan kriminal itu telah ditetap-
kan undang-undang baru maka ti-
dak ada tanggungjawab atau miti-
gasi tanggungjawab yang ditetapkan 
oleh undang-undang baru tersebut 
yang harus digunakan.

(9) Setiap orang bebas untuk melaku-
kan apa pun yang tidak dilarang 
oleh hukum dan tidak ada yang 
dapat dipaksa untuk melakukan apa 
pun yang tidak ditentukan oleh hu-
kum.

(10) Lembaga-lembaga negara dapat ber-
tindak hanya berdasarkan Konstitusi 
ini, dengan cara dan dalam batas-ba-
tas yang ditentukan oleh hukum.

BAB IV

TANGGUNGJAWAB UTAMA 
WARGA NEGARA

Pasal 72

Tanggungjawab utama warga negara

(1) Setiap orang memiliki kewajiban 
kepada negara dan masyarakat se-
cara langsung sebagai hasil dari hak 
dan kebebasannya.

(2) Setiap orang harus mengikuti keteta-
pan Konstitusi dan Undang-un-
dang Republik Azerbaijan, meng-
hormati hak dan kebebasan orang 
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lain, memenuhi kewajiban lain yang 
ditetapkan oleh undang-undang.

(3) Tidak mengetahui undang-undang 
tidak dapat melepaskan seseorang 
dari tanggung jawab.

Pasal 73

Pajak dan tugas-tugas negara yang 
lain

(1) Setiap orang harus membayar pajak 
dan bayaran-bayaran lainnya yang 
ditetapkan negara dalam waktu 
dan dalam jumlah yang penuh se-
bagaimana yang diharuskan.

(2) Tidak ada seorangpun yang dapat 
dipaksa untuk membayar pajak 
dan bayaran-bayaran lainnya yang 
ditetapkan negara jika mereka tidak 
ditetapkan dalam undang-undang 
dan kelebihan jumlah yang ditetap-
kan di dalamnya.

Pasal 74

Kesetiaan kepada tanah air

(1) Kesetiaan kepada tanah air adalah 
suci.

(2) Orang-orang yang bekerja pada 
badan-badan kekuasaan legislatif, 
eksekutif, atau yudisial yang dipilih 
dan diangkat pada jabatannya ber-
tanggungjawab untuk teliti dan cer-
mat memenuhi kewajiban mereka 
dan mengangkat sumpah kapanpun 
dikehendaki oleh undang-undang.

(3) Orang yang bekerja pada badan 
kekuasaan legislatif, eksekutif, atau 
yudisial yang dipilih dan diang-
kat pada jabatannya dan disumpah 
berdasarkan Konstitusi Republik 
Azerbaijan dianggap dipecat dan 
tidak akan bisa menempati posisi 
ini jika ia dituduh melakukan keja-
hatan menentang negara, termasuk 

pemberontakan atau perebutan 
kekuasaan negara dan divonis ber-
dasarkan tuduhan ini.

Pasal 75

Hormat kepada simbol-simbol negara

(1) setiap warga negara harus menghar-
gai simbol negara Republik Azer-
baijan, bendera, lambang, dan lagu 
nasional. 

(2) Ekspresi yang tidak hormat atau 
menghargai symbol negara akan 
menimbulkan tanggung jawab se-
bagaimana diatur oleh hukum. 

Pasal 76

Pembelaan terhadap tanah air

(1) Pembelaan terhadap tanah air adalah 
tugas setiap warga negara. Warga 
negara Republik ini mengabdi pada 
angkatan bersenjata berdasarkan pe-
rundang-undangan.

(2) Jika kepercayaan warga negara 
EHUNRQÀLN� GHQJDQ� SHQJDEGLDQ� GD-
lam angkatan bersenjata maka pada 
beberapa kasus yang ditetapkan 
dengan undang-undang pengabdian 
alternatif selain pengabdian di an-
gkatan bersenjata biasa dapat diiz-
inkan.

Pasal 77

Perlindungan peninggalan sejarah 
dan budaya 

Setiap warga negara bertangung-
jawab melindungi peninggalan 
sejarah dan budaya.

Pasal 78

Perlindungan lingkungan

Setiap warga negara bertanggungjawab 
melindungi lingkungan.
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Pasal 79

Tidak Diterimanya pemenuhan 
kewajiban yang bertentangan dengan 

perundang-undangan

Tidak ada seorang pun yang boleh 
dipaksa untuk menjalankan kewajiban 
yang bertentangan dengan Konstitusi dan 
undang-undang Republik Azerbaijan.

Pasal 80

Tanggungjawab

Pelanggaran terhadap ketetapan-keteta-
pan Konstitusi ini dan undang-undang 
Republik Azerbaijan termasuk peram-
pasan hak dan kebebasan dan juga kega-
galan memenuhi tanggungjawab yang 
ditetapkan dalam Konstitusi ini dan 
undang-undang Republik Azerbaijan 
akan diadili.

BAGIAN III

KEKUASAAN NEGARA

BAB V

KEKUASAAN LEGISLATIF

Pasal 81

Pelaksanaan kekuasaan legislatif

Kekuasaan legislatif di Republik Azer-
baijan dilaksanakan oleh Parlemen 
[Majlis Mili] Republik Azerbaijan.

Pasal 82

Jumlah wakil di Parlemen [Majlis 
Milli] Republik Azerbaijan

Parlemen [Majlis Milli] Republik Azer-
baijan terdiri dari 125 deputi.

Pasal 83

Prosedur pemilihan deputi Parlemen 
[Majlis Mill] Republik Azerbaijan

Deputi Parlemen [Majlis Milli] Republik 
Azerbaijan dipilih berdasarkan sistem 
pemungutan suara terbanyak dan propor-
sional dan pemilihan yang umum, setara, 
dan langsung dengan cara pemilihan 
yang bebas, individual, dan rahasia.

Pasal 84

Masa kekuasaan Parlemen terpilih 
[Majlis Milli] Republik Azerbaijan

(1) Masa kekuasaan masing-masing Par-
lemen terpilih [Majlis Milli] Republik 
Azerbaijan adalah lima tahun.

(2) Pemilihan masing-masing Parlemen 
terpilih adalah setiap lima tahun 
pada Minggu pertama November.

(3) Masa kekuasaan deputi- deputi Par-
lemen [Majlis Milli] Republik Azer-
baijan dibatasi oleh masa kekuasaan 
masing-masing Parlemen [Majlis 
Milli] Republik Azerbaijan.

(4) Jika pemilihan deputi yang baru un-
tuk menggantikan deputi yang ber-
henti dari Parlemen [Majlis milli] 
Republik Azerbaijan dilaksanakan, 
maka masa kekuasaan deputi yang 
baru terpilih sesuai dengan masa 
kekuasaan yang tersisa dari deputi 
yang berhenti.

Pasal 85

Syarat Calon untuk Jabatan Deputi 
Parlemen [Majlis Milli] Republik 

Azerbaijan

(1) Setiap warga negara Republik Azer-
baijan yang berumur tidak kurang 
dari 25 tahun dapat dipilih sebagai 
deputi Parlemen [majlis Milli] Re-
publik Azerbaijan sesuai dengan 
ketetapan yang ada.
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(2) Orang-orang yang memiliki dua 
kewarganegaraan, yang memiliki 
kewajiban pada negara lain, yang 
berkerja pada badan-badan kekua-
saan eksekutif atau yudisial, orang-
orang yang terlibat dalam aktivi-
tas berbayar lainnya, tokoh agama, 
orang-orang yang ketidakmam-
puannya telah ditetapkan oleh pen-
gadilan hukum, orang-orang yang 
dihukum karena kejahatan besar, se-
dang menjalani vonis dengan putu-
san pengadilan hukum tidak boleh 
dipilih sebagai deputi Parlemen 
[Majlis Milli] Republik Azerbaijan.

Pasal 86

Pemeriksaan dan persetujuan hasil 
pemilihan Deputi Parlemen [Majlis 

Milli] Republik Azerbaijan

Keakuratan hasil pemilihan diperiksa 
dan disetujui oleh Mahkamah Konsti-
tusi Republik Azerbaijan sebagaimana 
ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 87

Akhir masa kekuasaan deputi 
Parlemen [Majlis Milli Republik 

Azerbaijan

(1) Masa kekuasaan deputi Parlemen 
[Majlis Milli] Republik Azerbai-
jan berakhir pada hari pertama per-
temuan tentang new calling Parle-
men [Majlis Mill] Republik Azer-
baijan.pemilihan deputi untuk 
menggantikan orang-orang yang 
meninggalkan Parlemen [Maj-
lis Milli] Republik Azerbaijan ti-
dak dapat diadakan jika kurang rari 
25 hari tersisa sampai akhir masa 
kekuasaan Parlemen [Majlis Milli] 
Republik Azerbaijan.

(2) Parlemen [Majlis Milli] Republik 
Azerbaijan akan berkuasa setelah 
kekuasaan 83 deputi nya disetujui.

Pasal 88

Sidang Parlemen [Majlis Milli] 
Republik Azerbaijan

(1) Setiap tahun diadakan dua sidang 
Parlemen [Majlis Milli] Repub-
lik Azerbaijan. Sidang musim semi 
dimulai pada 1 Februari dan berlan-
jut sampai 31 Mei. Sidang musim 
gugur dimulai pada 30 September 
dan berlanjut hingga 30 Desember. 
Jika 1 Februari dan 30 September 
jatuh pada hari libur, maka sidang 
akan dimulai pada hari kerja beri-
kutnya. Setelah persetujuan kekua-
saan 83 deputi Parlemen [Majlis 
Milli] Republik Azerbaijan, per-
temuan pertama Parlemen [Majlis 
Milli] Republik Azerbaijan dikum-
pulkan dalam seminggu sejak hari 
persetujuan. Jika setelah pemilihan 
Parlemen [Majlis Milli] Republik 
Azerbaijan kekuasaan 83 deputinya 
tidak disetujui sebelum 1 Februari 
maka hari pembukaan pertemuan 
pertama Parlemen [Majlis Milli] 
Republik Azerbaijan akan ditetap-
kan oleh Mahkamah Konstitusi Re-
publik Azerbaijan.

(2) Sidang istimewa Parlemen [Maj-
lis Milli] Republik Azerbaijan akan 
dikumpulkan oleh ketua Perlemen 
[Majlis Milli] Republik Azerbaijan 
dengan permintaan Presiden Repub-
lik Azerbaijan atau 42 deputi Parle-
men [Majlis Milli] Republik Azer-
baijan.

(3) Agenda sidang istimewa akan di-
siapkan oleh orang-orang yang 
mengumpulkan sidang tersebut. 
Setelah agenda yang selesai diba-
has, maka sidang istimewa berakhir.

(4) Majelis sidang Milli Majlis Re-
publik Azerbaijan terbuka untuk 
umum. Suatu majelis sidang Milli 
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Majlis dapat ditutup untuk umum 
atas klaim 83 anggota parlemen atau 
proposal dari Presiden Republik 
Azerbaijan.

Pasal 89

Pemberhentian deputi Parlemen 
[Majlis Milli] Republik Azerbaijan 
dari mandat mereka dan hilangnya 
kekuasaan deputi Parlemen [Majlis 

Milli] Republik Azerbaijan

(1) Deputi Parlemen [Majlis Milli] Re-
publik Azerbaijan kehilangan man-
datnya dalam kasus-kasus berikut: 
ketika selama pemilihan terjadi pe-
malsuan penghitungan suara;

(1) menyerahkan kewarganega-
raan Republik Azerbaijan atau 
menerima kewarganegaraan 
lain;

(2) melakukan kejahatan dan 
kapanpun ada putusan sah dari 
pengadilan hukum;

(3) mengambil jabatan di badan-
badan negara, jabatan di organ-
isasi keagamaan, keterlibatan 
dalam bisnis, perdagangan atau 
aktivitas berbayar lainnya (ke-
cuali aktivitas ilmiah, pedago-
gis, dan kreatif);

(4) mengundurkan diri secara su-
karela;

(5) pembubaran partai tempat 
deputi bergabung.

Keputusan tentang pem-
berhentian deputi Par-
lemen [Majlis Milli] 
Republik Azerbaijan 
dari mandatnya diambil 
sebagaimana ditetapkan 
dalam perundang-undan-
gan.

(2) kapanpun deputi Parlemen [Maj-
lis Milli] Republik Azerbaijan ti-
dak mampu memenuhi kewajiban-
nya dan pada kasus-kasus lain yang 
ditetapkan dalam perundang-undan-
gan, maka kekuasaan mereka diang-
gap berakhir. Prosedur pengambilan 
keputusan selanjutnya ditetapkan 
dengan udang-undang.

Pasal 90

Kekebalan deputi Parlemen [Majlis 
Milli] Republik Azerbaijan

(1) Seorang deputi Parlemen [Majlis 
Milli] Republik Azerbaijan menik-
mati kekebalan selama masa kekua-
saannya. Kecuali kasus-kasus ketika 
deputi tersebut ditangkap karena 
tindakan kriminal, deputi Parle-
men [Majlis Milli] Republik Azer-
baijan tidak dapat dimintai pertang-
gungjawaban atas tindakan krim-
inal selama masa kekuasaannya, 
ditangkap, tindakan-tindakan di-
sipliner tidak dapat digunakan ke-
padanya oleh pengadilan hukum, ia 
tidak dapat diburon. Deputi Parle-
men [Majlis Milli] Republik Azer-
baijan dapat ditangkap hanya jika ia 
ditangkap di tempat kejahatan. Da-
lam kasus tersebut badan yang men-
ahan deputi Parlemen [Majlis Mili] 
Republik Azerbaijan harus langsung 
memberitahukan Prokurator Umum 
Republik Azerbaijan tentang fakta 
tersebut.

(2) Kekebalan deputi Parlemen [Majlis 
Milli] Republik Azerbaijan hanya 
dapat dihentikan dengan keputusan 
Parlemen [Majlis Milli] Republik 
Azerbaijan berdasarkan permintaan 
Prokurator Umum Republik Azer-
baijan.
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Pasal 91

Larangan Mengadakan Persidangan 
Melawan Deputi Parlemen [Majlis 

Milli] Republik Azerbaijan

Deputi Parlemen [Majlis Milli] Republik 
Azerbaijan tidak bisa dibuat bertanggu-
ngjawab atas aktivitas mereka di Parle-
men [Majlis Milli] Republik Azerbai-
jan, atas pemungutan suara di Parlemen 
[Majlis Milli Republik Azerbaijan dan 
atas pernyataan-pernyataan yang dibuat 
dalam Parlemen [Majlis Milli] Repub-
lik Azerbaijan. Tanpa persetuuan deputi, 
dalam kaitan dengan kasus-kasus terse-
but, mereka tidak diwajibkan untuk 
memberikan penjelasan dan bukti.

Pasal 92

Organisasi kerja Parlemen [Majlis 
Milli] Republik Azerbaijan

Parlemen [Majlis Milli] Republik Azer-
baijan menetapkan prosedur kegiatannya 
sendiri, memilih ketuanya dan deputinya, 
mengorganisir panitia tetap dan yang lain-
nya, menetapkan Dewan Anggaran sendiri.

Pasal 93

Tindakan-tindakan Parlemen [Majlis 
Milli] Republik Azerbaijan

(1) Parlemen [Majlis Milli] Republik 
Azerbaijan menerima Hukum Tata 
Negara dan dekrit terkait pertanyaan 
tentang kewenangannya.

(2) Hukum tata negara, undang-undang, 
dan dekrit diambil di Parlemen [Ma-
jlis Milli] Republik Azerbaijan da-
lam sebuah susunan yang ditetapkan 
dalam Konstitusi ini.

(3) Perintah khusus kepada badan-badan 
kekuasaan eksekutif dan pengadilan 
hukum tidak dapat ditetapkan dalam 
undang-undang dan dekrit parlemen 
{majlis Milli] Republik Azerbaijan.

Pasal 94

Aturan-aturan umum yang 
ditetapkan oleh Parlemen [Majlis 

Milli] Republik Azerbaijan

(1) Parlemen [Majlis Milli] Republik 
Azerbaijan menetapkan aturan-aturan 
umum terkait hal-hal berikut:

1. Penggunaan hak dan kebe-
basan seseorang dan warga 
negara yang ditetapkan dalam 
Konstitusi ini, negara menja-
min hak dan kebebasan ini;

2. Pemilihan Presiden Republik 
Azerbaijan;

3. Pemilihan Parlemen [Majlis 
Milli] Republik Azerbaijan dan 
status deputi Parlemen [Majlis 
Milli] Republik Azerbaijan;

4. Referendum;
5. Sistem yudisial dan status 

hakim; jabatan prokurator, kan-
tor pengacara dan notariat;

6. persidangan hukum, pelaksa-
naan putusan pengadilan;

7. Pemilihan untuk kotamadya 
dan status kotamadya;

8. Negara darurat; keadaan perang;
9. Penghargaan negara;
���� 6WDWXV� RUDQJ� VHFDUD� ¿VLN� GDQ�

entitas hukum;
11. Objek-objek hukum perdata;
12. Transaksi, perjanjian hu-

kum-perdata, perwakilanan 
dan warisan;

13. Hak kepemilikan, termasuk hu-
kum harta benda negara, milik 
pribadi dan kotamadya, hak 
kekayaan intelektual, hak-hak 
kepemilikan lainnya; hak per-
tanggungjawaban;

14. Hubungan kekeluargaan, ter-
masuk perwalian dan penga-
wasan;

���� 'DVDU� NHJLDWDQ� SHUSDMDNDQ� ¿-
nansial, bayaran dan tagihan;
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16. Hubungan kerja dan pemeli-
haraan sosial;

17. Interpretasi kejahatan dan pe-
langgaran hukum lainnya; pen-
etapan tanggungjawab untuk 
tindakan-tindakan ini;

18. Pertahanan dan pengabdian 
militer;

19. Pekerjaan pemerintahan;
20. Dasar keamanan;
21. Susunan territorial; batas-batas 

negara;
���� 5DWL¿NDVL� GDQ� SHQRODNDQ� SHU-

janjian internasional;
23. Komunikasi dan transportasi;
24. Statistik; metrologi dan standar;
25. Kebiasaan-kebiasaan;
26. Aktivitas perdagangan dan per-

tukaran saham;
27. Bisnis perbankan, akuntansi, 

asuransi.

(2) Sebagaimana pertanyaan-pertanyaan 
yang ditetapkan pada ayat2,3,4 pada 
pasal ini, undang-undang disetuji oleh 
mayoritas 63 suara.

(3) Bagian pertama dari pasal ini dapat 
dilengkapi dengan Hukum Tata 
Negara.

Pasal 95

Kewenangan Parlemen [Majlis Mili] 
Republik Azerbaijan

(1) Persoalan-persoalan berikut berada 
di bawah kewenangan Parlemen 
[Majlis Milli] Republik Azerbaijan:

1. Organisasi kerja Parlemen 
[Majlis Milli] Republik Azer-
baijan;

2. Berdasarkan rekomendasi Pres-
iden Republik Azerbaijan, pene-
tapan perwakilan diplomatis Re-
publik Azerbaijan;

3. Pembagian wilayah territori-
al-administratif;

��� 5DWL¿NDVL� GDQ� SHQJDGXDQ� SHU-
janjian internasional;

5. Berdasarkan rekomendasi Pres-
iden Republik Azerbaijan, per-
setujuan anggaran negara Re-
publik Azerbaijan dan kontrol 
terhadap pelaksanaannya;

6. Amnesti;

7. Berdasarkan rekomendasi Pres-
iden Republik Azerbaijan, per-
setujuan doktrin militer Repub-
lik Azerbaijan;

8. Pada kasus-kasus yang ditetap-
kan dalam Konstitusi ini, per-
setujuan dekrit-dekrit Presiden 
Republik Azerbaijan;

9. Berdasarkan rekomendasi Presi-
den Republik Azerbaijan dengan 
memberikan persetujuan terha-
dap pengangkatan Perdana Men-
teri Republik Azerbaijan;

10. Berdasarkan rekomendasi Pres-
iden Republik Azerbaijan pen-
gangkatan hakim Mahkamah 
Konstitusi Republik Azerbai-
jan, Mahkamah Agung Repub-
lik Azerbaijan dan Pengadilan 
Ekonomi Republik Azerbaijan;

11. Berdasarkan rekomendasi Pres-
iden Republik Azerbaijan, den-
gan memberikan izin untuk 
mengangkat atau memberhenti-
kan Jaksa Penuntut Umum Re-
publik Azerbaijan;

12. Pemberhentian Presiden Re-
publik Azerbaijan dengan 
cara dakwaan berdasarkan re-
komendasi Mahkamah Konsti-
tusi Republik Azerbaijan;
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13. Berdasarkan rekomendasi 
Presiden Republik Azerbaijan, 
pemberhentian hakim;

14. Pengambilan keputusan ber-
dasarkan pemungutan suara 
rahasia dalam Kabinet Mentri 
Republik Azerbaijan;

15. Berdasarkan rekomendasi Pres-
iden Republik Azerbaijan, pen-
gangkatan dan pemberhentian 
anggota dewan pengurus admin-
istrasi bank nasional Republik 
Azerbaijan;

16. Berdasarkan rekomendasi 
Presiden Republik Azerbaijan, 
dengan memberikan persetu-
juan untuk mendaftar Angka-
tan Militer Republik Azerbai-
jan untuk operasi-operasi di 
luar tugas normal mereka;

17. Berdasarkan permintaan Presi-
den Republik Azerbaijan, den-
gan memberikan persetujuan 
untuk mengumumkan perang 
dan mengakhiri pakta perda-
maian;

18. Pengumuman referendum;am-
nesty

19. Penetapan Dewan Auditor.

(2) Sebagaimana persoalan-persoalan 
yang ditetapkan pada ayat 1-5 pasal 
ini undang-undang disetujui oleh 
mayoritas 63 suara, sebagaimana 
persoalan-persoalan dekrit disetu-
jui dengan cara yang sama jika tidak 
dinyatakan sebaliknya oleh Konsti-
tusi ini.

(3) Dekrit juga diambil berdasarkan 
persoalan-persoalan lain yang ber-
kaitan dengan Konstitusi ini yang 
berada di bawah kewenangan Par-
lemen [Majlis Milli] Republik Azer-
baijan.

(4) Bagian pertama dari pasal ini dapat 
dilengkapi dengan Hukum Tata 
Negara.

Pasal 96

Hak Inisiatif Legislatif

(1) Hak inisiatif legislatif di Parlemen 
[Majlis Milli] Republik Azerbaijan 
(hak untuk mengajukan  rancangan 
undang-undang dan masalah-masalah 
lain untuk pertimbangan oleh Parle-
men [Majlis Milli] Republik Azerbai-
jan) menjadi milik deputi Parlemen 
[Majlis Milli] Republik Azerbaijan, 
Presiden Republik Azerbaijan, Mah-
kamah Agung Republik Azerbaijan 
dan Ali Majlis of Nakhichevan Au-
tonomous Republik.

(2) Rancangan undang-undang atau 
dekrit yang disampaikan untuk 
dipertimbangkan oleh Parlemen 
[Majlis Milli] Republik Azerbaijan 
oleh Presiden Republik Azerbaijan, 
Mahkamah Agung Republik Azer-
baijan atau Ali Majlis Republik Oto-
nom Nakhichevan, sebagai inisiatif 
legislatif, diputuskan lewat pemu-
ngutan suara.

(3) Amandemen dalam rancangan un-
dang-undang atau dekrit semacam 
itu diajukan dengan persetujuan 
badan yang menggunakan hak nisi-
atif legislatif.

(4) Rancangan undang-undang atau 
dekrit disampaikan untuk diper-
timbangkan oleh Parlemen [Maj-
lis Milli] Republik Azerbaijan oleh 
Presiden Republik Azerbaijan, Mah-
kamah Agung Republik Azerbaijan 
atau Ali Majlis Republik Otonom 
Nakhichevan, sebagai inisiatif legis-
latif, diputuskan lewat pemungutan 
suara di Parlemen [Majlis Mill] Re-
publik Azerbaijan dalam dua bulan.
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(5) Jika rancangan undang-undang atau 
dekrit yang dinyatakan Presiden 
Republik Azerbaijan, Mahkamah 
Agung Republik Azerbaijan atau 
Ali Majlis Republik Otonom Nakh-
ichevan terkait hal yang mendesak, 
maka waktu yang ditetapkan adalah 
20 hari.

(6) Dalam hal 40 ribu warga negara Re-
publik Azerbaijan ingin menggu-
nakan hak mereka untuk menginisi-
asi suatu peraturan harus ditetapkan 
dengan regulasi.

(7) Draf peraturan perundangan dan 
resolusi harus dibuktikan dan tujuan 
untuk mengadopsi regulasi tersebut 
harus ditunjukan.

Pasal 97

Masa pengajuan undang-undang 
untuk ditandatangani

1. Rancangan undang-undang diaju-
kan kepada Presiden Republik Azer-
baijan untuk ditandatangani dalam 
14 hari semenjak hari penerimaan-
nya.

2. Rancangan undang-undang yang 
mendesak diajukan kepada Prese-
iden Republik Azerbaijan untuk 
ditandatangani dalam 24 jam se-
menjak waktu penerimaannya.

Pasal 98

Keabsahan Tindakan Parlemen 
[Majlis Milli] Republik Azerbaijan

Jika tidak ditetapkan sebaliknya dalam 
undang-undang dan dekrit Parle-
men [Majlis Milli] Republik Azerbai-
jan, undang-undang dan dekrit terse-
but menjadi abash semenjak tanggal 
publikasinya.

Pasal 98-1. 

Disolusi Parlemen (Milli Majlis) dari 
Republik Azerbaijan

I. Presiden Republik Azrbaijan diberi 
kewenangan untuk dapat melengser-
kan parlemen (Majlis Milli) jika da-
lam masa siding Majelis Milli Repub-
lik Azerbaijan mengungkapkan dua 
kali kepada Kabinet Kementerian Re-
publik Azerbaijan atau jika Majelis 
Milli dari Republik Azerbaijan gagal 
untuk dipilih dalam periode kandidat 
dinominasikan untuk keanggotaan-
nya di Mahkamah Konstitusi, Mahka-
mah Agung, dan Pimpinan Bank Sen-
tral Azerbaijan atas dua kali pendaft-
aran Presiden Azerbaijan, dan dalam 
hal Majelis Milli Azerbaijan gagal un-
tuk memenuhi kewajiban sesuai Pasal 
94, 95, dan 97, dan juga Bagian II, III, 
IV, dan V pada pasal 96 karena alasan 
yang tidak terbantahkan. 

II. Dalam hal Majlis Milli Republik 
Azerbaijan yang dipilih melalui pemi-
lihan luar biasa, Rapat Dewan Majelis 
Milli bias kurang dari lima tahun. Da-
lam kasus demikian, pemilihan biasa 
Majlis Milli Republik Azerbaijan ha-
rus diselenggarakan pada hari Minggu 
pertama bulan November di tahun ke-
lima ketika Majlis Milli Republik 
Azerbaijan yang dipilih melalui pemi-
lihan luar biasa melaksanakan  Rapat 
Dewan Majlis Milli. 

BAB VI

KEKUASAAN EKSEKUTIF

Pasal 99

Pemilik Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif pada Republik 
Azerbaijan adalah milik Presiden Repub-
lik Azerbaijan.
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Pasal 100

Syarat Kandidat Jabatan Presiden 
Republik Azerbaijan

Warga negara Republik Azerbaijan yang 
berusia tidak kurang dari 35 tahun, mene-
tap di wilayah teritorial Republik Azer-
baijan lebih dari 10 tahun, memiliki hak 
suara, belum pernah menjalani hukuman, 
tidak memiliki kewajiban di negara lain, 
dengan gelar universitas, tidak memilik 
kewarganegaraan ganda, dapat dipilih 
sebagai Presiden Republik Azerbaijan.

Pasal 101

Prosedur Pemilihan Presiden 
Republik Azerbaijan

(1) Presiden Republik Azerbaijan dip-
ilih untuk masa 5 tahun dengan cara 
pemilihan yang umum, langsung, dan 
sama, dengan kartu pemungutan suara 
yang bebas, pribadi, dan rahasia.

(2) Presiden Republik Azerbaijan dipilih 
oleh mayoritas dua per tiga suara.

(3) Jika mayoritas yang dikehendaki ti-
dak terpenuhi dalam pemilihan pu-
taran pertama, maka putaran kedua 
akan diadakan pada Minggu kedua 
setelah putaran pertama. Hanya dua 
kandidat yang memperoleh suara 
terbanyak pada putaran pertama, 
atau dua kandidat yang hampir 
mendekati yang pertama, yang ha-
rus mengulang kembali pencalonan 
mereka, akan ikut serta dalam pemi-
lihan putaran kedua.

(4) Kandidat yang memperoleh mayori-
tas suara pada putaran kedua dipilih 
sebagai Presiden Republik Azerbai-
jan.

(5) Tidak ada seorangpun yang bisa dip-
ilih sebagai Presiden Republik Azer-
baijan secara berturut-turut lebih 
dari dua kali. Prosedur pelaksanaan 

pasal ini ditetapkan dalam perun-
dang-undangan.

(6) Aturan dalam rangka pelaksanaan 
dari pasal ini harus diundangkan lagi 
dengan peraturan perundang-undan-
gan.

Pasal 102

Hasil Pemilihan Presiden Republik 
Azerbaijan

Hasil pemilihan Presiden Republik Azer-
baijan diumumkan secara resmi oleh 
Mahkamah Konstitusi Republik Azerbai-
jan dalam 7 hari semenjak hari pemung-
utan suara.

Pasal 103

Sumpah Orang Yang Terpilih Sebagai 
Presiden Republik Azerbaijan

(1) Seseorang yang terpilih sebagai 
Presiden Republik Azerbaijan, da-
lam tiga hari semenjak hasil pemi-
lihan Presiden Republik Azerbai-
jan diumumkan, dengan partisipasi 
para hakim Mahkamah Konsti-
tusi Republik Azerbaijan mengang-
kat sumpah: “Dengan menjalankan 
kekuasaan Presiden Republik 
Azerbaijan, saya bersumpah un-
tuk mengikuti Konstitusi Republik 
Azerbaijan, melindungi kedaulatan 
dan kesatuan teritorial negara, untuk 
melayani masyarakat.”

(2) Presiden Republik Azerbaijan di-
anggap mulai memegang kekuasaan 
resminya semenjak hari ketika ia 
diambil sumpahnya.

Pasal 103-1.

Wakil Presiden Republik Azerbaijan

 (1) Wakil Presiden pertama dan Wakil 
Presiden Republik Azerbaijan dipi-
lih dan diberhentikan oleh Presiden 
Republik Azerbaijan.
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(2) Setiap warga negara Republik Azer-
baijan memiliki hak untuk memi-
lih dan tidak memiliki kewajiban di 
negara lain dapat dipilih untuk men-
jadi Wakil presiden Republik Azer-
baijan di masa datang.

Pasal 104

Ketidakmampuan Presiden Republik 
Azerbaijan Untuk Carry Out 

Kekuasaannya

(1) Presiden Republik Azerbaijan di-
anggap melepaskan jabatannya 
ketika mengundurkan diri, keti-
dakmampuan yang menyeluruh 
untuk memenuhi kekuasaannya 
karena sakit, dipecat dari jabatan-
nya dalam beberapa kasus dan da-
lam tatatertib yang ditetapkan da-
lam Konstitusi ini.

(2) Ketika Presiden Republik Azerbai-
jan berhenti, permintaan pengundu-
ran dirinya diserahkan kepada Mah-
kamah Konstitusi Republik Azerbai-
jan. Pengadian Republik Azerbaijan 
yang telah memastikan bahwa Pres-
iden Republik Azerbaijan mengirim 
pengunduran dirinya sendiri men-
gambil keputusan untuk menerima 
pengunduran diri tersebut. Semen-
jak saat itu, Presiden tersebut di-
anggap meninggalkan jabatannya 
karena mengundurkan diri.

(3) Setelah menerima pemberitahuan 
tentang halangan tetap dari Presiden 
Republik Azerbaijan untuk men-
jalankan kekuasaannya karena kes-
ehatan yang memburuk, Parlemen 
[Majlis Milli] Republik Azerbaijan 
menyerahkannya pada Mahkamah 
Konstitusi Republik Azerbaijan un-
WXN� PHQJNODUL¿NDVL� IDNWD� LQL�� .H-
tika Mahkamah Konstitusi Repub-
lik Azerbaijan membenarkan fakta, 
maka masalahnya selesai.

Pasal 105

Pelaksanaan Kekuasaan Presiden 
Republik Azerbaijan Pada 

Pengunduran Dirinya

(1) Kapanpun Presiden Republik Azer-
baijan mengundurkan diri dari ja-
batannya, pemilihan luar biasa 
dilaksanakan dalam tiga bulan. Pada 
kasus demikian, sampai Presiden 
Republik Azerbaijan yang baru ter-
pilih, Ketua Parlemen [Majlis Milli] 
Republik Azerbaijan akan men-
jalankan kekuasaan Presiden Re-
publik Azerbaijan.

(2) Jika selama waktu yang disebut-
kan Ketua Parlemen [Malis Milli] 
Republik Azerbaijan yang men-
jalankan kekuasaan Presiden Re-
publik Azerbaijan mengundurkan 
diri, maka Perdana Menteri Repub-
lik Azerbaijan akan menjalankan 
kekuasaan Presiden Republik Azer-
baijan.

(3) Jika Perdana Menteri Republik 
Azerbaijan tidak mampu memenuhi 
kekuasaan Presiden Republik Azer-
baijan karena alasan-alasan yang 
dikemuakakan pada ayat II pasal 
ini, maka Parlemen [Majlis Mlli] 
Republik Azerbaijan mengeluarkan 
dekrit tentang delegasi kekuasaan 
Presiden Repulik Azerbaijan kepada 
pejabat lain.

Pasal 106

Kekebalan Presiden Republik 
Azerbaijan

Presiden Republik Azerbaijan menikmati 
hak kekebalan personal. Kehormatan dan 
martabat Presiden Republik Azerbaijan 
dilindungi oleh undang-undang.
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Pasal 106.1

 IMUNITAS WAKIL PRESIDEN 
REPUBLIK AZERBAIJAN

(1) Wakil Presiden Republik Azerbaijan 
menikmati kekebalan selama masa 
kekuasaannya.

(2) Wakil Presiden Republik Azerbai-
jan tidak boleh ditangkap, dibawa 
ke tanggung jawab pidana kec-
uali kasus-kasus ketika dia tertang-
kap basah, tindakan-tindakan di-
sipliner mungkin tidak diterapkan 
kepadanya oleh pengadilan, dia ti-
dak boleh digeledah.

(3) Wakil Presiden Republik Azerbaijan 
dapat ditangkap jika tertangkap ba-
sah. Dalam kasus demikian, badan 
yang ditahan Wakil Presiden harus 
segera memberi tahu Jaksa Agung 
Republik Azerbaijan tentang fakta 
tersebut.

(4) Kekebalan Wakil Presiden Republik 
Azerbaijan hanya dapat dihentikan 
oleh Presiden Republik Azerbaijan, 
berdasarkan aplikasi Jaksa Agung 
Republik Azerbaijan.

Pasal 107

Pemecatan Presiden Republik 
Azerbaijan

(1) Dalam kasus kejahatan besar yang 
dilakukan Presiden Republik Azer-
baijan persoalan pemecatan Pres-
iden diserahkan kepada Parlemen 
[Majlis Mill] Republik Azerbaijan 
pada inisiatif Mahkamah Konstitusi 
Republik Azerbaijan berdasarkan 
pada kesimpulan-kesimpulan Mah-
kamah Agung Republik Azerbaijan 
yang berlangsung dalam 30 hari.

(2) Presiden Republik Azerbaijan mun-
gkin dipecat dari jabatannya dengan 
dekrit Parlemen [Majlis Milli] Re-
publik Azerbaijan yang diambil dari 
mayoritas 95 suara deputi. Dekrit 
ini diandatangani oleh Ketua Mah-
kamah Konstitusi Republik Azer-
baijan. Jika Mahkamah Konstitusi 
Republik Azerbaijan gagal menan-
datangani dekrit tersebut dalam 
satu minggu, dia tidak akan berlaku 
mengikat.

(3) Dekrit tentang pemecatan Presiden 
Republik Azerbaijan dari jabatan-
nya harus diterima dalam dua bulan 
semenjak permintaan Pengadilan 
Konstitsional Republik Azerbaijan 
kepada Parlemen [Majlis Milli] Re-
publik Azerbaijan. Jika dekrit terse-
but tidak diambil dalam waktu yang 
ditentukan, maka dakwaan menen-
tang Presiden Republik Azerbaijan 
dianggap ditolak.

Pasal 109

Wewenang Presiden Republik 
Azerbaijan

Presiden Republik Azerbaijan:

(1) Mengumumkan pemilihan Parle-
men [Majlis Mili] Republik Azer-
baijan;

(2) Mengajukan kepada Parlemen [Ma-
jlis Milli] Republik Azerbaijan an-
ggaran negara Republik Azerbaijan 
untuk disetujui;

(3) Menyetujui program ekonomi dan 
sosial negara;

(4) Dengan persetujuan Parlemen [Ma-
jlis Milli] Republik Azerbaijan 
menunjuk Perdana Menteri Repub-
lik Azerbaijan, menolak Perdana 
Menteri Republik Azerbaijan;
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(5) Menyetujui dan menolak ang-
gota Kabinet Menteri Republik 
Azerbaijan; kapan pun diperlukan 
dapat memimpin pertemuan-per-
temuan Kabinet Menteri Republik 
Azerbaijan;

(6) Mengambil keputusan tentang pen-
gunduran diri Kabinet Menteri Re-
publik Azerbaijan;

(7) Membentuk badan-badan kekua-
saan eksekutif pusat dan daerah da-
lam batas-batas jumlah yang diberi-
kan dalam anggaran negara Repub-
lik Azerbaijan;

(8) Membatalkan dekrit dan perintah 
Kabinet Menteri Republik Azerbai-
jan dan Kabinet Menteri Republik 
Otonom Nakhichevan, tindakan-tin-
dakan badan-badan kekuasaan ekse-
kutif pusat dan daerah;

(9) Mengajukan proposal kepada Par-
lemen [Majlis Milli] Republik 
Azerbaijan tentang pengangka-
tan para hakim Mahkamah Konsti-
tusi Republik Azerbaijan, Mahka-
mah Agung Republik Azerbaijan 
dan Pengadilan Ekonomi Repub-
lik Azerbaijan; pengangkatan para 
hakim pengadilan lainnya dari Re-
publik Azerbaijan; dengan persetu-
juan Parlemen [Majlis Milli] Re-
publik Azerbaijan mengangkat dan 
memberhentikan Prokurator Umum 
Republik Azerbaijan;

(10) Mengajukan rekomendasi kepada 
Parlemen [Majlis Milli] Repub-
lik Azerbaijan tentang pengangka-
tan dan pemberhentian anggota de-
wan pengurus administrasi Repub-
lik Azerbaijan;

(11) Mengajukan kepada Parlemen [Ma-
jlis Milli] Republik Azerbaian untuk 
menyetujui doktrin militer Republik 
Azerbaijan;

(12) Mengangkat dan memberhentikan 
pejabat tingkat tinggi Angkatan mi-
liter Republik Azerbaijan;

(13) Membentuk perjabat eksekutif Pres-
iden Republik Azerbaijan, men-
gangkat ketuanya;

(14) Mengangkat dan memberhentikan 
wakil-wakil sah Presiden Republik 
Azerbaijan;

(15) Mengajukan rekomendasi kepada 
Parlemen [Majlis Milli] Republik 
Azerbaijan tentang pembentukan 
wakil diplomatik Republik Azer-
baijan di luar negeri dan di bawah 
organisasi-organisasi internasional. 
Mengangkat dan memberhentikan 
wakil diplomatis Republik Azerbai-
jan di luar negeri dan di organisa-
si-organisasi internasional;

(16) Menerima surat kepercayaan diplo-
matik dari perwakilan diplomatik 
negara asing;

(17) Menandatangani perjanjian antar neg-
ara dan antar pemerintah, member-
ikan perjanjian antar negara kepada 
Parlemen [Majlis Milli] Republik 
$]HUEDLMDQ� XQWXN� UDWL¿NDVL� GDQ� SHQ-
JDGXDQ��PHQDQGDWDQJDQL�GHNULW�UDWL¿-
kasi perjanjian internasional;

(18) Mengumumkan referendum;

(19) Menandatangani dan menerbitkan 
undang-undang;

(20) Mempertanyakan kewarganegaraan;

(21) Mempertanyakan pemberian per-
lindungan politis;
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(22) Memberikan pengampunan;

(23) Memberikan penghargaan negara;

(24) Mengangkat pangkat-pangkat tinggi 
militer dan pangkat-pangkat khu-
susu;

(25) Mengumumkan mobilisasi penuh 
atau sebagian dan juga demobil-
isasi;

(26) Mengambil keputusan yang me-
minta warga negara Republik Azer-
baijan untuk wajib militer dan men-
girim ke tentara cadangan dari wajib 
militer;

(27) Membentuk Dewan Keamanan Re-
publik Azerbaijan;

(28) Mengajukan rekomendasi kepada 
arlemen [Majlis Milli] Republik 
Azerbaijan tentang persetujuan un-
tuk menggunakan Angkatan Militer 
Republik Azerbaijan dalam melak-
sanakan tugas-tugas di luar tugas 
normalnya;

(29) Mengumumkan negara dalam 
keadaan darurat dan keadaan 
perang;

(30) Dengan persetujuan Parlemen [Ma-
jlis Milli] Republik Azerbaijan 
mengumumkan perang dan menan-
datangani perjanjian damai;

(31) Membentuk badan keamanan khu-
sus dalam batas-batas jumlah yang 
diberikan dari anggaran negara Re-
publik Azerbaijan;

(32) Membereskan persoalan-persoalan 
lain di bawah Konstitusi ini yang ti-
dak menyinggung wewenang Parle-
men [Majlis Milli] Republik Azer-
baijan dan pengadilan hukum Re-
publik Azerbaijan;

Pasal 110

Menandatangani undang-undang

(1) Presiden Republik Azerbaijan 
menandatangani undang-undang 
dalam 56 hari setelah pengajuannya. 
Jika Presiden Republik Azerbaijan 
keberatan atas sebuah undang-un-
dang ia dapat mengembalikannya 
kepada Parlemen [Majlis Milli] 
Republik Azerbaijan dalam waktu 
yang ditentukan tanpa menandatan-
ganinya, beserta komentar-komen-
tarnya.

(2) Jika Presiden Republik Azerbaijan 
lalai menandatangani undang-un-
dang terkait tata negara, undang-un-
dang tersebut tidak dapat diberlaku-
kan. Jika Parlemen [Malis Milli] 
Republik Azerbaijan menerima den-
gan mayoritas 83 suara, dan dengan 
mayortas 83 suara undang-undang 
yang diterima sebelumnya oleh 
mayoritas 63 suara, undang-undang 
yang tersebut dapat diberlakukan 
setelah pemungutan suara diulangi.

Pasal 111

Deklarasi keadaan perang

Dalam kasus-kasus pendudukan beber-
apa bagian wilayah teritorial Repub-
lik Azerbaijan, pernyataan perang oleh 
satu atau beberapa negara asing menen-
tang Republik Azerbaijan, blokade atas 
wilayah teritorial Republik Azerbaijan 
dan juga kapan pun ada bahaya serangan 
militer terhadap Republik Azerbaijan, 
blokade atas wilayah teritorial Republik 
Azerbaijan dan juga dalam kasus adanya 
ancaman pemblokadean tersebut, maka 
Presiden Republik Azerbaijan meng-
umumkan keadaan perang di seluruh 
wilayah Republik Azerbaijan atau 
wilayah-wilayah tertentu, dan dalam 24 
jam mengajukan dekrit masing-masing 
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untuk disetuji Parlemen [Majlis Milli] 
Republik Azerbaijan.

Pasal 112

Negara darurat

Kapanpun terjadi bencana, wabah, penya-
kit binatang, bencana lingkungan dan 
bencana lainnya serta terjadinya aksi-aksi 
yang bertujuan untuk melanggar kesatuan 
wilayah teritorial Republik Azerbaijan, 
pemberontakan atau perebutan kekua-
saan, dengan kekcauan massal yang 
GLLNXWL� ROHK� NHNHUDVDQ�� NRQÀLN�NRQÀLN�
lainnya yang mengancam kehidupan dan 
keamanan warga, atau aktivitas normal 
badan-badan negara, Presiden Republik 
Azerbaijan dapat mengumumkan negara 
darurat di wilayah-wilayah individual 
Republik Azerbaijan dan dalam 24 jam 
mengajukan dekrit masing-masing untuk 
disetujui oleh Parlemen [Majlis Milli] 
Republik Azebaijan.

Pasal 113

Keputusan-keputusan Presiden 
Republik Azerbaijan

(1) Dengan menetapkan prosedur-
prosedur umum, Presiden Repub-
lik Azerbaijan mengeluarkan dekrit, 
sedangkan untuk masalah-masalah 
lain dia dapat mengeluarkan perin-
tah.

(2) Jika tidak ditetapkan sebaliknya da-
lam dekrit dan perintah Presiden 
Repblik Azerbaijan, hal-hal tersebut 
valid semenjak hari publikasinya.

Pasal 114

Status Kabinet Menteri Republik Azer-
baijan

(1) Untuk pelaksanaan kekuasaan ek-
sekutif, Presiden Republik Azerbai-
jan menetapkan kabinet Menteri Re-
publik Azerbaijan.

(2) Kabinet menteri Republik Azerbai-
jan adalah badan tertinggi kekua-
saan eksekutif Presiden Republik 
Azerbaijan.

(3) Kabinet Menteri Republik Azer-
baijan di bawah Presiden Republik 
Azerbaijan dan memberikan laporan 
kepadanya.

(4) Prosedur aktivitas Kabinet Ment-
eri Republik Azerbaijan ditetapkan 
oleh Presiden Republik Azerbaijan.

Pasal 115

Susunan Kabinet Menteri Republik 
Azerbaijan

Kabinet Menteri Republik Azerbai-
jan meliputi Perdana Menteri Republik 
Azerbaijan, wakil-wakilnya, para meneri 
dan kepala badan-badan pusat kekuasaan 
eksekutif lainnya.

Pasal 116

Berakhirnya kabinet menteri 
Republik Azerbaijan

Pada hari ketika Presiden Republik Azer-
baijan yang baru terpilih mulai memper-
oleh hak-haknya dan mulai menjalankan 
kekuasaannya, maka Kabinet Menteri 
Republik Azerbaijan sebelumnya dinya-
takan berhenti.

Pasal 117

Rapat-rapat Kabinet Menteri 
Republik Azerbaijan

Sebagaimana seharusnya, Perdana Menteri 
Republik Azerbaijan memimpin rapat-ra-
pat Kabinet Menteri Republik Azerbaijan.

Pasal 118

Prosedur pengangkatan Perdana 
Menteri Republik Azerbaijan

(1) Perdana menteri Republik Azerbai-
jan diangkat oleh Presiden Republik 
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Azerbaijan dengan persetujuan Par-
lemen [Majlis Mlli] Republik Azer-
baijan.

(2) Kandidat yang diusulkan untuk posisi 
Perdana Menteri Republik Azerbai-
jan diajukan untuk dipertimbangkan 
oleh Parlemen [Majlis Milli] Repub-
lik Azerbaijan oleh Presiden Republik 
Azerbaijan tidak lebih dari satu bulan 
semenjak hari ketika presiden mulai 
menjalankan kekuasaannya, atau ti-
dak lebih dari dua minggu semenjak 
hari berakhirnya Kabinet Menteri Re-
publik Azerbaijan.

(3) Parlemen [Majlis Milli] Repub-
lik Azerbaijan mengambil kepu-
tusan terkait calon Perdana Ment-
eri Republik Azerbaijan tidak lebih 
dari satu minggu semenjak hari ke-
tika calon tersebut diajukan. Jika 
prosedur yang disebutkan dilanggar, 
atau para calon yang diusulkan oleh 
Presiden Republik Azerbaijan untuk 
posisi Perdana Menteri Republik 
Azerbaijan ditolak tiga kali, maka 
Presiden Republik Azerbaijan dapat 
menunjuk Perdana Menteri Repub-
lik Azerbaijan tanpa persetujuan 
Parlemen [Majlis Milli] Republik 
Azerbaijan.

Pasal 119

Otoritas Kabinet Menteri Republik 
Azerbaijan

Kabinet Menteri Republik Azerbaijan:

(1) Mempersiapkan rancangan angga-
ran negara Republik Azerbaijan dan 
mengajukannya pada Presiden Re-
publik Azerbaijan;

(2) Melaksanakan anggaran negara Re-
publik Azerbaijan;

(3) Melaksanakan kas keuangan dan 
kebijakan moneter;

(4) Melaksanakan program-program 
ekonomi negara;

(5) Melaksanakan program-program 
sosial negara;

(6) Melaksanakan kontrol terhadap 
para menteri dan badan-badan pusat  
kekuasaan eksekutif lainnya, mem-
batalkan keputusannya;

(7) Menyelesaikan persoalan-persoalan 
lain yang didelegasikan kepadanya 
oleh Presiden Republik Azerbaijan.

Pasal 120

Keputusan-keputusan Kabinet 
Menteri Rpeublik Azerbaijan

(1) Dengan menetapkan prosedur-
prosedur umum, Kabinet Menteri 
Republik Azerbaijan mengeluarkan 
dekrit-dekrit, sementara untuk ma-
salah-masalah lain, dia mengeluar-
kan perintah.

(2) Jika tidak ditetapkan sebaliknya 
dalam dekrit-dekrit dan tata tertib 
Kabinet Menteri Republik Azer-
baijan, ia sah semenjak hari pub-
likasinya.

Pasal 121

Syarat-syarat pencalonan posisi 
anggota Kabinet Menteri Republik 

Azerbaijan

(1) Perdana Menteri Republik Azerbai-
jan bisa berasal dari warga Repub-
lik Azerbaijan tidak kurang dari 30 
tahun, memiliki hak pilih, dengan 
gelar universitas, tidak memiliki ke-
wajiban di negara lain.

(2) Wakil Perdana Menteri Republik 
Azerbaijan, para menteri, kepala 
badan pusat kekuasaan ekseku-
tif lainnya bisa dari warga Repub-
lik Azerbaijan yang berusia tidak 
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kurang dari 25 tahun, memiliki hak 
pilih, dengan gelar universitas, tidak 
memiliki kewajiban di negara lain.

Pasal 122

Syarat-syarat anggota Kabinet 
Meneri Republik Azerbaijan

Perdana Menteri Republik Azerbaijan, 
waklinya, para menteri, kepala badan 
pusat kekuasaan eksekutif lainnya tidak 
dapat menduduki posisi apapun, tanpa 
tergantung pada prosedur pemilihan dan 
pengangkatan, tidak dapat terlibat dalam 
bisnis, perdagangan, dan aktivitas berba-
yar lainnya kecuali aktivitas ilmiah, peda-
gogis, dan kreatif, tidak bisa mendapa-
tkan gaji selain gajinya dan dana untuk 
aktivitas ilmiah, pedagogis, dan kreatif.

Pasal 123

Kekebalan Perdana Menteri Republik 
Azerbaijan

(1) Perdana Menteri Republik Azer-
baijan memiliki kekebalan selama 
masa kekuasaannya.

(2) Perdana Menteri Republik Azerbai-
jan tidak boleh ditangkap, dimiintai 
pertanggungjawaban kriminal ke-
cuali kasus-kasus ketika ia ditang-
kap saat melakukan tindakan krim-
inal, tindakan disipliner tidak dapat 
diperlakukan padanya oleh penga-
dilan hukum, ia tidak dapat diseli-
diki.

(3) Perdana Menteri Republik Azerbai-
jan dapat ditangkap jika ia ditangkap 
ketika melakukan tindakan krim-
inal. Dalam kasus ini badan yang 
ditangkap, deputi Parlemen [Maj-
lis Milli] Republik Azerbaijan harus 
langsung memberitahukan Prokura-
tor Umum Republik Azerbaijan ten-
tang kasus tersebut.

(4) Kekebalan Perdana Menteri Repub-
lik Azerbaijan hanya dapat dihenti-
kan oleh Presiden Republik Azer-
baijan, berdasarkan permintaan 
Prokurator Umum Republik Azer-
baijan.

Pasal 124

Badan-badan kekuasaan eksekutif 
daerah

(1) Kepala badan-badan kekuasaan ek-
sekutif menjalankan kekuasaan ek-
sekutif secara lokal.

(2) Kepala badan-badan kekuasaan ek-
sekutif diangkat dan diberhentikan 
dari jabatannya oleh Presiden Re-
publik Azerbaijan.

(3) Batas-batas otoritas kekuasaan 
badan-badan eksekutif daerah diten-
tukan oleh Presiden Republik Azer-
baijan.

BAB VII

KEKUASAAN YUDISIAL

Pasal 125

Kekuasaan Yudisial

(1) Kekuasaan yudisial di Azerbaijan 
dilaksanakan oleh pengadilan hu-
kum.

(2) Kekuasaan yudisial dilaksanakan 
melalui Mahkamah Konstitusi Re-
publik Azerbaijan, Mahkamah 
Agung Republik Azerbaijan, penga-
dilan hukum umum dan khusus Re-
publik Azerbaijan.

(3) Kekuasaan yudisial dilaksanakan 
dengan cara konstitusional, persi-
dangan pidana dan perdata dan ben-
tuk-bentuk legislasi lainnya yang 
ditetapkan oleh undang-undang.
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(4) Di semua persidangan hukum, ke-
cuali persidangan konstitusional, 
kantor prokurator Republik Azer-
baijan dan para hakim ikut serta.

(5) Sistem yudisial dan persidangan hu-
kum di Republik Azerbaijan ditetap-
kan oleh undang-undang.

(6) Penggunaan sarana-sarana le-
gal yang bertujuan untuk mengu-
bah otoritas pengadilan hukum dan 
membangun undang-undang luar 
biasa yang ditetapkan dengan un-
dang-undang adalah terlarang.

(7) Putusan Pengadilan harus memuat 
pencarian fakta. 

Pasal 126

Syarat-syarat calon jabatan hakim

(1) Para hakim adalah warga negara Re-
publik Azerbaijan yang berusia ti-
dak kurang dari 30 tahun, memiliki 
hak suara, sarjana di bidang hukum 
dan minimal lima tahun pengalaman 
kerja di ranah hukum.

(2) Para hakim tidak boleh menduduki 
jabatan lainnya, terlepas dari cara 
pemilihan dan pengangkatannya, ti-
dak boleh terlibat dalam bisnis, per-
dagangan, dan aktivitas berbayar 
lainnya, kecuali aktivitas ilmiah, 
pedagogis, dan kreatif, tidak boleh 
terlibat dalam aktivitas politik dan 
bergabung dengan partai politik, ti-
dak boleh menerima gaji selain ga-
jinya dan uang untuk aktivitas ilm-
iah, pedagogis, dan kreatif.

Pasal 127

Independensi hakim, prinsip pokok, 
dan syarat-syarat pelaksanaan 

peradilan

1. Para hakim bersifat independen, 
mereka hanya berada di bawah 

Konstitusi dan undang-undang Re-
publik Azerbaijan, mereka tidak 
dapat digantikan selama masa otori-
tas mereka.

2. Dengan pertimbangan persoa-
lan-persoalan hukum, para hakim 
harus adil, tidak berat sebelah, mer-
eka harus memberikan persamaan 
hukum kepada pihak-pihak yang 
berperkara, keputusan berdasarkan 
fakta dan menurut undang-undang.

3. Pembatasan langsung dan tidak 
langsung terhadap persidangan hu-
kum dari bagian seseorang dan ter-
kait dengan beberapa alasan, pen-
garuh ilegal, ancaman dan gangguan 
tidak diizinkan.

4. Keadilan akan dilaksanakan ber-
dasarkan persamaan warga negara 
sebelum undang-undang dan penga-
dilan hukum.

5. Pada semua pengadilan hukum, per-
sidangan kasus-kasus hukum bersi-
fat terbuka.

6. Persidangan tertutup hanya diiz-
inkan untuk kasus hukum jika pen-
gadilan hukum memutuskan bahwa 
persidangan terbuka dapat mem-
buka rahasia negara, rahasia profe-
sional dan komersial, atau bahwa 
perlu menjaga kerahasiaan dalam 
rangka menghormati kehidupan ses-
eorang atau keluarga.

7. Persidangan hukum dilaksanakan 
berdasarkan prinsip persaingan.

8. Setiap orang memiliki hak untuk 
pembelaan pada semua tingkatan 
persidangan hukum.

9. Keadilan didasarkan pada asas pra-
duga tak bersalah.
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10. Di Republik Azerbaijan, persidan-
gan hukum dilaksanakan dalam ba-
hasa negara Republik Azerbaijan 
atau dalam bahasa mayoritas popu-
lasi di daerah tertentu. Orang yang 
terlibat persidangan hukum yang ti-
dak mengetahui bahasa persidan-
gan memiliki hak untuk mempela-
jari materi-materi persidangan, am-
bil bagian dalam legal persidangan 
dengan menggunakan penerjemah, 
untuk membuat pernyataan di pen-
gadilan dalam bahasa ibunya.

Pasal 128

Kekebalan hakim

(1) Para hakim memiliki kekebalan hu-
kum.

(2) Seorang hakim dapat dimintai per-
tanggungjawaban kejahatan hanya 
berdasarkan undang-undang.

(3) Otoritas hakim hanya dapat dihen-
tikan berdasarkan alasan dan atur-
an-aturan yang ditetapkan dengan 
undang-undang.

(4) Kapanpun hakim melakukan ke-
jahatan, maka Presiden Republik 
Azerbaijan, berdasarkan kesimpu-
lan-kesimpulan Mahkamah Agung 
Republik Azerbaijan, dapat mem-
buat pernyataan dalam Parlemen 
[Majlis Milli] Republik Azerbaijan 
dengan inisiatif memberhentikan 
para hakim dari jabatannya. Kesi-
mpulan masing-masing Mahkamah 
Agung Republik Azerbaijan harus 
diajukan kepada Presiden Repub-
lik Azerbaian dalam 30 hari setelah 
permintaannya.

(5) Keputusan tentang pemberhentian 
para hakim Mahkamah Konstitusi 
Republik Azerbaijan dan Penga-
dilan Ekonomi Republik Azerbaijan 

diambil oleh Parlemen [Majlis 
Milli] Republik Azerbaijan dengan 
mayoritas 83 suara; keputusan ten-
tang pemberhentian hakim lainnya 
diambil Parlemen [Majlis Milli] Re-
publik Azerbaijan dengan mayoritas 
63 suara.

Pasal 129

Keputusan pengadilan dan 
pelaksanaannya

(1) Putusan pengadilan harus dibuat 
atas nama Negara dan wajib dilak-
sanakan.

(2) Kegagalan untuk melaksanakan pu-
tusan pengadilan akan memiliki aki-
bat hukum sesuai peraturan perun-
dangan.

(3) Putusan pengadilan harus ditetap-
kan berdasarkan peraturan perun-
dang-undangan dan alat bukti yang 
cukup.

Pasal 130

Mahkamah Konstitusi Republik 
Azerbaijan

(1) Mahkamah Konstitusi Republik 
Azerbaijan terdiri dari 9 hakim.

(2) Para hakim Mahkamah Konstitusi 
Republik Azerbaijan diangkat oleh 
Parlemen [Majlis Milli] Repub-
lik Azerbaijan dengan rekomendasi 
Presiden Republik Azerbaijan.

(3) Mahkamah Konstitusi Republik 
Azerbaijan berdasarkan penyeli-
dikan Presiden Republik Azerbai-
jan, Parlemen [Majlis Milli] Re-
publik Azerbaijan, Kabinet Ment-
eri Republik Azerbaijan, Mahkamah 
Agung Republik Azerbaijan, kan-
tor prokurator Republik Azerbai-
jan, Ali Majlis Republik Otonom 
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Nakhichevan mengambil keputusan 
berdasarkan hal berikut: 

1. Persesuaian undang-undang 
Republik Azerbaijan, dekrit-
dekrit dan tata tertib Presiden 
Republik Azerbaijan, dekrit-
dekrit Parlemen [Majlis Milli] 
Republik Azerbaijan, dekrit-
dekrit dan tata tertib Kabinet 
Menteri Republik Azerbaijan, 
keputusan legal-normatif dari 
bada-badan pusat kekuasaan 
eksekutif dengan Konstitusi 
Republik Azerbaijan;

2. Persesuaian dekrit-dekrit Pres-
iden Republik Azerbaijan, 
dekrit-dekrit Kabinet Menteri 
keputusan legal-normatif dari 
badan-badan pusat kekuasaan 
eksekutif dengan undang-un-
dang Republik Azerbaijan;

3. Persesuaian dekrit-dekrit Kabi-
net Menteri Repulik Azerbai-
jan dan keputusan legal-nor-
matif dari badan-badan pusat 
kekuasaan eksekutif dengan 
dekrit-dekrit Presiden Repub-
lik Azerbaijan;

4. Pada kasus-kasus yang ditetap-
kan oleh undang-undang, pers-
esuaian keputusan Mahkamah 
Agung Republik Azerbaijan 
dengan Konstitusi dan un-
dang-undang Republik Azer-
baijan;

5. persesuaian keputusan kota-
madya dengan Konstitusi Re-
publik Azerbaijan, undang-un-
dang Republik Azerbaijan, 
dekrit-dekrit Presiden Republik 
Azerbaijan, dekrit-dekrit Kabi-
net Menteri Republik Azerbai-
jan (di Republik Otonom Na-
khichevan, juga dengan Kon-
stitusi dan undang-undang 

Republik Otonom Nakhiche-
van dan dekrit-dekrit Kabinet 
Menteri Republik Otonom Na-
khichevan);

6. persesuaian perjanjian antar-
negara bagian Republik Azer-
baijan, yang belum sah, dengan 
Konstitusi Republik Azerbai-
jan; 

7. persesuaian perjanjian antarpe-
merintahan Republik Azerbai-
jan dengan Konstitusi dan un-
dang-undang Republik Azer-
baijan; larangan partai-partai 
politik atau perserikatan pub-
lik lainnya; persesuaian Kon-
stitusi dan undang-undang Re-
publik Otonom Nakhichevan, 
dekrit-dekrit Ali Majlis Re-
publik Otonom Nakhichevan, 
dekrit-dekrit Kabinet Menteri 
Republik Otonom Nakhiche-
van dengan Konstitusi Repub-
lik Azerbaijan; persesuaian 
undang-undang Republik 
Otonom Nakhichevan, dekrit-
dekrit Kabinet Menteri Nakh-
ichevan Autonomous Republik 
Otonom Nakhichevan Repub-
lik dengan undang-undang Re-
publik Azerbaijan; persesuaian 
dekrit-dekrit Kabinet Menteri 
Republik Otonom Nakhiche-
van dengan dekrit-dekrit Pres-
iden Republik Azerbaijan dan 
dekrit-dekrit Kabinet Menteri 
Republik Azerbaijan;

8. penyelesaian perselisihan ter-
kait pembagian otoritas antara 
kekuasaan legislatif, eksekutif, 
dan yudisial.

(4) Mahkamah Konstitusi Republik 
Azerbaijan memberikan interpre-
tasi Konstitusi dan undang-undang 
Republik Azerbaijan berdasarkan 
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penyelidikan Presiden Republik 
Azerbaijan, Parlemen [Majlis mili] 
Republik Azerbaijan, Kabinet Men-
teri Republik Azerbaijan, Mahka-
mah Agung Republik Azerbaijan, 
kantor prokurator Republik Azer-
baijan dan Ali Majlis Republik Oto-
nom Nakhichevan.

(5) Mahkamah Konstitusi Republik 
Azerbaijan juga menjalankan otori-
tas-otoritas lain yang ditetapkan da-
lam Konstitusi ini.

(6) Pengadilan Konstitusional Republik 
Azerbaijan mengambil keputusan 
berdasarkan persoalan-persoalan 
wewenangnya. Keputusan-keputu-
san Mahkamah Konstitusi Republik 
Azerbaijan merupakan kewajiban 
terhadap seluruh teritori Republik 
Azerbaijan.

(7) Ombudsman Republik Azerbai-
jan akan mengajukan permohonan 
ke Mahkamah Konstitusi Repub-
lik Azerbaijan dalam kasus-kasus 
di mana hak dan kebebasan seseo-
rang diduga dilanggar oleh tinda-
kan legislatif yang berlaku, tindakan 
normatif eksekutif atau kotamadya, 
atau keputusan pengadilan di ses-
uai dengan prosedur yang ditentu-
kan oleh undang-undang Repub-
lik Azerbaijan mengenai keputusan 
pengadilan dan permohonan yang 
terdaftar sebagai item 1 sampai 7 
pada bagian III dari Pasal ini.

(8) Mahkamah Konstitusi Republik 
Azerbaijan juga akan melakukan tu-
gas-tugas lain yang ditentukan da-
lam Konstitusi ini.

(9) Mahkamah Konstitusi Republik 
Azerbaijan akan menentukan ma-
salah-masalah yurisdiksi. Putusan 
Mahkamah Konstitusi Republik 

Azerbaijan mengikat seluruh 
wilayah Republik Azerbaijan. Kepu-
tusan-keputusan Mahkamah Konsti-
tusi Republik Azerbaijan akan diu-
mumkan.

(10) Undang-undang dan tindakan nor-
matif lainnya atau ketentuan indi-
vidual dari tindakan tersebut atau 
perjanjian antar pemerintah Repub-
lik Azerbaijan akan berhenti berlaku 
pada saat yang dinyatakan dalam 
keputusan Mahkamah Konstitusi 
yang menyatakan bahwa mereka ti-
dak sesuai dengan Konstitusi Re-
publik Azerbaijan. ; perjanjian inter-
nasional Republik Azerbaijan yang 
dinyatakan tidak konstitusional ti-
dak akan berlaku.

Pasal 131

Mahkamah Agung Republik 
Azerbaijan

1. Mahkamah Agung Republik Azer-
baijan adalah badan yudisial tert-
inggi dalam persoalan-persoalan 
perdata, pidana, tata negara, dan 
lainnya yang diarahkan pada pen-
gadilan umum dan khusus; ia men-
jalankan kontrol terhadap aktivi-
tas pengadilan umum dan khusus; 
memberikan penjelasan terkait prak-
tik-praktik aktivitas penggadilan da-
lam tata tertib yang ditetapkan oleh 
perundang-undangan.

2. Para hakim Mahkamah Agung Re-
publik Azerbaian diangkat oleh Par-
lemen [Majlis Milli[ Republik Azer-
baijan dengan rekomendasi Presi-
den Republik Azerbaijan.

3. Putusan Mahkamah Agung Repub-
lik Azerbaijan harus dipublikasikan. 
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Pasal 132

Pengadilan ekonomi Republik 
Azerbaijan

(1) Pengadilan ekonomi Republik Azer-
baijan adalah pengadilan tertinggi 
dalam penyelesaian persoalan-per-
soalan ekonomi. Ia menjalankan 
kontrol terhadap aktivitas penga-
dilan khusus masing-masing dalam 
tata tertib yang ditetapkan oleh pe-
rundang-undangan.

(2) Para hakim Pengadilan Ekonomi 
Republik Azerbaijan diangkat oleh 
Parlemen [Majlis Milli] Repub-
lik Azerbaijan dengan rekomendasi 
Presiden Republik Azerbaijan.

Pasal 133

Kantor Prokurator Republik 
Azerbaijan

(1) Dalam suatu tata tertib yang ditetap-
kan oleh perundang-undangan, Kan-
tor Prokurator Republik Azerbaijan 
menjalankan kontrol atas pemenu-
han dan penerapan hukum yang aku-
rat dan seragam; dalam kasus-kasus 
yang ditetapkan oleh perundang-un-
dangan, ia melakukan penuntutan 
dan melaksanakan penyelidikan; 
mendukung penuntutan terhadap 
negara di pengadilan; membawa 
perkara ke pengadilan; memprotes 
keputusan pengadilan.

(2) Kantor Prokurator Republik Azer-
baijan adalah sebuah badan pusat 
dan integral berdasarkan subordi-
nasi teritorial dan prokurator khusus 
untuk Prokurator Umum Republik 
Azerbaijan.

(3) Prokurator Umum Republik Azer-
baijan diangkat dan diberhenti-
kan dari jabatannyaoleh Presi-
den Republik Azerbaijan, dengan 

persetujuan Parlemen [Majlis Milli] 
Republik Azerbaijan.

(4) Para wakil Prokurator Umum Re-
publik Azerbaijan, prokurator men-
gawasi Kantor Prokurator Khusus 
Republikan, Prokurator Republik 
Otonom Nakhichevan diangkat dan 
diberhentikan dari jabatannya oleh 
Presiden Republik Azerbaijan den-
gan rekomendasi Prokurator Umum 
Republik Azerbaijan.

(5) Prokurator negara dan khusus di-
angkat dan diberhentikan dari ja-
batannya oleh Prokurator Umum 
Republik Azerbaijan dengan per-
setujuan Presiden Republik Azer-
baijan.

BAB VIII

REPUBLIK OTONOM 
NAKHICHEVAN 

Pasal 134

Status Nakhichevan Autonomous 
Republik

(1) Republik Otonom Nakhichevan 
adalah negara independen di dalam 
Republik Azerbaijan.

(2) Status Republik Otonom Nakhiche-
van ditetapkan dalam Konstitusi ini.

(3) Republik Otonom Nakhichevan 
adalah bagian yang integral dari Re-
publik Azerbaijan.

(4) Konstitusi Republik Azerbaijan, 
undang-undang Republik Azerbai-
jan, dekrit-dekrit Presiden Republik 
Azerbaijan dan dekrit-dekrit Kabi-
net Menteri Republik Azerbaijan 
adalah berlaku wajib pada wilayah 
Republik Otonom Nakhichevan.
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(5) Konstitusi dan undang-undang Re-
publik Otonom Nakhichevan yang 
diterima oleh Ali Majlis Republik 
Otonom Nakhichevan tidak boleh 
bertentangan dengan konstitusi dan 
undang-undang Republik Azerbai-
jan; dekrit-dekrit yang diterima oleh 
Kabinet Menteri Republik Otonom 
Nakhichevan –pada Konstitusi dan 
undang-undang Republik Azerbai-
jan, dekrit-dekrit Presiden Republik 
Azerbaijan dan dekrit-dekrit Kabi-
net Menteri Republik Azerbaijan.

Pasal 135

Pembagian kekuasaan di Republik 
Otonom Nakhichevan

(1) Kekuasaan legislatif di Republik 
Otonom Nakhichevan dilaksanakan 
oleh Ali Majlis Republik Otonom 
Nakhichevan, kekuasaan eksekutif  
oleh Kabinet Menteri Republik Oto-
nom Nakhichevan, kekuasaan yudi-
sial oleh pengadilan Republik Oto-
nom Nakhichevan.

(2) Ali Majlis Republik Otonom Nakh-
ichevan secara independen menyele-
saikan segala persoalan yang ber-
dasarkan Konstitusi dan undang-un-
dang Republik Azerbaijan berada di 
bawah wewenangnya; Kabinet Men-
teri Republik Otonom Nakhichevan 
secara independen menyelesaikan se-
gala persoalan yang berdasarkan Kon-
stitusi dan undang-undang Repub-
lik Azerbaijan, dekrit-dekrit Presiden 
Republik Azerbaijan berada di bawah 
wewenangnya; pengadilan Republik 
Otonom Nakhichevan secara inde-
penden menyelesaikan segala perso-
alan yang berdasarkan Konstitusi dan 
undang-undang Republik Azerbaijan 
berada di bawah wewenangnya.

Pasal 136

Pejabat tertinggi Republik Otonom 
Nakhichevan

Ketua Ali Majlis Republik Otonom 
Nakhichevan adalah pejabat tertinggi 
dari Republik Otonom Nakhichevan.

Pasal 137

Ali Majlis Republik Otonom 
Nakhichevan

(1) Ali Majlis Republik Otonom Nakh-
ichevan terdiri dari 45 anggota.

(2) Masa kekuasaan Ali Majlis Repub-
lik Otonom Nakhichevan adalah 
lima tahun.

(3) Ali Majlis Republik Otonom Nakh-
ichevan memilih Ketua Ali Majlis 
Republik Otonom Nakhichevan dan 
para wakilnya, menetapkan komisi 
tetap dan komisi-komisi lainnya.

Pasal 138

Wewenang Ali Majlis Republik 
Otonom Nakhichevan

(1) Ali Majlis Republik Otonom Na-
khichevan menetapkan prosedur-
prosedur umumt terkait hal-hal beri-
kut: pemilihan Ali Majlis Republik 
Otonom Nakhichevan;

1. pemilihan Ali Majlis Republik 
Otonom Nakhichevan.

2. Pajak;
3. Arah perkembangan ekonomi  

Republik Otonom Nakhiche-
van;

4. Pemeliharaan sosial;
5. Pemeliharaan lingkungan;
6. Pariwisata;
7. Pemeliharaan kesehatan, sains, 

dan budaya.
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(2) Ali Majlis Republik Otonom Nakh-
ichevan menerima undang-undang 
yang terkait dengan persoalan-perso-
alan yang ditetapkan dalam pasal ini.

Pasal 139

Persoalan-persoalan yang diselesaikan 
oleh Ali Majlis Republik Otonom 

Nakhichevan

(1) Ali Majlis Republik Otonom Nakh-
ichevan mengambil keputusan ter-
kait persoalan-persoalan berikut; 

1. Persetujuan anggaran Republik 
Otonom Nakhichevan;

2. Persetujuan program ekonomi 
dan sosial Republik Otonom 
Nakhichevan;

3. Pengangkatan dan pemberhen-
tian Perdana Menteri Republik 
Otonom Nakhichevan;

4. Persetujuan susunan Kabinet 
Menteri  Republik Otonom Na-
khichevan;

5. Keputusan-keputusan terkait 
mosi kepercayaan dalam Kabi-
net Menteri Republik Otonom 
Nakhichevan.

6. Susunan Kabinet Menteri Re-
publik Otonom Nakhichevan.

(2) Ali Majlis Republik Otonom Nakh-
ichevan mengeluarkan dekrit-dekrit 
terkait persoalan-persoalan yang 
ditetapkan dalam pasal ini.

Pasal 140

Kabinet Menteri Republik Otonom 
Nakhichevan

(1) Susunan Kabinet Menteri Repub-
lik Otonom Nakhichevan dire-
komendasikan oleh Perdana Ment-
eri Republik Otonom Nakhichevan 
disetujui oleh Ali Majlis Republik 

Otonom Nakhichevan.

(2) Perdana Menteri Republik Otonom 
Nakhichevan diangkat oleh Ali Ma-
jlis Republik Otonom Nakhichevan 
dengan rekomendasi Presiden Re-
publik Azerbaijan.

(3) Kabinet Menteri Republik Otonom 
Nakhichevan: menyiapkan rancan-
gan anggaran Republik Otonom dan 
menghadirkanya untuk disetujui Ali 
Majlis Republik Otonom Nakhiche-
van;

- Menerapkananggaran Repub-
lik Otonom;

- Melaksanakan program-pro-
gram ekonomi Republik Oto-
nom;

- Melaksanakan program-pro-
gram sosial Republik Otonom;

-  Menyelesaikan persoalan-per-
soalan lainnya yang didele-
gasikan kepadanya oleh Presi-
den Republik Azerbaijan.

(4) Kabinet Menteri of  Republik Oto-
nom Nakhichevan mengeluarkan 
aturan-aturan dan dekrit-dekrit.

Pasal 141

Kekuasaan eksekutif di Republik 
Otonom Nakhichevan

Di Republik Otonom Nakhichevan, 
kepala badan kekuasaan eksekutif daerah 
diangkat oleh Presiden Republik Azer-
baijan atas rekomendasi Ketua Ali Majlis 
Republik Otonom Nakhichevan.

BAGIAN IV

PEMERINTAHAN DAERAH 
MANDIRI 

BAB IX

KOTAMADYA 
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Pasal 142

Organisasi Pemerintahan Daerah 
Mandiri 

(1) Pemerintahan Daerah Mandiri 
dilaksanakan oleh kota madya-kota 
madya.

(2) Kota madya dibentuk berdasarkan 
pemilihan.

(3) Prosedur pemilihan kota madya dan 
status kota madya ditetapkan dalam 
undang-undang.

Pasal 143

Organisasi kerja kota madya

(1) Aktivitas kota madya dilaksanakan 
dengan cara pertemuan, komisi 
tetap dan komisi-komisi lain.

(2) Pertemuan-pertemuan kota madya 
diadakan oleh para ketuanya.

Pasal 144

Otoritas kota madya

(1) Persoalan berikut diselesaikan saat 
pertemuan-pertemuan kota madya:

 Pengakuan otoritas anggota kota 
madya, hilangnya otoritas mereka 
dan berakhirnya otoritas mereka 
berdasarkan perundang-undangan;

1. diketahui oleh anggota dewan 
yang berwenang, 

2. persetujuan dewan peraturan 
kota madya;

3. pemilihan kepala kotamadya, 
para wakilnya, komisi tetap 
dan komisi-komisi lain;

4. penegakan pajak dan bea 
daerah;

5. persetujuan anggaran daerah 
dan laporan-laporan tentang 
pelaksanaannya;

6. pemilikan, penggunaan dan 
pembagian harta kekayaan ko-
tamadya;

7. penerimaan dan pelaksanaan 
program-program jaminan so-
sial dan pembangunan sosial 
daerah;

8. penerimaan dan pelaksanaan 
program-program pembangu-
nan ekonomi daerah;

9. penerimaan dan pelaksaaan 
program-program lingkungan 
wilayah.

(2) Kota madya mungkin diberikan 
otoritas-otoritas tambahan kekua-
saan legislatif dan eksekutif. Un-
tuk melaksanakan otoritas-otoritas 
ini dibutuhkan pembiayaan mas-
ing-masing. Pelaksanaan otori-
tas- otoritas tersebut akan dikon-
trol secara berturut-turut oleh badan 
kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Pasal 145

Putusan terkait Kota Madya

1. Putusan terkait diambil dalam ra-
pat-rapat kota Madya;

2. Putusan atau kebijakan terkait Kota 
Madya diambil dengan pengambi-
lan suara (voting) dari anggota Kota 
Madya.

3. Kebijakan atau putusan terkait pajak 
local dan pembayarannya diputus-
kan oleh dua pertiga dari jumlah an-
ggota kota Madya yang melakukan 
pengambilan suara (voting).

Pasal 146

Jaminan Independensi Kota Madya 

(1) Kota mandiri untuk menjalankan 
kekuasaan mereka; ini tidak terma-
suk tanggung jawab mereka sebe-
lum warga yang tinggal di wilayah 
kotamadya. Peraturan dan prosedur 
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untuk pemilihan anggota kota-
madya, pemutusan kekuasaan mer-
eka, serta peraturan untuk pembuba-
ran kota dini harus ditetapkan oleh 
hukum.

(2) Pelaksanaan kekuasaan mereka se-
cara mandiri oleh kotamadya mun-
gkin tidak melanggar kedaulatan 
negara Azerbaijan.

(3) Negara mengawasi kegiatan kota-
madya.

(4) Kotamadya harus menyerahkan 
laporan kepada Milli Majlis Repub-
lik Azerbaijan dalam kondisi dan 
cara yang ditentukan oleh hukum.

(5) Kota akan menikmati perlindun-
gan di pengadilan dan menerima 
kompensasi untuk biaya tambahan 
yang disebabkan oleh keputusan 
badan-badan Negara.

Pasal 146 – 1 

Tanggung Jawab Kota Madya 

Pemerintah Kota Madya dan para pega-
wai Kota Madya bertanggung jawab terh-
adap pelanggaran hak asasi manusia dan 
kebebasan sebagai akibat dari pelang-
garan atau tidak aktifnya pegawai Kota 
Madya dan ketiadaan regulasi.

BAGIAN V

HAK DAN HUKUM

BAB X

SISTEM LEGISLATIF

Pasal 147

Kekuatan hukum konstitusi Republik 
Azerbaijan

(1) Konstitusi Republik Azerbaijan 
memiliki kekuasaan hukum tertinggi.

(2) Konstitusi Republik Azerbaijan 
memiliki kekuasaan hukum langsung.

(3) Konstitusi Republik Azerbaijan ada-
lah dasar sistem legislatif Republik 
Azerbaijan.

Pasal 148

Ketetapan-ketetapan yang 
Membentuk Sistem Hukum Republik 

Azerbaijan

1. Sistem hukum terdiri dari ketetapan 
legal-normatif berikut:

1) Konstitusi;

2) ketetapan-ketetapan yang 
diterima oleh referendum;

3) Undang-undang;

4) tata tertib;

5) Dekrit-dekrit Kabinet Menteri 
Republik Azerbaijan;

6) Regulasi normative dari lem-
baga di pemerintahan pusat. 

Ketetapan-ketetapan normatif badan-
badan kekuasaan eksekutif pusat.

2. Perjanjan-perjanjian internasional 
di mana Republik Azerbaijan adalah 
salah satu bagian yang membentuk 
bagian integral sistem legislatif Re-
publik Azerbaijan.

3. Dalam Konstitusi Republik Otonom 
Nakhichevan dan undang-undang 
Republik Otonom Nakhichevan, 
dekrit-dekrit Kabient Menteri Re-
publik Otonom Nakhichevan juga 
memiliki kekuasaan hukum.

4. Sistem legislatif Republik Otonom 
Nakhichevan harus menyesuaikan 
dengan sistem legislatif Republik 
Azerbaijan.
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5. Dalam batas-batas otoritas lem-
baga-lembaga kekuasaan ekseku-
tif daerah mereka dapat menerima 
ketetapan-ketetapan normatif yang 
tidak bertentangan dengan keteta-
pan-ketetapan yang merupakan 
sistem legislatif.

Pasal 149

Ketetapan-ketetapan legal-normatif

(1) Ketetapan-ketetapan legal-normatif 
harus didasarkan pada hukum dan 
keadilan (sikap yang sama terhadap 
kepentingan yang sama).

(2) Penggunaan dan pelaksanaan keteta-
pan-ketetapan yang diambil oleh 
referendum adalah kewajiban bagi 
warga, lembaga-lembaga kekuasaan 
legislatif, eksekutif, dan yudisial, 
entitas-entitas legal dan kotamadya 
hanya setelah publikasinya.

(3) Undang-undang tidak boleh ber-
tentangan dengan Konstitusi. Peng-
gunaan dan pelaksanaan undang-un-
dang yang dipublikasikan adalah 
kewajiban bagi seluruh warga, lem-
baga kekuasaan legislatif, ekseku-
tif, dan yudisial, entitas-entitas legal 
dan kotamadya.

(4) Dekrit-dekrit Presiden Republik 
Azerbaijan tidak boleh bertentangan 
dengan Konstitusi dan undang-un-
dang Republik Azerbaijan. Penggu-
naan dan pelaksanaan dekrit-dekrit 
yang dipublikasikan adalah kewa-
jiban bagi seluruh warga, lembaga 
kekuasaan eksekutif, entitas-entitas 
legal.

(5) Dekrit-dekrit Kabinet Menteri Re-
publik Azerbaijan tidak boleh ber-
tentangan dengan Konstitusi, un-
dang-undang Republik Azerbaijan 
dan dekrit-dekrit Presiden Repub-
lik Azerbaijan. Penggunaan dan 

pelaksanaan dekrit-dekrit Kabinet 
Menteri yang dipublikasikan adalah 
kewajiban bagi seluruh warga, lem-
baga kekuasaan eksekutif pusat dan 
daerah, entitas-entitas legal.

(6) Ketetapan-ketetapan lembaga-lem-
baga eksekutif tidak boleh ber-
tentangan dengan Konstitusi, hu-
kum Republik Azerbaijan, dekrit 
presiden Republik Azerbaijan, 
dekrit Kabinet Kementrian Repub-
lik Azerbaijan.

(7) Ketetapan-ketetapan hukum norma-
tif yang meningkatkan situasi hu-
NXP�VHVHRUDQJ�VHFDUD�¿VLN�GDQ�HQ-
titas hukum, mengeliminasi atau 
mengurangi tanggung jawab hukum 
mereka mempunyai kekuatan ter-
balik. Ketetapan-ketetapan hukum 
normatif lainya tidak memiliki sifat 
retroaktif. 

(8) Ketetapan-ketetapan hukum nor-
mative harus dipublikasikan. Tidak 
seorangpun dapat dipaksakan untuk 
mematuhi regulasi yang tidak di-
publikasikan dan mempertanggung-
jawabkan tidak dapat dilaksanakan-
nya regulasi tersebut. Perintah un-
tuk mempublikasikan regulasi harus 
ditetapkan oleh Konstitusi. 

Pasal 150

Ketetapan-ketetapan Kotamadya

(1) Ketetapan-ketetapan yang dipakai 
oleh kotamadya harus berbasis hu-
kum dan keadilan (perlakuan yang 
sama dan kepentingan serupa), tidak 
seharusnya bertentangan dengan 
Konstitusi dan hukum-hukum Re-
publik Azerbaijan, dekrit Presiden 
Republik Azerbaijan, dekrit Kabi-
net Kementrian Republik Azerbai-
jan (dalam Republik Otonom Na-
khichevan - juga dengan Konstitusi 
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dan hukum-hukum Republik Oto-
nom Nakhichevan, dekrit Kabinet 
Kementrian Republik Otonom Na-
khichevan).

(2) Penerapan ketetapan-ketetapan yang 
dipakai oleh kotamadya adalah se-
buah kewajiban bagi warga yang 
hidup di wilayah ini dan entitas hu-
kum yang berada di wilayah tersebut.

Pasal 151

Nilai Hukum Ketetapan-ketetapan 
Internasional

Kapanpun terdapat ketidaksepaka-
tan antara ketetapan-ketetapan hukum 
normatif dalam sistem legislatif Republik 
Azerbaijan (kecuali Konstitusi Republik 
Azerbaijan dan ketetapan-ketetapan yang 
diterima melalui referendum) dengan 
kesepakatan internasional di mana 
Republik Azerbaijan merupakan salah 
satu anggota, isi kesepakatan internasi-
onal adalah yang berlaku. 

BAB XI

PERUBAHAN DALAM 
KONSTITUSI REPUBLIK 

AZERBAIJAN

Pasal 152

Prosedur Pendahuluan Perubahan 
Konstitusi Republik Azerbaijan

Perubahan-perubahan pada teks Konsti-
tusi Republik Azerbaijan hanya mungkin 
dibuat dengan cara referendum.

Pasal 153

Prosedur pengajuan proposal-
proposal perubahan dalam teks 
Konstitusi Republik Azerbaijan

Jika proposal-proposal tentang perubahan 
teks Konstitusi Republik Azerbaijan diber-
ikan oleh Parlemen [MajlisMilli] Repub-

lik Azerbaijan atau Presiden Republik 
Azerbaijan, maka Mahkamah Konstitusi 
Republik Azerbaijan harus memberikan 
kesimpulannya sebelumnya.

Pasal 154

Batasan otoritas Mahkamah 
Konstitusi Republik Azerbaijan

Mahkamah Konstitusi Republik Azer-
baijan tidak akan mengambil keputusan 
terkait perubahan dalam teks Konstitusi 
Republik Azerbaijan yang dibuat dengan 
cara referendum.

Pasal 155

Batasan Inisiatif Pengajuan 
Amandemen Konstitusi Republik 

Azerbaijan

Usulan amandemen pada pasal 1, 2, 6, 7, 
8, dan 21 tentang batasan ketetapan ditetap-
kan dalam bab III Konstitusi ini tidak dapat 
dimasukkan dalam referendum.

BAB XII

AMANDEMEN KONSTITUSI 
REPUBLIK AZERBAIJAN

Pasal 156

Prosedur Pengajuan Perubahan 
Konstitusi Republik Azerbaijan

(1) Amandemen Konstitusi Republik 
Azerbaijan diambil dalam bentuk 
Hukum Tata Negara di Parlemen 
[Majlis Milli] Republik Azerbaijan, 
dengan mayoritas 95 suara.

(2) Hukum Tata Negara tentang aman-
demen Konstitusi Republik Azerbai-
jan diputuskan lewat pemungutan 
suara di Parlemen [Majlis Milli] Re-
publik  Azerbaijan dua kali. Pemu-
ngutan suara kedua akan diadakan 
6 bulan setelah pemungutan suara 
pertama.
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(3) Hukum Tata Negara tentang aman-
demen Konstitusi Republik Azer-
baijan diajukan kepada Presiden 
Republik Azerbaijan untuk ditan-
datangani berdasarkan aturan yang 
ditetapkan dalam Konstitusi ini 
untuk dijadikan undang-undang, 
setelah pemungutan suara pertama 
dan kedua.

(4) Hukum Tata Negara dan amande-
men-amandemen Konstitusi Repub-
lik Azerbaijan menjadi sah setelah 
ditandatangani oleh Presiden Re-
publik Azerbaijan setelah pemung-
utan suara kedua.

(5) Hukum Tata Negara tentang aman-
demen merupakan bagian integral 
Konstitusi Republik Azerbaijan 
dan tidak boleh bertentangan den-
gan teks utama Konstitusi Republik 
Azerbaijan.

Pasal 157

Inisiatif Pengajuan Amandemen 
Konstitusi Republik Azerbaijan

Amandemen Konstitusi Republik Azer-
baijan dapat diajukan oleh Presiden 
Republik Azerbaijan atau setidaknya 
oleh 63 wakil Parlemen [Majlis Milli] 
Republik Azerbaijan.

Pasal 158

Batasan-batasan Inisiatif Pengajuan 
Amandemen Konstitusi Republik 

Azerbaijan

Baik Presiden Republik Azerbaijan 
maupun wakil parlemen [Majlis Mlli] 
Republik Azerbaijan tidak dapat menga-
jukan amandemen kepada Konstitusi 
Republik Azerbaijan sesuai keten-
tuan-ketentuan yang termuat secara 
berturut-turut dalam Bagian VI dan V 
dari Konstitusi ini.

BAGIAN VI

KETENTUAN-KETENTUAN 
TRANSISIONAL

(1) Konstitusi Republik Azerbaijan ber-
laku mengikat setelah diterima oleh 
referendum, semenjak hari pub-
likasi resminya. Konstitusi (Hukum 
Pokok) Republik Azerbaijan yang 
diterima pada 21 April 1978 men-
jadi batal dan tidak ada semenjak 
hari Konstitusi ini berlaku mengikat.

(2) Presiden Republik Azerbaijan yang 
terpilih sebelum Konstitusi Republik 
Azerbaijan ini berlaku mengikat akan 
menjalankan kekuasaan yang didel-
egasikan kepada Presiden Republik 
Azerbaijan dengan Konstitusi ini.

(3) Ayat 5 pasal 101 Konstitusi ini sah 
bagi Presiden Republik Azerbaijan 
yang terpilih setelah diberlakukan-
nya Konstitusi ini.

(4) Kekuasaan wakil-wakil rakat Re-
publik Azerbaijan dan Parlemen 
[Majlis Milli] dibentuk oleh Dewan 
Tertinggi Republik Azerbaijan be-
rakhir pada hari pertemuan pertama 
pemilihan Parlemen [Majlis Milli] 
Republik Azerbaijan. Pertemuan 
pertama Parlemen terpilih [Majlis 
Milli] Republik Azerbaijan akan di-
adakan seminggu setelah setidaknya 
83 wakil Parlemen [Majlis Milli] 
Republik Azerbaijan terpilih. Masa 
persidangan pertama parlemen [Ma-
jlis Milli] Republik Azerbaijan akan 
berlanjut sampai 31 Mei 1996. Pasal 
85 Undang-undang Republik Azer-
baijan “tentang Pemilihan Parlemen 
[Majlis Milli] Republik Azerbaijan” 
yang diterima pada 15 Agustus 1995 
tetap sah sampai berakhirnya kekua-
saan persidangan pertama Parlemen 
[Majlis Milli] Republik Azerbaijan 
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yang dipilih berdasarkan perundan-
gan yang telah disebutkan.

(5) Semenak hari diberlakukannya 
Konstitusi ini, Kabinet Menteri 
Republik Azerbaijan menjalankan 
kekuasaan yang didelegasikan ke-
padanya oleh Konstitusi ini.

(6) Semenjak hari ketika Konstitusi 
ini diberlakukan mengikat, otor-
itas dewan perwakilan rakyat 
daerah Republik Azerbaijan bera-
khir. Otoritas yang didelegasikan 
oleh perundang-undangan Repub-
lik Azerbaijan kepada dewan per-
wakilan rakyat daerah Republik 
Azerbaijan dilaksanakan oleh lem-
baga kekuasaan eksekutif daerah.

(7) Setelah Konstitusi ini berlaku 
mengikat, undang-undang tentang 
pemerintahan daerah mandiri harus 
dipakai dan pemilihan-pemilihan 
untuk kotamadya harus terlaksana 
dalam 2 tahun.

(8) Ketetapan-ketetapan undang-un-
dang dan ketetapan-ketetapan le-
gal-normatif lainnya tentang teri-
tori Republik Azerbaijan sebelum 
penerimaan Konstitusi ini tetap sah 
jika tidak bertentangan dengan Kon-
stitusi ini.

(9) Pengadilan Republik Azerbaijan 
yang bertugas sebelum penerimaan 
Konstitusi ini akan melaksanakan 
peradilan berdasaran otoritas dan 
prinsip-prinsip yang ditetapkan da-
lam Konstitusi ini.

(10) Semenjak Konstitusi ini diberlaku-
kan mengikat, dalam satu tahun un-
dang-undang tentang status para 
hakim, sistem yudisial dan per-
baikan yudisial harus sejalan den-
gan Konstitusi ini dan para hakim 
Republik Azerbaijan harus ditetap-
kan lagi. Sampai undang-undang 
yang disebutkan itu ada maka pen-
gangkatan dan pemberhentian para 
hakim dari jabatannya akan dilak-
sanakan berdasarkan perundang-un-
dangan yang ada sebelum Konsti-
tusi ini diberlakukan mengikat.

(11) Semenjak hari ketika Konstitusi ini 
diberlakukan mengikat, dalam satu 
tahun, Undang-undang Republik 
Azerbaijan tentang Mahkamah Kon-
stitusi Republik Azerbaijan akan 
dibentuk. Sampai Mahkamah Kon-
stitusi Republik Azerbaijan ditetap-
kan dengan Konstitusi ini, kekua-
saan yang diberikan Konstitusi ini 
kepada Mahkamah Konstitusi tidak 
akan dilaksanakan. Persoalan yang 
ditetapkan di ayat 7, klausa 3 pasal 
130 Konstitusi ini akan diselesaikan 
oleh Mahkamah Agung Republik 
Azerbaijan.

(12) Semenjak Konstitusi ini diber-
lakukan mengikat, pengadilan ar-
bitrase Republik Azerbaijan yang 
lebih tinggi bertugas sebagai penga-
dilan ekonomi Republik Azerbaijan 
dan menjalankan kekuasaan yang 
ditetapkan dengan perundang-un-
dangan yang ada.




