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Х А Т Ъ

На Негово Императорско Велигестоо Султана. про- 
оъзгласешето на Отто.панскпта Коттитгушл.

(Равный ми Везирьо Митхатъ Из та  !

Могъществото на нашата Нмпср1я са намираше преди време 
западнало; въшинытЪ въпросм не б1.\,т. причина патова, иъ от
плои е шето отъ правый нлть въ управлението на влтрЪшпытТ». 
работы, и сврьскытТ/ конто обвьрзуватъ допТ^ето на нодданми- 
цытЪ къмъ властьта са бЬх.т, разслабили.

За това, АвгулгЬйшмитъ тии Баща. иокойныйтъ Султанъ-Абдуд- 
Меджидъ б'Ьше ировъзгласилъ. 'като начало за реформы, танзима- 
та който оздравяваше съобразно съ свтценнытЪ ирсдиисашя на 
Шер(лта, живота, имота и честьта на всичкы.

Но спасителнытЪ сл^дствш на Танзилшта Дьржавата е мо, 
гла до сега да са удьржи въ нжтл на здравината и ный смы 
сполучили да основемъ и да провъзгласило, днесь тая Конституция, 
която е слЪдств’ю на свободно исказанытЪ мысли и мнЪн!я.

Длъженъ сьмь, въ тол благоиолученъ день да помен,ъ, съ едно 
съвсЪмъ осооно благоговЪте, за памЪгьта и за желан 1ото на Авгу- 
стЪйшыя Ми Баща, който е былъ сматренъ праведно за праро
дитель на Нмнсршта.

Не са съмн1тамъ чс той самъ бы въэобновилъ конституцшиал* 
Пата сноха м» конто щс влЪзсМъ днесь а ко времето и осповашето 
на Тензнмата бых.т. были свойственны на потребыт1, на Нашытъ 
времена, иъ Провид1инето е было запазило за Нашето царуваше 
грыжята да непълни това благополучно нреобразоваше което е 
вьрховното поръчителство за бла 1Ч)денств1ето на нашытЬ наро
ды. Благодарим на Бога за гд1>то сьмь можиль да стан.т, опж- 
Д1С на това.

Очевидно бЪше че началото на Нашето Правителство бЪше 
Достигнало да стане несъимЬетно съ последовател к ытЬ шмЪ- 
нешя конто бЪхж введены въ вътрешното ни управлей!е и съ



К0НСТИТУЦ1Я

ПРОВЪЗГЛАСЕНА

на 7 знлхидже ( п гз деке.ивр1л 1870).

ЗА ОТТОМАНСКАТА Ш1ПЕР1Я.

Члене 1-ый.

Оттоманската Ияпер1я обнема днешнытЬ страны и притЪжа- 
н!я и нривилигированытВ области.

Тя образува едно цело неразделимо, отъ което никоя часть 
неможе никога да са отцепи по каквато и да е причина.

Члене 2-ый.

Цариградъ е столицата на Оттоианската Импер!я.
Тоя градъ не притежава, по исключец[е отъ друзытВ градове 

на империята, никоя нривилепл, никоя нему собственна свобо- 
дность отъ повинности.

Членъ 3-ый.

Высоката Оттоманска госнодариость която съединява въ лице
то на Владетеля высшыя Калифатъ на Ислямизма, принадлежи 
на старшыя отъ кнлзовете на Османската динаепя, съобразно 
съ правилата установлены иэъ дреале.



Членъ '1-ый.

Негово Величество Султанътъ е, споредъ титлата си на вьрхо- 
венъ КалиФъ, покровитель на мусулманската релнпя.

Той е Владетель и ПАДИШАХЪ на спчкытТ. Оттоманы;

Членъ б-ый.

Негово Величество Султанътъ е 
свещен но.

Членъ

безотговоренъ; Неговото лице е 

6-ьтй-

Свободата на члеиоветЬ на Императорската Оттоманска дина- 
ст!я, тЪхнытЬ лнчны имущества, движимы и недвижимы, тЬх- 
ното жало ваше презъ сичкыа имъ животъ, с.г. подъ всеобща га- 
ранщя.

Членъ 7-ый.

Негово Величество Султанътъ себи въ числото на своитЪ вла- 
дЬтелны права слЬдующытЬ преимущества:

Той именува и престава МинистрытЬ; раздава степенытЬ. слу- 
жбытЬ и знаковетЬ на орденытЬси; той дава инвеститурата на 
началницытЬ на привилигированытЬ области, въ яюрмытЪ опре 
дЬлепы отъ припилегжтТ. които пмъ с.г, устъпены; той сЬче мо
нетата : неговото име са поменува въ джамштЪ въ публичнытЬ 
молитвы: той заключа трактаты сь силытЬ: той объевява война, 
и той прави миръ: той управляла сухой,ктиыт* и морекы войекы, 
и заповЬда военнытЬ движет я; топ заповЬда нспълнетето на 
предписашята на ТЛерглта (Свещенньш законъ) и на законытЬ ; 
той нрави правплнпцытЬ на общенародното унравлете; той отла
га или измЬпува наказашлта произнесены отъ криминалнытЪ 
с.г.довища; той свиква и продължава Главното С ъ б рате ; той рас- 
пуща, ако с.т.ди за нуждно, Камарата на представителите, като 
заповЬда да са приступи до ново избирав1е на представители.

ЗА ОБЩЕНАРОДНОТО ПРАВО НА ОТТО МАНИТЬ. 

Членъ 8-ый.

СичкытЬ подаишщы на шыершта безъ различие са нарнчатъ 
Оттоманы, каквато религ!я и да исповЬдатъ.
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Качеството на Оттоманннь са придобива и загубва споредъ о- 
предЬленытЬ отъ закона случаи.

Членъ 9-ый.

СичкытЬ Оттоманы са ползоватъ отъ лична свобода, еъ \c.ioine 
да не докачатъ свободата на други го.

Членъ 10-ый.

Личната свобода е безусловно пепасилвана.
Никон и подъ никакъвъ предлоп» неможе /о  са подло а; и на 

каквото да е наказат'е, освЬнь въ опредЪленытЬ <>тъ закона слу
чаи и споредъ начинытЪ конто той предписва.

Членъ 11-ый.

Исламизмътъ е релипята па Държавата.
При енчкото пазеше на този пршщипъ, Държавата мокро:птел- 

ствова свободното извършваше па снчкытЬ бш-ослужен:я припо
дняты въ 11мпер|лта п поддържа релипознытЬ припилегпт лару па
ны на разпытЬ общины, сь условие да не става докачеше : а об
щественный редъ п на добрытЬ нравы.

Членъ 12-ый.

Нечатъть с свободенъ въ предЪлытЬ начертаны огь закона.

Членъ 13-ый.

ОттоманытЬ пматъ преимуществото да образуватъ търговски, 
промышленны и земледЬлческы общества- въ нредЬлытЬ означены 
отъ законытЬ. и отъ правилата.

Членъ 14-ьш.

Едно или по-много лица отъ оттоманска ноддапность пматъ 
право да нредставятъ промилия на надлежното началство за пре
ет,ънвашя на законытЬ или, па постановлешята, пзвьршены или въ 
лична тЬхпа повреда, или въ повреда на обчщетвенныя ннтересъ:



— 10

могатъ тоже да отпрат.т.тъ, въ видъ на искатя, поднисапы про. 
пкмпя до Оттоманскою Главно Събрате за да са оплачатъ отъ 
новеден1ето на чиновницытЬ на Държавата.

Членъ 1о-ый.

Учетето е свободно.
СЬкый Оттоман и нъ тоже да дава публичны или частны уроцы 

съ услов1е да са съобразява съ законытЬ.

Членъ 46-ый.

СичкытЬ училища са иамЪрватъ подъ надзор на Държавата.
Ще са размысли за средства сгодны за еднообраз1ето и уредата 

на учетето  давано на сичкытЬ Оттоманы: но нема да става дока
чеше на релипозното учеше на размыть общины.

Членъ 17-ый.

СичкытЬ Оттоманы с.т. равны предъ закона.
Т ь  иматт, слицмгЬ права и с.г.щытЬ обязанности къмъ мЬстою, 

освЬнъ тЬзи които са относятъ до релиплта.

Членъ 18-ый.

Пр1*еман1ето на публичны службы има за услов1е знаяньето на 
турскыя езыкъ, който е ОФФИщ'алныйтъ езъшъ на Държавата.

Членъ 19-ый.

СичкытЬ Оттоманы бывать пр!еты на служба споредъ дарова- 
ш ята, достойнството и способностьта си.

Членъ 20-ый

ОнредЬленьето и расхвьрляньето на даноцытЬ става съгласно 
съ иарочитытЬ законы и постановлен!«, съразмерно съ имота на 
сЬкыи йодат ный*

Членъ 21-ый.

Движимою и недвижимою притежание, правилно доказано, е 
оздравено.

I
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Никое отчуждете отъ педвижимъ ймотъ не можо да стане о- 
свЬнъ но причина на обща полза, достаточно доказана, и срЬщо 
предварително заплащанъе, съгласно съ закона, на цЬната па от- 
чуждаемъхя недвижимъ имотъ.

Членъ 22-ый.

Домъть е ненасилованъ.
Началството не можс да влЬзе силомъ въ дома на когото и да е, 

освЬпъ въ оиредЬленытЪ отъ закона случаи.

’Членъ 23-ый.

Никой иеможе да б.т.де насилепъ да предстане пред ъ друго с.т.- 
довище освЬнъ предъ надлежното с,к дови ще споредъ закона па 
с.т.допроизводството който ще са обнародва.

Членъ 24-ый.

КонФиекащята на имотитЬ, ангар1ята и джер*мето (насилствен- 
ната глоба) с.т. занрстены.

Отъ туй распореждапье са исключяватъ даноцытЬ които са зе- 
матъ законно въ военно време, и мЬркытЪ изнудены отъ воен
ното положете.

Ч лен ъ  25-ый.

Никакво количество нары не може да са земе иодъ видъ на 
данокъ, или такса, или иодъ каквото друго име и да е, освЬиъ 
въ силата на единъ законъ.

Членъ 26-ый.

МлкытЬ и исиытван1ята съ м.т.кы, подъ какъвъто образъ и да 
сл, с.т. съвършенно и безусловно запретснък

ЗА ЛШНИСТРЫТ'Ь. 

Членъ 27-ый.

Негово Величество Султанътъ облича въ достойнството на Вели-



к ми Везирь II па Шейх-юл-Ислямъ, лицата, които высокою му 
ДовЪр1с мысли за добро да призове па т1>зн достойнства.

Наименован 1ото на другытЬ министры става чрезъ император
ско праде (заповедь).

Член» 28-ый.

ЛГинистерскыйть СъвЪтъ са събира подъ председателството на 
Великыя Везирь.

Принадлежностите на Министьрскыя СъвЪтъ обнематъ сичкы- 
тВ важны дела вътрешни или вънгпны на Държавата.

Които отъ неговите реш етя потреба да са поднесътъ на под- 
твьрдетето на Негово Величество Султана. тТ> ставатъ испълнены 
чрезъ императорско ираде.

Членъ 29-ын.

Секый пачалпикъ на едно министьрско отделеше управлява, 
въ пределыте па своите принадлежности, делата които са подъ 
ведомството до пеговото отделение.

За тези които излезватъ отъ тЪзи пределы, той са относя до 
Великыя Везирь.

Великыйтъ Везирь зема потребните меркы за рапортите кои
то му са отправени отъ начялницыте на разныте отделешя или 
като гы представя, ако е нуждно, на Министьрскыя Съветъ и 
после гы поднася на императорското подтвьрдТ>те, или въ про- 
тивенъ случай, като решава той самъ, или като гы поднася на 
рЬшетето на Негово Величество Султана.

Особенъ единъ правилникъ ]це определи разныте тези катего- 
рш  отъ дела за сено министърско отделете.

Членъ 30-ый.

М инистрите съ отговорни за делата и за действллта на свое
то пра в л ете .
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Членъ 31 -ь!Й.

Ако единъ или по-много членове отъ Камарата на Представи
телите поискатъ да представъътъ жалба противъ единъ минис- 
търъ сноредъ отговорностьта му и за работи които Камарата 
има право да знае, искашето въ което са съдьржа жалбата са

подава на председателя, който я ирепроважда, въ три дни, па 
писалището натоварено въ силата па вътрешния правилникъ да 
испитва жалбите и да решава ако е уместно да я предложи на 
разиеквашята па Камарата.

РЪшетето на писалището са зема по вьшлеглаие слЪдь като са 
земььтъ потребните свЪдЪтя и са даджтъ нзеснешя отъ тегления 
министъръ.

Ако писалището е на мпЪше да подложи жялбата на Камара* 
та, рапортътъ който съдьржа туй решеше са прочита въ публи
чно засЬдаше, и Камарата слЪдь като чуе изеснешята на тегле
ния министъръ нризованъ да са намери на заседашсто, или 
на негова пълномощенъ, гласоподава по вншегласле на двете 
трети на прис&тствующите членове върху заключешята па ран- 
порта.

Въ случая на прлемапъето на тези заключешя, единъ адрессъ 
въ който са иска да са тури подъ с.т.дъ тегленнйтъ министъръ, 
са ирепроважда на Великия Везнрь, който го подлага на потвър- 
детето на Негово Величество Султана, и препроваждапьето му 
предъ Върховното Съдовище става чрезъ императорско ираде.

Членъ 32-ий

Единъ нарочите законъ ще определи съдопроизводството което
ще са следова при съденьето на Министрите.

Членъ ЗЗ-ьш.

Не съществува никоя разлика между министрите и частните 
лица, колкото са касае до частни съдби, и вънъ отъ техните 
служби.

Таквизи съдби са относятъ на обикновенната горидикщя.

Членъ 31-ь1Й.

Министрътъ на когото подлаганьето подъ съдъ са е произнесло 
отъ обвинителната Камара на Върховното Съдовище, бьта пре- 
ставенъ отъ длъжностите си дори до когато са отърве отъ обви- 
пешето подйгнъто противъ него.



Членъ 35-ый.

Въ случай на отхвърляньето, чрезъ причинно гласоиодаванье 
на Камарата на Представителите, на едно закононачьрташе за npi- 
еманьето на което Миннстрътъ мысли че е длъженъ да постоян- 
ствова, Негово Величество Султанътъ зановеда, въ силата на 
СвонтТ» владетелски права, или измененiero на Министерството, 
или раенущапъето на Камарата на основаше на ново избранте иа 
представителите въ определенный отъ закопа срокъ.

Членъ 36-ьш.

Въ случаи на нужда конто не търпи отлаганье, ако Главното 
Събранie не е свикано. Министерството може да направи распо
ре ждашя въ видъ да предонази Държавата отъ опасность, или да 
оздрави общенародна та безопасность.

Тези распореждашл, подтвьрденът чрезъ императорско ираЬс, 
иматъ привременно сила на законъ, ако не с<т> противны на 
Конституцията. »

Т е трЬба да са иодложатъ на Главното Събра nie щомъ то са 
събе])е.

Членъ 37-ый.

Секый министръ има праве» да приежтетиова въ заседав 1лта 
на (вената, и на Камарата на Представителите, или да са пред
ставя въ техъ ч^нгзъ едного отъ ио-горнытЬ чиновницы на свое
то отделен ie.

Той шга право да говори преди секый другый членъ на Ка
марата, който е былъ ноискалъ думата.

Членъ 38-ый.

К о га то но следствие па еДно рёшеше зето По вышеглаше, с- 
Динъ мппистръ е призоват, да доде въ Камарата иа Представи
телите за да достави изъеспешл, той е длъженъ да отговаря на 
отнравеныте нему ныташ'я или катэ ся евн лично, или като о- 
тгъ.шомощи единт, по-горенъ чиповпикъ отъ ОтдЬлешето си.

При сичко туй, той има право да отложи отговора си, ако го 
мысли нуждно, като поема отговорностьта на туй отлаганье.

ЗА ОБЩЕСТВЕННЫГВ СЛУЖИТЕЛИ.

Членъ 39-ый.

СичкытЬ определешл на разныте общественны службы ще 
ставатъ съгласно съ правилшщыте конто ще означать услош'ята 
на достойнството и па си особи ост ьта изискваны за ир1еманьето 
на дьржавнытЬ службы.

Секый чиновникъ определенъ по тези условия неможе да бл- 
де престан,т.тъ или промененъ:

Ако не са докаже че неговото поведеше оправдава законно пре
става ньсто му;

Ако не с далъ оставката си, или еще ако неговото престапа- 
нье не е решено отъ Правителството като необходимо.

Чиновниците които GuXiT» показали добро поведеше и честность, 
тъй и онези на които преставаньето е было решено отъ Прави
телството като необходимо, ще иматъ право или на ировъзведеи ic, 
или на nciicia, или на жаловаше въ привременното имъ преета- 
ванье, съгласно съ расиореждашята, които ще са определить 
отъ единъ нарочитъ правилиикъ.

Членъ 40-ый.

Принадлежностите на различните службы ще са определить 
чрезъ нарочиты правилници.

Секый чиновникъ е отговоренъ въ пределытВ па своите при
надлежности.

Членъ 41 -ьш.

СЬкьш чиновникъ с длъженъ да почита|по-горшя си ; но по- 
слушашето са длъжи па заповедите дадеш,I въ пределите пред- 
писапи отъ закона.

За дела противни па закона, извипешето че са с покорилъ иа 
по-горшл си пе може да отърве отъ отюворностъ чиновника кой
то п ,1 е извършилъ.
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ЗА. ГЛАВНОТО СЪБГАШЕ.

Членъ /*2-ый.

Главното Съб^шйе са съставя оть две Камары: Камарата на 
ВелможытЪ или Сената и Камарата па Представителите.

Членъ 43-ьш.

Двете Камары ся събирагь на ньрвый Ноемврш всякоя годи
на: те  са отварятъ чрезъ императорско ираде.

Затваряньето назначено за иьрвый идущый Мартъ, става тоже 
по силата на императорско ираде.

Ни една отъ двете Камары не ложе да са събере въ друго 
време освЬпъ во времето когато заседава и драгата Камара.

Членъ 44-ый.

Негово Величество [Султанътъ ложе, сноредъ какъто изиску- 
ватъ обстоятелствата, да заиовВда отварлтето на КамарытЬ ирТ>- 
ди уреченото време, да скрати или да продължи времето на за- 
седашята.

Членъ 45-ый.

Тържественното отваряше става въ нриежтетвкто на Негово Ве
личество Султана, было лично, было прЪдставенъ отъ Великыя 
Везирь и въ приежтетв'што на министрытТ. и на членовете на 
двТ.тВ Камары.

По отваряшето са прочита едно [императорско слово което из
лага вжтрЪшното положен]е на Империята и състоянието на вън
шните в сношетя ирезъ течешето на миналата година, и което 
указва мгЬркытЬ на които прпшашето за сл1здуюш,ата година са 
С.Т.ДИ за нуждно.

Члснъ 46-ьш.

Ьсичкьгге членове на Главното Събрате] даватъ клетва за да 
б.т.джть верни на Негово Величество Султана и па отечеството, 
да иазятъ конституцията, да исиълняватъ нослашето което имъ е

поверено и да са въздьрЖ|Т|Тъ отъ всякакво дело противно на 
ТЫЯ длъжности-

За кълна вашето става, за новытЬ членове, при отварлтето па 
засЬдатята, пъ ириежтетв^ето на Великыя Везырь, и подиръ 
отваряшето, въ нрнежтегвюто на тЪхнытЬ председатели, и въ 
публично заседаше на Камарата отъ която правятъ часть.

Членъ 47-ый.

Членовете на Главното Събрате сж свободны въ излаган!сто 
на мнеюята си и въ гласоподавашята си.

Никой отъ техъ не може да е свьрзанъ чрезъ наставлешя 
или обеща ш я, пито пов-плпъ чрезъ заплашвания.

Той не може да б.т.де преследуваиъ за мнешята или гласопода
вашята които е далъ во времето на разнекуватята на Камара
та отъ която прави часть, освенъ ако е нрестжпилъ вътреш- 
ныя правилникъ па тая Камара, въ който случай, предписаны- 
те въ него правилникъ раснореждангл му са приспособяватъ.

Членъ 48-ын.

Всякой членъ отъ Главното Събрание, който, по безусловното 
вышеглаше на двете трети оть Камарата отъ която нрави часть, 
са обвини въ предателство, въ домогваше да наруши Конститу- 
щята, или въ грабителство, или който законно о былъ наказанъ 
на затворъ, или на заточете, пада отъ сенаторского си или 
представителско качество.

Сжденьето и прнспособешето’на наказашето принадлежать на 
надлежното еждовшце.

Членъ 49-ый.

Всякой членъ отъ Главното Събрате гласоподава лично.
Той има право да ся въздържи въ времето на гласонодава- 

н!е-то.

Членъ 50-ый.

Никой не може да б.т,дс въ с,т,[цото време членъ и на двете 
Камары.



Членъ 51-ый.

Никое разискуваше не може да стане, въ едната или въ дру
гата Камара, освЪнъ ако половината и още единъ отъ членове- 
т!> и ся намЪрмлъ събраны.

Вънъ отъ случаитЪ въ които са изискува вышеглаыето на двЪ- 
тЬ трети, всякое рЪшеше ся взима но безусловною вышеглайе 
на прпс.ътствующытЬ членове.

Въ случай на равноглас1е, гласътъ на председателя надделява.

Членъ 5‘2-ый.

Всякое прошеше относително за частньг интересы, иодадено на 
едната или на другата Камара, са отхвърля ако отъ нрЪдирва- 
ш ята за конто то дава поводъ са докаже чс т.т.жнтелятъ не ся е 
отнесълъ исиьрво до общешцюдиытЬ чиновницы до конто про- 
ше]ието ся отнася или до началството отъ което зависятъ тыл 
чиновницы.

Членъ 53-ый.

Инищятивата за предложен 1ето на единъ законъ или за пзмЪ- 
нешето на единъ слществующъ законъ принадлежи на Мини- 
стърството.

Сената и Камарата на Представителите мог^тъ тоже да по
искать единъ нова» законъ или измЪиешето на единъ с.тлцеству- 
ющъ законъ за прЪдмЪты конто с.т. въ тЬхныт!» принадлежности.

Въ послЪдныя тоя случай, прошешето ся поднася отъ Велпкыя 
Везирь на Негово Величество Султана и а ко трЬбува, Дьржавныя 
СьвЬтъ быва патоваренъ, чрВзъ едно Императорско Лраде, да 
приготви закононачьрташето което о ирьдмьтъ на прЬдложеше- 
то, сиоредъ свЪдешята и разяслешлта които ще даде ладлЪжиото 
отдЪлеше.

Членъ !>(|-ый.

Законопачьрташята които изработва Дьржавныя СъвЪтъ, са 
ноднасягь пьрво на Камарата на 11р1»дставителит1», а нослЬ на 
Сената.

Тыл за конокачьрташл имать сила па законъ само когато, слЬдъ 
като ся нр1емлтъ и отъ двЬгЬ Камары, тЬ ся иодтвьрдятъ чрезъ 
Императорско Ирадс.

Всяко закононачьрташе конечно отхвърлено отъ едната отъ дв1>- 
тВ Камары, не може да ся поднесе на ново разискуванье въ про
дължеше на същыя зас'Ьдателенъ перюдъ.

Членъ 55-ый.

Не са глЬда за пр1ето онова закононачьртате за косато не са е 
гласоподавало послТ>дстиеино отъ Камарата на НрЪдставителнт!» 
и отъ Сената, по вышеглаЫе, и членъ по членъ, и ако цЪлото 
закононачьрташе не е намерило вышеглае1е въ всякоя отъ двьть 
Камары.

Членъ 86-ый.

Съ исключение па МинистрытЬ, на тВхиытЬ 1п*лномощны 
и на иовыканытЪ съ нарочно призоваше чиновницы, пикой не 
може да са введетвъ едната или въ другата Камара, пито да са 
допусне да направи нВкакво съобщеше, въ свое собственно нме 
или като ирЪдставникъ на единъ сборъ отъ лица.

Членъ 57-ый.

Разискувашята на КамарытТ» ставатъ па турекый языкъ.
За ко нона ч ьрта \! 1 ята са раздавать напечатаны нръди онрЪдЪ- 

леныя за разискувашето имъ день.

Членъ 58-ый.

Гласоподаването става: по извыкваше по име; чрЪзъ знакове 
на вьншны изъевлешя, или чрЬзъ тайно жребенье.

Гласоподава шето съ тайно жребешее подчинено на едно р1нпе- 
ш ена Камарата зето по вышеглас1ето на прнсжтствующытЬ членове.

Членъ 59-ый.

ВдтрЪшната гош иря на сЪка Камара са извършва отъ ирЬд- 
съдателя й.
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ЗА СЕНАТА.

Членъ 6 0-ый-

ПредсЬдательть и членовете на Сената быватъ наименованы на
право отъ Негово Величество Султана.

Числото на СенаторытЬ не може да надмине третята часть на 
членовете на Камарата на Представителите.

Членъ 61-ый.

За да може некой да б.т.де паимеиованъ Сенаторъ, треб а :
Да са е показалъ чрЪзъ дЪлата си. достоенъ за обще народною 

довТ>р1'е или да с иринесълъ отличны заслугы на Държавата;
Да с най-малко на четыредесять-годишепъ възрастъ.

Членъ 62-ый.

СенаторытЬ быватъ паименовапы пожизненно.
Сенаторското достоинство може да са даде на лица които при

временно не см на служба, нъ конто сж иснълнявали службы 
като министры, главны управители (валш), команданты на воен- 
ны тела, казаскери, посланницы или пълномощны министры, 
патр^арсы, хахамбашш, дивизшнпы генералы на сухопътна и мор 
ска войска и, въобще, на лица конто съединяватъ въ себе си из- 
искванытЬ условиь

Членовете отъ Сената, като са новыкатъ, но техно искаше на 
другы службы, изгубватъ сенаторскою си качество.

Членъ 03-ый.

Едно количество отъ десять хиляди гроша са определя за мЬ- 
сечна заплата на Сенатора.

Сенаторътъ който приема отъ хазната и1>коя каква да е запла
та, има право само за да му са допълни количеството ако то е 
по-долу отъ десять хиляды гроша.

Ако туй количество е равно на Сенаторовата заплата или ако е 
по-горне отъ нея, той ще слЬдува да го щнема на пълно.

Членъ 64-ый-

Сенатътъ разглВдва закононачьртагйята или проектьггЬ за 
бюджетм които му са препращатъ отт. Камарата па Представи
телите.

Ако въ разглЪдуван 1ето на едно закононачьрташе Сената открьге 
некое распорЬждаше противно на владетелиытЪ нрава па Негово 
Величество Султана, на свободата, на Конституц!ята, на землената 
целость на Импер'шта, на вътрешната безопасность на страната, 
на защитата на отечеството или па добрытТ.нравы, той го отхвър
ля конечно чрЬзъ едно гласоподаваше съ объсснеше на иричинытЪ, 
или го провожда назадъ, съдружено съ забележвашята сн. па 
Камарата на Представителите, като поиска да са поправи или 
измени въ смысъла па тези забележвашя.

Приетите отъ Сената закопоначьртангл носЬт.тъ одобреното му 
н са препращатъ на Великия Везирь.

(Сенатътъ разглЪдува прошетлта които му са представить 5 той 
препраща па Великыя Везирь онези отъ прошен!яга които мыс
ли че заслужватъ такова препращаше, като гы съдружлва съ за- 
бележвашята си.

ЗА КАМАРАТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ.

Членъ 65-],1Й.

Числото па Представителите еа определи за по сдипъ Предста
витель на иетдесять хиляды дугны отъ мъжкый полъ, конто 
принадлежать на Оттоманска народность.

Членъ Сб-ый.

Избиратето става съ тайно жребеше. Начннътъ за нзбнрашето 
щс са пареди съ единъ особенъ закопъ.

Членъ 67-ый.

Посла шею на Представителя с несъвместно съ общенародпьгге 
службы, съ исключеше само на Министрытъ.
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Белкой другъ общепароденъ чиновникъ, избранъ за П ^дста- 
витель, е свободенъ да пр1еме или да откаже, нъ ако пр1еме, 
тръба да напусне службата си.

Членъ 68-ый

За Представители не иоглтъ да блд.т.тъ избраны:
1° Оныл които нс принадлежать на Оттоманска народность;
2° ОнТ>зи които, въ силата на особиыя въ дЪйств1е правил- 

никъ са ползоватъ отъ преимуществата привязаны па иностран
ната служба която испълнлватъ;

3° Онези които незнаьт.тъ турекы ;
4° Онези които не са преминь,ли тридесять годины възрасть;
5° Онези конто са намиратъ на работа при некого ;
6° Невъзстаповеныте несъстоятелни длъжпицы:
7° Онези които явно с.т» падн.т.ли отъ пометь поради новедстето си;
8° Онези които с.т. поднадп.т.ли подъ судебно заирещеше, до 

когато това закрещеше не са дигне;
9° Онези конто не са иолзуватъ отъ гражданските си права;
1 Оо Онези които претепдиратъ чс надлЪж.т.тъ на чуждестран

на подан иость.
Подиръ като са измине пьрвыйтъ иерюдъ отъ четыри годины, 

едно отъ услошлта за да са избере некой за ИрЪдтавитель ще 
бжде да знае да чете турекы и, колкото е възможно, да пише 
па този лзыкъ.

Членъ 69-ый.

ГлавнытЪ избирашя на Представителите ставатъ въ секы че
тыри годины.

Послатето на всЪкой Представитель трае само четыри годины; 
нъ той може да са избере изново.

Членъ 70-ый.

Главиыте избирашя пачнуватъ, пай-кжено, четыри месеца пре
ди пьрвый Иоемвр1*л, който е определената дата за събирашето 
на Камарата.

Членъ 71-ый.

Всекой членъ отъ Камарата на Представителите представлява
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всеобщпостьта на ОтоманытЪ, а не исключително окрллаето кос- 
то го е наименовало.

Членъ 72-ый.

Избирателите са длъжны да избирать Представителите си изъ 
между жителите на областьта на която надлеж ать.

Членъ 73-ый.

13ъ случай на раснущаньето на Камаржтж чрЬзъ Царско нраЭе, 
главныте избирашя треба да начнжтъ въ потребното време за да 
може Камарата да са събере изпово, [най-клсяо, въ шестые ме
сеца отъ датата на раснущаньето н.

Членъ 74-ый.

Въ случай на емьрть, на еждебно зайрещеше, на продължено 
отс.т.тств1е, на изгубванье на представителското качество, происхо
дишь отъ осм ждан ье или отъ пр!еманьето на общенародна служба, 
приет,т.пва са па заместеньето представптелево съобразно съ предпи
са шята на избирателния законъ, и въ единъ срокъ такъвъ щото да 
може новынтъ Представитель да испълня послатето си, най-кжеяо, 
въ следующего годишно заседай 1е.

Членъ 76-ый.

Послатето на Представителите избираны за да заместятъ одно 
праздно место, трае само до ближныте главны избирашя.

Членъ 76-ый.

На всякой Представитель ще са плаща отъ хазната двадссеть 
хиляды гроша за всякое годишно за седа т е ,  както и нжтнытЪ му 
разноски за отиванье и врьщанье.

ЦпФрата на Т1»1я разноекы ще са определи съобразно съ раеж»- 
реждатята на правилника който управлява пжтныте обезтщете- 
м л  конто са плащатъ па обществснныте дьржлвны чиновницы 
и ще са смета по'основа на петь хиляди гроша месечна заплата.

Членъ 77-ый.

Председательтъ и двамата подпредседатели на Камарата на



Пред ставител ите бывать избраны, отъ Негово Величество Султа
на, изъ между деветима кандидаты избраны отъ Камарата, по 
вышеглаые, отъ които трима за председателството, трима за 
пьрвото подиредсЪдателство и трима за второго иодпрЪдсЬда- 
телство.

Председательтъ и подпредседателите бывать наименованы съ 
Царско нраде.

Членъ 78-ый.

ЗасЪдатлта на Камарата на Представителите с,т» публичны.
Камарата обаче може да са събере въ тайно събрате ако това 

са предложи отъ Министрыте, или отъ Председателя или отъ 
петнадеелть членове и ако това предложете са жреби въ тай
но събрате.

ЧЛенъ 79-ый.

Никой Представитель презъ траятето на заседай!ята не може 
да бжде запрЬнъ или нреследуванъ, съ исключеше когато са у- 
лови въ самото извьршван!е на едно преет,т,плете, освенъ чрезъ 
едно решен!е изразено отъ вышеглаЫето на Камарата което да 
позволява преслЪдвашето.

Членъ 80-ый.

Камарата на Представителите разискува закононачьртатята 
които й са поднесены.

Тя пршма, поправя или отхвьрля распореждашята относител
но до Финанцште или до Конституцията.

Тя испытва подробно главните разноски на Дьржявата които 
са съдьржяватъ въ закона на бюджета, и определя количеството 
имъ заедпо съ Министрите.

Тя определя еще, съгласно съ Министрыте, вида, количеството 
и начина на разхвьрляньето и на събираньето на доходите кои
то с,т» определены да посрещнжтъ разноските.

ЗА СЖДЕБИАТА ВЛАСТЬ.

Членъ 84-ый.

Наименованите с.т.дницы съобразно съ особныя законъ за тоя 
предметъ и снабдени съ единъ бератъ еж неизменими: нъ те 
могжтъ да си дад.т.тъ оставката.

Нровъзведетето на сждницытЬ въ !ерархическыя редъ, пре- 
местцатето имъ, туряньето имъ подъ пеншя, свалятето имъ въ 
случай па еждебно ос.т.ждате, подлежать на распореждатята на 
слщыл законъ.

Този законъ определя изискваните уелшия и качества за 
извьршватето на сждовпическата служба или на аугыте служ
би отъ елдовныя редъ.

Членъ 82-ый.

Заседай!ята на всичките с.т.довища сл публични.
Обнародван!ята на елдетята са позволява.
Обаче, въ назначените отъ закона случаи, еждовището може да 

дьржи заседан!ето си тайно.

Членъ 83-ый.

Всякое лице, за интереса на защитата си, може да употреби 
предъ еждовището дозволеныте отъ закона средства.

Членъ 8^-ьш.

Никое с.т.довище ие може да са откаже, нодъ каквато и да е 
причина, да с,т,ди една работа която е отъ неговата надлежность.

То не може нито да спре или отложи еждешето, подиръ като е 
замочен,г,ло да испытва или изучва работата, освенъ ако т.т.жите- 
лятъ са отрЬче отъ тжжетето си.

При сичко туй., за наказателенъ предметъ, общенародного дей- 
ств!е следува да става съобразно съ закона, и въ случай даже 
ако тмжителя са е отрекълъ.

Членъ 8,')-ый.

Всякоя работа са емди отъ еждовището на което тя е надлежна,



Ст.дбытЬ между частны лица и Държавата сж отъ падлЪжность- 
та на редовнытЪ сждовища.

Членъ 66-ый.

Въ с.т.довшцата не може да са извършва никакво намисате.

Членъ 87-ый.

РаботытЪ които са отнасятъ до Шерйята, са сждът.тъ отъ с.т- 
довищата на Шерыта ; слденьето на гражданскытЪ работи при
надлежи на гражданскытЬ слдовища.

Членъ 88-ый.

Разнит*» категорш на с.т.довищата, надлЪжностьта имъ, прина- 
длЪжпоститТ» имъ и заплатить на сждницытЪ са нареждатъ отъ 
законытЪ.

Членъ 89-ый.

ОсвТ.нъ рЪдовнытЪ с«тдовища, нс могжтъ да са съставьттъ подъ 
каквото и да е наимеиоваше извънредны Стдовища. пито комисш 
за да с.тдЬтть пЪкои особны работы.

Обаче третсйскыйтъ с.т.дъ и наименовашето на лповелш  с.т. 
позволены споредъ определенытЪ отъ закона Формалности.

Членъ 90-ый.

Никой с.тдникъ не може заедно съ своята си служба да има и 
друга заплащана отъ Държавата.

Членъ 91-ый.

Ще са установьт.тъ царскы прокуроры за да швьршуватъ обще- 
народното д1»йств!е.

ТЪхнытЬ принадлежности и 1срарх1ята имъ ще са онредЬльттъ 
отъ закона.

ЗА ВЫСОКОЮ СЖДОВИЩЕ.

Членъ 92-ый.

Высокото с.Т|Довище е съставено отъ тридсссть членове, отъ кон
то десеть Сенаторы, десеть държавны съвЪтницы и десеть члена 
избраны изъ между ирЪдсЪдателитЪ и членовете на Касацшнното 
с.т.довище и на апелативното.

ВсичкыгЬ членове са опрЪдЪлять съ жребете.
Высокото с.т.довище са свиква когато потрЪба, чрЪзъ царско 

Ира де и са събира въ палата на Сената.
НеговыгЬ принадлежности с«т да с.т.ди:
МинистрытТ»;
ЛрТ.сЪдателя и членоветЬ на Касацшнното с.т.довище;
И вснчкытТ. другы лица обвинены въ оскърбление на Величес

твото или на иокушете противъ безопасностьта на Държавата.

Членъ 93-ый.

Высокото Сждовище са съставя отъ два СъвЪта: обвинителныя 
СъпЪтъ и еждителныл.

Обвимителныйтъ СъвЪтъ быва съставепъ отъ деветь члена и- 
ирЪдЪлены съ жребете изъ между членоветЬ на Высокото С,тдови- 
ще, отъ които тримата с.т. Сенаторы, трима Дьржавны СъвЪтни- 
цы и три члена отъ Касацшнното Сждовище или отъ Апелатив- 
ото С.т.довище'

Членъ 94-ый.,

Лренращатето при С.тдителныя СъвЪтъ са произнася отъ Об
винител иыя СъвЪтъ, по вышеглаЫето на двЪтЬ треты на члено- 
вет*> му.

ЧлеиоветЪ които припадлЪж.т.тъ иа Обвинителныя СъвЪтъ не 
могатъ да зем.т.тъ учаЫ е въ размену ван 1ята на С.тдителныя Съ- 
вЬты

Членъ 96-ын

Сждцтелиыя СъвЪтъ са съставя отъ двадесеть и единъ членъ
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пть които седемь Сенаторы, седеяь Дьржавпы СьвЪтницы и седемь 
члена отъ Касацюяното Сждовище или отъ Апелативното.

Тон елдн по вышеглапето »а двЬтК треты па членоветъ си и 
съобразно на дЪнствующыт» законы. с,т.дбытЬ конто му са пр1>- 
пращат» отъ Обвшштелныя СъвЬтъ.

Р»гаен5|гга му не подлежать пи на Апелац1я, пито на Касания.

ЗА ФИНЛНСЫТТ,.

Членя 96.ый.

Никакъвъ данъка, за въ полза на Държавата не може да са 
установи, нито расхвърля, нито събира освЪнъ въ силата на единъ 
законъ.

Членя 97-ый.

Бюджетътъ е законъть който съдържа прЪдвидсныгЬ доходы и 
разноекы на Държавата.

ДанъцытЬ въ полза на Държавата са упрапять отъ този законъ 
колкою за поста новетето имъ, за раехвьрляшето нмъ и за при- 
биран 1ето ивгь.

Членя 98-ый.

Разнскваньето г гласоподавайшто на закона на бюджета отъ 
Главною Събраше става членъ по членъ.

ПрисъединенытТ. таблицы които съдържай, подробносгитЬ на 
доходытЬ и па разноекыт», с.т. разделены иа отдЪлсшл, главы и 
членове, съобразно съ опрТ.дЪленыя отъ иравилницытК образецъ.

За тЪзи таблици са гласоподава на главы.

Членя 99-ый.

Закононачьрташето на бюджета са поднася на К а м а р  та на 
ПрЪдставнтелитЬ тост, часъ подиръ отваршп'ето па засЪдашята, за 
да станс възможно турешето му въ дДйстш'е отъ начало на фи- 
налечялната година на която са отнася.

Членя 109-ый.

Никаква разноска вънъ отъ бюджета нс може да са наира»» 
съ дьржявныт» доходы освЪнъ но силата иа единъ законъ.

Членя Ш-ыГь

Въ случай на крайна нужда причинена отъ иэвъпредны обстоя* 
ства; мияистрыП; мог,т,тъ. въ о*сжтств1ето на Главного Събраше, 
да изнамЪрьътъ, чрезъ императорско нраде, нуждныт!» средства и 
да направить разноекы нспргЬдвидены отт> бюджета, съ услошс 
да явъвтъ за тЬхъ на Главното Събрате чрЪзъ едно закопоначьр- 
таше. въ началото па нан-ближпото му събрате.

Членя 104-ый.

Бюджетъть са опред7>ля съ гласоподава т е  за една година; той 
има законна сила само за годината на която са отнася.

Обаче, ако по слЪдепйе на извънредны обстоятелства, Камара
та на ПрЪдставителитЬ са случи распуенжта прТ.ди гласоподава
щото за бюджета. министры?» моглтъ. чр'Ьзъ едно рЪшошс зЪто 
по силата на едно нмперторско ираде, да приспособить бюдже- 
та на мннжлата година до ближното отварите па эасЪдашлта, 
безъ да може привременното приспособеше на тол бюджеть да 
надмине срока на една Юдина.

Членя 103-ый.

Законъть за конечною нареждаше на бюджета указва на кое 
количество са въекачуватъ ос.тацествсшштЬ доходы п направе- 
нытЬ плащани! отъ доходытТ, п разноскьггЪ па годината на кол- 
то тол законъ са отнася.

Образътъ эту и раздЪдешята му трЬба да ел слццытЬ каквы- 
то с,в образ;! и раздЪлешлгга на бюджета.

Членя 104-ый.

Закононачьрташето за конечною нареждаше е поднесено на 
Камарата на ЦрМставителитЬ, нам-кжено, въ единъ срокъ отъ 
четыри годины, отъ кран на годината на колю той с л отнася.
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Члвнъ 105-ьш.

Ще са установи единъ Съветъ за Сметките, натоваренъ да ис- 
пмтува дейсгшлта на смЪтководителите на Финансите, какъто 
и годишните сметки съставени отъ разнь1т1> министьрскь1 от- 
делешя.

СъмЬтътъ за Сметките ще отправя всякоя година на Камарата 
на Представителите едно нарочно изложение което да съдържа 
следств!ето на делата му, съдружено съ забележвашята му.

На края на всякое тримеояч!е, той хце представя на Негово 
Величество Султана, носредствомт, Великия Везирь, едно изложе
ние върху Финанщялното положеше.

Членъ 106-ьш.

Съветътъ на Сметкьгге ще са съставя отъ дванадесеть непро
меними членове, наименовани чрезъ императорско нраде.

Никой отъ техъ ле може да са престане безъ да са удобри 
чрезъ едно вьтшегласно решеше на Камарата на Представителите 
объесненото предложеше на прВставашето му.

Членъ 107-ьш.

Изисканите услов1я и качества за членовете на Съвета на 
Сметките, подробностите на принадлежностите нмъ, лриспособяе- 
м ите правила за въ случай на оставка, на заместяше, на про- 
възведенье на чинъ и на полаганье нодъ неимя, какъто и о- 
брзувашето на писалищата на Съвета, хце са онредЬльт.тъ чрЬзъ 
единъ особитъ законъ.

ЗА УЛРАВЛЕН1ЕТ0 НА ОБЛАСТЫТЬ.

Членъ 108-ый-

Упрвлешето на областите ще има за основа началото на раз- 
средоточешето.

Подробностите на това распорЬждате ще са определить съ 
единъ законъ.
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Членъ 109-ый.

Единъ особитъ законъ ще нареди върху но широки основы из- 
бирашето на упрвнтелнытЬ Съвети на Областите (Вилаеты) на 
Окржяията (Санджацы) и на Кантоните (Казиттъ), какъто н из- 
бираньсто на Главнъш СъвГ.тт. който са събира всякоя година въ 
седалището на всякоя область.

Член® 110-ый.

Принадлежностите на Главния облостенъ Съветъ ще са опре
делять отъ сжщыя особитъ законъ и ще обнематъ :

Правото да разискуватъ върху предметы отъ общенародна пол
за, каквито еж установсшето на пжтища и другы съобщителни 
средства, нарждашето на Кассыте за зсмледелческий крдитъ, 
развьтето на промишленностьта, на тьргов1лта п па земледе.пето, 
и распространен !ето на общенародното просвещешс ;

Правото за онлакуваше при надлежните началства за да до- 
быът.тъ поправяньето на стореныте дела или действ!л противу 
законите и правилниците, было въ расхвьрлешето или прибира- 
шето на данъците, было въ другъ некой предметы

Членя 111-ый.

Ще има въ всякоя Кааза  ио единъ съветъ за всякоя отъ р з -  
личныте общины. Тоя съветъ ще има да контролирува :

1- о Управлешето па доходите па недвижимите имоти или на 
вакувекыъе посвященхя, на които особытото назначеше е опре
делено отъ нарочните расположен! я на посвети телите, или отъ 
обычая.

2- о Употрбен!ето на Фондовете или на имотите, които сж на
значены чрезъ завещаше за человеколюбивы или благодетелны 
дела;

3- о > првлешето на сыраческытЬ Фондове, съобразно съ особи- 
тыя иравилникъ който управлява тоя нрЬдметъ.

Всякой СъвЬтъ щс са съставя отъ членове избрны  отъ общи
ната която представя, съобразно съ особититЬ правилници кои
то ще са поставьулъ.

Тези съвети ще са нодъ ведомството на местнитЬ началства 
и на главныте областни съвети.
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Членъ 112-ый.

Общинскыте (мунисипалны) работы ще са управляватъ пъ Ца- 
риградъ и въ Областите, отъ общинскы Съветы, избраны.

Нареждан1ето на общинскытЬ съветы, тВхнытВ принадлежно
сти и начина за избирането на членовете имъ ще са определить 
съ особитъ законъ.

РАЗНЫ РАСБОРЕЖДАШЯ.
1
\
V

Членъ 113-ый.

Въ случай ако са забележлтъ дела или знакове такыва които 
да давать да са предвиждатъ размир1я нейде по земята на Им- 
пер1ята, Императорското Правителство има право да гы провъз
гласи въ обсадно положеше.

Следствкта отъ обсадното положеше състоьмтъ въ привремен
ното спираше на гражданскыте законы.

Начинътъ на управлешето на страныте които са подложжтъ 
на управлешето на обсадното положеше ще са нареди съ осо
битъ законъ.

На Негово Величество Султана принадлежи исключителната 
власть да исп.т.жда изъ земята на Импер1ята оньш които, по 
следств1е на достоверны, отъ полицията събраны с&едЪшя, са 
нрипознаьвтъ за нарушители на безопасностьта на Дьржавата.

Членъ П^-ый.

Първоначалното учен1е ще е задължително за всичкыте От
томаны.

Подробностите на приспособешето му ще са опртделЬътъ чрЪзъ 
особитъ законъ.

Членъ 115-ый.

Никое распореждан1е на Конституц1ята не~може, подъ какъвъто 
и да е предлогъ да са спре или изостави.
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Членъ 116-ый*

Въ случай на законно позната нужда, Капститущята може да са 
измени въ некой отъ распореждашята си. Това изменеше е под
чинено на следующыте услов1я :

Всякое предложеше за изменеше предложено было отъ мини- 
стьрството, было отъ едната или отъ другата Камара, треба да 
са пиднесе испьрво на разискувашята на Камарата на Предста- 
витилите.

Ако предложешето е удобрено по вышеглас1ето на двете тре- 
ты отъ членоветЬ на тая Камара, то ще са препрати на Се
ната.

Въ случай ако и Сената подобно пр1емешс предложеното изме
неше по вышеглас1ето на двете треты отъ СенаторьггЬ, то ще са 
поднесе на Негово Величество Султана за подтвьрдеше.

Ако са потвърди съ Императорско ираде то щс има сила па 
законъ.

Всякое расиореждаше на Конституцията, което става предметъ 
на едно предложеше за изменен1е, слЪдува да има сила до кога- 
то предложешето, подиръ като са разиска въ Камарыте, са по- 
твьрдн'огь Императорско ираде.

Членъ 117-ый.

Тълковашето на законыте принадлежи :
На Касацшнното еждовище, за гражданскыте и наказателн ыте 

законы;
На Дьржавныя СъвЪтъ, за управители ыте законы ;
И на Сената за распореждашята на Конституцията.

Членъ 118-ый.

Всичкыте распореждан1я на законыте, на правилницыте, на 
обычаите които сж по настоящему въ д*йств1е, ще следватъ да 
са приспособяватъ, до когато не бжджтъ изменены или уничто
жены чрЪзъ законы или правилници.

Членъ 119-ый.

Привременните наставлешя отъ 10 Щевалъ 1293 Октом- 
врхя 1876), относително за Главнното Събраше, ще престанжтъ 
да иматъ следствхето си отъ като са затвори пьрвогодшшюто за- 
седате.


