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Республиканың яңа дәүләтчелеге форма
лашуы процессында 1992 елда кабул ителгән
Татарстан Конституциясе бик әһәмиятле роль
уйный. Хәзерге Татарстан дәүләтчелегенең
барлык яшәү дәверендә Татарстан Респуб
ликасында дүрт тапкыр текстлары, структу
ралары һәм тәкъдим ителгән принциплары
белән өр-яңа конституцияләр кабул ителә.
Яңа совет чоры Татарстан конституцияләрен
кабул итү һәр очракта совет социалистик
дәүләт үсешендә яңа этапны белдерә һәм
Татарстанның күпмилләтле халкының моби
лизациясе өчен мөһим фактор була.
1926 елгы беренче Конституция проек
ты барлыкка килүенең төп юридик чыга
наклары итеп 1918 елгы Хезмәт иясе һәм
эксплуатацияләнгән халыкның хокуклары
турында декларацияне, 1918 елгы III Россия
Республикасы федераль учреждениеләре
турындагы Советларның бөтенроссия съез
ды резолюциясен, 1925 елгы РСФСР Кон
ституциясен, 1921 елгы Татарстан Автоно
мияле ССРның ҮБК һәм ХКС Татар телен
гамәлгә кую турындагы декретын, 1924 елгы
Татарстан ҮБК турында нигезләмәне карар
га була.
Нәтиҗәдә 1926 елгы Татарстан ССР
Конституциясенең проекты, шулай ук 1937
һәм 1978 елгы ТАССР Конституцияләре
гамәлдәге Татарстан Конституциясен кабул
итү өчен нигез булалар,республиканың нор
матив актларының гаять зур массивын бар
лыкка китерүгә хокукый база булып хезмәт
итәләр.
1992 елгы Татарстан Республикасы Кон
ституциясе яңа демократия институтларын

Конституция Татарстана, принятая в 1992
году, сыграла важную роль в процессе ста
новления новой государственности респуб
лики. За весь период современной татар
станской государственности в Республике
Татарстан четырежды принимались совер
шенно новые по тексту, структуре и про
возглашаемым принципам конституции.
Принятие новых советских татарстанских
конституций каждый раз знаменовало собой
новый этап в развитии советского социали
стического государства и являлось суще
ственным фактором мобилизации многона
ционального народа Татарстана.
К главным юридическим источникам по
явления первого проекта Конституции 1926
года можно отнести Декларацию прав тру
дящегося и эксплуатируемого народа 1918
года, Резолюцию III Всероссийского съезда
Советов о федеральных учреждениях Рос
сийской Республики 1918 года,Конституцию
РСФСР 1925 года, Декрет ЦИК и СНК Авто
номной Татарской ССР о реализации татар
ского языка 1921 года, Положение о Татар
ском ЦИК 1924 года.
Проект Конституции Татарской ССР 1926
года, а также Конституции ТАССР 1937 и
1978 годов стали в итоге основой для при
нятия действующей Конституции Татарста
на, послужили правовой базой для создания
огромного массива нормативных актов рес
публики.
Конституция Республики Татарстан 1992
года позволила сформировать новые ин
ституты демократии и собственные органы
власти. Конституционное закрепление та
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һәм үз хакимият органнарын формалашты
ру мөмкинлеге бирә. Президентлык, парла
ментлы вәкиллек органнары, конституция
чел суд эшләрен башкару, җирле үзидарә
кебек яңа институтларның Конституциядә
беркетелүе Татарстанга сәяси һәм социальикътисади мөнәсәбәтләрне сыйфат ягыннан
яңа дәрәҗәгә күтәрү бурычларын нәтиҗәле
хәл итү мөмкинлеген ача.

ких новых институтов, как президентство,
органы парламентского представительства,
конституционное судопроизводство, мест
ное самоуправление, позволило Татарстану
эффективно решать задачи трансформации
политических и социально-экономических
отношений в качественно новое состояние.
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1926 елгы Татарстан ССР
Конституциясенең кабул ителү
тарихы һәм структурасы
Татарстан ССР Конституция
се проекты 1926 елның 13 мар
тында VI Бөтентатар Советлар
съездының пленар утырышында
кабул ителгән. Конституция про
екты 5 кисәктән, 7 бүлектән һәм
91 статьядан торган.
1926 елгы Конституция проекты
нигезендә Татарстан ССР РСФСР
составына федерация шартла
рында керә торган эшчеләр һәм
крестьяннарның
социалистик
дәүләте дип игълан ителгән. 1926
елгы Конституция проектына күрә, Татар
стан ССР чикләрендә бөтен хакимият эшче,
крестьян һәм кызылармия депутатлары Со
ветларыныкы булган.
Хезмәт республиканың бөтен граж
дан
нарының бурычы дип танылган. Респуб
лика гражданнарына вөҗдан иреге, үз фи
кереңне белдерү иреге, җыелышлар иреге,
берләшмәләр иреге бирелгән. Дәүләт бар
лык хезмәт ияләренә дә тулы, әтрафлы һәм
түләүсез белем бирүне үз өстенә йөкләгән.
Конституция проекты Татарстан ССРның
12 кантоннан торган территориаль соста
вын билгеләгән: Арча, Бөгелмә, Буа, Алабуга,
Лаеш, Мамадыш, Минзәлә, Зөя, Спас, Тәтеш,
Чаллы һәм Чистай.
Югары хакимият иясе итеп Татарстан
ССРның Советлар Съезды игълан ителгән,
съездлар арасында исә — Татарстан ССРның
Үзәк Башкарма Комитеты.
1926 елгы Конституция проекты нәтиҗәдә
РСФСРның БҮБК һәм РСФСРның Советлар
Съезды тарафыннан расланмаган, Татарстан
Автономияле ССРның эшчәнлеге исә 1922
4

История принятия и структура
проекта Конституции
Татарской ССР
1926 года
Проект Конституции Татар
ской ССР был принят на пле
нарном заседании VI Всета
тарского съезда Советов 13
марта 1926 года. Проект Кон
ституции состоял из 5 разделов,
7 глав и 91 статьи.
Согласно проекту Конституции
1926 года Татарская ССР провоз
глашалась социалистическим го
сударством рабочих и крестьян,
входящим в состав РСФСР на
условиях федерации. Вся власть в пределах
Татарской ССР в соответствии с проектом
Конституции 1926 года принадлежала Сове
там рабочих, крестьянских и красноармей
ских депутатов.
Труд признавался обязанностью всех
граждан республики. Гражданам республи
ки предоставлялась свобода совести, свобода
выражения своих мнений, свобода собраний,
свобода союзов. Государство обязывалось
предоставить всем трудящимся полное, все
стороннее и бесплатное образование.
Проект Конституции определял террито
риальный состав Татарской ССР как состо
ящую из 12 кантонов: Арский, Бугульмин
ский, Буинский, Елабужский, Лаишевский,
Мамадышский, Мензелинский, Свияжский,
Спасский, Тетюшский, Челнинский и Чисто
польский.
Носителем верховной власти провозгла
шался Съезд Советов Татарской ССР,а в пе
риод между съездами — Центральный Ис
полнительный Комитет Татарской ССР.
Проект Конституции 1926 года в итоге не

елгы СССР Конституциясе һәм 1925 елгы
РСФСР Конституциясе, шулай ук Татарстан
Автономияле ССРда кабул ителгән закон
актлары нигезендә гамәлгә ашырылган.
1926 елгы Татарстан ССР
Конституциясенең структурасы
I кисәк. Гомуми нигезләмәләр
1 бүлек
II кисәк. Совет хакимиятенең төзелеше
турында
2 бүлек. Төп нигезләмәләр
3 бүлек. Үзәк хакимият турында
А. Татарстан Социалистик Совет Респуб
ликасы Советларының Съезды турында
Б. ТССРның Үзәк Башкарма Комитеты
турында
В. Халык Комиссарлары Советы турында
Г. Халык Комиссариатлары турында
4 бүлек. Җирле хакимият турында
А. Советлар Съезды турында
Б. Башкарма комитетлар турында
В. Депутатлар советлары турында
Г.
Җирле
хакимият
органнары
вәкаләтләре чикләре турында
III кисәк
5 бүлек. Советларга сайлау турында
А. Актив һәм пассив сайлау хокукы ту
рында
Б. Сайлауларны уздыру турында
В. Сайлауларны тикшерү һәм гамәлдән
чыгару һәм депутатларны чакыртып алу ту
рында
IV кисәк
6 бүлек. Бюджет хокукы турында
V кисәк
7 бүлек. Татарстан Социалистик Совет
Республикасының гербы һәм флагы турында

был утвержден ВЦИК РСФСР и Съездом
Советов РСФСР, а деятельность Автономной
Татарской ССР осуществлялась в соответ
ствии с Конституцией СССР 1922 г. и Кон
ституцией РСФСР 1925 г., а также законода
тельными актами, принятыми в Автономной
Татарской ССР.
Структура Конституции
Татарской ССР 1926 года
Раздел I. Общие положения
Глава 1
Раздел II. Об устройстве Советской власти
Глава 2. Основные положения
Глава 3. О центральной власти
А. О Съезде Советов Татарской Социали
стической Советской Республики
Б. О Центральном Исполнительном Ко
митете ТССР
В. О Совете Народных Комиссаров
Г. О Народных Комиссариатах
Глава 4. О местной власти
А. О Съездах Советов
Б. Об исполнительных комитетах
В. О советах депутатов
Г. О пределах ведения местных органов
власти
Раздел III
Глава 5. О выборах в Советы
А. Об активном и пассивном избиратель
ном праве
Б. О производстве выборов
В. О проверке и отмене выборов и отзыве
депутатов
Раздел IV
Глава 6. О бюджетном праве
Раздел V
Глава 7. О гербе и флаге Татарской Соци
алистической Советской Республики
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1937 елгы Татарстан АССР
Конституциясенең кабул ителү
тарихы һәм структурасы
1937 елгы Татарстан АССР Конституциясе совет чорында республиканың беренче рәсми рәвештә
үз көченә кергән Конституциясе
булган. Ул ТАССР Советларының
Гадәттән тыш съезды тарафын
нан 1937 елның 25 июнендә ка
бул ителгән һәм РСФСР Югары
Советының III сессиясе тарафын
нан 1940 елның 2 июнендә раслан
ган. Конституция татар дәүләтчелеге формалашуда иң әһәмиятле
чорны тәмамлый һәм республика законнарының үсеш нәтиҗәсен үзендә гәүдәләндерә.
1937 елгы Татарстан АССР Конституция
се 11 бүлектән һәм 114 статьядан гыйбарәт
булган. Республика Конституция нигезендә
Татарстан Автономияле Совет Социалис
тик Республикасы — эшчеләрнең һәм
крестьяннарның социалистик дәүләте дип
игълан ителгән. Татарстан Автономияле
Совет Социалистик Республикасы РСФСР
составына автономияле республика хоку
кында кергән булган. Конституция Татар
стан АССРда бөтен хакимият хезмәт ияләре
депутатларының Советлары йөзендә шәһәр
һәм авыл хезмәт ияләре кулында икәнлеген
билгеләгән.
1937 елгы Татарстан АССР Конституциясе
республиканың административ-территори
аль бүленешен билгеләгән: аның составына
63 район һәм ике республика әһәмиятендәге
шәһәр — Зеленодольск һәм Казан кергән.
Автономияле республикаларның чикләрен
һәм районнарга бүленешен билгеләү РСФСР
карамагында булган, ләкин Татарстан АССР
территориясе аның ризалыгыннан башка
үзгәртелә алмаган.
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История принятия и структура
Конституции Татарской АССР
1937 года
Конституция Татарской АССР
1937 года являлась первой, офи
циально вступившей в силу Кон
ституцией республики советско
го периода. Она была принята XI
Чрезвычайным съездом Советов
ТАССР 25 июня 1937 года и ут
верждена III сессией Верховного
Совета РСФСР 2 июня 1940 года.
Конституция завершила важней
ший период в становлении та
тарстанской государственности и
воплотила в себе итоги развития республи
канского законодательства.
Конституция Татарской АССР 1937 года
состояла из 11 глав и 114 статей. Согласно
Конституции республика провозглашалась
Татарской Автономной Советской Социа
листической Республикой — социалисти
ческим государством рабочих и крестьян.
Татарская Автономная Советская Социа
листическая Республика входила в состав
РСФСР на правах автономной республики.
Конституция устанавливала, что вся власть в
Татарской АССР принадлежит трудящимся
города и деревни в лице Советов депутатов
трудящихся.
Конституция Татарской АССР 1937 года
закрепляла
административно-территори
альное деление республики: в ее состав вхо
дили 63 района и два города республикан
ского подчинения — Зеленодольск и Казань.
Утверждение границ и районного деления
автономных республик относилось к веде
нию РСФСР, однако территория Татарской
АССР не могла изменяться без ее согласия.
Конституция Татарской АССР 1937 года

1937 елгы Татарстан АССР Конститу
циясе хезмәткә, ял итүгә, картлыкта матди
ярдәмгә, белем алуга хокук, хатын-кыз
га исә ирләр белән тигез хокуклар биргән.
Дин дәүләттән һәм мәгарифтән аерылган.
Ватанны саклау Татарстан АССРның һәрбер
гражданының изге бурычы булган. Кон
ституция гражданнарга сүз иреген, матбугат
иреген, җыелышлар һәм митинглар иреген,
урамнарда йөрешләр һәм демонстрацияләр
ясау иреген гарантияләгән. 1937 елгы Та
тарстан АССР Конституциясенә күрә, Та
тарстан АССР Верховный Советы тарафын
нан кабул ителгән законнар Татарстан АССР
Верховный Советы Президиумы рәисе һәм
секретаре имзалары белән татар һәм рус
телләрендә бастырылган.
ТАССРның дәүләт хакимиятенең югары
органы булып Татарстан АССР Верховный
Советы булган.
1937 елгы Татарстан АССР
Конституциясенең структурасы
I бүлек. Җәмгыять төзелеше
II бүлек. Дәүләт төзелеше
III бүлек. Татарстан Автономияле Со
вет Социалистик Республикасының дәүләт
властеның югары органнары
IV бүлек. Татарстан Автономияле Со
вет Социалистик Республикасының дәүләт
идарәсе органнары
V бүлек. Дәүләт властеның җирле орган
нары
VI бүлек. Татарстан Автономияле Совет
Социалистик Республикасының бюджеты
VII бүлек. Суд һәм прокуратура
VIII бүлек. Гражданнарның төп хокуклары
һәм бурычлары
IX бүлек. Сайлау системасы
X бүлек. Герб, флаг, башкала
XI бүлек. Конституцияне үзгәртү тәртибе

предоставляла право на труд, на отдых, на
материальное обеспечение в старости, на об
разование, а женщине равные права с муж
чиной. Религия отделялась от государства
и образования. Защита отечества являлась
священным долгом каждого гражданина Та
тарской АССР. Конституция гарантировала
свободу слова, свободу печати, свободу со
браний и митингов и свободу уличных ше
ствий и демонстраций. Согласно Консти
туции Татарской АССР 1937 года законы,
принятые Верховным Советом Татарской
АССР, публиковались на татарском и рус
ском языках за подписями председателя и
секретаря Президиума Верховного Совета
Татарской АССР.
Высшим органом государственной власти
ТАССР являлся Верховный Совет ТАССР.
Структура Конституции Татарской АССР
1937 года
Глава I. Общественное устройство
Глава II. Государственное устройство
Глава III. Высшие органы государственной
власти Татарской Автономной Советской
Социалистической Республики
Глава IV. Органы государственного управ
ления Татарской Автономной Советской
Социалистической Республики
Глава V. Местные органы государствен
ной власти
Глава VI. Бюджет Татарской Автономной
Советской Социалистической Республики
Глава VII. Суд и прокуратура
Глава VIII. Основные права и обязанности
граждан
Глава IX. Избирательная система
Глава X. Герб, флаг, столица
Глава XI. Порядок изменения Конститу
ции
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1978 елгы Татарстан
АССР Конституциясенең
кабул ителү тарихы һәм
структурасы
1978 елның 31 маен
да
ТАССР
Верховный
Советының чираттан тыш
тугызынчы сессиясендә ка
бул ителгән ТАССР Кон
ституциясе совет чорында
кабул ителгән соңгы Кон
ституция булган. 1978 елгы
Конституциягә күрә, ТАССР — эшчеләр,
крестьяннар һәм интеллигенциянең, респуб
ликадагы барлык милләт хезмәт ияләренең
ихтыярын һәм интересларын чагылдырган
гомумхалык социалистик дәүләте.
1978 елгы Конституция 10 кисәктән, 16
бүлектән һәм 161 статьядан торган.
Беренче тапкыр Конституциягә пре
амбула кертелгән,
аның нигезендә Та
тарстан Автономияле Совет Социалистик
Республикасы халкы, фәнни коммунизм
идеяләрен кулланып, үзен бөтен совет
халкының аерылгысыз өлеше дип аңлап,
ССР Союзы Конституциясенә һәм РСФСР
Конституциясенә туры китереп, әлеге Кон
ституцияне кабул иткән һәм игълан иткән.
Конституция нигезендә ТАССРда бөтен
хакимият халык кулында. Халык дәүләт ха
кимиятен Татарстан АССРның сәяси нигезен
тәшкил иткән халык депутатлары Советла
ры аркылы тормышка ашырган. Дәүләтнең
башка барлык органнары халык депутатла
ры Советлары контролендә булган һәм алар
га хисап биргән. Беренче тапкыр ТАССР
гражданнарының торакка хокуклы булула
ры теркәлгән. СССРда билгеләнгән бердәм
союз гражданлыгы нигезендә ТАССРның
һәр гражданы РСФСР һәм СССР гражданы
булган.
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История принятия и
структура
Конституции Татарской
АССР 1978 года
Конституция ТАССР от 31
мая 1978 года, принятая на
внеочередной девятой сессии
Верховного Совета ТАССР,
была последней Конститу
цией, принятой в советский
период. В соответствии с
Конституцией
1978
года
ТАССР — социалистическое общенародное
государство, выражающее волю и интересы
рабочих, крестьян и интеллигенции, трудя
щихся республики всех национальностей.
Конституция 1978 года состояла из 10
разделов, 16 глав и 161 статьи.
Впервые в Конституцию была введена
преамбула, согласно которой народ Татар
ской Автономной Советской Социалисти
ческой Республики, руководствуясь идеями
научного коммунизма, сознавая себя неотъ
емлемой частью всего советского народа, в
соответствии с Конституцией Союза ССР и
Конституцией РСФСР принимал и провоз
глашал данную Конституцию.
Согласно Конституции вся власть в
ТАССР принадлежала народу. Народ осу
ществлял государственную власть через
Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу ТАССР. Все дру
гие государственные органы были подкон
трольны и подотчетны Советам народных
депутатов. Впервые было закреплено право
граждан ТАССР на жилище. В соответствии
с установленным в СССР единым союзным
гражданством каждый гражданин ТАССР
являлся гражданином РСФСР и СССР.
Впервые изменения, вносимые в Консти

Беренче тапкыр Конституциягә кертеләсе
үзгәртүләр ТАССР Верховный Советының
ТАССР Верховный Советындагы бар
лык депутатларның өчтән ике өлешеннән
ким булмаган күпчелеге тарафыннан кабул
ителгән карары белән эшләнгән.
1978 елгы Татарстан АССР
Конституциясенең структурасы
(1978 елның 31 маендагы Татарстан АССР
Законы редакциясендә)
I. Татарстан АССРның җәмгыять строе
һәм политикасы нигезләре
1 бүлек. Политик система
2 бүлек. Экономик система
3 бүлек. Социаль үсеш һәм культура
II. Дәүләт һәм шәхес
4 бүлек. Татарстан АССР гражданлыгы.
Гражданнарның тигез хокуклыгы
5 бүлек. Татарстан АССР гражданнарының
төп хокуклары, ирекләре һәм бурычлары
III. Татарстан АССРның милли-дәүләт
һәм административ-территориаль төзелеше
6 бүлек. Татарстан АССР — РСФСР соста
вындагы автономияле республика
7 бүлек. Татарстан АССРның администра
тив-территориаль төзелеше
IV. Татарстан АССРның халык депутатлары Советлары һәм аларны сайлау тәртибе
8 бүлек. Халык депутатлары Советлары
системасы һәм аларның эш принциплары
9 бүлек. Сайлау системасы
10 бүлек. Халык депутаты
V. Татарстан АССР дәүләт власте һәм
идарәсенең югары органнары
11 бүлек. Татарстан АССР Верховный Со
веты
12 бүлек. Татарстан АССР Министрлар
Советы
VI. Татарстан АССРда дәүләт власте һәм
идарәсенең җирле органнары

туцию,производились решением Верховного
Совета ТАССР, принятым большинством не
менее двух третей от общего числа депута
тов Верховного Совета ТАССР.
Структура Конституции Татарской АССР
1978 года
(в редакции Закона Татарской АССР
от 31 мая 1978 г.)
I. Основы общественного строя и политики Татарской АССР
Глава 1. Политическая система
Глава 2. Экономическая система
Глава 3. Социальное развитие и культура
II. Государство и личность
Глава 4. Гражданство Татарской АССР.
Равноправие граждан
Глава 5. Основные права, свободы и обя
занности граждан Татарской АССР
III. Национально-государственное и административно-территориальное
устройство Татарской АССР
Глава 6. Татарская АССР — автономная
республика в составе РСФСР
Глава 7. Административно-территориаль
ное устройство Татарской АССР
IV. Советы народных депутатов Татарской АССР и порядок их избрания
Глава 8. Система и принципы деятельно
сти Советов народных депутатов
Глава 9. Избирательная система
Глава 10. Народный депутат
V. Высшие органы государственной власти и управления Татарской АССР
Глава 11. Верховный Совет Татарской
АССР
Глава 12. Совет Министров Татарской
АССР
VI. Местные органы государственной
власти и управления в Татарской АССР
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13 бүлек. Халык депутатларының җирле
Советлары
14 бүлек. Халык депутатларының җирле
Советлары башкарма комитетлары
VII. Татарстан АССРның экономик һәм
социаль үсешенең дәүләт планы. Татарстан
АССРның дәүләт бюджеты
VIII. Суд эшләре, арбитраж һәм прокурор
надзоры
15 бүлек. Суд һәм арбитраж
16 бүлек. Прокуратура
IX. Татарстан АССРның гербы, флагы һәм
башкаласы
X. Татарстан АССР Конституциясенең
гамәлдә булуы һәм аны үзгәртү тәртибе
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Глава 13. Местные Советы народных де
путатов
Глава 14. Исполнительные комитеты мест
ных Советов народных депутатов
VII. Государственный план экономического и социального развития Татарской
АССР. Государственный бюджет Татарской
АССР
VIII. Правосудие, арбитраж и прокурорский надзор
Глава 15. Суд и арбитраж
Глава 16. Прокуратура
IX. Герб, флаг и столица Татарской АССР
X. Действие Конституции Татарской
АССР и порядок ее изменения

1992 елгы Татарстан
Республикасы
Конституциясенең кабул ителү
тарихы һәм структурасы
Гамәлдәге
Конституция
1992 елның 6 ноябрендә Та
тарстан Рес
публикасы Югары
Советының XII сессиясендә ка
бул ителә. Аны кабул итү алдын
нан Россия Федерациясе белән
мөнәсәбәтләрдә республиканың
статусы мәсьәләсенә карата 1992
елның 21 мартында референ
дум уздырыла. Референдумның
нәтиҗәләре 1990 елның 30 ав
густындагы Дәүләт суверените
ты турында Декларация белән
беррәттән Татарстанның яңа Конституция
сен төзүнең нигезен тәшкил итәләр.
1992 елның маенда Татарстан Республи
касы Югары Советының Х сессиясендә
Татарстан
Республикасы
Конституция
се проектының беренче укылышы уза.
Югары Советның даими комиссияләренә
Конституциянең өч проекты карауга тәкъдим
ителә. Беренче проект Татарстан Президен
ты М.Ш. Шәймиев тарафыннан тапшырыла,
икенче проект — «Движение демократиче
ских реформ» төркеме тарафыннан, өченче
проект «Народовластие» депутатлар төркеме
тарафыннан тапшырыла. Президент тара
фыннан тапшырылган Конституция проекты
гомумхалык тикшерүен үтә, һәм төзәтмәләр
шушы проектка гына килә. Конституция
комиссиясе тарафыннан халык депутатла
рыннан килгән биш йөздән артык төзәтмә
карала.
Татарстан Республикасы Конституциясе
«Татарстан Республикасы Конституциясен
гамәлгә кертү тәртибе турында» 1992 елның

История принятия и развития
Конституции Республики
Татарстан 1992 года
Действующая Конституция была
принята на ХII сессии Верховно
го Совета Республики Татарстан
6 ноября 1992 года. Ее принятию
предшествовало проведение 21
марта 1992 года референдума по
вопросу статуса республики во
взаимоотношениях с Российской
Федерацией. Итоги референду
ма наряду с Декларацией о госу
дарственном суверенитете от 30
августа 1990 года легли в основу
разработки новой Конституции
Татарстана.
В мае 1992 года на X сессии Верховно
го Совета Республики Татарстан состоя
лось первое чтение проекта Конституции
Респуб
лики Татарстан. На рассмотрение
постоянным комиссиям Верховного Совета
было предложено три проекта Конституции.
Первый проект был представлен Президен
том Татарстана М.Ш. Шаймиевым, второй
проект был представлен группой «Движение
демократических реформ», третий проект —
от группы депутатов «Народовластие». Про
ект Конституции, который был представлен
Президентом, прошел общенародное обсуж
дение, и предложения о поправках поступа
ли только на этот проект. Конституционной
комиссией были рассмотрены более пятисот
поправок, поступивших от народных депу
татов.
Конституция Республики Татарстан была
введена в действие Законом Республики
Татарстан от 30 ноября 1992 г. № 1665-XII
«О порядке введения в действие Консти
туции Республики Татарстан». Текст Кон
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30 ноябрендәге 1665-XII номерлы Татар
стан Республикасы Законы белән гамәлгә
кертелә. Конституциянең тексты «Совет
ская Татария» газетасының 1992 елның 12
декабрендәге 246—247 саннарында бас
тырылып чыга. «Татарстан Республикасы
Конституциясенә үзгәрешләр һәм өстәмәләр
кертү турында» 2002 елның 19 апрелендәге
1380 номерлы Татарстан Республикасы За
коны белән Татарстан Республикасы Кон
ституциясе яңа редакциядә бирелә.
Барлыгы 2017
елның 1 октябренә
кадәр Конституция текстына 17 тапкыр
төзәтмәләр кертелә. Конституциягә беренче
төзәтмә «Дәүләт хакимиятенең вәкиллекле
һәм башкарма органнарын реформалау
га бәйле рәвештә Татарстан Рес
публикасы
Конституциясенә үзгәрешләр һәм өстәмәләр
кертү турында» 1994 елның 29 ноябрендәге
2243-XII номерлы Татарстан Республикасы
Законы белән кабул ителә. Соңгы төзәтмә
«“Россия Федерациясе субъектлары дәүләт
хакимиятенең закон чыгару (вәкиллекле) һәм
башкарма органнарын оештыруның гомуми
принциплары турында” Федераль законга
һәм “Россия Федерациясе гражданнарының
сайлау хокукларының һәм референдумда
катнашу хокукының төп гарантияләре ту
рында” Федераль законга үзгәрешләр кертү
хакында” Федераль законны гамәлгә ашыру
турында» 2012 елның 22 июнендәге 40-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы Законы
белән кабул ителә.

ституции был опубликован в газете «Со
ветская Татария» от 12 декабря 1992 года
№ 246—247. Законом Республики Татарстан
от 19 апреля 2002 года № 1380 «О внесе
нии изменений и дополнений в Конститу
цию Рес
публики Татарстан» Конституция
Республики Татарстан была изложена в новой
редакции.
Всего, по состоянию на 1 октября 2017
года, поправки в текст Конституции вно
сились 17 раз. Первая поправка в Кон
ституцию была принята Законом Республики Татарстан от 29 ноября 1994 года
№ 2243-XII «О внесении изменений и допол
нений в Конституцию Республики Татарстан
в связи с реформированием представитель
ных и исполнительных органов государ
ственной власти». Последняя поправка была
принята Законом Республики Татарстан от
22 июня 2012 года № 40-ЗРТ «О реализации
Федерального закона “О внесении измене
ний в Федеральный закон “Об общих прин
ципах организации законодательных (пред
ставительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Россий
ской Федерации” и Федеральный закон “Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации”».

1992 елгы Татарстан Республикасы
Конституциясенең структурасы
(2012 елның 22 июнендәге 40-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы Законы
редакциясендә)

(в ред. Закона Республики Татарстан
от 22 июня 2012 года № 40-ЗРТ)

Татарстан Республикасы Конституция
се преамбуладан, 7 кисәктән, 4 бүлектән һәм
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Структура Конституции Республики
Татарстан 1992 года

Конституция Республики Татарстан со
стоит из преамбулы, 7 разделов, 4 глав и 126
статей. Деление на главы осуществлено ис
ключительно в IV разделе.

126 статьядан гыйбарәт. Бүлекләргә фәкать
IV кисәк кенә бүленгән.
Преамбула
I кисәк. Конституциячел корылыш ни
гезләре
II кисәк.
Кеше һәм гражданның төп
хокуклары, ирекләре һәм бурычлары
III кисәк. Административ-территориаль
корылыш
IV кисәк. Дәүләт хакимиятен оештыру
1 бүлек. Татарстан Республикасы Дәүләт
Советы
2 бүлек. Татарстан Республикасы Прези
денты
3 бүлек. Татарстан Республикасы Мини
стрлар Кабинеты
4 бүлек. Суд хакимияте. Прокуратура
V кисәк. Җирле үзидарә
VI кисәк. Татарстан Республикасының
дәүләт символлары һәм башкаласы
VII кисәк. Татарстан Республикасы Кон
ституциясен кабул итү һәм Татарстан Рес
публикасы Конституциясенә үзгәрешләр
һәм өстәмәләр кертү тәртибе
Преамбулада Конституция нигезләнгән
төп принциплар теркәлгән. Конституциянең
преамбуласы кыска, аның нигезләмәләре
Конституцияне тулаем һәм аның аерым
бүлекләрен һәм статьяларын аңлауда, аның
нормаларын дөрес итеп аңлатуда һәм кулла
нуда үтә мөһим роль уйный.
Преамбулада белдерелгәнчә, Конституция,
Татарстан Республикасының күпмилләтле
халкы һәм татар халкы ихтыярын чагыл
дырып, кеше һәм граждан хокукларының
һәм ирекләренең өстенлеген гамәлгә ашыра,
халыкларның гомумтанылган үзбилгеләнү хо
кукына, аларның тигез хокуклылыгы, ихтыяр
белдерүнең иреклелеге һәм бәйсезлеге прин

Преамбула
Раздел I. Основы конституционного строя
Раздел II. Основные права, свободы и обя
занности человека и гражданина
Раздел III. Административно-террито
риальное устройство
Раздел IV. Организация государственной
власти
Глава 1. Государственный Совет Респуб
лики Татарстан
Глава 2. Президент Республики Татарстан
Глава 3. Кабинет Министров Республики
Татарстан
Глава 4. Судебная власть. Прокуратура
Раздел V. Местное самоуправление
Раздел VI. Государственные символы и
столица Республики Татарстан
Раздел VII. Порядок принятия Конститу
ции Республики Татарстан и внесения из
менений и дополнений в Конституцию Рес
публики Татарстан
В преамбуле закрепляются основные
принципы, на которых базируется Консти
туция. Преамбула Конституции лаконична,
ее положения имеют исключительно важ
ную роль в понимании смысла всей Консти
туции и ее отдельных глав и статей, в пра
вильном толковании и применении ее норм.
Согласно преамбуле Конституция, выра
жая волю многонационального народа Рес
публики Татарстан и татарского народа,реа
лизует приоритет прав и свобод человека и
гражданина, исходит из общепризнанного
права народов на самоопределение, прин
ципов их равноправия, добровольности и
свободы волеизъявления, способствует со
хранению и развитию исторических, на
циональных и духовных традиций, культур,
языков, обеспечению гражданского мира и
межнационального согласия, создает усло
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ципларына нигезләнә, тарихи, милли һәм рухи
традицияләрнең, мәдәниятләрнең, телләрнең
сакланып калуына һәм үсешенә, граждан
нар татулыгын һәм милләтара килешүне
тәэмин итүгә ярдәм итә, федерализм прин
ципларында демократиянең ныгуы, Татарстан
Республикасының социаль-икътисади үсеше,
Россия Федерациясе халыкларының тарихи
барлыкка килгән бердәмлеген саклап калу
өчен шартлар тудыра.
Конституциянең I кисәге конституциячел
корылыш нигезләренә багышланган. Консти
туциячел корылыш нигезләре Татарстанның
дәүләт һәм җәмгыять корылышының төп
үзенчәлекләрен билгелиләр: хакимиятнең
бердәнбер чыганагы аның күпмилләтле хал
кы булган демократик хокукый дәүләт, Рос
сия Федерациясенең субъекты. Татарстан
Республикасында кеше, аның хокуклары һәм
ирекләре — иң зур хәзинә. Кеше һәм граж
дан хокукларын һәм ирекләрен тану, үтәү
һәм яклау — Татарстан Республикасының
бурычы.
Татарстан Республикасы Конституция
се конституциячел корылыш нигезләренә
дәүләт хакимиятенең закон чыгару, башкар
ма һәм суд хакимиятләренә бүленүе прин
цибын кертә. Татарстан Рес
публикасында
җирле үзидарә таныла һәм гарантияләнә.
Конституциянең II кисәге кеше һәм
гражданның төп хокуклары, ирекләре һәм
бурычларына багышлана. Бу кисәк шәхеснең
сәяси-хокукый статусының нигезләрен бил
гели. Кисәктә шәхси, сәяси, социаль-икъти
сади һәм мәдәни хокуклар һәм ирекләрнең
гарантияләре беркетелгән. Шәхси хокук
лар һәм ирекләр яшәргә, иреккә, шәхси ка
гылгысызлыкка, хосусый тормышның ка
гылгысызлыгына, торак кагылгысызлыгына
хокук
ларны үз эченә ала. Сәяси хокуклар
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вия для укрепления демократии, социаль
но-экономического развития Республики
Татарстан, сохранения исторически сложив
шегося единства народов Российской Феде
рации на принципах федерализма.
Раздел I Конституции посвящен основам
конституционного строя. Основы консти
туционного строя определяют главные чер
ты государственного и общественного строя
Татарстана: демократическое правовое го
сударство, субъект Российской Федерации,
единственным источником власти в кото
ром является ее многонациональный на
род. Человек, его права и свободы являются
в Республике Татарстан высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина — обязан
ность Республики Татарстан.
Конституция Республики Татарстан отно
сит к основам конституционного строя такой
принцип, как разделение государственной
власти на законодательную, исполнитель
ную и судебную. В Республике Татарстан
признается и гарантируется местное само
управление.
Раздел II Конституции посвящен основ
ным правам, свободам и обязанностям чело
века и гражданина. Раздел определяет ос
новы политико-правового статуса личности.
В разделе закреплены гарантии личных, по
литических, социально-экономических и
культурных прав и свобод. Личные права и
свободы включают в себя право на жизнь,
на свободу, на личную неприкосновенность,
на неприкосновенность частной жизни, жи
лища. Политические права и свободы вклю
чают право на объединение, на проведение
собраний, митингов и демонстраций, на
участие в управлении делами государства,
избирать и быть избранным. К числу эко
номических, социальных, культурных прав

һәм ирекләр берләшергә, җыелышлар, ми
тинглар һәм демонстрацияләр уздырырга,
дәүләт эшләре белән идарә итүдә катнашыр
га, сайларга һәм сайланырга хокукларны үз
эченә ала. Икътисади, социаль, мәдәни хо
куклар һәм ирекләргә хуҗалык эшчәнлеге
иреге, хосусый милеккә, хезмәткә, ял итәргә,
забастовка ясауга, гаиләне яклауга, социаль
тәэминатка, торакка, сәламәтлекне саклауга,
белем алуга, мәдәни тормышта катнашырга
хокук, иҗат иреге һ.б. керә.
Кисәк кешенең хокукларын гына түгел,
аның Татарстан Республикасы Конституция
сен һәм законнарын үтәргә, салымнар һәм
җыемнар түләргә, табигатьне якларга, хәрби
хезмәт үтәргә кебек бурычларын да билгели.
Конституциянең III кисәге администра
тив-территориаль корылышка багышла
на һәм Татарстан Республикасының адми
нистратив-территориаль берәмлекләренең
исемлеген
эченә
ала.
Республиканың
территориясенә 43 район һәм республика
әһәмиятендәге 14 шәһәр керә.
Конституциянең IV кисәге Татарстан Рес
публикасында дәүләт хакимияте органна
рына багышлана. Республикада дәүләт ха
кимияте закон чыгару, башкарма һәм суд
хакимияте буларак өч тармактан тора.
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы —
Татарстан Республикасы парламенты — Та
тарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең
даими эшләүче иң югары вәкиллекле, закон
чыгару органы.
Татарстан Республикасы парламенты 100
депутаттан тора, 5 елга сайлана. Татарстан
Республикасында 21 яшькә җиткән граждан
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы де
путаты булып сайлана ала.
Татарстан Республикасы Дәүләт Сове
ты карамагына түбәндәгеләр керә: Татар

и свобод относятся свобода хозяйственной
деятельности, право частной собственности,
право на труд, на отдых, на забастовку, на
охрану семьи, на социальное обеспечение,
на жилище, на охрану здоровья, на образо
вание, на участие в культурной жизни, сво
бода творчества и др.
Раздел устанавливает не только права
человека, но и его обязанности соблюдать
Конституцию и законы Республики Татар
стан, платить налоги и сборы, сохранять
природу, нести военную службу.
Раздел III Конституции посвящен админи
стративно-территориальному устройству и
содержит перечень административно-тер
риториальных единиц Республики Татар
стан. Территория республики включает в
себя 43 района и 14 городов республикан
ского значения.
Раздел IV Конституции посвящен органам
государственной власти в Республике Та
тарстан. Государственная власть в респуб
лике состоит из трех ветвей: законодатель
ной, исполнительной и судебной.
Государственный Совет Республики Та
тарстан — парламент Республики Татар
стан — является постоянно действующим
высшим представительным, законодатель
ным органом государственной власти Рес
публики Татарстан.
Парламент Республики Татарстан состоит
из 100 депутатов, избирается на 5 лет. Депу
татом Государственного Совета Республики
Татарстан может быть избран гражданин в
Республике Татарстан, достигший 21 года.
К ведению Государственного Совета Рес
публики Татарстан относятся: принятие
Конституции Республики Татарстан; зако
нодательное регулирование по предметам
ведения Республики Татарстан и предметам
совместного ведения Российской Федерации
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стан Республикасы Конституциясен кабул
итү; Татарстан Республикасы карамагын
дагы мәсьәләләрне һәм Россия Федера
циясе һәм аның субъектларының уртак
карамагындагы мәсьәләләрне Татарстан
Республикасы вәкаләтләре чикләрендә за
кон чыгарып җайга салу; Татарстан Респуб
ликасы законнарына аңлатма бирү; Татар
стан Республикасының эчке сәясәтен һәм
тышкы эшчәнлек юнәлешләрен билгеләүдә
катнашу; Татарстан Республикасы бюд
жетын һәм аның үтәлеше турындагы хи
сапны раслау, Татарстан Республикасының
берләштерелгән бюджеты проектын карау;
Татарстан Республикасының социаль-икъ
тисади үсеше программаларын раслау; Та
тарстан Республикасы салымнарын һәм
җыемнарын федераль законнар нигезендә
билгеләү һ.б.
Татарстан Республикасы Президенты —
Татарстан Республикасының иң югары ва
зыйфаи заты, Татарстан Республикасын
да кеше һәм граждан хокукларын һәм
ирекләрен яклауның, Татарстан Республи
касы Конституциясе һәм законнары, шулай
ук Татарстан Республикасының халыка
ра килешүләре үтәлешенең гаранты булып
тора. Президент Татарстан Республикасы
дәүләт хакимиятенең башкарма органна
ры системасына җитәкчелек итә, Татарстан
Республикасының эчке сәясәтен һәм тыш
кы эшчәнлек юнәлешләрен билгели, Татар
стан Республикасы законнарына имза сала
я Татарстан Республикасы Дәүләт Советы
кабул иткән законнарны кире кага, указлар
һәм күрсәтмәләр чыгара. Татарстан Респуб
ликасы Президенты гомуми тигез һәм туры
дан-туры сайлау хокукы нигезендә яшерен
тавыш биреп биш елга сайлана. Бер үк зат
рәттән ике чордан артыгракка Татарстан
Рес
публикасы Президенты булып сайлана
алмый.
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и ее субъектов в пределах полномочий Рес
публики Татарстан; толкование законов Рес
публики Татарстан; участие в определении
внутренней политики и направлений внеш
ней деятельности Республики Татарстан; ут
верждение бюджета Республики Татарстан
и отчета о его исполнении, рассмотрение
проекта консолидированного бюджета Рес
публики Татарстан; утверждение программ
социально-экономического развития Рес
публики Татарстан; установление налогов
и сборов Республики Татарстан в соответ
ствии с федеральным законодательством и
др.
Президент Республики Татарстан являет
ся высшим должностным лицом Республики
Татарстан, выступает гарантом защиты прав
и свобод человека и гражданина в Респуб
лике Татарстан, соблюдения Конституции
и законов Республики Татарстан, а также
международных соглашений Республики
Татарстан. Президент возглавляет систему
исполнительных органов государственной
власти Республики Татарстан, определя
ет внутреннюю и внешнюю политику рес
публики, подписывает законы Республики
Татарстан либо отклоняет законы, приня
тые Государственным Советом Республики
Татарстан, издает указы и распоряжения.
Президент Республики Татарстан избирает
ся на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосова
нии сроком на 5 лет. Одно и то же лицо не
может избираться на должность Президен
та Республики Татарстан более двух сроков
подряд.
Кабинет Министров Республики Татар
стан — Правительство Республики Татар
стан — является исполнительным и рас
порядительным органом государственной
власти Республики Татарстан. Кабинет Ми

Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинеты — Татарстан Республикасы Хө
күмәте — Татарстан Республикасы дәүләт
хакимиятенең башкарма һәм күрсәтмә
бирү
органы.
Татарстан
Республика
сы Министрлар Кабинеты Татарстан Рес
публикасы
министрлыкларының, дәүләт
комитетларының һәм Татарстан Респуб
ликасы башкарма хакимиятенең үзенә
буйсынган бүтән органнарының эшен
берләштерә һәм аңа юнәлеш бирә, Татар
стан Республикасының комплекслы соци
аль-икътисади үсешен тәэмин итү буенча
гамәлләр әзерли һәм тормышка ашыра, фи
нанс, мәдәният, мәгариф, фән, сәламәтлек
сак
лау, социаль тәэминат, табигатьне сак
лау һәм экология өлкәсендә бердәм дәүләт
сәясәтен
үткәрүдә
катнаша.
Татар
стан Рес
публикасы Министрлар Кабине
тын Премьер-министр, Премьер-министр
урынбасарлары, министрлар тәшкил итә.
Татарстан Республикасы Министрлар Каби
неты Татарстан Республикасы Президенты
алдында җаваплы. Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинеты Татарстан Республи
касы территориясендә Россия Федерациясе
Конституциясенең, Татарстан Республикасы
Конституциясенең, федераль законнарның
һәм Россия Федерациясенең башка норма
тив хокукый актларының, Татарстан Респуб
ликасы законнарының һәм башка норма
тив хокукый актларының үтәлешен тәэмин
итә, карарлар һәм күрсәтмәләр чыгара һәм
аларның үтәлешен тикшерә. Татарстан
Рес
публикасы Министрлар Кабинеты ка
рарларын һәм күрсәтмәләрен Татарстан
Республикасының бөтен территориясендә
үтәү мәҗбүри.
Татарстан Республикасында суд хаки
мияте Татарстан Республикасы Конститу
ция суды, гомуми юрисдикциядәге федераль

нистров Республики Татарстан объединяет
и направляет работу министерств, государ
ственных комитетов Республики Татарстан
и других подведомственных ему органов
исполнительной власти Республики Татар
стан, разрабатывает и осуществляет меры
по обеспечению комплексного социаль
но-экономического развития Республики
Татарстан, участвует в проведении единой
государственной политики в области фи
нансов,культуры,образования,науки,здраво
охранения, социального обеспечения, охраны
природы и экологии. Кабинет Министров
Республики Татарстан состоит из Премьерминистра, заместителей Премьер-министра,
министров. Кабинет Министров Республи
ки Татарстан ответствен перед Президентом
Республики Татарстан. Кабинет Министров
Республики Татарстан обеспечивает испол
нение на территории Республики Татарстан
Конституции Российской Федерации, Кон
ституции Республики Татарстан, федераль
ных законов и иных нормативных право
вых актов Российской Федерации, законов
и иных нормативных правовых актов Рес
публики Татарстан, издает постановления и
распоряжения и проверяет их исполнение.
Постановления и распоряжения Кабинета
Министров Республики Татарстан обяза
тельны к исполнению на всей территории
Республики Татарстан.
Судебная власть в Республике Татарстан
осуществляется Конституционным судом
Республики Татарстан, федеральными суда
ми общей юрисдикции, Арбитражным судом
Республики Татарстан и мировыми судьями.
Конституционный суд Республики Татар
стан состоит из шести судей Конституци
онного суда, избираемых из числа граждан
в Республике Татарстан не моложе 25 лет,
имеющих высшее юридическое образова
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судлар, Татарстан Республикасы Арбитраж
суды һәм җәмәгать судьялары тарафыннан
гамәлгә ашырыла.
Татарстан Республикасы Конституция су
дын Татарстан Республикасындагы граждан
нар арасыннан сайланган 25тән дә яшьрәк
булмаган, югары юридик белеме булган алты
Конституция суды судьясы тәшкил итә.
Конституция суды судьялыгына кандидат
ларны Татарстан Республикасы Дәүләт Со
ветына тигез санда Татарстан Республикасы
Президенты һәм Татарстан Республикасы
Дәүләт Советы Рәисе тәкъдим итә. Кон
ституция суды компетенциясе, оештыру һәм
эшчәнлек тәртибе, судьяларының статусы
федераль закон,Татарстан Республикасы за
коны белән билгеләнә.
Татарстан Республикасы Конституция
суды гражданнарның конституциячел хо
куклары һәм ирекләре бозылуга карата
шикаятьләре буенча һәм судлар таләпләре
буенча Татарстан Республикасы законының
яисә аның аерым нигезләмәләренең, Татар
стан Республикасы Президенты һәм Мини
стрлар Кабинеты, шулай ук җирле үзидарә
органнары норматив хокукый актларының
конституциячеллеген тикшерә.
Консти
туциячел түгел дип танылган актлар яисә
аларның аерым нигезләмәләре Татарстан
Республикасы Конституция суды карары
басылып чыккан көннән үз көчен югал
та. Татарстан Республикасы Конституция
судының үз вәкаләтләре чикләрендә кабул
ителгән карары хәлиткеч була, башка суд
тарафыннан яңадан карала алмый (Татар
стан Республикасы Конституция судының
йомгаклау карарлары турында җентеклерәк
кушымта № 1 карагыз).
Республикада гомуми юрисдикциядәге
федераль судлар — Татарстан Республика
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ние. Кандидатов в судьи Конституционного
суда представляют Государственному Со
вету Республики Татарстан Президент Рес
публики Татарстан и Председатель Государ
ственного Совета Республики Татарстан в
равном количестве. Компетенция, порядок
организации и деятельности Конституци
онного суда, статус его судей определяются
федеральным законом, законом Республики
Татарстан.
Конституционный суд Республики Татар
стан по жалобам на нарушение конституци
онных прав и свобод граждан и по запросам
судов проверяет конституционность закона
Республики Татарстан или его отдельных по
ложений,нормативных правовых актов Пре
зидента и Кабинета Министров Республики
Татарстан, а также органов местного само
управления. Акты или их отдельные поло
жения, признанные неконституционными,
утрачивают силу со дня опубликования ре
шения Конституционного суда Республики
Татарстан. Решение Конституционного суда
Республики Татарстан, принятое в пределах
его полномочий, является окончательным, не
может быть пересмотрено иным судом (бо
лее подробно об итоговых решениях Кон
ституционного суда Республики Татарстан
смотрите в приложении № 1).
Федеральными судами общей юрисдик
ции в республике являются Верховный суд
Республики Татарстан и районные (город
ские) и военные суды.
Мировые судьи являются судьями общей
юрисдикции Республики Татарстан и вхо
дят в единую судебную систему Российской
Федерации. Полномочия, порядок деятель
ности мировых судей и порядок избрания на
должность мировых судей устанавливаются
соответствующими законами.
Арбитражный суд Республики Татар

сы Югары суды, район (шәһәр) судлары һәм
хәрби судлар.
Җәмәгать судьялары Татарстан Респуб
ликасының гомуми юрисдикциядәге судья
лары булалар һәм Россия Федерациясенең
бердәм суд системасына керәләр. Җәмәгать
судьяларының вәкаләтләре, эшчәнлек тәр
тибе һәм җәмәгать судьялары вазыйфасы
на сайлау тәртибе тиешле законнар белән
билгеләнә.
Татарстан
Республикасы
Арбитраж
суды — икътисади бәхәсләрне һәм арби
траж судлар карый торган башка эшләрне
хәл итү юлы белән хөкем итүне гамәлгә
ашыручы суд органы. Татарстан Республи
касы Арбитраж суды вәкаләтләре, оештыру
һәм эшчәнлек тәртибе федераль конститу
циячел закон белән билгеләнә. Татарстан
Республикасында судларда суд эшләре һәм
эшләр башкару федераль закон нигезендә
алып барыла.
Татарстан Республикасы Прокуроры үз
вазыйфасына, Татарстан Республикасы Пре
зиденты һәм Татарстан Республикасы Дәүләт
Советы белән килештереп, Россия Феде
рациясе Генераль прокуроры тарафыннан
билгеләнеп куела. Татарстан Республикасы
Прокуроры һәм аңа буйсынган прокурор
лар Россия Федерациясе Конституциясенең,
Татарстан Республикасы Конституциясенең,
федераль законнарның, Татарстан Респуб
ликасы законнарының үтәлешенә феде
раль закон нигезендә күзәтчелек итә. Та
тарстан Республикасы прокуратурасының
вәкаләтләре, оештыру һәм эшчәнлек тәртибе
федераль закон белән билгеләнә.
V кисәк җирле үзидарәгә багышла
на. Бу кисәккә күрә, республикада җирле
үзидарәнең
мөстәкыйльлеге
беркетелә.
Җирле үзидарә органнары, аерым алган
да, муниципаль милеккә мөстәкыйль идарә

стан является судебным органом, осу
ществляющим правосудие путем разре
шения экономических споров и иных дел,
рассмат
риваемых арбитражными судами.
Полномочия, порядок образования и дея
тельности Арбитражного суда Республики
Татарстан устанавливаются федеральным
конституционным законом. Судопроизвод
ство и делопроизводство в судах в Респуб
лике Татарстан ведутся в соответствии с фе
деральным законом.
Прокурор Республики Татарстан назнача
ется на должность Генеральным прокурором
Российской Федерации по согласованию с
Президентом Республики Татарстан и Го
сударственным Советом Республики Та
тарстан. Прокурор Республики Татарстан и
подчиненные ему прокуроры в соответствии
с федеральным законом осуществляют над
зор за соблюдением Конституции Россий
ской Федерации, Конституции Республики
Татарстан, федеральных законов, законов
Республики Татарстан. Полномочия, поря
док организации и деятельности прокурату
ры Республики Татарстан устанавливаются
федеральным законом.
Раздел V посвящен местному самоуправ
лению. Согласно данному разделу в рес
публике закрепляется самостоятельность
местного самоуправления. Органы местного
самоуправления самостоятельно, в частности,
управляют муниципальной собственностью,
формируют, утверждают и исполняют мест
ный бюджет, устанавливают местные налоги
и сборы. Органы местного самоуправления
не входят в систему органов государствен
ной власти.
Раздел VI посвящен государственным
символам Республики Татарстан: гербу,
флагу, гимну. Столицей Республики Татар
стан является город Казань.
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итәләр, җирле бюджетны төзиләр, рас
лыйлар һәм үтиләр, җирле салымнар һәм
җыемнар билгелиләр. Җирле үзидарә ор
ганнары дәүләт хакимияте органнары сис
темасына кермиләр.
VI кисәк Татарстан Республикасының
дәүләт символлары булган герб, флаг, гимн
га багышлана. Татарстан Республикасының
башкаласы — Казан шәһәре.
VII кисәк Татарстан Республикасы Кон
ституциясен кабул итү һәм Татарстан Рес
публикасы Конституциясенә үзгәрешләр
һәм өстәмәләр кертү тәртибенә багышлана.
Татарстан Республикасы Конституциясенә
үзгәрешләр яки өстәмәләр кертү нигезләре
һәм процедурасы, шулай ук үзгәрешләрнең
яки өстәмәләрнең үз көченә керү тәртибе
билгеләнә. Атап әйткәндә,Татарстан Респуб
ликасы Конституциясен, Татарстан Респуб
ликасы Конституциясенә үзгәрешләр һәм
өстәмәләр кертү турындагы законны кабул
итү турында референдумда кабул ителүче
карарлар, әгәр алар өчен референдумда та
выш бирүдә катнашучыларның яртысын
нан артыграгы тавыш биргән булса, кабул
ителгән дип санала. Татарстан Республика
сы Конституциясе һәм Татарстан Респуб
ликасы Конституциясенә үзгәрешләр һәм
өстәмәләр кертү турындагы закон, әгәр алар
өчен Татарстан Республикасы Дәүләт Сове
ты депутатларының билгеләнгән саныннан
кимендә өчтән икесенең күпчелеге тавыш
бирсә, Татарстан Республикасы Дәүләт Со
веты тарафыннан кабул ителгән дип санала.
Референдум нәтиҗәсендә яисә Татарстан
Республикасы Дәүләт Советы тарафын
нан кабул ителгән Татарстан Республикасы
Конституциясе һәм Татарстан Республикасы
Конституциясенә үзгәрешләр һәм өстәмәләр
кертү турындагы закон халыкка игълан итү
өчен Татарстан Республикасы Дәүләт Со
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Раздел VII посвящен порядку принятия
Конституции Республики Татарстан и внесе
ния изменений и дополнений в Конституцию
Республики Татарстан. Устанавливаются
основания и процедура внесения изменений
или дополнений в Конституцию Республи
ки Татарстан, а также порядок вступления
в силу изменений или дополнений. В част
ности, решения, принимаемые на референ
думе о принятии Конституции Республики
Татарстан, закона о внесении изменений и
дополнений в Конституцию Республики Та
тарстан, считаются принятыми, если за них
проголосовало более половины участников
референдума, принявших участие в голосо
вании. Конституция Республики Татарстан
и закон о внесении изменений и дополне
ний в Конституцию Республики Татарстан
считаются принятыми Государственным
Советом Республики Татарстан, если за них
проголосовало большинство не менее двух
третей от установленного числа депутатов
Государственного Совета Республики Та
тарстан. Принятые в результате референ
дума или Государственным Советом Респуб
лики Татарстан Конституция Республики
Татарстан и закон о внесении изменений и
дополнений в Конституцию Республики Та
тарстан в течение четырнадцати календар
ных дней направляются Государственным
Советом Республики Татарстан Президенту
Республики Татарстан для обнародования.
Устанавливается, что положения статьи 1
Конституции Республики Татарстан и статьи
123 могут быть изменены только по резуль
татам референдума Республики Татарстан.

веты тарафыннан ундүрт календарь көн
эчендә Татарстан Республикасы Прези
дентына җибәрелә. Татарстан Респуб
ликасы Конституциясенең 1 статьясының
һәм 123 статьясының нигезләмәләре бары
тик Татарстан Республикасы референду
мы нәтиҗәләре буенча гына үзгәртелергә
мөмкин булуы билгеләнә.

21

Кушымта № 1

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
КОНСТИТУЦИЯСЕН АҢЛАТУ
ТУРЫНДАГЫ ЭШЛӘРНЕ КАРАУ
ӨЛКӘСЕНДӘ ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯ
СУДЫНЫҢ ЙОМГАКЛАУ КАРАРЛАРЫ
ТУРЫНДА МӘГЪЛҮМАТ
Татарстан Республикасы Конституция
суды 2017 елның 1 октябренә кадәр Татар
стан Республикасы Конституциясенең ае
рым нигезләмәләрен аңлату турында 6 ка
рар, Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинеты үтенече буенча Татарстан Рес
публикасы Министрлар Кабинеты белән
халык депутатларының Казан Советы ара
сында компетенция турындагы бәхәсне хәл
итү хакында 1 карар һәм республика һәм
муниципаль хакимият органнарының нор
матив актларының Татарстан Республикасы
Конституциясенә туры килү-килмәве ту
рында 67 карар чыгара.
Атап әйткәндә, аңлату турында эшләрне
карауга түбәндәгеләр сәбәп була:
—
Татарстан
Республикасы
Дәүләт
Советының
Законнар
чыгару, закон
лылык, регламент һәм депутат этикасы
мәсьәләләре даими комиссиясенең 2001
елның 28 июнендәге редакциясендәге Та
тарстан Республикасы Конституциясенең 119
статьясының икенче өлешендәге 2 пунктын
аңлату турында таләбе (2002 елның 11 гыйн
варындагы 2-П номерлы карар);
— Татарстан Республикасы Дәүләт Сове
тының Законнар чыгару, законлылык, регламент һәм депутат этикасы мәсьәләләре
даими комиссиясенең 2001 елның 28 июнендәге редакциясендәге Татар
стан Республи
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Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ ОБ ИТОГОВЫХ
РЕШЕНИЯХ КОНСТИТУЦИОННОГО
СУДА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
В ЧАСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О
ТОЛКОВАНИИ КОНСТИТУЦИИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Конституционный суд Республики Татар
стан по состоянию на 1 октября 2017 года
вынес 6 постановлений о толковании отдель
ных положений Конституции Республики
Татарстан, 1 постановление по ходатайству
Кабинета Министров Республики Татарстан
о разрешении спора о компетенции между
Кабинетом Министров Республики Татар
стан и Казанским Советом народных депу
татов и 67 постановлений о соответствии
Конституции Республики Татарстан норма
тивных актов республиканских и муници
пальных органов власти.
В частности, поводами к рассмотрению
дел о толковании явились:
— запрос постоянной Комиссии по воп
росам законодательства, законности, регла
мента и депутатской этики Государственного
Совета Республики Татарстан о толковании
пункта 2 части второй статьи 119 Конститу
ции Республики Татарстан в редакции от 28
июня 2001 года (постановление от 11 января
2002 года № 2-П);
— запрос постоянной Комиссии по воп
росам законодательства, законности, регла
мента и депутатской этики Государственного
Совета Республики Татарстан о толковании
пункта 4 части второй статьи 89 Конститу
ции Республики Татарстан в редакции от 28
июня 2001 года (постановление от 30 января
2002 года № 3-П);

касы Конституциясенең 89 статьясының
икенче өлешендәге 4 пунктын аңлату ту
рында таләбе (2002 елның 30 гыйнварындагы
3-П номерлы карар);
—
Татарстан
Республикасы
халык
депутатларының (Татарстан Республикасы
Дәүләт Советы депутатларының) Татарстан
Республикасы Конституциясенең 1 статья
сындагы беренче өлеше нигезләмәсен аңлату
турында таләбе (2003 елның 07 февралендәге
8-П номерлы карар);
— Татарстан Республикасы Дәүләт Со
веты депутатлары төркеменең Татарстан
Республикасы Конституциясенең 5, 21, 91
статьяларының
аерым
нигезләмәләрен
аңлату турында таләбе (2003 елның 30 маен
дагы 9-П номерлы карар);
— Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетының
Татарстан
Республикасы
Конституциясенең 94 статьясының берен
че өлешендәге 7 һәм 8 пунктларын аңлату
турында таләбе (2003 елның 17 июлендәге
10-П номерлы карар);
— Татарстан Республикасы Дәүләт Со
веты Фән, мәгариф, мәдәният һәм мил
ли мәсьәләләр комиссиясенең Татарстан
Респуб
ликасы Конституциясенең 8 ста
тьясының беренче өлешен аңлату турында
таләбе (2003 елның 24 декабрендәге 12-П
номерлы карар).

— запрос народных депутатов Республи
ки Татарстан (депутатов Государственного
Совета Республики Татарстан) о толковании
положения части первой статьи 1 Консти
туции Республики Татарстан (постановление
от 07 февраля 2003 года № 8-П);
— запрос группы депутатов Государ
ственного Совета Республики Татарстан о
толковании отдельных положений статей 5,
21, 91 Конституции Республики Татарстан
(постановление от 30 мая 2003 года № 9-П);
— запрос Кабинета Министров Респуб
лики Татарстан о толковании пунктов 7
и 8 части первой статьи 94 Конституции
Республики Татарстан (постановление от 17
июля 2003 года № 10-П);
— запрос Комиссии Государственного
Совета Республики Татарстан по науке, об
разованию, культуре и национальным воп
росам о толковании части первой статьи 8
Конституции Республики Татарстан (поста
новление от 24 декабря 2003 года № 12-П).
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