
1           Το Σύνταγµα της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 
 

 
Μέρος πρώτο. Βασικές διατάξεις. 
 
Κεφαλαίο 1. Οι βάσεις του Συνταγµατικού Συστήµατος. 
 
Άρθρο 1. 

1. Η Ρωσική Οµοσπονδία – η Ρωσία είναι δηµοκρατική 
οµοσπονδιακή νοµική χώρα µε δηµοκρατικής µορφής 
κυβέρνηση. 

2. Οι ονοµασίες  Ρωσική Οµοσπονδία και Ρωσία είναι ισοδύναµες. 
Άρθρο 2. 

Ο άνθρωπος, τα δικαιώµατα του και η ελευθερία του αποτελούν 
το υπέρτατο αγαθό Η αναγνώριση, ο σεβασµός και η προστασία 
των δικαιωµάτων και ελευθερίας του ανθρώπου και του πολίτη 
είναι η πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας. 

Άρθρο 3. 
1. Θεµέλιο του πολιτεύµατος και η µοναδική πηγή της εξουσίας     

στην Ρωσική Οµοσπονδία είναι ο δικός της πολυεθνικός Λαός. 
2. Ο Λαός της Ρωσικής Οµοσπονδίας κυβερνά άµεσα και επίσης 

µεσώ κρατικών οργάνων και οργανισµών τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 

3. Η ανωτάτη και άµεση εκδήλωση της λαϊκής κυριαρχίας είναι το 
δηµοψήφισµα και οι ελεύθερες εκλογές. 

4. Κανένας δεν µπορεί να ιδιοποιείται την εξουσία στην Ρωσική 
Οµοσπονδία. Η αντιποίησης αρχής η ο σφετερισµός της 
εξουσίας διοικούνται από το οµοσπονδιακό νόµο. 

Άρθρο 4. 
1. Η κυριαρχία της Ρωσικής Οµοσπονδίας διαδίδεται σε όλη την 

επικράτεια της. 
2. Το Σύνταγµα της Ρωσικής Οµοσπονδίας και οι οµοσπονδιακοί 

νόµοι επικρατούν σε όλη την επικράτεια της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας. 

3. Ρώσικη Οµοσπονδία εξασφαλίζει την ακεραιότητα και το 
απαραβίαστων των εδαφών της. 

Άρθρο 5. 
1. Η Ρώσικη Οµοσπονδία αποτελείται από τις δηµοκρατίες, 

νόµους, περιφέρειες, οµοσπονδιακές πόλεις, αυτοδιοικητικες 
περιφέρειες, αυτοδιοκιτικες περιοχές- ισονοµία διαµερίσµατα 
της Ρώσικης Οµοσπονδίας. 

2. Η ∆ηµοκρατία (το κράτος) έχει το δικό της Σύνταγµα και 
νοµοθεσία. ∆ιαµέρισµα, περιφέρεια, οµοσπονδιακή πόλη, 
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αυτοδιοκιτικη  περιφέρεια, αυτοδιοκιτικη περιοχή έχουν το δικό 
τους  κανονισµό και νοµοθεσία. 

3. Η οµοσπονδιακή δοµή της Ρωσικής Οµοσπονδίας βασίζεται στη 
δική της κρατική ακεραιότητα, ενιαίο σύστηµα κρατικής 
εξουσίας, οριοθέτηση των σφαιρών αρµοδιοτήτων και εξουσιών 
µεταξύ των οργάνων της κρατικής εξουσίας της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας και των οργάνων της  κρατικής εξουσίας των 
µονάδων της Ρωσικής Οµοσπονδίας, στην ισονοµία και 
αυτοδιάθεση των λαών στην Ρωσική Οµοσπονδία. 

4. Στις σχέσεις µε οµοσπονδιακά όργανα της κρατικής εξουσίας 
όλες οι µονάδες της Ρωσικής Οµοσπονδίας έχουν ίσια 
δικαιώµατα. 

Άρθρο 6. 
1. Η υπηκοότητα της Ρωσικής Οµοσπονδίας αποκτάται η 

διακόπτεται σύµφωνα µε το οµοσπονδιακό νόµο και είναι 
ενιαία και ισότιµη ανεξαρτήτως του λόγου της απεκτησης 
της. 

2. Ο κάθε πολίτης της Ρωσικής Οµοσπονδίας έχει όλα τα 
δικαιώµατα και ελευθέρια στην επικράτεια της και έχει 
ισότιµα µε άλλους πολίτες καθήκοντα, προβλεπόµενα στο 
Σύνταγµα της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 

3. ∆εν µπορεί να αφαιρεθεί η υπηκοότητα του πολίτη της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας όπως και το δικαίωµα του να την 
αλλάξει. 

    Άρθρο 7. 
1.  Η Ρωσική Οµοσπονδία είναι σοσιαλιστικό κράτος, η 

πολιτική του οποίου έχει ως σκοπό τη δηµιουργία συνθηκών, 
οι οποίες να εξασφαλίζουν αξιοπρεπής ζωή  και ελεύθερη 
εξέλιξη ανθρώπου. 

2. Στην Ρωσική Οµοσπονδία προστατεύεται εργασία και υγειά 
των ανθρώπων, καθορίζεται εξασφαλισµένος βασικός 
µισθός, παρέχεται κρατική υποστήριξη οικογένειας, 
µητρότητας, πατρότητας και παιδιών, ατόµων µε ιδικές 
ανάγκες και ηλικιωµένων, αναπτύσσεται σύστηµα 
κοινωνικών λειτουργιών, καθορίζονται κρατικές συντάξεις, 
επιδόµατα και άλλες εγγυηµένες παροχές κοινωνικής 
πρόνοιας.  

    Άρθρο 8. 
1. Στην Ρωσική Οµοσπονδία εγγυούνται ενότητα του 

οικονοµικού χώρου, ελεύθερη µετακίνηση εµπορευµάτων, 
υπηρεσιών και οικονοµικών πόρων, υποστήριξη 
ανταγωνισµού, ελευθερία οικονοµικής δραστηριότητος. 
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2. Στην Ρωσική Οµοσπονδία ιδιωτική ,κρατική, δηµοτική και 
άλλες µορφές ιδιοκτησίας αναγνωρίζονται και 
προστατεύονται κατά το ίδιο τρόπο. 

    Άρθρο 9. 
1. Γη και άλλη φυσικοί πόροι χρησιµοποιούνται και 

προστατεύονται στην Ρωσική Οµοσπονδία σαν βάσει ζωής 
και δραστηριότητας λαών που διαµένουν σε αντίστοιχες 
περιοχές. 

2. Γη και άλλη φυσικοί πόροι µπορούν να βρίσκονται στην 
ιδιωτική ,κρατική, δηµοτική και άλλες µορφές ιδιοκτησίας. 

        Άρθρο 10. 
1. Η κρατική εξουσία στην Ρωσική Οµοσπονδία διαπράττεται 

βάσει διαχωρισµού νοµικής, εκτελεστικής και δικαστικής 
εξουσιών. 

Άρθρο 11. 
1. Την κρατική εξουσία στην Ρωσική Οµοσπονδία 

αναλαµβάνει ο      Πρόεδρος Ρωσικής Οµοσπονδίας, ο 
Οµοσπονδιακός Σύνοδος (Συµβουλή της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας και ∆ουµα), η Κυβέρνηση της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας, τα δικαστήρια της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 

2. Την κρατική εξουσία στις µονάδες της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας αναλαµβάνουν δηµιουργηµένα από αυτές 
όργανα της κρατικής εξουσίας. 

3. ∆ιαχωρισµός των σφαιρών αρµοδιότητας και εξουσίας 
µεταξύ των οργάνων της κρατικής εξουσίας της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας και οργάνων της κρατικής εξουσίας των 
µονάδων της Ρωσικής Οµοσπονδίας ρυθµίζεται από το 
παρόν Σύνταγµα, και µεσώ Οµοσπονδιακών και άλλων 
συµφωνιών που καθορίζουν το διαχωρισµό των σφαιρών 
αρµοδιότητας και εξουσίας. 

Άρθρο 12. 
1. Στην Ρωσική Οµοσπονδία αναγνωρίζεται και εξασφαλίζεται 

τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση στα πλαίσια 
των αρµοδιοτήτων της είναι ανεξάρτητη. Τα όργανα της 
τοπικής αυτοδιοίκησης δεν ανήκουν στο σύστηµα των 
οργάνων κρατικής εξουσίας. 

          Άρθρο 13. 
1. Στην Ρωσική Οµοσπονδία αναγνωρίζεται η ποικιλοµορφία 

των ιδεολογιών. 
2. Καµία ιδεολογία δεν µπορεί να ορίζεται ως κρατική η 

υποχρεωτική. 
3. Στην Ρωσική Οµοσπονδία αναγνωρίζεται πολιτική 

ποικιλοµορφία, και πολυκοµµατισµός. 
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4. Οι κοινωνική σύνδεσµοι είναι ίσιοι απέναντι στο νόµο. 
5. Απαγορεύεται η δηµιουργία και δραστηριότητα κοινωνικών 

συνδέσµων ο σκοπός και πράξεις των οποίων καθοδηγούν 
στη βιαία αλλαγή των θεµέλιων του Συνταγµατικού 
Συστήµατος και παραβίαση της ακεραιότητας της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας, υπονόµευση της ασφάλειας του κράτους, 
δηµιουργία στρατιωτικών µονάδων, υποκίνηση κοινωνικών, 
ρατσιστικών, εθνικών και θρησκευτικών διαµαχών. 

Άρθρο 14.  
1. Η Ρωσική Οµοσπονδία είναι κοσµικό κράτος. Καµία 

θρησκεία δεν µπορεί να ορίζεται ως κρατική η υποχρεωτική. 
2. Οι θρησκεύτηκες οργανώσεις είναι αποκοµµένα από το 

κράτος και είναι ίσια απέναντι στο νόµο. 
Άρθρο 15. 
1. Το Σύνταγµα της Ρωσικής Οµοσπονδίας έχει την ανωτάτη 

νοµική δύναµη, άµεση επίπτωση και είναι σε ισχύ σε όλη 
την επικράτεια της Ρωσικής Οµοσπονδίας. Νόµοι και άλλες 
νοµικές διατάξεις ,εφαρµοζόµενοι στην Ρωσική Οµοσπονδία 
δεν πρέπει να έρχονται σε αντίφαση µε το Σύνταγµα της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας. 

2. Όργανα κρατικής εξουσίας και όργανα τοπικής 
αυτοδιοίκησης, αρµόδιες αρχές, πολίτες και πολιτιστικές 
οργανώσεις υποχρεούται να τηρούν το Σύνταγµα της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας και τους νόµους. 

3. Οι νόµοι πρέπει να δηµοσιοποιούνται επίσηµα. Μη 
δηµοσιοποιηµένοι νόµοι δεν εφαρµόζονται. Παντός µορφής 
ρυθµίσθηκες και νοµικές διατάξεις αναφερόµενες στα 
δικαιώµατα, ελευθερία και καθήκοντα του ανθρώπου και του 
πολίτη δεν µπορούν να εφαρµοστούν αν δεν έχουν 
δηµοσιευθεί επίσηµα για καθολική ανάγνωση. 

4. Γενικές αρχές και πρότυπα διεθνές δικαίου και διεθνές 
συµφωνίες της Ρωσικής Οµοσπονδίας αποτελούν Μέρος του 
νοµικού Συστήµατος της. Αν η διεθνές συµφωνία της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας ορίζει τους κανόνες µη 
προβλεπόµενους από το νόµο, υπερισχύουν οι κανόνες της 
διεθνής συµφωνίας. 

Άρθρο 16. 
1. Οι διατάξεις του παρόν κεφαλαίου το Συντάγµατος 

αποτελούν θεµέλια του Συνταγµατικού Συστήµατος της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας και δεν µπορούν να αλλαχτούν µε 
εξαίρεση τις προϋπόθεσης προβλεπόµενες στο παρόν 
Σύνταγµα. 
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2. Καµία άλλη διάταξη του παρόν Συντάγµατος δεν µπορεί να 
βρίσκεται σε αντίθεση µε θεµέλια του Συνταγµατικού 
Συστήµατος της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 

 
 
 

Κεφαλαίο 2. ∆ικαιώµατα και ελευθερίες ανθρώπου και                        
πολίτη. 

         
       Αρθρο17. 

1. Στην Ρωσική Οµοσπονδία αναγνωρίζονται και 
εξασφαλίζονται δικαιώµατα και ελευθερία ανθρώπου και 
πολίτη σύµφωνα µε Γενικές αρχές και πρότυπα διεθνές 
δικαίου και κατά του παρόν Συντάγµατος. 

2. Βασικά δικαιώµατα και ελευθερία ανθρώπου είναι 
αναπαλλοτρίωτα και ανήκουν στον καθένα από τη στιγµή 
γέννησης του. 

3. Εφαρµογή δικαιωµάτων και ελευθέριας ανθρώπου δεν 
πρέπει να παραβιάζει  δικαιώµατα και ελευθερία άλλων 
προσώπων. 

Άρθρο 18. 
1. δικαιώµατα και ελευθερία ανθρώπου και πολίτη βρίσκονται 

σε άµεση ισχύ. Αυτά προσδιορίζουν το νόηµα, περιεχόµενο 
και εφαρµογή του νόµου, την δραστηριότητα νοµικής και 
εκτελεστικής εξουσιών, τοπικής αυτοδιοίκησης και 
εξασφαλίζονται µε δικαιοσύνη. 

Άρθρο 19. 
1.  Όλη είναι ίσιοι απέναντι στο νόµο και δικαστήριο.  
2. Το κράτος εγγυουται ισότητα των δικαιωµάτων και 

ελευθέριας ανθρώπου και πολίτη ανεξαρτήτως φύλου, 
ράτσας, εθνικότητος, γλώσσας, καταγωγής, οικονοµικής 
κατάστασης η θέσης εργασίας, τόπου διαµονής, 
θρησκευτικής στάσης, αρχών, συµµετοχής στις κοινωνικές 
οργανώσεις, όπως και άλλων περιστάσεων. Απαγορεύονται 
παντός µορφής περιορισµοί δικαιωµάτων πολιτών λόγω 
κοινωνικών, ρατσιστικών, εθνικών, γλωσσικών η 
θρησκευτικών πεποιθήσεων. 

3. Άνδρες και γυναίκες έχουν ίδια δικαιώµατα και ελευθερία 
και ίδιες δυνατότητες για την προώθηση τους. 

Άρθρο 20. 
1. Ο καθένας έχει δικαίωµα ζωής. 
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2. Καταδίκη σε θάνατο µέχρι την ακύρωση της µπορεί να 
ορισθεί από οµοσπονδιακό νόµο ως ανωτάτη ποινή για 
ειδικά βαριά εγκλήµατα ενάντια της ζωής µε παροχή στον 
κατηγορούµενο δικαιώµατος να εξεταστεί η περίπτωση του 
από δικαστήριο µε συµµετοχή µελών ορκωτού δικαστηρίου. 

Άρθρο 21. 
1. Η αξιοπρέπεια προσώπου προστατεύεται από το κράτος. 

Τίποτα δεν µπορεί να είναι πρόφαση της ταπείνωσης του. 
2. Κανένας δεν µπορεί να είναι αντικείµενο βασανισµών, βίας, 

αλλου σκληρού και ταπεινωτικού είδους συµπεριφοράς η 
τιµωρίας. Κανένας δεν µπορεί χωρίς θέληση του να 
υποβάλλεται σε ιατρικά, επιστηµονικά η αλλά πειράµατα. 

Άρθρο 22. 
1. Ο καθένας έχει δικαίωµα στην ελευθερία και το 

απαραβίαστων της προσωπικότητας. 
2. Σύλληψη, προφυλάκιση και κράτηση επιτρέπονται µόνο µε 

δικαστική απόφαση. Μέχρι την δικαστική απόφαση το 
πρόσωπο δεν µπορεί να κρατηθεί πάνω από 48 ώρες. 

Άρθρο 23. 
1. Ο καθένας έχει το δικαίωµα απαραβίαστου της ιδιωτικής 

ζωής, προσωπικών  και οικογενειακών µυστικών, 
προστασίας της τιµής του και του καλού του ονόµατος. 

2. Ο καθένας έχει δικαίωµα απόρρητου της αλληλογραφίας 
του, τηλεφωνικών επικοινωνιών, τηλεγραφηµάτων, 
ταχυδροµικών και άλλων ειδών επικοινωνίας. Περιορισµός 
αυτού του δικαιώµατος επιτρέπεται µόνο µε δικαστική 
απόφαση. 

Άρθρο 24. 
1. Συλλογή, φύλαξη, χρίση και διάδοση πληροφοριών της 

ιδιωτικής ζωής προσώπου χωρίς τη συµφωνία του δεν 
επιτρέπονται. 

2. Όργανα κρατικής εξουσίας και Όργανα τοπικής 
αυτοδιοίκησης και οι αρµόδιοι τους υποχρεούται να 
εξασφαλίζουν στον καθένα την δυνατότητα αναγνώσεις 
έγγραφων και στοιχείων, άµεσα αφορουµενα τα δικαιώµατα 
και ελευθερία του, αν άλλο δεν έχει προβλεφθεί από το 
νόµο. 

Άρθρο 25. 
1. Κατοικία είναι απαράβατη. Κανένας δεν έχει το δικαίωµα να 

εισβάλλει στην Κατοικία ενάντια στη θέληση των κατοίκων 
της, εκτός των περιπτώσεων, προκαθορισµένων από το 
οµοσπονδιακό νόµο η βάσει δικαστικής απόφασης. 
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Άρθρο 26. 
1. Ο καθένας έχει το δικαίωµα να προσδιορίζει και να δηλώνει 

την εθνικότητα του. Κανένας δεν µπορεί να αναγκάζεται στο 
προσδιορισµό και δήλωση της εθνικότητας του. 

2. Ο καθένας έχει το δικαίωµα χρίσης της µητρικής του 
γλώσσας, ελευθερία επιλογής γλώσσας επικοινωνίας, 
διαπαιδαγώγησης, εκµάθησης και δηµιουργίας. 

Άρθρο 27. 
1. Ο καθένας που βρίσκεται νόµιµα στην επικράτεια της 

Ρωσικής Οµοσπονδίας έχει το δικαίωµα ελεύθερης 
µετακίνησης, επιλογής τόπου διαµονής και κατοικίας. 

2. Ο καθένας µπορεί ελευθερα να βγαίνει εκτός συνόρων της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας. Ο πολίτης της Ρωσικής Οµοσπονδίας 
έχει το δικαίωµα να επιστρέφεται στην Ρωσική Οµοσπονδία 
χωρίς εµπόδια. 

Άρθρο 28. 
1. Στον καθένα εγγυούνται ελευθερία συνείδησης ελευθερία 

επιλογής θρησκείας, συµπεριλαµβανόµενου και το δικαίωµα 
είτε να διακηρύσσει ατοµικά η από κοινού µε άλλους 
οποιαδήποτε θρησκεία είτε να µην ανήκει σε Καµία πίστη, 
ελευθερα να επιλέγει , να έχει και να διαδίδει θρησκεύτηκες 
και άλλες αρχές και να πράττει σύµφωνα µε Αυτά. 

Άρθρο 29. 
1   Στον καθένα εγγυούνται ελευθερία σκέψεως και λόγου. 
2. ∆εν επιτρέπονται η προπαγάνδα ,που διεγείρει κοινωνικό, 

ρατσιστικό, εθνικό και θρησκευτικό µίσος και εχθρότητα.. 
Απαγορεύεται η προπαγάνδα κοινωνικής, ρατσιστικής, εθνικής 
και θρησκευτικής ανωτερότητας. 

3. Κανένας δεν µπορεί να αναγκασθεί να εκφράζει τις δικές του 
αντιλήψεις και αρχές η να απαρνηθεί αυτές. 

4. Ο καθένας έχει το δικαίωµα ελευθερα να ψάχνει, να λαµβάνει, 
να µεταφέρει, να παράγει και να διαδίδει πληροφορίες µε κάθε 
νόµιµο τρόπο. Λίστα µε τις πληροφορίες, που αποτελούν 
κρατικό µυστικό, ορίζεται από το οµοσπονδιακό νόµο. 

5. Εγγυούνται ελευθερία µαζικής ενηµερώσης. Η λογοκρισία 
Απαγορεύεται. 

Άρθρο 30. 
1. Ο καθένας έχει το δικαίωµα ένωσης, συµπεριλαµβανόµενου     

δικαιώµατος ιδρύµατος επαγγελµατικών συλλογων για την 
προστασία των ενδιαφερόντων τους. ελευθερία δραστηριότητος 
κοινωνικών συλλογων εγγυούνται. 

2. Κανένας δεν µπορεί να αναγκασθεί να γίνει µέλος 
οποιουδήποτε συλλόγου η να ανήκει σε αυτό. 
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Άρθρο 31. 

1. Οι πολίτες της Ρωσικής Οµοσπονδίας έχουν το δικαίωµα να 
µαζεύονται ειρηνικά χωρίς όπλα, να κάνουν συνελεύσεις, µιτινγκ και 
διαδηλώσεις, ποριες και συγκεντρώσεις. 
Άρθρο 32. 

1. Οι πολίτες της Ρωσικής Οµοσπονδίας έχουν το δικαίωµα να   
συµµετέχουν στην διεύθυνση κρατικών υποθέσεων είτε άµεσα είτε 
µεσω των αντιπρόσωπων τους. 

2. Οι πολίτες της Ρωσικής Οµοσπονδίας έχουν το δικαίωµα να 
ψηφίζουν και να ψηφισθούν στα Όργανα κρατικής εξουσίας η 
Όργανα τοπικής αυτοδιοικοισης, επίσης να συµµετάσχουν στο 
δηµοψήφισµα. 

3. ∆εν έχουν το δικαίωµα να ψηφίζουν και να ψηφισθούν πολίτες οι 
οποίοι κρίθηκαν ανίκανοι από δικαστήριο, και επίσης οι 
φυλακισµένοι µε απόφαση δικαστηρίου. 

4. Οι πολίτες της Ρωσικής Οµοσπονδίας έχουν ίδια πρόσβαση στις 
κρατικές υπηρεσίες. 

5. Οι πολίτες της Ρωσικής Οµοσπονδίας έχουν το δικαίωµα να   
συµµετέχουν στην διεύθυνση δικαιοσύνης. 

Άρθρο 33. 
1. Οι πολίτες της Ρωσικής Οµοσπονδίας έχουν το δικαίωµα να  

απευθύνονται  προσωπικά, και επίσης να υποβάλλουν ατοµικές η 
οµαδικές αιτήσεις στα κρατικά Όργανα η Όργανα τοπικής 
αυτοδικήσεις. 

Άρθρο 34. 
1.  Ο καθένας έχει το δικαίωµα στην ελευθερία χρίσης των           
.....προσωπικών ικανοτήτων και αγαθων του για επιχειρηµατικές η 
.....άλλες νόµιµες οικονοµικές δραστηριότητες.. 
2. ∆εν επιτρέπεται οικονοµική δραστηριότητα µε σκοπό την 

µονοπώλια και αθέµιτο ανταγωνισµό. 
Άρθρο 35. 
1. Το δικαίωµα της ιδιοκτησίας προστατεύεται από νόµο. 
2. Ο καθένας έχει το δικαίωµα στην ιδιοκτησία , να κατέχει , να 

χρησιµοποιεί και να διαχειρίζεται την ατοµικά η από κοινού µε 
αλλά πρόσωπα. 

3. από κανέναν δεν µπορεί να αφαιρεθεί η ιδιοκτησία του παρά µόνο 
αν υπάρχει απόφαση δικαστηρίου .Κατάσχεση της ιδιοκτησίας για 
κρατικές ανάγκες µπορεί να γίνει µόνο υπό την προϋπόθεση 
ισότιµης αποζηµίωσης που προηγείται της κατάσχεσης. 

4. Το δικαίωµα κληρονοµιάς εγγυούνται. 
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Άρθρο 36. 
1. Οι πολίτες και οι οργανώσεις τους έχουν το δικαίωµα να έχουν 

ιδιόκτητη γη. 
2. ∆ίνεται ελευθερία στην κατοχή, χρίση, και διαχείριση της γης και 

άλλων φυσικών πόρων  στους  ιδιοκτήτες τους εφόσον αυτό δεν 
βλάπτει το περιβάλλον και δεν παραβιάζει τα δικαιώµατα και 
έννοµα συµφέροντα άλλων προσώπων. 

3. προϋπόθεσης και διαδικασία χρίσης της γης καθορίζονται από το 
οµοσπονδιακό νόµο. 

Άρθρο 37. 
1. Η εργασία είναι ελεύθερη. Ο καθένας µπορεί ελευθερα να 

χρησιµοποιεί τις ικανότητες του στην εργασία, να επιλέγει το 
είδος δραστηριότητος και το επάγγελµα του. 

2. Καταναγκαστικά έργα Απαγορεύονται. 
3. Ο καθένας έχει το δικαίωµα να εργάζεται στις συνθήκες, που 

συµφωνούν µε τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής , στην 
αµοιβή της εργασίας χωρίς οποιεσδήποτε διακρίσεις και όχι 
κατώτερη προκαθορισµένου από οµοσπονδιακό νόµο βασικού 
µισθού, όπως και το δικαίωµα προστασίας από ανεργία. 

4. Αναγνωρίζεται το δικαίωµα ατοµικές και οµαδικές εργασιακές 
διαφωνίες µε χρήση προκαθορισµένων από το οµοσπονδιακό νόµο 
τρόπων λύσης τους, περιλαµβανόµενου και το δικαίωµα στην 
απεργία. 

5. Ο καθένας έχει το δικαίωµα για ξεκούραση .Στον εργαζόµενο µε 
σύµβαση εγγυούνται προκαθορισµένα από το οµοσπονδιακό νόµο 
ωράριο εργασίας, ρεπό και αργίες, πληρωµένη άδεια κάθε χρόνο. 

Άρθρο 38. 
1. Μητρότητα και παιδία, οικογένεια είναι υπό προστασία του 

κράτος 
2. Φροντίδα παιδιών και διαπαιδαγώγηση τους είναι ισότιµο 

δικαίωµα και καθήκον των γονέων. 
3. Εργοδοτησιµα παιδία που έκλεισαν 18 χρόνια πρέπει να 

φροντίζουν τους µη εργοδοτησιµους γονείς. 
Άρθρο 39. 
1. Στον καθένα εγγυούνται κοινωνικοί ασφάλιση µε την ηλικία, σε 

περίπτωση αρρώστιας, αναπηρίας, χαµου του οικογενειάρχη, για 
ανατροφή παιδιών και σε άλλες περιπτώσεις, προβλεπόµενες από 
το νόµο. 

2. κρατικές συντάξεις και κοινωνικά επιδόµατα προσδιορίζονται από 
το νόµο. 

3. Ενθαρρύνεται εθελοντική κοινωνικοί ασφάλιση, δηµιουργία 
επιπρόσθετων µορφών κοινωνικής πρόνοιας και φιλανθρωπίας. 
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Άρθρο 40. 
1. Ο καθένας έχει δικαίωµα στην Κατοικία. από κανέναν δεν µπορεί 

να αφαιρεθεί οι Κατοικία του αυθαίρετα. 
2. Όργανα κρατικής εξουσίας και Όργανα τοπικής αυτοδικήσεις 

ενθαρρύνουν οικοδοµιση, εξασφαλίζουν τις προϋπόθεσης για 
Εφαρµογή του δικαιώµατος στην Κατοικία. 

3. Στους άπορους και άλλες προκαθορισµένες από το νόµο 
κατηγόριες πολιτών, που έχουν την ανάγκη την Κατοικία, 
Κατοικία παρέχεται από κρατικά, δηµοτικά η αλλά οικοδοµικά 
ιδρύµατα, χωρίς ανταµοιβή η για προσιτό χρηµατικό ποσο 
σύµφωνα µε προϋπόθεσης του νόµου. 

Άρθρο 41. 
1. Ο καθένας έχει το δικαίωµα στην προστασία της υγείας και ιατρική 

βοήθεια. Ιατρική βοήθεια στα κρατικά και δηµοτικά ιδρύµατα 
υγείας παρέχεται στους πολίτες χωρίς ανταµοιβή, τα έξοδα 
καλύπτονται από τα αντίστοιχα κονδύλια κρατικού 
προϋπολογισµού, καταβολών ασφαλειών και άλλων πόρων. 

2. Στην Ρωσική Οµοσπονδία χρηµατοδοτούνται οµοσπονδιακά 
προγράµµατα προστασίας υγείας των κατοίκων της, λαµβάνονται 
µέτρα για ανάπτυξη κρατικού, δηµοτικού, ιδιωτικού συστηµάτων 
υγείας, Ενθαρρύνεται δραστηριότητα, που συµβάλλει στην 
ενίσχυση υγείας ανθρώπου, ανάπτυξη σωµατικής αγωγής και 
άθλησης, οικολογική, υγειονοµική και επιδηµιολογική ευηµερία. 

3. Απόκρυψη από τους αρµόδιους γεγονότων και συνθηκών, που 
αποτελούν κίνδυνο για ζωή και υγειά ανθρώπων, φέρνει τις 
επιπτώσεις σύµφωνα µε το οµοσπονδιακό νόµο. 

Άρθρο 42. 
Ο καθένας έχει το δικαίωµα να ζει στο κατάλληλο φυσικό 
περιβάλλον, αξιόπιστες πληροφορίες για την κατάσταση του και 
αποζηµίωση σε περίπτωση, που οικολογικές παραβάσεις έβλαψαν 
την υγειά οι την περιούσια του. 

Άρθρο 43. 
1. Ο καθένας έχει το δικαίωµα στην παιδεία. 
2. εγγυούνται προσιτοτητα και ανευ χρηµατων προσχολικής, µέσης 

και επαγγελµατικής εκπαίδευσης στα κρατικά η δηµοτικά 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις. 

3. Ο καθένας έχει το δικαίωµα στην ανωτατη εκπαίδευση άνευ 
χρηµάτων και βάσει διαγωνισµού στα κρατικά η δηµοτικά 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις. 
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4. Μέση εκπαίδευση είναι υποχρεωτική .Γονείς και πρόσωπα που 
τους αντικαθιστούν πρέπει να παρέχουν στα παιδία την 
δυνατότητα απόκτησης µέσης εκπαίδευσης. 

5. Ρωσική Οµοσπονδία προσδιορίζει οµοσπονδιακές κρατικές 
προδιαγραφές εκπαίδευσης, υποστηρίζει διάφορες µορφές 
εκπαίδευσης και αυτοδιδαξης. 

Άρθρο 44. 
1. Στον καθένα εγγυούται ελευθερία λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού, 

επιστηµονικού, τεχνικού και άλλων ειδών τεχνών, διδασκαλίας. 
Πνευµατικά δικαιώµατα προστατεύονται από το νόµο. 

2. Ο καθένας έχει δικαίωµα να συµµετάσχει στην πολιτιστική ζωή 
και να έχει πρόσβαση στα πολιτιστικά κέντρα και ολιστικές αξίες. 

3. Ο καθένας πρέπει να συµβάλλει στην διατήρηση ιστορικής και 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, να προστατεύει ιστορικά µνηµεία και 
µνηµεία πολιτισµού. 

Άρθρο 45. 
1. Κρατική προστασία δικαιωµάτων και ελευθέριας ανθρώπου και 

πολίτη στην Ρωσική Οµοσπονδία εγγυουται. 
2. Ο καθένας έχει το δικαίωµα να προστατεύει τα δικαιώµατα και 

ελευθερία του µε οποιοδήποτε νόµιµο τρόπο. 
Άρθρο 46. 
1. Στον καθένα εγγυουται δικαστική υπεράσπιση των δικαιωµάτων 

και ελευθέριας του. 
2. Αποφάσεις και πράξεις (η απραξία) οργάνων κρατικής εξουσίας, 

οργάνων τοπικής αυτοδικήσης, κοινωνικών οργανώσεων και 
αρµόδιων προσώπων µπορεί να εφεσιβληθούν στο δικαστήριο. 

3. Ο καθένας έχει το δικαίωµα, σύµφωνα µε διεθνές συµφωνίες 
Ρωσικής Οµοσπονδίας, να απευθύνεται στα διεθνές Όργανα 
προστασίας των δικαιωµάτων και ελευθέριας ανθρώπου, εφόσον 
εξαντλήθηκαν όλα υπάρχοντα εσωτερικά κρατικά µέσα. 

Άρθρο 47. 
1. Κανένας δεν µπορεί να στερηθεί δικαιώµατος εξετάσεως της 

υπόθεσης του στο δικαστήριο και µε δικαστή υπό την δικαιοδοσία 
των οποίον η δεδοµένη υπόθεση ανήκει µε το νόµο. 

2. Ο κατηγορούµενος στο έγκληµα έχει το δικαίωµα στην εξέταση 
της υπόθεσης του στο δικαστήριο µε συµµετοχή µελών του 
σώµατος ένορκων σε περιπτώσεις προβλεπόµενες από το 
οµοσπονδιακό νόµο. 

Άρθρο 48. 
1. Στον καθένα εγγυουται το δικαίωµα νοµικής υποστήριξης. Σε 

περιπτώσεις προβλεπόµενες από το νόµο νοµική υποστήριξη 
παρέχεται χωρίς ανταµοιβή. 
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2. Ο κάθε κρατούµενος , φυλακισµένος, κατηγορούµενος για 
έγκληµα έχει το δικαίωµα να έχει τη βοήθεια του δικηγόρου 
(πληρεξούσιου υπερασπιστή) από τη στιγµή σύλληψης, κράτησης, 
φυλάκισης η αναγγελίας κατηγορίας.. 

Άρθρο 49. 
1. Ο κάθε κατηγορούµενος στο έγκληµα θεωρείτο αθώος, Μέχρι η 

ενοχη του να έχει αποδεχθεί µε προβλεπόµενη από το νόµο 
διαδικασία και ορισθεί ετυµηγορία. 

2. Ο  κατηγορούµενος δεν είναι υπόχρεος να αποδείχνει την 
αθωότητα του. 

3. Η αληθές αµφιβολίες στην ενοχη του προσώπου ερµηνεύονται 
υπέρ του. 

Άρθρο 50. 
1. Κανένας δεν µπορεί να καταδικαστεί δεύτερη φορά για το ίδιο 

έγκληµα. 
2. κατά την διαδικασία απόδοσης δικαιοσύνης δεν επιτρέπεται χρήση 

των αποδεικτικών στοιχείων, που αποκτήθηκαν µε παράβαση του 
νόµου. 

3. Ο κάθε καταδικασµένος για έγκληµα έχει το δικαίωµα για έφεση 
στο ανώτατο δικαστήριο και σύµφωνα µε τις διαδικασία 
προκαθορισµένες  από το οµοσπονδιακό νόµο, επίσης και το 
δικαίωµα έκκλησης για επιείκεια η µετρίαση ποινής. 

Άρθρο 51. 
1. Κανένας δεν είναι υπόχρεος να κάνει µαρτυρική κατάθεση  

εναντίον του εαυτού του, του συζύγου του, των στενών συγγενών, 
βαθµός των οποίων καθορίζεται από το οµοσπονδιακό νόµο. 

2. Οµοσπονδιακός νόµος µπορεί να καθορίζει άλλες περιπτώσεις 
αποδέσµευσης από την υποχρέωση να κάνει κανείς µαρτυρική 
κατάθεση   

Άρθρο 52. 
Τα δικαιώµατα των παθόντων από έγκληµα και καταχρήσεων 
εξουσίας προστατεύονται από το νόµο. Το κράτος παρέχει στους 
παθόντες πρόσβαση στην δικαιοσύνη και αποζηµίωση. 

Άρθρο 53. 
Ο καθένας έχει το δικαίωµα στην αποζηµίωση από το κράτος για 
τις ζηµίες που είχαν προκληθεί από παράνοµες πράξεις ( η  
απραγίας ) οργάνων κρατικής εξουσίας η των αρµόδιων 
προσώπων. 

Άρθρο 54. 
1. νόµος, που καθορίζει η βαραίνει την εύθηνη δεν έχει αντίστροφη 

δύναµη. 
2. Κανένας δεν µπορεί να ευθύνεται για πράξη, η οποία τη στιγµή 

της εκτέλεσης της δεν αναγνωρίζονταν ως παράβαση του νόµου. 
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Αν µετά τη διάπραξη της παράβασης του νόµου η εύθηνη για 
αυτήν είχε καταργηθεί η απαλυνθεί, χρησιµοποιείται καινούριος 
νόµος.. 

Άρθρο 55. 
1. Η αναφορά στις Βασικά δικαιώµατα και ελευθερίες στο 

Σύνταγµα Ρωσικής Οµοσπονδίας δεν πρέπει να ερµηνεύεται ως 
απάρνηση η µείωση άλλων κοινώς αναγνωρισµένων 
δικαιωµάτων και ελευθεριων ανθρώπου και πολίτη. 

2. Στην Ρωσική Οµοσπονδία δεν πρέπει να εκδίδονται νόµοι, οι 
οποίοι να ακυρώνουν η να µειώνουν δικαιώµατα και ελευθερίες 
ανθρώπου και πολίτη. 

3. δικαιώµατα και ελευθερίες ανθρώπου και πολίτη µπορεί να 
περιορίζονται από το οµοσπονδιακό νόµο µόνο σε βαθµό που 
χρειάζεται για προστασία θεµελίων Συνταγµατικού Συστήµατος, 
ηθικής, υγείας, δικαιωµάτων και νόµιµων ενδιαφερόντων άλλων 
προσώπων και για εξασφάλιση άµυνας της χώρας και ασφάλειας 
του κράτους. 

Άρθρο 56. 
1. Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για εξασφάλιση ασφάλειας 

πολιτών και προστασίας Συνταγµατικού Συστήµατος σύµφωνα µε 
το οµοσπονδιακό συνταγµατικό νόµο µπορεί να περιορίζονται 
µερικά δικαιώµατα και ελευθερίες ανθρώπου µε προσδιορισµό 
ορίων και χρονικής διάρκειας. 

2. κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη την επικράτεια Ρωσικής 
Οµοσπονδίας και σε χωριστές περιοχές  µπορεί να αναγγελθεί µε 
προϋπόθεση να υπάρχουν συνθήκες και µε διαδικασία, 
προκαθορισµένους από το οµοσπονδιακό συνταγµατικό νόµο. 

3. ∆εν µπορεί να περιορίζονται δικαιώµατα και ελευθερίες, 
προβλεπόµενοι στα άρθρα 20, 21, 23 (1), 24, 28, 34 (1), 40(1), 
46-54 του Συντάγµατος της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 

Άρθρο 57. 
Ο καθένας πρέπει να πληρώνει τους νόµιµους φόρους και τέλη. 
νόµοι οι οποίοι καθορίζουν καινούριους φόρους η οποίοι 
χειροτερεύουν την κατάσταση των φορολογούµενων, δεν έχουν 
αντίστροφη δύναµη. 

Άρθρο 58. 
Ο καθένας πρέπει να προστατεύει τη φύση και περιβάλλον, και 
να προσέχει φυσικό πλούτο. 

Άρθρο 59. 
1. Η προστασία Πατρίδος είναι χρέος και καθήκον του πολίτη της 

Ρωσικής Οµοσπονδίας. 
2. Ο πολίτης της Ρωσικής Οµοσπονδίας εκπληρώνει τη στρατιωτική 

θητεία σύµφωνα µε το οµοσπονδιακό νόµο. 
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3. Ο πολίτης της Ρωσικής Οµοσπονδίας σε περίπτωση που οι αρχές 
η θρησκεία έρχονται σε αντίθεση µε στρατιωτική θητεία, και 
επίσης σε άλλες προβλεπόµενες από το οµοσπονδιακό νόµο 
περιπτώσεις, έχει το δικαίωµα αντικατάστασης της µε 
εναλλακτική πολιτική υπηρεσία. 

Άρθρο 60. 
Ο πολίτης της Ρωσικής Οµοσπονδίας µπορεί µόνος του και 
πλήρως να αναλαµβάνει τα καθήκοντα και να ασκεί τα 
δικαιώµατα του στα 18. 

Άρθρο 61. 
1. Ο πολίτης της Ρωσικής Οµοσπονδίας δεν µπορεί να εξοριστεί η 

να εκδοθεί σε άλλο κράτος. 
2. Η Ρωσική Οµοσπονδία εγγυουται στους πολίτες της προστασία 

και αιγίδα εκτός των συνόρων της. 
Άρθρο 62. 
1. Ο πολίτης της Ρωσικής Οµοσπονδίας µπορεί να έχει υπηκοότητα 

ξένου κράτους (διπλή υπηκοότητα) σύµφωνα µε οµοσπονδιακό 
νόµο η διεθνές συµφωνίας της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 

2. Η απόκτηση του πολίτη της Ρωσικής Οµοσπονδίας ξένης 
υπηκοότητας δεν µειώνει τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες του 
και δεν τον απαλλαγεί από τα καθήκοντα προερχόµενα από την 
Ρωσική υπηκοότητα, αν κάτι άλλο δεν προβλέπεται από το 
οµοσπονδιακό νόµο η διεθνής συµφωνίας της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας. 

3. Αλλοδαποί πολίτες η πρόσωπα χωρίς υπηκοότητα στην Ρωσική 
Οµοσπονδία έχουν τα ίδια δικαιώµατα και καθήκοντα µε τους 
πολίτες της Ρωσικής Οµοσπονδίας, εκτός των περιπτώσεων, 
προβλεπόµενων από το οµοσπονδιακό νόµο η διεθνές συµφωνίας 
της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 

Άρθρο 63. 
1. Η Ρωσική Οµοσπονδία δίνει πολιτικό άσυλο στους αλλοδαπούς 

πολίτες η στα πρόσωπα χωρίς υπηκοότητα σύµφωνα µε κοινώς 
αναγνωρισµένα πρότυπα διεθνές δικαίου. 

2. Στην Ρωσική Οµοσπονδία δεν επιτρέπεται η έκδοση σε αλλά 
κράτη προσώπων, που καταδιώκονται για πολιτικές τους αρχές, 
και επίσης για πράξεις (η απραγία), που δεν αναγνωρίζονται στην 
Ρωσική Οµοσπονδία ως έγκληµα. Η έκδοση των προσώπων, 
κατηγορούµενων σε έγκληµα, και επίσης έκδοση καταδίκων για 
έκτιση της ποινής σε άλλες χώρες πραγµατοποιούνται σύµφωνα 
µε οµοσπονδιακό νόµο η διεθνείς συµφωνίας της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας. 
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Άρθρο 64. 
Οι διατάξεις του παρόν κεφαλαίου αποτελούν θεµέλια της 
νοµικής θέσης της προσωπικότητας στην Ρωσική Οµοσπονδία 
και  µπορούν να αλλαχθούν µόνον και µόνον σύµφωνα µε 
διαδικασία, προκαθορισµένη στο παρόν Σύνταγµα. 
 
 

Κεφαλαίο 3. ∆ηµοκρατίες. 
 

Άρθρο 65. 
1. Η Ρωσική Οµοσπονδία αποτελείται από µονάδες της Ρωσικής 

Οµοσπονδίας; 
∆ηµοκρατία Αδυγεα (Αδυγεα), ∆ηµοκρατία Αλταϊ (Αλταϊ), 
∆ηµοκρατία Μπασκορσταν, ∆ηµοκρατία Μπουριατια, 
∆ηµοκρατία ∆αγεσταν, ∆ηµοκρατία Ινγκουσετια, Καµπαρδινο- 
Μπαλκαρσκαγια ∆ηµοκρατία, ∆ηµοκρατία Καλµικια, 
Καρατσιαεβο-Τσερκεσσκαγια ∆ηµοκρατία, ∆ηµοκρατία 
Καρελια, ∆ηµοκρατία Κοµη, ∆ηµοκρατία Μαριί Ελ, ∆ηµοκρατία 
Μορδοβια, ∆ηµοκρατία Σαχα (Ιακουτια), ∆ηµοκρατία Βόρια 
Οσετια-Αλανια, ∆ηµοκρατία Ταταρσταν (Ταταρσταν), 
∆ηµοκρατία Τιβα, Ουδµουρτσκαγια ∆ηµοκρατία, ∆ηµοκρατία 
Χακασια, Τσετσενσκαγια ∆ηµοκρατία, Τσουβασκαγια 
∆ηµοκρατία- Τσουβασια; 
διαµερισµα του Αλταί, διαµερισµα του Κρασνονταρ, διαµερισµα 
του Πριµορσκ, διαµερισµα του Σταβροπολ, διαµερισµα του 
Χαµπαροβσκ; 
περιφέρεια του Αµουρ, περιφέρεια της πόλης Αρχανγελσκ, 
περιφέρεια της πόλης Αστραχαν, περιφέρεια της πόλης 
Μπελγοροντ, περιφέρεια της πόλης Μπριανσκ, περιφέρεια της 
πόλης Βλαντιµιρ, περιφέρεια της πόλης Βολγκογκραντ, 
περιφέρεια της πόλης Βολογκδα, περιφέρεια της πόλης Βορονες, 
περιφέρεια της πόλης Ιβανοβο, περιφέρεια της πόλης Ιρκουτσκ, 
περιφέρεια της πόλης Καλινινγκραντ, περιφέρεια της πόλης 
Καλουγκα, περιφέρεια της Κµατσατκα, περιφέρεια της πόλης 
Κεµεροβο, περιφέρεια της πόλης Κιροβ, περιφέρεια της πόλης 
Κοστροµα, περιφέρεια της πόλης Κουργκαν, περιφέρεια της 
πόλης Κουρσκ, περιφέρεια της πόλης Λενινγκραντ, περιφέρεια 
της πόλης Λιπετσκ, περιφέρεια της πόλης Μαγκανταν, 
περιφέρεια της πόλης Μόσχα, περιφέρεια της πόλης Μουρµανσκ, 
περιφέρεια της πόλης Νιζνιϊ Νοβγοροντ, περιφέρεια της πόλης 
Νοβγκοροντ, περιφέρεια της πόλης  Νοβοσιµπιρσκ, περιφέρεια 
της πόλης Οµσκ, περιφέρεια της πόλης Ορενµπουργκ, περιφέρεια 
της πόλης Οριολ, περιφέρεια της πόλης Πενζα, περιφέρεια της 
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πόλης Περµι, περιφέρεια της πόλης Πσκοβ, περιφέρεια της πόλης 
Ροστοβ, περιφέρεια της πόλης Ριαζανι, περιφέρεια της πόλης 
Σαµαρα, περιφέρεια της πόλης Σαρατοβ, περιφέρεια του Σαχαλιν, 
περιφέρεια της πόλης Σβερδλοβσκ, περιφέρεια της πόλης 
Σµολενσκ, περιφέρεια της πόλης Ταµποβ, περιφέρεια της πόλης 
Τβερι, περιφέρεια της πόλης Τοµσκ, περιφέρεια της πόλης 
Τουλα, περιφέρεια της πόλης Τιουµενι, περιφέρεια της πόλης 
Ουλιγιανοβσκ, περιφέρεια της πόλης Τσελιαµπινσκ, περιφέρεια 
της πόλης Τσιτα, περιφέρεια της πόλης Ιαροσλαβλι; 

 
Μόσχα και Αγια Πετρούπολη – οµοσπονδιακές πόλεις. 

 
Ευραϊκη αυτοδιοκιτικη  περιφέρεια; 

 
αυτόνοµη  περιφέρεια Αγκινσκιϊ Μποριατσκιϊ, αυτόνοµη  
περιφέρεια Κοµι-Περµιατσκιϊ, αυτόνοµη  περιφέρεια 
Κοριακσκιϊ, αυτόνοµη  περιφέρεια Νενετσκιϊ, αυτόνοµη  
περιφέρεια Ταϊµιρσκιϊ (Ντολγκανο-Νενετσκιϊ), αυτόνοµη  
περιφέρεια Ουστι-Ουντµουρτσκιϊ Μπουριατσκιϊ, Γιουγκρα -
αυτόνοµη  περιφέρεια Χαντι-Μανσιϊσκιϊ, αυτόνοµη  
περιφέρεια Τσουκοτσκιϊ, αυτόνοµη  περιφέρεια Εβενκιϊσκιϊ, 
αυτόνοµη  περιφέρεια Ιαµαλο-Νενετσκιϊ. 

2. Η προσχωρηση σε Ρωσική Οµοσπονδία και δηµιουργία 
καινούριας µονάδας εντός της πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε 
οµοσπονδιακό συνταγµατικό νόµο. 

Άρθρο 66. 
1. Υπόσταση δηµοκρατίας ορίζεται από το Σύνταγµα της Ρωσικής 

Οµοσπονδίας και από το Σύνταγµα δηµοκρατίας. 
2. Υπόσταση διαµερίσµατος, περιφέρειας, οµοσπονδιακής πόλης, 

αυτόνοµης  περιφέρειας ορίζεται από το Σύνταγµα της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας και από το καταστατικό του /της διαµερίσµατος, 
περιφέρειας, οµοσπονδιακής πόλης, αυτόνοµης  περιφέρειας, 
αυτόνοµου διαµερίσµατος, το οποίο ψηφίζεται από 
νοµοθεσιακο ( η αντιπρόσωπο του) όργανο αντίστοιχης 
µονάδας της Ρωσικής Οµοσπονδίας . 

3. υπό της παρουσίασης των νοµοθεσιακων και εκτελεστικών 
οργάνων αυτόνοµης  περιφέρειας, αυτόνοµου διαµερίσµατος 
µπορεί να ψηφισθεί οµοσπονδιακός νόµος για αυτόνοµη  
περιφέρεια, αυτόνοµο διαµερισµα. 

4. Σχέσεις αυτόνοµων περιφερειών ,που ανήκουν στο 
διαµερισµα η περιφέρεια, µπορεί να ριθµισθουν από το 
οµοσπονδιακό νόµο η από την συµφωνία µεταξύ οργάνων 
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κρατικής εξουσίας αυτόνοµης  περιφέρειας και αντίστοιχα 
οργάνων κρατικής εξουσίας διαµερίσµατος η περιφέρειας. 

5. Υπόσταση µονάδας της Ρωσικής Οµοσπονδίας µπορεί να 
αλλαχθεί µε από κοινού συµφωνία της Ρωσικής Οµοσπονδίας  
και µονάδας της Ρωσικής Οµοσπονδίας σύµφωνα µε το 
οµοσπονδιακό συνταγµατικό νόµο. 

Άρθρο 67. 
1. Τα εδάφη της Ρωσικής Οµοσπονδίας συµπεριλαµβάνουν και τα 

εδάφη των µονάδων της, τα εσωτερικά και χωρικά ύδατα, 
εναέριο χώρο απάνω τους. 

2. Η Ρωσική Οµοσπονδία έχει ηγεµονικά δικαιώµατα και έχει  
δικαιοδοσία επί ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα. και σε αποκλειστική 
οικονοµική ζώνη της Ρωσικής Οµοσπονδίας σύµφωνα µε 
διατάξεις του οµοσπονδιακού νόµου και πρότυπων διεθνούς 
δικαίου. 

3. Σύνορα µεταξύ µονάδων της Ρωσικής Οµοσπονδίας µπορούν να 
αλλαχθούν από κοινού συµφωνία µεταξύ τους. 

Άρθρο 68. 
1. Κρατική γλώσσα της Ρωσικής Οµοσπονδίας σε όλη την 

επικράτεια της είναι η Ρωσική γλώσσα. 
2. Οι ∆ηµοκρατίες έχουν το δικαίωµα να ορίζουν τις δικές τους 

κρατικές γλώσσες. αυτές χρησιµοποιούνται όπως και Κρατική 
γλώσσα της Ρωσικής Οµοσπονδίας στα Όργανα κρατικής 
εξουσίας, Όργανα τοπικής αυτοδιοικήσεις, κρατικά ιδρύµατα των 
δηµοκρατιών. 

3. Ρωσική Οµοσπονδία εγγυουται στον λαό της το δικαίωµα 
διατήρησης µητρικής γλώσσας, εξασφάλιση συνθηκών για την 
εκµάθηση και ανάπτυξη της. 

Άρθρο 69. 
Ρωσική Οµοσπονδία εγγυουται τα δικαιώµατα των εντόπιων 
µικρών πληθυσµών σύµφωνα µε από κοινού αναγνωρισµένες 
αρχές πρότυπα διεθνούς δικαίου και διεθνές συµφωνίες της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας. 

Άρθρο 70. 
1. Εθνική σηµαία,  έµβληµα και ύµνος της Ρωσικής Οµοσπονδίας , 

η περιγραφή τους και διατάξεις της επίσηµης χρήσης 
καθορίζονται από οµοσπονδιακό συνταγµατικό νόµο. 

2. Η πρωτεύουσα της Ρωσικής Οµοσπονδίας είναι η πόλη Μόσχα. 
Υπόσταση πρωτεύουσας καθορίζεται από οµοσπονδιακό νόµο. 

Άρθρο 71. 
Στην δικαιοδοσία της Ρωσικής Οµοσπονδίας είναι: 
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1) ψήφισµα και τροποποιήσεις του Συντάγµατος της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας και οµοσπονδιακών νοµών, έλεγχος της τήρησης 
τους, 

2) οµοσπονδιακό σύστηµα και επικράτεια της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας, 

3) ρύθµιση και προστασία των δικαιωµάτων και ελευθεριων του 
ανθρώπου και πολίτη στην Ρωσική Οµοσπονδία, ρύθµιση και 
προστασία των δικαιωµάτων εθνικών µειονοτήτων, 

4) σύσταση Συστήµατος οµοσπονδιακών οργάνων νοµικής, 
εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας, διαδικασιών της 
οργάνωσης και δραστηριοτήτων τους, σχηµατισµός των 
οµοσπονδιακών οργάνων κρατικής εξουσίας. 

5) οµοσπονδιακή Κρατική ιδιοκτησία και διαχείριση της 
6) ορισµός θεµελίων οµοσπονδιακής πολιτικής και οµοσπονδιακά 

προγράµµατα σε θέµατα κρατικής, οικονοµικής, οικολογικής, 
κοινωνικής, πολιτιστικής και εθνικής ανάπτυξης της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας, 

7) σύσταση νοµικού πλαισίου ενιαίας αγοράς; οικονοµική, 
νοµισµατική, πιστώσεως, τελωνιακή ρύθµιση, έκδοση και κοπή 
νοµισµάτων, βάσεις αγορανοµικής πολιτική, οµοσπονδιακές 
οικονοµικές υπηρεσίες, συµπεριλαµβανόµενου και 
οµοσπονδιακές τράπεζες, 

8) οµοσπονδιακός προϋπολογισµός, οµοσπονδιακοί φόροι και τέλη, 
οµοσπονδιακά κονδύλια περιφερειακής ανάπτυξης, 

9) οµοσπονδιακά ενεργητικά συστήµατα, ατοµική ενεργητική, 
σχάσιµα υλικά, οµοσπονδιακά µέσα µεταφοράς, δρόµοι, 
πληροφόρηση και επικοινωνίες, δραστηριότητα στο διάστηµα. 

10) διεθνές οικονοµικές Σχέσεις της Ρωσικής Οµοσπονδίας, 
11) εξωτερική πολιτική και διεθνές Σχέσεις της Ρωσικής 

Οµοσπονδίας, διεθνές συµφωνίες της Ρωσικής Οµοσπονδίας, 
ζητήµατα πολεµου και ειρήνης, 

12) άµυνα και ασφάλεια, παραγωγή προϊόντων άµυνας, ορισµός 
διαδικασίας πώλησης και αγοράς οπλων, πολεµοφοδίων, 
πολεµικών µηχανηµάτων και αλλου στρατιωτικού εξοπλισµού, 
παραγωγή δηλητηριωδών ουσιών, ναρκωτικών ουσιών και 
διαδικασία της χρήσης τους. 

13) ορισµός υπόστασης και προστασία συνόρων της χώρας, 
χωρικών υδάτων, εναέριου χώρου, αποκλειστικής οικονοµικής 
ζώνης και ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας, 

14) δικαστήρια, εισαγγελείς, ποινικό, δικονοµικό και 
νοµοτελεστικό δίκαιο, αµνηστία και χάρη, αστικό, διαδικαστικό 
αστικό και διαιτητικό διαδικαστικό δίκαιο, νοµική ρύθµιση 
πνευµατικής ιδιοκτησίας. 
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15) οµοσπονδιακό ειρηνοδικείο, 
16) µετεωρολογική υπηρεσία, πρότυπα, υποδείγµατα, µετρικό 

σύστηµα και χρονολογική µέτρηση, γεωδαισία και χαρτογραφία, 
ονοµασίες γεωγραφικών αντικειµένων, επίσηµη στατιστική και 
λογιστική, 

17) κρατικά παράσηµα και τιµητικοί τίτλοι της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας, 

18) οµοσπονδιακή Κρατική υπηρεσία. 
Άρθρο 72. 
1. υπό κοινή δικαιοδοσία της Ρωσικής Οµοσπονδίας και µονάδων 

της Ρωσικής Οµοσπονδίας βρίσκονται: 
1) εξασφάλιση συµφωνίας των συνταγµάτων και νοµών των 

δηµοκρατιών, κανονισµών, νοµών και άλλων ρυθµιστικών 
νοµοθετικών πράξεων των διαµερισµάτων, περιφερειών, 
οµοσπονδιακών πόλεων, αυτόνοµων περιφερειών, 
αυτόνοµων διαµερισµάτων και του Συντάγµατος της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας και οµοσπονδιακού νόµου. 

2) προστασία των δικαιωµάτων και ελευθεριων του 
ανθρώπου και πολίτη , προστασία των δικαιωµάτων 
εθνικών µειονοτήτων; εξασφάλιση νοµιµότητας , τάξης, 
κοινωνικής ασφάλειας; κανονισµός συνοριακών ζωνών. 

3) διαχωρισµός κρατικής ιδιοκτησίας, 
4) χρήση φυσικών πόρων; προστασία περιβάλλοντος και 

εξασφάλιση οικολογικής ασφάλειας; ειδικά 
προστατευόµενα φυσικά εδάφη; προστασία µνηµείων 
ιστορίας και πολιτισµού; 

5) γενικά ζητήµατα διαπαιδαγώγησης ,παιδείας, επιστήµης, 
πολιτισµού, φυσικής αγωγής και αθλητισµού. 

6) συνδονισµος ζητηµάτων υγείας; προστασία οικογένειας, 
µητρότητας, πατρότητας και παιδιών; κοινωνική 
ασφάλιση, συµπεριλαµβανόµενου κοινωνική πρόνοια; 

7) Εφαρµογή µέτρων προστασίας από καταστροφές, φυσικές 
καταστροφές, επιδεµιες, και εξωλατρεια των επιπτώσεων 
τους. 

8) ορισµός γενικών αρχών φορολογίας και τελών στην 
Ρωσική Οµοσπονδία; 

9) αστικό, διοικητικό-διαδικαστικό, εργατικό δίκαιο, 
νοµοθεσίες που αφορούν οικογένεια, Κατοικία, γη, ύδατα,  
δάση, τα έγκατα της γης και την προστασία του 
περιβάλλοντος.  

10) στελέχη δικαστικών και διοικητικών οργάνων; 
δικηγόροι, συµβολαιογράφοι; 
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11) προστασία πρότυπων συνθηκών ζωής και 
παραδοσιακού τρόπου ζωής των εθνικών µειονοτήτων και 
κοινοτήτων. 

12) ορισµός γενικών αρχών οργάνωσης Συστήµατος 
οργάνων κρατικής εξουσίας και τοπικής αυτοδικησης; 
συνδονισµος διεθνών και εξωτερικών οικονοµικών 
σχέσεων των µονάδων της Ρωσικής Οµοσπονδίας, τήρηση 
διεθνών συµφωνιών της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 

2. Οι διατάξεις του παρόν άρθρου το ίδιο ισχύει σε ∆ηµοκρατίες, 
διαµερίσµατα, περιφέρειες, οµοσπονδιακές πόλεις, αυτόνοµες 
περιφέρειες και αυτόνοµα διαµερίσµατα. 

Άρθρο 73. 
εκτός δικαιοδοσίας της Ρωσικής Οµοσπονδίας και αρµοδιοτήτων της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας στα ζητήµατα κοινής δικαιοδοσίας της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας και µονάδων της Ρωσικής Οµοσπονδίας οι 
µονάδες της Ρωσικής Οµοσπονδίας ασκούν πλήρης Κρατική 
εξουσία. 
Άρθρο 74. 
1. Στην επικράτεια της Ρωσικής Οµοσπονδίας δεν επιτρέπεται 

δηµιουργία τελωνιακών συνόρων, φορών, τελών και οποιοδήποτε 
εµποδίων σε ελεύθερη µετακίνηση προϊόντων, υπηρεσιών και 
οικονοµικών πόρων. 

2. περιορισµοί µετακινήσεως προϊόντων και υπηρεσιών µπορούν να 
εφαρµόζονται σύµφωνα µε το οµοσπονδιακό νόµο, αν αυτό είναι 
απαραίτητο για εξασφάλιση ασφάλειας ,προστασίας ζωής και 
υγείας ανθρώπων, προστασίας φύσης και πολιτιστικών αγαθων. 

 
Άρθρο 75. 
1. Η νοµισµατική µονάδα της Ρωσικής Οµοσπονδίας είναι το 

ρούβλι. νοµισµατική έκδοση πραγµατοποιείται αποκλειστικά από 
την Κεντρική τράπεζα της Ρωσικής Οµοσπονδίας. έκδοση αλλου 
νοµίσµατος στην Ρωσική Οµοσπονδία δεν επιτρέπεται. 

2. προστασία και εξασφάλιση στατεροτητος του ρούβλι είναι 
βασική υπόθεση της Κεντρικής τράπεζας της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας, µε την οποία η τράπεζα ασχολείται ανεξάρτητα 
από αλλά Όργανα κρατικής εξουσίας. 

3. Το σύστηµα φορών, προοριζοµένων για οµοσπονδιακό 
προϋπολογισµό, και Γενικές αρχές φορολογίας στην Ρωσική 
Οµοσπονδίας προσδιορίζει οµοσπονδιακός νόµος. 

4. κρατικά οµόλογα εκδίδονται σύµφωνα µε οµοσπονδιακό νόµο 
και κατακύρωση τους δεν είναι υποχρεωτική. 

 
Άρθρο 76. 
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1. Για θέµατα δικαιοδοσίας της Ρωσικής Οµοσπονδίας ψηφίζονται 
οµοσπονδιακοί συνταγµατικοί νόµοι και οµοσπονδιακοί νόµοι, οι 
οποίοι έχουν άµεση ισχύ σε όλη την επικράτεια της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας. 

2. Για θέµατα κοινής δικαιοδοσίας της Ρωσικής Οµοσπονδίας  και 
µονάδων της Ρωσικής Οµοσπονδίας ψηφίζονται οµοσπονδιακοί 
νόµοι και συσχετιζόµενοι µε Αυτά νόµοι και άλλες νοµικές πράξεις 
των µονάδων της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 

3. οµοσπονδιακοί νόµοι δεν µπορούν να αντιφάσκουν µε 
οµοσπονδιακούς συνταγµατικούς νόµους. 

4. εκτός δικαιοδοσίας της Ρωσικής Οµοσπονδίας , κοινής δικαιοδοσίας 
της Ρωσικής Οµοσπονδίας  και µονάδων της Ρωσικής Οµοσπονδίας 
οι ∆ηµοκρατίες, διαµερίσµατα, περιφέρειες. οµοσπονδιακές πόλεις, 
αυτόνοµες περιφέρειες και αυτόνοµα διαµερίσµατα πραγµατοποιουν 
τη δικη τους νοµική ρυθµιση, συµπεριλαµβανόµενου το  ψήφισµα 
των νοµών και άλλων νοµικων πράξεων. 

5. νόµοι και άλλες νοµικές πράξεις των µονάδων της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας δεν µπορούν να αντιφάσκουν µε οµοσπονδιακούς 
νόµους, οι οποίοι ψηφιστηκαν σύµφωνα µε το Μέρος 1 και 2 του 
παρόν άρθρου. Σε περίπτωση αντιφασης µεταξύ οµοσπονδιακού 
νόµου και αλλης πραξης , ψηφισµενης στην Ρωσική Οµοσπονδία 
υπερισχυει ο οµοσπονδιακός νόµος. 

6. Σε περίπτωση αντιφασης µεταξύ οµοσπονδιακού νόµου και νοµικής 
πραξης της µονάδας της  Ρωσικής Οµοσπονδίας, η οποία ψηφίστηκε 
σύµφωνα µε το Μέρος 4 του παρόν άρθρου, υπερισχύει η νοµική 
πράξη της µονάδας της  Ρωσικής Οµοσπονδίας. 

Άρθρο 77. 
1. Το σύστηµα οργάνων κρατικής εξουσίας στις/στα ∆ηµοκρατίες, 

διαµερίσµατα, περιφέρειες. οµοσπονδιακές πόλεις, αυτόνοµες 
περιφέρειες και αυτόνοµα διαµερίσµατα δηµιουργείται από µονάδες 
της  Ρωσικής Οµοσπονδίας αυτόνοµα και σύµφωνα µε τα θεµέλια 
Συνταγµατικού Συστήµατος της Ρωσικής Οµοσπονδίας και Γενικές 
αρχές οργάνωσης νοµοθετικών και εκτελεστικών οργάνων κρατικής 
εξουσίας, προκαθορισµένων από οµοσπονδιακό νόµο. 

2. υπό την δικαιοδοσία της Ρωσικής Οµοσπονδίας και στην 
αρµοδιότητα της Ρωσικής Οµοσπονδίας είναι τα ζητήµατα κοινής 
δικαιοδοσίας της Ρωσικής Οµοσπονδίας και των µονάδων της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας, οµοσπονδιακά Όργανα εκτελεστικής 
εξουσίας και Όργανα εκτελεστικής εξουσίας των µονάδων της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας αποτελούν ενιαίο σύστηµα  εκτελεστικής 
εξουσίας στην Ρωσική Οµοσπονδία. 

Άρθρο 78. 
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1. οµοσπονδιακά Όργανα εκτελεστικής εξουσίας για πραγµατοποίηση 
αρµοδιοτήτων τους µπορούν να δηµιουργούν δικά τους τοπικά 
Όργανα και να διορίζουν αντίστοιχα αρµόδια πρόσωπα. 

2. οµοσπονδιακά Όργανα εκτελεστικής εξουσίας κατά την συµφωνία 
µε τα Όργανα εκτελεστικής εξουσίας των µονάδων της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας µπορούν να µεταφέρουν σε Αυτά την πραγµατοποίηση 
κάποιου µέρους των αρµοδιοτήτων τους, εάν αυτό δεν έρχεται σε 
αντίθεση µε το Σύνταγµα της Ρωσικής Οµοσπονδίας και 
οµοσπονδιακούς νόµους. 

3. Όργανα εκτελεστικής εξουσίας των µονάδων της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας κατά την συµφωνία µε οµοσπονδιακά Όργανα 
εκτελεστικής εξουσίας µπορούν να µεταφέρουν σε Αυτά την 
πραγµατοποίηση κάποιου µέρους των αρµοδιοτήτων τους. 

4. Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Οµοσπονδίας και η Κυβέρνηση της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας εξασφαλίζουν σύµφωνα µε το Σύνταγµα της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας την πραγµατοποίηση της δικαιοδοσίας 
οµοσπονδιακής κρατικής εξουσίας σε όλη την επικράτεια της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας. 

Άρθρο 79. 
Η Ρωσική Οµοσπονδία µπορεί να συµµετάσχει στις διαχωρικες  
ενώσεις και να µεταφέρει σε αυτές µέρος των αρµοδιοτήτων της 
σύµφωνα µε διεθνές συµφωνίες, εάν αυτό δεν περιορίζει τα 
δικαιώµατα και τις ελευθερίες του ανθρώπου και πολίτη και δεν 
έρχεται σε αντίθεση µε τα θεµέλια του Συνταγµατικού Συστήµατος 
της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 

  
Κεφαλαίο 4. Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 
 

Άρθρο 80. 
1. Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Οµοσπονδίας είναι ο Αρχηγός του 

κράτους. 
2. Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Οµοσπονδίας είναι ο εγγυητής του 

Συντάγµατος της Ρωσικής Οµοσπονδίας, των δικαιωµάτων και  
ελευθεριων του ανθρώπου και πολίτη. σύµφωνα µε καθορισµένες 
από το  Σύνταγµα της Ρωσικής Οµοσπονδίας διατάξεις αυτός 
λαµβάνει µέτρα για την προστασία της κυριαρχίας της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας, της ανεξαρτησίας και κρατικής ακεραιότητας της, 
εξασφαλίζει τη συντονισµένη λειτουργία και σύµπραξη των 
οργάνων κρατικής εξουσίας. 

3. Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Οµοσπονδίας σύµφωνα µε το Σύνταγµα 
της Ρωσικής Οµοσπονδίας και οµοσπονδιακούς νόµους ορίζει τις 
Βασικές κατευθύνσεις εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής του 
κράτους. 
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4. Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Οµοσπονδίας ως Αρχηγός του κράτους 
αντιπροσωπεύει τη Ρωσική Οµοσπονδία εντός της χώρας και στις 
διεθνές Σχέσεις. 

Άρθρο 81. 
1. Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Οµοσπονδίας ψηφίζεται για τέσσερα 

χρόνια από τους πολίτες της Ρωσικής Οµοσπονδίας βάσει καθολικής 
και άµεσης µυστικής ψηφοφορίας . 

2. Ως Πρόεδρος της Ρωσικής Οµοσπονδίας µπορεί εκλέγει  πολίτης της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας όχι µικρότερος 35 χρόνων, µόνιµος κάτοικος 
της Ρωσικής Οµοσπονδίας τουλάχιστον 10 χρόνια. 

3. Το ίδιο πρόσωπο δεν µπορεί να κατέχει τη θέση του Προέδρου της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας πάνω από δυο φορές στη σειρά. 

4. Οι διαδικασίες των εκλογών του Προέδρου της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας ορίζονται από οµοσπονδιακό νόµο.  

Άρθρο 82. 
1. Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Οµοσπονδίας πριν αναλάβει την άσκηση 

των καθηκόντων του, δίνει ενώπιον του λαού τον ακόλουθο όρκο: 
 «Ορκίζοµαι κατά την πραγµατοποίηση των αρµοδιοτήτων του 
Προέδρου της Ρωσικής Οµοσπονδίας να σέβοµαι και να 
προστατεύω τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες του ανθρώπου και του 
πολίτη, να τηρώ και προστατεύω το Σύνταγµα της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας, να υπερασπίζω την κυριαρχία και την ανεξαρτησία, 
την ασφάλεια και ακεραιότητα του κράτους, να υπηρετώ πιστά τον 
λαό». 

2. Ο όρκος απαγγέλλεται σε επίσηµη ατµόσφαιρα µε παρουσία των 
µελών  του Συνοδου της Οµοσπονδίας, εκπροσώπων κρατικής 
∆ουµας και δικαστών Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας. 

Άρθρο 83. 
Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Οµοσπονδίας: 
a) από κοινού συµφωνία µε Κρατική ∆ουµα διορίζει τον Πρόεδρο της 

Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 
b) έχει το δικαίωµα να προεδρεύει στις συνελεύσεις της Κυβέρνησης 

της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 
c) παίρνει αποφάσεις για παραίτηση της Κυβέρνησης της Ρωσικής 

Οµοσπονδίας. 
d) παρουσιάζει στην Κρατική ∆ουµα τον υποψήφιο για θέση Προέδρου 

της Κεντρικής τράπεζας της Ρωσικής Οµοσπονδίας; υποβάλλει στην 
Κρατική ∆ουµα ζήτηµα απαλλαγής από καθήκοντα του Προέδρου 
της Κεντρικής τράπεζας της Ρωσικής Οµοσπονδίας; 

e) µε πρόταση Προέδρου της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας 
διορίζει η απαλλαγεί από καθήκοντα τους αντιπροεδρους της 
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Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας ,τους οµοσπονδιακούς 
υπουργούς. 

f) παρουσιάζει στον Συνοδο Οµοσπονδίας τους υποψήφιους για θέσεις 
δικαστών Συνταγµατικού δικαστηρίου της Ρωσικής Οµοσπονδίας, 
Ανώτατου δικαστηρίου της Ρωσικής Οµοσπονδίας, Ανώτατου 
∆ιαιτητικού δικαστηρίου της Ρωσικής Οµοσπονδίας, και επίσης τον 
υποψήφιο Γενικό Εισαγγελέα της Ρωσικής Οµοσπονδίας, διορίζει 
τους δικαστές άλλων οµοσπονδιακών δικαστηρίων. 

g) σχηµατίζει το Συµβούλιο ασφάλειας και γίνεται ο επικεφαλής του, η 
Υπόσταση του οποίου ορίζεται από το οµοσπονδιακό νόµο. 

h) εγκρίνει το πολεµικό δόγµα της Ρωσικής Οµοσπονδίας; 
i) σχηµατίζει την διεύθυνση του Προέδρου της Ρωσικής Οµοσπονδίας; 
j) διορίζει η απαλλαγεί από καθήκοντα τους πληρεξούσιους 

αντιπρόσωπους του Προέδρου της Ρωσικής Οµοσπονδίας; 
k) διορίζει η απαλλάσσει από καθήκοντα της την ανωτατη διοίκηση 

των Ένοπλων ∆υνάµεων της Ρωσικής Οµοσπονδίας: 
l) διορίζει η ανακαλεί µετά την συµβουλή µε αντίστοιχες επιτροπές η 

επιµελητήρια του οµοσπονδιακού Συνοδου, διπλωµατών 
αντιπρόσωπων της Ρωσικής Οµοσπονδίας: στο εξωτερικό και στις 
διεθνές οργανώσεις. 

Άρθρο 84. 
Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Οµοσπονδίας: 
a) διορίζει τις εκλογές της κρατικής ∆ουµας  σύµφωνα µε το Σύνταγµα 

της Ρωσικής Οµοσπονδίας: και οµοσπονδιακό νόµο; 
b) διαλύει την Κρατική ∆ουµα  σε περιπτώσεις και σύµφωνα µε 

διατάξεις, προβλεπόµενες από το Σύνταγµα της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας; 

c)  προκηρύσσεται το δηµοψήφισµα σύµφωνα µε διατάξεις 
οµοσπονδιακού νόµου; 

d) αναπέµπει νοµοσχέδια στην Κρατική ∆ουµα; 
e) προσυπογράφει και δηµοσιεύει οµοσπονδιακούς νόµους; 
f) απευθύνεται στο οµοσπονδιακό Συνοδο µε ετήσιες επιστολές 

αναφερόµενες στην κατάσταση στην χώρα, στις Βασικές 
κατευθύνσεις εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής  της χώρας. 

Άρθρο 85. 
1. Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Οµοσπονδίας µπορεί χρησιµοποιεί 

συµφωνιτικες διαδικασίες για την επίλυση διαφορων µεταξύ 
οργάνων κρατικής εξουσίας της Ρωσικής Οµοσπονδίας: και 
οργάνων κρατικής εξουσίας των µονάδων της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας, και επίσης µεταξύ οργάνων κρατικής εξουσίας των 
µονάδων της Ρωσικής Οµοσπονδίας. Σε περίπτωση αποτυχίας να 
βγάλουν συµβατική απόφαση  ο Πρόεδρος µπορεί να αναθέσει την 
επίλυση διαφορων στο αντίστοιχο δικαστήριο. 
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2. Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Οµοσπονδίας έχει το δικαίωµα να παύει 
την ισχύ των διατάξεων των οργάνων εκτελεστικής εξουσίας των 
µονάδων της Ρωσικής Οµοσπονδίας και σε περίπτωση αντίθεσης 
αυτών των διατάξεων µε το Σύνταγµα της Ρωσικής Οµοσπονδίας και 
οµοσπονδιακών νοµών, διεθνών δεσµεύσεων της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας και µε τα δικαιώµατα και ελευθερίες ανθρώπου και 
πολίτη Μέχρι την λύση αυτού του ζητήµατος από αντίστοιχο 
δικαστήριο. 

Άρθρο 86. 
Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Οµοσπονδίας  
a) διαχειρίζεται εξωτερική πολιτική της Ρωσικής Οµοσπονδίας; 
b) χειρίζεται διαπραγµατεύσεις και προσυπογράφει διεθνές συνθήκες 

της Ρωσικής Οµοσπονδίας; 
c) προσυπογράφει και  επικυρωνει επισηµα εγγραφα; 
d) αποδεχεται διαπιστευτήρια και εντολές ανάκλησης των 

διπλωµατικών του εκπροσωπων; 
Άρθρο 87. 
1. Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Οµοσπονδίας είναι Αρχηγός των Ένοπλων 

∆υνάµεων της Ρωσικής Οµοσπονδίας; 
2. Σε περίπτωση επίθεσης κατά την Ρωσική Οµοσπονδία η άµεσης 

απειλής εισβολής, ο Πρόεδρος της Ρωσικής Οµοσπονδίας θέτει σε 
Εφαρµογή σε ολόκληρη την επικράτεια της Ρωσικής Οµοσπονδίας η 
σε ορισµένα τµήµατα της, το νόµο για κατάσταση πολιορκίας, µε 
άµεση ενηµέρωση για αυτό τον Συνοδο Οµοσπονδίας και τη 
Κρατική ∆ουµα; 

3. Το καθεστώς της κατάστασης πολιορκίας ορίζεται από το 
οµοσπονδιακό συνταγµατικό νόµο; 

Άρθρο 88. 
Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Οµοσπονδίας σε συνθήκες και µε 
διαδικασίες, προβλεπόµενες στο οµοσπονδιακό συνταγµατικό νόµο, 
κηρύσσει σε ολόκληρη την επικράτεια της Ρωσικής Οµοσπονδίας η σε 
ορισµένα τµήµατα της, την κατάσταση της έκτακτης ανάγκης , µε 
άµεση ενηµέρωση για αυτό τον Συνοδο Οµοσπονδίας και τη Κρατική 
∆ουµα; 
Άρθρο 89. 
Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Οµοσπονδίας: 
a) αναλαµβάνει ζητήµατα υπηκοότητας της Ρωσικής Οµοσπονδίας και 

παροχής πολιτικού άσυλου; 
b) απονέµει κρατικά παράσηµα της Ρωσικής Οµοσπονδίας, τιµητικούς 

τίτλους της Ρωσικής Οµοσπονδίας, ανώτατους στρατιωτικούς 
βαθµούς και ανώτατους ειδικούς τίτλους.; 

c) χαρίζει τις ποινές. 
Άρθρο 90 
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1. Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Οµοσπονδίας εκδίδει  διατάγµατα και 
εντάλµατα. 

2. διατάγµατα και εντάλµατα. του Ο Προέδρου της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας είναι υποχρεωτικά εκτελέσιµα σε ολόκληρη την 
επικράτεια της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 

3. διατάγµατα και εντάλµατα. του Ο Προέδρου της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας δεν πρέπει να έρχονται σε αντίφαση µε το Σύνταγµα 
της Ρωσικής Οµοσπονδίας και οµοσπονδιακό νόµο. 

  Άρθρο 91. 
Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Οµοσπονδίας έχει διπλωµατική ασυλία. 
Άρθρο 92. 
1. Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Οµοσπονδίας αναλαµβάνει τα καθήκοντα 

του από τη στιγµή του όρκου του και απαλλάσσεται από Αυτά µε 
την λήξη της θητείας του και από τη στιγµή του όρκου του εκ νέου 
εκλεγόµενου Προέδρου της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 

2. Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Οµοσπονδίας παύει να ασκεί τα 
καθήκοντα του πριν την λήξη της θητείας του  σε περίπτωση 
απαλλαγής των καθηκόντων του, παρατηµένης διάρκειας 
ανικανότητας εκπλήρωσης των καθηκόντων του λόγω υγείας η 
παραίτησης του. Σε κάθε περίπτωση η εκλογή του νέου Προέδρου 
της Ρωσικής Οµοσπονδίας δεν µπορεί να καθυστερήσει περισσότερο 
από τρεις µήνες  από τη στιγµή της πρόωρης παύσης άσκησης των 
καθηκόντων του. 

3. Σε όλες τις περιπτώσεις ,όπου Ο Πρόεδρος της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, τον 
αναπληρώνει  προσωρινά ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας. Ο αναπληρωτής του  Προέδρου της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας δεν έχει το δικαίωµα να διαλύει τη Κρατική ∆ουµα, να 
συγκαλεί το δηµοψήφισµα, και επίσης να υποβάλλει τις προτάσεις 
για τροποποιήσεις και αναθεώρησης των διατάξεων του 
Συντάγµατος της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 

Άρθρο 93. 
1. Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Οµοσπονδίας  µπορεί να απαλλαγεί από τα 

καθήκοντα του από τη Συµβουλής Οµοσπονδίας µόνο βάσει 
πρότασης κατηγορίας σε έσχατη προδοσία του κράτους η διάπραξη 
κάποιου αλλου βαρύ εγκλήµατος, που έχει αναγγελθεί από Κρατική 
∆ουµα ,και έχει επιβεβαιωθεί µε απόφαση Ανώτατου δικαστηρίου 
της Ρωσικής Οµοσπονδίας ,ότι στις πράξεις του Προέδρου της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας  υπάρχουν ενδείξεις εγκλήµατος και 
απόφαση του Συνταγµατικού δικαστηρίου της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας ότι τηρήθηκε η διαδικασία αναγγελίας κατηγορίας. 

2. Η απόφαση της κρατικής ∆ουµας για πρόταση κατηγορίας και 
απόφαση του Συµβουλής Οµοσπονδίας για απαλλαγή του Προέδρου 
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από καθήκοντα του πρέπει να γίνεται αποδεκτή µε πλειοψηφισµα 
των δυο τρίτων  του συνόλου των µελών τους και µε πρωτοβουλία 
του ενός τρίτου τουλάχιστον των βουλευτών της κρατικής ∆ουµας 
και µε απόφαση ειδικής επιτροπής, που συγκροτεί η Κρατική 
∆ουµα. 

3. Το ψήφισµα της  απόφασης  της Συµβουλής Οµοσπονδίας για 
απαλλαγή του Προέδρου από καθήκοντα του δεν µπορεί να 
καθυστερήσει περισσότερο από τρεις µήνες  από τη στιγµή 
αναγγελίας πρότασης κατηγορίας στον Πρόεδρο από Κρατική 
∆ουµα. Αν σε αυτό το διάστηµα η απόφαση της Συµβουλής 
Οµοσπονδίας δεν ψηφιστεί, η κατηγορια κατά Προέδρου 
απορρίπτονται. 

 
 
Κεφαλαίο 5. οµοσπονδιακός Συνοδος. 
Άρθρο 94. 
Ο οµοσπονδιακός Συνοδος – κοινοβούλιο της Ρωσικής Οµοσπονδίας- 
είναι αντιπροσωπευτικό και νοµοθεσιακο όργανο της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας. 
Άρθρο 95. 
1. Ο οµοσπονδιακός Συνοδος αποτελείται από δυο έδρες - Συµβουλή 

της Ρωσικής Οµοσπονδίας και Κρατική ∆ουµα. 
2. Η Συµβουλή της Ρωσικής Οµοσπονδίας έχει από δυο 

αντιπρόσωπους από κάθε µονάδα της Ρωσικής Οµοσπονδίας : 
ένας από αντιπροσωπευτικά και ένας από εκτελεστικά Όργανα 
κρατικής εξουσίας. 

3. Η Κρατική ∆ουµα αποτελείται από 450 βουλευτές. 
Άρθρο 96. 
1. Η Κρατική ∆ουµα εκλέγεται για το διάστηµα τεσσάρων ετών. 
2. διαδικασίες σχηµατισµού της Συµβουλής της Ρωσικής 

Οµοσπονδίας και διαδικασίες εκλογών των βουλευτών της 
κρατικής ∆ουµας ορίζονται µε τους οµοσπονδιακούς νόµους. 

Άρθρο 97. 
1. Βουλευτής της κρατικής ∆ουµας µπορεί να εκλέγει οποίος είναι 

πολίτης της Ρωσικής Οµοσπονδίας και έχει συµπληρώσει το 
εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του και έχει νόµιµη ικανότητα του 
εκλέγειν. 

2. Το ίδιο πρόσωπο δεν µπορεί ταυτόχρονα να είναι µέλος της 
Συµβουλής της Ρωσικής Οµοσπονδίας και βουλευτής της 
κρατικής ∆ουµας. Ο βουλευτής της κρατικής ∆ουµας δεν µπορεί 
να είναι βουλευτής άλλων αντιπροσωπευτικών οργάνων κρατικής 
εξουσίας και οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης. 
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3. Οι βουλευτές της κρατικής ∆ουµας εργάζονται ως νόµιµη 
επαγγελµατίες. Οι βουλευτές της κρατικής ∆ουµας δεν µπορούν 
να εργάζονται στο δηµοτικό τοµέα και να ασκούνε άλλη µισθωτή 
δραστηριότητα, εκτός διδασκαλίας, επιστηµονικής η άλλης 
δηµιουργικής δραστηριότητος. 

Άρθρο 98. 
1. Οι µέλη της Συµβουλής της Ρωσικής Οµοσπονδίας και βουλευτές 

της κρατικής ∆ουµας έχουν διπλωµατικό άσυλο κατά τη διάρκεια 
όλης της θητείας τους. ∆εν µπορούν να συλλαµβάνονται, να 
κρατηθούν, να υποβάλλονται σε ερευνα, εκτός περιπτώσεων 
σύλληψης του επ’αυτοφωρω, επίσης δεν µπορούν να 
υποβάλλονται σε σωµατική ερευνα, εκτός περιπτώσεων, 
προβλεπόµενων από οµοσπονδιακό νόµο για εξασφάλιση 
ασφάλειας άλλων ανθρώπων. 

2. Το ζήτηµα της αφαίρεσης του διπλωµατικού άσυλου είναι στην 
αρµοδιότητα του Γενικού εισαγγελέα της Ρωσικής Οµοσπονδίας 
αντίστοιχης έδρας του οµοσπονδιακού Συνοδου. 

Άρθρο 99. 
1. οµοσπονδιακός Συνοδος είναι µόνιµο λειτουργικό όργανο. 
2. Κρατική ∆ουµα συγκαλείται για πρώτη συνεδρίαση την 

τριακοστή µέρα µετά την εκλογή της. Ο Πρόεδρος της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας µπορεί να συγκαλεί το συνέδριο αυτό πρόωρα. 

3. Την πρώτη συνεδρίαση ανοίγει ο µεγαλύτερος στην ηλικία 
βουλευτής.  

4. από τη στιγµή της αρχής λειτουργίας της νέας κρατικής ∆ουµας 
παύει να λειτουργεί η Κρατική ∆ουµα της προηγούµενης 
σύγκλισης. 

Άρθρο 100. 
1. Η Συµβουλή της Ρωσικής Οµοσπονδίας και Κρατική ∆ουµα 

συνεδριάζουνε χωριστά. 
2. Συνεδριάσεις της Συµβουλής της Ρωσικής Οµοσπονδίας και 

κρατικής ∆ουµας είναι ανοιχτές. Σε περιπτώσεις ,προβλεπόµενες 
στο κανονισµό τους, οι έδρες µπορούν να κάνουν µυστικές 
συνεδριάσεις. 

3. Οι έδρες µπορούν να έχουν κοινές συνεδριάσεις για ακρόαση 
επιστολών του Προέδρου της Ρωσικής Οµοσπονδίας, επιστολών 
Συνταγµατικού δικαστηρίου της Ρωσικής Οµοσπονδίας, οµιλίες 
κυβερνητών ξένων κρατών. 

 
 
 
Άρθρο 101. 
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1. Η Συµβουλή της Οµοσπονδίας εκλέγει από τα µέλη της τον 
Πρόεδρο της Συµβουλής της Οµοσπονδίας και τους αναπληρωτές 
του. Η Κρατική ∆ουµα εκλέγει από τα µέλη της τον Πρόεδρο της 
κρατικής ∆ουµας και τους αναπληρωτές του. 

2. Ο Πρόεδρος της Συµβουλής της Οµοσπονδίας και οι 
αναπληρωτές του, ο Πρόεδρος της κρατικής ∆ουµας και οι 
αναπληρωτές του προεδρεύουν τις συνεδριάσεις και επιβλέπουν 
τους εσωτερικούς κανονισµούς. 

3. Η Συµβουλή της Οµοσπονδίας και η Κρατική ∆ουµα 
δηµιουργούν τις επιτροπές και υπηρεσίες, οργανώνουν 
κοινοβουλευτικές ακρόασης για ζητήµατα της αρµοδιότητας 
τους. 

4. κάθε έδρα ψηφίζει το κανονισµό της και λύνει προβλήµατα του 
εσωτερικού κανονισµού.  

5. Για διεξαγωγή έλεγχου της τήρησης του οµοσπονδιακού 
προϋπολογισµού, η Συµβουλή της Οµοσπονδίας και η Κρατική 
∆ουµα δηµιουργούν την λογιστική έδρα, µέλη και διατάξεις της 
δραστηριότητας της οποίας ορίζονται από οµοσπονδιακό νόµο. 

Άρθρο 102. 
1. Στην δικαιοδοσία της Συµβουλής της Οµοσπονδίας είναι: 
a) έγκριση αλλαγών των συνόρων µεταξύ µονάδων της Ρωσικής 

Οµοσπονδίας; 
b) έγκριση του διατάγµατος του Προέδρου της Ρωσικής 

Οµοσπονδίας για κήρυξη κατάστασης πολιορκίας; 
c) έγκριση του διατάγµατος του Προέδρου της Ρωσικής 

Οµοσπονδίας για κήρυξη κατάστασης έκτακτου ανάγκης; 
d) ζήτηµα πιθανότητας χρήσης Ένοπλων ∆υνάµεων της Ρωσικής 

Οµοσπονδίας εκτός συνόρων της Ρωσικής Οµοσπονδίας; 
e) διορισµός εκλογών του Προέδρου της Ρωσικής Οµοσπονδίας; 
f) απαλλαγή του Προέδρου της Ρωσικής Οµοσπονδίας από τα 

καθήκοντα του; 
g) διορισµός δικαστών Συνταγµατικού δικαστηρίου της Ρωσικής 

Οµοσπονδίας, Ανώτατου δικαστηρίου της Ρωσικής Οµοσπονδίας, 
Ανώτατου ∆ιαιτητικού δικαστηρίου της Ρωσικής Οµοσπονδίας; 

h) διορισµός και απαλλαγή από καθήκοντα του Γενικού εισαγγελέα 
της Ρωσικής Οµοσπονδίας; 

i) διορισµός και απαλλαγή από καθήκοντα του αναπληρωτή του 
Προέδρου Λογιστικής έδρας και του πενήντα τοις εκατό των 
µελών της; 

2.  Η Συµβουλή της Οµοσπονδίας παίρνει αποφάσεις στα ζητήµατα 
που βρίσκονται στην αρµοδιότητα της, όπως ορίζει το Σύνταγµα της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας. 
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3.  Οι αποφάσεις της Συµβουλής της Οµοσπονδίας λαµβάνονται µε 
πλειοψηφία του συνόλου των µελών της Συµβουλής της 
Οµοσπονδίας, αν δεν προβλέπονται άλλες διατάξεις από το 
Σύνταγµα της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 
Άρθρο 103. 
1. Στην δικαιοδοσία της Συµβουλής της Οµοσπονδίας είναι: 
a) συµφωνία µε το Πρόεδρο της Ρωσικής Οµοσπονδίας για 

διορισµό Προέδρου Κυβέρνησης επίλυση ζητήµατος 
εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση της Ρωσικής Οµοσπονδίας; 

b) διορισµός και απαλλαγή από καθήκοντα Προέδρου της 
Κεντρικής τράπεζας της Ρωσικής Οµοσπονδίας; 

c) διορισµός και απαλλαγή από καθήκοντα Προέδρου Λογιστικής 
έδρας και του πενήντα τοις εκατό των µελών της; 

d) διορισµός και απαλλαγή από καθήκοντα του αρµόδιου των 
δικαιωµάτων του ανθρώπου, που δρα σύµφωνα µε το 
οµοσπονδιακό συνταγµατικό νόµο; 

e) αναγγελία της αµνηστίας; 
f) πρόταση κατηγορίας ενάντια στον Πρόεδρο της Ρωσικής 

Οµοσπονδίας για απαλλαγή του από τα καθήκοντα του; 
2. Κρατική ∆ουµα παίρνει αποφάσεις στα ζητήµατα που βρίσκονται 

στην αρµοδιότητα της, όπως ορίζει το Σύνταγµα της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας. 

3. Οι αποφάσεις της κρατικής ∆ουµας λαµβάνονται µε πλειοψηφία 
του συνόλου των µελών της κρατικής ∆ουµας, αν δεν 
προβλέπονται άλλες διατάξεις από το Σύνταγµα της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας. 

Άρθρο 104. 
1. Το δικαίωµα της νοµοθεσιακης πρωτοβουλίας ανήκει στον  

Πρόεδρο της Ρωσικής Οµοσπονδίας, στη Συµβουλή της 
Οµοσπονδίας, στους µέλους Συµβουλής της Οµοσπονδίας, στους 
βουλευτές της κρατικής ∆ουµας, στην Κυβέρνηση της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας, στα νοµοθεσιακα ( αντιπροσωπευτικά) Όργανα 
των µονάδων  της Ρωσικής Οµοσπονδίας. Το δικαίωµα της 
νοµοθεσιακης πρωτοβουλίας ανήκει επίσης στο συνταγµατικό 
δικαστήριο της Ρωσικής Οµοσπονδίας, Ανώτατο δικαστήριο της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας και Ανώτατο διαιτητικό δικαστήριο της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας στα ζητήµατα της αρµοδιότητος τους. 

2. νοµοσχέδια υποβάλλονται στην Κρατική ∆ουµα. 
3. νοµοσχέδια για καθιέρωση η ακύρωση φορών, απαλλαγή από τη 

πληρωµή τους, έκδοση κρατικών οµόλογων, τροποποιήσεις 
οικονοµικών υποχρεώσεων του κράτους, αλλά νοµοσχέδια, που 
προβλέπουν έξοδα, που καλύπτονται από οµοσπονδιακό 
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προϋπολογισµό µπορούν να υποβάλλονται µόνο αν υπάρχει 
απόφαση της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 

Άρθρο 105. 
1. οµοσπονδιακή νόµοι ψηφίζονται από Κρατική ∆ουµα. 
2. οµοσπονδιακή νόµοι γίνονται δεκτοί µε πλειοψηφία του όλου 

αριθµού των βουλευτών της κρατικής ∆ουµας, , αν δεν 
προβλέπεται άλλο από το Σύνταγµα της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 

3. οµοσπονδιακή νόµοι, οι οποίοι ψηφίσθηκαν από την Κρατική 
∆ουµα µέσα σε πέντε µέρες παραδίδονται για εξέταση στην 
Συµβουλή Οµοσπονδίας. 

4. οµοσπονδιακός νόµος θεωρείται δεκτός από την Συµβουλή 
Οµοσπονδίας, αν αυτός ψηφίστηκε τουλάχιστον από το πενήντα 
τοις εκατό όλου του συνόλου µελών αυτής της έδρας, η αν µέσα 
σε δεκατέσσερις µέρες δεν συζητήθηκε από  την Συµβουλή 
Οµοσπονδίας. Σε περίπτωση απόρριψης οµοσπονδιακού νόµου 
από την Συµβουλή Οµοσπονδίας, οι έδρες µπορούν να 
δηµιουργήσουν διαλλακτική επιτροπή για επίλυση υπαρχόντων 
διαφορων, µετά από αυτό οµοσπονδιακός νόµος υποβάλλεται για   
δεύτερη εξέταση στην Κρατική ∆ουµα. 

5. Σε περίπτωση ασυµφωνίας της κρατικής ∆ουµας µε απόφαση της 
Συµβουλής Οµοσπονδίας, οµοσπονδιακός νόµος θεωρείται 
δεκτός, αν κατά του δεύτερου ψηφίσµατος  είχε πλειοψηφία των 
δυο τρίτων τουλάχιστον του συνόλου βουλευτών της κρατικής 
∆ουµας. 

Άρθρο 106. 
Στην υποχρεωτική εξέταση στην Συµβουλή Οµοσπονδίας 
υποβάλλονται οµοσπονδιακοί νόµοι, που ψηφίστηκαν από Κρατική 
∆ουµα και αφορούν: 
a) οµοσπονδιακό προϋπολογισµό; 
b) οµοσπονδιακούς φόρους και τέλη; 
c) οικονοµική, συναλλακτική, πιστωτική, τελωνιακή ρύθµιση, 

νοµισµατική έκδοση; 
d) επικύρωση και στηλίτευση των διεθνών συµφωνιών  της Ρωσικής 

Οµοσπονδίας; 
e) Υπόσταση και προστασία κρατικών συνόρων της Ρωσικής 

Οµοσπονδίας; 
f) πολεµου και ειρήνης. 
Άρθρο 107. 
1. Ο οµοσπονδιακός νόµος, που ψηφίστηκε, µέσα σε πέντε µέρες 

υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Ρωσικής Οµοσπονδίας για 
υπογραφή και δηµοσίευση. 

2. Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Οµοσπονδίας µέσα σε δεκατέσσερις 
µέρες υπογράφει το οµοσπονδιακό νόµο και τον δηµοσιεύει. 
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3. Αν ο Πρόεδρος της Ρωσικής Οµοσπονδίας µέσα σε δεκατέσσερις 
µέρες από τη στιγµή υποβολής του οµοσπονδιακού νόµου, να τον 
απόρριψη, Κρατική ∆ουµα και Συµβουλή Οµοσπονδίας, 
σύµφωνα µε διαδικασίες, που ορίζει το Σύνταγµα της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας εκ νέου εξετάζει το νόµο αυτό. Αν κατά τη δεύτερη 
εξέταση, οµοσπονδιακός νόµος γίνει δεκτός στην  έκδοση, που 
είχε ψηφιστεί για προηγούµενη φορά, από πλειοψηφία των δυο 
τρίτων  τουλάχιστον από το σύνολο µελών Συµβουλής 
Οµοσπονδίας και βουλευτών κρατικής ∆ουµας, ο νόµος 
υποβάλλεται µέσα σε επτά µέρες στον Πρόεδρο της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας για υπογραφή και δηµοσίευση του. 

Άρθρο 108. 
1. οµοσπονδιακοί συνταγµατικοί νόµοι συνεπάγονται ζητηµάτων, 

προβλεπόµενων από το Σύνταγµα της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 
2. οµοσπονδιακός συνταγµατικός νόµος θεωρείται ψηφισµένος, αν 

γίνεται δεκτός από πλειοψηφία των τριών πέµπτων τουλάχιστον 
από το σύνολο µελών Συµβουλής Οµοσπονδίας και των δυο 
τρίτων τουλάχιστον βουλευτών κρατικής ∆ουµας, ψηφισµένος 
οµοσπονδιακός νόµος µέσα σε δεκατέσσερις µέρες υποβάλλεται 
στον Πρόεδρο της Ρωσικής Οµοσπονδίας για υπογραφή και 
δηµοσίευση. 

Άρθρο 109. 
1. Κρατική ∆ουµα µπορεί να διαλυθεί από τον Πρόεδρο της 

Ρωσικής Οµοσπονδίας σε περιπτώσεις, προβλεπόµενες στα 
άρθρα 111 και 117 του Συντάγµατος της Ρωσικής Οµοσπονδίας 

2. Σε περίπτωση διάλυσης της κρατικής ∆ουµας, ο Πρόεδρος της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας ορίζει την ηµεροµηνία των εκλογών µε 
σκοπό η εκ νέου εκλεγόµενη Κρατική ∆ουµα να συγκληθεί όχι 
αργότερα από τέσσερις µήνες από τη στιγµή της διάλυσης της. 

3. Κρατική ∆ουµα δεν µπορεί να διαλυθεί υπό προϋποθέσεις, 
προβλεπόµενες στο Άρθρο 117 του Συντάγµατος της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας, για ένα χρόνο µετά την εκλογή της. 

4. Κρατική ∆ουµα δεν µπορεί να διαλυθεί από τη στιγµή πρότασης 
της κατηγορίας ενάντια στον Πρόεδρο της Ρωσικής Οµοσπονδίας 
Μέχρι την αντίστοιχη απόφαση της Συµβουλής Οµοσπονδίας. 

5. Κρατική ∆ουµα δεν µπορεί να διαλυθεί κατά την περίοδο της 
κατάστασης πολιορκίας η έκτακτης ανάγκης, όπως και τις 
τελευταίες έξι µήνες της θητείας του Προέδρου της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας. 

 
 
Κεφαλαίο 6. Κυβέρνηση της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 
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Άρθρο 110. 
1. Εκτελεστική εξουσία της Ρωσικής Οµοσπονδίας ασκείται από την 

Κυβέρνηση της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 
2. Η Κυβέρνηση της Ρωσικής Οµοσπονδίας αποτελείται από το 

Πρόεδρο της  Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας, των 
αναπληρωτών του Προέδρου της  Κυβέρνησης της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας και οµοσπονδιακούς υπουργούς. 

Άρθρο 111. 
1. Ο Πρόεδρος της  Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας διορίζει 

από τον Πρόεδρο της Ρωσικής Οµοσπονδίας σε συµφωνία µε 
Κρατική ∆ουµα. 

2. πρόταση για υποψηφιότητα του Προέδρου της  Κυβέρνησης της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας υποβάλλεται σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο 
των δυο εβδοµάδων από τη στιγµή εγκατάστασης του εκ νέου 
εκλεγόµενου Προέδρου στο αξίωµα του, η µετά την παραίτηση 
της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας, η µέσα σε µια 
εβδοµάδα  από την µέρα της απόρριψης της υποψηφιότητας από 
την Κρατική ∆ουµα. 

3. Κρατική ∆ουµα εξετάζει την υποψηφιότητα του Προέδρου της  
Κυβέρνησης, που υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας, για µια εβδοµάδα από την µέρα υποβολής 
υποψηφιότητας. 

4.  Αν οι υποψηφιότητες του Προέδρου της  Κυβέρνησης, που 
υποβάλλονται, απορρίπτονται τρεις φορές από την Κρατική 
∆ουµα, ο Πρόεδρος της Ρωσικής Οµοσπονδίας διορίζει τον του 
Πρόεδρο της  Κυβέρνησης, διαλύει την Κρατική ∆ουµα και 
διορίζει νέες εκλογές. 

Άρθρο 112. 
1. Ο Πρόεδρος της  Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας, σε 

διάστηµα όχι µεγαλύτερο µιας εβδοµάδας από τον διορισµό του, 
υποβάλλει στον  Πρόεδρο της Ρωσικής Οµοσπονδίας προτάσεις 
για σχηµατισµό οµοσπονδιακών οργάνων εκτελεστικής εξουσίας. 

2. Ο Πρόεδρος της  Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας προτείνει 
στον  Πρόεδρο της Ρωσικής Οµοσπονδίας τις υποψηφιότητες των 
αναπληρωτών του Προέδρου της  Κυβέρνησης και των 
οµοσπονδιακών υπουργών. 

Άρθρο 113. 
Ο Πρόεδρος της  Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας, σύµφωνα 
µε το Σύνταγµα της Ρωσικής Οµοσπονδίας, οµοσπονδιακούς νόµους 
και διατάγµατα του Προέδρου της Ρωσικής Οµοσπονδίας ορίζει 
Βασικές κατευθύνσεις δραστηριότητας της Κυβέρνησης της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας και οργανώνει την λειτουργία του. 
Άρθρο 114. 
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1. Η Κυβέρνηση της Ρωσικής Οµοσπονδίας:  
a) εκπονεί και υποβάλλει στην Κρατική ∆ουµα οµοσπονδιακό 

προϋπολογισµό και εξασφαλίζει την Εφαρµογή του; υποβάλλει 
στην Κρατική ∆ουµα την αναφορά για την Εφαρµογή του 
προϋπολογισµού; 

b) εξασφαλίζει την Εφαρµογή στην Ρωσική Οµοσπονδία ενιαίας 
οικονοµικής, πιστωτικής και νοµισµατικής πολιτικής; 

c) εξασφαλίζει την Εφαρµογή στην Ρωσική Οµοσπονδία ενιαίας 
κρατικής πολιτικής σε σφαίρες πολιτισµού, επιστήµης, παιδείας, 
υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, οικολογίας; 

d) πραγµατοποιεί έλεγχο οµοσπονδιακής ιδιοκτησίας; 
e) λαµβάνει µέτρα για εξασφάλιση άµυνας της χώρας, κρατικής 

ασφάλειας, πραγµατοποίηση εξωτερικής πολιτικής της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας; 

f)  λαµβάνει µέτρα για εξασφάλιση νοµιµότητας, δικαιωµάτων και 
ελευθεριων των πολιτών, προστασίας ιδιοκτησίας και κοινωνικής 
τάξης, έλεγχου εγκληµατικότητας; 

g) αναλαµβάνει και άλλες δικαιοδοσίες, που του παρέβαλλε το 
Σύνταγµα  της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 

διαδικασίες της λειτουργίας της Κυβέρνησης της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας ορίζονται από οµοσπονδιακό συνταγµατικό νόµο. 

Άρθρο 115. 
1. βάσει και σύµφωνος προς το Σύνταγµα της Ρωσικής Οµοσπονδίας, 

οµοσπονδιακών νοµών, νοµοθεσιακων διαταγµάτων του Προέδρου 
της Ρωσικής Οµοσπονδίας η Κυβέρνηση της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας εκδίδει αποφάσεις και διατάγµατα, εξασφαλίζει την 
τήρηση τους. 

2. Η τήρηση των αποφάσεων και διαταγµάτων της Κυβέρνησης της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας είναι υποχρεωτική στην Ρωσική 
Οµοσπονδία. 

3. Οι αποφάσεις και τα διατάγµατα της Κυβέρνησης της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας σε περίπτωση της αντίφασης τους και του 
Συντάγµατος της Ρωσικής Οµοσπονδίας, οµοσπονδιακών νοµών, 
νοµοθεσιακων διαταγµάτων του Προέδρου της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας µπορούν να τροποποιηθούν από τον του Πρόεδρο 
της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 

Άρθρο 116. 
ενώπιον εκ νέου εκλεγόµενου Προέδρου της Ρωσικής Οµοσπονδίας 
η Κυβέρνηση της Ρωσικής Οµοσπονδίας παραιτείται από τα 
καθήκοντα της. 
Άρθρο 117. 
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1. Η Κυβέρνηση της Ρωσικής Οµοσπονδίας µπορεί να υποβάλλει 
την παραίτηση της, η οποία εγκρίνεται η απορρίπτεται από τον 
Πρόεδρο της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 

2.  Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Οµοσπονδίας µπορεί να πάρει απόφαση 
για την απαλλαγή της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας 
από τα καθήκοντα της. 

3.  Κρατική ∆ουµα µπορεί να εκφράσει δυσπιστία στην Κυβέρνηση 
της Ρωσικής Οµοσπονδίας. Η απόφαση για την δυσπιστία της 
Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας ψηφίζεται µε πλειοψηφία 
το συνόλου των βουλευτών της κρατικής ∆ουµας. µετά την 
έκφραση δυσπιστίας από Κρατική ∆ουµα ενάντια στη 
Κυβέρνηση της Ρωσικής Οµοσπονδίας, ο Πρόεδρος της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας έχει το δικαίωµα να αναγγέλλει την παραίτηση της 
Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας η να µην συµφωνήσει µε 
την απόφαση της κρατικής ∆ουµας. Σε περίπτωση που η Κρατική 
∆ουµα µέσα σε τρεις µήνες να ξαναεκφρασει τη δυσπιστία, ο 
Πρόεδρος της Ρωσικής Οµοσπονδίας αναγγέλλει την παραίτηση 
της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας η διαλύει την 
Κρατική ∆ουµα. 

4.  Ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας µπορεί 
να υποβάλλει στην Κρατική ∆ουµα το ζήτηµα για την 
εµπιστοσύνη στην Κυβέρνηση της Ρωσικής Οµοσπονδίας. Αν η 
Κρατική ∆ουµα αρνείται εµπιστοσύνης, ο Πρόεδρος της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας µέσα σε επτά µέρες παίρνει την απόφαση για την 
παραίτηση της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας η διάλυση 
της κρατικής ∆ουµας. 

5.  Σε περίπτωση παραίτησης η απαλλαγής από καθήκοντα η 
Κυβέρνηση της Ρωσικής Οµοσπονδίας, µε εντολή του Προέδρου 
της Ρωσικής Οµοσπονδίας, συνεχίζει να λειτουργεί άσωτου 
σχηµατισθεί νέα Κυβέρνηση της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 

 
Κεφαλαίο 7. δικαστική εξουσία. 
 
Άρθρο 118. 
1. Η δικαιοσύνη στην Ρωσική Οµοσπονδία απονέµεται µόνο από 

δικαστήριο. 
2. δικαστική εξουσία πραγµατοποιείται µεσώ συνταγµατικής, αστικής, 

διοικητικής και ποινικής δικονοµίας. 
3. ∆ικαστικό σύστηµα της Ρωσικής Οµοσπονδίας ορίζεται από το 

Σύνταγµα της Ρωσικής Οµοσπονδίας και οµοσπονδιακό 
συνταγµατικό νόµο. δηµιουργία έκτακτων δικαστηρίων δεν 
επιτρέπεται. 

Άρθρο 119. 
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∆ικαστές µπορεί να είναι πολίτες της Ρωσικής Οµοσπονδίας, που 
συµπληρωσαν τον εικοστό πέµπτο έτος της ηλικίας του, έχοντες 
απολυτήριο ανωτάτης νοµικής σχολής και σχετική εµπειρία 
τουλάχιστον πέντε χρόνια. από οµοσπονδιακό νόµο µπορεί να ορίζονται 
προσθετές απαιτήσεις στους δικαστές των δικαστηρίων της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας. 
Άρθρο 120. 
1. Οι δικαστές είναι ανεξάρτητοι και υπακούοντα µόνο στο Σύνταγµα 

της Ρωσικής Οµοσπονδίας και οµοσπονδιακούς νόµους. 
2. Όταν το δικαστήριο κατά την εξέταση υπόθεσης διαπιστώνει την 

ασυµφωνία νοµοθετικής πράξης κρατικού η αλλου οργάνου και 
του νόµου, παίρνει την απόφαση σύµφωνα µε το νόµο. 

Άρθρο 121. 
1. Οι δικαστές δεν µπορεί να αντικαθιστώνται. 
2. Οι δικαστές  µπορεί να παυτούν η να αναστέλλονται µόνο σε 

περιπτώσεις, προβλεπόµενες από το οµοσπονδιακό νόµο. 
Άρθρο 122. 
1. Οι δικαστές έχουν διπλωµατικό άσυλο. 
2. Στον δικαστή δεν µπορεί να ασκείται ποινική δίωξη, εκτός των 

διατάξεων, που ορίζονται από το οµοσπονδιακό νόµο. 
Άρθρο 123. 
1. Οι δικές όλων των υποθέσεων σε όλα τα δικαστήρια είναι ανοιχτές. 

Η ακρόαση της υπόθεσης σε µυστική συνεδρίαση επιτρέπεται µόνο 
σε περιπτώσεις, προβλεπόµενες από το οµοσπονδιακό νόµο. 

2. ∆ική ποινικών υποθέσεων χωρίς περίσταση κατηγορούµενων στα 
δικαστήρια δεν επιτρέπεται, εκτός των περιπτώσεων, 
προβλεπόµενων  από το οµοσπονδιακό νόµο. 

3. ∆ικονοµία πραγµατοποιείται βάσει αντιπαράθεσης και ισονοµίας 
των πλευρών. 

4. Σε περιπτώσεις, προβλεπόµενες από το οµοσπονδιακό νόµο, 
δικονοµία πραγµατοποιείται µε συµµετοχή των ορκωτών. 

Άρθρο 124. 
Χρηµατοδότηση δικαστηρίων πραγµατοποιείται µόνο από το 
οµοσπονδιακό προϋπολογισµό και πρέπει να διασφαλίζει τις συνθήκες 
πλήρης και ανεξάρτητης δικαιοσύνης ,σύµφωνα µε το οµοσπονδιακό 
νόµο. 
Άρθρο 125. 
1. Το συνταγµατικό δικαστήριο της Ρωσικής Οµοσπονδίας αποτελείται 

από 19 δικαστές. 
2. Το συνταγµατικό δικαστήριο της Ρωσικής Οµοσπονδίας µετά από 

αίτηση του Προέδρου της Ρωσικής Οµοσπονδίας, Συµβουλή 
Οµοσπονδίας, κρατικής ∆ουµας, Κυβέρνησης της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας, Ανώτατου δικαστηρίου της Ρωσικής Οµοσπονδίας 



37           Το Σύνταγµα της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 
 

και Ανώτατου ∆ιαιτητικού δικαστηρίου, οργάνων νοµικής και 
εκτελεστικής εξουσιών των µονάδων της Ρωσικής Οµοσπονδίας 
εξετάζει τις υποθέσεις σύµφωνα µε το Σύνταγµα της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας: 

a) οµοσπονδιακών νοµών και νοµοθεσιακων πράξεων του Προέδρου 
της Ρωσικής Οµοσπονδίας, , Συµβουλή Οµοσπονδίας, κρατικής 
∆ουµας, Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας; 

b) συνταγµάτων των δηµοκρατιών, κανονισµών και επίσης άλλων 
νοµών η άλλων νοµικών πράξεων των µονάδων της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας, που εκδόθηκαν για τα ζητήµατα, συσχετιζόµενα µε 
την αρµοδιότητα οργάνων κρατικής εξουσίας της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας και κοινής αρµοδιότητας των οργάνων κρατικής 
εξουσίας της Ρωσικής Οµοσπονδίας και των οργάνων κρατικής 
εξουσίας των µονάδων της Ρωσικής Οµοσπονδίας; 

c) συµφωνιών µεταξύ των οργάνων κρατικής εξουσίας της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας και των οργάνων κρατικής εξουσίας των µονάδων της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας, συµφωνιών µεταξύ των οργάνων κρατικής 
εξουσίας των µονάδων της Ρωσικής Οµοσπονδίας; 

d) των διεθνών συµφωνιών της Ρωσικής Οµοσπονδίας ,που δεν έχουν 
εφαρµοστεί. 

3. συνταγµατικό δικαστήριο της Ρωσικής Οµοσπονδίας λύνει διάφορες 
στα ζητήµατα δικαιοδοσίας: 

a) µεταξύ οµοσπονδιακών οργάνων κρατικής εξουσίας; 
b) µεταξύ των οργάνων κρατικής εξουσίας της Ρωσικής Οµοσπονδίας 

και των οργάνων κρατικής εξουσίας των µονάδων της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας; 

c) µεταξύ ανώτατων οργάνων κρατικής εξουσίας των µονάδων της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας. 

4.Συνταγµατικο δικαστήριο της Ρωσικής Οµοσπονδίας µετά την 
καταγγελία για παράβαση  συνταγµατικών δικαιωµάτων και 
ελευθεριων του ανθρώπου και κατά αίτησης δικαστηρίων ελέγχει το 
νόµο, που χρησιµοποιήθηκε η πρόκειται να χρησιµοποιηθεί στην 
προκειµένη υπόθεση, αν αυτός συµφωνεί µε το Σύνταγµα ,όπως ορίζει 
ο οµοσπονδιακός νόµος. 
5. Το συνταγµατικό δικαστήριο της Ρωσικής Οµοσπονδίας µετά από 

αίτηση του Προέδρου της Ρωσικής Οµοσπονδίας, Συµβουλή 
Οµοσπονδίας, κρατικής ∆ουµας, Κυβέρνησης της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας, των οργάνων κρατικής εξουσίας των µονάδων της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας δίνει την ερµηνεία του Συντάγµατος της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας. 

6. νοµικές πράξεις η ορισµένες διατάξεις τις ,που θεωρήθηκαν 
ασύµφωνα µε το Σύνταγµα, παύουν να ισχύουν; διεθνές συµφωνίες 
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της Ρωσικής Οµοσπονδίας, που δεν συµφωνούν µε το Σύνταγµα 
της Ρωσικής Οµοσπονδίας δεν εφαρµόζονται. 

7. Το συνταγµατικό δικαστήριο της Ρωσικής Οµοσπονδίας µετά από 
αίτηση της Συµβουλής Οµοσπονδίας βγάζει απόφαση για τήρηση 
προσδιορισµένων διαδικασιών της πρότασης για κατηγορια του 
Προέδρου της Ρωσικής Οµοσπονδίας σε έσχατη προδοσία η 
διάπραξη αλλου βαρύ εγκλήµατος. 

Άρθρο 126. 
Ανώτατο δικαστήριο της Ρωσικής Οµοσπονδίας είναι το Ανώτατο 
δικαστικό όργανο για τις υποθέσεις του αστικού, ποινικού, 
διοικητικού δικαίου και άλλων υποθέσεων, που παραπέµπονται σε 
δικη γενικής αρµοδιότητας δικαστηρίου , πραγµατοποιεί σύµφωνα µε 
προβλεπόµενες από το οµοσπονδιακό νόµο διαδικασίες ,δικαστικό 
έλεγχο για την λειτουργία τους και δίνει τις επεξήγησης στα ζητήµατα 
δικαστικής πρακτικής. 
Άρθρο 127. 
Ανώτατο διαιτητικό δικαστήριο της Ρωσικής Οµοσπονδίας είναι 
Ανώτατο δικαστικό όργανο για επίλυση οικονοµικών διαφορων και 
άλλων υποθέσεων, που εξετάζονται από διαιτητικά δικαστήρια, 
πραγµατοποιεί σύµφωνα µε προβλεπόµενες από το οµοσπονδιακό 
νόµο διαδικασίες ,δικαστικό έλεγχο για την λειτουργία τους και δίνει 
τις επεξήγησης στα ζητήµατα δικαστικής πρακτικής. 
Άρθρο 128. 
1. δικαστές Συνταγµατικού δικαστηρίου της Ρωσικής Οµοσπονδίας, 

Ανώτατου δικαστηρίου της Ρωσικής Οµοσπονδίας, Ανώτατου 
∆ιαιτητικού δικαστηρίου της Ρωσικής Οµοσπονδίας διορίζονται 
από τη Συµβουλή Οµοσπονδίας και µε πρόταση του Προέδρου της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας. 

2. δικαστές άλλων οµοσπονδιακών δικαστηρίων διορίζονται από το   
Πρόεδρο της Ρωσικής Οµοσπονδίας, όπως ορίζει οµοσπονδιακός 
νόµος. 

3. δικαιοδοσίες, διαδικασίες σχηµατισµού και λειτουργίας 
Συνταγµατικού δικαστηρίου της Ρωσικής Οµοσπονδίας, Ανώτατου 
δικαστηρίου της Ρωσικής Οµοσπονδίας, Ανώτατου ∆ιαιτητικού 
δικαστηρίου της Ρωσικής Οµοσπονδίας και άλλων οµοσπονδιακών 
δικαστηρίων ορίζονται από οµοσπονδιακό συνταγµατικό νόµο. 

Άρθρο 129. 
1. Η εισαγγελία της Ρωσικής Οµοσπονδίας αποτελεί ενιαίο κεντρικό 

σύστηµα που οι εισαγγελείς κατώτερου βαθµού υπάγονται στους 
εισαγγελείς µεγαλύτερου βαθµού και στον Γενικό εισαγγελέα της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας. 

2. Ο Γενικός εισαγγελέας της Ρωσικής Οµοσπονδίας διορίζεται και 
απαλλάσσεται από τα καθήκοντα του από τη Συµβουλή 
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Οµοσπονδίας και µε πρόταση του Προέδρου της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας. 

3. Οι εισαγγελείς των µονάδων της Ρωσικής Οµοσπονδίας 
διορίζονται από το Γενικό εισαγγελέα της Ρωσικής Οµοσπονδίας 
σε συµφωνία µε τις µονάδες της. 

4. Άλλοι εισαγγελείς διορίζονται από το Γενικό εισαγγελέα της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας . 

5. δικαιοδοσίες, οργάνωση και διαδικασίες λειτουργίας της 
εισαγγελίας της Ρωσικής Οµοσπονδίας ορίζονται από το 
οµοσπονδιακό νόµο. 

 
Κεφαλαίο 8. Τοπική αυτοδιοίκηση. 
 

Άρθρο 130. 
1. Τοπική αυτοδιοίκηση στην Ρωσική Οµοσπονδία εξασφαλίζει 

επίλυση ζητηµάτων τοπικής σηµασίας από των ίδιο το λαό, κτήση, 
χρήση και διαχείριση δηµοτικής ιδιοκτησίας. 

2. Τοπική αυτοδιοίκηση πραγµατοποιείται από τους πολίτες µεσώ 
δηµοψηφίσµατος, εκλογών, άλλων µορφών άµεσης εκφράσεις της 
βούλησης του λαού, µεσώ εκλεγόµενων και άλλων οργάνων 
τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Άρθρο 131. 
1. Τοπική αυτοδιοίκηση πραγµατοποιείται σε πόλεις, χωρια και αλλά 

µέρη µε υπολογισµό ιστορικών η άλλων τοπικών παραδόσεων. 
σχηµατισµός οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης ορίζεται από τον 
ίδιο το λαό. 

2. Αλλαγή συνόρων των διαµερισµάτων, στις οποίες 
πραγµατοποιείται τοπική αυτοδιοίκηση, επιτρέπεται µόνο µε 
υπολογισµό της γνώµης των καθήκον των αντιστοιχών 
διαµερισµάτων. 

Άρθρο 132. 
1. Τα Όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης µόνοι τους ελέγχουν την 

δηµοτική ιδιοκτησία, σχηµατίζουν, ψηφίζουν και διαχειρίζονται 
τον τοπικό προϋπολογισµό, ορίζουν τους τοπικούς φόρους και τα 
τέλη, παρέχουν την προστασία της κοινωνικής τάξης, και επίσης 
λύνουν αλλά ζητήµατα τοπικής σηµασίας. 

2. Στα Όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης µπορεί να παραχωρούνται 
από το νόµο ορισµένες κρατικές δικαιοδοσίες µε παροχή των 
απαραίτητων για την πραγµατοποίηση τους υλικών  και 
οικονοµικών πόρων . Η πραγµατοποίηση των παραχωρηµένων 
δικαιοδοσιών είναι υπό το έλεγχο του κράτους. 

Άρθρο 133. 
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τοπική αυτοδιοίκηση στην Ρωσική Οµοσπονδία εγγυουται από το 
δικαίωµα για δικαστική προστασία, για αποζηµίωση επιπρόσθετων 
εξόδων που προέκυψαν από το αποτέλεσµα των αποφάσεων, 
ψηφισµένων από τα Όργανα κρατικής εξουσίας.  
 
Κεφαλαίο 9. Αναθεώρηση του Συντάγµατος. 
 
Άρθρο 134. 
προτάσεις για τροποποιήσεις και αναθεώρησης των διατάξεων του 
Συντάγµατος της Ρωσικής Οµοσπονδίας µπορούν να υποβάλλονται από 
τον Πρόεδρο της Ρωσικής Οµοσπονδίας, Συµβουλή Οµοσπονδίας, 
Κρατική ∆ουµας, Κυβέρνηση της Ρωσικής Οµοσπονδίας, νοµοθεσιακα 
( αντιπροσωπευτικά ) Όργανα των µονάδων της Ρωσικής Οµοσπονδίας, 
και επίσης από την οµάδα όχι µικρότερη του ενός πέµπτου του συνόλου 
των µελών της Συµβουλής Οµοσπονδίας η βουλευτών της κρατικής 
∆ουµας.  
Άρθρο 135. 
1. Οι διατάξεις των κεφαλαίων 1,2 και 9 του Συντάγµατος της Ρωσικής 

Οµοσπονδίας δεν µπορούν να επανεξετάζονται από το 
οµοσπονδιακό Συνοδο. 

2. Αν την πρόταση για επανεξέταση των διατάξεων των κεφαλαίων 1,2 
και 9 του Συντάγµατος της Ρωσικής Οµοσπονδίας υποστηρίζεται 
από τρία πέµπτα ψήφους του ολικού συνόλου των µελών της 
Συµβουλής Οµοσπονδίας και  βουλευτών της κρατικής ∆ουµας, τότε 
σύµφωνα µε το οµοσπονδιακό συνταγµατικό νόµο συγκαλείται ο 
συνταγµατικός Συνοδος. 

3. συνταγµατικός Συνοδος είτε επιβεβαιώνει το αµετάβλητο του 
Συντάγµατος της Ρωσικής Οµοσπονδίας , είτε εκπονεί σχέδιο του 
νέου Συντάγµατος της Ρωσικής Οµοσπονδίας , το οποίο ψηφίζεται 
από το συνταγµατικό Συνοδο µε πλειοψηφία των δυο τρίτων του 
ολικού συνόλου των µελών του, η υποβάλλεται σε παλλαϊκό 
δηµοψήφισµα. κατά το παλλαϊκή ψηφοφορία, το Σύνταγµα της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας θεωρείται δεκτή εφόσον έχει ψηφισθεί  πάνω 
από το µισό των ψηφοφόρων, µετάσχοντες στο δηµοψήφισµα, µε 
προϋπόθεση ότι συµµετείχαν σε αυτό πάνω από το µισό των 
ψηφοφόρων. 

Άρθρο 136. 
τροποποιήσεις στα κεφαλαια 3-8 του Συντάγµατος της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας ψηφίζονται σύµφωνα µε διαδικασίες, προβλεπόµενες για 
το ψήφισµα οµοσπονδιακού Συνταγµατικού νόµου, και αρχίζουν να 
ισχύουν µετά την έγκριση τους από τα Όργανα της νοµοθετικής 
εξουσίας µε πλειοψηφισµα των δυο τρίτων τουλάχιστον των µονάδων 
της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 
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Άρθρο 137. 
1. Αλλαγές στο Άρθρο 65 του Συντάγµατος της Ρωσικής 

Οµοσπονδίας, που ορίζει την σύσταση της Ρωσικής Οµοσπονδίας, 
γίνονται δεκτές βάσει του οµοσπονδιακού Συνταγµατικού νόµου 
για ένταση στην Ρωσική Οµοσπονδία και σχηµατισµό µέσα της 
νέας µονάδας της Ρωσικής Οµοσπονδίας, αλλαγές συνταγµατικής 
και νοµικής υπόστασης της µονάδας της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 

2. Σε περίπτωση αλλαγής ονοµασίας δηµοκρατίας, διαµερίσµατος, 
περιφέρειας, οµοσπονδιακής πόλης, αυτόνοµης περιφέρειας, 
αυτόνοµου διαµερίσµατος, καινουρια ονοµασια της µοναδος της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας πρέπει να εισαχθεί στο Άρθρο 65 του 
Συντάγµατος της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 

 
 
Μέρος δεύτερο. Ακροτελεύτιες και µεταβατικές διατάξεις. 
 

1. Το Σύνταγµα της Ρωσικής Οµοσπονδίας, που ψηφίστηκε µε 
παλλαϊκή ψηφοφορία, αρχίζει να ισχύει από την µέρα της επίσηµης 
διµοσιευσης του. 

µέρα, που άρχιζε να ισχύει το Σύνταγµα της Ρωσικής Οµοσπονδίας,  
θεωρείται η µέρα της παλλαϊκής ψηφοφορίας τις 12 ∆εκεµβρίου του 
1993. 
ταυτόχρονα παύει να ισχύει το Σύνταγµα (Βασικός νόµος) της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας- Ρωσίας, που ψηφίστηκε στις 12 Απριλίου 
του 1978, µε επακόλουθες αλλαγές και τροποποιήσεις . 
Σε περίπτωση  ασυµφωνίας των διατάξεων του Συντάγµατος της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας και των  διατάξεων της οµοσπονδιακής 
συµφωνίας για διαχωρισµό δικαιοδοσιών και αρµοδιοτήτων µεταξύ 
οµοσπονδιακών οργάνων κρατικής εξουσίας της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας και οργάνων κρατικής εξουσίας δηµοκρατιών της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας, της συµφωνίας για διαχωρισµό δικαιοδοσιών 
και αρµοδιοτήτων µεταξύ οµοσπονδιακών οργάνων κρατικής 
εξουσίας της Ρωσικής Οµοσπονδίας και οργάνων κρατικής εξουσίας 
διαµερισµάτων, περιφερειών, πόλεων Μόσχα και Σανκτ-
Πετερµπουργκ της Ρωσικής Οµοσπονδίας, της συµφωνίας για 
διαχωρισµό δικαιοδοσιών και αρµοδιοτήτων µεταξύ οµοσπονδιακών 
οργάνων κρατικής εξουσίας της Ρωσικής Οµοσπονδίας και οργάνων 
κρατικής εξουσίας αυτόνοµων περιφερειών, αυτόνοµων 
διαµερισµάτων της Ρωσικής Οµοσπονδίας, και επίσης άλλων 
συµφωνιών µεταξύ οµοσπονδιακών οργάνων κρατικής εξουσίας της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας και οργάνων κρατικής εξουσίας των µονάδων 
της Ρωσικής Οµοσπονδίας, συµφωνιών µεταξύ οργάνων κρατικής 
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εξουσίας των µονάδων της Ρωσικής Οµοσπονδίας – υπερισχύουν οι 
διατάξεις του Συντάγµατος της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 

2. νόµοι και άλλες νοµικές πράξεις, που λειτουργούσαν στην 
επικράτεια της Ρωσικής Οµοσπονδίας πριν αρχίζει να ισχύει το 
παρόν Σύνταγµα, εφαρµόζονται στο µέτρο που Αυτά να µην 
αντιφάσκουν µε το Σύνταγµα της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 

3. Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Οµοσπονδίας, που εκλέχθηκε σύµφωνα 
µε το Σύνταγµα (Βασικό νόµο) της Ρωσικής Οµοσπονδίας- 
Ρωσίας, από την µέρα που άρχισε να ισχύει το παρόν Σύνταγµα, 
ασκεί τις αρµοδιότητες που το Σύνταγµα του αναγνωρίζει άσωτου 
λήξει η θητεία του. 

4. Συµβουλή των υπουργών – Κυβέρνηση της Ρωσικής Οµοσπονδίας 
από την µέρα που άρχισε να ισχύει το παρόν Σύνταγµα, 
υπολαµβάνουν  δικαιώµατα, καθήκοντα και ευθύνη της 
Κυβέρνηση της Ρωσικής Οµοσπονδίας που ορίζονται από το 
Σύνταγµα της Ρωσικής Οµοσπονδίας,  και µελλοντικά ονοµάζεται 
-Κυβέρνηση της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 

5. δικαστήρια της Ρωσικής Οµοσπονδίας αποδίδουν την δικαιοσύνη 
σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες , που το παρόν Σύνταγµα τους 
ορίζει. 

Αφότου αρχίσει να ισχύει το Σύνταγµα της Ρωσικής Οµοσπονδίας, οι 
δικαστές όλων των δικαστηρίων της Ρωσικής Οµοσπονδίας διατηρούν 
τις αρµοδιότητες τους άσωτου λήξει το χρονικό διάστηµα, για των 
οποίο είχαν εκλεχθεί. Κενές θέσεις αναπληρώνονται σύµφωνα µε 
διαδικασίες, ορισµένες στο παρόν Σύνταγµα. 
6. άσωτου  αρχίσει να ισχύει οµοσπονδιακός νόµος, οποίος ορίζει 

διαδικασίες εξέτασης υποθέσεων από δικαστήριο µε συµµετοχή 
ορκωτών, διατηρούνται οι προηγούµενες διαδικασίες εξέτασης 
αντιστοιχών υποθέσεων. 

άσωτου κώδικας ποινικής δικονοµίας να ρυθµιστεί ώστε να συµφωνεί 
µε τις διατάξεις του παρόν Συντάγµατος, διατηρούνται οι 
προηγούµενες διαδικασίες σύλληψης, προφυλάκισης και κράτησης 
προσώπων, που υποπτεύονται για έγκληµα. 
7. Συµβουλή Οµοσπονδίας πρώτης σύγκλησης εκλέγονται για  το 

χρονικό διάστηµα ενός χρόνου. 
8. Συµβουλή Οµοσπονδίας για την πρώτη της συνεδρίαση  

συγκαλείται την τριακοστή µέρα µετά την εκλογή της. Την πρώτη 
συνεδρίαση  ανοίγει ο Πρόεδρος της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 

9. βουλευτής κρατικής ∆ουµας πρώτης σύγκλησης µπορεί 
ταυτόχρονα να είναι µέλος Κυβέρνησης της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας. Για τους βουλευτές κρατικής ∆ουµας - µελών 
Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας δεν ισχύουν οι διατάξεις 
του παρόν Συντάγµατος, που αφορούν διπλωµατικό άσυλο 
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βουλευτών σχετικά µε την ευθύνη για πράξεις ( η απραγίας), 
συσχετιζόµενων µε την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. 

 
βουλευτές Συµβουλής Οµοσπονδίας πρώτης σύγκλησης ασκούν τις 
αρµοδιότητες τους όχι σε µόνιµη βάση. 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


