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 روسیه کشور اساسی قانون
 اول فصل

 قانوني نظام اصول

  :يكم ماده

 يكسان« روسیه»و« روسیه فدراسیون» نام میباشد جمهوري نظام با قانون بر مبتنی فدراتیو و دموکراتیك دولت يك روسیه فدراسیون

 است

  :دوم ماده

 شهروند و بشر آزاديهاي و حقوق و انسان  حمايت و رعايت .شناسايی هستند بشري ارزشهاي باالترين او آزاديهاي و حقوق و انسان

  .میباشد دولت وظیفه

  :سوم ه ماد

  .هستند روسیه فدراسیون در قدرت منبع تنها و حاکمیت داراي ختلفم ملتهاي از روسیه مردم( ۱

 نمايند می اعمال محلی خودگردانی دستگاههاي يا و دولتی قدرت نهادهاي طريق از ونیز مستقیم طور به درا خو قدرت مردم( ۲

 يابد می تجلی آزاد انتخابات و پرسی همه در مردم قدرت مستقیم بیان باالترين( ۳

 است ممنوع قانون طبق بر دولتی قدرت غصب بدهد اختصاص خود به را قدرت روسیه فدراسیون در تواند نمی سک هیچ( ۴

  :چهارم ماده

 میگیرد بر ر د را سرزمین اين سراسر روسیه فدراسیون حاکمیت( ۱

 دارد برتري روسیه فدراسیون سراسر در فدرال وقوانین روسیه فدراسیون اساسی قانون( ۲

 کند می  ضمانت ا ر خود قلمرو ير پذ نا ض تعر و يكپارچگی روسیه ن يو وس را فد( ۳

  :پنجم ماده

 اعضاي که مختاري خود ونواحی مختار خود منطق فدرال اهمیت داراي شهرهاي مناطق قلمروها ريها جمهو از روسیه فدراسیون(۱

 است شده تشكیل هستند روسیه فدراسیون در برابر
 قانون داراي مختار خود منطق فدرال اهمیت داراي شهرهاي منطقه قلمرو باشد می خود نین قوا و اساسی قانون داراي جمهوري( ۲

 هستند خود قوانین و اساسی
 و دولتی دستگاههاي درمیان قدرت و اقتدار توزيع دولت اقتدار وحدت دولت يكپارچگی براساس روسیه فدراسیون فدرال ساختار( ۳

 استوار روسیه فدراسیون مردم سرنوشت تعیین حق و برابري روسیه فدراسیون اعضاي دولتی قدرت نهادهاي و روسیه فدراسیون

 است گرديده
 باشند می يكسان دولتی قدرت فدرال نهادهاي با رابطه در فدراسیون اعضاي همه( ۴

  :ششم ماده

 دريافت مبانی داشتن نظر در بدون رونديشه حقوق گردد می قطع يا کسب فدرال قانون سر ا سر ر د روسیه فدراسیون شهروندي( ۱

 است برابر و يكسان آن
 قانون در مندرج تكالیف ودربرابر است برخوردار ها زادي آ و حقوق همه از آن قلمرو سراسر ر د روسیه فدراسیون شهروند هر( ۲  

 دارد يكسان مسئولیت باديگران روسیه فدراسیون اساسی
 نمود مجبور آن تغییر يااورابه کرد محروم وندي شهر حقوق از توان رانمی وسیهر فدراسیون شهروندان از يك هیچ( ۳

  :هفتم ماده
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 تامین باشد می انسانی آزاد وتوسعه شرافتمندانه زندگی شرايط ايجاد آن سیاست که است اجتماعی دولت يك روسیه فدراسیون

 شود می دنبال معه وجا او رفاه مین باتا انسان ومادي معنوي ازهاينی
 اطفال والدين خانواده از دولت وحمايت دستمزد حداقل تضمین قراردارند حمايت مورد مردم سالمتی و کار روسیه فدراسیون در( ۲

 تامین هاي تضمین ديگر و بازنشستگی وحقوق يابد می توسعه اجتماعی خدمات نظام يابد می تحقق افتادگان کار از و سالمندان

 شود می ايجاد اجتماعی

  :هشتم ماده

 هاي فعالیت وآزادي رقابتی هاي فعالیت از حمايت  وسرمايه خدمات کاال آزاد جريان اقتصادي فضاي يكپارچگی روسیه فدراسیون( ۱

 دکن می راتضمین اقتصادي
 گیرد می قرار تايید مورد آن رديگ واشكال( تعاونی) اجتماعی دولتی خصوصی مالكیت( ۲

  :نهم ماده

 برداري بهره مورد آن هاي سرزمین ساکن مردم وفعالیت زندگی اساس عنوان به روسیه فدراسیون در طبیعی منابع وديگر زمین

  یردگمی قرار وحمايت
   

  :دهم ماده

 وقضايیه ومجريه مقننه دستگاههاي میگردد اعمال وقضايیه مجريه مقننه قواي به تفكیك برپايه روسیه فدراسیون در دولتی قدرت( ۱

 هستند استقالل داراي

  :يازدهم ماده  

 دولت ( کشور دوماي فدراسیون شوراي ) فدرال مجمع روسیه فدراسیون جمهوري رياست بوسیله روسیه فدراسیون در حاکمیت( ۱

 شود می اعمال روسیه فدراسیون ودادگاههاي روسیه فدراسیون
 دگرد می اعمال اند شده ايجاد آن اعضاي سوي از دولتی دستگاههاي بوسیله روسیه فدراسیون  لتیدو قدرت( ۲ 
 براساسروسیه فدراسیون اعضاي دولتی ودستگاههاي روسیه فدراسیون در دولتی قدرت اختیارات میان در اختیارات تفكیك( ۳ 

 میگیرد صورت است اختیارات تفكیك درمورد که پیمانهايی وساير فدراسیون وپیمان قانون

  :دوازدهم ماده

 گیرند می قرار وضمانت تايید مورد روسیه فدراسیون در محلی گردان خود هاي حكومت

  :سيزدهم ماده

 است تايید مورد ايدئولوژيكك تنوع روسیه فدراسیون در( ۱
 باشد داشته وجود تواند نمی ويااجباري دولتی ايدئولوژي عنوان به ايدئولوژي هیچ( ۲
 مساوي قانون برابر در عمومی هاي اتحاديه (۴ گیرد می قرار شناسايی مورد روسیه فدراسیون در حزبی چند ونظام سیاسی تنوع( ۳

 هستند
 روسیه فدراسیون يكپارچگی ونقض انونیق نظام اساس اجباري سازي گون دگر آنها هدف که اجتماعی هاي تشكل وفعالیت ايجاد( ۵

 است ممنوع باشد ومذهبی ملی نژادي اجتماعی هاي دشمنی تحريك نظامی واحدهاي ايجاد آن امنیت در اخالل

  :چهاردهم ماده

 باشد ويااجباري دولتی مذهب تواند نمی مذهبی هیچ است مذهبی غیر دولت يك روسیه فدراسیون( ۱
 باشند می يكسان قانون ودربرابر ستندجداه دولت از دولتی مجامع(۲

  :پانزدهم ماده  
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 گردد می اعمال روسیه قلمروفدراسیون درسراسر مستقیم واقدام حقوقی عالی ظرفیت دراراي روسیه فدراسیون اساسی قانون(۱

 گیرند قرار روسیه فدراسیون اساسی باقانون درتعارض نبايد روسیه درفدراسیون حقوقی واسناد قوانین
 فدراسیون اساسی قانون باشند می موظف آنها ومجامع شهروندان مقامات محلی خودگردانی نهادهاي دولتی اقتدار دستگاههاي( ۲  

 نمايند رارعايت آن قوانین وديگر روسیه
 انسانی هاي وآزادي حقوق به مربوط حقوقی اسناد شوند نمی استفاده نشده منتشر قوانین شوند منتشر رسمی طور به بايد قوانین( ۳

 بود نخواهند اجرا قابل باشند نیافته انتشار مردم عموم اگاهی براي بطوررسمی اگر وشهروندان افراد وتكالیف
 می  آن حقوقی نظام از جزئی روسیه فدراسیون المللی بین هاي نامه وتوافق الملل بین حقوق المللی بین شده شناخته هنجارهاي( ۴

 مورد المللی بین توافق نمايد مقرر را درقانون شده تايید موازين غیراز روسیه فدراسیون لمللیا بین نامه موافقت يك اگر  باشند

 دگیرن می قرار استفاده

  :شانزدهم ماده

 يافت نخواهد تغییر اساسی قانون در مقرر ترتیب از وغیر دهند می راتشكیل روسیه فدراسیون حقوقی نظام مبانی فصل مفاداين
 باشد داشته تعارض روسیه فدراسیون حقوقی نظام مبانی با نبايد ساسیا قانون اين دمفا( ۲

 
 دوم فصل

 وشهروند انسان هاي آزادي و حقوق

 :هفدهم ماده

 گیرد قرارمی وضمانت تايید مورد روسیه فدراسیون در وشهروند انسان هاي وآزادي حقوق( ۱
 يابد می تحقق ردف هر تولد روز واز بوده تفكیك قابل غیر بشر هاي وآزادي حقوق( ۲
 سازد وارد ديگران هاي وآزادي حقوق بر خللی نبايد وند وشهر انسان هاي وآزادي حقوق اعمال( ۳

  :هيجدهم ماده

 مقننه قواي هاي فعالیت قوانین اجراي ونحوه مفهوم آنهاسرشت گردد می اعمال مستقیم طور به وند وشهر انسان هاي وازادي حقوق

 کند می راضمانت آن تامین قضايی دستگاه کنند می راتعیین محلی نخودگردا دستگاههاي ومجريه

  :نوزدهم ماده

 هستند مساوي ودادگاه قانون برابر در همه( ۱
 از تلقی طرز سكونت محل رسمی وموقعیت اموال مذهب زبان ملیت نژاد جنسیت به توجه بدون هارا وآزادي حقوق برابري دولت( ۲

 زمینه در حقوقانسانی سازي محدود اشكال همه نمايد می ضمانت شرايط وديگر اجتماعی ايه درتشكل عضويت اعتقادات مذهب

 باشد می ممنوع يامذهبی وزبانی ملی نژادي اجتماعی هاي
 برخوردارند آن اجراي براي برابر وامكانات مساوي هاي وآزادي حقوق از وزن مرد( ۳

  :بيستم ماده

 دارند زندگی حق همه( ۱
 وارتكاب مردم زندگی علیه عمدي جنايات براي بويژه مجازات سنگین شیوه عنوان به نهايی لغو تاهنگام تواند می اعدام حكم( ۲

 باشد می میسر منصفه هیات وباحضور دادگاه باحكم فقط آن اجراي شود گرفته بكار سنگین جرايم

  :يكم و بيست ماده

 گیرد قرار «آ تحقیر دلیل تواند نمی چیزي هیچ دارد قرار حمايت تحت انسانی کرامت( ۱



 

4 
 

 داوطلبانه رضايت بدون کسرانبايد هیچ داد قرار ياتنبیه تحقیر راي ديگر واقدامات خشونت اعمال شكنجه مورد رانبايد کس هیچ( ۲

 داد قرار وعلمی طبی هاي آزمايش مورد خودش

 :دوم و بيست ماده

 دارند شخصی ومصونیت آزادي حق همه(۱
 بازداشت در ساعت۴۸ از رابیش کسی توان نمی دادگاه حكم بدون است مجاز دادگاه حكم تنهابراساس دافرا وتوقیف بازداشت( ۲

 نگهداشت

  :سوم و بيست ماده

 دارند خود وشهرت نیك نام از وحفاظت وخانوادگی شخصی اسرار خصوصی زندگی مصونیت حق همه(۱
 تنهابراساس حقوق اين کردن محدود است افراد همه حق تباطاتار وديگر پستی وارتباط تلفنی مكالمات مكاتبات بودن خصوصی( ۲

 باشد می مقدور دادگاه حكم

  :چهارم و بيست ماده

 باشد نمی مجاز آنها رضايت بدون فرد خصوصی زندگی مورد در وانتشار استفاده نگهداري گردآوري( ۱
 وموادي بااسناد وآشنايی دسترسی امكان همه رايب نبايد آن ومقامات محلی خودگردان هاي وحكومت دولتی قدرت دستگاههاي( ۲

 باشد شده بینی پیش ديگري نحوه قانون در اينكه مگر نمايند فراهم شوند می بوط مر فرد هاي وآزادي حقوق به که

  :پنجم و بيست ماده

 فدرال قانون در که ديدرموار مگر راندارد آن ساکنان میل برخالف افراد خانه به د ورو حق کس هیچ دارد مصونیت افرا مسكن

 باشد شده مشخص دادگاه حكم يابراساس

  :ششم و بيست ماده

 کرد مجبور خود ملیت واعالم تعیین به توان رانمی کس هیچ رادرند خود ملیت واعالم تعیین حق همه(۱
 رادارند وخالقیت وتحصیل تربیت گفتگو براي آزادانه .انتخاب خود مادري زبان از استفاده حق همه( ۲

 :  هفتم و بيست ماده

 رادارد اقامت محل وانتخاب آزادانه جابجايی حق مبرد بسر روسیه فدراسیون در قانونی بطور هرکس( ۱
 روسیه فدراسیون به آزادانه بازگشت حق ز روسیه فدراسیون وندان شهر شوند خارج روسیه فدراسیون از آزادانه توانند می همه( ۲

 برخوردارند

  :هشتم و بيست ماده

 وتبلیغ مذهبوداشتن آزاد انتخاب مذهب به اعتقاد ياعدم مذهب از ياجمعی فردي پیروي حق جمله از مذهب آزادي عقیده آزادي

 است گرديده تضمین همه براي آن براساس وعمل اعتقادات وديگر آن براي

 :نهم و بيست ماده

 است شده تضمین وبیان عقیده آزادي حق همه براي( ۱
 است ممنوع يازبانی ومذهبی ملی ونژادي اجتماعی ودشمنی نفرت ايجاد براي وتهییج تبلیغات( ۲
 کرد آن رد از ياناچار کرد مجبور واعتقاداتش نظريات ابراز به توان رانمی هیچكس( ۳
 دولتی اسرار که اطالعاتی کامل فهرست قانونیرادارند وسیله هر با واطالعات روانتشا تولید انتقال دريافت بررسی آزادي حق همه( ۴

 گردد می مشخص فدرال قانون بوسیله دهد می راتشكیل
 است ممنوع وسانسور گردد می تضمین گروهی هاي رسانه آزادي( ۵

  :ام سي ماده
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 هاي اتحاديه فعالیت آزادي رادارند خود ازمنافع حفاظت يبرا کارگري هاي اتحاديه ايجاد حق جمله واز ها اتحاديه ايجاد حق همه(۱

 شود می تضمین عمومی
 کرد وادار درآن ماندن باقی يا اي اتحاديه به پیوستن براي توان رانمی کس هیچ( ۲

  :يكم و سي ماده

 از ومراقبت وتظاهرات ئاجتماعات راهپیمايی برگزاري مسلحانه وغیر آمیز مسالمت همايی گرد حق از روسیه فدراسیون شهروندان

 باشند می برخوردار اعتصابات

  :دوم و سي ماده

 نمايند مشارکت دولتی امور دراداره خود نمايندگان طريق از مستقیم ياغیر مستقیم بطور دارند حق روسیه فدراسیون شهروندان( ۱
 محلی خودگردان هاي وحكومت دولتی قدرت دستگاههاي براي شدن وانتخاب کردن انتخاب حق از روسیه فدراسیون شهروندان( ۲

 باشند می برخوردار پرسی همه در مشارکت ونیز
 حق از برند می بسر زندان در دادگاه حكم براساس که شهروندانی ونیز اند شده داده تشخیص ناصالح دادگاه توسط که شهروندانی(۳

 باشند می محروم شدن وانتخاب کردن انتخاب
 رادارند دولتی خدمات به مساوي دسترسی حق روسیه فدراسیون شهروندان( ۴
 باشند می برخوردار ها رسی داد در مشارمت حق از روسیه فدراسیون شهروندان( ۵

  :سوم و سي ماده

 فردي يا جمعی بطر ويا نمايند مراجعه محلی گردان خود هاي وحكومت دولتی دستگاههاي به دارند حق روسیه فدراسیون شهروندان

 نمايند راارايه خود هاي درخواست

  :چهارم و سي ماده

 است نشده ممنوع قانون در که هاي فعالیت وديگر اقتصادي هاي فعالیتت  براي خود را واموال ها توانايی از مندي بهر حق همه( ۱

 ددارن
 باشد نمی مجاز نامشروع رقابتو انحصار ايجاد براي اقتصادي هاي فعالیت۲

  :پنجم و سي ماده

 گردد می حمايت قانون توسط خصوصی مالكیت حق( ۱
 دهد قرار استفاده مورد ياجمعی فردي طور رابه آن توانند ئمی رادارند خصوصی بطور تم.ال تملك حق همه( ۲
 تاديه شرايط تنهابراساس دولت نیازهاي براي اموال مصادره ساخت محروم اموالش از دادگاه حكم بدون توان رانمی کس هیچ( ۳

 گیرد صورت تواند می ابتدا در کامل بهاي
 گردد می تضمین بردن ارث حق( ۴

  :ششم و سي ماده

 باشند داشته خود خصوصی تملك رادر زمین دارند حق آنها هاي واتحاديه شهروندان( ۱
 محیط تخريب جهت در شوداگر می انجام ازآدانه بطور آنها مالكان سیلهو به طبیعی منابع وديگر اراضی واداره برداري بهره تملك(۲

 نباشد ديگران ومنافع حقوق وناقض زيست
 گردد می تعیین فدرال قانون توسط اراضی از استفاده مقررات شرايط( ۳

  :هفتم و سي ماده

 کند راانتخاب خود فعالیت ونوع گیرد ه بهر خود کاري توانايیهاي از آزادانه دارد حق هرکس است آزاد کار( ۱
 است ممنوع کاراجباري( ۲
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 شود می تعیین فدرال قانون توسط که هايی دستمزد وحداقل مساوي دستمزد کار بهداشت و امنیت تامین از دارد حق هرکس( ۳

 گردد برخوردار برابربیكاري در تامین ونیز
 وجود شده مشخص فدرال قانون در که هايی حل وراه وشهار از بااستفاده وکاري وفردي جمعی دسته اختالفات وفصل حل حق( ۴

 گیرد می قرار شناسايی مورد اعتصاب وحق دارد
 حقوق بادريافت وتعطیالت مرخصی کار مدت کنند می کار داد قرار طبق که کسانی براي دارند استراحت از مندي بهره حق همه( ۵

 شود می ضمانت شده تعیین فدرال قانون در

  :مهشت و سي ماده

 دارند قرار دولت حمايت مورد وفرزندان وکودك مادر خانواده(۱
 است ومادر پدر يكسان وظیفه انان وتربیت فرزندان از مراقبت۲
 نمايند مراقبت خود ناتئان والدين از بايد سال۱۸ باالي فرزندان( ۳

  :نهم و سي ماده

 فرزندان تربیت براي کار توانايی دادن دست واز افتادگی کار وتز بیماري شرايط در کهولت درسن افراد همه براي اجتماعی تامین( ۱

 گردد می ضمانت شود می تعیین قانون در که مواردي وديگر
 دشو می تعیین قانون وسیله به اجتماعی هاي هزينه وکمك بازنشستگی  حقوق( ۲
 شود می داده هتوسع ونیكوکاري اجتماعی تامین تكمیلی اشكال وايجاد داوطلبانه اجتماعی بیمه( ۳

  :چهلم ماده

 ساخت محروم اش خانه از خودسرانه توان رانمی کس هیچ هستند برخوردار مسكن حق از همه( ۱
 مسكن حق يافتن تحقق وشرايط دهند می راتوسعه مسكن ساختن محلی گردان خود هاي وحكومت دولتی قدرت دستگاههاي( ۲

 نمايند می راتامین
 وديگر شهرداريها دولت سوي از قبول قابل يااجاره رايگان شودمسكن می اشاره آنها به قانون در که وشهروندانی درآمد کم مردم( ۳

 کنند می يافت در قانون در مندرج ضوابط رابراساس مسكن تامین منابع

  :يكم و چهل ماده

 ازطريق وشهري دولتی يدرموسسات درمان خدمات دارند  را درمانی وخدمات بهداشتی هاي حمايت از مندي بهره حق همه( ۱

 گردد می ارايه شهروندان به رايگان طور وبه شود می تامین ديگر هاي ورويه اي بیمه هاي پرداخنت مربوطه هاي بودجه
 خدمات وارتقاي توسعه منظور به اقداماتی نمايد می راتامین روسیه فدراسیون مردم سالمتی وتقويت مراقبت فدرال هاي برنامه( ۲

 بدنی تربیت توسعه وبهداشت سالمتی تقويت که يابد می گسترش هايی فعالیت گیرد می صورت وخصوصی شهري دولتی بهداشتی

 باشد داشته رادرپی عمومی سالمتی بهبود توسعه وورزش
 قرار پیگرد تحت فدرال قانون براساس نمايد رامخفی مردم وسالمتی زندگی علیه آمیز تهديد وشرايط حقايق دولتی مقامات اگر( ۳

 گرفت خواهند

  :دوم و چهل ماده

 واموال سالمتی ديدن آسیب صورت ودر رادارند آن شرايط مورد در اتكا قابل واطالعات مناسب زيست محیط داشتن حق همه( ۱

 درادارن وارده خسارات تامین حق محیطی زيست تخلفات اثر در خود

  :سوم و چهل ماده

 دارند وتحصیل اموختن حق همه( ۱
 وشهري دولتی آموزشی درموسسات تخصصی ومتوسطه عمومی متوسطه دبستانی پیش تحصیالت به افراد ورايگان عمومی دسترسی۲

 گردد می تضمین
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 يابند دسترسی وشهري دولتی آموزشی موسسات در عالیه تحصیالت به رايگان بطور رقابت براساس دارند حق همه( ۳
 کنند می راتامین پايه عمومی آموزش به کودکان دسترسی آنها وجانشینان والدين است رايگان پايه عمومی آموزش( ۴
 کند می راحمايت آموزي وخود آموزش گوناگون واشكال کند می رامعین دولتی آموزشی هاي استاندارد روسیه فدراسیون(۵

 

 

  :چهارم و چهل ماده

 شود می ضمانت ان گوناگون واشكال وفنی علمی هنري ادبی خالق هاي تفعالی ازادي( ۱

 باشند می برخوردار فرهنگی هاي ارزش به دستیابی براي فرهنگی زندگی در مشارکت حق از همه( ۲

 هستند وفرهنگی تاريخی آثار از مايتح و وتاريخی فرهنگب میراث از مراقبت به موظف همه( ۳

  :پنجم و چهل ماده

 شود می ضمانت روسیه فدراسیون در وند وشهر انسان هاي وآزادي حقوق از دولت حمايت( ۱

 کنند دفاع خود هاي وآزادي حقوق از نشده منع قانون در که ابزارهايی بالهمه توانند می افراد( ۲

  :ششم و چهل ماده

 گردد می تضمین افراد هاي وآزادي حقوق از قضايی دفاع( ۱

 داد قرار شكايت مورد دردادگاه توان رامی دولتی دستگاههاي واقدامات تصمیمات( ۲

 بشري هاي وآزادي حقوق از دفاع المللی بین نهادهاي به روسیه فدراسیون المللی بین هاي نامه توافق مطابق دارد حق هرکس( ۳

 باشد نرسیده نتیجه به آن از قانونی حمايت براي داخل در موجود دولتی يابزارها صورتیكه در نمايد مراجعه

  :هفتم و چهل ماده

 نمود محروم اوست اختیارات حدود در پرونده آن قاضی وتوسط دادگاه در اش پرونده به رسیدگی حق از توان رانمی کس هیچ( ۱

 توسط دادگاه در اش پرونده به رسیدگی خواستار کند می ینیب پیش فدرال قانون که مواردي در دارد حق جرم ارتكاب به متهم( ۲

 شود منصفه هیات

  :هشتم و چهل ماده

 بینی پیش قانون  توسط که درمواردي کمك اين گردد می تضمین دردادگاه همه براي تخصصی حقوقی مشاوره دريافت حق( ۱

 باشد می رايگان شود

 يادر بازداشت توقیف که اي لحظه از اي ومشاوره حقوقی کمك از دارد حق جرم ارتكاب به ومتهم شده وبازداشت توقیف فرد هر( ۲

 شود مند بهره گیرد قرارمی اتهام مضان

  :نهم و چهل ماده

 اعتبار که دادگاهی حكم وسیله به برسد اثبات به فدرال قانون در مقررشده ترتیب اوبه جرم که تازمانی جرم ارتكاب به متهم هر( ۱

 باشد می گناه بی شود تايید شدبا داشته قانونی

 برساند اثبات رابه خود گناهی بی نیست مجبور متهم( ۲

 گردند می اوتفسیر نفع به متهم جرم مورد در نشدنی رفع هاي ترديد( ۳

  :پنجاهم ماده

 شود محكوم نبايد جرم يك براي دوبار کس هیچ( ۱

 داد قرار استفاده مورد دادرسی جريان در توان رانمب فدرال قوانین نقص طريق از آمده بدست شواهد(۲
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 نظر تجديد خواستار شده بینی پیش درالف  قانون در که ترتیبی دارد حق شود می محكوم جرم ارتكاب بواسطه که هرشخصی( ۳

 باشد داشته مجازات ياکاهش عفو تقاضاي ويا شود باالتر دادگاه توسط حكم در

  :يكم و پنجاه ماده

 کند می تعیین فدرال قانون که ديگري کسان ونیز نزديكش وبستگان همسر خود علیه تابر ساخت وظفم توان رانمی کسی( ۱

 بدهد شهادت

 سازد می رامعین دادنن شهادت وظیف تعلیق ديگر موارد فدرال قانون( ۲

  :دوم و پنجاه ماده

 زيان وجبران دادگاه به دسترسی امكان آنان يبرا دولت کند می حمايت قدرتراقانون از استفاده وسوء جرايم از ديدگان آسیب حقوق

 آورد می فراهم را وارده هاي

  :سوم و پنجاه ماده

 آن ومسئوالن دولتی دستگاههاي ( موقع به اقدام وياعدم ) قانونی غیر اقدامات از ناشی وارده خسارات جبران از مندي بهره حق همه

 دارند دولت سوي رااز

  :چهارم و پنجاه ماده

 شود نمی ماسبق به عطف گردد می مجازات تشديد موجب ويا شود می گذاشته اجرا موقع به که نیقانو( ۱

 يلفت تخفیف آن مجازات جرم ارتكاب از پس اگر نمود مجازات نبوده جرم ارتكاب درهنگام که عملی انجام براي توان رانمی کسی( ۲

 گیرد می قرار استفاده مورد جديد قانون يالغوشد

  :پنجم و پنجاه ماده

 بشر جهانی شده شناخته هاي وآزادي حقوق ديگر ياکاهش نفی معنی به نبايد روسیه فدراسیون اساسی هاي وآزادي حقوق ذکر( ۱

 گردد تفسیر

 دهد ياکاهش کند رانقض بشري هاي وآزادي حقوق که شوند وضع قوانینی نبايد روسیه فدراسیون در( ۲

 نظام مبانی از حفاظت براي که حدي براي تنها ولی ساخت محدود فدرال باقوانین توان میران وشهروند انسان هاي وآزادي حقوق( ۳

 باشد ضروري دولت وامنیت کشور از دفاع وتامین ديگر افراد قانئنی ومنافع حقوق سالمتی واخالقی قانونی

  :ششم و پنجاه ماده

 محدوديت ايجاد فدرال اساسی باقانون درانطباق قانونی نظام از وحفاظت شهروندان امنیت تامین منظور به العاده فوق وضعیت در( ۱

 شود مقرر تواندد می آن اعتبار ومدت حدود باتعیین انسانی هاي وآزادي حقوق براي  مشخص هاي

 از برخی در روسیه فدراسیون سراسر در توان می شده مشخص لفدرا اساسی قانون که مقرراتی مطابق شرايط وجود صورت در( ۲

 کرد اعالم العاده فوق وضعیت معین نقاط

 قانون۵۴-۴۶ ومواد(۴۰ ماده اول بخش ۳۴ ۲۸ ۲۴ مواد ) اول بخش در(۲۳و۲۱و۲۰ ذمواد ) اول بخش در مصرح وآزاديهاي حقوق(۳

 نیست کردن محدود قابل روسیه فدراسیون اساسی

  :هفتم و پنجاه ماده

 دهندگان مالیات وضع که قوانینی يا مالیاتی جديد قوانین نمايند پرداخت کرده تعیین قانون که وعوارضی مالیات هستند موظف همه

 شوند نمی ماسبق به عطف کند می رابدتر

  :هشتم و پنجاه ماده

 بگیرند بهره رقبتم بابا طبیعی ثروتهاي واز نمايند حفاظت زيست ومحیط طبیعت از هستند موظف همه

  :نهم و پنجاه ماده
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 است روسیه فدراسیون شهروندان ئتكلیف وظیفه میهن از دفاع( ۱

 دهد راانجام نظام خدمت فدرال قانون مطابق بايد شهروند هر( ۲

 قانون در که مواردي در ونیز گیرد قرار اودرتعارض مذهبی باورهاي يا بااعتقادات نظام خدمت که روسیه فدراسیون شهروند هر( ۳

 بپردازد نظامی غیر درامور خدمت به آن جاي به دارد حق شده بینی پیش فدرال

  :شصتم ماده

 نمايد اجرا کامل رابطور خود وتكالیف حقوق تواند می سالگی۱۸ سن از روسیه فدراسیون شهروند هر

  :يكم و شصت ماده

 داد تحويل ديگر کشوري به ويا کرد نبعید روسیه از توان رانمی روسیه فدراسیون شهروند( ۱

 کند می ضمانت کشور از ردخارج خود شهروندان از وحمايت دفاع روسیه فدراسیون( ۲

  :دوم و شصت ماده

 روسیه فدراسیون المللی بین وياقراردادهاي لفدرا قانون براساس( دوگانه تابعیت ) ديگر کشور تابعیت تواند می روسه شهروند هر( ۱

 باشد برخوردار

 از ناشی وظايف انجام ونیزاز دهد نمی راکاهش او هاي وآزادي حقوق روسیه فدراسیون شهروندان براي کشورديگر تابعیت داشتن( ۲

 باشد بینی پیش روسیه للیالم بین ياقراردادهاي فدرال قانون در که مواردي مگر سازد نمی آزاد روسیه فدراسیون تابعیت

 مواردي جز برخوردارند روسیه فدراسیون وندان شهر ووظايف حقوق از روسیه فدراسیون در تابعیت بدون وافراد خارجی شهروندان( ۳

 باشد شده بینی پیش روسیه فدراسیون المللی بین ياقراردادهاي فدرال قانون که

  :سوم و شصت ماده

 می سیاسی پناهندگی تابعیت فاقد وافرا خارجی اتباع به الملل بین حقوق جهانی وهنجارهاي موازين براساس روسیه فدراسیون( ۱

 دهد می

 ارتكاب به متهم که استردادافرادي باشد نمی مجاز روسیه فدراسیون در که واعمالی سیاسی جرايم براساس که استردادافرادي( ۲

 فدرال قانون براساس ديگر درکشورهاي خود است مجازات مدت دنکر سپري منظور به محكومین تحويل ونیز هستند جرم

 شود می انجام المللی بین وقراردادهاي

  :چهارم و شصت ماده

 قابل اساسی قانون اين در مقرر ترتیبات وجزبراساس دهد می تشكیل روسیه افرادرادرفدراسیون حقوقی وضع اساس فصل اين مفاد

 باشد نمی تغییر

 سوم فصل

   وسيهر فدراسيون

  :پنجم و شصت ماده

 است شده زيزتشكیل اعضاي از روسیه فدراسیون

 بالكار کابارديا جمهوري اينگوش جمهوري داغستان جمهوري جمهوريبورياتیا باشقیرستان جمهوري اکتاي جمهوري آديغه جمهوري

 موردويا جمهوري ال اريم جمهوري کومی جمهوري کاولی چرکسیاجمهوري چاي قره جمهوري تانگچ خالم کالمیك جمهوري

 جمهوري خاکسیا جمهوري ادموريا جمهورب توفا جمهوري تاتارستان جمهوري شمالی اوسیتیاي جمهوري ياکوتیا( ) ساخا جمهوري

 چوواشی جمهوري چوواش جمهوري چچن

 وفسك خاربار ناحیه پول استاور ناحیه سكی پريمور ناحیه کرانسويارسك یخهناح کرانسودار ناحیه اکتاي : نواحی
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 منطقه گراد ولگا منطقه  والديمیر منطقه بريانسك منطقه بلگورود منطقه آستراخان منطقه آرخانگلسك منطقه آمور منطقه مناطق

 منطقه کمروو منطقه کامچاتكا منطقه کالوگا همنطق کالنینگراد منطقه ايرکوتسك منطقه ايوانف منطقه ورونژ منطقه ولوگدا منطقه

 منطقه مسكو منطقه ماگادان منطقه لیپتسك منطقه لنینگراد منطقه کورسك منطقه کورگان قهمنط وما کاستر منطقه کیرف

 خالینسا منطقه ساراتوف منطقه سامارا منطقه ريازان منطقه پسكوف منطقه پم منطقه پنزا منطقه نووگرود نیژنی منطقه مورمانسك

 منطقه تیومن منطقه توال منطقه تومسك منطقه توير منطقه تامبوف منطقه اسمولنسك منطقه ريازان منطقه دلوفسك سور منطقه

 سالول يارو منطقه چیتا منطقه بینسك جلیا منطقه نوفسك اولیا

 بورگ پطرز سنت  مسكو : فدرال اهمیت داراي شهرهاي

 يهودي مختار خود منطقه

  :رمختا خود نواحی

 ناحیه ننتس مختار خود ناحیه کورياك مختار خود ناحیه پرمیاتسكی کومی مختار خود ناحیه بوريات آگینسكی مختار خود نواحی

 مختار خود ناحیه مانسیسك خانتی مختار خود ناحیه بوريات – اورديان– اوست مختار خود ناحیه دولگانوننتس( ) تايمر مختار خود

 م يامالو مختار خود ناحیه اونك مختار خودد ناحیه چوکوتكا

 گیرد می صورت فدرال اساسی قانون در شده تعیین ترتیبات مطابق درآن جديد اعضاي وتشكیل روسیه درفدراسیون پذيرش( ۲

  :ششم و شصت ماده

 گردد می تعیین جمهوري اساسی وقانون روسیه فدراسیون اساسی قانون وسیله به ها جمهوري وجايگاه وضعیت(۱

 قلمرو ومقررات روسیه فدراسیون اساسی قانون توسط مختار خود منطق فدرال اهمیت داراي شهر منطقه قلمرو وجايگاه ضعیتو( ۲

 گردد می وضع مختار مختارونواحی خود مناطق فدرال اهمیت شهرداري  منطقه

 خود نواحی دولتی قدرت دستگاههاي میان قراردادهاي ويا فدرال قانون وسیله به مناطق قلمرو در مختار خود نواحی میان روابط( ۴

 شود می تعیین ومناطق نواحی در دولتی قدرت بادستگاههاي مختار

 اساسی قانون وبراساس روسیه فدراسیون واعضاي روسیه فدراسیون دوجانبه هاي توافق براساس روسیه فدراسیون اعضاي جايگاه( ۵

 يابد تغییر تواند می فدرال

  :هفتم و شصت ماده

 باشد می آن برفراز وفضاي سرزمینی ودرياي داخلی آبهاي آن ي اعضا همه قلمرو شامل روسیه فدراسیون مروقل(۱

 قانون برطبق فدراسیون اعضاي اقتصادي ومنطقه قاره فالت رادر خود واختیارات است خود حاکمیت حق داراي روسیه فدراسیون(۲

 نمايد می اعمال الملل بین حقوق وهنجارهاي فدرال

 باشد می تغییر قابل آنها متقابل توافق براساس روسیه فدراسیون میان مرزهاي( ۳

  :هشتم و شصت ماده

 است دولتی زبان روسیه فدراسیون درسراير  روسی زبان(۱

 تیدول بازبان همراه زبانها اين جمهوريها در  دولتی قدرت دستگاههاي در رامقررنمايند خود دولتی زبان دارند حق جمهوريها(۲

 گیرند می قرار استفاده مورد روسیه فدراسیون

 کند می راتضمین آن وتوسعه گیري ياد براي شرايط ايجاد خود مادري زبان حفظ  حق مردم همه براي روسیه فدراسیون( ۳

  :نهم و شصت ماده

 الملل بین حقوق يوهنجارها جهانی شده شناخته وموازين اصول رابراساس جمعیت کم بومی مردم همه حق روسیه فدراسیون

 کند می ضمانت روسیه فدراسیون المللی بین وقراردادهاي

  :هفتادم ماده
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 گردد می تعیین فدرال اساسی قانون توسط آن رسمی استفاده وترتیبات توصیف روسیه فدراسیون دولتی سرود و آرم پرچم( ۱

 سازد می مشخص فدرال راقانون مرکز جايگاه باشد می مسكو شهر روسیه فدراسیون مرکز( ۲

  :يكم و هفتاد ماده

 :از عبارتند روسیه فدراسیون اختیارات

      آنها براجراي ونظارت فدرال وقوانین روسیه فدراسیون اساسی قانون واصالح تصويب ( الف

 روسیه فدراسیون وقلمرو فدرال ساختار  تعیین ب  

 ملی هاي اقلیت حقوق از وحفاظت تنظیم روسیه درفدراسیون وتابعیت وشهروند انسان ي وآزاديها حقوق از وحفاظت تنظیم پ(

 فدرال دولتی نهادهاي وتشكیل آنها هاي وفعالیت سازمانی ترتیبات وقضايیه ومجريه مقننه فدرال دستگاههاي نظام استقرار ت(

 آن واداره فدرال دولتی اموال مالكیت ( ث

 فدراسیون ملی فرهنگی اجتماعی محیطی زيست اقتصادي دولتی توسعه زمینه در فدرال هاي وبرنامه ها سیاست مبانی تعیین( ج

 روسیه

 اقتصادي خدمات گذاري قیمت سیاست مبانی پول انتشار وگمرکی اعتباري ارزي مالی ترتیبات واحد بازار قانونی مبانی تعیین ( چ

 فدرال هاي بانكك جمله از فدرال

 اي منطقه توسعه براي فدرال هاي صندوق فدرال وعوارض مالیات فدرال بودجه ( ح

 فعالیت وارتباطات اطالعات آهن راه فدرال ونقل حمل مواد شكافت اي هسته قدرت مهندسی فدرال  قدرت مهندسی هاي نظام ( خ

 فضايی هاي

 وصلح جنگ مورد در روسیه المللی بن قراردادهاي روسیه فدراسیون المللی بین وروابط خارجی سیاست ( د

 روسیه فدراسیون خارجی ادياقتص روابط ذ(

 وروند مخدر مواد موادسمی شكافنده مواد تولید نظامی وتجهیزات مهمات تسلیحات فروش خريد ترتیب تعیین وامنیت دفاع  ر(

 ازآنها استفاده

 ويمعن مالكیت قانون تنظیم داوري هاي رويه مدنی هاي رويه مدنی قوانین عفووبخشش جزايی قوانین دادستانی دادگستري ژ(

 فدرال قانون تعارض س(

 مناطق اسامی برداري نقشه و شناسی زمین زمان وسنجش گیري انازه هاي وسیتم الگوها ها استاندارد هواشناسی سرويس ش(

 رسمی هاي امارهاوارزيابی جغرافیايی

 روسیه فدراسیون يافتخار وعناوين دولتی نشانهاي ص(

 فدرال دولتی خدمات ( ض

  :دوم و هفتاد ماده

  :از است عبارت آن تابع دولتی وارگانهاي روسیه فدراسیون مشترك اختیارات( ۱

 شهرهاي مناطق قلمروها حقوقی وقواعد ومقررات قوانین منشورها ها جمهوري ديگر قوانین وديگر اساسی قوانین انطباق تامین ( الف

 فدرال وقوانینن روسیه فدراسیون اساسی باقانون مختار خود ونواحی مختار خود مناطق فدرال یتاهم داراي

 اجتماعی امنیت ونظم قانون قانونیت تامین  قومی هاي اقلیت حقوق از حمايت وشهروند انسان هاي وآزادي حقوق از حمايت ب(

 مرزي مناطق مقررات

 طبیعی منابع وساير آب معدنی منابع اززمین برداري وبهره استفاده تملك تعیین پ(

 دولتی مالكیت تعیین ( ت

 وفرهنگی تاريخی آثار از حمايت ازذخايرطبیعی حمايت بويژه زيست وامنیت زيست محیط از طبیعیحفاظت منابع مديريت ث(

 ورزش بدنی تربیت فرهنگ علم آموزش تربیت عمومی مسائل ( ج

https://www.ghazavatonline.com/
https://www.ghazavatonline.com/


 

12 
 

 اجتماعی تامین جمله از اجتماعی حمايت فرزندي پدري مادري خانواده حقوق از حمايت بهداشتی مسائل هماهنگی  چ(

 آنها ي پیامدها وکاهش ها بیماري وشیوع طبیعی وبلیاي بافاجعه مقابله براي اقدامات انجام ح(

 زيست محیط از وحفاظت طبیعی منابع قوانین جنگل آب زمین مسكن خانواده اشتغال اداري هاي ورويه قوانین خ(

 کوچك قومی جوامع زندگی سنتی وراههاي عمومی محیط از حمايتد(

 روسیه فدراسیون المللی بین باقراردادهاي آن وانطباق روسیه فدراسیون اعضاي خارجی الملل بین روابط هماهنگی ( ذ

 خود ونواحی مختار خود مناطق فدرال اهمیت داراي شهرهاي مناطق هاقلمروها ريجمهو همه براي مساوي بطور ماده مفاداين( ۲

 شود می گرفته کار به مختار

  :سوم و هفتاد ماده

 گردد می اجرا کامل طور به آن اعضاي توسط روسیه فدراسیون حدود از خارج دولتی وقدرت اختیارات همه

  :چهارم و هفتاد ماده

 نمی روسیه فدراسیون قلمرو در سرمايه خدمات آزادکاال حرکت براي ديگر ياموانع عوارض گمرکی عوارض گمرکی مرز هیچگونه( ۱

 کرد ايجاد توان

 باشد داشته ضرورت فرهنگی هاي وارزش زيست محیط از حفاظت آنها وسالمتی زندگی مردم امنیت از حفاظت براي چنانچه( ۲

 يابد می اراستقر فدرال باقانون کاالوخدمات باجابجايی محدوديت

  :پنجم و هفتاد ماده

 ديگر ارزهاي انتشار است روسیه فدراسیون مرکزي بانك انحصاري مسئولیت پول انتشار است روبل روسیه فدراسیون پول واحد

 باشد نمی مجاز روسیه درفدراسیون

 می رااعمال آن دولتی درتق ازدستگاههاي مستقل که است روسیه فدراسیون مرکزي بانك اصلی وظیفه روبل وتثبیت حمايت(۲

 نمايد

 شود می ايجاد فدرال باقوانین روسیه فدراسیون وعوارض مالیات گرفتن کلی اصول فدرال بودجه مالیاتی نظام( ۳

 شوند می عرضه وکامالداوطلبانه يابد می انتشار شده مشخص فدرال درقوانین که هايی بارويه مطابق دولتی هاي قرضه( ۴

  :ششم و هفتاد ماده

 سراسر در مستقیم بااعتبار قوانین فدرال وقوانین فدرال اساسی باقانون مطابق روسیه فدراسیون اختیارات به مربوط مسايل مورد در(۱

 شوند می تصويب روسیه قلمروفدراسیون

 قوانین اآنب ومطابق فدرال قوانین روسیه فدراسیون واعضاي روسیه فدراسیون مشترك اختیارات  به مربوط موردمسايل در( ۲

 شوند می وضع روسیه فدراسیون اعضاي وسايراسنادحقوقی

 گیرند قرار فدرال اساسی باقوانین تعارض در نبايد فدرال قوانین( ۳

 شهرهاي مناطق جمهوريهاقلمروها آن واعضاي روسیه فدراسیون مشترك واختیارات روسیه فدراسیون اختیارات حدود از خارج( ۴

 پردازد می حقوقی واسناد قوانین تصويب ازجمله قانونی رات مقر مستقل تنظیمم به خودمختار نواحیو مختار خود مناطق فدرال

 ماده اين اول دربند که فدرال باقوانین ردتعارض نبايد روسیه فدراسیون اعضاي در کننده تنظیم حقوقی اسناد وديگر قوانین(  ۵

 شود می گرفته بكار فدرال قانون روسیه ديگردرفدراسیون اسنادحقوقیو فدرال قانون میان تعارض هنگام در قرارگیرند شد مطرح

 ماده اين چهارم بابند دراانطباق که روسیه فدراسیون اعضاي در کننده تنظیم حقوقی واسناد فدرال قانون میان تعارض هنگام( ۶

 شود می گرفته بكار روسیه فدراسیون عضو حقوقی سند باشد

  :هفتم و هفتاد ماده
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 مختار خود ونواحی مختار خود منطقه فدرال اهمیت داراي شهرهاي مناطق قلمروها رجمهوريها د دولتی قدرت دستگاههاي نظام( ۱

 که واجرايی نمايندگی دستگاههاي سازماندهی کلی واصول روسیه فدراسیون بااصول انطباق در روسیه فدراسیون اعضاي وسیله به

 گردند می ايجاد مستقل طور به شده معین فدرال قانون توسط

 رادرحدود روسیه فدراسیون مجريه قوه واحد نظام روسیه فدراسیون اعضاي مجريه قوه ودستگاههاي مجريه قوه فدرال ارگانهاي( ۲

 دهند می تشكیل آن واعضاي روسیه فدراسیون مشترك واختیارات رووسیه فدراسیون واختیارات روسیه فدراسیون اختیارات

  :هشتم و هفتاد ماده

 مربوطه ومقامات ايجادکنند اختیاراتشان اجراي رابراي خود منطقهاي هاي ساختار توانند می مجريه قوه فدرال دستگاههاي( ۱

 نمايند رامنصوب

 رابه خود اختیارات از بخشی توانند می روسیه فدراسیون مجريه قوه باارگانهاي توافق براساس مجريه قوه فدرال دستگاههاي( ۲

 نگیرد قرار فدرال قانون ويا فدراسیون اساسی باقانون امردرتعارض اين چنانچه دنماين آنهاواگذار

 رابه خود قدرت از بخشی مجريه قوه لفدرا باارگانهاي توافق براساس توانند روسیهمی فدراسیون  اعضاي مجريه قوه دستگاههاي(۳

 نمايند واگزار آنها

 دولتی وقدرت اختیارات روسیه فدراسیون اساسی قانون برپايه روسیه فدراسون وحكومتت روسیه فدراسیون جمهوري رئیس(  ۴

 کنند می اعمال روسیه فدراسیون قلمرو رادرسراسر فدرال

  :نهم و هفتاد ماده

 از بخشی المللی بین هاي انطباقباتوافق ودر کند شرکت دولتی بین هايی اتحاديه در تواند می قراردادهايی برطبق روسیه فدراسیون

 قانونی نظام بامبانی تضاد ودر نباشد وشهروند انسان هاي وآزادي حقوق ناقض امر اين چنانچه نمايد واگذار آن خودرابه قدرتهاي

 .نگیرد قرار روسیه فدراسیون

 چهارم فصل  

 روسيه فدراسيون جمهوري رئيس

  :هشتادم ماده

 دارد رابرعهده دولت رياست روسیه فدراسیون جمهوري رئیس(۱

 ورويه ترتیبات اوبراساس باشد می وند وشهر انسان هاي وآزادي وحقوق روسیه فدراسیون اساسی قانون ضامن وريجمه رئیس( ۲

 فعالیت وتامین آن دولتی ويكپارچگی استقالل روسیه فدراسیون حاکمیت از حمايت روسیهبراي فدراسیون  اساسی قانون مقرردر هاي

 کند می اقدام یدولت قدرت ي دستگاهها همه هماهنگ

 کند می تعیین روسیه فدرال اساسی باقانون انطباق رادر دولت وخارجی داخلی سیاست کلی خطوط فدراسیون جمهوري رئیس( ۳

 دارد برعهده کشور وخارج داخل رادر روسیه فدراسیون نمايندگی دولت رئیس عنوان به روسیه جمهوري رئیس( ۴

  :يكم هشتادو ماده

 وباراي ومستقیم برابر عمومی گیري راي براساس روسیه فدراسیون وندان شهر سوي از سال۴ تمد براي روسیه جمهوري رئیس( ۱

 شود می برگزيده مخفی گیري

 رئیس عنوان به توانند می باشند داشته روسیه در دايم القامت سال ده از وبیش سال۳۵ باالي که روسیه فدراسیون شهروندان( ۲

 شوند برگزيده ي جمهور

 دارگردد راعهده جمهوري رئیس پست دومرتبه از بیش تواند نمی کس هیچ( ۳

 شود می تعیین فدرال قانون وسیله به روسیه فدراسیون جمهوري رئیس انتخاب ترتیب(۴

  :دوم و هشتاد ماده
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  :کند می راياد سوگند اين مردم براي خود تحلیف مراسم در روسیه فدراسیون جمهوري رئیس( ۱

 احترام وشهروند انسان وآزاديهاي حقوق به روسیه فدراسیون جمهوري رئیس عنوان خودبه وظايف اجراي در خورم می قسم من»  

 ويكپارچگی وامنیت استقالل از دهم قرار وحمايت مالحظه رامورد روسیه فدراسیون اساسی قانون دهم قرار حمايت رامورد وآن بگذارم

    «نمايم خدمت مردم به وصادقانه کنم مراقبت کشور

 اساسی قانون دادگاه وقضات دوما مجلس نمايندگان فدراسیون شوراي اعضاي حضور در باشكوهی فضاي در تحلیف مراسم( ۲

 شد خواهد برگزار روسیه فدراسیون

  :سوم و هشتاد ماده

  :روسیه فدراسیون جمهوري رئیس

 کند می منصوب کشور دوماي بامواقت روسیه فدراسیون ولتد رئیس ( الف

 گیرد برعهده روسیه فدراسیون دولت جلسات رياست دارد حق  ب(

 کند می گیري تصمیم روسیه فدراسیون دولت گیري کناره درمورد پ(

 کند می معرفی دولتی دوماي رابه روسیه فدراسیون مرکزي بانك نامزد ت(

 کند می ارائه کشور دوماي ابه روسیه فدراسیون مرکزي انكب رئیس برکناري پیشنهاد ث(

 روسیه فدراسیون دولت رئیس پیشنهاد به روسیه فدراسیون دولت ريیس معاون وعزل نصب ( ج

 روسیه فدراسیون کل ودادستان فدراسیون عالی دادگاه روسیه فدراسیون عالی دادگاه اساسی قانون دادگاه قضات نامزدهاي معرفی چ(

 شوراي به خود وظايف از روسیه فدراسیون کل دادستان برکناري پیشنهاد  آنها وانتصاب تايید براي فدراسیون رايشو به

 فدرال سايردادگاههاي قضات تعیین  فدراسیون

 شود می مشخص فدرال باقوانین آن اهجايگ که  روسیه فدراسیون امنیت شوراي ورهبري تشكیل ح(

 روسیه نظامی آيین تصويب ( خ

 جمهوري رئیس دفتر ايجاد(د

 روسیه فدرال ي جمهور رئیس االختیار تام نمايندگان وعزل نصب ذ(

 روسیه فدراسیون مسلح ونیروهاي عالی فرماندهان وعزل نصبر(

 کمسیون يا ها کمیته با مشورت از پس المللی بین هاي وسازمان خارجی کشورهاي در روسیه ديپلماتیك نمايندگان وغزل نصب ز(

 فدرال مجمع در مربوطه هاي

  :چهارم و هشتاد ماده 

 روسیه فدراسیون اختیارات

 فدرال وقانون روسیه فدراسیون اساسی باقانون مطابق کشور دوماي انتخابات برگزاري( ۱

 است شده تعیین فدرال اساسی درقانون که وترتیبی پرسی همه برگزاري( ۲

 کشور دوماي به قوانین نويس پیش ارائه( ۳

 فدرال قوانین وانتشار ضاام(۴

 وخارجی داخلی هاي درسیاست عمده  هاي گیري جهت براساس کشور وضعیت مورد در فدرال مجمع به ساالنه پیام  ارائه(  ۵

 کشور

  :پنجم و هشتاد ماده

 سیهرو فدراسیون دولتی قدرت دستگاههاي اختالفات وفصل حل ترتیبات از تواند می روسیه فدراسیون جمهور  رئیس( ۱

 گیرد بهره روسیه فدراسیون اعضاي دولتی قدرت دستگاههاي میان در ونیز روسیه فدراسیون اعضاي در دولتی قدرت ودستگاههاي

 نمايد ارائه مربوطه دادگاه رابه اختالف اين تواند اومی نشد صلحا توافق ها تصمیم از يك هیچ مورد در چنانچه
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 آورد در تعلیق حالت رابه روسیه فدراسیون اعضاي مجريه قوه قانونی اسناد عتبارا دارد حق روسیه فدراسیون جمهوري رئیس( ۲

 انسان وآزاديهاي حقوق ويا روسیه فدراسیون المللی بین تعهدات فدرال قوانین روسیه فدراسیون اساسی باقانون اسناد اين چنانچه

 نمايد ارجاع مربوطه دادگاه رابه تخلف تواند می جمهوري رئس صورت اين در باشد متناقض ندوشهرو

  :هشتادوششم ماده

 روسیه فدراسیون جمهوري رئیس

 فدراسیون خارجی سیاست وهدايت سیرپرستی ( الف

 روسیه فدراسیون المللی بین معاهدات وامضاي مذاکرات رهبريب(

 ها نامه توافق امضايپ(

 دارد رابرعهده ديپلماتیك نمايندگان هاي وفراخوانده ها استوارنامه ذيرشپ( ت

  :هشتادوهفتم ماده

   است روسیه فدراسیون مسلح نیروهاي کل فرمانده روسیه فدراسیون جمهور رئیس( ۱

 نظامی حكومت شخصم قلمروکشورويامنطق درسراسر ي جمهور رئیس آن علیه فوري ياتهديد روسیه فدراسیون به تجاوز درهنگام(۲

 رساند می کشور ودوماي فدراسیون شوراي اطالع رابه خود تصمیم بیدرنگ کرده اعالم

  :هشتم و هشتاد ماده

 اعالم کشور رادر العاده فوق وضعیت شده مشخص فدرال اساسی درقانون که وترتیباتی شرايط تحت روسیه فدراسیون جمهور رئیس

 برساند کشور دوماي و فدراسیون شوراي اطالع هامرراب اين درنگ بدون اوبايد کند می

  :نهم و هشتاد ماده

 روسیه فدراسیون جمهوري رئیس

   کند می وفصل راحل پناهندگی واعطاي روسیه شهروندان مسائل( ۱

 کند رااعطامی روسیه فدراسیون ويژه عالی وعناوين نظامی عالی آمیزدرجات افتخار وعناوين دولتی هاي نشان( ۲

 اوست برعهده وبخشش عفو( ۳

  :نودم ماده

    کند می راصادر اجرايی هاودستورات فرمان روسیه فدراسیون جمهوري رئیس

 باشد می االجرا الزم روسیه قلمرو سراسر در روسیه فدراسیون هاواحكام فرمان( ۲

 گیرد قرار فدرال وانینوق روسیه فدراسیون اساسی قانون با تعارض در نبايد روسیه جمهوري رئیس هاواحكام فرمان( ۳

  :يكم و نود ماده

 باشد می مصونیت دراري روسیه فدراسیون جمهوري رئیس 

  :دوم و نود ماده

 رئیس که هنگامی از اختیارات اين واعمال پذيرد رامی خود اختیارات سوگند اداي زمان از روسیه فدراسیون جمهوري رئیس ( الف

 يابد می پايان کند میياد سوگند روسیه فدراسیون جديد جمهوري

 بیماري دلیل به خود وظايف انجام در توانايی عدم ياادامه نمايد گیزي کناره چنانچه روسیه فدراسیون جمهوري رئیس اختیارات ب(

 از پس ماه سه مدت ظرف بايد روسیه فدراسیون جمهوري رياست انتخابات مواردي چنین در يابد می پايان موعد از قبل ويابرکناري

 شود می برگزاز جمهوري رياست اختیارات قطع
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 اوراانجام وظايف فدراسیون دولت رئیس موقت طور به نباشد خود وظايف انجام به قادر روسه فدراسیون رئیس که مواردي همه در پ(

 قانونمواد پیشنهاداصالح ونیز پرسی همه برگزاري دولتی دستگاههاي احالل حق روسیه فدراسیون جمهوري رئیس کفیل دهد می

 راندارد روسیه فدراسیون  اساسی

  :سوم و نود ماده

 سنگینن ياجرايم کشور به خیانت مورد در کشور دوماي طرف از اتهام طرح براساس توان می را روسیه فدراسیون جمهوري رئیس ( ۱

 رکنار فدراسیون عالی ورايش توسط باشد کرده تايید جمهوري رئیس دراعمال شواهد براساس روسیه فدراسیون دادگاهعالی که ديگر

 ساخت

 از دوسوم آراياکثريت با بايد جمهوري رئیس برکناري براي فدراسیون شوراي وتصمیم اتهامات ارائه درمورد کشور دوماي تصمیم( ۲

 شود گرفته کشور مايدو ويژه کمسیون نظر وبراساس مجالس از هريك نمايندگان

 از وي علیه اتهام ارائه از پس ماه سه بايددرمدت روسیه فدراسیون جمهوري رئیس برکناري مورد در فدراسیون شوراي تصمیم( ۳

 شوند ردمی جمهوري رئیس علیه اتهامها نشود گرفته تصمیم مدت اين طی اگر شود گرفته وي علیه کشور دوماي سوي

 پنجم فصل

 فدرال مجلس

  :چهارم و نود هماد

 است روسیه فدراسیون وقانونگذاري نمايندگی عالی ارگانروسیه( فدراسیون پارلمان) فدرال مجمع

  :نجم وپ نود ماده

 کشور ودوماي فدراسیون شوراي : است شده تشكیل مجلس دو از فدرال مجمع الف(

 از وديگري نمايندگی دستگاههاي از يكیآيند: یم در فدراسیون شوراي عضويت به روسیه هرعضوفدراسیون از دونمايندهب(

 دولتی اجرايیقدرت دستگاههاي

 شود می تشكیل نماينده۴۵۰ از کشور دوماي پ(

  :ششم و نود ماده

 شوند می انتخاب سال۴ مدت براي کشور دوماي نمايندگان ( الف

 شود می تعیین فدرال نقوانی توسط کشور دوماي نمايندگان انتخاب ورويه فدراسیون تشكیل ترتیباتب(

  :هفتم و نود ماده

 گز بر کشور دوماي در نمايندگی به توانند ومی رادراند انتخابات در شرکت حق سن سال۲۱با روسیه فدراسیون شهروندان همه( ۱

 شوند ه يد

 نمايندگی دستگاههاي يگرد در تواند نمی دوما دوماباشدنماينده ومجلس فدراسیون شوراي نماينده زمان هم تواند می نفر يك( ۲

 باشد داشته عضويت محلی خودگردان دستگاههاي ويا دولتی قدرت

 وهرگونه اجتماعی درخدمات کشور دوماي نمايندگان کرد خواهند کار وقت وتمام اي حرفه طور به کشور دوماي نمايندگان( ۳

 باشند داشته اشتغال توانند ینم وخالق تحقیقاتی آموزشی فعالیتهاي غیراز باشد داشته درآمد که فعالیتی

  :هشتم و نود ماده

 کرد وبازداشت توقیف توان نمايندهرانمی برخوردارند مصونیت از خدمتشان دردوره کشور ودوماي فدراسیون شوراي نمايندگان

 باشد ديگران امنیت تامین وبراي باقانون مطابق امر اين ويا باشد شده دستگیر جرم وقوع درمحل مگراينكه

  :نهم و نود ماده

 است دائمی نهاد يك فدرال مجمع( ۱
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 دهد می تشكیل انتخابات از پس روز اسی در خو اجالسیه نخستین کشور ماي دو( ۲

 دهد راتشكیل کشور دوماي جلسه آن از قبل روسیه فدراسیون جمهور رئیس

 شود می افتتاح نماينده ين تر مسن وسیله به کشور ماي دو جلسه نخستین( ۳

 شود می قطع پیشین کششور دوماي قدرت جديد دوماي کار شروع از( ۴

  :صدم ماده

 دهند می تشكیل جلسه جداگانه کشور ودوماي فدراسیون شوراي(۱

 باشند داشته غیرعلنی جلسه توانند می شده بینی پیش ازآنهادرموارد هريك است علنی کشور ودوماي فدراسیون شوراي جلسات(۲

 اساي قانون دادگاه هاي پیام روسیه فدراسیون جمهوري رئیس هاي تاپیلم باشند داشته مشترك جلسه دتوانن می دومجلس( ۳

 دهند گوش خارجی کشورهاي رهبران وسخنان روسیه فدراسیون

  :صدويكم ماده

 میان از امنیزمعاونان و کشور دوماي رياست کند می انتخاب اورا ومعاونان رئیس خود نمايندگان میان از فدراسیون شوراي( الف

 شوند می برگزيده کشور دوماي نمايندگان

 دهند می قرار کنترل رامورد آنها داخلی ومقررات کنند می اداره را جلسات آنها ومعاونان کشور ودوماي فدراسیون شوراي روئساي ب(

 رااعمال پارلمان برنظارت خود اختیارات ودرحدود دهند می تشكیل هايی هاوکمیسیون کمیته کشور ودوماي فدراسیون شورايپ(

 نمايند می رابرگزار پارلمانی هاي بررسی وجلسه نمايند می

 کند می فصل و راحل خود سازمانی وامور ومسائل رادارد خود مقررات دومجلس از هريكت(

 وسیله به آن فعالیت وقواعد وعضويت دهند می تشكیل محاسبات اتاق فدرال بودجه نترلک براي کشور ودوماي فدراسیون شوراي ث(

 شود می مشخص فدرال قانون

  :دوم و صد ماده

  :از است عبارت عالی شوراي اختیارات(۱

 روسیه فدراسیون اعضاي میان مرزي تغییرات تصويب ( الف

 نظامی حكومت قراريبر درمورد روسیه فدراسیون جمهوري رئیس تايیدفرمان ب(

 العاده فوق وضعیت آغاز مورد در روسیه فدراسیون جمهوري رئیس فرمان تايیدپ(

 روسیه فدراسیون جمهوري رياست انتخابات برگزاري به دعوت ( ت

 روسیه فدراسیون جمهوري رئیس برکناري ث(

 روسیه فدراسیون داوري عالی ودادگاه روسیه فدراسیون عالی ودادگاه روسیه فدراسیون اساسی قانون دادگاه قضات انتصاب ( ج

 محاسبات اتاق اعضاي از ونیمی رئیس وعزل نصب ( چ

 کند می راصادر مصوباتی خود اختیارات درحدود فدراسیون شوراي( ۲

 اساسی درقانون اينكه مگر گیرد قرار فدراسیون شوراي نمايندگان اکثريت تصويب مورد بايد فدراسیون شوراي هاي فرمان( ۳

 باشد شده نظرگرفته در ديگري نحوه روسیه فدراسیون

  :سوم و صد ماده

  :از است عبارت کشور دوماي اختیارات( ۱

 روسیه فدراسیون جمهوري رئیس سوي از روسیه فدراسیون دولت رئیس باانتصاب موافقت اعالم( الف

 روسیه فدراسیون  دولت  به اعتماد راي تصمیم ب(

 روسیه فدراسیون مرکزي بانك رئیس وعزل نصب پ(

 آن اعضاي از ي ونیم محاسبات اتاق رئیس وعزل نصب ( ت
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 فدرال اساسی باقانون درانطباق بشر حقوق مورد در االختیار تام نماينده وغزل نصب ث(

 عفو اعالم ( ج

 او برکناري روسیهبراي فدراسیون جمهوري رئیس برعلیه اتهامات ارائه( چ

 کند صادرمی مصوباتی است آن اختیارات جز اساسی قانون مطابق هک درمواردي کشور دوماي(۲

 باشد گرفته نظر در ديگري نحوه اساسی قانون آنكه مگر گیرد قرار آن اعضاي اکثريت تصويب مورد بايد کشور دوماي مصوبات(۳

  :  چهارم و صد ماده

 ودستگاههاي روسیه وفدراسیون دولت کشور ومايد نمايندگان فدراسیون شوراي نمايندگان فدراسیون شوراي جمهور رئیس( ۱

 عالی دادگاه روسیه فدراسیون اساسی قانون دادگاه دارند قانونگذاري ابتكار حق روسیه فدراسیون اعضاي ( نمايندگی ) قانونگذاري

 رادارند حق اين خود اختیارات محدوده در روسیه اسیونفدر داوري عالی دادگاه روسیه فدراسیون

 شود می تسلیم کشور دوماي به قوانین نويس پیش( ۲

 پیش وساير دولتی مالی تعهدات در تغییرات دولتی هاي وام آن پرداخت از ومعافیت يالغومالیات ايجاد درمورد قوانین نويس پیش( ۳

 می داده کشور دوماي به روسیه فدارسیون دولت مصوبه تنهابا است مربوط ولتید اي بودجه هاي هزينه به که قوانین هاي نويس

 شوند

  :پنجم و صد ماده

 رسند می تصويب به کشور دردوماي فدرال قوانین( ۱

 گرفته نظر رادر ديگري نحوه اساسی قانون آنكه مگر گیرد قرار کشور دوماي نمايندگان انتخاب تصويب کورد بايد فدرال قوانین( ۲

 اشدب

 شود می ارائه فدراسیون شوراي به روز ۵ ظرف کشور دردوماي شده پذيرفته قوانین( ۳

 نمايندگان از نیمی تصويب به يا نكند راابراز خود نظر نهاد اين فدراسیون شوراي به فدرال قانون ارائه از پس روز۱۴ ظرف اگر( ۴

 دو کند رارد فدرال قانون فدراسیون شوراي که هنگامی آيد می شمار به فدراسیون شوراي مصوب قانون اين برسد فدراسیون شوراي

 يررسی براي کشور دوماي به دوباره يادشده قانون سپس دهند تشكیل اختالفات رفع براي تفاهم کمیسیون يك توانند می مجلس

 شود می برگردانده

 دوسوم موردتصويب مجدد گیري اگردرراي الفدر قانون اگر نباشد موافق فدراسیون شوراي باتصمیم کشور دوماي که هنگامی( ۵

 شود می تلقی گیردمصوب قرار کشور دوماي نمايندگان

  :ششم و صد ماده

 گیرند می قرار سیبرر مورد فدراسیون شوراي در باشند ذيل هاي درزمینه اگر اند شده تصويب کشور دردوماي که فدرال قوانین

 فدرال بودجه( ۱

 دولتی وعوارض مالیات( ۲

 پول وانتشار گمرکی اعتباري پولی مالی مقررات( ۳

 روسیه فدراسیون المللی بین دادهاي قرار ولغو تصويب( ۴

 روسیه فدراسیون دولتی مرزهاي از وحفاظت وضعیت( ۵

 وصلح جنگ( ۶

  :هفتم و صد ماده

 گردد می ارسال روسیه فدراسیون جمهوري رئیس براي امضاوانتشار براي روز پنج ظرف شده هپذيرفت فدرال اساسی قانون( ۱

 کند راامضاومنتشر فدرال قانون روز۱۴ ظرف بايد روسیه فدراسیون جمهوري رئیس(۲
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 قانون در که ترتیباتی براساس فدراسیون وشوراي کشور دوماي راردکرد آن قانون دريافت از پس روز۱۴ ظرف جمهوري رئیس اگر(۳

 فدراسیون شوراي نمايندگان مجدددوسوم بررسی در اگر کرد خواهند رابررسی آن مجددا شده مشخص روسیه فدراسیون اساسی

 ومنتشر امضا روسیه فدراسیون جمهوري رئیس سوي از بايد روز۷ مدت ظرف کنند تصويب اولیه شكل همان رابه آن کشور ودوماي

 شود

  :نهم و صد ماده

 شده بینی پیش روسیه فدراسیون اساسی قانون۱۱۷و۱۱۱ هاي ماده در که مواردي رادر کشور دوماي تواند می جمهوري رئیس( ۱

 سازد منحل

 جديد دوماي که کند می تعیین اي گونه رابه برگزاري تاريخخ روسیه فدراسیون جمهوري رئیس کشور دوماي انحالل صورت در(۲

 دهد هجلس تشكیل آن ازانحالل پس ماه۴ ظرف

 کرد منحل توان نمی روسیه فدراسیون اساسی قانون۱۱۷ ماده در شده قید بدلیل آن انتخاب از پس يكسال راظرف کشور دوماي( ۳

 فدراسیون شوراي گیري تصمیم تازمان روسیه فدراسیون جمهوري رئیس برعلیه اتهامات ارائه اززمان توان رانمی کشور دوماي(۴

 ختسا منحل مورد اين در روسیه

 پايان تا ماه۶ ونیز روسیه فدراسیون قلمرو سراسر در نظامی حكومت يا و اضطراري وضعیت هنگام در توان رانمی کشور دوماي(۵

   کرد منحل روسیه فدراسیون جمهوري رياست دوره

 ششم فصل

 روسيه فدراسيون دولت

  :دهم و صد ماده

 کند می اعمال هروسی فدراسیون رادر مجريه قوه روسیه فدراسیون دولت( ۱

 است شده تشكیل فدرال ووزراي او ومعاونان روسیه فدراسیون دولت( ۲

  :يازدهم و صد ماده

 شود می منصوب کشور دوماي موافقت با روسیه فدراسیون جمهوري رئیس سوي از روسیه فدراسیون دولت رئیس( ۱

 دولت گیري کناره از ياپس جديد جمهوري کاررئیس ازازآغ پس دوهفته از کمتر بايد روسیه فدراسیون دولت رئیس پیشنهاد( ۲

 شود ارائه جمهوري رئیس جانب از دوما سوي از دولت نامزد رد از پس هفته يك وياظرف روسیه فدراسیون

 بررسی اورامورد روسیه فدراسیون جمهوري رئیس سوي از دولت رياست نامزد معرفی از پس هفته يك ظرف بايد کشور دوماي(۳

 قراردهد

 جمهوري رئیس کرد رارد دولت رياست براي روسیه فدراسیون جمهوري رئیس پیشنهادي نامزد بار سه کشور دوماي آنكه از پس( ۴

 کند می رااعالم جديد انتخابات کرده رامنحل کشور ودوماي کند می رامنصوب روسیه فدراسیون دولت رئیس

  :دوازدهم و صد ماده

 فدرال دستگاههاي ساختار مورد خودرادر پیشنهاد شدن منصوب از پس هفته يك از کمتر تدرمد روسیه فدراسیون دولت رئیس( ۱

 ووزراي دولت رئیس معاون نامزدهاي روسیه فدرذاسیون دولت رئیس کند می تسلیم روسیه فدراسیون جمهوري رئیس به مجريه قوه

 کند می پیشنهاد جمهوري رئیس رابه روسیه فدراسیون

  :سيزدهم و صد ماده

 هدايت روسیه جمهوري رياست وفرمان فدرال قوانین روسیه فدراسیون اساسی قانون با انطباق در روسیه فدراسیون دولت رئیس

 گرديد دارخواهد راعهده آن هاي فعالیت وتنظیم روسیه فدراسیون دولت
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  :چهارم و چهل ماده

 شود می ضمانت ان گوناگون واشكال وفنی علمی هنري ادبی خالق هاي فعالیت ازادي( ۱

 باشند می برخوردار فرهنگی هاي ارزش به دستیابی براي فرهنگی زندگی در مشارکت حق از همه( ۲

 هستند وفرهنگی تاريخی آثار از حمايت و وتاريخی فرهنگب میراث از مراقبت به موظف همه( ۳

  :مپنج و چهل ماده

 شود می ضمانت روسیه فدراسیون در وند وشهر انسان هاي وآزادي حقوق از دولت حمايت( ۱

 کنند دفاع خود هاي وآزادي حقوق از نشده منع قانون در که ابزارهايی بالهمه توانند می افراد( ۲

  :ششم و چهل ماده

 گردد می تضمین افراد هاي وآزادي حقوق از قضايی دفاع( ۱

 داد قرار شكايت مورد دردادگاه توان رامی دولتی دستگاههاي قداماتوا تصمیمات( ۲

 بشري هاي وآزادي حقوق از دفاع المللی بین نهادهاي به روسیه فدراسیون المللی بین هاي نامه توافق مطابق دارد حق هرکس( ۳

 باشد نرسیده نتیجه به آن از قانونی حمايت براي داخل در موجود دولتی ابزارهاي صورتیكه در نمايد مراجعه

  :هفتم و چهل ماده

 نمود محروم اوست اختیارات حدود در پرونده آن قاضی وتوسط دادگاه در اش پرونده به رسیدگی حق از توان رانمی کس هیچ( ۱

 توسط دادگاه در اش پرونده به رسیدگی خواستار کند می بینی پیش فدرال قانون که مواردي در دارد حق جرم ارتكاب به متهم( ۲

 شود منصفه هیات

  :هشتم و چهل ماده

 بینی پیش قانون  توسط که درمواردي کمك اين گردد می تضمین دردادگاه همه براي تخصصی حقوقی مشاوره دريافت حق( ۱

 باشد می رايگان شود

 يادر بازداشت توقیف که اي لحظه از اي ومشاوره حقوقی کمك از دارد حق جرم ارتكاب به ومتهم شده وبازداشت توقیف فرد هر( ۲

 شود مند بهره گیرد قرارمی اتهام مضان

  :نهم و چهل ماده

 اعتبار که دادگاهی حكم وسیله به برسد اثبات به فدرال قانون در مقررشده ترتیب اوبه جرم که تازمانی جرم ارتكاب به متهم هر( ۱

 باشد می گناه بی شود تايید باشد داشته قانونی

 برساند اثبات رابه خود گناهی یب نیست مجبور متهم( ۲

 گردند می اوتفسیر نفع به متهم جرم مورد در نشدنی رفع هاي ترديد( ۳

  :پنجاهم ماده

 شود محكوم نبايد جرم يك براي دوبار کس هیچ( ۱

 داد قرار استفاده مورد دادرسی جريان در توان رانمب فدرال قوانین نقص طريق از آمده بدست شواهد(۲

 نظر تجديد خواستار شده نیبی پیش فدرال  قانون در که ترتیبی دارد حق شود می محكوم جرم ارتكاب بواسطه هک هرشخصی( ۳

 باشد داشته مجازات ياکاهش عفو تقاضاي ويا شود باالتر دادگاه توسط حكم در

  :يكم و پنجاه ماده

 کند می تعیین فدرال قانون که ديگري سانک ونیز نزديكش وبستگان همسر خود علیه تابر ساخت موظف توان رانمی کسی( ۱

 بدهد شهادت

 سازد می رامعین دادنن شهادت وظیف تعلیق ديگر موارد فدرال قانون(   ۲
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  :دوم و پنجاه ماده

 زيان وجبران دادگاه به دسترسی امكان آنان براي دولت کند می حمايت قدرتراقانون از استفاده وسوء جرايم از ديدگان آسیب حقوق

 آورد می فراهم را اردهو هاي

  :سوم و پنجاه ماده

 آن ومسئوالن دولتی دستگاههاي ( موقع به اقدام وياعدم ) قانونی غیر اقدامات از ناشی وارده خسارات جبران از مندي بهره حق همه

 دارند دولت سوي رااز

  :چهارم و پنجاه ماده

 شود نمی ماسبق به عطف گردد می مجازات تشديد موجب ويا شود می گذاشته اجرا موقع به که قانونی( ۱

 يلفت تخفیف آن مجازات جرم ارتكاب از پس اگر نمود مجازات نبوده جرم ارتكاب درهنگام که عملی انجام براي توان رانمی کسی( ۲

 گیرد می قرار استفاده مورد جديد قانون يالغوشد

  :پنجم و پنجاه ماده

 بشر جهانی شده شناخته هاي وآزادي حقوق ديگر ياکاهش نفی معنی به نبايد روسیه فدراسیون اساسی هاي وآزادي حقوق ذکر( ۱

 گردد تفسیر

 دهد ياکاهش کند رانقض بشري هاي وآزادي حقوق که شوند وضع قوانینی نبايد روسیه فدراسیون در( ۲

 نظام مبانی از حفاظت براي که حدي براي تنها ولی ساخت محدود فدرال باقوانین توان رانمی وشهروند انسان هاي وآزادي حقوق( ۳

 باشد ضروري دولت وامنیت کشور از دفاع وتامین ديگر افراد قانئنی ومنافع حقوق سالمتی واخالقی قانونی

  :ششم و پنجاه ماده

 محدوديت ايجاد فدرال اساسی باقانون درانطباق قانونی نظام از وحفاظت دانشهرون امنیت تامین منظور به العاده فوق وضعیت در( ۱

 شود مقرر تواندد می آن اعتبار ومدت حدود باتعیین انسانی هاي وآزادي حقوق براي  مشخص هاي

 از رخیب در روسیه فدراسیون سراسر در توان می شده مشخص فدرال اساسی قانون که مقرراتی مطابق شرايط وجود صورت در( ۲

 کرد اعالم العاده فوق وضعیت معین نقاط

 قانون۵۴-۴۶ ومواد(۴۰ ماده اول بخش ۳۴ ۲۸ ۲۴ مواد ) اول بخش در(۲۳و۲۱و۲۰ ذمواد ) اول بخش در مصرح وآزاديهاي حقوق(۳

 نیست کردن محدود قابل روسیه فدراسیون اساسی

  :هفتم و پنجاه ماده

 دهندگان مالیات وضع که قوانینی يا مالیاتی جديد قوانین نمايند پرداخت کرده تعیین ونقان که وعوارضی مالیات هستند موظف همه

 شوند نمی ماسبق به عطف کند می رابدتر

  :هشتم و پنجاه ماده

 بگیرند بهره مرقبت بابا طبیعی ثروتهاي واز نمايند حفاظت زيست ومحیط طبیعت از هستند موظف همه

  :نهم و پنجاه ماده

 است روسیه فدراسیون شهروندان ئتكلیف وظیفه میهن از دفاع( ۱

 دهد راانجام نظام خدمت فدرال قانون مطابق بايد شهروند هر( ۲

 قانون در که مواردي در زونی گیرد قرار اودرتعارض مذهبی باورهاي يا بااعتقادات نظام خدمت که روسیه فدراسیون شهروند هر( ۳

 بپردازد نظامی غیر درامور خدمت به آن جاي به دارد حق شده بینی پیش فدرال

  :شصتم ماده

 نمايد اجرا کامل رابطور خود وتكالیف حقوق تواند می سالگی۱۸ سن از روسیه فدراسیون شهروند هر
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  :يكم و شصت ماده

 داد تحويل ديگر کشوري به ويا کرد نبعید روسیه از توان رانمی روسیه فدراسیون شهروند( ۱

 کند می ضمانت کشور از ردخارج خود شهروندان از وحمايت دفاع روسیه فدراسیون( ۲

  :دوم و شصت ماده

 روسیه فدراسیون المللی بین وياقراردادهاي فدرال قانون براساس( دوگانه تابعیت ) ديگر کشور تابعیت تواند می روسه شهروند هر( ۱

 باشد داربرخور

 از ناشی وظايف انجام ونیزاز دهد نمی راکاهش او هاي وآزادي حقوق روسیه فدراسیون شهروندان براي کشورديگر تابعیت داشتن( ۲

 باشد بینی پیش روسیه المللی بین ياقراردادهاي فدرال قانون در که مواردي مگر سازد نمی آزاد روسیه فدراسیون تابعیت

 مواردي جز برخوردارند روسیه فدراسیون وندان شهر ووظايف حقوق از روسیه فدراسیون در تابعیت بدون ادوافر خارجی شهروندان( ۳

 باشد شده بینی پیش روسیه فدراسیون المللی بین ياقراردادهاي فدرال قانون که

  :سوم و شصت ماده

 می سیاسی پناهندگی تابعیت فاقد وافرا خارجی اتباع به الملل بین حقوق جهانی وهنجارهاي موازين براساس روسیه فدراسیون( ۱

 دهد می

 ارتكاب به متهم که استردادافرادي باشد نمی مجاز روسیه فدراسیون در که واعمالی سیاسی جرايم براساس که استردادافرادي( ۲

 فدرال ونقان براساس ديگر درکشورهاي خود است مجازات مدت کردن سپري منظور به محكومین تحويل ونیز هستند جرم

 شود می انجام المللی بین وقراردادهاي

  :چهارم و شصت ماده

 قابل اساسی قانون اين در مقرر ترتیبات وجزبراساس دهد می تشكیل روسیه افرادرادرفدراسیون حقوقی وضع اساس فصل اين مفاد

 باشد نمی تغییر

 سوم فصل

   روسيه فدراسيون

  :پنجم و شصت ماده

 است شده زيزتشكیل ياعضا از روسیه فدراسیون

 بالكار کابارديا جمهوري اينگوش جمهوري داغستان جمهوري جمهوريبورياتیا باشقیرستان جمهوري اکتاي جمهوري آديغه جمهوري

 موردويا جمهوري ال ماري جمهوري کومی جمهوري کاولی چرکسیاجمهوري چاي قره جمهوري تانگچ خالم کالمیك جمهوري

 جمهوري خاکسیا جمهوري ادموريا جمهورب توفا جمهوري تاتارستان جمهوري شمالی اوسیتیاي هوريجم ياکوتیا( ) ساخا جمهوري

 چوواشی جمهوري چوواش جمهوري چچن

 وفسك خاربار ناحیه ولپ استاور ناحیه سكی پريمور ناحیه کرانسويارسك ناحیخه کرانسودار ناحیه اکتاي : نواحی

 منطقه گراد ولگا منطقه  والديمیر منطقه بريانسك منطقه بلگورود منطقه آستراخان منطقه آرخانگلسك منطقه آمور منطقه مناطق

 منطقه کمروو منطقه کامچاتكا منطقه کالوگا منطقه کالنینگراد منطقه ايرکوتسك منطقه ايوانف منطقه ورونژ منطقه ولوگدا منطقه

 منطقه مسكو منطقه ماگادان منطقه لیپتسك منطقه لنینگراد منطقه کورسك منطقه کورگان منطقه وما کاستر منطقه کیرف

 ساخالین منطقه ساراتوف منطقه سامارا منطقه ريازان منطقه پسكوف منطقه پم منطقه پنزا منطقه نووگرود نیژنی منطقه مورمانسك

 منطقه تیومن منطقه توال منطقه تومسك منطقه توير منطقه تامبوف منطقه نسكاسمول منطقه ريازان منطقه دلوفسك سور منطقه

 سالول يارو منطقه چیتا منطقه بینسك جلیا منطقه نوفسك اولیا

 بورگ پطرز سنت  مسكو : فدرال اهمیت داراي شهرهاي
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 يهودي مختار خود منطقه

  :مختار خود نواحی

 ناحیه ننتس مختار خود ناحیه کورياك مختار خود ناحیه پرمیاتسكی کومی تارمخ خود ناحیه بوريات آگینسكی مختار خود نواحی

 مختار خود ناحیه مانسیسك خانتی مختار خود ناحیه بوريات – اورديان– اوست مختار خود ناحیه دولگانوننتس( ) تايمر مختار خود

 م يامالو مختار خود ناحیه اونك مختار خودد ناحیه چوکوتكا

 گیرد می صورت فدرال اساسی قانون در شده تعیین ترتیبات مطابق درآن جديد اعضاي وتشكیل روسیه یوندرفدراس پذيرش( ۲

  :ششم و شصت ماده

 گردد می تعیین جمهوري اساسی وقانون روسیه فدراسیون اساسی قانون وسیله به ها جمهوري وجايگاه وضعیت(۱

 قلمرو ومقررات روسیه فدراسیون اساسی قانون توسط مختار خود منطق فدرال اهمیت داراي شهر منطقه قلمرو وجايگاه وضعیت( ۲

 گردد می وضع مختار مختارونواحی خود مناطق فدرال اهمیت شهرداري  منطقه

 خود نواحی دولتی قدرت دستگاههاي میان قراردادهاي ويا فدرال قانون وسیله به مناطق قلمرو در مختار خود نواحی میان روابط( ۴

 شود می تعیین ومناطق نواحی در دولتی قدرت گاههايبادست مختار

 اساسی قانون وبراساس روسیه فدراسیون واعضاي روسیه فدراسیون دوجانبه هاي توافق براساس روسیه فدراسیون اعضاي جايگاه( ۵

 يابد تغییر تواند می فدرال

  :هفتم و شصت ماده

 باشد می آن برفراز وفضاي سرزمینی ودرياي داخلی ايآبه آن ي اعضا همه قلمرو شامل روسیه فدراسیون قلمرو(۱

 قانون برطبق فدراسیون اعضاي اقتصادي ومنطقه قاره فالت رادر خود واختیارات است خود حاکمیت حق داراي روسیه فدراسیون(۲

 نمايد می اعمال الملل بین حقوق وهنجارهاي فدرال

 باشد می تغییر قابل آنها لمتقاب توافق براساس روسیه فدراسیون میان مرزهاي( ۳

  :هشتم و شصت ماده

 است دولتی زبان روسیه فدراسیون درسراير  روسی زبان(۱

 دولتی نبازبا همراه زبانها اين جمهوريها در  دولتی قدرت دستگاههاي در رامقررنمايند خود دولتی زبان دارند حق جمهوريها(۲

 گیرند می قرار استفاده مورد روسیه فدراسیون

 کند می راتضمین آن وتوسعه گیري ياد براي شرايط ايجاد خود مادري زبان حفظ  حق مردم همه براي روسیه فدراسیون( ۳

  :نهم و شصت ماده

 الملل بین حقوق وهنجارهاي جهانی شده شناخته وموازين اصول رابراساس جمعیت کم بومی مردم همه حق روسیه فدراسیون

 کند می ضمانت روسیه نفدراسیو المللی بین وقراردادهاي

  :هفتادم ماده

 گردد می تعیین فدرال اساسی قانون توسط آن رسمی استفاده وترتیبات توصیف روسیه فدراسیون دولتی سرود و آرم پرچم( ۱

 سازد می مشخص فدرال راقانون مرکز جايگاه باشد می مسكو شهر روسیه فدراسیون مرکز(  ۲

  :يكم و هفتاد ماده

 :از عبارتند روسیه سیونفدرا اختیارات

      آنها براجراي ونظارت فدرال وقوانین روسیه فدراسیون اساسی قانون واصالح تصويب ( الف

 روسیه فدراسیون وقلمرو فدرال ساختار  تعیین ب  

 ملی ايه اقلیت حقوق از وحفاظت تنظیم روسیه درفدراسیون وتابعیت وشهروند انسان ي وآزاديها حقوق از وحفاظت تنظیم پ(
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 فدرال دولتی نهادهاي وتشكیل آنها هاي وفعالیت سازمانی ترتیبات وقضايیه ومجريه مقننه فدرال دستگاههاي نظام استقرار ت(

 آن واداره فدرال دولتی اموال مالكیت ( ث

 فدراسیون ملی فرهنگی اجتماعی محیطی زيست اقتصادي دولتی توسعه زمینه در فدرال هاي وبرنامه ها سیاست مبانی تعیین( ج

 روسیه

 اقتصادي خدمات گذاري قیمت سیاست مبانی پول انتشار وگمرکی اعتباري ارزي مالی ترتیبات واحد بازار قانونی مبانی تعیین ( چ

 فدرال هاي بانكك جمله از فدرال

 اي منطقه توسعه براي فدرال هاي صندوق فدرال وعوارض مالیات فدرال بودجه ( ح

 فعالیت وارتباطات اطالعات آهن راه فدرال ونقل حمل مواد شكافت اي هسته قدرت مهندسی فدرال  قدرت یمهندس هاي نظام ( خ

 فضايی هاي

 وصلح جنگ مورد در روسیه المللی بن قراردادهاي روسیه فدراسیون المللی بین وروابط خارجی سیاست ( د

 روسیه فدراسیون خارجی اقتصادي روابط ذ(

 وروند مخدر مواد موادسمی شكافنده مواد تولید نظامی وتجهیزات مهمات تسلیحات فروش خريد ترتیب تعیین وامنیت دفاع  ر(

 ازآنها استفاده

 معنوي مالكیت قانون تنظیم داوري هاي رويه مدنی هاي رويه مدنی قوانین عفووبخشش جزايی قوانین دادستانی دادگستري ژ(

 فدرال قانون تعارض س(

 مناطق اسامی برداري نقشه و شناسی زمین زمان وسنجش گیري انازه هاي وسیتم الگوها ها ندارداستا هواشناسی سرويس ش(

 رسمی هاي امارهاوارزيابی جغرافیايی

 روسیه فدراسیون افتخاري وعناوين دولتی نشانهاي ص(

 فدرال دولتی خدمات ( ض

  :دوم و تادهف ماده

  :از است عبارت آن تابع دولتی وارگانهاي روسیه فدراسیون مشترك اختیارات( ۱

 شهرهاي مناطق قلمروها حقوقی وقواعد ومقررات قوانین منشورها ها جمهوري ديگر قوانین وديگر اساسی قوانین انطباق تامین ( الف

 فدرال وقوانینن روسیه فدراسیون اساسی نونباقا مختار خود ونواحی مختار خود مناطق فدرال اهمیت داراي

 اجتماعی امنیت ونظم قانون قانونیت تامین  قومی هاي اقلیت حقوق از حمايت وشهروند انسان هاي وآزادي حقوق از حمايت ب(

 مرزي مناطق مقررات

 طبیعی منابع وساير آب معدنی منابع اززمین برداري وبهره استفاده تملك تعیین پ(

 دولتی لكیتما تعیین ( ت

 وفرهنگی تاريخی آثار از حمايت ازذخايرطبیعی حمايت بويژه زيست وامنیت زيست محیط از طبیعیحفاظت منابع مديريت ث(

 ورزش بدنی تربیت فرهنگ علم آموزش تربیت عمومی مسائل ( ج

 اجتماعی تامین جمله از اجتماعی حمايت فرزندي پدري مادري خانواده حقوق از حمايت بهداشتی مسائل هماهنگی  چ(

 آنها ي پیامدها وکاهش ها بیماري وشیوع طبیعی وبلیاي بافاجعه مقابله براي اقدامات انجام ح(

 زيست محیط از وحفاظت طبیعی منابع قوانین جنگل آب زمین مسكن خانواده اشتغال اداري هاي ورويه قوانین خ(

 کوچك قومی جوامع زندگی سنتی وراههاي عمومی محیط از حمايتد(

 روسیه فدراسیون المللی بین باقراردادهاي آن وانطباق روسیه فدراسیون اعضاي خارجی الملل بین روابط هماهنگی ( ذ

 خود ونواحی مختار خود اطقمن فدرال اهمیت داراي شهرهاي مناطق هاقلمروها جمهوري همه براي مساوي بطور ماده مفاداين( ۲

 شود می گرفته کار به مختار
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  :سوم و هفتاد ماده

 گردد می اجرا کامل طور به آن اعضاي توسط روسیه فدراسیون حدود از خارج دولتی وقدرت اختیارات همه

  :چهارم و هفتاد ماده

 نمی روسیه فدراسیون قلمرو در سرمايه دماتخ آزادکاال حرکت براي ديگر ياموانع عوارض گمرکی عوارض گمرکی مرز هیچگونه( ۱

 کرد ايجاد توان

 باشد داشته ضرورت فرهنگی هاي وارزش زيست محیط از حفاظت آنها وسالمتی زندگی مردم امنیت از حفاظت براي چنانچه( ۲

 يابد می استقرار فدرال باقانون کاالوخدمات باجابجايی محدوديت

  :پنجم و هفتاد ماده

 ديگر ارزهاي انتشار است روسیه فدراسیون مرکزي بانك انحصاري مسئولیت پول انتشار است روبل روسیه یونفدراس پول واحد

 باشد نمی مجاز روسیه درفدراسیون

 می رااعمال آن دولتی قدرت ازدستگاههاي مستقل که است روسیه فدراسیون مرکزي بانك اصلی وظیفه روبل وتثبیت حمايت(۲

 نمايد

 شود می ايجاد فدرال باقوانین روسیه فدراسیون وعوارض مالیات گرفتن کلی اصول فدرال بودجه مالیاتی نظام( ۳

 شوند می عرضه وکامالداوطلبانه يابد می انتشار شده مشخص فدرال درقوانین که هايی بارويه مطابق دولتی هاي قرضه( ۴

  :ششم و هفتاد ماده

 سراسر در مستقیم بااعتبار قوانین فدرال وقوانین فدرال اساسی باقانون مطابق سیهرو فدراسیون اختیارات به مربوط مسايل مورد در(۱

 شوند می تصويب روسیه قلمروفدراسیون

 قوانین باآن ومطابق فدرال قوانین روسیه فدراسیون واعضاي روسیه فدراسیون مشترك اختیارات  به مربوط موردمسايل در( ۲

 شوند می وضع هروسی فدراسیون اياعض وسايراسنادحقوقی

 گیرند قرار فدرال اساسی باقوانین تعارض در نبايد فدرال قوانین( ۳

 شهرهاي مناطق جمهوريهاقلمروها آن واعضاي روسیه فدراسیون مشترك واختیارات روسیه فدراسیون اختیارات حدود از خارج( ۴

 پردازد می حقوقی واسناد قوانین تصويب ازجمله قانونی رات مقر مستقل تنظیمم به خودمختار ونواحی مختار خود مناطق فدرال

 ماده اين اول دربند که فدرال باقوانین ردتعارض نبايد روسیه فدراسیون اعضاي در کننده تنظیم حقوقی اسناد وديگر قوانین(  ۵

 شود می گرفته اربك فدرال قانون روسیه ديگردرفدراسیون واسنادحقوقی فدرال قانون میان تعارض هنگام در قرارگیرند شد مطرح

 ماده اين چهارم بابند دراانطباق که روسیه فدراسیون اعضاي در کننده تنظیم حقوقی واسناد فدرال قانون میان تعارض هنگام( ۶

 شود می گرفته بكار روسیه فدراسیون عضو حقوقی سند باشد

  :هفتم و هفتاد ماده

 مختار خود ونواحی مختار خود منطقه فدرال اهمیت داراي شهرهاي قمناط قلمروها رجمهوريها د دولتی قدرت دستگاههاي نظام( ۱

 که واجرايی نمايندگی دستگاههاي سازماندهی کلی واصول روسیه فدراسیون بااصول انطباق در روسیه فدراسیون اعضاي وسیله به

 گردند می ايجاد مستقل طور به شده معین فدرال قانون توسط

 رادرحدود روسیه فدراسیون مجريه قوه واحد نظام روسیه فدراسیون اعضاي مجريه قوه ستگاههايود مجريه قوه فدرال ارگانهاي( ۲

 دهند می تشكیل آن واعضاي روسیه فدراسیون مشترك واختیارات رووسیه فدراسیون واختیارات روسیه فدراسیون اختیارات

  :هشتم و هفتاد ماده

 مربوطه ومقامات ايجادکنند اختیاراتشان اجراي رابراي خود منطقهاي ايه ساختار توانند می مجريه قوه فدرال دستگاههاي( ۱

 نمايند رامنصوب
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 رابه خود اختیارات از بخشی توانند می روسیه فدراسیون مجريه قوه باارگانهاي توافق براساس مجريه قوه فدرال دستگاههاي( ۲

 نگیرد قرار فدرال قانون ويا فدراسیون اساسی باقانون امردرتعارض اين چنانچه نمايند آنهاواگذار

 رابه خود قدرت از بخشی مجريه قوه فدرال باارگانهاي توافق براساس توانند روسیهمی فدراسیون  اعضاي مجريه قوه دستگاههاي(۳

 نمايند واگزار آنها

 دولتی وقدرت اتاختیار روسیه فدراسیون اساسی قانون برپايه روسیه فدراسون وحكومتت روسیه فدراسیون جمهوري رئیس(  ۴

 کنند می اعمال روسیه فدراسیون قلمرو رادرسراسر فدرال

  :نهم و هفتاد ماده

 از بخشی المللی بین هاي انطباقباتوافق ودر کند شرکت دولتی بین هايی اتحاديه در تواند می قراردادهايی برطبق روسیه فدراسیون

 قانونی نظام بامبانی تضاد ودر نباشد وشهروند انسان هاي وآزادي قوقح ناقض امر اين چنانچه نمايد واگذار آن خودرابه قدرتهاي

 .نگیرد قرار روسیه فدراسیون

 چهارم فصل  

 روسيه فدراسيون جمهوري رئيس

  :هشتادم ماده

 دارد رابرعهده دولت رياست روسیه فدراسیون جمهوري رئیس(۱

 ورويه ترتیبات اوبراساس باشد می وند وشهر انسان هاي ديوآزا وحقوق روسیه فدراسیون اساسی قانون ضامن جمهوري رئیس( ۲

 فعالیت وتامین آن دولتی ويكپارچگی استقالل روسیه فدراسیون حاکمیت از حمايت روسیهبراي فدراسیون  اساسی قانون مقرردر هاي

 کند می اقدام دولتی قدرت ي دستگاهها همه هماهنگ

 کند می تعیین روسیه فدرال اساسی باقانون انطباق رادر دولت وخارجی لیداخ سیاست کلی خطوط فدراسیون جمهوري رئیس( ۳

 دارد برعهده کشور وخارج داخل رادر روسیه فدراسیون نمايندگی دولت رئیس عنوان به روسیه جمهوري رئیس( ۴

  :يكم هشتادو ماده

 وباراي ومستقیم برابر عمومی گیري راي براساس روسیه فدراسیون وندان شهر سوي از سال۴ مدت براي روسیه جمهوري رئیس( ۱

 شود می برگزيده مخفی گیري

 رئیس عنوان به توانند می باشند داشته روسیه در دايم القامت سال ده از وبیش سال۳۵ باالي که روسیه فدراسیون شهروندان( ۲

 شوند برگزيده ي جمهور

 دارگردد راعهده جمهوري رئیس پست دومرتبه از بیش تواند نمی کس هیچ( ۳

 شود می تعیین فدرال قانون وسیله به روسیه فدراسیون جمهوري رئیس انتخاب ترتیب(۴

  :دوم و هشتاد ماده

  :کند می راياد سوگند اين مردم براي خود تحلیف مراسم در روسیه فدراسیون جمهوري رئیس( ۱

 احترام وشهروند انسان وآزاديهاي حقوق به روسیه فدراسیون جمهوري رئیس عنوان خودبه وظايف اجراي در خورم می قسم من»  

 ويكپارچگی وامنیت استقالل از دهم قرار وحمايت مالحظه رامورد روسیه فدراسیون اساسی قانون دهم قرار حمايت رامورد وآن بگذارم

    «نمايم تخدم مردم به وصادقانه کنم مراقبت کشور

 اساسی قانون دادگاه وقضات دوما مجلس نمايندگان فدراسیون شوراي اعضاي حضور در باشكوهی فضاي در تحلیف مراسم( ۲

 شد خواهد برگزار روسیه فدراسیون

  :سوم و هشتاد ماده

  :روسیه فدراسیون جمهوري رئیس
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 کند می منصوب کشور دوماي بامواقت روسیه فدراسیون دولت رئیس ( الف

 گیرد برعهده روسیه فدراسیون دولت جلسات رياست دارد حق  ب(

 کند می گیري تصمیم روسیه فدراسیون دولت گیري کناره درمورد پ(

 کند می معرفی دولتی دوماي رابه روسیه فدراسیون مرکزي بانك نامزد ت(

 کند می ارائه کشور دوماي ابه روسیه فدراسیون مرکزي بانك رئیس برکناري پیشنهاد ث(

 روسیه فدراسیون دولت رئیس پیشنهاد به روسیه فدراسیون دولت ريیس معاون وعزل نصب ( ج

 روسیه فدراسیون کل ودادستان فدراسیون عالی دادگاه روسیه فدراسیون عالی دادگاه اساسی قانون دادگاه قضات نامزدهاي معرفی چ(

 شوراي به خود وظايف از روسیه فدراسیون کل دادستان برکناري پیشنهاد  آنها وانتصاب تايید براي فدراسیون شوراي به

 فدرال سايردادگاههاي قضات تعیین  فدراسیون

 شود می مشخص فدرال باقوانین آن جايگاه که  روسیه فدراسیون امنیت شوراي ورهبري تشكیل ح(

 روسیه نظامی آيین تصويب ( خ

 جمهوري رئیس دفتر ايجادد(

 روسیه فدرال ي جمهور رئیس االختیار تام نمايندگان وعزل نصب ذ(

 روسیه فدراسیون مسلح ونیروهاي عالی فرماندهان وعزل نصبر(

 کمسیون يا ها کمیته با مشورت از پس المللی بین هاي وسازمان خارجی کشورهاي در روسیه ديپلماتیك نمايندگان وغزل نصب ز(

 فدرال مجمع در مربوطه هاي

  :چهارم و هشتاد ماده 

 روسیه فدراسیون تیاراتاخ

 فدرال وقانون روسیه فدراسیون اساسی باقانون مطابق کشور دوماي انتخابات برگزاري( ۱

 است شده تعیین فدرال اساسی درقانون که وترتیبی پرسی همه برگزاري( ۲

 کشور دوماي به قوانین نويس پیش ارائه( ۳

 فدرال قوانین وانتشار امضا(۴

 وخارجی داخلی هاي درسیاست عمده  هاي گیري جهت براساس کشور وضعیت مورد در فدرال مجمع به هساالن پیام  ارائه(  ۵

 کشور

  :پنجم و هشتاد ماده

 روسیه فدراسیون دولتی قدرت دستگاههاي اختالفات وفصل حل ترتیبات از تواند می روسیه فدراسیون جمهور  رئیس( ۱

 گیرد بهره روسیه فدراسیون اعضاي دولتی قدرت دستگاههاي میان در ونیز سیهرو فدراسیون اعضاي در دولتی قدرت ودستگاههاي

 نمايد ارائه مربوطه دادگاه رابه اختالف اين تواند اومی نشد حاصل توافق ها تصمیم از يك هیچ مورد در چنانچه

 آورد در تعلیق حالت رابه سیهرو فدراسیون اعضاي مجريه قوه قانونی اسناد اعتبار دارد حق روسیه فدراسیون جمهوري رئیس( ۲

 انسان وآزاديهاي حقوق ويا روسیه فدراسیون المللی بین تعهدات فدرال قوانین روسیه فدراسیون اساسی باقانون اسناد اين چنانچه

 نمايد ارجاع مربوطه دادگاه رابه تخلف تواند می جمهوري رئس صورت اين در باشد متناقض وشهروند

  :هشتادوششم ماده

 روسیه فدراسیون جمهوري رئیس

 فدراسیون خارجی سیاست وهدايت سیرپرستی ( الف

 روسیه فدراسیون المللی بین معاهدات وامضاي مذاکرات رهبريب(

 ها نامه توافق امضايپ(
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 دارد رابرعهده پلماتیكدي نمايندگان هاي وفراخوانده ها استوارنامه پذيرش( ت

  :هشتادوهفتم ماده

   است روسیه فدراسیون مسلح نیروهاي کل فرمانده روسیه فدراسیون جمهور رئیس( ۱

 نظامی حكومت مشخص قلمروکشورويامنطق درسراسر ي جمهور رئیس آن علیه فوري ياتهديد روسیه فدراسیون به تجاوز درهنگام(۲

 رساند می کشور ودوماي فدراسیون شوراي اطالع بهرا خود تصمیم بیدرنگ کرده اعالم

  :هشتم و هشتاد ماده

 اعالم کشور رادر العاده فوق وضعیت شده مشخص فدرال اساسی درقانون که وترتیباتی شرايط تحت روسیه فدراسیون جمهور رئیس

 برساند کشور دوماي و فدراسیون شوراي اطالع امررابه اين درنگ بدون اوبايد کند می

  :نهم و هشتاد هماد

 روسیه فدراسیون جمهوري رئیس

   کند می وفصل راحل پناهندگی واعطاي روسیه شهروندان مسائل( ۱

 کند رااعطامی روسیه فدراسیون ويژه عالی وعناوين نظامی عالی آمیزدرجات افتخار وعناوين دولتی هاي نشان( ۲

 اوست برعهده وبخشش عفو( ۳

  :نودم ماده

    کند می راصادر اجرايی هاودستورات فرمان روسیه سیونفدرا جمهوري رئیس

 باشد می االجرا الزم روسیه قلمرو سراسر در روسیه فدراسیون هاواحكام فرمان( ۲

 گیرد قرار فدرال وقوانین روسیه فدراسیون اساسی قانون با تعارض در نبايد روسیه جمهوري رئیس هاواحكام فرمان( ۳

  :يكم و نود ماده

 باشد می مصونیت دراري روسیه فدراسیون مهوريج رئیس 

  :دوم و نود ماده

 رئیس که هنگامی از اختیارات اين واعمال پذيرد رامی خود اختیارات سوگند اداي زمان از روسیه فدراسیون جمهوري رئیس ( الف

 يابد می پايان کند يادمی سوگند روسیه فدراسیون جديد جمهوري

 بیماري دلیل به خود وظايف انجام در توانايی عدم ياادامه نمايد گیزي کناره چنانچه روسیه دراسیونف جمهوري رئیس اختیارات ب(

 از پس ماه سه مدت ظرف بايد روسیه فدراسیون جمهوري رياست انتخابات مواردي چنین در يابد می پايان موعد از قبل ويابرکناري

 شود می برگزاز جمهوري رياست اختیارات قطع

 اوراانجام وظايف فدراسیون دولت رئیس موقت طور به نباشد خود وظايف انجام به قادر روسه فدراسیون رئیس که مواردي همه در پ(

 موادقانون پیشنهاداصالح ونیز پرسی همه برگزاري دولتی دستگاههاي احالل حق روسیه فدراسیون جمهوري رئیس کفیل دهد می

 راندارد روسیه فدراسیون  اساسی

  :سوم و نود ماده

 سنگینن ياجرايم کشور به خیانت مورد در کشور دوماي طرف از اتهام طرح براساس توان می را روسیه فدراسیون جمهوري رئیس ( ۱

 رکنار فدراسیون عالی شوراي توسط باشد کرده تايید جمهوري رئیس دراعمال شواهد براساس روسیه فدراسیون دادگاهعالی که ديگر

 ساخت

 از دوسوم آراياکثريت با بايد جمهوري رئیس برکناري براي فدراسیون شوراي وتصمیم اتهامات ارائه درمورد شورک دوماي تصمیم( ۲

 شود گرفته کشور دوماي ويژه کمسیون نظر وبراساس مجالس از هريك نمايندگان
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 از وي علیه اتهام ارائه از پس ماه سه بايددرمدت روسیه فدراسیون جمهوري رئیس برکناري مورد در فدراسیون شوراي تصمیم( ۳

 شوند ردمی جمهوري رئیس علیه اتهامها نشود گرفته تصمیم مدت اين طی اگر شود گرفته وي علیه کشور دوماي سوي

 پنجم فصل

 فدرال مجلس

  :چهارم و نود ماده

 است روسیه فدراسیون وقانونگذاري نمايندگی عالی ارگانروسیه( فدراسیون پارلمان) فدرال مجمع

  :نجم وپ نود ماده

 کشور ودوماي فدراسیون شوراي : است شده تشكیل مجلس دو از فدرال مجمع الف(

 از وديگري نمايندگی دستگاههاي از يكیآيند: می در فدراسیون شوراي عضويت به روسیه هرعضوفدراسیون از دونمايندهب(

 دولتی اجرايیقدرت تگاههايدس

 شود می تشكیل نماينده۴۵۰ از کشور دوماي پ(

  :ششم و نود ماده

 شوند می انتخاب سال۴ مدت براي کشور دوماي نمايندگان ( الف

 شود می تعیین فدرال قوانین توسط کشور دوماي نمايندگان انتخاب ورويه فدراسیون تشكیل ترتیباتب(

  :هفتم و نود ماده

 گز بر کشور دوماي در نمايندگی به توانند ومی رادراند انتخابات در شرکت حق سن سال۲۱با روسیه فدراسیون شهروندان ههم( ۱

 شوند ه يد

 نمايندگی دستگاههاي ديگر در تواند نمی دوما دوماباشدنماينده ومجلس فدراسیون شوراي نماينده زمان هم تواند می نفر يك( ۲

 باشد داشته عضويت محلی خودگردان يدستگاهها ويا دولتی قدرت

 وهرگونه اجتماعی درخدمات کشور دوماي نمايندگان کرد خواهند کار وقت وتمام اي حرفه طور به کشور دوماي نمايندگان( ۳

 باشند داشته اشتغال توانند نمی وخالق تحقیقاتی آموزشی فعالیتهاي غیراز باشد داشته درآمد که فعالیتی

  :هشتم و نود ماده

 کرد وبازداشت توقیف توان نمايندهرانمی برخوردارند مصونیت از خدمتشان دردوره کشور ودوماي فدراسیون شوراي نمايندگان

 باشد ديگران امنیت تامین وبراي باقانون مطابق امر اين ويا باشد شده دستگیر جرم وقوع درمحل مگراينكه

  :نهم و نود ماده

 است دائمی نهاد يك فدرال مجمع( ۱

 دهد می تشكیل انتخابات از پس روز اسی در خو اجالسیه نخستین کشور ماي دو( ۲

 دهد راتشكیل کشور دوماي جلسه آن از قبل روسیه فدراسیون جمهور رئیس

 شود می افتتاح نماينده ين تر مسن وسیله به کشور ماي دو جلسه نخستین( ۳

 شود می قطع پیشین کششور دوماي قدرت جديد دوماي کار شروع از( ۴

  :صدم ماده

 دهند می تشكیل جلسه جداگانه کشور ودوماي فدراسیون شوراي(۱

 باشند داشته غیرعلنی جلسه توانند می شده بینی پیش ازآنهادرموارد هريك است علنی کشور ودوماي فدراسیون شوراي جلسات(۲

 اساي قانون دادگاه هاي پیام روسیه دراسیونف جمهوري رئیس هاي تاپیلم باشند داشته مشترك جلسه توانند می دومجلس( ۳

 دهند گوش خارجی کشورهاي رهبران وسخنان روسیه فدراسیون
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  :صدويكم ماده

 میان از امنیزمعاونان و کشور دوماي رياست کند می انتخاب اورا ومعاونان رئیس خود نمايندگان میان از فدراسیون شوراي( الف

 شوند می برگزيده کشور دوماي نمايندگان

 دهند می قرار کنترل رامورد آنها داخلی ومقررات کنند می رااداره جلسات آنها ومعاونان کشور ودوماي فدراسیون شوراي روئساي ب(

 رااعمال پارلمان برنظارت خود اختیارات ودرحدود دهند می تشكیل هايی هاوکمیسیون کمیته کشور ودوماي فدراسیون شورايپ(

 نمايند می رابرگزار پارلمانی هاي بررسی وجلسه نمايند می

 کند می فصل و راحل خود سازمانی وامور ومسائل رادارد خود مقررات دومجلس از هريكت(

 وسیله به آن فعالیت وقواعد وعضويت دهند می تشكیل محاسبات اتاق فدرال بودجه کنترل براي کشور ودوماي فدراسیون شوراي ث(

 شود می مشخص فدرال قانون

  :دوم و صد ماده

  :از است عبارت عالی شوراي اختیارات(۱

 روسیه فدراسیون اعضاي میان مرزي تغییرات تصويب ( الف

 نظامی حكومت برقراري درمورد روسیه فدراسیون جمهوري رئیس تايیدفرمان ب(

 العاده فوق وضعیت آغاز مورد در روسیه یونفدراس جمهوري رئیس فرمان تايیدپ(

 روسیه فدراسیون جمهوري رياست انتخابات برگزاري به دعوت ( ت

 روسیه فدراسیون جمهوري رئیس برکناري ث(

 روسیه فدراسیون داوري عالی ودادگاه روسیه فدراسیون عالی ودادگاه روسیه فدراسیون اساسی قانون دادگاه قضات انتصاب ( ج

 محاسبات اتاق اعضاي از ونیمی رئیس عزلو نصب ( چ

 کند می راصادر مصوباتی خود اختیارات درحدود فدراسیون شوراي( ۲

 اساسی درقانون اينكه مگر گیرد قرار فدراسیون شوراي نمايندگان اکثريت تصويب مورد بايد فدراسیون شوراي هاي فرمان( ۳

 باشد شده نظرگرفته در ديگري نحوه روسیه فدراسیون

  :سوم و صد دهما

  :از است عبارت کشور دوماي اختیارات( ۱

 روسیه فدراسیون جمهوري رئیس سوي از روسیه فدراسیون دولت رئیس باانتصاب موافقت اعالم( الف

 روسیه فدراسیون  دولت  به اعتماد راي تصمیم ب(

 روسیه فدراسیون مرکزي بانك رئیس وعزل نصب پ(

 آن اعضاي از ي ونیم اتمحاسب اتاق رئیس وعزل نصب ( ت

 فدرال اساسی باقانون درانطباق بشر حقوق مورد در االختیار تام نماينده وغزل نصب ث(

 عفو اعالم ( ج

 او برکناري روسیهبراي فدراسیون جمهوري رئیس برعلیه اتهامات ارائه( چ

 کند رمیصاد مصوباتی است آن اختیارات جز اساسی قانون مطابق که درمواردي کشور دوماي(۲

 باشد گرفته نظر در ديگري نحوه اساسی قانون آنكه مگر گیرد قرار آن اعضاي اکثريت تصويب مورد بايد کشور دوماي مصوبات(۳

  :  چهارم و صد ماده

 ودستگاههاي روسیه وفدراسیون دولت کشور دوماي نمايندگان فدراسیون شوراي نمايندگان فدراسیون شوراي جمهور رئیس( ۱

 عالی دادگاه روسیه فدراسیون اساسی قانون دادگاه دارند قانونگذاري ابتكار حق روسیه فدراسیون اعضاي ( نمايندگی ) ريقانونگذا

 رادارند حق اين خود اختیارات محدوده در روسیه فدراسیون داوري عالی دادگاه روسیه فدراسیون
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 شود می تسلیم کشور دوماي به قوانین نويس پیش( ۲

 پیش وساير دولتی مالی تعهدات در تغییرات دولتی هاي وام آن پرداخت از ومعافیت يالغومالیات ايجاد درمورد قوانین نويس پیش( ۳

 می داده کشور دوماي به روسیه فدارسیون دولت مصوبه تنهابا است مربوط دولتی اي بودجه هاي هزينه به که قوانین هاي نويس

 شوند

  :پنجم و صد ماده

 رسند می تصويب به کشور دردوماي فدرال قوانین( ۱

 گرفته نظر رادر ديگري نحوه اساسی قانون آنكه مگر گیرد قرار کشور دوماي نمايندگان انتخاب تصويب کورد بايد فدرال قوانین( ۲

 باشد

 شود می ارائه فدراسیون شوراي هب روز ۵ ظرف کشور دردوماي شده پذيرفته قوانین( ۳

 نمايندگان از نیمی تصويب به يا نكند راابراز خود نظر نهاد اين فدراسیون شوراي به فدرال قانون ارائه از پس روز۱۴ ظرف اگر( ۴

 دو کند رارد فدرال قانون فدراسیون شوراي که هنگامی آيد می شمار به فدراسیون شوراي مصوب قانون اين برسد فدراسیون شوراي

 يررسی براي کشور دوماي به دوباره يادشده قانون سپس دهند تشكیل اختالفات رفع براي تفاهم کمیسیون يك توانند می مجلس

 شود می برگردانده

 دوسوم موردتصويب مجدد گیري اگردرراي فدرال قانون اگر نباشد موافق فدراسیون شوراي باتصمیم کشور دوماي که هنگامی( ۵

 شود می تلقی گیردمصوب قرار کشور مايدو نمايندگان

  :ششم و صد ماده

 گیرند می قرار بررسی مورد فدراسیون شوراي در باشند ذيل هاي درزمینه اگر اند شده تصويب کشور دردوماي که فدرال قوانین

 فدرال بودجه( ۱

 ولتید وعوارض مالیات( ۲

 پول وانتشار گمرکی اعتباري پولی مالی مقررات( ۳

 روسیه فدراسیون المللی بین دادهاي قرار ولغو تصويب( ۴

 روسیه فدراسیون دولتی مرزهاي از وحفاظت وضعیت( ۵

 وصلح جنگ( ۶

  :هفتم و صد ماده

 گردد می ارسال روسیه فدراسیون يجمهور رئیس براي امضاوانتشار براي روز پنج ظرف شده پذيرفته فدرال اساسی قانون( ۱

 کند راامضاومنتشر فدرال قانون روز۱۴ ظرف بايد روسیه فدراسیون جمهوري رئیس(۲

 قانون در که ترتیباتی براساس فدراسیون وشوراي کشور دوماي راردکرد آن قانون دريافت از پس روز۱۴ ظرف جمهوري رئیس اگر(۳

 فدراسیون شوراي نمايندگان مجدددوسوم بررسی در اگر کرد خواهند رابررسی نآ مجددا شده مشخص روسیه فدراسیون اساسی

 ومنتشر امضا روسیه فدراسیون جمهوري رئیس سوي از بايد روز۷ مدت ظرف کنند تصويب اولیه شكل همان رابه آن کشور ودوماي

 شود

  :نهم و صد ماده

 شده بینی پیش روسیه فدراسیون اساسی قانون۱۱۷و۱۱۱ هاي ماده در که مواردي رادر کشور دوماي تواند می جمهوري رئیس( ۱

 سازد منحل

 جديد دوماي که کند می تعیین اي گونه رابه برگزاري تاريخخ روسیه فدراسیون جمهوري رئیس کشور دوماي انحالل صورت در(۲

 دهد جلسه تشكیل آن ازانحالل پس ماه۴ ظرف
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 کرد منحل توان نمی روسیه فدراسیون اساسی قانون۱۱۷ ماده در شده قید لیلبد آن انتخاب از پس يكسال راظرف کشور دوماي( ۳

 فدراسیون شوراي گیري تصمیم تازمان روسیه فدراسیون جمهوري رئیس برعلیه اتهامات ارائه اززمان توان رانمی کشور دوماي(۴

 ساخت منحل مورد اين در روسیه

 پايان تا ماه۶ ونیز روسیه فدراسیون قلمرو سراسر در نظامی حكومت يا و اضطراري وضعیت هنگام در توان رانمی کشور دوماي(۵

   کرد منحل روسیه فدراسیون جمهوري رياست دوره

 ششم فصل

 روسيه فدراسيون دولت

  :دهم و صد ماده

 کند می اعمال روسیه فدراسیون رادر مجريه قوه روسیه فدراسیون دولت( ۱

 است شده تشكیل فدرال ووزراي او ومعاونان روسیه فدراسیون دولت( ۲

  :يازدهم و صد ماده

 شود می منصوب کشور دوماي موافقت با روسیه فدراسیون جمهوري رئیس سوي از روسیه فدراسیون دولت رئیس( ۱

 دولت گیري کناره از ياپس جديد جمهوري کاررئیس ازآغاز پس دوهفته از کمتر بايد روسیه فدراسیون دولت رئیس پیشنهاد( ۲

 شود ارائه جمهوري رئیس جانب از دوما سوي از دولت نامزد رد از پس هفته يك وياظرف روسیه اسیونفدر

 بررسی اورامورد روسیه فدراسیون جمهوري رئیس سوي از دولت رياست نامزد معرفی از پس هفته يك ظرف بايد کشور دوماي(۳

 قراردهد

 جمهوري رئیس کرد رارد دولت رياست براي روسیه فدراسیون جمهوري سرئی پیشنهادي نامزد بار سه کشور دوماي آنكه از پس( ۴

 کند می رااعالم جديد انتخابات کرده رامنحل کشور ودوماي کند می رامنصوب روسیه فدراسیون دولت رئیس

  :دوازدهم و صد ماده

 فدرال دستگاههاي ساختار مورد خودرادر پیشنهاد شدن منصوب از پس هفته يك از کمتر درمدت روسیه فدراسیون دولت رئیس( ۱

 ووزراي دولت رئیس معاون نامزدهاي روسیه فدرذاسیون دولت رئیس کند می تسلیم روسیه فدراسیون جمهوري رئیس به مجريه قوه

 کند می پیشنهاد جمهوري رئیس رابه روسیه فدراسیون

  :سيزدهم و صد ماده

 هدايت روسیه جمهوري رياست وفرمان فدرال قوانین روسیه فدراسیون اساسی قانون با انطباق در روسیه فدراسیون دولت رئیس

 گرديد دارخواهد راعهده آن هاي فعالیت وتنظیم روسیه فدراسیون دولت
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