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Artykuł 1 

Do  Konstytucji  Federacji  Rosyjskiej,  przyjętej  w  głosowaniu  ogólnonarodowym  12  grudnia 

1993 r. (Rossijskaja gazeta, 1993, 25 grudnia), wprowadza się następujące zmiany:  

 

1) w artykule 67:  

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Terytorium Federacji Rosyjskiej obejmuje terytoria jej podmiotów, wody wewnętrzne oraz 

morze  terytorialne  i  przestrzeń  powietrzną  nad  nimi.  Na  terytorium  Federacji  Rosyjskiej 

zgodnie  z  prawem  ustawą  federalną  mogą  być  tworzone  terytoria  federalne.  Organizacja 

władzy publicznej na terytoriach federalnych określona jest w tejże ustawie federalnej.”;  

b) dodaje się ustęp 21 o następującej treści:  

„21.  Federacja Rosyjska  zapewnia obronę  swojej  suwerenności  i  integralności  terytorialnej. 

Działania  (z wyjątkiem delimitacji,  demarkacji  i  redemarkacji  granicy państwowej  Federacji 

Rosyjskiej z państwami sąsiadującymi) mające na celu odłączenie części terytorium Federacji 

Rosyjskiej, a także wzywanie do takich działań są niedozwolone.”;  

2) dodaje się artykuł 671 w brzmieniu: 

„Artykuł 671 

1.  Federacja  Rosyjska  jest  na  swoim  terytorium  następcą  prawnym  Związku  SRR,  a  także 

następcą  prawnym  (kontynuatorem  prawnym)  Związku  SRR  w  zakresie  członkostwa  w 



organizacjach  międzynarodowych  i  ich  organach,  uczestniczenia  w  umowach 

międzynarodowych,  a  także  w  zakresie  przewidzianych  w  umowach  międzynarodowych 

zobowiązań i aktywów Związku SRR, znajdujących się poza granicami Federacji Rosyjskiej. 

2.  Federacja Rosyjska,  zjednoczona  tysiącletnią historią,  chroniąc pamięć przodków,  którzy 

przekazali nam ideały  i wiarę w Boga, a także ciągłość rozwoju państwa rosyjskiego, uznaje 

ustanowioną przez historię jedność państwa.  

3. Federacja Rosyjska czci pamięć obrońców Ojczyzny, zapewnia ochronę prawdy historycznej. 

Umniejszanie znaczenia wysiłku narodowego dla obrony ojczyzny jest niedopuszczalne. 

4.  Dzieci  stanowią  najwyższy  priorytet  rosyjskiej  polityki  państwowej.  Państwo  stwarza 

warunki  sprzyjające  wszechstronnemu  duchowemu,  moralnemu,  intelektualnemu  i 

fizycznemu rozwojowi dzieci, edukacji w duchu patriotyzmu, obywatelskości  i  szacunku dla 

starszych. Państwo, zapewniając pierwszeństwo wychowaniu w rodzinie, przyjmuje na siebie 

obowiązki rodziców wobec dzieci pozostawionych bez opieki.”; 

3) artykuł 68 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 68 

1. Językiem państwowym Federacji Rosyjskiej, na całym jej terytorium, jest język rosyjski jako 

język  narodu  kształtującego  państwo  i  będącego  częścią  wielonarodowościowego  związku 

równoprawnych narodów Federacji Rosyjskiej.  

2.  Republiki  mają  prawo  ustanawiać  swoje  języki  państwowe.  W  organach  władzy 

państwowej, organach samorządu lokalnego i państwowych instytucjach republik mogą być 

one używane na równi z językiem państwowym Federacji Rosyjskiej.  

3.  Federacja  Rosyjska  gwarantuje  wszystkim  jej  narodom  prawo  do  zachowania  języka 

ojczystego, stworzenie warunków do jego nauczania i rozwijania. 

4.  Kultura  w  Federacji  Rosyjskiej  jest  unikalnym  dziedzictwem  jej  wielonarodowościowej 

ludności. Kultura jest wspierana i chroniona przez państwo.”; 

 

4) artykuł 69 otrzymuje następujące brzmienie 



„Artykuł 69 

1.  Federacja  Rosyjska  gwarantuje  prawa  niewielkich  liczebnie  rdzennych  narodowości, 

zgodnie z ogólnie uznanymi zasadami  i normami prawa międzynarodowego oraz umowami 

międzynarodowymi zawartymi przez Federację Rosyjską. 

2.  Państwo  chroni  tożsamość  kulturową  wszystkich  narodów  i  społeczności  etnicznych 

Federacji Rosyjskiej, gwarantuje zachowanie różnorodności etnokulturowej i językowej.  

3. Federacja Rosyjska zapewnia wsparcie rodakom mieszkającym za granicą w realizacji  ich 

praw, ochronie ich interesów i zachowaniu rosyjskiej tożsamości kulturowej.”; 

5) artykuł 70 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 70 

1.  Flagę  państwową,  godło  i  hymn  Federacji  Rosyjskiej,  ich  wzory  oraz  tryb  oficjalnego 

używania określa konstytucyjna ustawa federalna. 

2. Stolicą Federacji Rosyjskiej  jest miasto Moskwa. Status  stolicy określa ustawa  federalna. 

Miejscem stałej lokalizacji poszczególnych federalnych organów władzy państwowej mogą być 

inne miasta, wskazane w federalnej ustawie konstytucyjnej.”; 

6) w artykule 71:  

a) punkt „d” otrzymuje brzmienie:  

„d)  organizację  władzy  publicznej,  określanie  systemu  federalnych  organów  władzy 

ustawodawczej,  wykonawczej  i  sądowniczej,  tryb  ich  organizacji  i  działania;  powoływanie 

federalnych organów władzy państwowej;”; 

b) punkt „f” otrzymuje brzmienie:  

„f) określanie podstaw polityki  federalnej  i  federalne programy w dziedzinie państwowego, 

ekonomicznego,  ekologicznego,  naukowo‐technologicznego,  socjalnego,  kulturalnego  i 

narodowego rozwoju Federacji Rosyjskiej; określenie jednolitych podstaw prawnych systemu 

opieki zdrowotnej, systemu wychowania i edukacji, w tym kształcenia ustawicznego;”; 

c) punkt „i” otrzymuje brzmienie:  



„i) federalne systemy energetyczne, energetykę jądrową, materiały rozszczepialne; federalny 

transport, linie komunikacyjne, informację, technologie informatyczne i łączność; działalność 

w kosmosie;”; 

d) punkt „l” otrzymuje brzmienie:  

„l) obronę i bezpieczeństwo; produkcję na potrzeby obronności; określanie trybu sprzedaży i 

zakupu  broni,  amunicji,  sprzętu  wojskowego  i  innego  mienia  wojskowego;  wytwarzanie 

substancji  trujących,  środków  narkotycznych  i  tryb  ich  wykorzystywania;  zapewnienie 

bezpieczeństwa  osób,  społeczeństwa  i  państwa  w  zakresie  stosowania  technologii 

informatycznych i obrotu danymi cyfrowymi;”; 

e) punkt „o” otrzymuje brzmienie:  

„o)  służbę  metrologiczna,  normy,  wzorce,  system  metryczny  i  rachubę  czasu;  geodezję  i 

kartografię;  nazewnictwo  geograficzne;  oficjalną  statystykę  i  rachunkowość;  służbę 

meteorologiczną, oficjalną statystykę i rachunkowość;”; 

f) punkt „r” otrzymuje brzmienie:  

„r)  federalną  służbę  państwową;  określenie  ograniczeń  przy  obsadzaniu  stanowisk 

państwowych i samorządowych, w tym ograniczeń związanych z posiadaniem obywatelstwa 

państwa  obcego,  zezwolenia  na  pobyt  lub  innego  dokumentu,  potwierdzającego  prawo 

stałego  pobytu  obywatela  Federacji  Rosyjskiej  na  terytorium  państwa  obcego,  a  także 

ograniczeń  związanych  z  otwieraniem  i  posiadaniem  rachunków  (depozytów), 

przechowywaniem  środków  pieniężnych  i  innych  wartości  w  bankach  zagranicznych, 

znajdujących się poza terytorium Federacji Rosyjskiej.”; 

7) w ustępie 1 artykułu 72: 

a) punkt „e” otrzymuje brzmienie: 

„e) korzystanie z zasobów przyrody; rolnictwo, ochronę środowiska naturalnego i zapewnianie 

bezpieczeństwa  ekologicznego;  obszary  przyrodnicze  podlegające  szczególnej  ochronie; 

ochronę zabytków historii i kultury;”; 

b) punkt „f” otrzymuje brzmienie:  

„f) ogólne problemy wychowania, kształcenia, nauki, kultury, kultury fizycznej i sportu, polityki 

dotyczącej młodzieży;”; 



c) punkt „g” otrzymuje brzmienie:  

„g)  koordynację  zagadnień  ochrony  zdrowia,  w  tym  zapewnienie  dostępnej  pomocy 

medycznej  wysokiej  jakości,  utrzymanie  i  wzmocnienie  zdrowia  publicznego,  tworzenie 

warunków dla zdrowego stylu życia, tworzenie kultury odpowiedzialnego podejścia obywateli 

do własnego zdrowia; opiekę socjalną wraz z ubezpieczeniami społecznymi;”; 

d) dodaje się punkt „f1” w brzmieniu następującym: 

„f1) ochronę rodziny, macierzyństwa, ojcostwa i dzieciństwa; ochronę instytucji małżeństwa 

jako związku mężczyzny  i kobiety; stworzenie warunków do godnego wychowania dzieci w 

rodzinie, a także dorosłym dzieciom do realizowania obowiązku opieki nad rodzicami;”; 

8) artykuł 75 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 75 

1. Jednostką pieniężną w Federacji Rosyjskiej jest rubel. Emisję pieniądza prowadzi wyłącznie 

Bank Centralny Federacji Rosyjskiej. Wprowadzanie i emitowanie innych pieniędzy w Federacji 

Rosyjskiej jest zabronione. 

2.  Ochrona  i  zapewnianie  stabilności  rubla  jest  podstawową  funkcją  Banku  Centralnego 

Federacji Rosyjskiej, którą pełni on niezależnie od innych organów władzy państwowej. 

3. System podatków ściąganych do budżetu federalnego oraz ogólne zasady opodatkowania i 

opłat w Federacji Rosyjskiej określa ustawa federalna. 

4. Pożyczki państwowe emitowane są w trybie określanym przez ustawę federalną i udzielane 

na zasadzie dobrowolności. 

5.  Federacja  Rosyjska  szanuje  pracę  obywateli  i  zapewnia  ochronę  ich  praw.  Państwo 

gwarantuje minimalną płacę w wysokości nie niższej od minimum socjalnego, wystarczające 

dla utrzymania osób zdolnych do pracy i obliczanego dla całej Federacji Rosyjskiej;”; 

6.  Federacja  Rosyjska  tworzy  system  emerytalny  dla  obywateli,  oparty  na  zasadach 

powszechności,  sprawiedliwości  i  solidarności  pokoleniowej,  wspiera  się  jego  skuteczne 

działanie, emerytury są indeksowane co najmniej raz w roku w trybie określonym przez ustawę 

federalną. 



7.  Federacja  Rosyjska,  na  podstawie  ustawy  federalnej,  gwarantuje  obowiązkowe 

ubezpieczenie  społeczne,  ukierunkowane  wsparcie  społeczne  obywateli  oraz  indeksację 

zasiłków społecznych i innych świadczeń socjalnych.”; 

9) dodaje się artykuł 751 w brzmieniu następującym: 

„Artykuł 751 

Federacja  Rosyjska  tworzy  warunki  dla  trwałego  wzrostu  gospodarczego  kraju  i  poprawy 

dobrobytu obywateli, wzajemnego zaufania państwa i społeczeństwa, gwarantuje się ochronę 

godności  obywateli  i  szacunek  dla  człowieka  pracy,  zapewniona  jest  równowaga  praw  i 

obowiązków  obywatela,  partnerstwo  społeczne,  solidarność  gospodarcza,  polityczna  i 

socjalna.”; 

10) w artykule 77 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:  

„3.  Najwyższym  urzędnikiem  podmiotu  Federacji  Rosyjskiej  (zwierzchnikiem  najwyższego 

organu  wykonawczego  władzy  państwowej  podmiotu  wchodzącego  w  skład  Federacji 

Rosyjskiej)  może  być  obywatel  Federacji  Rosyjskiej,  który  ukończył  30  lat,  jego  miejscem 

stałego  zamieszkania  jest  Federacja  Rosyjska  i  nie  posiada  obywatelstwa  państwa obcego, 

zezwolenia  na  pobyt  lub  innego  dokumentu,  potwierdzającego  prawo  stałego  pobytu 

obywatela  Federacji  Rosyjskiej  na  terytorium  państwa  obcego.  Najwyższemu  urzędnikowi 

podmiotu  Federacji  Rosyjskiej  (zwierzchnikowi  najwyższego  organu wykonawczego władzy 

państwowej  podmiotu  wchodzącego  w  skład  Federacji  Rosyjskiej),  w  zakresie  określonym 

przez  ustawę  federalną,  zakazuje  się  otwierania  i  prowadzenia  rachunków  (depozytów), 

przechowywania  środków  pieniężnych  i  innych  wartości  w  zagranicznych  bankach, 

znajdujących  się  poza  terytorium  Federacji  Rosyjskiej.  Ustawa  Federalna  może  określać 

dodatkowe  wymagania  wobec  najwyższego  urzędnika  podmiotu  Federacji  Rosyjskiej 

(zwierzchnika  najwyższego  organu wykonawczego władzy  państwowej  podmiotu  Federacji 

Rosyjskiej).”; 

11) w artykule 78 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu:  

„5. Kierownikiem federalnego organu państwowego może być obywatel Federacji Rosyjskiej, 

który ukończył 30  lat, nie posiada obywatelstwa państwa obcego, zezwolenia na pobyt  lub 

innego dokumentu, potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Federacji Rosyjskiej 

na terytorium państwa obcego. Zwierzchnikowi federalnego organu, w zakresie określonym 



przez  ustawę  federalną,  zakazuje  się  otwierania  i  prowadzenia  rachunków  (depozytów), 

przechowywania środków pieniężnych i wartości w zagranicznych bankach, znajdujących się 

poza terytorium Federacji Rosyjskiej.”; 

12) artykuł 79 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 79 

Federacja Rosyjska może uczestniczyć w organizacjach międzypaństwowych i przekazywać im 

część  swoich kompetencji  zgodnie z umowami międzynarodowymi,  jeżeli nie pociąga  to  za 

sobą ograniczenia praw i wolności człowieka i obywatela, i nie jest sprzeczne z podstawami 

ustroju konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej. Decyzje organów międzynarodowych przyjęte 

na  podstawie  umów  międzynarodowych,  których  stroną  jest  Federacja  Rosyjska,  o  treści 

sprzecznej z Konstytucją Federacji Rosyjskiej, nie są w Federacji Rosyjskiej wykonywane”; 

13) W rozdziale 3 dodaje się artykuł 791 w brzmieniu 

„Artykuł 791 

Federacja  Rosyjska  podejmuje  działania  na  rzecz  utrzymania  i  wzmocnienia 

międzynarodowego  pokoju  i  bezpieczeństwa,  zapewnienia  pokojowego  współistnienia 

państw i narodów, a także dla zapobiegania ingerencji w wewnętrzne sprawy państwa”; 

14) w artykule 80 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:  

„2.  Prezydent  Federacji  Rosyjskiej  jest  gwarantem  Konstytucji  Federacji  Rosyjskiej,  praw  i 

wolności człowieka i obywatela. W trybie określonym przez Konstytucję Federacji Rosyjskiej 

podejmuje kroki mające na celu ochronę suwerenności Federacji Rosyjskiej, jej niepodległości 

i  integralności  państwowej,  wspiera  ład  obywatelski  i  porozumienie  w  kraju,  zapewnia 

harmonijne  funkcjonowanie  i współdziałanie organów składających  się na  jednolity  system 

władzy publicznej.”; 

15) artykuł 81 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 81 

1.  Prezydent  Federacji  Rosyjskiej  jest  wybierany  na  sześć  lat  przez  obywateli  Federacji 

Rosyjskiej  na  podstawie  powszechnego,  równego  i  bezpośredniego  prawa  wyborczego  w 

głosowaniu tajnym.  



2. Prezydentem Federacji Rosyjskiej może zostać wybrany obywatel Federacji Rosyjskiej, który 

ukończył 35 lat, którego stałym miejscem zamieszkania od co najmniej 25 lat jest Federacja 

Rosyjska, nie posiada i nie posiadał wcześniej obywatelstwa państwa obcego, zezwolenia na 

pobyt  lub  innego dokumentu, potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Federacji 

Rosyjskiej na terytorium państwa obcego. Wymóg dotyczący nieposiadania przez kandydata 

na stanowisko Prezydenta Federacji Rosyjskiej obywatelstwa państwa obcego, nie odnosi się 

do obywateli  Federacji  Rosyjskiej,  którzy wcześniej  posiadali  obywatelstwo państwa,  które 

zostało  przyjęte,  bądź  też  którego  część  została  przyjęta  do  Federacji  Rosyjskiej,  zgodnie  z 

konstytucyjną  ustawą  federalną  i  którzy  na  stałe  zamieszkiwali  na  terytorium  państwa 

przyjętego do Federacji Rosyjskiej, bądź też tej jego części, która została przyjęta do Federacji 

Rosyjskiej. Prezydentowi Federacji Rosyjskiej, w zakresie określonym przez ustawę federalną, 

zakazuje  się  otwierania  i  prowadzenia  rachunków  (depozytów),  przechowywania  środków 

pieniężnych i wartości w zagranicznych bankach, znajdujących się poza terytorium Federacji 

Rosyjskiej. 

3. Ta sama osoba nie może sprawować urzędu Prezydenta Federacji Rosyjskiej dłużej niż przez 

dwie kadencje. 

31.  Przepis  art.  81  ust.  3  Konstytucji  Federacji  Rosyjskiej,  który  ogranicza  liczbę  kadencji, 

odnoszących się do sprawowania przez tę samą osobę urzędu Prezydenta Federacji Rosyjskiej, 

ma  zastosowanie do osoby,  która  sprawuje  i  (lub)  sprawowała urząd Prezydenta Federacji 

Rosyjskiej, bez względu na  liczbę kadencji, w czasie których sprawowała  i  (lub) sprawuje to 

stanowisko  w  momencie  wejścia  w  życie  poprawki  do  Konstytucji  Federacji  Rosyjskiej, 

wprowadzającej  odpowiednie  ograniczenie  i  nie  wyklucza  możliwości  sprawowania  przez 

niego urzędu Prezydenta Federacji Rosyjskiej w kadencjach dozwolone przez przepis.  

4. Tryb wyboru Prezydenta Federacji Rosyjskiej określa ustawa federalna.”; 

16) ustęp 2 artykułu 81 otrzymuje brzmienie: 

„2.Przysięgę  składa  się  w  uroczystej  formie,  w  obecności  senatorów  Federacji  Rosyjskiej, 

deputowanych do Dumy Państwowej i sędziów Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej.”; 

17) w artykule 83: 

a) punkt „a” otrzymuje brzmienie: 



„a)  powołuje  Przewodniczącego  Rządu  Federacji  Rosyjskiej,  którego  kandydatura  została 

zatwierdzona  przez Dumę Państwową na wniosek  Prezydenta  Federacji  Rosyjskiej,  a  także 

odwołuje Przewodniczącego Rządu Federacji Rosyjskiej ze stanowiska;”; 

b) punkt „b” otrzymuje brzmienie: 

„b)  sprawuje  ogólne  zwierzchnictwo  nad  Rządem  Federacji  Rosyjskiej;  ma  prawo 

przewodniczyć posiedzeniom Rządu Federacji Rosyjskiej;”; 

c) dodaje się punkt „b1”, w brzmieniu: 

„b1)  zatwierdza,  na  wniosek  Przewodniczącego  Rządu  Federacji  Rosyjskiej,  strukturę 

federalnych organów władzy wykonawczej, wprowadza w niej  zmiany; w  ramach struktury 

federalnych  organów  władzy  wykonawczej  wskazuje  organy,  którymi  kieruje  Prezydent 

Federacji  Rosyjskiej  oraz  organy,  którymi  kieruje  Rząd  Federacji  Rosyjskiej.  W  przypadku 

odwołania z urzędu przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej Przewodniczącego Rządu Federacji 

Rosyjskiej,  nowo  mianowany  Prezydent  Rządu  Federacji  Rosyjskiej  nie  przedstawia 

Prezydentowi  Federacji  Rosyjskiej  propozycji  dotyczących  struktury  federalnych  organów 

władzy wykonawczej;”; 

d) dodaje się punkt „c1”, w brzmieniu: 

„c1)  przyjmuje  dymisję  Przewodniczącego  Rządu  Federacji  Rosyjskiej,  zastępców 

Przewodniczącego Rządu Federacji Rosyjskiej, ministrów federalnych, a także zwierzchników 

federalnych organów władzy wykonawczej, którymi kieruje Prezydent Federacji Rosyjskiej;”; 

e) punkt „e” otrzymuje brzmienie: 

„e)  powołuje  na  stanowisko  zastępców  Przewodniczącego  Rządu  Federacji  Rosyjskiej  oraz 

ministrów federalnych, których kandydatury zostały zatwierdzone przez Dumę Państwową (z 

wyjątkiem ministrów federalnych wskazanych w punkcie „e1” niniejszego artykułu) i odwołuje 

ich ze stanowiska;”; 

f) dodaje się punkt „e1”, w brzmieniu: 

„e1)  powołuje  na  stanowisko  po  konsultacji  z  Radą  Federacji  i  odwołuje  kierowników 

federalnych  organów  władzy  wykonawczej  (w  tym  także  ministrów  federalnych), 

odpowiedzialnych za sprawy obrony, bezpieczeństwa państwa, sprawy wewnętrzne, wymiaru 



sprawiedliwości, sprawy zagraniczne, zapobieganie sytuacjom kryzysowym i likwidację klęsk 

żywiołowych, oraz bezpieczeństwo publiczne;”; 

g) punkt „f” otrzymuje brzmienie: 

„f)  przedstawia  Radzie  Federacji  kandydatów  na  stanowiska  Przewodniczącego  Sądu 

Konstytucyjnego  Federacji  Rosyjskiej,  Zastępcy  Przewodniczącego  Sądu  Konstytucyjnego 

Federacji Rosyjskiej  i sędziów Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, Przewodniczącego 

Sądu  Najwyższego  Federacji  Rosyjskiej,  Zastępców  Przewodniczącego  Sądu  Najwyższego 

Federacji  Rosyjskiej  i  sędziów  Sądu  Najwyższego  Federacji  Rosyjskiej;  mianuje  prezesów, 

wiceprezesów i sędziów innych sądów federalnych;”; 

f) punkt „f1”, otrzymuje brzmienie: 

„f1) powołuje po konsultacjach z Radą Federacji i odwołuje Prokuratora Generalnego Federacji 

Rosyjskiej,  zastępców  Prokuratora  Generalnego  Federacji  Rosyjskiej,  prokuratorów 

podmiotów  Federacji  Rosyjskiej,  prokuratorów  wojskowych  i  prokuratorów  innych 

wyspecjalizowanych  prokuratur,  równych  rangą  prokuratorom  podmiotów  Federacji 

Rosyjskiej; powołuje i odwołuje innych prokuratorów, jeżeli taki tryb mianowania i zwalniania 

przewiduje ustawa federalna;”; 

g) dodaje się punkt „f3”, w brzmieniu: 

„f3)  przedkłada Radzie  Federacji wniosek o  ustaniu,  ze względu na  przepisy  konstytucyjnej 

ustawy  federalnej,  pełnienia  obowiązków  przez  przewodniczącego  Sądu  Konstytucyjnego 

Federacji Rosyjskiej, zastępcy przewodniczącego Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej i 

sędziów  Sądu  Konstytucyjnego  Federacji  Rosyjskiej,  prezesa  Sądu  Najwyższego  Federacji 

Rosyjskiej,  zastępców  Prezesa  Sądu  Najwyższego  Federacji  Rosyjskiej  i  sędziów  Sądu 

Najwyższego Federacji Rosyjskiej, przewodniczących, zastępców przewodniczących i sędziów 

sądów kasacyjnych  i apelacyjnych, w przypadku popełnienia przez nich czynu godzącego w 

cześć  i  godność  sędziego,  a  także w  innych przypadkach,  przewidzianych w  konstytucyjnej 

ustawie federalnej, wskazujących na niemożność pełnienia obowiązków przez sędziego;”; 

g) dodaje się punkt „f4” w brzmieniu: 

„f4)  przedstawia  Radzie  Federacji  kandydatów  na  stanowiska  Przewodniczącego  Izby 

Obrachunkowej  i  połowy  całkowitej  liczby  audytorów  Izby  Obrachunkowej;  przedstawia 



Dumie  Państwowej  kandydatów  na  stanowiska  zastępcy  Przewodniczącego  Izby 

Obrachunkowej i połowy całkowitej liczby audytorów Izby Obrachunkowej;”; 

h) dodaje się punkt „f5” w brzmieniu: 

„f5)  powołuje  Radę  Państwa  Federacji  Rosyjskiej  w  celu  zapewnienia  skoordynowanego 

funkcjonowania i współdziałania władz publicznych, określenia głównych kierunków polityki 

wewnętrznej  i  zagranicznej  Federacji  Rosyjskiej  oraz  priorytetowych  obszarów  rozwoju 

społeczno‐gospodarczego państwa; Status Rady Państwa Federacji Rosyjskiej określa ustawa 

federalna;”; 

i) punkt „g”, otrzymuje brzmienie: 

„g) powołuje Radę Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej mającą na celu współdziałanie z głową 

państwa  przy  realizacji  jego  kompetencji  w  zakresie  ochrony  interesów  narodowych  i 

bezpieczeństwa jednostki, społeczeństwa i państwa, a także wspierania ładu obywatelskiego i 

porozumienia  w  kraju,  ochrony  suwerenności  Federacji  Rosyjskiej,  jej  niezależności  i 

integralności  państwowej  oraz  zapobiegania  wewnętrznym  i  zewnętrznym  zagrożeniom; 

przewodniczy  Radzie  Bezpieczeństwa  Federacji  Rosyjskiej.  Status  Rady  Bezpieczeństwa 

Federacji Rosyjskiej określa ustawa federalna;”; 

j) punkt „i”, otrzymuje brzmienie: 

i)  „powołuje  Administrację  Prezydenta  Federacji  Rosyjskiej  dla  wsparcia  realizacji  swoich 

kompetencji;”; 

18) Dodaje się artykuł 921 w brzmieniu: 

„Artykuł 921 

1. Prezydentowi Federacji Rosyjskiej, który przestał pełnić swoje obowiązki z powodu upływu 

kadencji  lub  też  przedterminowo,  w  przypadku  rezygnacji  lub  też  wynikającej  ze  stanu 

zdrowia, trwałej niezdolności do wykonywania swoich kompetencji, przysługuje immunitet.  

2.  Inne  przywileje  Prezydenta  Federacji  Rosyjskiej,  który  przestał  pełnić  swoje  obowiązki  z 

powodu upływu kadencji lub przedterminowo, w przypadku rezygnacji lub też wynikającej ze 

stanu  zdrowia,  trwałej  niezdolności  do  wykonywania  swoich  kompetencji,  określa  ustawa 

federalna.  



3. Prezydent Federacji Rosyjskiej, po zaprzestaniu wykonywania swoich obowiązków, może 

zostać  pozbawiony  immunitetu  w  sposób  przewidziany  w  art.  93  Konstytucji  Federacji 

Rosyjskiej.”; 

19) artykuł 93 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 93 

1.  Prezydent  Federacji  Rosyjskiej  może  zostać  złożony  z  urzędu  a  Prezydent  Federacji 

Rosyjskiej,  który  zaprzestał  pełnienia  obowiązków,  pozbawiony  immunitetu,  przez  Radę 

Federacji,  jedynie  na  podstawie wniesionego  przez Dumę Państwową oskarżenia  o  zdradę 

państwa lub popełnienie innego ciężkiego przestępstwa, potwierdzonego orzeczeniem Sądu 

Najwyższego Federacji Rosyjskiej o wystąpieniu w działaniach Prezydenta Federacji Rosyjskiej, 

zarówno  tego,  który  pełni  obowiązki,  jak  i w  tego,  który  zaprzestał  ich  pełnienia,  znamion 

przestępstwa, oraz orzeczeniem Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej o przestrzeganiu 

obowiązującego trybu wniesienia oskarżenia. 

2. Uchwała Dumy Państwowej o wniesieniu oskarżenia oraz uchwała Rady Federacji o złożeniu 

Prezydenta  Federacji  Rosyjskiej  z  urzędu,  albo  o  pozbawieniu  immunitetu  Prezydenta 

Federacji Rosyjskiej, który zaprzestał pełnienia obowiązków, winny być podjęte większością 

dwóch  trzecich  ogólnej  liczby  głosów  senatorów  Federacji  Rosyjskiej  i  odpowiednio, 

deputowanych do dumy Państwowej, z inicjatywy co najmniej jednej trzeciej deputowanych 

do  Dumy  Państwowej  i  zgodnie  z  wnioskiem  komisji  specjalnej,  powołanej  przez  Dumę 

Państwową. 

3.  Uchwała  Rady  Federacji  o  złożeniu  z  urzędu  Prezydenta  Federacji  Rosyjskiej  albo  o 

pozbawieniu  immunitetu  Prezydenta  Federacji  rosyjskiej,  który  zaprzestał  pełnienia 

obowiązków, winna być podjęta nie później niż w ciągu trzech miesięcy po wniesieniu przez 

Dumę Państwową oskarżenia przeciwko prezydentowi. Jeżeli w tym terminie Rada Federacji 

nie podejmie uchwały, oskarżenie wobec prezydenta uznaje się za oddalone.”; 

20) artykuł 95 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 95 

1. Zgromadzenie Federalne składa się z dwóch izb – Rady Federacji i Dumy Państwowej. 

2. Rada Federacji składa się z senatorów federacji Rosyjskiej. 



W skład Rady Federacji wchodzą: 

a) dwóch przedstawicieli  każdego  z podmiotów Federacji Rosyjskiej:  po  jednym z  ramienia 

ustawodawczego (przedstawicielskiego) i wykonawczego organu władzy państwowej – na czas 

kadencji odpowiedniego organu; 

b) Prezydent Federacji Rosyjskiej, który zakończył pełnienie obowiązków związku z upływem 

kadencji,  albo w  jej  trakcie  ze względu na podanie  się do dymisji  – dożywotnio. Prezydent 

Federacji Rosyjskiej, który zakończył pełnienie obowiązków związku z upływem kadencji, albo 

w jej trakcie ze względu na podanie się do dymisji, ma prawo odmówić pełnienia obowiązków 

senatora Federacji Rosyjskiej; 

c)  nie  więcej  niż  30  przedstawicieli  Federacji  Rosyjskiej,  powołanych  przez  Prezydenta 

Federacji Rosyjskiej, z których nie więcej niż siedmiu może być mianowanych dożywotnio. 

3. Łączną liczbę senatorów Federacji Rosyjskiej określa się na podstawie liczby przedstawicieli 

podmiotów Federacji Rosyjskiej wymienionych w art. 65 Konstytucji Federacji Rosyjskiej oraz 

liczby  osób  wykonujących  obowiązki  senatorów  Federacji  Rosyjskiej,  o  których  mowa  w 

ustępach „b” i „c” ustępu 2 niniejszego artykułu. 

4. Senatorem Federacji Rosyjskiej może być obywatel Federacji Rosyjskiej, który ukończył 30 

lat,  jego miejscem stałego  zamieszkania  jest  Federacja Rosyjska, nie posiada  i  nie posiadał 

wcześniej  obywatelstwa  państwa  obcego,  zezwolenia  na  pobyt  lub  innego  dokumentu, 

potwierdzającego  prawo  stałego  pobytu  obywatela  Federacji  Rosyjskiej  na  terytorium 

państwa  obcego.  Senatorom  Federacji  Rosyjskiej,  w  zakresie  określonym  przez  ustawę 

federalną, zakazuje się otwierania  i prowadzenia rachunków (depozytów), przechowywania 

środków pieniężnych i wartości w zagranicznych bankach, znajdujących się poza terytorium 

Federacji Rosyjskiej. 

5. Na przedstawicieli Federacji Rosyjskiej w Radzie Federacji, pełniących obowiązki senatora 

Federacji Rosyjskiej dożywotnio, mogą być mianowani obywatele, mający wybitne zasługi dla 

kraju w zakresie działalności państwowej i społecznej.  

6.  Przedstawiciele  Federacji  Rosyjskiej  w  Radzie  Federacji,  z  wyjątkiem  przedstawicieli 

Federacji Rosyjskiej wykonujących obowiązki senatorów Federacji Rosyjskiej dożywotnio, są 

mianowani na okres sześciu lat.  

7. Duma Państwowa składa się z 450 deputowanych.”; 



21) w artykule 97: 

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na deputowanego do Dumy Państwowej może być wybrany obywatel Federacji Rosyjskiej, 

który ukończył 21 lat i jest uprawniony do udziału w wyborach, miejscem stałego zamieszkania 

jest Federacja Rosyjska, nie posiada i nie posiadał wcześniej obywatelstwa państwa obcego, 

zezwolenia  na  pobyt  lub  innego  dokumentu,  potwierdzającego  prawo  stałego  pobytu 

obywatela  Federacji  Rosyjskiej  na  terytorium  państwa  obcego.  Deputowanym  Federacji 

Rosyjskiej,  w  zakresie  określonym  przez  ustawę  federalną,  zakazuje  się  otwierania  i 

prowadzenia  rachunków  (depozytów),  przechowywania  środków  pieniężnych  i  wartości  w 

zagranicznych bankach, znajdujących się poza terytorium Federacji Rosyjskiej. 

b) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ta sama osoba nie może być jednocześnie senatorem Federacji Rosyjskiej i deputowanym 

do Dumy Państwowej. Deputowany do Dumy Państwowej nie może być deputowanym innych 

organów przedstawicielskich władzy państwowej i organów samorządu lokalnego.”; 

22) ustęp 1 artykułu 98 otrzymuje brzmienie: 

1.  Senatorom  Federacji  Rosyjskiej  i  deputowanym  do  Dumy  Państwowej  w  całym  okresie 

sprawowania obowiązków przysługuje immunitet. Nie mogą być zatrzymani, aresztowani ani 

poddani  przeszukaniu,  z  wyjątkiem  przypadków  zatrzymania  na miejscu  przestępstwa,  jak 

również objęci nadzorem, z wyjątkiem przypadków, przewidzianych przez ustawę federalną w 

celu zapewnienia bezpieczeństwa innych osób.”; 

23) ustęp 3 artykułu 100 otrzymuje brzmienie 

„3.  Izby  mogą  zbierać  się  wspólnie  w  celu  wysłuchiwania  orędzi  Prezydenta  Federacji 

Rosyjskiej.”; 

24) w artykule 102: 

a) w ustępie 1: 

punkt „f” otrzymuje brzmienie: 

„f)  złożenie  z  urzędu Prezydenta  Federacji  Rosyjskiej;  pozbawienie  immunitetu  Prezydenta 

Federacji Rosyjskiej, który zaprzestał pełnienia obowiązków;”; 



punkt „g” otrzymuje brzmienie:  

„g)  powoływanie  na  wniosek  Prezydenta  Federacji  Rosyjskiej  Przewodniczącego  Sądu 

Konstytucyjnego  Federacji  Rosyjskiej,  zastępcy  Przewodniczącego  Sądu  Konstytucyjnego 

Federacji Rosyjskiej  i sędziów Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, Przewodniczącego 

Sądu  Najwyższego  Federacji  Rosyjskiej,  zastępców  Przewodniczącego  Sądu  Najwyższego 

Federacji  Rosyjskiej  i  sędziów  Sądu  Najwyższego  Federacji  Rosyjskiej  Sądu  Najwyższego 

Federacji Rosyjskiej;”; 

punkt „h” otrzymuje brzmienie: 

„h)  przeprowadzanie  konsultacji  w  sprawie  przedstawionych  przez  Prezydenta  Federacji 

Rosyjskiej  kandydatur  na  stanowiska  Prokuratora  Generalnego  Federacji  Rosyjskiej, 

zastępców Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej, prokuratorów podmiotów Federacji 

Rosyjskiej, prokuratorów wojskowych i prokuratorów innych wyspecjalizowanych prokurator, 

równych rangom prokuratorom podmiotów Federacji Rosyjskiej;”; 

punkt „i” otrzymuje brzmienie: 

„i)  powoływanie  i  odwoływanie,  na  wniosek  Prezydenta  Federacji  Rosyjskiej, 

Przewodniczącego Izby Obrachunkowej oraz połowy składu audytorów Izby Obrachunkowej;”; 

dodaje się punkt „j” w brzmieniu: 

„j)  przeprowadzanie  konsultacji  w  sprawie  przedstawionych  przez  Prezydenta  Federacji 

Rosyjskiej kandydatur na stanowiska kierowników federalnych organów władzy wykonawczej 

(w  tym  ministrów  federalnych)  odpowiedzialnych  za  obronę,  bezpieczeństwo  państwa, 

sprawy wewnętrzne, wymiar  sprawiedliwości,  sprawy zagraniczne,  zapobieganie  sytuacjom 

kryzysowym i zarządzanie klęskami żywiołowymi oraz bezpieczeństwo publiczne;”; 

dodaje się punkt „k” w brzmieniu: 

„k)  odwołanie  z  urzędu,  na  wniosek  Prezydenta  Federacji  Rosyjskiej,  na  podstawie 

konstytucyjnej  ustawy  federalnej,  Przewodniczącego  Sądu  Konstytucyjnego  Federacji 

Rosyjskiej,  zastępcy  Przewodniczącego  Sądu  Konstytucyjnego  Federacji  Rosyjskiej  oraz 

sędziów  Sądu  Konstytucyjnego  Federacji  Rosyjskiej,  przewodniczącego  Sądu  Najwyższego 

Federacji Rosyjskiej, zastępców Przewodniczący Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej oraz 

sędziów  Sądu  Najwyższego  Federacji  Rosyjskiej,  przewodniczących,  zastępców 



przewodniczących  i  sędziów  sądów  kasacyjnych  i  apelacyjnych,  w  przypadku  popełnienia 

czynu godzącego w cześć i godność sędziego, a także w innych przypadkach, przewidzianych 

w  konstytucyjnej  ustawie  federalnej,  wskazujących  na  niemożność  pełnienia  obowiązków 

przez sędziego;”; 

dodaje się punkt „l” w brzmieniu: 

„l)  wysłuchanie  rocznych  sprawozdań  Prokuratora  Generalnego  Federacji  Rosyjskiej, 

dotyczących stanu praworządności i porządku prawnego w Federacji Rosyjskiej.”; 

b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Uchwały Rady Federacji  podejmowane  są większością  głosów ogólnej  liczby  senatorów 

Federacji  Rosyjskiej,  o  ile  Konstytucja  Federacji  Rosyjskiej  nie  przewiduje  innego  trybu 

podejmowania uchwał.”; 

25) w ustępie 1 artykułu 103: 

a) punkt „a” otrzymuje brzmienie: 

„a)  zatwierdzanie,  na  wniosek  Prezydenta  Federacji  Rosyjskiej,  kandydata  na 

Przewodniczącego Rządu Federacji Rosyjskiej;”; 

b) dodaje się punkt „a1” w brzmieniu 

„zatwierdzanie,  na  wniosek  Przewodniczącego  Rządu  Federacji  Rosyjskiej,  kandydatów  na 

zastępców Przewodniczącego Rządu Federacji Rosyjskiej i ministrów federalnych, z wyjątkiem 

ministrów federalnych, o których mowa w art. 83 ust. „e1” Konstytucji Federacji Rosyjskiej;”; 

c) dodaje się punkt „d1” w brzmieniu 

„d1) wysłuchiwanie rocznych sprawozdań Centralnego Banku Federacji Rosyjskiej;”; 

d) punkt „e” otrzymuje brzmienie: 

„e)  mianowanie  i  odwoływanie,  na  wniosek  prezydenta  Federacji  Rosyjskiej,  zastępcy 

przewodniczącego  Izby  Obrachunkowej  oraz  połowy  całkowitej  liczby  audytorów  Izby 

Obrachunkowej;”; 

e) punkt „f” otrzymuje brzmienie: 

„f)  powoływanie  i  odwoływanie  Pełnomocnika  ds.  Praw  Człowieka,  działającego  zgodnie  z 

federalną  ustawą  konstytucyjną.  Pełnomocnikiem  ds.  praw  człowieka  może  być  obywatel 



Federacji  Rosyjskiej,  którego  miejscem  stałego  zamieszkania  jest  Federacja  Rosyjska,  nie 

posiada  i  nie  posiadał  wcześniej  obywatelstwa  państwa  obcego,  zezwolenia  na  pobyt  lub 

innego dokumentu, potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Federacji Rosyjskiej 

na terytorium państwa obcego. Pełnomocnikowi ds. Praw Człowieka, w zakresie określonym 

przez  ustawę  federalną,  zakazuje  się  otwierania  i  prowadzenia  rachunków  (depozytów), 

przechowywania środków pieniężnych i wartości w zagranicznych bankach, znajdujących się 

poza terytorium Federacji Rosyjskiej;”; 

f) punkt „h” otrzymuje brzmienie: 

„h) wnoszenie oskarżenia wobec Prezydenta Federacji Rosyjskiej w celu złożenia go z urzędu 

albo wobec Prezydenta  Federacji  Rosyjskiej,  który  zakończył wykonywanie obowiązków, w 

celu pozbawienia go immunitetu”.; 

26) dodaje się artykuł 1031 w brzmieniu: 

„Artykuł 1031 

Rada  Federacji  i  Duma  Państwowa  mają  prawo  sprawować  kontrolę  parlamentarną,  w 

szczególności  kierować  zapytania  parlamentarne  do  kierowników  organów  państwowych  i 

organów samorządu lokalnego, w sprawach wchodzących w zakres kompetencji tych organów 

i  urzędników.  Tryb  sprawowania  kontroli  parlamentarnej  określają  ustawy  federalne  i 

regulaminy izb Zgromadzenia Federalnego.”; 

27) ustęp 1 artykułu 104 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Prawo  inicjatywy  ustawodawczej  przysługuje  Prezydentowi  Federacji  Rosyjskiej,  Radzie 

Federacji,  senatorom  Federacji  Rosyjskiej,  deputowanym  do  Dumy  Państwowej,  Rządowi 

Federacji Rosyjskiej oraz ustawodawczym (przedstawicielskim) organom podmiotów Federacji 

Rosyjskiej.  Prawo  inicjatywy  ustawodawczej  przysługuje  również  Sądowi  Konstytucyjnemu 

Federacji Rosyjskiej i Sądowi Najwyższemu Federacji Rosyjskiej w sprawach odnoszących się 

do ich działania.”; 

28) ustęp 3 artykułu 107 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli Prezydent Federacji Rosyjskiej, w ciągu czternastu dni od chwili przekazania, odrzuci 

ustawę  federalną, wówczas Duma  Państwowa  i  Rada  Federacji w  trybie  określonym przez 

Konstytucję Federacji Rosyjskiej ponownie rozpatrują taką ustawę. Jeżeli podczas powtórnego 



rozpatrywania  ustawa  federalna  zostanie  zaaprobowana,  we  wcześniej  uchwalonym 

brzmieniu, większością co najmniej dwóch trzecich głosów ogólnej liczby senatorów Federacji 

Rosyjskiej  i  deputowanych  do  Dumy  Państwowej,  Prezydent  Federacji  Rosyjskiej  w  ciągu 

siedmiu dni podpisuje ustawę i zarządza jej ogłoszenie. Jeżeli Prezydent Federacji Rosyjskiej w 

czasie biegu tego terminu zwróci się do Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej z wnioskiem 

o sprawdzenie zgodności ustawy federalnej z Konstytucją, to termin podpisania ustawy zostaje 

zawieszony na czas rozpatrzenia wniosku przez Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej. Jeżeli 

Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej potwierdzi zgodność ustawy federalnej z Konstytucją, 

Prezydent Federacji Rosyjskiej podpisuje ustawę w ciągu trzech dni od daty podjęcia decyzji 

przez Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej. Jeżeli Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej nie 

potwierdzi  zgodności  ustawy  federalnej  z  Konstytucją,  to  Prezydent  Federacji  Rosyjskiej 

zwraca go Dumie Państwowej bez podpisu.”;”; 

29) ustęp 2 artykułu 108 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Konstytucyjną  ustawę  federalną  uważa  się  za  uchwaloną,  jeżeli  została  zaaprobowana 

większością co najmniej trzech czwartych głosów ogólnej liczby Senatorów Federacji Rosyjskiej 

i  co  najmniej  dwóch  trzecich  głosów  ogólnej  liczby  deputowanych  do  Dumy  Państwowej. 

Uchwaloną konstytucyjną ustawę federalną Prezydent Federacji Rosyjskiej podpisuje w ciągu 

czternastu dni  i zarządza jej ogłoszenie. Jeżeli Prezydent Federacji Rosyjskiej w czasie biegu 

tego  terminu  zwróci  się  do  Sądu  Konstytucyjnego  Federacji  Rosyjskiej  z  wnioskiem  o 

sprawdzenie zgodności konstytucyjnej ustawy federalnej z Konstytucją, to termin podpisania 

ustawy zostaje zawieszony na czas rozpatrzenia wniosku przez Sąd Konstytucyjny Federacji 

Rosyjskiej.  Jeżeli Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej potwierdzi zgodność konstytucyjnej 

ustawy  federalnej  z  Konstytucją,  Prezydent  Federacji  Rosyjskiej  podpisuje  ustawę w  ciągu 

trzech dni od daty podjęcia decyzji przez Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej.  Jeżeli  Sąd 

Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej nie potwierdzi zgodności konstytucyjnej ustawy federalnej 

z Konstytucją, to Prezydent Federacji Rosyjskiej zwraca go Dumie Państwowej bez podpisu.”;”; 

30) ustęp 1 artykułu 109 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Duma  Państwowa  może  zostać  rozwiązana  przez  Prezydenta  Federacji  Rosyjskiej  w 

przypadkach przewidzianych artykułami 111, 112 i 117 Konstytucji Federacji Rosyjskiej.”; 

31) w artykule 110 



a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Władzę  wykonawczą  w  Federacji  Rosyjskiej  sprawuje  Rząd  Federacji  Rosyjskiej  pod 

ogólnym zwierzchnictwem Prezydenta Federacji Rosyjskiej;”; 

b) dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: 

„3. Rząd Federacji Rosyjskiej kieruje działalnością federalnych organów władzy wykonawczej, 

z wyjątkiem federalnych organów władzy wykonawczej, którymi kieruje Prezydent Federacji 

Rosyjskiej.”; 

c) dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczącym Rządu Federacji Rosyjskiej, zastępcą Przewodniczącego Rządu Federacji 

Rosyjskiej,  ministrem  federalnym  lub  innym  zwierzchnikiem  federalnego  organu  władzy 

wykonawczej może być obywatel Federacji Rosyjskiej, który ukończył 30 lat, który nie posiada 

i  nie  posiadał  wcześniej  obywatelstwa  państwa  obcego,  zezwolenia  na  pobyt  lub  innego 

dokumentu,  potwierdzającego  prawo  stałego  pobytu  obywatela  Federacji  Rosyjskiej  na 

terytorium  państwa  obcego.  Przewodniczącemu  Rządu  Federacji  Rosyjskiej,  zastępcom 

Przewodniczącego  Rządu  Federacji  Rosyjskiej, ministrom  federalnym  i  innym  kierownikom 

federalnych organów wykonawczych, w zakresie określonym przez ustawę federalną, zakazuje 

się otwierania i prowadzenia rachunków (depozytów), przechowywania środków pieniężnych 

i wartości w zagranicznych bankach, znajdujących się poza terytorium Federacji Rosyjskiej.”; 

32) w artykule 111: 

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przewodniczącego Rządu Federacji Rosyjskiej powołuje Prezydent Federacji Rosyjskiej po 

zatwierdzeniu jego kandydatury przez Dumę Państwową.”; 

b) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Przedłożenie  w  sprawie  kandydata  na  Przewodniczącego  Rządu  Federacji  Rosyjskiej 

Prezydent Federacji Rosyjskiej kieruje do Dumy Państwowej nie później, niż w ciągu dwóch 

tygodni  od  objęcia  urzędu  przez  nowo  wybranego  Prezydenta  Federacji  Rosyjskiej  lub  od 

chwili  dymisji  Rządu  Federacji  Rosyjskiej,  albo  w  ciągu  tygodnia  od  dnia  odrzucenia 

kandydatury  przez  Dumę  Państwową,  odwołania  Przewodniczącego  Rządu  Federacji 

Rosyjskiej z urzędu przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej albo jego podania się do dymisji.”;. 



c) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Duma  Państwowa  rozpatruje  przedłożoną we wniosku  Prezydenta  Federacji  Rosyjskiej 

kandydaturę  na  Przewodniczącego Rady Ministrów w  ciągu  tygodnia  od  dnia  przedłożenia 

wniosku.”; 

d) ustęp 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Po trzykrotnym odrzuceniu przez Dumę Państwową przedstawionych  jej kandydatur na 

stanowisko  Przewodniczącego  Rządu  Federacji  Rosyjskiej,  Prezydent  Federacji  Rosyjskiej 

powołuje  Przewodniczącego  Rządu  Federacji  Rosyjskiej.  W  takim  przypadku  Prezydent 

Federacji Rosyjskiej ma prawo rozwiązać Dumę Państwową i zarządzić nowe wybory. 

artykuł 112 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 112 

1.  Przewodniczący  Rządu  Federacji  Rosyjskiej,  nie  później  niż  w  ciągu  tygodnia  od  dnia 

powołania,  przedstawia  Prezydentowi  Federacji  Rosyjskiej  wnioski  dotyczące  struktury 

federalnych  organów  władzy  wykonawczej,  poza  przypadkiem,  w  którym  poprzedni 

Przewodniczący Rządu Federacji Rosyjskiej został odwołany ze stanowiska przez Prezydenta 

Federacji Rosyjskiej. 

2. Przewodniczący Rządu Federacji Rosyjskiej przedkłada Dumie Państwowej do zatwierdzenia 

kandydatury zastępców Przewodniczącego Rządu Federacji Rosyjskiej ministrów federalnych 

(z  wyłączeniem ministrów  federalnych,  wskazanych  w  punkcie  e1  artykułu  83  Konstytucji 

Federacji Rosyjskiej). Duma Państwowa nie później niż w ciągu tygodnia podejmuje uchwałę 

w sprawie przedstawionych kandydatur. 

3.  Wiceprzewodniczących  rządu  Federacji  Rosyjskiej  i  ministrów  federalnych,  których 

kandydatury  zostały  zatwierdzone  przez  Dumę  Państwową,  powołuje  Prezydent  Federacji 

Rosyjskiej.  Prezydent  Federacji  Rosyjskiej  nie  ma  prawa  odmówić  powołania 

wiceprzewodniczących  rządu  Federacji  Rosyjskiej  i  ministrów  federalnych,  których 

kandydatury zostały zatwierdzone przez Dumę Państwową. 

4.  Po  trzykrotnym  odrzuceniu  przez  Dumę  Państwową  przedstawionych  kandydatur  na 

stanowiska zastępców Przewodniczącego Rządu Federacji Rosyjskiej i ministrów federalnych, 

złożone zgodnie z ustępem 2 tego artykułu, Prezydent Federacji Rosyjskiej ma prawo powołać 



wicepremierów  rządu  Federacji  Rosyjskiej  i  ministrów  federalnych  spośród  kandydatów 

przedstawionych przez Przewodniczącego Rządu Federacji Rosyjskiej.  Jeżeli po  trzykrotnym 

odrzuceniu przez Dumę Państwową kandydatur, przedstawionych zgodnie z ustępem 2 tego 

artykułu, więcej niż jedna trzecia stanowisk członków rządu Federacji Rosyjskiej (z wyjątkiem 

stanowisk ministrów federalnych, o których mowa w ustępie „e1” art. 83 Konstytucji Federacji 

Rosyjskiej)  pozostanie  nieobsadzona,  Prezydent  Federacji  Rosyjskiej może  rozwiązać Duma 

Państwowa i zarządzić nowe wybory.  

5. W przypadku przewidzianym w art. 111 ust. 4 Konstytucji Federacji Rosyjskiej, a także w 

przypadku  rozwiązania  Dumy  Państwowej  zgodnie  z  Konstytucją  Federacji  Rosyjskiej, 

Prezydent Federacji Rosyjskiej powołuje wicepremierów rządu Federacji Rosyjskiej i ministrów 

federalnych  spośród  (z  wyjątkiem  stanowisk  ministrów  federalnych,  o  których  mowa  w 

ustępie  „e1”  art.  83  Konstytucji  Federacji  Rosyjskiej)  zgodnie  z wnioskiem  Rządu  Federacji 

Rosyjskiej.”; 

34) artykuł 113 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 113 

Przewodniczący  Rządu  Federacji  Rosyjskiej,  zgodnie  z  Konstytucją  Federacji  Rosyjskiej, 

ustawami  federalnymi,  dekretami,  rozporządzeniami  i  zarządzeniami  Prezydenta  Federacji 

Rosyjskiej  organizuje  pracę  Rządu  Federacji  Rosyjskiej.  Przewodniczący  Rządu  Federacji 

Rosyjskiej  ponosi  osobistą  odpowiedzialność  przed  Prezydentem  Federacji  Rosyjskiej  za 

realizację przyznanych Rządowi Federacji Rosyjskiej kompetencji.”; 

35) w ustępie 1 artykułu 114: 

a) punkt „c” otrzymuje brzmienie 

„c)  zapewnia  realizację  w  Federacji  Rosyjskiej  zorientowanej  socjalnie  jednolitej  polityki 

państwowej w dziedzinie kultury, nauki, edukacji, ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych, 

wsparcia, wzmocnienia i ochrony rodziny, ochrony tradycyjnych wartości rodzinnych, a także 

w sferze ochrony środowiska naturalnego;”; 

b) dodaje się punkt „c1” w brzmieniu: 

„c1)  zapewnia  wsparcie  państwa  dla  rozwoju  naukowego  i  technologicznego  Federacji 

Rosyjskiej, zachowania i rozwoju jej potencjału naukowego;”; 



c) dodaje się punkt „c2” w brzmieniu: 

„c2)  zapewnia  funkcjonowanie  systemu ochrony  socjalnej  inwalidów opartego na pełnym  i 

równym  korzystaniu  przez  nich  z  praw  i  wolności  człowieka  i  obywatela,  ich  społecznej 

integracji  bez  jakiejkolwiek  dyskryminacji,  tworzenie  środowiska  dostępnego  dla  osób 

niepełnosprawnych i poprawę jakości ich życia;”; 

d) dodaje się punkt „f1” w brzmieniu: 

„f1) podejmuje działania na rzecz wspierania instytucji społeczeństwa obywatelskiego, w tym 

organizacji  niedochodowych,  zapewnia  ich  udział  w  opracowywaniu  i  wdrażaniu  polityki 

państwa;”; 

e) dodaje się punkt „f2” w brzmieniu: 

„f2) podejmuje działania na rzecz wspierania działalności dobrowolnej (wolontariatu);”; 

f) dodaje się punkt „f3” w brzmieniu: 

„f3) promuje rozwój przedsiębiorczości i inicjatywy prywatnej;”; 

g) dodaje się punkt „f4” w brzmieniu: 

„f4)  zapewnia wdrożenie  zasad  partnerstwa  socjalnego w  zakresie  regulacji  pracy  i  innych 

bezpośrednio z nią powiązanych stosunków;”; 

h) dodaje się punkt „f5” w brzmieniu: 

„f5)  podejmuje  działania mające  na  celu  stworzenie  korzystnych warunków  życia  ludności, 

zmniejszenie negatywnego wpływu działalności gospodarczej i działalności innego rodzaju na 

środowisko,  zachowanie  unikalnej  przyrodniczej  i  biologicznej  różnorodności  kraju  i 

kształtowanie w społeczeństwie odpowiedzialnego podejścia do zwierząt;”; 

i) dodaje się punkt „f6” w brzmieniu: 

„f6)  stwarza  warunki  dla  rozwoju  systemu  edukacji  ekologicznej  obywateli  i  kształtowania 

kultury ekologicznej;”; 

36) w artykule 115: 

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 



„1.  Na  podstawie  i  w  celu  wykonania  Konstytucji  Federacji  Rosyjskiej,  ustaw  federalnych, 

dekretów, rozporządzeń i zarządzeń Prezydenta Federacji Rosyjskiej Rząd Federacji Rosyjskiej 

wydaje uchwały i rozporządzenia oraz zapewnia ich wykonanie.”; 

b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Uchwały  i  rozporządzenia  Rządu  Federacji  Rosyjskiej  w  przypadku  ich  sprzeczności  z 

Konstytucją  Federacji  Rosyjskiej,  ustawami  federalnymi,  dekretami  i  rozporządzeniami 

Prezydenta Federacji Rosyjskiej mogą zostać uchylone przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej.”; 

37) w artykule 117 

a) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Duma Państwowa może wyrazić Rządowi Federacji Rosyjskiej wotum nieufności. Uchwała 

o wyrażeniu wotum nieufności dla Rządu Federacji Rosyjskiej podejmowana jest większością 

głosów  ogólnej  liczby  deputowanych  do  Dumy  Państwowej.  Po  wyrażeniu  przez  Dumę 

Państwową wotum nieufności dla Rządu Federacji Rosyjskiej, Prezydent Federacji Rosyjskiej 

ma  prawo  zdymisjonować  Rząd  Federacji  Rosyjskiej  lub  nie  zgodzić  się  z  decyzją  Dumy 

Państwowej. W przypadku gdy Duma Państwowa w ciągu trzech miesięcy powtórnie wyrazi 

wotum nieufności Rządowi Federacji Rosyjskiej, Prezydent Federacji Rosyjskiej dymisjonuje 

Rząd Federacji Rosyjskiej albo rozwiązuje Dumę Państwową i zarządza nowe wybory.”; 

b) ustęp 4 otrzymuje brzmienie: 

4.  Przewodniczący  Rządu  Federacji  Rosyjskiej  może  zwrócić  się  do  Dumy  Państwowej  z 

wnioskiem o udzielenie wotum zaufania Rządowi Federacji Rosyjskiej, który jest rozpatrywany 

w ciągu siedmiu dni. Jeżeli Duma Państwowa odmówi udzielenia wotum zaufania, Prezydent 

w  ciągu  siedmiu  dni  ma  prawo  podjąć  decyzję  o  dymisji  Rządu  albo  o  rozwiązaniu  Dumy 

Państwowej  i  zarządzeniu nowych wyborów.  Jeżeli  rząd Federacji Rosyjskiej w ciągu  trzech 

miesięcy  ponownie wystąpi  do Dumy  Państwowej  o wotum  zaufania,  a  Duma  Państwowa 

odmówi  udzielenia  wotum  zaufania  dla  Rządu  Federacji  Rosyjskiej,  Prezydent  Federacji 

Rosyjskiej podejmuje decyzję o dymisji Rządu Federacji Rosyjskiej albo o rozwiązaniu Dumy 

Państwowej i zarządzeniu nowych wyborów.”; 

c) dodaje się ustęp 41 w brzmieniu: 



„41. Przewodniczący rządu Federacji Rosyjskiej, zastępca Przewodniczącego Rządu Federacji 

Rosyjskiej, a także minister federalny mają prawo do złożenia dymisji, która zostaje przyjęta 

albo odrzucona przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej.”; 

d) ustęp 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku dymisji albo odwołania Rząd Federacji Rosyjskiej, na polecenie Prezydenta 

Federacji  Rosyjskiej,  kontynuuje  działalność  do  czasu  utworzenia  nowego  Rządu  Federacji 

Rosyjskiej.  W  przypadku  odwołania  Przewodniczącego  Rządu  Federacji  Rosyjskiej  ze 

stanowiska  przez  Prezydenta  Federacji  Rosyjskiej  lub  jego  dymisji,  a  także  zastępcy 

Przewodniczącego Rządu Federacji Rosyjskiej  lub ministra  federalnego, Prezydent Federacji 

Rosyjskiej  ma  prawo  polecić  tej  osobie  dalsze  wypełnianie  obowiązków  służbowych  lub 

powierzyć je innej osobie do czasu obsadzenia stanowiska.”; 

e) dodaje się ustęp 6 w brzmieniu: 

„6. Duma Państwowa nie może wyrazić wotum nieufności wobec Rządu Federacji Rosyjskiej, 

a Przewodniczący Rządu Federacji Rosyjskiej nie może występować do Dumy Państwowej o 

wotum zaufania w przypadkach przewidzianych w art. 109 ust. ust. 3 – 5 Konstytucji Federacji 

Rosyjskiej, a także w ciągu roku po mianowaniu Przewodniczącego Rządu Federacji Rosyjskiej 

zgodnie z art. 111 ust. 4 Konstytucji Federacji Rosyjskiej.”; 

38) w artykule 118: 

a) ustęp 2 przyjmuje następujące brzmienie: 

„2. Władzę  sądowniczą  sprawuje  się  w  drodze  postępowania  konstytucyjnego,  cywilnego, 

arbitrażowego, administracyjnego i karnego.”; 

b) ustęp 3 przyjmuje następujące brzmienie: 

„3. System sądów Federacji Rosyjskiej określa Konstytucja Federacji Rosyjskiej i konstytucyjna 

ustawa  federalna.  System  sądów  Federacji  Rosyjskiej  tworzą  Sąd  Konstytucyjny  Federacji 

Rosyjskiej, Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej, federalne sądy powszechne, sądy arbitrażowe 

i  sędziowie  pokoju  podmiotów  Federacji  Rosyjskiej.  Tworzenie  sądów  specjalnych  jest 

niedopuszczalne.”; 

39) artykuł 119 otrzymuje brzmienie: 



„Artykuł 119 

Sędziami  mogą  być  obywatele  Federacji  Rosyjskiej,  którzy  ukończyli  25  lat,  legitymują  się 

wyższym wykształceniem prawniczym  i  co najmniej  pięcioletnim  stażem pracy w  zawodzie 

prawniczym, których miejscem stałego zamieszkania  jest Federacja Rosyjska  i nie posiadają 

obywatelstwa  państwa  obcego,  zezwolenia  na  pobyt  lub  innego  dokumentu, 

potwierdzającego  prawo  stałego  pobytu  obywatela  Federacji  Rosyjskiej  na  terytorium 

państwa obcego. Sędziom sądów Federacji Rosyjskiej, w zakresie określonym przez ustawę 

federalną, zakazuje się otwierania  i prowadzenia rachunków (depozytów), przechowywania 

środków  pieniężnych  i  innych  wartości  w  zagranicznych  bankach,  znajdujących  się  poza 

terytorium  Federacji  Rosyjskiej.  Ustawa  federalna  może  określać  dodatkowe  wymagania 

sędziów sądów Federacji Rosyjskiej.”; 

40) w artykule 125: 

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie 

„1. Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej  jest najwyższym w Federacji Rosyjskiej sądowym 

organem kontroli konstytucyjnej, wykonującym władzę sądowniczą w drodze postępowania 

konstytucyjnego  dla  ochrony  podstaw  porządku  konstytucyjnego,  podstawowych  praw  i 

wolności  człowieka  i  obywatela,  zapewnienia  zwierzchności  i  bezpośredniego  działania 

Konstytucji Federacji Rosyjskiej na całym terytorium Federacji Rosyjskiej. Sąd Konstytucyjny 

Federacji Rosyjskiej składa się z 11 sędziów, w tym z Prezesa Sądu Konstytucyjnego Federacji 

Rosyjskiej i jego zastępcy.”; 

b) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej, na wniosek Prezydenta Federacji Rosyjskiej, Rady 

Federacji, Dumy Państwowej, jednej piątej senatorów Federacji Rosyjskiej lub deputowanych 

do Dumy  Państwowej,  Rządu  Federacji  Rosyjskiej,  Sądu Najwyższego  Federacji  Rosyjskiej  i 

Naczelnego Sądu Arbitrażowego Federacji Rosyjskiej oraz organów władzy ustawodawczej  i 

wykonawczej  podmiotów  Federacji  Rosyjskiej,  rozstrzyga  sprawy  zgodności  z  Konstytucją 

Federacji Rosyjskiej: 

a) konstytucyjnych ustaw federalnych, ustaw federalnych, aktów normatywnych Prezydenta 

Federacji Rosyjskiej, Rady Federacji, Dumy Państwowej i Rządu Federacji Rosyjskiej; 



b) konstytucji republik, statutów, jak również ustaw i innych aktów normatywnych podmiotów 

Federacji Rosyjskiej, wydanych w sprawach należących do zakresu działania organów władzy 

państwowej  Federacji  Rosyjskiej  oraz  wspólnego  zakresu  działania  organów  władzy 

państwowej  Federacji  Rosyjskiej  i  organów  władzy  państwowej  podmiotów  Federacji 

Rosyjskiej; 

c)  umów  między  organami  władzy  państwowej  Federacji  Rosyjskiej  a  organami  władzy 

państwowej podmiotów Federacji Rosyjskiej oraz umów między organami władzy państwowej 

podmiotów Federacji Rosyjskiej; 

d) umów międzynarodowych Federacji Rosyjskiej przed ich wejściem w życie.”; 

c) ustęp 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej, w trybie określonym przez konstytucyjną ustawę 

federalną, bada: 

a) na podstawie skarg o naruszanie konstytucyjnych praw i wolności obywateli – zgodność z 

konstytucją ustaw i innych aktów normatywnych, wskazanych w punktach „a” i „b” ustępu 2 

tego artykułu, zastosowanych w konkretnej sprawie, o ile zostały wyczerpane wszystkie inne 

krajowe środki ochrony sądowej; 

b)  na  wniosek  sądów  –  zgodność  z  konstytucją  ustaw  i  innych  aktów  normatywnych, 

wskazanych w punktach „a” i „b” ustępu 2 tego artykułu, mających zastosowanie w konkretnej 

sprawie;”; 

d) dodaje się ustęp 51 w brzmieniu: 

„51) Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej: 

a) na wniosek Prezydenta Federacji Rosyjskiej bada zgodność z konstytucją projektów ustaw 

Federacji  Rosyjskiej,  wnoszących  poprawki  do  Konstytucji  Federacji  Rosyjskiej,  projektów 

konstytucyjnych ustaw  federalnych  i  ustaw  federalnych,  a  także ustaw przyjętych w  trybie 

przewidzianym ust. ust 2 i 3 artykułu 107 i ust. 2 artykułu 108 Konstytucji Federacji Rosyjskiej, 

przed ich podpisaniem przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej. 

b) w trybie, określonym przez konstytucyjną ustawę federalną, rozstrzyga kwestię możliwości 

wykonania decyzji organów międzynarodowych, przyjętych na podstawie postanowień umów 

międzynarodowych, których stroną jest Federacja Rosyjska, o treści sprzecznej z Konstytucją 



Federacji  Rosyjskiej,  jak  również  możliwości  wykonania  decyzji  zagranicznego  lub 

międzynarodowego (międzypaństwowego) sądu, zagranicznego lub międzynarodowego sądu 

rozjemczego (arbitrażowego), nakładające obowiązki na Federację Rosyjską, jeżeli decyzja jest 

sprzeczna z podstawami publicznego porządku prawnego Federacji Rosyjskiej; 

c)  na  wniosek  prezydenta  Federacji  Rosyjskiej,  w  trybie  określonym  przez  konstytucyjną 

ustawę  federalną,  sprawdza  zgodność  z  konstytucją  ustaw  podmiotu  Federacji  Rosyjskiej, 

zanim  zostaną  one  opublikowane  przez  najwyższego  urzędnika  przedmiotu  Federacji 

Rosyjskiej  (zwierzchnika  najwyższego  organu  władzy  państwowej  podmiotu  Federacji 

Rosyjskiej).”; 

e) ustęp 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Akty normatywne lub ich poszczególne przepisy, uznane za sprzeczne z Konstytucją, tracą 

moc prawną; niezgodne z Konstytucją Federacji Rosyjskiej umowy międzynarodowe Federacji 

Rosyjskiej nie wchodzą w życie  i nie  są  stosowane. Akty normatywne  lub  ich poszczególne 

przepisy  uznane  za  sprzeczne  z  Konstytucją  zgodnie  z  interpretacją  Sądu  Konstytucyjnego 

Federacji Rosyjskiej nie mogą być podstawą innych interpretacji.”;  

f) ustęp 7 otrzymuje brzmienie: 

„7.  Sąd  Konstytucyjny  Federacji  Rosyjskiej,  na  wniosek  Rady  Federacji,  orzeka  w  sprawie 

zachowania  obowiązującego  trybu  wniesienia  oskarżenia  wobec  Prezydenta  Federacji 

Rosyjskiej, a także Prezydenta Federacji Rosyjskiej nie pełniącego już swoich obowiązków, o 

zdradę państwa lub popełnienie innego ciężkiego przestępstwa.”; 

g) dodaje się ustęp 81 w brzmieniu: 

„8.  Sąd  Konstytucyjny  Federacji  Rosyjskiej  wykonuje  inne  uprawnienia,  określone  w 

konstytucyjnej ustawie federalnej”.; 

41) artykuł 126 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 126 

Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej jest najwyższym organem sądowym w sprawach cywilnych, 

w  zakresie  rozstrzygania  sporów gospodarczych, w  sprawach  karnych,  administracyjnych a 

także  innych,  podlegających  właściwości  sądów  powszechnych  i  sądów  arbitrażowych, 

tworzonych na podstawie konstytucyjnej ustawy federalnej i sprawuje władzę sądowniczą w 



drodze cywilnego, arbitrażowego, administracyjnego i karnego postępowania sądowego. Sąd 

Najwyższy  Federacji  Rosyjskiej,  w  przewiedzianych  przez  ustawę  federalną  formach 

procesowych,  sprawuje  nadzór  sądowy  nad  działalnością  sądów  powszechnych  i 

arbitrażowych oraz udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących praktyki sądowej.”; 

42) artykuł 128 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 128 

1.  Przewodniczący  Sądu  Konstytucyjnego  Federacji  Rosyjskiej,  zastępca  przewodniczącego 

Sądu  Konstytucyjnego  Federacji  Rosyjskiej  i  sędziowie  Sądu  Konstytucyjnego  Federacji 

Rosyjskiej,  Przewodniczący  Sądu  Najwyższego  Federacji  Rosyjskiej,  zastępcy 

przewodniczącego  Sądu  Najwyższego  Federacji  Rosyjskiej  i  sędziowie  Sądu  Najwyższego 

Federacji  Rosyjskiej  są  powoływani  przez  Radę  Federacji  na wniosek  Prezydenta  Federacji 

Rosyjskiej. 

2. Przewodniczący, zastępcy przewodniczących i sędziowie pozostałych sądów federalnych są 

powoływani przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej, w trybie określonym przez konstytucyjną 

ustawę federalną. 

3. Kompetencje oraz tryb tworzenia i działalności Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, 

Sądu  Najwyższego  Federacji  Rosyjskiej  i  innych  sądów  federalnych,  Naczelnego  Sądu 

Arbitrażowego  Federacji  Rosyjskiej  oraz  innych  sądów  federalnych,  określa  Konstytucja 

Federacji Rosyjskiej  i  konstytucyjna ustawa  federalna.  Tryb działania w zakresie  cywilnego, 

arbitrażowego,  administracyjnego  i  karnego  postępowania  sądowego,  regulują  ponadto 

odpowiednie akty prawa procesowego.”; 

43) artykuł 129 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 129 

1.  Prokuratura  Federacji  Rosyjskiej  stanowi  jednolity  scentralizowany  system,  realizujący 

nadzór nad przestrzeganiem Konstytucji Federacji Rosyjskiej i wykonaniem ustaw, nadzór nad 

przestrzeganiem  praw  i  wolności  człowieka  i  obywatela,  w  zakresie  swoich  kompetencji 

ścigający przestępstwa, a także wykonujący inne zadania. Kompetencje i funkcje prokuratury 

Federacji Rosyjskiej, jej organizacja i tryb działania określa ustawa federalna. 



2. Prokuratorami mogą być obywatele Federacji Rosyjskiej, których miejscem  stałego 

zamieszkania  jest  Federacja  Rosyjska  i  nie  posiadają  obywatelstwa  państwa  obcego, 

zezwolenia  na  pobyt  lub  innego  dokumentu,  potwierdzającego  prawo  stałego  pobytu 

obywatela  Federacji  Rosyjskiej  na  terytorium  państwa  obcego.  Prokuratorom,  w  zakresie 

określonym  przez  ustawę  federalną,  zakazuje  się  otwierania  i  prowadzenia  rachunków 

(depozytów),  przechowywania  środków  pieniężnych  i  innych  wartości  w  zagranicznych 

bankach, znajdujących się poza terytorium Federacji Rosyjskiej.  

3.  Prokurator Generalny  Federacji  Rosyjskiej  i  zastępcy  Prokuratora Generalnego  Federacji 

Rosyjskiej są powoływani na stanowiska przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej, po konsultacji 

z Radą Federacji i przez niego odwoływani. 

4. Prokuratorzy podmiotów Federacji Rosyjskiej, prokuratorzy wojskowi i prokuratorzy innych 

wyspecjalizowanych prokuratur, równi rangą prokuratorom podmiotów Federacji Rosyjskiej, 

są  powoływani  na  stanowiska  przez  Prezydenta  Federacji  Rosyjskiej,  po  konsultacji  z  Radą 

Federacji i przez niego odwoływani. 

5.  Pozostali  prokuratorzy  mogą  być  powoływanie  na  stanowiska  i  odwoływani  przez 

Prezydenta Federacji Rosyjskiej,  jeżeli  taki  tryb powoływania na  stanowisko  i odwoływania 

został określony w ustawie federalnej. 

6. Jeżeli ustawa federalna nie stanowi inaczej, prokuratorzy miast i rejonów, a także równi im 

rangą  prokuratorzy,  są  mianowani  na  stanowiska  i  odwoływani  przez  Prokuratora 

Generalnego Federacji Rosyjskiej.”; 

44) w artykule 131: 

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Samorząd  lokalny  działa  we  wspólnotach,  których  rodzaje  określa  ustawa  federalna. 

Terytoria wspólnot są określane z uwzględnieniem lokalnych historycznych i innych tradycji. 

Strukturę  organów  samorządu  terytorialnego  ludność  określa  samodzielnie,  w  ramach 

ogólnych  zasad  organizacji  samorządu  lokalnego  w  Federacji  Rosyjskiej,  określonych  w 

ustawie federalnej.”; 

b) dodaje się ustęp 11 w brzmieniu 



„11)  Organy  władzy  państwowej  mogą  uczestniczyć  w  tworzeniu  organów  samorządu 

terytorialnego,  powołaniu  na  stanowiska  i  odwoływaniu  urzędników  samorządu 

terytorialnego, w trybie i przypadkach określonych ustawą federalną.”; 

c) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Zmiana  granic  obszarów,  na  których  realizowany  jest  samorząd  lokalny, możliwa  jest  z 

uwzględnieniem opinii ludności tych obszarów, w trybie określonym przez ustawę federalną.”; 

d) dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: 

„3.  Cechy  szczególne  sprawowania  władzy  publicznej  na  terytoriach  miast  o  znaczeniu 

federalnym,  centrów administracyjnych  (stolic) podmiotów Federacji Rosyjskiej  i  na  innych 

terytoriach mogą być określone przez ustawę federalną.”; 

45) w artykule 132: 

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Organy samorządu lokalnego samodzielnie zarządzają własnością wspólnotową, tworzą, 

zatwierdzają  i wykonują  lokalny budżet, wprowadzają  lokalne podatki  i opłaty, rozstrzygają 

inne kwestie o  znaczeniu  lokalnym, a  także w zakresie określonym przez ustawę  federalną 

zapewniają w granicach swych kompetencji dostępność pomocy medycznej.”; 

b) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Organy  samorządu  lokalnego mogą, w  drodze  ustawy  federalnej  lub  ustawy podmiotu 

Federacji Rosyjskiej uzyskiwać odrębne kompetencje państwowe pod warunkiem przekazania 

im  niezbędnych  do  realizacji  takich  kompetencji  środków  materialnych  i  finansowych. 

Realizacja przekazanych kompetencji podlega kontroli państwa.”; 

c) dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: 

"3. Organy samorządu lokalnego i organy władzy państwowej współtworzą jednolity system 

władzy  publicznej  w  Federacji  Rosyjskiej  i  współdziałają  na  rzecz  najbardziej  efektywnego 

rozwiązywania zadań w interesie ludności mieszkającej na danym terenie.”; 

46) artykuł 133 otrzymuje brzmienie: 



„Artykuł 133 

Samorządność lokalna w Federacji Rosyjskiej jest gwarantowana prawem do ochrony sądowej, 

kompensacji  dodatkowych  wydatków,  powstałych  w  wyniku  realizowania  przez  organy 

samorządu  lokalnego we współpracy z organami władzy Państwowej  funkcji publicznych, a 

także zakazem ograniczania praw samorządu lokalnego, określonych w Konstytucji Federacji 

Rosyjskiej i w ustawach federalnych.”. 

 

Artykuł 2 

1.  Głosowanie  wszechrosyjskie  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  Konstytucji  Federacji 

Rosyjskiej,  przewidzianych  w  art.  1  niniejszej  Ustawy  Federacji  Rosyjskiej  o  poprawce  do 

Konstytucji Federacji Rosyjskiej (dalej odpowiednio: „głosowanie wszechrosyjskie” ,i „niniejsza 

Ustawa”),  przeprowadza  się  po wejściu w  życie  niniejszej  Ustawy  oraz wydaniu  przez  Sąd 

Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej, zgodnie z art. 3 niniejszej Ustawy, orzeczenia w sprawie 

zgodności przepisów niniejszej Ustawy, które nie weszły w życie, z przepisami rozdziałów 1, 2 

i  9  Konstytucji  Federacji  Rosyjskiej,  oraz  zgodności  trybu wejścia w  życie  przepisów  art.  1 

niniejszej Ustawy z Konstytucją Federacji Rosyjskiej. 

2. Inicjatywa przeprowadzenia głosowania wszechrosyjskiego należy do Prezydenta Federacji 

Rosyjskiej.  Prezydent  Federacji  Rosyjskiej  ogłasza  głosowanie  wszechrosyjskie  w  drodze 

dekretu. 

3.  W  dekrecie  Prezydenta  Federacji  Rosyjskiej  o  przeprowadzeniu  głosowania 

wszechrosyjskiego,  zawarte  zostanie  pytanie,  które  zostanie  poddane  pod wszechrosyjskie 

głosowanie, a także określony zostanie dzień przeprowadzenia głosowania wszechrosyjskiego, 

zgodnie z ustępem 5 niniejszego artykułu. 

4. Dekret Prezydenta Federacji Rosyjskiej o przeprowadzeniu głosowania wszechrosyjskiego 

podlega oficjalnej publikacji nie później niż następnego dnia po podpisaniu. 

5. W  celu  zapewnienia  najkorzystniejszych  warunków  do  udziału  obywateli  w  głosowaniu 

wszechrosyjskim, nie może się ono odbyć wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia oficjalnego 

opublikowania dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej o jego przeprowadzeniu. 



Jeżeli dniem, wyznaczonym dla wszechrosyjskiego głosowania, jest dzień roboczy, to zgodnie 

z niniejszą Ustawą zostaje on uznany za wolny od pracy. Wynagrodzenie pracownicze za ten 

dzień  określone  zostanie  zgodnie  z  przepisami  kodeksu  pracy,  odnoszącymi  się  do 

wynagrodzenia za dni wolne od pracy (świąteczne). 

6. W  głosowaniu wszechrosyjskim mają  prawo  brać  udział  obywatele  Federacji  Rosyjskiej, 

którzy w dniu głosowania wszechrosyjskiego mają ukończone 18 lat, za wyjątkiem obywateli, 

ubezwłasnowolnionych  decyzją  sądu  lub  na  podstawie  wyroku  sądu  odbywających  karę 

pozbawienia wolności. 

7.  Obywatele  Federacji  Rosyjskiej  uczestniczą  w  głosowaniu  wszechrosyjskim  na  zasadach 

powszechnego, równego i bezpośredniego wyrażenia woli w głosowaniu tajnym. 

8.  Udział  obywatela  Federacji  Rosyjskiej  we  głosowaniu  wszechrosyjskim  jest  wolny  i 

dobrowolny. 

Nikt nie ma prawa wywierać wpływu na obywatela Federacji Rosyjskiej w celu wymuszenia na 

nim uczestniczenia albo nieuczestniczenia we głosowaniu wszechrosyjskich, ani też wywierać 

wpływu na swobodę wyrażenia przez niego swojej woli. 

9.  Przygotowanie  i  przeprowadzenie  głosowania  wszechrosyjskiego  odbywa  się  w  sposób 

otwarty i publiczny. 

10. Głosowanie wszechrosyjskie przygotowują i przeprowadzają: 

1)  Centralna  Komisja  Wyborcza  Federacji  Rosyjskiej  (komisja  wyborcza  organizująca  i 

nadzorująca przeprowadzenie głosowania wszechrosyjskiego); 

2) komisje wyborcze podmiotów Federacji Rosyjskiej; 

3) terytorialne komisji wyborczych; 

4) okręgowe komisje wyborcze. 

11.  Działania  Centralnej  Komisji  Wyborczej  Federacji  Rosyjskiej  i  pozostałych  komisji 

wyborczych,  w  zakresie  przygotowania  i  przeprowadzenia  głosowania  wszechrosyjskiego 

prowadzone  ze  względu  na  konieczność  stworzenia  maksymalnych  udogodnień  dla 

uczestników głosowania wszechrosyjskiego. 



12.  Decyzje  komisji  wyborczych  wyższego  szczebla,  dotyczące  przygotowania  i 

przeprowadzenia głosowania wszechrosyjskiego, podejmowane w ramach ich kompetencji, są 

wiążące dla komisji wyborczych niższego szczebla. 

13.  Decyzje  Centralnej  Komisji Wyborczej  Federacji  Rosyjskiej  oraz  decyzje  innych  komisji, 

dotyczące  przygotowania  i  przeprowadzenia  głosowania  wszechrosyjskiego,  podjęte  w 

ramach ich kompetencji, są wiążące dla federalnego organów władzy wykonawczej, organów 

władzy wykonawczej  podmiotów  Federacji  Rosyjskiej,  pozostałych  organów  państwowych, 

organów samorządu lokalnego, organizacji, urzędników i obywateli Federacji Rosyjskiej. 

14.  Centralna  Komisja  Wyborcza  Federacji  Rosyjskiej  zapewnia  otwartość  i  jawność  w 

przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania wszechrosyjskiego, w szczególności, zgodnie z 

ustępem 16 niniejszego artykułu tworzy warunki, umożliwiające nadzór nad przygotowaniem 

i przeprowadzeniem głosowania wszechrosyjskiego, ustaleniem jego wyników i określeniem 

rezultatu. 

15. Centralna Komisja Wyborcza Federacji Rosyjskiej: 

1)  zatwierdza porządek głosowania wszechrosyjskiego w ciągu  trzech dni od dnia oficjalnej 

publikacji  dekretu  Prezydenta  Federacji  Rosyjskiej  o  przeprowadzeniu  głosowania 

wszechrosyjskiego; 

2) zapewnia informowanie obywateli Federacji Rosyjskiej o przygotowaniu i przeprowadzeniu 

głosowania  wszechrosyjskiego,  w  szczególności  umożliwia  im  zapoznanie  się  z  tekstem 

niniejszej Ustawy, a także ustanawia procedurę akredytacji przedstawicieli środków informacji 

masowej,  mającą  na  celu  ich  udział  w  przekazywaniu  informacji,  dotyczących  głosowania 

wszechrosyjskiego; 

3)  zatwierdza  formę  i  tekst  karty  głosowania  w  głosowaniu  wszechrosyjskim,  procedurę 

przygotowania i dostarczania kart do głosowania oraz procedurę kontroli ich przygotowania i 

dostarczania; 

4) ustala wynik głosowania wszechrosyjskiego i określa jego rezultaty; 

5)  określa  procedurę  finansowania  przygotowania  i  przeprowadzenia  głosowania 

wszechrosyjskiego, określającą cele wydatkowania środków, wydzielonych na przygotowanie 

i  przeprowadzenie  głosowania  wszechrosyjskiego,  procedurę  ich  podziału,  procedurę 

sporządzania sprawozdań finansowych oraz procedurę realizowania przez komisje wyborcze 



zakupów  towarów,  czynności  i  usług,  związanych  z  przygotowaniem  i  przeprowadzeniem 

głosowania wszechrosyjskiego. 

6) działa w zakresie pozostałych kompetencji dotyczących przygotowania i przeprowadzenia 

głosowania wszechrosyjskiego. 

16. W celu obserwowania: przebiegu głosowania,  liczenia głosów uczestników głosowania  i 

ustalania  wyników  głosowania,  Izba  Obywatelska  Federacji  Rosyjskiej  i  izby  obywatelskie 

podmiotów Federacji Rosyjskiej wyznaczają obserwatorów. 

Izba Obywatelska Federacji Rosyjskiej ma prawo wyznaczyć obserwatora w Centralnej Komisji 

Wyborczej  Federacji  Rosyjskiej  od  daty  oficjalnej  publikacji  dekretu  Prezydenta  Federacji 

Rosyjskiej,  aby  obserwować  przygotowania  do  przeprowadzenia  głosowania 

wszechrosyjskiego.  Izba  Obywatelska  Federacji  Rosyjskiej  ma  także  prawo  wyznaczenia 

obserwatorów we wszystkich komisjach wyborczych niższego szczebla. 

Izby  obywatelskie  podmiotów  Federacji  Rosyjskiej  wyznaczają  obserwatorów  do  komisji 

wyborczych znajdujących się na terytorium danego podmiotu Federacji Rosyjskiej. 

Porządek  przyjmowania  wniosków  dotyczących  kandydatów  na  obserwatorów  oraz 

mianowania obserwatorów ustala Izba Obywatelska Federacji Rosyjskiej. 

17. Federalne organy władzy wykonawczej, organy władzy wykonawczej podmiotów Federacji 

Rosyjskiej, pozostałe organy państwowe, organy samorządu lokalnego, organizacje i urzędnicy 

są zobowiązani współpracować z komisjami wyborczymi przy wykonywaniu ich kompetencji 

w  zakresie  przygotowania  i  przeprowadzenia  głosowania  wszechrosyjskiego,  a  także  w 

zakresie  wsparcia  materialno‐technicznego  przygotowań  i  przeprowadzenia  głosowania 

wszechrosyjskiego  (w  tym  nieodpłatne  udostępnienie  komisjom  wyborczym  niezbędnych 

pomieszczeń, środków transportu, środków łączności i wyposażenia technicznego). 

18.  Organy  władzy  wykonawczej  podmiotów  Federacji  Rosyjskiej  mają  prawo  wydzielić  z 

budżetu podmiotu Federacji Rosyjskiej a samorządy lokalne odpowiednio z budżetu lokalnego, 

środki przeznaczone na współpracę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia głosowania 

wszechrosyjskiego (włączając w to wynagrodzenia dla członków komisji wyborczych) a także 

na informowanie obywateli Federacji Rosyjskiej o jego przeprowadzeniu. 

19.  Do  przygotowania  i  przeprowadzenia  głosowania  wszechrosyjskiego  może  być 

wykorzystany federalny system informacyjny „Jednolity portal usług (funkcji) państwowych i 



samorządowych”, inne państwowe systemy informacyjne, wielofunkcyjne centra świadczenia 

usług państwowych i samorządowych, a także zdalne głosowanie elektroniczne (jeżeli istnieją 

warunki jego przeprowadzenia). 

20. W okresie od dnia oficjalnej publikacji dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej w sprawie 

przeprowadzenia głosowania wszechrosyjskiego, do dnia oficjalnej publikacji przez Centralną 

Komisję Wyborczą Federacji Rosyjskiej wyników głosowania wszechrosyjskiego, wskazane w 

przepisach prawa wyborczego ogólnorosyjskie i regionalne państwowe organizacje radiowo‐

telewizyjne,  redakcje  ogólnorosyjskich  i  regionalnych  państwowych  wydawnictw 

periodycznych, ukazujących się nie rzadziej niż raz na tydzień, w celu informowania obywateli 

Federacji  Rosyjskiej  o  przygotowaniu  i  przeprowadzeniu  głosowania  wszechrosyjskiego, 

objaśnienia  procedur  udziału  w  głosowaniu,  bezpłatnie  udostępniają  Centralnej  Komisji 

Wyborczej  Federacji  Rosyjskiej  oraz  komisjom wyborczym podmiotów Federacji  Rosyjskiej, 

czas antenowy i przestrzeń publikacyjną w następującym wymiarze: 

1) ogólnorosyjskie państwowe organizacje radiowo‐telewizyjne – co najmniej 15 minut czasu 

antenowego w tygodniu, na każdym ze swoich kanałów; 

2)  regionalne  państwowe  organizacje  radiowo‐telewizyjne  –  co  najmniej  10  minut  czasu 

antenowego w tygodniu, na każdym ze swoich kanałów; 

3)  redakcje  ogólnorosyjskich  państwowych  wydawnictw  periodycznych  i  regionalnych 

państwowych wydawnictw periodycznych – co najmniej jedną setną tygodniowej przestrzeni 

publikacyjnej. 

21. Wydatki  związane z przeprowadzeniem głosowania wszechrosyjskiego ponoszą komisje 

wyborcze  ze  środków  budżetu  federalnego,  przeznaczonych  na  przygotowanie  głosowania 

wszechrosyjskiego. Centralna Komisja Wyborcza Federacji Rosyjskiej  jest głównym zarządcą 

tych funduszy. 

22.  Członkom  komisji  wyborczych  posiadającym  prawo  głosu  decydującego,  pracownikom 

obsługi  komisji  wyborczych,  pracownikom  Federalnego  Centrum  Informatyzacji  przy 

Centralnej  Komisji  Wyborczej  Federacji  Rosyjskiej,  w  trybie  określonym  przez  Centralną 

Komisję  Wyborczą  Federacji  Rosyjskiej,  przyznaje  się  dodatkowe  wynagrodzenie  za  pracę 

(wypłaca  się  wynagrodzenie)  za  wykonywanie  czynności  w  zakresie  przygotowania  i 

przeprowadzenia głosowania wszechrosyjskiego. 



23. Kwoty, wypłacone członkom komisji wyborczych posiadającym prawo głosu decydującego, 

niezatrudnieni  w  komisjach  na  stałe  (etatowo),  pracownikom  Federalnego  Centrum 

Informatyzacji przy Centralnej Komisji Wyborczej Federacji Rosyjskiej, a  także obywatelom, 

zatrudnionym  na  podstawie  umów  cywilnoprawnych,  za  wykonane  przez  nich  czynności  i 

świadczone usługi, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

głosowania wszechrosyjskiego, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów osób 

fizycznych i zwolnione są ze składek ubezpieczeniowych. 

24. Ustawa federalna z dnia 5 kwietnia 2013 r. nr 44‐F3 „O systemie kontraktowym w zakresie 

zakupu  towarów,  czynności  i  usług  w  celu  zaspokojenia  potrzeb  państwowych  i 

samorządowych” ma zastosowanie do transakcji związanych z zakupami towarów, czynności i 

usług,  związanych  z  przeprowadzeniem  głosowania  wszechrosyjskiego,  w  trybie 

przewidzianym  dla  zakupu  towarów,  czynności  i  usługi  związanych  z  przygotowaniem 

głosowania wszechrosyjskiego. 

25.  Centralna  Komisja  Wyborcza  Federacji  Rosyjskiej  określa  rezultaty  wszechrosyjskiego 

głosowania nie później niż pięć dni od dnia, w którym się ono odbyło. 

Liczbę obywateli,  którzy wzięli udział w głosowaniu w całej Rosji, określa  się na podstawie 

liczby kart do głosowania w urnach wyborczych. 

26.  Oficjalne  rezultaty  głosowania  są  publikowane  przez  Centralną  Komisję  Wyborczą 

Federacji  Rosyjskiej  w  ciągu  trzech  dni  od  daty  podjęcia  decyzji  w  sprawie  rezultatów 

głosowania całkowicie rosyjskiego. 

Artykuł 3 

1.  Niniejsza  ustawa  wchodzi  w  życie  z  dniem  oficjalnej  publikacji,  po  zatwierdzeniu  przez 

władze  ustawodawcze  co  najmniej  dwóch  trzecich  podmiotów  Federacji  Rosyjskiej,  z 

wyjątkiem art. 1 i 2 niniejszej Ustawy, które wchodzą w życie w odrębnym trybie. 

2.  Po  wejściu  w  życie  niniejszej  Ustawy  Prezydent  Federacji  Rosyjskiej  przesyła  do  Sądu 

Konstytucyjnego  Federacji  Rosyjskiej  wniosek  o  zbadanie  zgodności  przepisów  niniejszej 

Ustawy,  które  nie  weszły  w  życie,  z  przepisami  rozdziałów  1,  2  i  9  Konstytucji  Federacji 

Rosyjskiej  oraz  zgodności  trybu  wejścia  w  życie  przepisów  art.  1  niniejszej  Ustawy  z 

Konstytucją Federacji Rosyjskiej. 



3. Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej nie później niż ciągu siedmiu dni od dnia przesłania 

przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej wniosku określonego w ustępie 2 niniejszego artykułu, 

jest  obowiązany wypowiedzieć  się w  kwestii  zgodności  (niezgodności)  przepisów niniejszej 

Ustawy,  które  nie  weszły  w  życie,  z  przepisami  rozdziałów  1,  2  i  9  Konstytucji  Federacji 

Rosyjskiej  oraz  zgodności  (niezgodności)  trybu  wejścia  w  życie  przepisów  art.  1  niniejszej 

Ustawy z Konstytucją Federacji Rosyjskiej. 

W przypadku uznania niezgodności przepisów niniejszej Ustawy, które nie weszły w życie, z 

przepisami rozdziałów 1, 2 i 9 Konstytucji Federacji Rosyjskiej lub niezgodności trybu wejścia 

w życie przepisów art. 1 niniejszej Ustawy z Konstytucją Federacji Rosyjskiej, nie wchodzą one 

w życie, a głosowania wszechrosyjskiego się nie przeprowadza. 

Jeżeli  Sąd  Konstytucyjny  Federacji  Rosyjskiej  orzeknie  o  zgodności  przepisów  niniejszej 

Ustawy,  które  nie  weszły  w  życie,  z  przepisami  rozdziałów  1,  2  i  9  Konstytucji  Federacji 

Rosyjskiej  oraz  zgodności  trybu  wejścia  w  życie  przepisów  art.  1  niniejszej  Ustawy  z 

Konstytucją Federacji Rosyjskiej, art. 2 niniejszej Ustawy wchodzi w życie i przeprowadza się 

głosowanie wszechrosyjskie. 

4.  Artykuł  1  niniejszej  Ustawy  wchodzi  w  życie  z  dniem  oficjalnej  publikacji  wyników 

głosowania wszechrosyjskiego (z uwzględnieniem cech szczególnych określonych w ustępie 7 

tego  artykułu),  jeżeli  przewidziane  w  nim  zmiany  Konstytucji  Federacji  Rosyjskiej  zostały 

przyjęte przez głosowanie wszechrosyjskie. 

5. Zmiany Konstytucji Federacji Rosyjskiej, przewidziane w art. 1 niniejszej Ustawy, uważa się 

za  przyjęte,  jeżeli  głosowała  za  nimi  więcej  niż  połowa  obywateli  Federacji  Rosyjskiej, 

biorących udział we wszechrosyjskim głosowaniu. 

Jeżeli  za  zmianami, przewidzianymi w art. 1 niniejszej Ustawy, głosowała mniej niż połowa 

obywateli Federacji Rosyjskiej, biorących udział we wszechrosyjskim głosowaniu, zmiany nie 

zostają uznane za przyjęte, i art. 1 niniejszej Ustawy nie wchodzi w życie. 

6.  Ustanowione  w  art.  81  ust.  ust.  3  i  31  Konstytucji  Federacji  Rosyjskiej,  w  brzmieniu 

przedstawionym  w  niniejszej  Ustawie  o  poprawce  do  Konstytucji  Federacji  Rosyjskiej, 

regulacje,  dotyczące  dopuszczalnej  liczby  kadencji,  w  czasie  których  ta  sama  osoba  może 

sprawować urząd Prezydenta Federacji Rosyjskiej, nie stoi na przeszkodzie temu aby osoba 

sprawująca  w  przeszłości  i  (albo)  sprawująca  urząd  Prezydenta  Federacji  Rosyjskiej  w 



momencie wejścia w życie tej poprawki, mogła, po włączeniu poprawki do tekstu Konstytucji 

Federacji  Rosyjskiej,  kandydować  w  wyborach  Prezydenta  Federacji  Rosyjskiej  na 

dopuszczalną  zgodnie  z  poprawką  liczbę  kadencji,  niezależnie  od  liczby  kadencji,  w  czasie 

których sprawowała ten urząd w momencie wejścia w życie tej poprawki.  

7. Sędziowie Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, wykonujący swoje obowiązki w dniu 

wejścia  w  życie  art.  1  niniejszej  Ustawy,  nadal  sprawują  obowiązki  sędziego  Sądu 

Konstytucyjnego  Federacji  Rosyjskiej,  aż do  czasu  zakończenia  sprawowania obowiązków  z 

przyczyn, określonych przez konstytucyjną ustawę federalną z dnia 21 lipca 1994 r. Nr 1‐FKZ 

„O  Sadzie  Konstytucyjnym  Federacji  Rosyjskiej”.  Jeżeli  po  wejściu  w  życie  art.  1  niniejszej 

Ustawy  liczba  sędziów  Sądu  Konstytucyjnego  Federacji  Rosyjskiej  sprawujących  obowiązki 

sędziego Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej w dniu wejścia w życie art. 1 niniejszej 

Ustawy  odpowiada  liczbie  sędziów,  przewidzianych  w  art.  1  niniejszej  Ustawy  lub  ją 

przewyższa, nowi sędziowie Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej nie są powoływani. 

8.  Po  zatwierdzeniu  w  głosowaniu  wszechrosyjskim  poprawek  do  Konstytucji  Federacji 

Rosyjskiej przewidzianych w art. 1 niniejszej Ustawy, Prezydent Federacji Rosyjskiej wydaje 

dekret  o  oficjalnej  publikacji  Konstytucji  Federacji  Rosyjskiej  wraz  z  wniesionymi  do  niej 

poprawkami,  a  także  wskazujący  datę  wejścia  w  życie  odpowiednich  poprawek.  Oficjalna 

publikacja Konstytucji Federacji Rosyjskiej wraz z wniesionymi do niej poprawkami następuje 

bezzwłocznie po oficjalnej publikacji wyników głosowania wszechrosyjskiego. 

 

Prezydent Federacji Rosyjskiej             V. Putin 

Moskwa, Kreml  

14 marca 2020 r 

Nr 1‐FKZ 
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