Przekłady
Aktów Prawnych 4(19)01
Regulamin Rady Federacji
Zgromadzenia Federalnego
Federacji Rosyjskiej
zatwierdzony uchwałą Rady Federacji
Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej
z dnia 6 lutego 1996 r., nr 42-RF
z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami

Stan prawny na dzień 16 sierpnia 2001 r.

Biuletyn
Biura Studiów i Ekspertyz
Kancelarii Sejmu

Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego:
Andrzej Kubik
Weryfikacja tłumaczenia:
Andrzej Sołomiewicz
Redakcja: Andrzej Chodyra
Projekt okładki: Janina Knap

© Copyright by Kancelaria Sejmu, Warszawa 2001

ISSN 1507-9805

Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Biuro Studiów i Ekspertyz
Druk i oprawa: Wydawnictwo Sejmowe
Warszawa, sierpień 2001

2

Spis treści
Część I, Organy i ogólny tryb pracy Rady Federacji .....................................

5

Część II, Udział Federacji w działalności Ustawodawczej ..............................

72

Część III, Tryb rozpatrywania spraw należących zgodnie z Konstytucją
Federacji Rosyjskiej do kompetencji Rady Federacji .................................. 103
Przypisy ............................................................................................................... 144

3

4

CZĘŚĆ PIERWSZA
Organy i ogólny tryb pracy Rady Federacji
Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE
Art. 1
1. Rada Federacji jest izbą Zgromadzenia Federalnego - parlamentu Federacji Rosyjskiej.
2. Do Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej (dalej zwanej Radą Federacji) wchodzi po dwóch przedstawicieli
każdego z podmiotów Federacji Rosyjskiej, zgodnie z ustawą federalną o trybie tworzenia Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej{1.
Art. 2
1. Rada Federacji samodzielnie rozstrzyga sprawy należące zgodnie z Konstytucją Federacji Rosyjskiej - do jej kompetencji.
2. Działalność Rady Federacji opiera się na zasadzie kolektywnego nieskrępowanego omawiania i rozstrzygania spraw. Posiedzenia
Rady Federacji są jawne. W wypadkach przewidzianych w niniejszym
regulaminie izba ma prawo przeprowadzać posiedzenia zamknięte.
3. Tryb działania Rady Federacji określają Konstytucja Federacji
Rosyjskiej, ustawy federalne, uchwały Rady Federacji Zgromadzenia
Federalnego Federacji Rosyjskiej (dalej zwane uchwałami Rady Federacji) oraz niniejszy regulamin.
Art. 3
1. Członkowi Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej (dalej zwanemu członkiem Rady Federacji) zapewnia
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się warunki do nieskrępowanego i efektywnego sprawowanie przez
niego mandatu zgodnie z Konstytucją Federacji Rosyjskiej.
2. Gwarancje nieskrępowanego sprawowania mandatu przez
członków Rady Federacji są ustanowione w Konstytucji Federacji
Rosyjskiej i w ustawach federalnych{2.
Art. 4
1. Mandat członka Rady Federacji nabiera mocy z dniem wejścia
w życie decyzji o jego wybraniu (powołaniu) przez ustawodawczy
(przedstawicielski) organ władzy państwowej podmiotu Federacji
Rosyjskiej lub przez najwyższego rangą funkcjonariusza podmiotu
Federacji Rosyjskiej (kierownika naczelnego organu wykonawczego
władzy państwowej podmiotu Federacji Rosyjskiej).
2. Mandat członka Rady Federacji wygasa z dniem wejścia w życie decyzji o wybraniu (powołaniu) członka Rady Federacji przez
nowo wybrany ustawodawczy (przedstawicielski) organ władzy państwowej podmiotu Federacji Rosyjskiej albo przez nowo mianowanego najwyższego rangą funkcjonariusza podmiotu Federacji Rosyjskiej
(kierownika naczelnego organu wykonawczego władzy państwowej
podmiotu Federacji Rosyjskiej).
3. Mandat członka Rady Federacji może zostać unieważniony
przedterminowo przez ten ustawodawczy (przedstawicielski) organ
władzy państwowej podmiotu Federacji Rosyjskiej albo przez tego
najwyższego rangą funkcjonariusza podmiotu Federacji Rosyjskiej
(kierownika naczelnego organu wykonawczego władzy państwowej
podmiotu Federacji Rosyjskiej), który go wybrał (powołał); odbywa
się to w takim samym trybie, w jakim członek Rady Federacji został
wybrany (powołany).
4. Członkowie Rady Federacji, którzy w Radzie Federacji reprezentują podmioty Federacji Rosyjskiej z racji zajmowanego przez
siebie stanowiska, sprawują swoje mandaty aż do chwili wejścia w
życie decyzji o wybraniu (powołaniu) - w sposób przewidziany w
ustawie federalnej o trybie tworzenia Rady Federacji Zgromadzenia
Federalnego Federacji Rosyjskiej - członków Rady Federacji reprezentujących ustawodawcze (przedstawicielskie) i wykonawcze organy
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władzy państwowej właściwych podmiotów Federacji Rosyjskiej, nie
dłużej jednak niż do 1 stycznia 2002 roku.
5. Mandat członka Rady Federacji wygasa przedterminowo również w wypadkach przewidzianych w ustawie federalnej o statusie
członka Rady Federacji i statusie deputowanego do Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej{3.
Art. 41
1. Decyzja o wybraniu (powołaniu) członka Rady Federacji jest
przesyłana, zgodnie z ustawą federalną o trybie tworzenia Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej, w terminie
pięciu dni do Rady Federacji.
W tym samym terminie wybrany (powołany) członek Rady Federacji przedkłada Radzie Federacji kopię zarządzenia (innego dokumentu) o zwolnieniu go z obowiązków niedających się pogodzić ze
statusem członka Rady Federacji albo kopię dokumentu poświadczającego, iż złożył on podanie o zwolnienie go z takich obowiązków.
2. Decyzja o przedterminowym unieważnieniu mandatu członka
Rady Federacji przez ustawodawczy (przedstawicielski) organ władzy
państwowej podmiotu Federacji Rosyjskiej albo przez najwyższego
rangą funkcjonariusza podmiotu Federacji Rosyjskiej (kierownika
naczelnego organu wykonawczego władzy państwowej podmiotu
Federacji Rosyjskiej) jest przesyłana w terminie pięciu dni do Rady
Federacji{4.
Art. 5
1. Sprawy dotyczące potwierdzenia i wygaśnięcia (przedterminowego unieważnienia) mandatu członka Rady Federacji wstępnie rozpatruje Komisja Rady Federacji ds. Regulaminu i Procedur Parlamentarnych (dalej zwana Komisją ds. Regulaminu i Procedur Parlamentarnych).
2. Komisja ds. Regulaminu i Procedur Parlamentarnych sprawdza
zgodność dokumentów, potwierdzających mandat członka Rady Federacji albo stwarzających podstawy do wygaśnięcia (przedterminowego
7

unieważnienia) mandatu członka Rady Federacji, z przepisami ustaw
federalnych o trybie tworzenia Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej oraz o statusie członka Rady Federacji i
statusie deputowanego do Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej. W rezultacie takiego sprawdzenia Komisja
ds. Regulaminu i Procedur Parlamentarnych sporządza opinię.
3. W opinii Komisji ds. Regulaminu i Procedur Parlamentarnych
zostają wymienione dokumenty poświadczające mandat członka Rady
Federacji, dokumenty, o których mowa w art. 8 ustawy federalnej o
trybie tworzenia Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji
Rosyjskiej, oraz data rozpoczęcia realizowania albo wygaśnięcia
(przedterminowego unieważnienia) mandatu członka Rady Federacji.
4. Sprawy dotyczące potwierdzenia i wygaśnięcia (przedterminowego unieważnienia) mandatu członka Rady Federacji zostają włączone do porządku dziennego najbliższego posiedzenia Rady Federacji na wniosek Komisji ds. Regulaminu i Procedur Parlamentarnych.
5. Rozpatrywanie spraw dotyczących potwierdzenia i wygaśnięcia
(przedterminowego unieważnienia) mandatu członka Rady Federacji
rozpoczyna referat przewodniczącego bądź, na jego polecenie, zastępcy przewodniczącego Komisji ds. Regulaminu i Procedur Parlamentarnych.
6. Decyzja o potwierdzeniu albo o wygaśnięciu (przedterminowym unieważnieniu) mandatu członka Rady Federacji jest podejmowana większością głosów ogólnej liczby członków Rady Federacji i
przyjmuje formę uchwały Rady Federacji{5.
Art. 6
1. Członek Rady Federacji przez cały okres sprawowania mandatu
jest, zgodnie z Konstytucją Federacji Rosyjskiej i ustawą federalną,
objęty immunitetem.
2. Sprawa pozbawienia członka Rady Federacji immunitetu jest
rozpatrywana na pisemny wniosek Prokuratora Generalnego Federacji
Rosyjskiej.
3. Pisemny wniosek Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej
o pozbawienie członka Rady Federacji immunitetu rozpatrują wstęp8

nie Komitet Rady Federacji ds. Ustawodawstwa Konstytucyjnego i
Zagadnień Sądowo-Prawnych oraz Komisja ds. Regulaminu i Procedur Parlamentarnych, które sporządzają opinie.
4. Sprawa rozpatrzenia pisemnego wniosku Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej o pozbawienie członka Rady Federacji immunitetu zostaje włączona do porządku dziennego zwyczajnego posiedzenia Rady Federacji na wniosek Komitetu Rady Federacji ds.
Ustawodawstwa Konstytucyjnego i Zagadnień Sądowo-Prawnych
oraz Komisji ds. Regulaminu i Procedur Parlamentarnych.
5. W rezultacie rozpatrzenia pisemnego wniosku Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej o pozbawienie członka Rady Federacji
immunitetu Rada Federacji może podjąć jedną z następujących decyzji:
a) wyrazić zgodę na pozbawienie członka Rady Federacji immunitetu;
b) odmówić wyrażenia zgody na pozbawienie członka Rady Federacji immunitetu.
Decyzja Rady Federacji jest podejmowana większością głosów
ogólnej liczby członków Rady Federacji i powinna być umotywowana. Decyzja Rady Federacji otrzymuje formę uchwały i nie wymaga
dodatkowego głosowania.
Decyzja Rady Federacji może zawierać żądanie pod adresem Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej, by przedstawił dodatkowe
materiały.
6. Uchwała Rady Federacji w ciągu trzech dni od dnia jej podjęcia
jest przesyłana Prokuratorowi Generalnemu Federacji Rosyjskiej{6.
Rozdział 2
PRZEWODNICZĄCY RADY FEDERACJI. ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO RADY FEDERACJI
Art. 7
1. Przewodniczący Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego
Federacji Rosyjskiej (dalej zwany przewodniczącym Rady Federacji) i
zastępcy przewodniczącego Rady Federacji Zgromadzenia Federalne9

go Federacji Rosyjskiej (dalej zwani zastępcami przewodniczącego
Rady Federacji) są wybierani spośród członków Rady Federacji w
głosowaniu tajnym przy użyciu kartek do głosowania. Rada Federacji
może podjąć decyzję o przeprowadzeniu głosowania tajnego z wykorzystaniem systemu elektronicznego albo o przeprowadzeniu głosowania jawnego.
2. Przewodniczący Rady Federacji i zastępcy przewodniczącego
Rady Federacji nie mogą być przedstawicielami tego samego podmiotu Federacji Rosyjskiej.
Art. 71
1. Przewodniczący Rady Federacji i zastępca przewodniczącego
Rady Federacji zostają wybrani na okres pozostawania w mocy ich
pełnomocnictw jako szefów ustawodawczego (przedstawicielskiego)
lub wykonawczego organu władzy państwowej podmiotu Federacji
Rosyjskiej.
2. W razie wybrania przewodniczącego Rady Federacji lub zastępcy przewodniczącego Rady Federacji na stanowisko szefa ustawodawczego (przedstawicielskiego) lub wykonawczego organu władzy państwowej podmiotu Federacji Rosyjskiej na nowy okres ich
pełnomocnictwa jako przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego Rady Federacji potwierdza Rada Federacji większością głosów
ogólnej liczby swoich członków{7.
Art. 8
1. Kandydatury na stanowisko przewodniczącego Rady Federacji
proponują członkowie Rady Federacji. Każdy członek Rady Federacji
ma prawo zaproponować tylko jedną kandydaturę.
2. Członek Rady Federacji zgłoszony jako kandydat na stanowisko
przewodniczącego Rady Federacji ma prawo wycofać swoją kandydaturę. Oświadczenie członka Rady Federacji o rezygnacji z kandydowania jest przyjmowane bez omawiania i głosowania.
3. Kandydatury wszystkich osób, które wyraziły zgodę na zgłoszenie ich do wyborów, są omawiane; w trakcie omawiania na posie10

dzeniu osoby te zabierają głos i odpowiadają na pytania członków
Rady Federacji. Po zakończeniu dyskusji Rada Federacji zatwierdza
listę kandydatur.
4. Kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w wyniku głosowania uzyskał ponad połowę głosów ogólnej liczby członków Rady Federacji.
5. Jeżeli na stanowisko przewodniczącego Rady Federacji zgłoszono więcej niż dwie kandydatury i żadna z nich nie uzyskała wymaganej do wybrania liczby głosów, to przeprowadza się drugą turę głosowania nad dwiema kandydaturami, które uzyskały największą liczbę
głosów.
6. W wyniku przeprowadzenia drugiej tury głosowania za wybranego na stanowisko przewodniczącego Rady Federacji uważa się tego
kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów, nie mniej jednak
niż połowę głosów ogólnej liczby członków Rady Federacji.
7. Jeżeli w drugiej turze głosowania przewodniczący Rady Federacji nie zostanie wybrany, to cała procedura wyborcza zostaje powtórzona, poczynając od zgłaszania kandydatur.
8. Wyniki głosowania zostają usankcjonowane uchwałą Rady Federacji.
Art. 9
1. Rada Federacji podejmuje decyzję w sprawie liczby zastępców
przewodniczącego Rady Federacji. Kandydatury na stanowisko zastępcy przewodniczącego Rady Federacji proponuje przewodniczący
Rady Federacji. Każdą z zaproponowanych kandydatur na stanowisko
zastępcy przewodniczącego Rady Federacji jest omawiana i i odbywa
się nad nią oddzielne głosowanie w trybie przewidzianym w art. 8 ust.
2–6 niniejszego regulaminu.
2. Jeżeli żaden z kandydatów na stanowisko zastępcy przewodniczącego Rady Federacji nie uzyska wymaganej do wybrania liczby
głosów albo jeżeli zostanie wybrana mniejsza liczba zastępców przewodniczącego Rady Federacji niż ustaliła izba, to cała procedura wyborcza zostaje powtórzona, poczynając od zgłaszania kandydatur.
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3. Wyniki głosowań zostają usankcjonowane uchwałami Rady Federacji.
Art. 10
1. Przewodniczący Rady Federacji:
a) przedkłada do rozpatrzenia Radzie Izby projekt porządku
dziennego posiedzenia Rady Federacji;
b) organizuje pracę Rady Izby;
c) prowadzi posiedzenie izby;
d) podpisuje uchwały Rady Federacji;
e) zwołuje posiedzenie Rady Federacji, w tym także nadzwyczajne
posiedzenie izby;
f) zaprzysięga osobę powołaną na stanowisko sędziego Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej;
g) ustala wewnętrzny porządek działalności izby zgodnie z
uprawnieniami przyznanymi mu w Konstytucji Federacji Rosyjskiej i
w niniejszym regulaminie;
h) przesyła w celu rozpatrzenia do komitetów Rady Federacji
projekty ustaw Federacji Rosyjskiej o poprawkach do Konstytucji
Federacji Rosyjskiej i projekty federalnych ustaw konstytucyjnych
zaaprobowane przez Dumę Państwową Zgromadzenia Federalnego
Federacji Rosyjskiej (dalej zwaną Dumą Państwową), ustawy federalne uchwalone przez Dumę Państwową, jak również projekty ustaw
planowane do przedłożenia Dumie Państwowej jako inicjatywy ustawodawcze;
i) przesyła Prezydentowi Federacji Rosyjskiej w celu podpisania i
oficjalnego opublikowania ustawy Federacji Rosyjskiej o poprawkach
do Konstytucji Federacji Rosyjskiej, federalne ustawy konstytucyjne
i ustawy federalne zaaprobowane przez Radę Federacji;
j) nakazuje publikację do powszechnej wiadomości komunikatów
o uchwalonych ustawach Federacji Rosyjskiej o poprawkach do Konstytucji Federacji Rosyjskiej;
k) przesyła do komitetów Rady Federacji w celu sporządzenia
wniosków akty normatywne Zgromadzenia Parlamentarnego Związku
Białorusi i Rosji oraz modelowe akty ustawodawcze uchwalone przez
Międzyparlamentarne Zgromadzenie Państw Członkowskich Wspól12

noty Niepodległych Państw i Międzyparlamentarny Komitet Republiki Białoruś, Republiki Kazachstan, Republiki Kirgiskiej, Federacji
Rosyjskiej i Republiki Tadżykistan;
l) przesyła w celu rozpatrzenia do ustawodawczych (przedstawicielskich) organów podmiotów Federacji Rosyjskiej uchwalone ustawy Federacji Rosyjskiej o poprawkach do Konstytucji Federacji Rosyjskiej;
ł) dokonuje podziału obowiązków między zastępców przewodniczącego Rady Federacji;
m) reprezentuje izbę w stosunkach z Prezydentem Federacji Rosyjskiej, Dumą Państwową, Rządem Federacji Rosyjskiej, organami
władzy państwowej podmiotów Federacji Rosyjskiej, Sądem Konstytucyjnym Federacji Rosyjskiej, Prokuraturą Generalną Federacji Rosyjskiej, jak również z organizacjami społecznymi, działaczami państwowymi i parlamentami państw obcych oraz międzynarodowymi
organizacjami parlamentarnymi;
n) uczestniczy w procedurach rozjemczych, z jakich - zgodnie z
art. 85 ust. 1 Konstytucji Federacji Rosyjskiej - korzysta Prezydent
Federacji Rosyjskiej w celu rozstrzygania sporów między federalnymi
organami władzy państwowej Federacji Rosyjskiej a organami władzy
państwowej podmiotów Federacji Rosyjskiej, jak również między
organami władzy państwowej podmiotów Federacji Rosyjskiej;
o) na podstawie ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej, niniejszego
regulaminu oraz innych aktów normatywnych rozstrzyga inne sprawy
dotyczące organizacji działalności Rady Federacji;
p) ukierunkowuje i kontroluje działalność Aparatu Rady Federacji
Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej (dalej zwanego Aparatem Rady Federacji);
r) podejmuje decyzje o przyznaniu obywatelom i organizacjom
Federacji Rosyjskiej, jak również obywatelom państw obcych Dyplomu Uznania Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji
Rosyjskiej i podpisuje go;
s) podpisuje i przesyła zaproszenia izby do członków Rządu Federacji Rosyjskiej w trybie ustanowionym w niniejszym regulaminie{8.
2. Przewodniczący Rady Federacji wydaje zarządzenia i polecenia
w sprawach należących do jego kompetencji.
13

3. Rada Federacji ma prawo uchylić każde zarządzenie i polecenie
przewodniczącego Rady Federacji sprzeczne z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej i niniejszym regulaminem.
4. Przewodniczący Rady Federacji przedkłada Radzie Federacji
sprawozdania z działalności izby oraz projekt programu jej prac nad
projektami ustaw. Sprawozdania przewodniczącego Rady Federacji są
omawiane na posiedzeniach Rady Federacji. W rezultacie omówienia
Rada Federacji może podejmować uchwały.
Art. 11
Zastępcy przewodniczącego Rady Federacji zastępują przewodniczącego Rady Federacji w czasie jego nieobecności, na polecenie
przewodniczącego Rady Federacji mają prawo podpisywać uchwały
izby, wydawać zarządzenia, wręczać nagrodzonym Dyplom Uznania
Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej, organizują współdziałanie komitetów i komisji Rady Federacji, na polecenie przewodniczącego Rady Federacji kontrolują wykonywanie
decyzji Rady Federacji podejmowanych w sprawach dotyczących
organizacji wewnętrznej działalności Rady Federacji oraz realizują
inne uprawnienia dotyczące wewnętrznego trybu działalności izby,
zgodnie z niniejszym regulaminem i podziałem obowiązków między
zastępców przewodniczącego Rady Federacji{9.
Art. 12
1. Przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego Rady Federacji można odwołać z zajmowanego stanowiska na podstawie decyzji
Rady Federacji podjętej większością dwóch trzecich głosów ogólnej
liczby członków Rady Federacji{10.
2. Sprawę odwołania przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego Rady Federacji z zajmowanego stanowiska Rada Federacji
rozpatruje po złożeniu przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego Rady Federacji odpowiedniego oświadczenia albo na
wniosek grupy członków Rady Federacji liczącej nie mniej niż jedna
piąta ogólnej liczby członków izby.
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3. Sprawa odwołania z zajmowanego stanowiska zastępcy przewodniczącego Rady Federacji jest rozpatrywana także na żądanie
przewodniczącego Rady Federacji.
4. Sprawa odwołania przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego Rady Federacji z zajmowanego stanowiska zostaje bez głosowania i omawiania włączona do porządku dziennego posiedzenia,
najbliższego od chwili złożenia stosownego oświadczenia lub wniosku albo wysunięcia żądania.
5. W trakcie rozpatrywania sprawy odwołania przewodniczącego
(zastępcy przewodniczącego) Rady Federacji z zajmowanego stanowiska powinien on mieć możliwość zabrania głosu.
6. Decyzja o odwołaniu przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego Rady Federacji z zajmowanego stanowiska otrzymuje formę uchwały izby.
7. W razie upływu kadencji przewodniczącego Rady Federacji
bądź odwołania go z zajmowanego stanowiska zastępcy przewodniczącego Rady Federacji nadal pełnią swoje obowiązki.
8. W okresie przygotowywania i przeprowadzania wyborów
przewodniczących ustawodawczych (przedstawicielskich) i wykonawczych organów władzy państwowej w tych podmiotach Federacji
Rosyjskiej, których przedstawiciele zostali wybrani w Radzie Federacji na stanowiska przewodniczącego albo zastępców przewodniczącego Rady Federacji, sprawa odwołania ich z zajmowanego stanowiska
nie jest włączana do porządku dziennego posiedzenia izby.
Rozdział 21
RADA IZBY{11
Art. 121
1. Radę Izby powołuje się w celu zapewnienia operatywnego kolegialnego omawiania pilnych spraw dotyczących działalności Rady
Federacji, wiążących się ze stałym funkcjonowaniem izby.
2. Rada Izby jest stale działającym kolegialnym organem Rady
Federacji.
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Art. 122
1. W skład Rady Izby wchodzą przewodniczący Rady Federacji,
zastępcy przewodniczącego Rady Federacji, przewodniczący komitetów Rady Federacji i Komisji Rady Federacji ds. Regulaminu i Procedur Parlamentarnych.
2. Przewodniczącym posiedzeń Rady Izby jest przewodniczący
Rady Federacji albo jeden z jego zastępców.
Art. 123
1. Rada Izby:
a) sporządza projekt porządku dziennego posiedzenia Rady Federacji;
b) uzgadnia kolejność omawiania spraw na posiedzeniu Rady Federacji;
c) wstępnie omawia stan przygotowania spraw zgłaszanych na posiedzenie Rady Federacji;
d) sporządza listę osób zaproszonych do zabrania głosu na posiedzeniu Rady Federacji.
Art. 124
W posiedzeniach Rady Izby mają prawo uczestniczyć:
a) członek Rady Federacji - na polecenie komitetu (komisji) Rady
Federacji;
b) pełnomocny przedstawiciel Prezydenta Federacji Rosyjskiej w
Radzie Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej;
c) pełnomocny przedstawiciel Rządu Federacji Rosyjskiej w Radzie Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej.
Art. 125
Decyzje Rady Izby otrzymują formę wyciągów z protokołu posiedzenia Rady Izby podpisywanego przez przewodniczącego posiedzenia Rady Izby.
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Rozdział 3
KOMITETY I KOMISJE RADY FEDERACJI
Art. 13
1. Rada Federacji powołuje, zgodnie z art. 101 ust. 3 Konstytucji
Federacji Rosyjskiej, komitety i komisje Rady Federacji, złożone z
członków izby.
2. Komitety Rady Federacji są stałymi organami izby.
3. Komitety Rady Federacji:
a) przygotowują opinie w sprawie projektów ustaw Federacji Rosyjskiej o poprawkach do Konstytucji Federacji Rosyjskiej, federalnych ustaw konstytucyjnych zaaprobowanych przez Dumę Państwową
oraz ustaw federalnych uchwalonych przez Dumę Państwową i przekazanych do rozpatrzenia Radzie Federacji;
b) sporządzają wnioski odnośnie do aktów normatywnych Zgromadzenia Parlamentarnego Związku Białorusi i Rosji oraz do modelowych aktów ustawodawczych uchwalonych przez Międzyparlamentarne Zgromadzenie Państw Członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw i Międzyparlamentarny Komitet Republiki Białoruś,
Republiki Kazachstan, Republiki Kirgiskiej i Federacji Rosyjskiej;
c) opracowują i wstępnie rozpatrują projekty ustaw oraz innych
aktów prawnych;
d) organizują przesłuchania parlamentarne;
e) na polecenie Rady Federacji kontrolują wykonywanie decyzji
Rady Federacji podejmowanych w sprawach dotyczących organizacji
wewnętrznej jej działalności oraz informują członków Rady Federacji
o ich rozpatrzeniu i wykonaniu;
f) rozstrzygają sprawy związane z organizacją działalności własnej
i działalności izby;
g) rozpatrują w ramach swoich kompetencji inne sprawy, którymi
zajmuje się Rada Federacji{12.
4. Komitety i komisje Rady Federacji kierują się w swojej pracy
Konstytucją Federacji Rosyjskiej, ustawodawstwem Federacji Rosyj17

skiej, uchwałami Rady Federacji, niniejszym regulaminem, wydawanymi zgodnie z art. 10 niniejszego regulaminu zarządzeniami przewodniczącego Rady Federacji oraz jego poleceniami.
Art. 14
1. Każdy członek Rady Federacji, z wyjątkiem przewodniczącego
i zastępców przewodniczącego Rady Federacji, jest obowiązany
wchodzić w skład jednego z komitetów Rady Federacji. Członek Rady
Federacji może być członkiem tylko jednego komitetu izby.
2. Liczebność każdego z komitetów Rady Federacji określa Rada
Federacji, przy czym komitet Rady Federacji powinien składać się co
najmniej z 8 członków izby{13.
3. Skład komitetu Rady Federacji zatwierdza izba większością
głosów ogólnej liczby członków Rady Federacji. Decyzja w tej sprawie otrzymuje formę uchwały Rady Federacji.
4. Przewodniczący i zastępcy przewodniczącego komitetu Rady
Federacji są wybierani na posiedzeniu komitetu większością głosów
ogólnej liczby członków komitetu. Przewodniczącego komitetu zatwierdza Rada Federacji większością głosów ogólnej liczby członków
Rady Federacji. Decyzja w tej sprawie otrzymuje formę uchwały Rady Federacji.
5. Przewodniczący i zastępca przewodniczącego komitetu Rady
Federacji nie mogą być przedstawicielami tego samego podmiotu
Federacji Rosyjskiej.
6. Komitet Rady Federacji ma prawo zwolnić przewodniczącego i
zastępców przewodniczącego komitetu z ich obowiązków większością
dwóch trzecich głosów ogólnej liczby członków komitetu. Decyzję
komitetu o zwolnieniu przewodniczącego komitetu z obowiązków
zatwierdza Rada Federacji większością głosów ogólnej liczby członków Rady Federacji. Decyzja w tej sprawie otrzymuje formę uchwały
Rady Federacji{14.
7. Komitet Rady Federacji może tworzyć podkomitety stosownie
do głównych kierunków swojej działalności.
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Art. 141
1. Przewodniczący i zastępca przewodniczącego komitetu (komisji) Rady Federacji zostają wybrani na okres ich kadencji jako przewodniczących ustawodawczych (przedstawicielskich) albo wykonawczych organów władzy państwowej podmiotu Federacji Rosyjskiej.
2. W razie wybrania przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego komitetu (komisji) Rady Federacji na stanowisko przewodniczącego ustawodawczego (przedstawicielskiego) albo wykonawczego
organu władzy państwowej podmiotu Federacji Rosyjskiej na nową
kadencję komitet (komisja) rozpatruje na swoim posiedzeniu sprawę
potwierdzenia pełnomocnictw przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego komitetu (komisji) Rady Federacji. Decyzja jest podejmowana większością głosów ogólnej liczby członków komitetu
(komisji).
3. Decyzje komitetu (komisji) zatwierdza Rada Federacji większością głosów ogólnej liczby członków Rady Federacji na najbliższym
posiedzeniu izby{15.
Art. 15
1. Rada Federacji powołuje:
a) Komitet Rady Federacji ds. Ustawodawstwa Konstytucyjnego i
Zagadnień Sądowo-Prawnych;
b) Komitet Rady Federacji ds. Bezpieczeństwa i Obronności;
c) Komitet Rady Federacji ds. Budżetu, Polityki Podatkowej, Regulacji Finansowych, Walutowych i Celnych oraz Bankowości{16;
d) Komitet Rady Federacji ds. Polityki Socjalnej;
e) Komitet Rady Federacji ds. Polityki Gospodarczej;
f) Komitet Rady Federacji ds. Międzynarodowych;
g) Komitet Rady Federacji ds. Wspólnoty Niepodległych Państw;
h) Komitet Rady Federacji ds. Polityki Rolnej;
i) Komitet Rady Federacji ds. Nauki, Kultury, Oświaty, Ochrony
Zdrowia i Ekologii;
j) Komitet Rady Federacji ds. Federacji, Umowy Federacyjnej
i Polityki Regionalnej;
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k) Komitet Rady Federacji ds. Północy i Małych Narodów.
2. Rada Federacji może podjąć decyzję o likwidacji poszczególnych komitetów albo o utworzeniu nowych komitetów Rady Federacji.
Art. 16
Komitet Rady Federacji ds. Ustawodawstwa Konstytucyjnego
i Zagadnień Sądowo-Prawnych:
a) przygotowuje opinie na temat zaaprobowanych przez Dumę
Państwową projektów ustaw Federacji Rosyjskiej o poprawkach do
Konstytucji Federacji Rosyjskiej, federalnych ustaw konstytucyjnych,
uchwalonych przez Dumę Państwową federalnych ustaw o ustroju
państwa, w sprawach dotyczących ustroju sądów, prawa cywilnego,
prawa cywilnego procesowego, prawa procesowego arbitrażowego,
prawa karnego, prawa karnego procesowego, prawa karnego wykonawczego, wykroczeń, adwokatury, notariatu oraz w zakresie uregulowań prawnych dotyczących własności intelektualnej;
b) wstępnie rozpatruje wnioski dotyczące wprowadzenia poprawek do Konstytucji Federacji Rosyjskiej i rewizji jej przepisów;
c) podsumowuje wnioski komitetów Rady Federacji odnoszące się
do zaaprobowanych przez Dumę Państwową projektów ustaw Federacji Rosyjskiej o poprawkach do Konstytucji Federacji Rosyjskiej;
d) prowadzi ewidencję danych dotyczących rozpatrywania ustaw
Federacji Rosyjskiej o poprawkach do Konstytucji Federacji Rosyjskiej przez ustawodawcze (przedstawicielskie) organy podmiotów
Federacji Rosyjskiej;
e) wstępnie omawia kandydatury na stanowiska sędziów Sądu
Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, przewodniczącego Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej, zastępców przewodniczącego Sądu
Najwyższego Federacji Rosyjskiej, członków Prezydium Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej, sędziów Sądu Najwyższego Federacji
Rosyjskiej, przewodniczącego Naczelnego Sądu Arbitrażowego Federacji Rosyjskiej, zastępców przewodniczącego Naczelnego Sądu Arbitrażowego Federacji Rosyjskiej, sędziów Naczelnego Sądu Arbitrażowego Federacji Rosyjskiej i sędziów Sądu Gospodarczego Wspól20

noty Niepodległych Państw; omawia także wstępnie kandydatury na
stanowiska Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej, pierwszego
zastępcy Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej i zastępców
Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej oraz sprawy odwołania
osób zajmujących te stanowiska;
f) sporządza na wniosek Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej opinię na temat pozbawienia immunitetu członka Rady Federacji;
g) przygotowuje i wstępnie rozpatruje projekty ustaw dotyczących
spraw należących do jego kompetencji;
h) organizuje przesłuchania parlamentarne w sprawach należących
do jego kompetencji{17.
Art. 17
Komitet Rady Federacji ds. Bezpieczeństwa i Obronności:
a) przygotowuje opinie na temat: uchwalonych przez Dumę Państwową ustaw federalnych dotyczących zagadnień bezpieczeństwa
wewnętrznego i zewnętrznego Federacji Rosyjskiej; statusu i ochrony
granicy państwowej Federacji Rosyjskiej; wojny i pokoju; ochrony
tajemnicy państwowej, służbowej lub innej strzeżonej przez prawo;
zwalczania zorganizowanej przestępczości, korupcji, przestępstw
przeciwko Państwu Rosyjskiemu, a także opinie dotyczące zatwierdzania dekretów Prezydenta Federacji Rosyjskiej o wprowadzeniu
stanu wojennego i o wprowadzeniu stanu wyjątkowego oraz opinie
w innych sprawach należących do kompetencji komitetu;
b) wspólnie z innymi komitetami (komisjami) Rady Federacji
przygotowuje projekty uchwał Rady Federacji dotyczących: użycia Sił
Zbrojnych Federacji Rosyjskiej poza granicami Federacji Rosyjskiej;
organizacji i realizacji międzyparlamentarnej współpracy Rady Federacji w ramach Międzyparlamentarnego Zgromadzenia Państw Członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw w zakresie wspólnej
obrony, bezpieczeństwa, osłony socjalnej wojskowych i członków ich
rodzin, weteranów sił zbrojnych, weteranów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej oraz żołnierzy-internacjonalistów;
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c) sporządza wnioski i opinie dotyczące odpowiednich rozdziałów
projektu budżetu federalnego oraz funduszów pozabudżetowych;
d) rozpatruje projekty aktów normatywnych kształtujących politykę wojskową, doktrynę militarną oraz zasady budownictwa wojskowego i przygotowuje opinie i wnioski w tym zakresie;
e) analizuje i podsumowuje praktykę w zakresie wykonywania
ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej odnoszącego się do zagadnień
bezpieczeństwa i obronności;
f) przygotowuje i wstępnie rozpatruje projekty ustaw dotyczących
spraw należących do jego kompetencji;
g) organizuje przesłuchania parlamentarne w sprawach należących
do jego kompetencji.
Art. 18
Komitet Rady Federacji ds. Budżetu, Polityki Podatkowej, Regulacji Finansowych, Walutowych i Celnych oraz Bankowości:
a) sporządza opinie na temat uchwalonych przez Dumę Państwową ustaw federalnych: o budżecie federalnym, federalnych podatkach
i opłatach; o regulacji budżetowej; o regulacjach walutowych, kredytowych i celnych; o emisji pieniądza; o ustanowieniu ogólnych zasad
opodatkowania i nakładania opłat w Federacji Rosyjskiej; o regulacji
rynku papierów wartościowych, ubezpieczeniach, systemie bankowym, tworzeniu i wykorzystywaniu celowych funduszów pozabudżetowych oraz na temat innych ustaw odnoszących się do spraw o
charakterze finansowym;
b) wstępnie omawia kandydatury proponowane na stanowisko zastępcy przewodniczącego Izby Obrachunkowej Federacji Rosyjskiej
oraz na połowę stanowisk audytorów Izby Obrachunkowej Federacji
Rosyjskiej;
c) przygotowuje i wstępnie omawia projekty ustaw z zakresu
ustawodawstwa budżetowego, wykonania budżetu federalnego, ustawodawstwa podatkowego oraz ogólnych zasad opodatkowania i nakładania opłat, a także dotyczących innych spraw należących do jego
kompetencji;
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d) organizuje przesłuchania parlamentarne w sprawach należących
do jego kompetencji;
e) podsumowuje wnioski komitetów dotyczące zaleceń dla Izby
Obrachunkowej Federacji Rosyjskiej i przedkłada Radzie Federacji do
rozpatrzenia projekt stosownej uchwały{18.
Art. 19
Komitet Rady Federacji ds. Polityki Socjalnej:
a) przygotowuje opinie na temat uchwalonych przez Dumę Państwową ustaw federalnych dotyczących rozwoju społecznego, kultury
fizycznej i sportu, pracy i zatrudnienia, rodziny, macierzyństwa, ojcostwa i problematyki dziecka oraz zabezpieczenia socjalnego i ubezpieczeń;
b) sporządza wnioski i opinie odnoszące się do odpowiednich rozdziałów projektu budżetu federalnego oraz do funduszów pozabudżetowych;
c) przygotowuje i wstępnie rozpatruje projekty ustaw dotyczących
spraw należących do jego kompetencji;
d) organizuje przesłuchania parlamentarne w sprawach należących
do jego kompetencji.
Art. 20
Komitet Rady Federacji ds. Polityki Gospodarczej:
a) przygotowuje opinie na temat uchwalonych przez Dumę Państwową ustaw federalnych dotyczących zagadnień regulacji makroekonomicznych w gospodarce narodowej, działalności gospodarczej
za granicą, federalnych programów kierunkowych, ochrony interesów
gospodarczych kraju i praw konsumentów, ekonomicznych warunków
kształtowania budżetu federalnego i relacji międzybudżetowych, źródeł finansowania programów regionalnych, zarządzania własnością,
prywatyzacji, stosunków własnościowych, ustawodawstwa gospodarczego, polityki przemysłowej i mieszkaniowej, regulowania
i wspierania przedsiębiorczości, rozwoju konkurencji i działalności
monopoli naturalnych, wykorzystania kopalin, zasobów naturalnych
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i szelfu kontynentalnego oraz organizacji i funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych{19;
b) sporządza wnioski i opinie odnoszące się do odpowiednich rozdziałów projektu budżetu federalnego, do funduszów pozabudżetowych i innych spraw należących do jego kompetencji;
c) przygotowuje i wstępnie rozpatruje projekty ustaw dotyczących
spraw należących do jego kompetencji;
d) organizuje przesłuchania parlamentarne w sprawach należących
do jego kompetencji.
Art. 21
Komitet Rady Federacji ds. Międzynarodowych:
a) przygotowuje opinie na temat uchwalonych przez Dumę Państwową ustaw federalnych o ratyfikowaniu i wypowiedzeniu umów
międzynarodowych zawartych przez Federację Rosyjską oraz w innych sprawach należących do jego kompetencji;
b) uczestniczy w wytyczaniu głównych kierunków współpracy
międzyparlamentarnej Rady Federacji oraz obu izb Zgromadzenia
Federalnego Federacji Rosyjskiej;
c) przygotowuje wnioski dotyczące projektów wystąpień izby do
Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej o ustalenie zgodności
z Konstytucją Federacji Rosyjskiej nieobowiązujących jeszcze umów
międzynarodowych zawartych przez Federację Rosyjską;
d) rozpatruje wnioski Prezydenta Federacji Rosyjskiej i przygotowuje opinie na temat powoływania albo odwoływania przedstawicieli
dyplomatycznych Federacji Rosyjskiej w państwach obcych i organizacjach międzynarodowych;
e) przygotowuje i wstępnie rozpatruje projekty ustaw dotyczących
spraw należących do jego kompetencji;
f) organizuje przesłuchania parlamentarne w sprawach należących
do jego kompetencji.
Art. 22
Komitet Rady Federacji ds. Wspólnoty Niepodległych Państw:
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a) przygotowuje opinie na temat uchwalonych przez Dumę Państwową ustaw federalnych o ratyfikowaniu i wypowiedzeniu umów
międzynarodowych zawartych przez Federację Rosyjską z państwami
członkowskimi Wspólnoty Niepodległych Państw oraz w sprawach
należących do jego kompetencji, w tym dotyczących statusu i ochrony
granicy państwowej Federacji Rosyjskiej z państwami członkowskimi
Wspólnoty Niepodległych Państw;
b) rozpatruje wnioski Prezydenta Federacji Rosyjskiej i przygotowuje opinie na temat powoływania albo odwoływania przedstawicieli
dyplomatycznych Federacji Rosyjskiej w państwach członkowskich
Wspólnoty Niepodległych Państw i organizacjach międzynarodowych
tworzonych przez państwa członkowskie Wspólnoty Niepodległych
Państw;
c) współdziała z komórkami organizacyjnymi Aparatu Rady Federacji w sprawach dotyczących współpracy Federacji Rosyjskiej z państwami członkowskimi Wspólnoty Niepodległych Państw{20;
d) uczestniczy w wytyczaniu i realizacji głównych kierunków
współpracy międzyparlamentarnej Rady Federacji i izb Zgromadzenia
Federalnego Federacji Rosyjskiej z parlamentami państw członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw, w tym z organizacjami międzyparlamentarnymi utworzonymi przez państwa członkowskie
Wspólnoty Niepodległych Państw{21;
e) rozpatruje sprawy związane z zapewnieniem praw obywatelom
Federacji Rosyjskiej zamieszkującym w państwach członkowskich
Wspólnoty Niepodległych Państw oraz z rozwijaniem kontaktów z
rodakami;
f) sporządza wnioski i opinie odnoszące się do odpowiednich rozdziałów projektu budżetu federalnego;
g) przygotowuje wnioski dotyczące projektów wystąpień izby do
Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej o ustalenie zgodności z
Konstytucją Federacji Rosyjskiej nieobowiązujących jeszcze umów
międzynarodowych zawartych przez Federację Rosyjską z państwami
członkowskimi Wspólnoty Niepodległych Państw;
h) przygotowuje i wstępnie rozpatruje projekty ustaw dotyczących
spraw należących do jego kompetencji;
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i) organizuje przesłuchania parlamentarne w sprawach należących
do jego kompetencji;
j) wspólnie z innymi komitetami Rady Federacji sporządza wnioski dotyczące aktów normatywnych Zgromadzenia Parlamentarnego
Związku Białorusi i Rosji oraz modelowych aktów ustawodawczych
uchwalonych przez Międzyparlamentarne Zgromadzenie Państw
Członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw i przez Międzyparlamentarny Komitet Republiki Białoruś, Republiki Kazachstan,
Republiki Kirgiskiej i Federacji Rosyjskiej{22.
Art. 23
Komitet Rady Federacji ds. Polityki Rolnej:
a) przygotowuje opinie na temat uchwalonych przez Dumę Państwową ustaw federalnych dotyczących polityki rolnej;
b) przygotowuje wnioski i opinie w sprawach należących do jego
kompetencji;
c) przygotowuje wnioski i opinie odnoszące się do odpowiednich
rozdziałów projektu budżetu federalnego;
d) organizuje przesłuchania parlamentarne w sprawach należących
do jego kompetencji.
Art. 24
Komitet Rady Federacji ds. Nauki, Kultury, Oświaty, Ochrony
Zdrowia i Ekologii:
a) przygotowuje opinie na temat uchwalonych przez Dumę Państwową ustaw federalnych dotyczących oświaty, nauki, polityki naukowo-technicznej, postępu naukowo-technicznego, ochrony własności intelektualnej, technologii wymagających zaangażowania znacznego potencjału badawczego, kultury, polityki informacyjnej, kultury
fizycznej i sportu, kształcenia i szkolenia kadr, ochrony zdrowia, obrotu środkami leczniczymi i ich wykorzystania, zagadnień sanitarnohigienicznych, ekologii i eksploatacji przyrody oraz w sprawach dotyczących organizacji społecznych i związków wyznaniowych;
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b) przygotowuje wnioski i opinie odnoszące się do odpowiednich
rozdziałów projektu budżetu federalnego;
c) udziela pomocy organom ustawodawczym podmiotów Federacji Rosyjskiej w ich działalności legislacyjnej w sprawach należących
do jego kompetencji;
d) przygotowuje i wstępnie rozpatruje projekty ustaw dotyczących
spraw należących do jego kompetencji;
e) organizuje seminaria, narady, konferencje i przesłuchania parlamentarne poświęcone sprawom należącym do jego kompetencji;
Art. 25
Komitet Rady Federacji ds. Federacji, Umowy Federacyjnej i Polityki Regionalnej:
a) przygotowuje opinie na temat przyjętych przez Dumę Państwową ustaw federalnych o stosunkach w ramach federacji i o polityce regionalnej;
b) przygotowuje i wstępnie rozpatruje projekty ustaw, aktów normatywnych i wielostronnych umów dotyczących problematyki rozwoju Federacji Rosyjskiej, jej podmiotów oraz narodów i stosunków
między nimi;
c) organizuje przesłuchania parlamentarne w sprawach należących
do jego kompetencji.
Art. 26
Komitet Rady Federacji ds. Północy i Małych Narodów:
a) przygotowuje opinie na temat uchwalonych przez Dumę Państwową ustaw federalnych dotyczących zagadnień polityki państwa na
obszarach Dalekiej Północy i terenach o analogicznym statusie;
b) przygotowuje wnioski: odnośnie do rozdziałów projektu budżetu federalnego dotyczących zagadnień finansowania federalnych
programów pomocy dla obszarów Dalekiej Północy i terenów o analogicznym statusie oraz małych narodów; odnośnie do podstaw polityki docelowej i migracyjnej, regulacji finansowych, walutowych,
kredytowych i celnych oraz polityki podatkowej na wymienionych
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obszarach i terenach; odnośnie do zagadnień rozwoju społecznego,
pracy i zatrudnienia, ekologii, ochrony zdrowia oraz zaopatrzenia
socjalnego i ubezpieczeń w małych narodach;
c) przygotowuje i wstępnie rozpatruje projekty ustaw dotyczących
spraw należących do jego kompetencji;
d) organizuje przesłuchania parlamentarne w sprawach należących
do jego kompetencji.
Art. 27
1. Rada Federacji ma prawo tworzyć komisje stałe i tymczasowe.
2. W skład stałych i tymczasowych komisji izby mogą wchodzić
członkowie komitetów Rady Federacji.
3. W skład komisji tymczasowych mogą wchodzić przewodniczący Rady Federacji i jego zastępcy{23.
4. Komisje tymczasowe tworzone są przez Radę Federacji w celu
rozwiązania konkretnego zadania i (lub) na określony czas.
5. Zadania, czas działania, uprawnienia i skład komisji tymczasowej oraz komitet Rady Federacji odpowiedzialny za stworzenie jej
możliwości działania określa uchwała Rady Federacji{24.
Art. 271
1. Rada Federacji tworzy stałą Komisję ds. Regulaminu i Procedur
Parlamentarnych.
2. Komisja ds. Regulaminu i Procedur Parlamentarnych:
a) przygotowuje opinie na temat uchwalonych przez Dumę Państwową ustaw federalnych dotyczących zagadnień związanych z regulacją statusu członka Rady Federacji oraz akty prawne normujące
działalność Rady Federacji;
b) analizuje i podsumowuje wnioski wpływające od komitetów
Rady Federacji i członków Rady Federacji, opracowuje zalecenia
i przedkłada do rozpatrzenia Radzie Federacji wnioski w sprawie
wprowadzenia do niniejszego regulaminu zmian i uzupełnień;
c) udziela kierownictwom Rady Federacji, komitetów i komisji
izby, członkom Rady Federacji, kierownictwu Aparatu Rady Federacji
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oraz kierownikom komórek organizacyjnych Aparatu Rady Federacji
konsultacji na temat przepisów niniejszego regulaminu;
d) sprawdza zgodność dokumentów potwierdzających mandaty
członków Rady Federacji bądź stwarzających podstawy do wygaśnięcia (przedterminowego unieważnienia) tych mandatów z przepisami
ustaw federalnych o trybie tworzenia Rady Federacji Zgromadzenia
Federalnego Federacji Rosyjskiej oraz o statusie członka Rady Federacji i statusie deputowanego do Dumy Państwowej Zgromadzenia
Federalnego Federacji Rosyjskiej;
e) przygotowuje opinie i wnosi na posiedzenie Rady Federacji
projekty uchwał Rady Federacji o uznaniu, wygaśnięciu lub potwierdzeniu mandatów członków Rady Federacji;
f) sporządza — na wniosek Prokuratora Generalnego Federacji
Rosyjskiej — opinie w sprawie pozbawienia immunitetu członka Rady Federacji;
g) organizuje prace analityczne w zakresie problematyki procedur
parlamentarnych w Radzie Federacji, m.in. wykorzystując doświadczenia parlamentów państw obcych, państw członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw oraz ustawodawczych (przedstawicielskich) organów władzy państwowej podmiotów Federacji Rosyjskiej{25.
Art. 28
Skreślony
Art. 29
Skreślony{26
Art. 30
Skreślony
Art. 31
Skreślony{27
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Art. 32
1. Posiedzenie komitetu (komisji) Rady Federacji jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim ponad połowa ogólnej liczby członków
komitetu (komisji).
2. Posiedzenie prowadzi przewodniczący lub zastępca przewodniczącego komitetu (komisji) Rady Federacji.
3. Posiedzenia komitetu (komisji) Rady Federacji odbywają się
w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
4. Posiedzenia komitetu izby mogą odbywać się w podmiotach
Federacji Rosyjskiej. Miejsce posiedzenia określa właściwy komitet,
a członkowie Rady Federacji zostają o nim powiadomieni{28.
5. Nadzwyczajne posiedzenie komitetu (komisji) Rady Federacji
zwołuje przewodniczący komitetu (komisji) albo z własnej inicjatywy,
albo na polecenie przewodniczącego Rady Federacji lub zastępcy
przewodniczącego Rady Federacji koordynującego prace danego komitetu, albo na wniosek co najmniej jednej czwartej ogólnej liczby
członków komitetu (komisji).
6. O posiedzeniu komitetu (komisji) Rady Federacji przewodniczący komitetu (komisji) co najmniej 72 godziny wcześniej powiadamia członków komitetu (komisji), przewodniczącego Rady Federacji,
odpowiednie komitety (komisje) Dumy Państwowej, Rząd Federacji
Rosyjskiej, odpowiednie ministerstwa i resorty Federacji Rosyjskiej
oraz te podmioty dysponujące inicjatywą ustawodawczą, które wniosły projekty ustaw mających podlegać rozpatrzeniu. W celu powiadomienia innych członków Rady Federacji niezbędne informacje
umieszcza się na tablicy ogłoszeń izby.
7. W sprawach proceduralnych decyzje komitetu (komisji) Rady
Federacji są podejmowane większością głosów członków komitetu
(komisji) obecnych na posiedzeniu. Decyzja komitetu Rady Federacji
o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia Rady Federacji jest podejmowana większością dwóch trzecich głosów ogólnej liczby członków
komitetu. W pozostałych sprawach decyzje komitetu (komisji) Rady
Federacji są podejmowane większością głosów ogólnej liczby członków komitetu (komisji){29.
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8. Komitety (komisje) Rady Federacji mają prawo odbywać
wspólne posiedzenia.
Art. 33
1. Komitet (komisja) Rady Federacji działa na zasadach jawności
i swobodnego omawiania spraw.
2. Członkowie Rady Federacji nie wchodzący w skład danego
komitetu (komisji) Rady Federacji mogą uczestniczyć w jego (jej)
posiedzeniach z prawem głosu doradczego i wypowiadać swoje opinie
w omawianych sprawach. Czas ich wystąpień określa ten komitet (ta
komisja).
3. W posiedzeniu komitetu (komisji) izby mogą uczestniczyć oficjalny przedstawiciel Prezydenta Federacji Rosyjskiej, przedstawiciel
Rządu Federacji Rosyjskiej, członkowie Rządu Federacji Rosyjskiej
oraz przewodniczący, zastępca przewodniczącego i audytorzy Izby
Obrachunkowej Federacji Rosyjskiej, przy czym czas i tryb ich wystąpień określa ten komitet (ta komisja).
Przedstawiciele organów władzy państwowej i organizacji społecznych uczestniczą w posiedzeniach komitetu (komisji) za zgodą
przewodniczącego komitetu (komisji){30.
4. Na posiedzenie komitetu (komisji) izby są zapraszani - w razie
omawiania spraw należących do ich kompetencji - pracownicy Wydziału Prawnego Aparatu Rady Federacji oraz innych komórek organizacyjnych Aparatu Rady Federacji.
5. Na posiedzenie komitetu (komisji) Rady Federacji mogą być
zapraszani przedstawiciele środków masowego przekazu.
Art. 34
1. W celu przygotowywania spraw oraz organizowania przesłuchań parlamentarnych komitet (komisja) Rady Federacji może tworzyć grupy robocze z udziałem członków Rady Federacji, przedstawicieli ministerstw i resortów Federacji Rosyjskiej, innych organów
państwowych, organizacji społecznych, instytucji naukowych oraz
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uczonych i innych specjalistów, których może wysyłać do podmiotów
Federacji Rosyjskiej.
2. Komitet (komisja) Rady Federacji ma prawo tworzyć działające
społecznie rady ekspertów, angażować jako ekspertów różnego rodzaju specjalistów oraz zlecać wykonanie niezależnej ekspertyzy projektu ustawy.
Art. 35
Komitet (komisja) Rady Federacji ma prawo występować na piśmie w sprawach należących do jego (jej) kompetencji do członków
Rządu Federacji Rosyjskiej i do kierowników federalnych organów
władzy wykonawczej oraz zwracać się do organów państwowych,
organizacji społecznych i osób urzędowych o udostępnienie niezbędnych w jego (jej) działalności materiałów i dokumentów.
Wymienione organy i osoby są obowiązane powiadamiać komitet
(komisję) o wynikach rozpatrzenia pisemnych wystąpień i podjętych
w związku z nimi krokach oraz dostarczać żądane materiały i dokumenty komitetowi (komisji) Rady Federacji w uzgodnionych z nim
(nią) terminach{31.
Art. 36
1. Komitet (komisja) Rady Federacji organizuje, zgodnie z profilem swojej działalności, przesłuchania parlamentarne, na które mogą
być zapraszani członkowie Rady Federacji, deputowani do Dumy
Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej (dalej
zwani deputowanymi do Dumy Państwowej), osoby urzędowe, eksperci, przedstawiciele organów państwowych, organizacji społecznych
i instytucji naukowych.
2. Wniosek o przeprowadzenie przesłuchań parlamentarnych jest
przyjmowany większością głosów ogólnej liczby członków komitetu
izby.
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Art. 37
Rada Federacji wysłuchuje sprawozdań komitetów (komisji) Rady
Federacji w sprawach należących do ich kompetencji. Decyzję o włączeniu do porządku dziennego posiedzenia Rady Federacji sprawozdania komitetu (komisji) Rady Federacji podejmuje Rada Federacji.
Rozdział 4
APARAT RADY FEDERACJI
Art. 38
1. Aparat Rady Federacji zapewnia bezpośrednią obsługę Rady
Federacji.
2. W swojej działalności Aparat Rady Federacji kieruje się Konstytucją Federacji Rosyjskiej, ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej,
postanowieniami Rady Federacji, niniejszym regulaminem oraz statutem Aparatu Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji
Rosyjskiej.
3. Struktura i obsada etatowa Aparatu Rady Federacji są zatwierdzane uchwałą Rady Federacji.
Art. 39
Podstawowymi zadaniami Aparatu Rady Federacji są:
a) prawna, informacyjno-analityczna, organizacyjna, dokumentacyjna i finansowo-gospodarcza obsługa Rady Federacji i jej organów
oraz członków Rady Federacji;
b) prawna i organizacyjna obsługa procedur rozjemczych stosowanych w celu rozstrzygania sporów między Radą Federacji a Dumą
Państwową, Prezydentem Federacji Rosyjskiej lub Rządem Federacji
Rosyjskiej;
c) prawna i organizacyjna obsługa kontaktów międzyparlamentarnych{32.
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Art. 40
W skład Aparatu Rady Federacji wchodzą sekretariat przewodniczącego Rady Federacji, sekretariaty zastępców przewodniczącego
Rady Federacji, komórki zajmujące się obsługą prawną, informacyjną,
analityczną, organizacyjną, dokumentacyjną i finansowo-gospodarczą,
sekcja kadr, aparaty komitetów Rady Federacji i Komisji ds. Regulaminu i Procedur Parlamentarnych oraz inne komórki.
Art. 41
1. Pracą Aparatu Rady Federacji zarządza kierownik Aparatu Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej (dalej
zwany kierownikiem Aparatu Rady Federacji).
2. Kierownika Aparatu Rady Federacji powołuje na stanowisko
i odwołuje ze stanowiska przewodniczący Rady Federacji. Powołanie
i odwołanie kierownika Aparatu Rady Federacji otrzymuje formę
zarządzenia przewodniczącego Rady Federacji.
Art. 42
1. Sekretariaty przewodniczącego Rady Federacji i zastępców
przewodniczącego Rady Federacji są podporządkowane odpowiednio
przewodniczącemu i zastępcom przewodniczącego Rady Federacji
i stwarzają im warunki do działania.
2. Komórki organizacyjne Aparatu Rady Federacji odpowiednio
do zakresu ich kompetencji stwarzają Radzie Federacji i jej organom
oraz członkom Rady Federacji warunki do działania.
3. Aparaty komitetów Rady Federacji oraz Komisji ds. Regulaminu i Procedur Parlamentarnych zapewniają operatywną obsługę organizacyjną i dokumentacyjną odpowiedniego komitetu (komisji) Rady
Federacji oraz przesłuchań parlamentarnych prowadzonych przez
komitet (komisję), uczestniczą w przygotowywaniu projektów decyzji
komitetu (komisji), zajmują się pracami biurowymi w komitecie (komisji) i rozsyłają do członków komitetu (komisji) niezbędne materiały
oraz informacje.
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4. Kierowników aparatów komitetów Rady Federacji oraz Komisji
ds. Regulaminu i Procedur Parlamentarnych powołuje na stanowiska
i odwołuje ze stanowisk kierownik Aparatu Rady Federacji w uzgodnieniu z przewodniczącymi komitetów (komisji).
5. Tymczasowe komisje Rady Federacji są obsługiwane przez aparaty odpowiednich komitetów (komisji) Rady Federacji oraz przez
inne komórki organizacyjne Aparatu Rady Federacji w zakresie ich
kompetencji{33.
Art. 43
Fundusze na finansowanie działalności i bazę materiałowotechniczną Aparatu Rady Federacji, wysokość wynagrodzeń oraz warunki materialno-bytowe jego pracowników, a także inne wydatki
związane z ich utrzymaniem są ustalane w ramach wydatków przewidzianych w budżecie federalnym{34.
Art. 44
Pod względem warunków płacy, świadczeń socjalno-bytowych
oraz zabezpieczenia materialnego i innego, a także opieki lekarskiej
pracownicy Aparatu Rady Federacji są zrównani z odpowiednimi
kategoriami pracowników Aparatu Rządu Federacji Rosyjskiej.
Rozdział 5
TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ RADY FEDERACJI
Art. 45
Posiedzenia Rady Federacji odbywają się w mieście Moskwie.
Decyzją Rady Federacji miejsce odbywania posiedzeń może ulec
zmianie.
Art. 46
1. Każdy członek Rady Federacji ma przydzielone stałe miejsce w
Wielkiej Sali Posiedzeń Rady Federacji, opatrzone tabliczką z jego
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nazwiskiem, inicjałami imienia i imienia ojca oraz nazwą podmiotu
Federacji Rosyjskiej, który reprezentuje, wyposażone w niezbędne do
pracy urządzenia elektroniczne i techniczne.
2. Osobne miejsca w Wielkiej Sali Posiedzeń Rady Federacji są
przeznaczone dla przewodniczącego Rady Federacji i zastępców
przewodniczącego Rady Federacji.
3. Specjalne miejsca w Wielkiej Sali Posiedzeń Rady Federacji są
przeznaczone dla Prezydenta Federacji Rosyjskiej, premiera Federacji
Rosyjskiej, deputowanych do Dumy Państwowej, członków Rządu
Federacji Rosyjskiej, przewodniczącego Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, przewodniczącego Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej, przewodniczącego Naczelnego Sądu Arbitrażowego Federacji Rosyjskiej, przewodniczącego Izby Obrachunkowej Federacji Rosyjskiej, zastępcy przewodniczącego Izby Obrachunkowej Federacji
Rosyjskiej, audytorów Izby Obrachunkowej Federacji Rosyjskiej,
Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej, przewodniczącego
Centralnej Komisji Wyborczej Federacji Rosyjskiej, pełnomocnego
przedstawiciela Prezydenta Federacji Rosyjskiej w Radzie Federacji
Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej (dalej zwanego pełnomocnym przedstawicielem Prezydenta Federacji Rosyjskiej w Radzie Federacji) oraz pełnomocnego przedstawiciela Rządu Federacji
Rosyjskiej w Radzie Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji
Rosyjskiej{35.
4. W Wielkiej Sali Posiedzeń Rady Federacji są umieszczone flaga państwowa Federacji Rosyjskiej i godło państwowe Federacji Rosyjskiej.
5. Podczas otwierania i zamykania posiedzenia Rady Federacji jest
wykonywany hymn Federacji Rosyjskiej.
6. Jeżeli na posiedzeniu Rady Federacji są obecni szefowie obcych
państw i rządów lub szefowie zagranicznych delegacji parlamentarnych przebywających z oficjalną wizytą w Federacji Rosyjskiej, to
hymn państwowy Federacji Rosyjskiej jest wykonywany po wykonaniu hymnu państwa, którego przedstawiciele są obecni na posiedzeniu.
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Art. 47
1. Posiedzenie Rady Federacji jest prawomocne, jeżeli uczestniczy
w nim ponad połowa ogólnej liczby członków Rady Federacji.
2. W celu stwierdzenia prawomocności posiedzenia Rady Federacji dokonuje się, przed rozpoczęciem posiedzeń przedpołudniowego
i popołudniowego, rejestracji członków Rady Federacji. Przed głosowaniem może być przeprowadzona dodatkowa rejestracja.
Art. 48
1. Członek Rady Federacji uczestniczy w posiedzeniach Rady Federacji, komitetów i komisji izby. Głosując we wszystkich sprawach
rozpatrywanych przez Radę Federacji oraz przez komitet lub komisję,
w których skład wchodzi, członek Rady Federacji korzysta z prawa
głosu rozstrzygającego.
2. Członek Rady Federacji ma prawo wybierać i być wybranym do
organów Rady Federacji.
3. Członek Rady Federacji dysponuje prawem inicjatywy ustawodawczej, które realizuje w ogólnym trybie przewidzianym w niniejszym regulaminie dla innych podmiotów uprawnionych do inicjatywy
ustawodawczej.
4. Członek Rady Federacji ma prawo wypowiadać swoją opinię na
temat składu osobowego wybieranych organów i kandydatur osób
urzędowych wybieranych lub powoływanych przez Radę Federacji,
zwracać się z pytaniami do członków Rządu Federacji Rosyjskiej
i przedstawicieli Rządu Federacji Rosyjskiej, a także uzasadniać
swoje propozycje w trakcie omawiania spraw należących do kompetencji izby oraz wypowiadać się w sprawie trybu głosowania{36.
5. Członek Rady Federacji ma prawo uczestniczyć w omawianiu
ustaw federalnych i w omawianiu innych spraw rozpatrywanych przez
izbę na posiedzeniu izby oraz w trakcie przesłuchań parlamentarnych.
6. Członek Rady Federacji ma prawo otrzymywać informacje niezbędne w jego działalności w Radzie Federacji oraz dokumenty przyjęte przez obie izby Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej.
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Art. 49
Członkowie Rady Federacji we właściwym czasie są powiadamiani o sprawach przedkładanych izbie do rozpatrzenia. Projekty uchwał
Rady Federacji oraz inne materiały są dostarczane członkom Rady
Federacji przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Federacji.
Art. 50
1. Posiedzenia Rady Federacji odbywają się w okresie od 16 września do 15 lipca.
We wskazanym okresie pomiędzy posiedzeniami izby (z wyjątkiem posiedzeń nadzwyczajnych) członkom Rady Federacji sprawującym mandat w Radzie Federacji na stałej podstawie udziela się do 10
dni na pracę w podmiotach Federacji Rosyjskiej{37.
2. Pierwszy dzień posiedzenia Rady Federacji może być – w wyniku decyzji podjętej przez członków Rady Federacji - dniem pracy w
komitetach (komisjach) izby.
3. Posiedzenie przedpołudniowe trwa od godziny 10 do godziny
14, z 30-minutową przerwą, a popołudniowe - od godziny 16 do godziny 18.
4. Izba może podjąć uchwałę o odbyciu posiedzenia w innym czasie. Decyzje o dodatkowych przerwach w posiedzeniu są podejmowane większością głosów członków Rady Federacji, którzy wzięli udział
w głosowaniu, ale nie mniej niż 46 głosami{38.
5. Na każdym posiedzeniu Rada Federacji może podjąć decyzję
o przeprowadzeniu „godziny głosowań” nad ustawami federalnymi.
Art. 51
1. Posiedzenia Rady Federacji są otwarte.
2. Stenogram z posiedzenia (z wyjątkiem posiedzenia zamkniętego) jest publikowany w Biuletynie z posiedzenia Rady Federacji
Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej.
3. Na posiedzeniu Rady Federacji mają prawo być obecni deputowani do Dumy Państwowej i członkowie Rządu Federacji Rosyjskiej.
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4. Sekretarze stanu - zastępcy (pierwsi zastępcy) kierowników federalnych organów władzy wykonawczej mają prawo być obecni na
otwartych posiedzeniach Rady Federacji.
5. W wyniku decyzji Rady Federacji na posiedzenia izby są zapraszani przedstawiciele organów państwowych, organizacji społecznych, instytucji naukowych, niezależni eksperci, uczeni i inni specjaliści w celu dostarczenia niezbędnych informacji i opinii dotyczących
spraw rozpatrywanych przez Radę Federacji. Sprawy związane
z obecnością przedstawicieli środków masowego przekazu na otwartych posiedzeniach izby reguluje Służba Prasowa Rady Federacji.
6. Inne osoby, nie będące członkami Rady Federacji, mogą być
obecne na otwartych posiedzeniach wyłącznie za specjalnym zezwoleniem, opatrzonym podpisem przewodniczącego Rady Federacji lub
kierownika Aparatu Rady Federacji.
7. Na posiedzeniach Rady Federacji zabrania się używania indywidualnych radiowych urządzeń nadawczych.
8. Rada Federacji może podjąć decyzję o odbyciu posiedzenia zamkniętego, jeżeli wniosek w tej sprawie został zgłoszony przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej, premiera Federacji Rosyjskiej, przewodniczącego posiedzenia izby, komitet lub komisję Rady Federacji
albo grupę członków Rady Federacji liczącą nie mniej niż 30 osób.
9. Decyzja o odbyciu zamkniętego posiedzenia izby jest podejmowana większością głosów członków Rady Federacji, którzy wzięli
udział w głosowaniu, ale nie mniej niż 46 głosami. Treść zamkniętego
posiedzenia Rady Federacji, informacje stanowiące tajemnicę państwową, służbową lub inną chronioną przez prawo mogą być wykorzystywane przez członków Rady Federacji wyłącznie w ich działalności w Radzie Federacji.
10. W razie podjęcia decyzji o odbyciu zamkniętego posiedzenia
izby przewodniczący posiedzenia ogłasza dodatkową 30-minutową
przerwę.
11. Na zamkniętym posiedzeniu izby zabrania się korzystania
z elektronicznych środków odbioru, przekazywania i gromadzenia
informacji (aparatury do nagrywania dźwięku, urządzeń obliczeniowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń nadawczo39

odbiorczych itp.). Wszystkie urządzenia używane w sali posiedzeń
podczas posiedzenia zamkniętego powinny być nadzorowane przez
odpowiednich pracowników Aparatu Rady Federacji oraz służbę zabezpieczającą informacje stanowiące tajemnicę państwową, służbową
lub inną chronioną przez prawo, zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.
12. Przewodniczący posiedzenia informuje członków Rady Federacji oraz osoby obecne na posiedzeniu o zasadach przeprowadzania
posiedzenia zamkniętego i zakazie rozpowszechniania informacji
stanowiących tajemnicę państwową, służbową lub inną chronioną
przez prawo.
13. Stenogram z zamkniętego posiedzenia izby jest przechowywany we właściwej komórce organizacyjnej Aparatu Rady Federacji jako
dokument tajny{39.
Art. 52
1. Prezydent Federacji Rosyjskiej, pełnomocny przedstawiciel
Prezydenta Federacji Rosyjskiej w Radzie Federacji, premier Federacji Rosyjskiej i członkowie Rządu Federacji Rosyjskiej, przewodniczący i członkowie Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej,
przewodniczący i członkowie Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej, przewodniczący i członkowie Naczelnego Sądu Arbitrażowego
Federacji Rosyjskiej, przewodniczący i zastępca przewodniczącego
Izby Obrachunkowej Federacji Rosyjskiej, Rzecznik Praw Człowieka,
Prokurator Generalny Federacji Rosyjskiej oraz przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej Federacji Rosyjskiej mają prawo być
obecni na dowolnym otwartym lub zamkniętym posiedzeniu izby{40.
2. Inne osoby nie będące członkami Rady Federacji mogą być
obecne na zamkniętym posiedzeniu izby wyłącznie po okazaniu specjalnego zaproszenia, opatrzonego podpisem przewodniczącego Rady
Federacji lub kierownika Aparatu Rady Federacji.
Art. 53
1. Nadzwyczajne posiedzenia Rady Federacji mogą być zwoływane na wniosek Prezydenta Federacji Rosyjskiej, przewodniczącego
40

Rady Federacji, komitetu Rady Federacji - w sprawach należących do
jego kompetencji, podmiotu Federacji Rosyjskiej bądź co najmniej
jednej trzeciej ogólnej liczby członków Rady Federacji. Wniosek komitetu Rady Federacji lub podmiotu Federacji Rosyjskiej powinien
uzyskać poparcie co najmniej jednej piątej ogólnej liczby członków
Rady Federacji.
2. Wniosek podmiotu Federacji Rosyjskiej w sprawie zwołania
nadzwyczajnego posiedzenia Rady Federacji powinien mieć formę
decyzji organów władzy państwowej - ustawodawczego (przedstawicielskiego) i wykonawczego - tego podmiotu Federacji Rosyjskiej.
3. Wnioskodawcy zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady
Federacji powinni przedłożyć Radzie Federacji następujące materiały:
- uzasadnienie konieczności zwołania nadzwyczajnego posiedzenia izby;
- projekt porządku dziennego nadzwyczajnego posiedzenia izby;
- projekty aktów Rady Federacji, o których mowa w art. 79 niniejszego regulaminu;
- notatki objaśniające do projektów aktów Rady Federacji;
- listy przewidywanych referentów i zaproszonych osób.
4. Materiały przedłożone przez wnioskodawców zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Federacji przewodniczący Rady Federacji przesyła w celu zaopiniowania do odpowiednich komitetów Rady Federacji.
5. Datę i tryb przeprowadzenia nadzwyczajnego posiedzenia Rady
Federacji przewodniczący Rady Federacji uzgadnia z Radą Izby{41.
Art. 54
1. W trakcie posiedzeń Rady Federacji sporządza się protokół
i stenogram.
Protokół i stenogram podpisuje przewodniczący posiedzenia Rady
Federacji.
2. Członek Rady Federacji ma prawo zapoznać się ze stenogramem swojego wystąpienia przed jego opublikowaniem.
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Art. 55
Na posiedzeniu Rady Federacji w pierwszej kolejności są rozpatrywane:
a) posłania i orędzia Prezydenta Federacji Rosyjskiej;
b) poprawki do rozdziałów 3–8 Konstytucji Federacji Rosyjskiej,
projekty federalnych ustaw konstytucyjnych zatwierdzone przez Dumę Państwową, ustawy federalne uchwalone przez Dumę Państwową
i podlegające obligatoryjnemu rozpatrzeniu przez Radę Federacji
zgodnie z art. 106 Konstytucji Federacji Rosyjskiej i niniejszym regulaminem;
c) projekty uchwał Rady Federacji w sprawach należących do
kompetencji Rady Federacji zgodnie z art. 102 ust. 1 Konstytucji Federacji Rosyjskiej;
d) wnioski o rewizję przepisów rozdziałów 1, 2 i 9 Konstytucji
Federacji Rosyjskiej;
e) wnioski o skierowanie zapytań Rady Federacji do Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej;
f) ustawy federalne uchwalone przez Dumę Państwową w sprawach dotyczących ratyfikacji i wypowiedzenia umów międzynarodowych zawartych przez Federację Rosyjską.
Art. 56
1. Przewodniczący posiedzenia Rady Federacji otwiera i zamyka
posiedzenie oraz anonsuje mówców; udziela głosu w kolejności zgłoszenia mówców; zapewnia przestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu; poddaje pod głosowanie projekty uchwał, oświadczeń
i apeli Rady Federacji oraz inne sprawy; ogłasza wnioski członków
Rady Federacji dotyczące spraw rozpatrywanych na posiedzeniu
i kolejność głosowania nad nimi; odpowiada na skierowane pod jego
adresem pytania; udziela informacji; zapewnia porządek na sali posiedzeń; podpisuje protokół i stenogram z posiedzenia.
2. W czasie posiedzenia przewodniczący posiedzenia nie ma prawa komentować wystąpień członków Rady Federacji.
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3. Jeżeli przewodniczący posiedzenia uzna za konieczne wzięcie
udziału w omawianiu jakiejś sprawy, to w chwili udzielenia mu głosu
przekazuje - na okres do podjęcia decyzji w omawianej sprawie obowiązki przewodniczącego innej osobie uprawnionej do przewodniczenia posiedzeniu.
4. Biorąc udział w głosowaniu jawnym przeprowadzanym bez
użycia aparatury elektronicznej przewodniczący posiedzenia oddaje
głos jako ostatni.
5. W razie potwierdzonego odpowiednią decyzją izby naruszenia
przez przewodniczącego posiedzenia przepisów niniejszego regulaminu Rada Federacji ma prawo przekazać obowiązki przewodniczącego,
aż do chwili zakończenia rozpatrywania omawianej sprawy, innej
osobie uprawnionej do przewodniczenia posiedzeniu, podejmując
stosowną decyzję.
Art. 57
Językiem roboczym Rady Federacji jest język rosyjski. Członek
Rady Federacji pragnący zabrać głos w innym języku narodów Federacji Rosyjskiej powiadamia o tym, co najmniej dobę wcześniej,
przewodniczącego posiedzenia. Jego wystąpienie jest tłumaczone na
język rosyjski.
Art. 58
Na posiedzeniach Rady Federacji są przewidziane następujące
podstawowe rodzaje wystąpień: referat, koreferat, słowo końcowe,
wystąpienie kandydata na stanowisko pochodzące z wyboru (powołania), głos w debacie, wystąpienie członka Rady Federacji z oświadczeniem lub apelem, wystąpienia w sprawie omawianej kandydatury,
w sprawie motywów głosowania i w sprawie trybu prowadzenia posiedzenia, a także wniosek oraz informacja{42.
Art. 59
1. Czas przeznaczony na referat, koreferat, słowo końcowe i wystąpienie kandydata na stanowisko pochodzące z wyboru (powołania)
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ustala przewodniczący posiedzenia Rady Federacji w uzgodnieniu
z referentem, koreferentem lub kandydatem na stanowisko pochodzące z wyboru (powołania); czas ten nie może przekraczać 30 minut –
w wypadku referatu, 20 minut - w wypadku koreferatu i 15 minut –
w wypadku słowa końcowego i wystąpienia kandydata na stanowisko
pochodzące z wyboru (powołania).
Głos w debacie oraz wystąpienie członka Rady Federacji
z oświadczeniem lub apelem nie mogą przekraczać 10 minut, ponowny głos w debacie - 5 minut, a wystąpienia w sprawie omawianej kandydatury, w sprawie motywów głosowania i w sprawie trybu prowadzenia posiedzenia, przedstawienie wniosku oraz udzielenie informacji mogą trwać najwyżej 3 minuty.
2. Po upływie ustalonego czasu mikrofon mówcy zostaje wyłączony bez ostrzeżenia. Na prośbę mówcy przewodniczący posiedzenia
ma prawo przedłużyć czas wystąpienia, nie więcej jednak niż o 3 minuty.
3. Za zgodą większości obecnych na posiedzeniu członków Rady
Federacji przewodniczący posiedzenia ustala łączny czas przeznaczony na omówienie punktu porządku dziennego.
4. Rada Federacji ma prawo podjąć decyzję o wydłużeniu lub
skróceniu czasu przeznaczonego na wystąpienia, o którym mowa
w ust. 1 niniejszego artykułu.
5. Na posiedzeniu Rady Federacji poza kolejnością mają prawo
zabrać głos: Prezydent Federacji Rosyjskiej, pełnomocny przedstawiciel Prezydenta Federacji Rosyjskiej w Radzie Federacji, premier Federacji Rosyjskiej, przewodniczący Sądu Konstytucyjnego Federacji
Rosyjskiej, przewodniczący Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej,
przewodniczący Naczelnego Sądu Arbitrażowego Federacji Rosyjskiej i Prokurator Generalny Federacji Rosyjskiej.
6. Głos na posiedzeniach Rady Federacji mają prawo zabierać
członkowie Rządu Federacji Rosyjskiej.
7. Po podjęciu decyzji o zakończeniu debaty przewodniczący posiedzenia Rady Federacji ustala, czy są osoby, które zapisały się do
głosu, lecz nie przemawiały, a nalegają na dopuszczenie ich do głosu,
i za zgodą izby udziela im go.
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8. Członkowie Rady Federacji, którzy nie mogli zabrać głosu w
związku z zakończeniem debaty, mają prawo załączyć podpisane
przez siebie teksty przygotowanych wystąpień do stenogramu z posiedzenia.
9. Referenci, koreferenci i kandydaci na obieralne stanowiska
w Radzie Federacji mają prawo do wygłoszenia słowa końcowego{43.
Art. 60
1. Nikt nie ma prawa zabierać głosu na posiedzeniu Rady Federacji bez zezwolenia przewodniczącego posiedzenia. Łamiący tę zasadę
zostaje pozbawiony głosu bez ostrzeżenia.
2. Odstąpienie prawa do zabrania głosu jest dopuszczalne jedynie
na rzecz członka Rady Federacji będącego przedstawicielem tego
samego podmiotu Federacji Rosyjskiej.
Art. 61
Członek Rady Federacji może zabrać głos w tej samej sprawie
najwyżej dwa razy. Odstąpienie prawa do ponownego zabrania głosu
na rzecz innej osoby jest niedopuszczalne.
Art. 62
1. Przemawiający na posiedzeniu nie powinien używać wyrażeń
ordynarnych i nietaktownych, nawoływać do bezprawnych działań, w
tym do przemocy, zabierać głosu bez zezwolenia przewodniczącego
posiedzenia, odbiegać od omawianego tematu, przekraczać czasu wyznaczonego na wystąpienie.
2. W razie dojścia do naruszeń przewidzianych w ust. 1 niniejszego artykułu przewodniczący posiedzenia ma prawo upomnieć mówcę.
Jeżeli naruszenie powtórzy się lub jest poważne, to przewodniczący
posiedzenia wyłącza mikrofon mówcy bez ostrzeżenia{44.
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Art. 63
1. Członkowie Rady Federacji mają prawo rozpowszechniać bezpośrednio na posiedzeniu Rady Federacji podpisane przez siebie materiały dotyczące punktów porządku dziennego.
2. Dokumenty i materiały przedłożone do rozpowszechnienia bezpośrednio na posiedzeniu Rady Federacji, ale nie dotyczące punktów
porządku dziennego posiedzenia Rady Federacji, powinny być opatrzone notatkami objaśniającymi i podpisane przez przewodniczącego
Rady Federacji lub jego zastępcę, lub przewodniczącego komitetu
(komisji), lub dwóch członków Rady Federacji reprezentujących
w Radzie Federacji ten sam podmiot Federacji Rosyjskiej, lub grupę
członków Rady Federacji liczącą nie mniej niż dziesięć osób.
3. Notatka objaśniająca załączona do dokumentu lub materiału
powinna zawierać informację o tym, kto go przedkłada, może ponadto
zawierać inne informacje uznane za nieodzowne przez stronę przedkładającą ten dokument lub materiał.
Rozdział 6
TRYB USTALANIA PORZĄDKU DZIENNEGO POSIEDZENIA
RADY FEDERACJI
Art. 64
Projekt porządku dziennego posiedzenia Rady Federacji opracowuje przewodniczący Rady Federacji na podstawie propozycji zgłoszonych przez komitety (komisje) Rady Federacji lub przez grupę
członków Rady Federacji liczącą nie mniej niż dziesięć osób, lub
przez dwóch członków Rady Federacji reprezentujących w niej ten
sam podmiot Federacji Rosyjskiej, lub przez pełnomocnego przedstawiciela Prezydenta Federacji Rosyjskiej w Radzie Federacji{45.
Art. 65
1. W pierwszej kolejności w projekcie porządku dziennego posiedzenia Rady Federacji są umieszczane sprawy podlegające włączeniu
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do porządku dziennego zwyczajnego posiedzenia Rady Federacji bez
omawiania i głosowania:
a) dotyczące omówienia orędzi i apeli Prezydenta Federacji Rosyjskiej;
b) należące do kompetencji Rady Federacji zgodnie z art. 102 ust.
1 Konstytucji Federacji Rosyjskiej, a których termin rozpatrzenia,
ustanowiony w Konstytucji Federacji Rosyjskiej, federalnych ustawach konstytucyjnych i ustawach federalnych, upływa przed rozpoczęciem następnego posiedzenia Rady Federacji;
c) dotyczące wystąpienia do Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej z zapytaniem odnośnie do przestrzegania przepisanego trybu
wysunięcia w stosunku do Prezydenta Federacji Rosyjskiej oskarżenia
o zdradę stanu lub o popełnienie innego ciężkiego przestępstwa;
d) dotyczące odwołania z zajmowanego stanowiska przewodniczącego Rady Federacji lub zastępcy przewodniczącego Rady Federacji, z zachowaniem przepisów art. 12 niniejszego regulaminu;
e) dotyczące zaaprobowanych przez Dumę Państwową projektów
ustaw Federacji Rosyjskiej o poprawkach do Konstytucji Federacji
Rosyjskiej;
f) dotyczące, zaaprobowanych przez Dumę Państwową projektów
federalnych ustaw konstytucyjnych;
g) dotyczące uchwalonych przez Dumę Państwową i podlegających obligatoryjnemu rozpatrzeniu przez Radę Federacji zgodnie z art.
106 Konstytucji Federacji Rosyjskiej i niniejszym regulaminem ustaw
federalnych, których termin rozpatrzenia upływa przed rozpoczęciem
następnego posiedzenia Rady Federacji;
h) dotyczące powtórnego rozpatrzenia, zgodnie z art. 107 ust. 3
Konstytucji Federacji Rosyjskiej, ustaw federalnych odrzuconych
przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej, a zaaprobowanych przez Dumę Państwową po ich powtórnym rozpatrzeniu we wcześniej uchwalonym brzmieniu;
i) dotyczące rezultatów rozpatrzenia ustaw Federacji Rosyjskiej
o poprawkach do Konstytucji Federacji Rosyjskiej przez ustawodawcze (przedstawicielskie) organy podmiotów Federacji Rosyjskiej;
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j) dotyczące odpowiedzi członków Rządu Federacji Rosyjskiej na
pytania członków Rady Federacji („godzina dla rządu”){46.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 niniejszego artykułu obligatoryjnemu włączeniu do projektu porządku dziennego zwyczajnego posiedzenia Rady Federacji podlegają sprawy:
a) dotyczące ustaw federalnych, których rozpatrzenie na posiedzeniu izby zalecił komitet Rady Federacji, jeśli nie upłynął ustanowiony
w Konstytucji Federacji Rosyjskiej czternastodniowy termin rozpatrzenia ustawy federalnej przez Radę Federacji;
b) należące do kompetencji Rady Federacji zgodnie z art. 102 ust.
1 Konstytucji Federacji Rosyjskiej, z wyjątkiem spraw wymienionych
w ust. 1 pkt „b” niniejszego artykułu;
c) dotyczące propozycji rewizji przepisów rozdziałów 1, 2 i 9
Konstytucji Federacji Rosyjskiej;
d) dotyczące kierowania wystąpień do Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, z wyjątkiem wystąpienia wymienionego w ust. 1
pkt „c” niniejszego artykułu;
e) dotyczące inicjatywy ustawodawczej Rady Federacji;
f) dotyczące projektów uchwał Rady Federacji w kwestii zaleceń
dla Izby Obrachunkowej Federacji Rosyjskiej;
g) dotyczące zaproszenia członków Rządu Federacji Rosyjskiej na
posiedzenie izby w celu udzielenia odpowiedzi na pytania członków
Rady Federacji{47;
h) dotyczące wprowadzenia do niniejszego regulaminu zmian
i uzupełnień odnośnie do trybu rozpatrywania spraw wymienionych
w ust. 1 niniejszego artykułu;
i) dotyczące tworzenia komitetów i komisji Rady Federacji oraz
zmian w ich składach;
j) przygotowane zgodnie z zaleceniami izby;
k) włączone do porządku dziennego poprzedniego posiedzenia
Rady Federacji, których nie zaczęto rozpatrywać albo których rozpatrywania nie zakończono na poprzednim posiedzeniu;
l) inne sprawy, przewidziane w niniejszym regulaminie.
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3. Do projektu porządku dziennego zwyczajnego posiedzenia Rady Federacji mogą zostać włączone sprawy dotyczące organizacji
wewnętrznej działalności izby oraz sprawy przedstawiane do rozpatrzenia w trybie inicjatywy, nie mające związku z wymienionymi
w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu.
Art. 66
Sprawy dotyczące kwestii wymienionych w art. 65 niniejszego regulaminu są włączane do projektu porządku dziennego posiedzenia
Rady Federacji z jednoczesnym przedłożeniem projektów aktów
prawnych przedstawianych do uchwalenia przez Radę Federacji zgodnie z niniejszym regulaminem.
Art. 67
Przed wniesieniem na posiedzenie Rady Federacji opracowany
przez przewodniczącego Rady Federacji projekt porządku dziennego
posiedzenia izby zostaje przesłany członkom Rady Federacji. Następnie przewodniczący Rady Federacji omawia opracowany przez siebie
projekt porządku dziennego z przewodniczącymi komitetów (komisji)
Rady Federacji.
Art. 68
Przedkładając projekt porządku dziennego na posiedzeniu Rady
Federacji przewodniczący posiedzenia osobno informuje o sprawach
podlegających włączeniu do porządku dziennego bez głosowania
i omawiania.
Następnie projekt porządku dziennego posiedzenia Rady Federacji
przewodniczący posiedzenia poddaje pod głosowanie w celu przyjęcia
go za podstawę dalszych prac.
Art. 69
1. Na posiedzeniu Rady Federacji do przyjętego za podstawę dalszych prac projektu porządku dziennego mogą być wprowadzane
zmiany i uzupełnienia.
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2. Komitet (komisja) Rady Federacji lub członek Rady Federacji
mogą zgłaszać wnioski dotyczące wprowadzenia zmian i uzupełnień
do przyjętego za podstawę dalszych prac projektu porządku dziennego
posiedzenia Rady Federacji, jeżeli przedłożyły projekt uchwały Rady
Federacji w sprawie proponowanej do włączenia do porządku dziennego.
3. Rada Federacji ma prawo podjąć decyzję o przerwaniu debaty
nad punktem porządku dziennego.
4. Z projektu porządku dziennego posiedzenia Rady Federacji nie
mogą zostać wyłączone sprawy podlegające zgodnie z Konstytucją
Federacji Rosyjskiej, federalnymi ustawami konstytucyjnymi, ustawami federalnymi i niniejszym regulaminem obligatoryjnemu rozpatrzeniu przez Radę Federacji.
5. Wnioski komitetu (komisji) Rady Federacji lub członka Rady
Federacji dotyczące wprowadzenia zmian i uzupełnień do projektu
porządku dziennego posiedzenia Rady Federacji przewodniczący posiedzenia poddaje pod głosowanie w kolejności ich zgłoszenia. Jeżeli
do tego samego punktu projektu porządku dziennego posiedzenia
Rady Federacji zgłoszono kilka wniosków, to decyzją izby w pierwszej kolejności mogą odbyć się omówienie i głosowanie nad tymi
spośród nich, których przyjęcie albo odrzucenie umożliwi podjęcie
decyzji co do innych wniosków. Przed głosowaniem wnioskodawcy
przysługuje możliwość wystąpienia z uzasadnieniem wniosku.
6. Decyzje o wprowadzeniu zmian i uzupełnień do projektu porządku dziennego posiedzenia Rady Federacji są podejmowane większością głosów ogólnej liczby członków Rady Federacji.
Art. 70
1. Projekt porządku dziennego po podjęciu decyzji o wprowadzenia doń zmian i uzupełnień przewodniczący posiedzenia poddaje pod
głosowanie w celu przyjęcia całości porządku dziennego posiedzenia
Rady Federacji.
2. Decyzja o przyjęciu całości porządku dziennego posiedzenia
Rady Federacji jest podejmowana większością głosów ogólnej liczby
członków Rady Federacji i otrzymuje formę uchwały Rady Federacji.
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3. Zmiany i uzupełnienia do przyjętego w całości porządku dziennego posiedzenia Rady Federacji mogą być wprowadzane w trybie
ustanowionym w art. 69 niniejszego regulaminu.
Rozdział 7
TRYB GŁOSOWANIA I PODEJMOWANIA DECYZJI
Art. 71
1. Rada Federacji podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym albo
w głosowaniu tajnym. Głosowanie jawne może być imienne.
2. Głosowanie przeprowadza się z użyciem albo bez użycia systemu elektronicznego, za pomocą kartek do głosowania i poprzez
wywołanie.
3. Decyzję w sprawie sposobu przeprowadzenia głosowania uważa się za podjętą, jeżeli opowiedziała się za nią więcej niż połowa
członków Rady Federacji biorących udział w głosowaniu, nie mniej
jednak niż 46{48.
4. Głosowanie przy użyciu systemu elektronicznego może być
głosowaniem ilościowym, ratingowym albo alternatywnym.
5. Głosowanie ilościowe polega na wyborze jednego z wariantów
odpowiedzi: „za”, „przeciw” lub „wstrzymał się”. Obliczanie głosów
i przedstawianie wyników głosowania odbywają się w ujęciu bezwzględnym (liczbowym) i w ujęciu względnym (procentowym){49.
6. Głosowanie ratingowe polega na przeprowadzeniu szeregu następujących po sobie głosowań ilościowych, w których - w każdej ze
spraw - może wziąć udział każdy członek Rady Federacji. Przedstawienie wyników poszczególnych głosowań w ujęciach liczbowym
i procentowym odbywa się dopiero po przeprowadzeniu głosowania
nad wszystkimi kwestiami.
7. Głosowanie alternatywne polega na głosowaniu tylko na jeden z
wariantów kwestii poddanej pod głosowanie. Obliczanie głosów
i przedstawienie wyników głosowania w ujęciach liczbowym i procentowym odbywają się jednocześnie w odniesieniu do wszystkich
wariantów.
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8. W trakcie głosowania przy użyciu systemu elektronicznego
przed wyświetleniem jego wyników na ekranie przewodniczący posiedzenia ustala, czy na posiedzeniu są obecni członkowie Rady Federacji nie mający kart do elektronicznego głosowania, a jeśli tacy są, to
zwraca się do nich, by ustnie ustosunkowali się do kwestii poddanej
pod głosowanie. Ustne oświadczenia członków Rady Federacji są
protokołowane, a ich głosy - uwzględniane przy obliczaniu wyników
głosowania.
9. W wypadku przeprowadzenia głosowania jawnego przy użyciu
elektronicznego systemu obliczania głosów członek Rady Federacji
ma prawo otrzymać imienne wykazy zawierające wyniki tego głosowania{50.
Art. 72
1. Decyzję uważa się za podjętą, jeżeli poparła ją w głosowaniu
ponad połowa ogólnej liczby członków Rady Federacji, chyba że
w Konstytucji Federacji Rosyjskiej lub w niniejszym regulaminie
przewidziano inaczej.
2. Jeżeli w ciągu jednego posiedzenia izby członkowie Rady Federacji zadecydują o powrocie do już rozpatrzonej sprawy, to oznacza to
uchylenie podjętej wcześniej decyzji w tej sprawie. Głosowanie w
sprawie podjęcia nowej decyzji jest przeprowadzane w takim samym
trybie, w jakim została podjęta decyzja uchylana. Wyniki głosowań
pośrednich, przeprowadzanych w tej samej sprawie w ciągu jednego
posiedzenia, zostają zapisane w protokole posiedzenia izby i nie mają
formy uchwał Rady Federacji{51.
3. Decyzja w sprawie proceduralnej jest podejmowana większością głosów członków Rady Federacji, którzy wzięli udział w głosowaniu, ale nie mniej niż 46 głosami, chyba że w niniejszym regulaminie przewidziano inaczej. Sprawy proceduralne dotyczą:
- ogłoszenia przerwy w posiedzeniu, przełożenia lub zamknięcia
posiedzenia;
- przyznania dodatkowego czasu na wystąpienie;
- udzielenia głosu osobom zaproszonym na posiedzenie;
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- przełożenia lub przerwania debaty nad punktem porządku dziennego posiedzenia;
- łącznego czasu omawiania punktu porządku dziennego;
- przejścia do omawiania punktów porządku dziennego posiedzenia;
- przekazania sprawy do rozpatrzenia właściwemu komitetowi
(komisji) izby;
- głosowania bez omawiania;
- przeprowadzenia głosowania tajnego;
- przeprowadzenia zamkniętego posiedzenia izby;
- przełożenia rozpatrywania ustawy na następne posiedzenie;
- zaproszenia na posiedzenie osób wymienionych w art. 51 ust. 5
niniejszego regulaminu;
- zmiany sposobu przeprowadzania głosowania;
- zmiany kolejności wystąpień;
- przeprowadzenia dodatkowej rejestracji;
- sporządzenia wyciągu z protokołu posiedzenia izby{52.
4. Decyzja w sprawie proceduralnej może być podjęta bez głosowania, jeżeli żaden z obecnych na posiedzeniu członków Rady Federacji nie wyraża sprzeciwu. Jeżeli którykolwiek z obecnych na posiedzeniu członków Rady Federacji wyraża sprzeciw wobec wniosku
o podjęcie decyzji, to przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszony
wniosek pod głosowanie w trybie ustanowionym w niniejszym regulaminie{53.
5. Wyniki głosowań nad wszystkimi sprawami zostają zapisane
w protokole posiedzenia Rady Federacji i umieszczone w stenogramie
z posiedzenia.
6. Głosowanie uznaje się za ważne, jeżeli liczba członków Rady
Federacji obecnych na posiedzeniu jest nie mniejsza niż liczba członków Rady Federacji niezbędna do podjęcia decyzji.
7. Jeżeli liczba członków Rady Federacji obecnych na posiedzeniu
jest niewystarczająca do przeprowadzenia głosowania, to przewodniczący posiedzenia ma prawo wyznaczyć termin głosowania w sprawie, której omawianie zakończono. W wypadku przeprowadzenia
wskazanego głosowania sprawy nie omawia się ponownie i nie
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udziela się głosu w celu przedstawiania motywów głosowania, zgłaszania wniosków, udzielania informacji, składania oświadczeń i zadawania pytań.
Art. 73
1. Podczas głosowania w jednej sprawie członek Rady Federacji
dysponuje jednym głosem.
2. Członek Rady Federacji ma prawo głosować za podjęciem decyzji, przeciw podjęciu decyzji albo wstrzymać się od głosowania.
3. Członkowie Rady Federacji będący przedstawicielami tego samego podmiotu Federacji Rosyjskiej podczas głosowania mogą, jeżeli
posiadają upoważnienie wystawione w trybie ustanowionym decyzją
Rady Federacji, przekazywać sobie wzajemnie prawo głosu rozstrzygającego we wszystkich sprawach rozpatrywanych przez Radę Federacji, z wyjątkiem spraw, w których decyzje zapadają w głosowaniu
tajnym.
Art. 74
1. Głosowanie jawne w Radzie Federacji przeprowadza się przy
użyciu systemu elektronicznego albo, jeżeli izba tak zadecyduje, bez
jego użycia.
2. Przed rozpoczęciem głosowania jawnego przewodniczący posiedzenia: informuje o liczbie wniosków poddawanych pod głosowanie, precyzuje ich sformułowania i kolejność, w jakiej zostaną poddane pod głosowanie, oraz przypomina, jaką większością głosów (większością głosów ogólnej liczby członków Rady Federacji; większością
głosów członków Rady Federacji, którzy wzięli udział w głosowaniu,
ale nie mniej niż 46 głosami; większością zwykłą czy większością
kwalifikowaną) powinna być podjęta decyzja{54.
3. Po ogłoszeniu przez przewodniczącego posiedzenia, że głosowanie rozpoczyna się, nikt nie ma prawa przerwać głosowania, chyba
że czyni to w celu złożenia oświadczenia w sprawie trybu prowadzenia posiedzenia.
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4. Po zakończeniu obliczania głosów przewodniczący posiedzenia
ogłasza, czy decyzja została podjęta, czy też nie.
5. Jeżeli w trakcie ustalania wyników głosowania zostaną ujawnione błędy techniczne (związane z działaniem systemu elektronicznego) lub proceduralne popełnione w czasie głosowania, to zgodnie
z decyzją izby może być przeprowadzone ponowne głosowanie.
Art. 75
1. Głosowanie jawne może być przeprowadzone metodą przepytywania członków Rady Federacji i odnotowywania wyrażonych
przez nich stanowisk na liście biorących udział w głosowaniu. Decyzja o przeprowadzeniu takiego głosowania zapada większością głosów
członków Rady Federacji, którzy wzięli udział w głosowaniu, ale nie
mniej niż 46 głosami{55.
2. Wzór listy uprawnionych do głosowania, datę i czas zakończenia głosowania proponuje Komisja Skrutacyjna Rady Federacji (dalej
zwana Komisją Skrutacyjną), a zatwierdza swoją decyzją Rada Federacji.
3. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół wyników głosowania,
który podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej zawierające wyniki głosowania Rada Federacji przyjmuje do wiadomości.
4. Wyniki głosowania zostają usankcjonowane uchwałą Rady Federacji.
Art. 76
1. Głosowanie tajne przeprowadza się na mocy decyzji Rady Federacji podjętej większością głosów członków Rady Federacji, którzy
wzięli udział w głosowaniu, ale nie mniej niż 46 głosami. Głosowanie
tajne odbywa się przy użyciu systemu elektronicznego lub kartek do
głosowania{56.
2. Kartki do głosowania tajnego są przygotowywane pod nadzorem Komisji Skrutacyjnej według wzoru zaproponowanego przez nią i
zatwierdzonego decyzją Rady Federacji, w liczbie odpowiadającej
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liczbie uprawnionych członków Rady Federacji, i zawierają niezbędne
informacje. Kartki, które pozostały Komisji Skrutacyjnej po zakończeniu ich wydawania, są niszczone przez przewodniczącego Komisji
Skrutacyjnej w obecności jej członków. Czas i miejsce głosowania
tajnego oraz tryb jego przeprowadzania ustala zgodnie z niniejszym
regulaminem Komisja Skrutacyjna, a podaje je do wiadomości przewodniczący tej komisji.
3. Wydawanie kartek do głosowania tajnego rozpoczyna się nie
później niż godzinę przed rozpoczęciem głosowania; jeżeli Rada Federacji nie postanowi inaczej, to głosowanie tajne odbywa się w ciągu
30 minut od chwili jego rozpoczęcia.
Art. 77
1. Każdy członek Rady Federacji otrzymuje jedną kartkę do głosowania tajnego.
2. Kartki do głosowania tajnego są wydawane członkom Rady Federacji przez Komisję Skrutacyjną na podstawie listy członków Rady
Federacji po okazaniu przez nich legitymacji członków Rady Federacji. Przy odbiorze kartki członek Rady Federacji składa podpis na tej
liście obok swojego nazwiska.
3. Kartkę do głosowania tajnego wrzuca się do specjalnej skrzynki
opieczętowanej przez Komisję Skrutacyjną.
4. Komisja Skrutacyjna jest obowiązana stworzyć członkom Rady
Federacji warunki, w których będą oni mogli wyrazić swoją wolę w
sposób tajny.
5. Za nieważne uważa się kartki o nieprzepisowym wzorze oraz
kartki, na których podstawie nie można ustalić sposobu wyrażenia
woli przez członków Rady Federacji. Przy obliczaniu głosów nie
uwzględnia się zapisków uczynionych na kartce.
6. Wyniki głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna przedstawia
w protokole, który podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej zawierające wyniki głosowania tajnego Rada Federacji przyjmuje do wiadomości.
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7. Wyniki głosowania tajnego zostają usankcjonowane uchwałą
Rady Federacji.
Art. 78
1. Głosowanie imienne przeprowadza się przy użyciu systemu
elektronicznego lub imiennych kartek do głosowania na podstawie
decyzji Rady Federacji podjętej przez co najmniej jedną piątą członków Rady Federacji, którzy wzięli udział w głosowaniu nad tą decyzją, ale nie mniej niż przez 18{57.
2. Wyniki głosowania imiennego są umieszczane w stenogramie
z posiedzenia Rady Federacji i mogą być publikowane w środkach
masowego przekazu.
3. Jeżeli na posiedzeniu Rady Federacji zapadły zarówno decyzja
o przeprowadzeniu głosowania imiennego, jak i decyzja o przeprowadzeniu głosowania tajnego, to przeprowadza się głosowanie tajne.
Art. 79
1. Rada Federacji podejmuje uchwały w sprawach zaliczonych do
jej kompetencji zgodnie z Konstytucją Federacji Rosyjskiej{58.
2. W sprawach natury ogólnopolitycznej i społeczno-gospodarczej
Rada Federacji może uchwalać oświadczenia i apele - w tym samym
trybie co uchwały izby.
3. W sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej działalności
izby decyzje Rady Federacji mogą otrzymywać formę uchwał albo
wyciągów z protokołu posiedzenia izby{59.
Art. 80
1. Jeżeli projekt uchwały Rady Federacji został przyjęty za podstawę dalszych prac, to dalsze omawianie i głosowanie przeprowadza
się w odniesieniu do poszczególnych punktów i (lub) ustępów projektu uchwały.
2. Głosuje się jedynie nad poprawkami do punktów (ustępów)
projektu uchwały. Z chwilą zakończenia omawiania wszystkich poprawek i głosowania nad nimi punkty (ustępy) projektu uchwały są
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uchwalane łącznie z przyjętymi poprawkami. Za zgodą Rady Federacji jest dopuszczalne połączenie głosowań nad poprawkami i rozpatrywanymi punktami (ustępami) projektu uchwały w razie ich łącznego uchwalania.
3. Jeżeli do jednego punktu (ustępu) projektu uchwały zaproponowano wprowadzenie kilku poprawek, to zgodnie z decyzją Rady
Federacji w pierwszej kolejności mogą odbyć się omawianie tych
i głosowanie nad tymi spośród nich, których uchwalenie albo odrzucenie pozwoli rozstrzygnąć kwestię innych poprawek.
4. Jeżeli po zakończeniu omawiania poprawek i głosowania nad
nimi punkt (ustęp) projektu uchwały w trakcie głosowania zostanie
w całości odrzucony, to odpowiedni punkt (ustęp) zostanie wykreślony z projektu uchwały. W razie wykreślenia jednego lub kilku punktów (ustępów) Rada Federacji może przerwać omawianie projektu i
skierować go w celu dopracowania do komitetu (komisji), który
przedłożył go do rozpatrzenia Radzie Federacji.
5. Po przyjęciu wszystkich punktów (ustępów) projektu uchwały
przeprowadza się głosowanie nad przyjęciem całej uchwały.
Art. 81
1. Wszystkie poprawki do projektu uchwały są przedkładane
w formie pisemnej nie później niż w terminie ustalonym przez Radę
Federacji.
2. Poprawki powinny być podpisane przez inicjatorów ich przyjęcia i zawierać proponowane brzmienie punktów, ustępów lub całego
projektu uchwały.
3. Rada Federacji może zlecić rozpatrzenie poprawek komitetowi
(komitetom) Rady Federacji albo specjalnie utworzonej komisji.
4. Komitet lub komisja rozpatrują poprawki, przyjmują je albo odrzucają większością głosów członków komitetu (komisji) i przedkładają członkom Rady Federacji wykaz poprawek wraz z uzasadnionymi wnioskami komitetu (komisji) w sprawie przyjęcia albo odrzucenia
poprawek.
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5. Pod głosowanie poddaje się te poprawki, których przyjęcie zostało zaproponowane przez komitet lub komisję.
6. Jeżeli komitet lub komisja wnioskowały o odrzucenie poprawki,
to zostaje ona poddana pod głosowanie jedynie wówczas, gdy na jej
przyjęcie nalega jej inicjator.
7. Poprawek zgłoszonych w niewłaściwym czasie, niepodpisanych
i niezawierających proponowanego brzmienia punktów lub ustępów
projektu uchwały Rada Federacji nie rozpatruje.
Art. 82
1. Projekty aktów prawnych przedkładanych Radzie Federacji do
rozpatrzenia są poddawane ekspertyzom prawnej i językowej we właściwych komórkach organizacyjnych Aparatu Rady Federacji, co
potwierdzają osoby urzędowe z tych komórek.
2. Akty prawne uchwalone przez Radę Federacji są formułowane
z uwzględnieniem poprawek przyjętych przez izbę, potwierdzane
przez komitet lub komisję Rady Federacji odpowiedzialne za rozpatrzenie danego aktu prawnego oraz przez osoby urzędowe wymienione w ust. 1 niniejszego artykułu i w ciągu 24 godzin od uchwalenia
przedkładane do podpisu przewodniczącemu Rady Federacji, do rejestracji i rozpowszechnienia.
Art. 83
Skreślony{60
Art. 84
W niniejszym regulaminie są stosowane następujące pojęcia używane do określania wyników głosowania:
a) ogólna liczba członków Rady Federacji - 178 osób;
b) liczba członków Rady Federacji obecnych na posiedzeniu liczba członków Rady Federacji, którzy zarejestrowali się w czasie
ostatniej poprzedzającej głosowanie rejestracji;
c) liczba członków Rady Federacji, którzy wzięli udział w głosowaniu - liczba członków Rady Federacji, którzy głosowali w danej
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kwestii „za” albo „przeciw”, oraz tych, którzy wstrzymali się od głosu{61;
d) zwykła większość głosów - liczba głosów przekraczająca w
zależności od rozpatrywanej sprawy połowę ogólnej liczby członków
Rady Federacji lub liczbę członków Rady Federacji, którzy wzięli
udział w głosowaniu{62;
e) kwalifikowana większość głosów - liczba głosów stanowiąca
trzy czwarte, dwie trzecie albo trzy piąte głosów ogólnej liczby członków Rady Federacji.
Rozdział 8
KONTROLA KORZYSTANIA
Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO
Art. 85
Na posiedzeniu Rady Federacji system elektroniczny może być
użyty do:
- rejestrowania członków Rady Federacji;
- zapisywania członków Rady Federacji do głosu, zgłaszania
wniosków i poprawek;
- obliczania głosów i ustalania wyników głosowania;
- odnotowywania nazwisk głosujących w razie przeprowadzania
głosowania jawnego, w tym imiennego;
- gromadzenia i sprawnego dostarczania informacji oraz danych
statystycznych o przebiegu posiedzenia;
- sporządzania i powielania wykazów oraz innych dokumentów;
- obsługi informacyjnej posiedzenia{63.
Art. 86
W celu rozstrzygania spraw związanych z kontrolą korzystania z
systemu elektronicznego i pracą personelu obsługującego go podczas
posiedzenia Rada Federacji powołuje spośród swoich członków grupę
do spraw kontroli korzystania z systemu elektronicznego.
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Art. 87
1. Członkowie grupy do spraw kontroli korzystania z systemu
elektronicznego mają swobodny dostęp do wszelkich informacji niezbędnych do sprawowania kontroli.
2. Decyzje grupy do spraw kontroli korzystania z systemu elektronicznego są - w kwestiach należących do jej kompetencji — wiążące
dla pracowników Aparatu Rady Federacji obsługujących system elektroniczny.
Art. 88
1. Przed rozpoczęciem głosowania tajnego grupa do spraw kontroli korzystania z systemu elektronicznego jest obowiązana sprawdzić, czy system elektroniczny działa właściwie.
2. Właściwe działanie systemu elektronicznego w procedurze tajnego głosowania zostaje poświadczone protokolarnie.
Art. 89
1. Grupa do spraw kontroli korzystania z systemu elektronicznego
rozpatruje oświadczenia członków Rady Federacji dotyczące błędów
w wynikach głosowania imiennego i na liście deputowanych zapisanych do głosu oraz innych przypadków niewłaściwego działania systemu elektronicznego.
2. Grupa do spraw kontroli korzystania z systemu elektronicznego
może korzystać z usług odpowiednich specjalistów jako ekspertów.
Art. 90
1. Wyniki rejestracji i głosowań oraz informacje na temat listy zapisanych do głosu, zgłaszania zapytań i inne informacje dotyczące
przebiegu posiedzenia są przedkładane członkom Rady Federacji w
postaci danych liczbowych i wykazów oraz umieszczane w stenogramie z posiedzenia.
2. Wszelkie informacje wymienione w ust. 1 niniejszego artykułu
są przechowywane w pamięci komputera systemu elektronicznego
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oraz na nośnikach magnetycznych i w postaci wydruków w archiwum
Rady Federacji.
Art. 91
1. Pracownicy Aparatu Rady Federacji obsługujący system elektroniczny są obowiązani wydać członkowi Rady Federacji na jego
pisemne żądanie dane, z uwzględnieniem nazwisk głosujących, dotyczące wyników głosowania jawnego, w tym imiennego{64.
2. Osobom nie będącym członkami Rady Federacji zezwoleń na
korzystanie z informacji zgromadzonych w systemie elektronicznym,
przechowywanych na nośnikach magnetycznych, udzielają przewodniczący Rady Federacji i zastępcy przewodniczącego Rady Federacji.

Rozdział 81
TRYB PRZYGOTOWYWANIA I PRZEPROWADZANIA „GODZINY DLA RZĄDU” NA POSIEDZENIU RADY FEDERACJI{65
Art. 911
1. W celu umożliwienia członkom Rządu Federacji Rosyjskiej
udzielenia odpowiedzi na pytania członków Rady Federacji w pierwszym dniu zwyczajnego posiedzenia Rady Federacji o godzinie 16 jest
przewidziana „godzina dla rządu”. Na posiedzenie Rady Federacji
zaprasza się wówczas nie więcej niż dwóch członków Rządu Federacji
Rosyjskiej.
2. Składane na piśmie wnioski członków Rady Federacji w sprawie zaproszenia na posiedzenie izby członków Rządu Federacji Rosyjskiej oraz pytania pod ich adresem są kierowane do przewodniczącego Rady Federacji nie później niż 10 dni przed zwyczajnym posiedzeniem Rady Federacji.
3. Przewodniczący Rady Federacji wyznacza komitet (komitety)
Rady Federacji odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie
„godziny dla rządu” na posiedzeniu Rady Federacji.
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4. Komitet (komitety) odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie „godziny dla rządu” na posiedzeniu Rady Federacji sporządza projekt zaproszenia izby przesyłanego członkom Rządu Federacji Rosyjskiej. W projekcie zostają sformułowane pytania i wskazani ci członkowie Rządu Federacji Rosyjskiej, którzy powinni na nie
odpowiedzieć; projekt powinien również zawierać informację, na
które posiedzenie zaprasza się wymienionych członków Rządu Federacji Rosyjskiej.
5. Decyzja o zaproszeniu członków Rządu Federacji Rosyjskiej na
posiedzenie izby w celu udzielenia odpowiedzi na pytania członków
Rady Federacji zapada większością głosów ogólnej liczby członków
Rady Federacji.
6. Decyzję o zaproszeniu członków Rządu Federacji Rosyjskiej na
posiedzenie izby w celu udzielenia odpowiedzi na pytania członków
Rady Federacji podejmuje przewodniczący Rady Federacji, jeżeli nie
później niż 10 dni przed zwyczajnym posiedzeniem Rady Federacji
jednobrzmiące pytania pod adresem członka Rządu Federacji Rosyjskiej zostaną skierowane do przewodniczącego Rady Federacji przez:
a) nie mniej niż 10 członków Rady Federacji;
b) członków Rady Federacji reprezentujących organy ustawodawczy (przedstawicielski) i wykonawczy władzy państwowej tego samego podmiotu Federacji Rosyjskiej.
7. Zaproszenie izby zostaje przesłane członkom Rządu Federacji
Rosyjskiej niezwłocznie po jego podpisaniu, nie później jednak niż
pięć dni przed posiedzeniem Rady Federacji, na które członkowie
Rządu Federacji Rosyjskiej zostali zaproszeni.
Art. 912
1. Czas trwania wystąpienia każdego członka Rządu Federacji Rosyjskiej określa decyzja izby.
2. Po udzieleniu odpowiedzi przez członka Rządu Federacji Rosyjskiej autor uprzednio skierowanego do niego pytania ma możliwość zadania dodatkowych pytań lub zabrania głosu na nie więcej niż
5 minut w sprawie ściśle związanej z przedstawionym przez siebie na
piśmie pytaniem. Jeżeli pozostał jeszcze niewykorzystany czas, to
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dodatkowe pytania pod adresem każdego z zaproszonych członków
Rządu Federacji Rosyjskiej mogą być zadawane przez członków Rady
Federacji w ogólnym trybie przewidzianym w niniejszym regulaminie.
Art. 913
Jeżeli członek Rządu Federacji Rosyjskiej nie może być obecny na
posiedzeniu, to informuje o tym przewodniczącego Rady Federacji nie
później niż dobę przez rozpoczęciem posiedzenia Rady Federacji,
podając przyczynę nieobecności. W takim wypadku ma on prawo
udzielić na zadane mu pytania odpowiedzi na piśmie, które są podawane do wiadomości członków Rady Federacji przez przewodniczącego posiedzenia izby, albo zaproponować, by zamiast niego przybyła
na posiedzenie Rady Federacji i odpowiedziała na zadane pytania inna
osoba urzędowa.
Jeżeli członkowie Rady Federacji nie są zadowoleni z udzielonej
na piśmie odpowiedzi członka Rządu Federacji Rosyjskiej lub z odpowiedzi wymienionej osoby urzędowej, to na mocy decyzji izby
członek Rządu Federacji Rosyjskiej może zostać ponownie zaproszony na posiedzenie Rady Federacji w celu udzielenia ustnej odpowiedzi
co do meritum zadanego pytania.
Art. 914
1. W zależności od rezultatów, jakie przyniosły odpowiedzi
członków Rządu Federacji Rosyjskiej na pytania członków Rady Federacji, Rada Federacji może podjąć decyzję:
- o zwróceniu się do Prezydenta Federacji Rosyjskiej lub Rządu
Federacji Rosyjskiej;
- o zaleceniach dla Rządu Federacji Rosyjskiej;
- o wydaniu polecenia Izbie Obrachunkowej Federacji Rosyjskiej;
- o wydaniu polecenia komitetowi (komisji) Rady Federacji;
- o przyjęciu do wiadomości informacji członka Rządu Federacji
Rosyjskiej.
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2. Decyzje Rady Federacji podjęte w rezultacie udzielenia przez
członków Rządu Federacji Rosyjskiej odpowiedzi na pytania członków Rady Federacji mogą otrzymać formę uchwały Rady Federacji,
apelu Rady Federacji lub wyciągu z protokołu posiedzenia Rady Federacji.
Projekty dokumentów, które mają zostać przyjęte w rezultacie
udzielenia przez członków Rządu Federacji Rosyjskiej odpowiedzi na
pytania członków Rady Federacji, sporządza komitet (komitety) odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie „godziny dla rządu” na posiedzeniu Rady Federacji.
Rozdział 82
TRYB PRZYGOTOWYWANIA I UCHWALANIA ZAPYTANIA
PARLAMENTARNEGO RADY FEDERACJI{66
Art. 915
1. Rada Federacji ma prawo skierować zapytanie parlamentarne
Rady Federacji do premiera Federacji Rosyjskiej, członków Rządu
Federacji Rosyjskiej, Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej,
prezesa Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej, przewodniczącego
Centralnej Komisji Wyborczej Federacji Rosyjskiej, przewodniczących innych komisji wyborczych, przewodniczących komisji do spraw
referendów, przewodniczącego Izby Obrachunkowej Federacji Rosyjskiej, kierowników innych federalnych organów władzy państwowej,
organów władzy państwowej podmiotów Federacji Rosyjskiej i organów samorządu terytorialnego oraz do Funduszu Emerytalnego Federacji Rosyjskiej, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Federacji Rosyjskiej, Państwowego Funduszu Zatrudnienia Ludności Federacji
Rosyjskiej i Federalnego Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia
Zdrowotnego Federacji Rosyjskiej - w sprawach należących do kompetencji wymienionych organów i osób urzędowych, z zachowaniem
wymogów niedopuszczalności ingerencji członka Rady Federacji w
działania operacyjno-śledcze i postępowanie karne prowadzone przez
organy dochodzeniowe i ich funkcjonariuszy oraz w działalność sądów.
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2. Wniosek w sprawie zapytania parlamentarnego Rady Federacji
mogą przedłożyć izbie do rozpatrzenia przewodniczący Rady Federacji, zastępca przewodniczącego Rady Federacji, komitet lub komisja
Rady Federacji - w sprawach należących do ich kompetencji, dwaj
członkowie Rady Federacji reprezentujący ten sam podmiot Federacji
Rosyjskiej lub grupa członków Rady Federacji licząca nie mniej niż
dziesięć osób.
Art. 916
1. Projekt uchwały w sprawie zapytania parlamentarnego Rady
Federacji wnioskodawcy przedkładają przewodniczącemu Rady Federacji w celu włączenia tej sprawy do porządku dziennego zwyczajnego
posiedzenia Rady Federacji.
2. Do projektu uchwały dołącza się projekt zapytania parlamentarnego Rady Federacji, przygotowany zgodnie z wymogami przewidzianymi w niniejszym regulaminie, oraz inne dokumenty i materiały.
Projekt zapytania parlamentarnego Rady Federacji może zawierać
propozycje co do pożądanej - ustnej albo pisemnej - formy odpowiedzi na zapytanie.
3. Rada Federacji podejmuje uchwałę w sprawie zapytania parlamentarnego Rady Federacji większością głosów ogólnej liczby członków izby.
Art. 917
1. Odpowiedzi ustnej osoba urzędowa udziela na najbliższym posiedzeniu Rady Federacji lub w innym terminie, wyznaczonym przez
izbę.
2. Odpowiedź na piśmie osoba urzędowa przesyła do Rady Federacji w ciągu 15 dni od dnia otrzymania parlamentarnego zapytania
Rady Federacji, jeśli Rada Federacji nie wyznaczyła innego terminu.
3. Odpowiedź na piśmie na zapytanie parlamentarne Rady Federacji przewodniczący posiedzenia przedstawia na posiedzeniu Rady
Federacji. Kopie tej odpowiedzi są przesyłane wszystkim członkom

66

izby w ciągu pięciu dni od otrzymania odpowiedzi na zapytanie parlamentarne.
Rozdział 9
PRZESŁUCHANIA PARLAMENTARNE
Art. 92
1. Zgodnie z art. 101 ust. 3 Konstytucji Federacji Rosyjskiej Rada
Federacji przeprowadza przesłuchania parlamentarne w sprawach
należących do jej kompetencji.
2. Przesłuchania parlamentarne w Radzie Federacji są przeprowadzane z inicjatywy przewodniczącego Rady Federacji, zastępców
przewodniczącego Rady Federacji, komitetów Rady Federacji - w
ramach ich uprawnień lub grupy członków Rady Federacji liczącej nie
mniej niż 10 osób.
3. Przesłuchania parlamentarne mogą być przeprowadzane wspólnie z komitetami lub komisjami Dumy Państwowej.
4. Rada Federacji może przeprowadzać zarówno otwarte, jak i
zamknięte przesłuchania parlamentarne.
Art. 93
1. Przewodniczący Rady Federacji powierza organizowanie przesłuchań parlamentarnych właściwemu komitetowi Rady Federacji.
2. Jeżeli inicjatorami przeprowadzenia przesłuchań parlamentarnych są przewodniczący Rady Federacji, zastępca przewodniczącego
Rady Federacji lub grupa członków Rady Federacji licząca nie mniej
niż 10 osób, to przewodniczący Rady Federacji wyznacza komitet
izby odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie przesłuchań
parlamentarnych.
Art. 94
1. Decyzja o przeprowadzeniu przesłuchań parlamentarnych
otrzymuje formę zarządzenia.
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2. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia przesłuchań parlamentarnych, zawierające informacje o temacie, czasie i miejscu przesłuchań, z podaniem nazwy komitetu Rady Federacji odpowiedzialnego za ich przygotowanie i przeprowadzenie, zostaje podpisane przez
przewodniczącego Rady Federacji lub (na jego polecenie) zastępcę
przewodniczącego Rady Federacji i przekazane Służbie Prasowej
Rady Federacji nie później niż 12 dni przed rozpoczęciem przesłuchań
parlamentarnych. Służba Prasowa Rady Federacji informuje środki
masowego przekazu i opinię publiczną o mających się odbyć przesłuchaniach parlamentarnych nie później niż 10 dni przed ich rozpoczęciem.
3. Skład osób zaproszonych na przesłuchania parlamentarne ustala
komitet Rady Federacji odpowiedzialny za ich zorganizowanie i przeprowadzenie. Listę osób zaproszonych na przesłuchania parlamentarne komitet przedkłada przewodniczącemu Rady Federacji lub zastępcy przewodniczącego Rady Federacji nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem przesłuchań parlamentarnych. Przewodniczący Rady Federacji ma prawo uzupełnić listę osób zaproszonych na przesłuchania
parlamentarne.
4. Do osób, których nazwiska znalazły się na liście zaproszonych
na przesłuchania parlamentarne, zawczasu wysyła się oficjalne zawiadomienia, zgodnie z którymi osoby te mają prawo wziąć udział w
przesłuchaniach parlamentarnych.
Art. 95
1. Przesłuchania parlamentarne są z reguły otwarte dla przedstawicieli środków masowego przekazu i publiczności.
2. Podczas zamkniętych przesłuchań parlamentarnych są omawiane sprawy wiążące się z tajemnicą państwową, służbową lub inną
chronioną przez prawo.
3. Członkowie Rady Federacji i pełnomocny przedstawiciel Prezydenta Federacji Rosyjskiej w Radzie Federacji mają prawo uczestniczyć zarówno w otwartych, jak i w zamkniętych przesłuchaniach
parlamentarnych{67.
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4. Lista osób, które mają prawo być obecne na zamkniętych przesłuchaniach parlamentarnych, jest ustalana przez komitet Rady Federacji odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie przesłuchań parlamentarnych i uzgadniana z przewodniczącym Rady Federacji lub z zastępcą przewodniczącego Rady Federacji.
5. Na zamknięte przesłuchania parlamentarne nie wpuszcza się
przedstawicieli środków masowego przekazu ani publiczności.
6. Do trybu przeprowadzania zamkniętych przesłuchań parlamentarnych stosuje się przepisy art. 51 ust. 11 niniejszego regulaminu{68.
Art. 96
1. Przewodniczącymi przesłuchań parlamentarnych mogą być
przewodniczący Rady Federacji, zastępca przewodniczącego Rady
Federacji oraz przewodniczący lub zastępca przewodniczącego komitetu odpowiedzialnego za przygotowanie i przeprowadzenie przesłuchań parlamentarnych.
2. Przewodniczący przesłuchania parlamentarnego prowadzi je
i czuwa nad trybem omawiania punktów porządku dziennego przesłuchania parlamentarnego.
Art. 97
1. Aparaty komitetów Rady Federacji odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie przesłuchań parlamentarnych sporządzają plan przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przesłuchań.
Uzgodniony z kierownikiem Aparatu Rady Federacji plan przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przesłuchań parlamentarnych zostaje zatwierdzony przez przewodniczącego
Rady Federacji lub (na jego polecenie) przez zastępcę przewodniczącego Rady Federacji i nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem przesłuchań parlamentarnych rozesłany do komórek organizacyjnych Aparatu Rady Federacji, a w razie potrzeby także do organizacji biorących
udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu przesłuchań.
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2. Materiały informacyjne związane z przesłuchaniami parlamentarnymi, projekty opinii i zaleceń oraz innych dokumentów, jakie
mają być przyjęte w rezultacie przeprowadzenia przesłuchań parlamentarnych, łącznie z projektami ustaw i projektami uchwał Rady
Federacji, przygotowuje komitet odpowiedzialny za przygotowanie
i przeprowadzenie przesłuchań parlamentarnych.
W celu przygotowania projektów wymienionych dokumentów, na
podstawie zarządzenia przewodniczącego Rady Federacji lub (na jego
polecenie) zastępcy przewodniczącego Rady Federacji, mogą być
tworzone grupy robocze z udziałem pracowników Aparatu Rady Federacji oraz ekspertów z zewnątrz.
3. Prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem przesłuchań parlamentarnych koordynuje aparat komitetu Rady Federacji
odpowiedzialnego za przygotowanie i przeprowadzenie przesłuchań
parlamentarnych.
Art. 98
1. Przesłuchania parlamentarne rozpoczyna krótkie słowo wstępne
przewodniczącego przesłuchania, w którym przedstawia on istotę
omawianej sprawy, jej doniosłość, informuje o trybie przesłuchiwania
i składzie zaproszonych osób. Następnie udziela się głosu przedstawicielowi komitetu odpowiedzialnego za przygotowanie i przeprowadzenie przesłuchań parlamentarnych lub zaproszonej osobie w celu
zreferowania omawianej sprawy (trwającego nie dłużej niż 30 minut),
po czym mogą zabierać głos członkowie Rady Federacji oraz zaproszone osoby uczestniczące w przesłuchaniach parlamentarnych.
2. Czas trwania przesłuchań parlamentarnych zależy od charakteru
omawianych spraw. Komitet odpowiedzialny za przygotowanie i
przeprowadzenie przesłuchań parlamentarnych może podjąć decyzję o
ogłoszeniu przerwy w przesłuchaniach parlamentarnych i o przeprowadzeniu ich w innym czasie, dogodnym dla członków Rady Federacji.
3. Wszyscy, którzy pragną zabrać głos podczas przesłuchań parlamentarnych, mogą to zrobić wyłącznie za zezwoleniem przewodniczącego przesłuchania.
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Art. 99
1. Po zakończeniu przez osoby zaproszone na przesłuchania parlamentarne wystąpień w omawianej sprawie członkowie Rady Federacji rozpoczynają zadawanie pytań. Pytania mogą być zadawane zarówno ustnie, jak i na piśmie.
2. Osoby zaproszone na otwarte przesłuchania parlamentarne mogą nie odpowiadać na pytania członków Rady Federacji, jeżeli dotyczą one informacji stanowiących tajemnicę państwową, służbową lub
inną chronioną przez prawo.
Art. 100
W rezultacie przeprowadzenia przesłuchań parlamentarnych mogą
być przyjęte umotywowana opinia dotycząca omawianej sprawy, zalecenia i inne dokumenty.
Wymienione opinia, zalecenia i inne dokumenty zostają przyjęte,
jeżeli zaaprobuje je większość członków Rady Federacji, którzy wzięli
udział w przesłuchaniach parlamentarnych.
Art. 101
1. Podczas przesłuchań parlamentarnych sporządza się protokół i
stenogram. Protokół i stenogram podpisuje przewodniczący przesłuchań parlamentarnych.
2. O otwartych przesłuchaniach parlamentarnych informują środki
masowego przekazu.
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CZĘŚĆ DRUGA
Udział Rady Federacji w działalności ustawodawczej
Rozdział 10
TRYB ROZPATRYWANIA PRZEZ RADĘ FEDERACJI USTAW
FEDERALNYCH UCHWALONYCH
PRZEZ DUMĘ PAŃSTWOWĄ
Art. 102
1. Zgodnie z art. 105 ust. 3 Konstytucji Federacji Rosyjskiej ustawy federalne uchwalone przez Dumę Państwową są w ciągu pięciu
dni przekazywane Radzie Federacji do rozpatrzenia.
2. Uchwalone przez Dumę Państwową ustawy federalne są kierowane na ręce przewodniczącego Rady Federacji.
3. Razem z uchwaloną przez Dumę Państwową ustawą federalną
do Rady Federacji przesyła się również stenogram z posiedzenia Dumy Państwowej oraz materiały przedłożone przy wniesieniu projektu
ustawy do Dumy Państwowej.
4. Jeżeli wśród dokumentów i materiałów towarzyszących przysłanym z Dumy Państwowej ustawom federalnym dotyczącym wprowadzenia lub zniesienia podatków, zwolnienia od podatków, emisji
pożyczek państwowych, zmiany zobowiązań finansowych państwa
oraz innym ustawom federalnym przewidującym wydatki pokrywane
z budżetu federalnego nie ma opinii Rządu Federacji Rosyjskiej, to
Rada Federacji jest obowiązana zwrócić się do Dumy Państwowej o
dostarczenie opinii o wymienionych ustawach federalnych. Brak opinii Rządu Federacji Rosyjskiej może stanowić podstawę do odrzucenia tych ustaw.
Art. 103
1. Nadesłana z Dumy Państwowej ustawa federalna zostaje zarejestrowana w Radzie Federacji i w terminie nie przekraczającym 48
godzin wraz z towarzyszącymi jej dokumentami i materiałami prze72

słana do wszystkich członków Rady Federacji. Oficjalne dokumenty
towarzyszące ustawie federalnej, przesłane przez Dumę Państwową
dodatkowo, zostają zarejestrowane w Radzie Federacji i rozpatrzone
na posiedzeniu izby wraz z tą ustawą federalną. Oficjalne opinie Rządu Federacji Rosyjskiej o ustawach federalnych rozpatrywanych przez
Radę Federacji podlegają ogłoszeniu lub rozpowszechnieniu na posiedzeniu komitetu (komisji) Rady Federacji{69.
2. Komitet odpowiedzialny za rozpatrzenie ustawy federalnej wyznacza przewodniczący Rady Federacji albo (na jego polecenie) zastępca przewodniczącego Rady Federacji.
Przewodniczący Rady Federacji lub zastępca przewodniczącego
Rady Federacji mają prawo przekazać ustawę federalną kilku komitetom Rady Federacji, wyznaczając przy tym komitet odpowiedzialny
za rozpatrzenie ustawy federalnej.
3. Członkowie Rady Federacji organizują dyskusję nad ustawą federalną w podmiotach Federacji Rosyjskiej, a jeśli do ustawy federalnej są uwagi, to przekazują je komitetowi odpowiedzialnemu za rozpatrzenie ustawy federalnej.
Art. 104
1. Ustanowiony w art. 105 ust. 4 Konstytucji Federacji Rosyjskiej
termin czternastu dni, w ciągu którego Rada Federacji rozpatruje nadesłaną z Dumy Państwowej ustawę federalną, zaczyna biec od dnia
następującego po dniu zarejestrowania tej ustawy w Radzie Federacji.
2. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień terminu przypada na dzień
wolny od pracy, to dzień roboczy następujący po nim uważa się za
dzień wpływu ustawy federalnej do Rady Federacji lub upływu terminu jej rozpatrzenia w Radzie Federacji{70.
Art. 105
Aparat komitetu Rady Federacji odpowiedzialnego za rozpatrzenie
ustawy federalnej dokonuje, wspólnie z Wydziałem Prawnym Aparatu
Rady Federacji, przeglądu wszystkich nadesłanych uwag i wniosków
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odnoszących się do tej ustawy federalnej oraz przygotowuje materiał
do rozpatrzenia przez komitet Rady Federacji.
Art. 106
Zgodnie z art. 106 Konstytucji Federacji Rosyjskiej obligatoryjnemu rozpatrzeniu przez Radę Federacji podlegają uchwalone przez
Dumę Państwową ustawy federalne dotyczące:
a) budżetu federalnego;
b) federalnych podatków i opłat;
c) regulacji finansowych, walutowych, kredytowych i celnych
oraz emisji pieniądza;
d) ratyfikowania i wypowiadania umów międzynarodowych zawieranych przez Federację Rosyjską;
e) statusu i ochrony granicy państwowej Federacji Rosyjskiej;
f) wojny i pokoju.
Art. 107
1. Komitet (komitety) odpowiedzialny za rozpatrzenie ustawy federalnej rozpatruje uchwaloną przez Dumę Państwową ustawę federalną i opiniuje ją.
2. Jeżeli jest kilka komitetów odpowiedzialnych za rozpatrzenie
ustawy federalnej, to mają one prawo odbyć wspólne posiedzenie.
3. Ustawę federalną uchwaloną przez Dumę Państwową komitet
(komitety) rozpatruje w sposób jawny. Komitet (komitety) może zapraszać na swoje posiedzenia wnioskodawcę projektu ustawy, naukowców i specjalistów jako ekspertów oraz przedstawicieli środków
masowego przekazu.
4. Na posiedzeniu komitetu (komitetów) odpowiedzialnego za
rozpatrzenie ustawy federalnej są obecni pracownicy Wydziału Prawnego Aparatu Rady Federacji, którzy na prośbę któregokolwiek
członka komitetu (komitetów) powinni udzielić, w formie ustnej albo
na piśmie, informacji prawnej dotyczącej rozpatrywanej ustawy federalnej.
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5. Opinia na temat rozpatrywanej ustawy federalnej jest przyjmowana w głosowaniu jawnym większością głosów ogólnej liczby
członków komitetu.
6. Jeżeli przygotowanie opinii na temat ustawy federalnej zlecono
kilku komitetom, a wspólnej opinii nie zdołano opracować, to każdy z
komitetów przedstawia własną opinię.
Art. 108
1. Komitet (komitety) odpowiedzialny za rozpatrzenie ustawy federalnej uchwalonej przez Dumę Państwową powinien wskazać w
opinii, czy rozpatrywana ustawa federalna podlega zgodnie z art. 106
Konstytucji Federacji Rosyjskiej obligatoryjnemu rozpatrzeniu przez
Radę Federacji.
2. W opinii komitetu (komitetów) odpowiedzialnego za rozpatrzenie ustawy federalnej uchwalonej przez Dumę Państwową, a niepodlegającej obligatoryjnemu rozpatrzeniu przez Radę Federacji, znajdują
się ocena rozpatrywanej ustawy federalnej oraz jedna z decyzji, których meritum polega na:
a) zaaprobowaniu uchwalonej przez Dumę Państwową ustawy federalnej i nieprzedkładaniu jej izbie do rozpatrzenia;
b) zaleceniu Radzie Federacji, by na swoim posiedzeniu rozpatrzyła ustawę federalną uchwaloną przez Dumę Państwową.
3. Decyzja komitetu (komitetów) odpowiedzialnego za rozpatrzenie ustawy federalnej, by wymienionej w ust. 2 niniejszego artykułu
ustawy federalnej uchwalonej przez Dumę Państwową nie przedkładać do rozpatrzenia na posiedzeniu izby, zapada wówczas, gdy komitet (komitety) uważa za możliwe zaaprobowanie ustawy federalnej
w całości, bez wnoszenia do niej zmian i uzupełnień.
4. Decyzja komitetu (komitetów) odpowiedzialnego za rozpatrzenie ustawy federalnej, by zalecić Radzie Federacji, aby omówiła na
swoim posiedzeniu wymienioną w ust. 2 niniejszego artykułu ustawę
federalną uchwaloną przez Dumę Państwową, zapada wówczas, gdy
komitet (komitety) uważa za konieczne odrzucenie ustawy federalnej
w całości albo wniesienie do niej zmian i uzupełnień. Taka decyzja
powinna być umotywowana.
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5. W odniesieniu do ustaw federalnych, które zgodnie z art. 106
Konstytucji Federacji Rosyjskiej podlegają obligatoryjnemu rozpatrzeniu przez Radę Federacji, komitet odpowiedzialny za rozpatrzenie
ustawy federalnej ma prawo podjąć jedną z następujących decyzji:
a) zalecić Radzie Federacji, by zaaprobowała ustawę federalną
uchwaloną przez Dumę Państwową;
b) zalecić Radzie Federacji, by odrzuciła ustawę federalną
uchwaloną przez Dumę Państwową, przy czym komitet musi przedstawić w opinii motywy, jakimi kierował się uznając odrzucenie ustawy za konieczne.
6. Opinia komitetu (komitetów) odpowiedzialnego za rozpatrzenie
ustawy federalnej uchwalonej przez Dumę Państwową jest przedkładana przewodniczącemu Rady Federacji.
7. W niezbędnych wypadkach komitet (komitety) odpowiedzialny
za rozpatrzenie ustawy federalnej uchwalonej przez Dumę Państwową
powinien przedłożyć projekt koniecznych, jego zdaniem, zmian i uzupełnień w tekście ustawy federalnej.
Art. 109
W odniesieniu do uchwalonych przez Dumę Państwową ustaw federalnych niepodlegających obligatoryjnemu rozpatrzeniu przez Radę
Federacji, które komitet (komitety) proponuje zaaprobować i nie
przedkładać izbie do rozpatrzenia, przewodniczący Rady Federacji
albo na jego polecenie zastępca przewodniczącego Rady Federacji
podejmuje jedną z decyzji, których meritum polega na:
a) uznaniu decyzji komitetu za słuszną i nieprzedkładaniu uchwalonej przez Dumę Państwową ustawy federalnej Radzie Federacji do
rozpatrzenia;
b) odrzuceniu decyzji komitetu i włączeniu ustawy federalnej
uchwalonej przez Dumę Państwową do porządku dziennego posiedzenia Rady Federacji.

76

Art. 110
Przewodniczący Rady Federacji nie ma prawa podjąć decyzji o
niewłączeniu do porządku dziennego posiedzenia Rady Federacji rozpatrzenia ustawy federalnej niepodlegającej obligatoryjnemu rozpatrzeniu przez Radę Federacji, jeżeli Prezydent Federacji Rosyjskiej,
Rząd Federacji Rosyjskiej lub obaj członkowie Rady Federacji reprezentujący ten sam podmiot Federacji Rosyjskiej domagają się rozpatrzenia ustawy federalnej przez Radę Federacji i jeżeli nie upłynął
ustanowiony w art. 105 ust. 4 Konstytucji Federacji Rosyjskiej czternastodniowy termin na rozpatrzenie ustawy federalnej przez Radę
Federacji{71.
Art. 1101
Jeżeli komitet Rady Federacji odpowiedzialny za rozpatrzenie
ustawy federalnej niepodlegającej obligatoryjnemu rozpatrzeniu przez
Radę Federacji nie przedłoży przewodniczącemu Rady Federacji w
ciągu czternastu dni od dnia przesłania ustawy do Rady Federacji
opinii na temat ustawy federalnej, to przewodniczący Rady Federacji
albo (na jego polecenie) zastępca przewodniczącego Rady Federacji
podejmuje jedną z decyzji, których meritum polega na:
a) włączeniu do porządku dziennego posiedzenia Rady Federacji
sprawy rozpatrzenia ustawy federalnej, jeśli nie upłynął ustanowiony
w art. 105 ust. 4 Konstytucji Federacji Rosyjskiej czternastodniowy
termin na rozpatrzenie ustawy federalnej przez Radę Federacji;
b) przekazaniu ustawy federalnej Prezydentowi Federacji Rosyjskiej w celu jej podpisania i oficjalnego ogłoszenia jako zaaprobowanej przez Radę Federacji, ponieważ nie została rozpatrzona w ciągu
czternastu dni{72.
Art. 111
1. Rozpatrywanie ustawy federalnej uchwalonej przez Dumę Państwową rozpoczyna się na posiedzeniu Rady Federacji od przedstawienia przez sprawozdawcę opinii komitetu (komitetów) Rady Federacji odpowiedzialnego za rozpatrzenie ustawy federalnej, wyników
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ekspertyzy prawnej wykonanej przez Wydział Prawny Aparatu Rady
Federacji oraz projektu uchwały Rady Federacji przedłożonego przez
komitet (komitety). Następnie udziela się głosu przedstawicielowi
Rządu Federacji Rosyjskiej w celu przeprowadzenia obrony stanowiska Rządu Federacji Rosyjskiej i przedstawienia oficjalnego stanowiska Rządu Federacji Rosyjskiej na temat rozpatrywanej przez Radę
Federacji ustawy federalnej. Takie oficjalne stanowisko może nie być
przedstawione na posiedzeniu Rady Federacji, jeżeli jego tekst został
przedłożony członkom Rady Federacji na piśmie.
Po wystąpieniu przedstawiciela Rządu Federacji Rosyjskiej Rada
Federacji większością głosów ogólnej liczby członków Rady Federacji podejmuje decyzję o zaaprobowaniu albo o odrzuceniu ustawy
federalnej bez jej omawiania bądź o omówieniu jej na posiedzeniu
izby{73.
2. Rozpatrywanie przez Radę Federacji ustawy federalnej podlegającej zgodnie z art. 106 Konstytucji Federacji Rosyjskiej obligatoryjnemu rozpatrzeniu przez Radę Federacji rozpoczyna się z chwilą
włączenia do porządku dziennego posiedzenia izby odpowiedniego
punktu lub z chwilą wydania przez przewodniczącego Rady Federacji
(albo na jego polecenie przez zastępcę przewodniczącego Rady Federacji) stosownego zarządzenia{74.
Art. 112
1. W rezultacie omówienia ustawy federalnej uchwalonej przez
Dumę Państwową Rada Federacji podejmuje jedną z decyzji, których
meritum polega na:
a) zaaprobowaniu ustawy federalnej uchwalonej przez Dumę Państwową;
b) odrzucenia ustawy federalnej uchwalonej przez Dumę Państwową.
2. Uchwała Rady Federacji o zaaprobowaniu ustawy federalnej
jest podejmowana większością głosów ogólnej liczby członków Rady
Federacji.
3. W rezultacie rozpatrzenia uchwalonej przez Dumę Państwową
ustawy federalnej, podlegającej zgodnie z art. 106 Konstytucji Fede78

racji Rosyjskiej obligatoryjnemu rozpatrzeniu przez Radę Federacji,
przewodniczący posiedzenia poddaje pod głosowanie kwestię zaaprobowania ustawy federalnej. W razie niedostatecznego przygotowania
sprawy rozpatrywania ustawy federalnej Rada Federacji ma prawo
podjąć decyzję o przeniesieniu jej rozpatrywania na następne posiedzenie. Wymieniona decyzja zapada większością głosów członków
Rady Federacji, którzy wzięli udział w głosowaniu, ale nie mniej niż
46 głosami. Jeżeli wymieniona decyzja nie zostanie podjęta, to przewodniczący jest obowiązany poddać pod głosowanie kwestię zaaprobowania ustawy federalnej{75.
4. W razie podjęcia decyzji o przeniesieniu na następne posiedzenie Rady Federacji sprawy rozpatrywania uchwalonej przez Dumę
Państwową ustawy federalnej, podlegającej zgodnie z art. 106 Konstytucji Federacji Rosyjskiej obligatoryjnemu rozpatrzeniu przez Radę
Federacji, jej rozpatrywanie powinno zakończyć się na zwyczajnym
posiedzeniu Rady Federacji podjęciem decyzji o zaaprobowaniu albo
o odrzuceniu tej ustawy federalnej.
5. Decyzja o zaaprobowaniu albo o odrzuceniu uchwalonej przez
Dumę Państwową ustawy federalnej, przedłożonej do rozpatrzenia
Radzie Federacji, a niepodlegającej obligatoryjnemu rozpatrzeniu
przez tę izbę, powinna być podjęta przed upływem czternastodniowego terminu, którego bieg jest liczony zgodnie z art. 104 niniejszego
regulaminu.
6. Jeżeli ustawa federalna niepodlegająca obligatoryjnemu rozpatrzeniu przez Radę Federacji nie zostanie rozpatrzona w terminie
czternastu dni, to przekazuje się ją Prezydentowi Federacji Rosyjskiej
w celu podpisania i oficjalnego ogłoszenia{76.
7. Ustawę federalną uważa się za odrzuconą, jeżeli za jej zaaprobowaniem nie głosowała wymagana liczba członków Rady Federacji.
Decyzja o odrzuceniu ustawy federalnej otrzymuje formę uchwały
Rady Federacji.
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Art. 113
1. W odniesieniu do ustawy federalnej rozpatrywanej przez Radę
Federacji formę uchwały tej izby otrzymuje tylko jedna, ostateczna na
danym posiedzeniu, decyzja izby.
2. Jeżeli na tym samym posiedzeniu izby członkowie Rady Federacji podejmą decyzję o powrocie do rozpatrywania ustawy federalnej,
to oznacza ona uchylenie podjętej wcześniej decyzji w sprawie tej
ustawy federalnej. Głosowanie nad decyzją o powrocie do rozpatrywania odbywa się w takim samym trybie, w jakim została podjęta
decyzja uchylana. Wyniki głosowań pośrednich przeprowadzanych
w odniesieniu do danej ustawy federalnej w ciągu tego samego posiedzenia zostają odnotowane w protokole posiedzenia izby i nie otrzymują formy uchwały Rady Federacji.
Art. 114
1. Uchwała Rady Federacji o odrzuceniu ustawy federalnej może
zawierać wykaz części, rozdziałów, artykułów oraz ustępów i punktów danej ustawy federalnej, w stosunku do których jest niezbędne
usunięcie różnicy zdań między Radą Federacji a Dumą Państwową,
może też zawierać wniosek o powołanie komisji rozjemczej.
2. Tryb pracy komisji rozjemczej określa niniejszy regulamin.
Art. 115
1. Głosowanie nad projektami federalnych ustaw konstytucyjnych
oraz nad ustawami federalnymi zaaprobowanymi przez Dumę Państwową we wcześniej przyjętym brzmieniu może być przeprowadzane
metodą przepytywania członków Rady Federacji i odnotowywania
wyrażonych przez nich stanowisk na liście biorących udział w głosowaniu.
2. Głosowanie metodą przepytywania członków Rady Federacji
odbywa się w trybie przewidzianym w art. 75 niniejszego regulaminu.
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Art. 116
1. Uchwała Rady Federacji o odrzuceniu ustawy federalnej
uchwalonej przez Dumę Państwową (wraz z tą ustawą federalną) oraz
uchwała Rady Federacji o zaaprobowaniu ustawy federalnej uchwalonej przez Dumę Państwową są w terminie pięciu dni przesyłane do
Dumy Państwowej.
2. Uchwaloną przez Dumę Państwową i zaaprobowaną przez Radę
Federacji ustawę federalną wraz z tekstem uchwały Rady Federacji
przewodniczący Rady Federacji przesyła w terminie pięciu dni od
dnia podjęcia uchwały Prezydentowi Federacji Rosyjskiej w celu podpisania i oficjalnego ogłoszenia.
3. Uchwaloną przez Dumę Państwową ustawę federalną, niepodlegającą obligatoryjnemu rozpatrzeniu przez Radę Federacji zgodnie
z art. 106 Konstytucji Federacji Rosyjskiej i nierozpatrzoną przez tę
izbę w przewidzianym w art. 105 ust. 4 Konstytucji Federacji Rosyjskiej i w art. 104 niniejszego regulaminu terminie czternastu dni, piętnastego dnia od dnia przekazania ustawy federalnej przez Dumę Państwową przewodniczący Rady Federacji przesyła Prezydentowi Federacji Rosyjskiej w celu podpisania i oficjalnego ogłoszenia, o czym
zostaje powiadomiona Duma Państwowa.
4. Oficjalne dokumenty związane z wymianą poszczególnych
stron tekstu ustawy federalnej, jakie napłynęły do Rady Federacji po
przesłaniu ustawy federalnej w celu podpisania i oficjalnego ogłoszenia, są przesyłane Prezydentowi Federacji Rosyjskiej bez rozpatrywania na posiedzeniu Rady Federacji{77.
Art. 117
1. Jeżeli Duma Państwowa po powtórnym rozpatrzeniu ustawy federalnej odrzuconej przez Radę Federacji uchwali ją z uwzględnieniem wszystkich propozycji Rady Federacji, to właściwy komitet Rady Federacji potwierdza to swoją opinią i składa wniosek o zaaprobowanie przez Radę Federacji uchwalonej przez Dumę Państwową
ustawy federalnej bez jej omawiania.
2. Jeżeli Duma Państwowa po powtórnym rozpatrzeniu ustawy federalnej odrzuconej przez Radę Federacji uchwali ją w brzmieniu
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uwzględniającym część propozycji Rady Federacji albo dokona skreśleń lub wprowadzi nowe przepisy do uchwalonego wcześniej tekstu,
to Rada Federacji rozpatrzy ją jako ustawę federalną nowo uchwaloną.

Rozdział 11
TRYB USUWANIA ROZBIEŻNOŚCI ZAISTNIAŁYCH MIĘDZY
RADĄ FEDERACJI A DUMĄ PAŃSTWOWĄ W ZWIĄZKU Z
ODRZUCENIEM PRZEZ RADĘ FEDERACJI USTAW FEDERALNYCH UCHWALONYCH PRZEZ DUMĘ PAŃSTWOWĄ
Art. 118
1. W celu usunięcia rozbieżności odnoszących się do ustawy federalnej uchwalonej przez Dumę Państwową a odrzuconej przez Radę
Federacji może zostać utworzona komisja rozjemcza.
2. Komisja rozjemcza tworzona jest zarówno z inicjatywy Rady
Federacji popartej przez Dumę Państwową, jak i z inicjatywy Dumy
Państwowej popartej przez Radę Federacji.
3. Do składu komisji rozjemczej są powoływani na zasadzie parytetu przedstawiciele Rady Federacji i Dumy Państwowej, w trybie
ustanowionym w niniejszym regulaminie i w regulaminie Dumy Państwowej.
Art. 119
1. Decyzja o utworzeniu komisji rozjemczej zapada na posiedzeniu izby większością głosów ogólnej liczby członków Rady Federacji.
2. Członkowie komisji rozjemczej i jej współprzewodniczący
z ramienia Rady Federacji są wybierani przez Radę Federacji i tworzą
delegację Rady Federacji w komisji rozjemczej.
3. Członkiem komisji rozjemczej z ramienia Rady Federacji może
być tylko członek Rady Federacji{78.
4. Wybrani na członków komisji rozjemczej z ramienia Rady Federacji zostają ci kandydaci, którzy spośród wszystkich zaproponowanych na posiedzeniu izby kandydatur otrzymali największą liczbę
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głosów, nie mniejszą jednak niż połowa liczby członków Rady Federacji, którzy wzięli udział w głosowaniu{79.
5. Uchwała Rady Federacji o wyborze członków komisji rozjemczej i jej współprzewodniczącego z ramienia Rady Federacji jest przesyłana w terminie pięciu dni do Dumy Państwowej.
Art. 120
1. Członek komisji rozjemczej jest obowiązany uczestniczyć w jej
posiedzeniach i zawczasu informować współprzewodniczącego komisji rozjemczej z ramienia Rady Federacji o niemożności wzięcia
udziału - z uzasadnionych powodów - w posiedzeniu komisji rozjemczej.
2. Członkowie Rady Federacji nie wchodzący w skład komisji
rozjemczej mają prawo być obecni na jej posiedzeniach i przedstawiać
swoje stanowiska odnośnie do meritum omawianych spraw.
3. Delegacja Rady Federacji w komisji rozjemczej ma prawo angażować pracowników komórek organizacyjnych Aparatu Rady Federacji do przygotowywania decyzji komisji rozjemczej, a także specjalistów z zewnątrz jako ekspertów.
Art. 121
1. Komisja rozjemcza rozpatruje tylko te przepisy ustawy federalnej, co do których zaistniały rozbieżności między Radą Federacji a
Dumą Państwową, dążąc do wypracowania uzgodnionych wniosków
w postaci wspólnego tekstu odpowiednich części, rozdziałów, artykułów, ustępów i punktów rozpatrywanej ustawy federalnej.
2. Decyzje komisji rozjemczej zapadają w oddzielnych głosowaniach przedstawicieli Rady Federacji i Dumy Państwowej. Delegacja
Rady Federacji w komisji rozjemczej podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym. Decyzja zostaje przyjęta, jeżeli głosowały za tym obie
delegacje.
3. Przy podejmowaniu decyzji delegacja Rady Federacji w komisji
rozjemczej ma prawo poprzeć propozycje dotyczące brzmienia odpowiednich części, rozdziałów, artykułów, ustępów i punktów rozpatry83

wanej ustawy federalnej, różne od przedstawionych przez Radę Federacji.
4. Komisja rozjemcza sporządza protokół zawierający wyniki jej
pracy, w którym zostają odnotowane propozycje w sprawie usunięcia
zaistniałych rozbieżności lub uzasadnienie niemożności usunięcia
rozbieżności przez komisję rozjemczą w danym składzie.
Art. 122
1. Jeżeli protokół komisji rozjemczej zawiera propozycje w sprawie usunięcia zaistniałych rozbieżności, to zostaje on przedłożony do
rozpatrzenia Dumie Państwowej.
2. Jeżeli Duma Państwowa po odrzuceniu jednej albo kilku propozycji komisji rozjemczej zaproponuje Radzie Federacji kontynuowanie prac komisji rozjemczej, to Rada Federacji ma prawo podjąć decyzję o przedłużeniu okresu działania komisji rozjemczej albo zrezygnować z udziału w jej pracach.
Art. 123
1. Jeżeli protokół komisji rozjemczej zawiera uzasadnienie niemożności usunięcia rozbieżności przez komisję rozjemczą w danym
składzie, to jest on przedkładany do rozpatrzenia Radzie Federacji
i Dumie Państwowej.
2. Protokół komisji rozjemczej zawierający uzasadnienie niemożności usunięcia zaistniałych rozbieżności w odniesieniu do ustawy
federalnej jest rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Rady Federacji. Po rozpatrzeniu go Rada Federacji ma prawo podjąć jedną
z następujących decyzji:
a) uchylić uchwałę Rady Federacji o odrzuceniu uchwalonej przez
Dumę Państwową ustawy federalnej i zaaprobować ustawę we wcześniej przyjętym brzmieniu;
b) zmienić propozycje Rady Federacji co do brzmienia poszczególnych części, rozdziałów, artykułów, ustępów i punktów ustawy
federalnej;
c) zmienić skład delegacji Rady Federacji w komisji rozjemczej;
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d) zrezygnować z udziału w pracach komisji rozjemczej.
3. Podjęta decyzja zostaje potwierdzona stosowną uchwałą, która
w ciągu pięciu dni od jej przyjęcia jest przesyłana do Dumy Państwowej.
Art. 124
1. Jeżeli w trakcie prac komisji rozjemczej delegacja Rady Federacji wycofa propozycje Rady Federacji co do brzmienia poszczególnych części, rozdziałów, artykułów, ustępów i punktów ustawy federalnej, to ustawa federalna we wcześniej uchwalonym brzmieniu jest
rozpatrywana na najbliższym posiedzeniu Rady Federacji. Po jej rozpatrzeniu Rada Federacji ma prawo podjąć jedną z następujących decyzji:
a) uchylić uchwałę Rady Federacji o odrzuceniu uchwalonej przez
Dumę Państwową ustawy federalnej i zaaprobować ustawę we wcześniej przyjętym brzmieniu;
b) zmienić propozycje Rady Federacji co do brzmienia poszczególnych części, rozdziałów, artykułów, ustępów i punktów ustawy
federalnej;
c) zmienić skład delegacji Rady Federacji w komisji rozjemczej.
2. Podjęta decyzja zostaje potwierdzona stosowną uchwałą, która
w ciągu pięciu dni od jej przyjęcia jest przesyłana do Dumy Państwowej.
Rozdział 12
TRYB PONOWNEGO ROZPATRYWANIA PRZEZ RADĘ FEDERACJI USTAW FEDERALNYCH ODRZUCONYCH PRZEZ PREZYDENTA FEDERACJI ROSYJSKIEJ
Art. 125
1. Wraz z tekstem ustawy federalnej odrzuconej przez Prezydenta
Federacji Rosyjskiej i ponownie rozpatrzonej przez Dumę Państwową
na ręce przewodniczącego Rady Federacji są przesyłane również
uchwała Dumy Państwowej o ponownym rozpatrzeniu ustawy fede85

ralnej, list Prezydenta Federacji Rosyjskiej, stenogram z posiedzenia
Dumy Państwowej, na którym ponownie rozpatrywano odrzuconą
przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej ustawę federalną, oraz opinię
komitetu (komitetów) Dumy Państwowej w sprawie listu Prezydenta
Federacji Rosyjskiej.
2. Za początek rozpatrywania przez Radę Federacji ustawy federalnej odrzuconej przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej i zaaprobowanej przez Dumę Państwową po ponownym rozpatrzeniu w poprzednio uchwalonym brzmieniu uważa się wydanie przez przewodniczącego Rady Federacji (albo na jego polecenie przez zastępcę przewodniczącego Rady Federacji) stosownego zarządzenia{80.
3. Jeżeli po ponownym rozpatrzeniu przez Dumę Państwową
ustawy federalnej odrzuconej przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej
zostanie ona uchwalona w nowym brzmieniu, to ustawa federalna jest
rozpatrywana przez Radę Federacji jako nowo uchwalona.
Art. 126
1. Komitet (komitety) Rady Federacji, który wcześniej opiniował
ustawę federalną odrzuconą przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej,
rozpatruje uwagi zawarte w liście Prezydenta Federacji Rosyjskiej
oraz tekst ustawy federalnej zaaprobowanej w poprzednio uchwalonym brzmieniu przez Dumę Państwową po ponownym rozpatrzeniu,
i jeszcze raz ją opiniuje.
2. Ponowną opinię na temat ustawy federalnej sporządza, w trybie
ustanowionym w niniejszym regulaminie, ten sam komitet (komitety),
który wcześniej pracował nad tekstem ustawy federalnej.
3. Po otrzymaniu opinii komitetu (komitetów) przewodniczący
Rady Federacji włącza do porządku dziennego posiedzenia izby sprawę ponownego rozpatrzenia ustawy federalnej.
Art. 127
1. Przy ponownym rozpatrywaniu ustawy federalnej odrzuconej
przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej i zaaprobowanej przez Dumę
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Państwową w poprzednio uchwalonym brzmieniu Rada Federacji ma
prawo:
a) nie rozpoczynać omawiania i poddać pod głosowanie kwestię
zaaprobowania ustawy federalnej w poprzednio uchwalonym brzmieniu;
b) rozpocząć omawianie ustawy federalnej.
2. Po zakończeniu omawiania ustawy federalnej odrzuconej przez
Prezydenta Federacji Rosyjskiej i zaaprobowanej przez Dumę Państwową w poprzednio uchwalonym brzmieniu przewodniczący posiedzenia poddaje pod głosowanie kwestię zaaprobowania ustawy federalnej. W razie niewystarczającego przygotowania sprawy rozpatrzenia ustawy federalnej Rada Federacji ma prawo podjąć decyzję
o przeniesieniu jej rozpatrywania na następne posiedzenie. Wymieniona decyzja jest podejmowana większością głosów członków Rady
Federacji, którzy wzięli udział w głosowaniu, ale nie mniej niż 46
głosami. Jeżeli wskazana decyzja nie zostanie podjęta, to przewodniczący posiedzenia jest obowiązany poddać pod głosowanie kwestię
zaaprobowania ustawy federalnej{81.
3. W razie podjęcia decyzji o przeniesieniu na następne posiedzenie Rady Federacji sprawy rozpatrzenia ustawy federalnej odrzuconej
przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej i zaaprobowanej przez Dumę
Państwową w poprzednio uchwalonym brzmieniu jej rozpatrywanie
powinno zostać zakończone na zwyczajnym posiedzeniu Rady Federacji podjęciem uchwały o zaaprobowaniu albo o odrzuceniu tej ustawy federalnej{82.
Art. 128
1. W razie ponownego rozpatrywania przez Radę Federacji ustawy
federalnej uważa się ją za zaaprobowaną, jeżeli decyzja w tej sprawie
została podjęta większością dwóch trzecich głosów ogólnej liczby
członków Rady Federacji.
2. Jeżeli po ponownym rozpatrzeniu ustawy federalnej za jej zaaprobowaniem głosowało mniej niż dwie trzecie ogólnej liczby członków Rady Federacji, to ustawa federalna zostaje przez izbę odrzucona.
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3. Decyzja Rady Federacji o odrzuceniu albo o zaaprobowaniu
ustawy federalnej odrzuconej przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej
i zaaprobowanej przez Dumę Państwową w poprzednio uchwalonym
brzmieniu otrzymuje formę uchwały Rady Federacji.
4. Przedłożoną przez Dumę Państwową ustawę federalną wraz
z uchwałą Rady Federacji o zaaprobowaniu ustawy federalnej przewodniczący Rady Federacji w ciągu pięciu dni przesyła Prezydentowi
Federacji Rosyjskiej w celu podpisania i oficjalnego ogłoszenia{83.
5. Uchwałę Rady Federacji o odrzuceniu ustawy federalnej przewodniczący Rady Federacji przesyła wraz z ustawą federalną w ciągu
pięciu dni do Dumy Państwowej{84.
Rozdział 13
TRYB ROZPATRYWANIA PRZEZ RADĘ FEDERACJI
FEDERALNYCH USTAW KONSTYTUCYJNYCH
Art. 129
Federalną ustawę konstytucyjną uważa się za uchwaloną, jeżeli
nadesłany do Rady Federacji projekt federalnej ustawy konstytucyjnej, rozpatrzony i zaaprobowany przez Dumę Państwową, zostanie
zaaprobowany większością trzech czwartych głosów ogólnej liczby
członków Rady Federacji.
Art. 130
1. Rozpatrzony i zaaprobowany przez Dumę Państwową projekt
federalnej ustawy konstytucyjnej jest przekazywany Radzie Federacji
do rozpatrzenia.
2. Wraz z projektem federalnej ustawy konstytucyjnej zaaprobowanym przez Dumę Państwową są przesyłane do Rady Federacji także stenogram z posiedzenia Dumy Państwowej i dokumenty przedłożone przy wnoszeniu projektu federalnej ustawy konstytucyjnej do
Dumy Państwowej.
3. Jeżeli projekt federalnej ustawy konstytucyjnej zawiera przepisy przewidujące wydatki pokrywane z budżetu federalnego, to powi88

nien on zostać przesłany do Rady Federacji wraz z opinią Rządu Federacji Rosyjskiej.
Brak takiej opinii Rządu Federacji Rosyjskiej może stanowić podstawę do odrzucenia projektu federalnej ustawy konstytucyjnej.
Art. 131
Nadesłany z Dumy Państwowej projekt zaaprobowanej przez Dumę Państwową federalnej ustawy konstytucyjnej zostaje zarejestrowany w Radzie Federacji i w terminie nie przekraczającym 48 godzin
wraz z towarzyszącymi mu dokumentami i materiałami rozesłany do
wszystkich członków Rady Federacji. Oficjalne dokumenty, jakie
dodatkowo napłynęły z Dumy Państwowej, towarzyszące projektowi
federalnej ustawy konstytucyjnej, zostają zarejestrowane w Radzie
Federacji i rozpatrzone na posiedzeniu izby wraz z projektem tej federalnej ustawy konstytucyjnej. Oficjalne opinie Rządu Federacji Rosyjskiej o rozpatrywanych przez Radę Federacji projektach federalnych
ustaw konstytucyjnych podlegają ogłoszeniu lub rozpowszechnieniu
na posiedzeniu komitetu (komisji) Rady Federacji{85.
Art. 132
1. Komitet odpowiedzialny za rozpatrzenie projektu federalnej
ustawy konstytucyjnej wyznacza przewodniczący Rady Federacji albo
(na jego polecenie) zastępca przewodniczącego Rady Federacji.
2. Przewodniczący Rady Federacji lub zastępca przewodniczącego
Rady Federacji mają prawo przekazać projekt federalnej ustawy konstytucyjnej kilku komitetom Rady Federacji.
3. Członkowie Rady Federacji organizują omawianie projektu federalnej ustawy konstytucyjnej w podmiotach Federacji Rosyjskiej,
a ewentualne uwagi kierują do komitetu (komitetów) Rady Federacji
odpowiedzialnego za rozpatrzenie projektu federalnej ustawy konstytucyjnej.
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Art. 133
Przygotowanie opinii komitetu (komitetów) Rady Federacji odpowiedzialnego za rozpatrzenie zaaprobowanego przez Dumę Państwową projektu federalnej ustawy konstytucyjnej odbywa się w trybie przewidzianym w niniejszym regulaminie dla ustaw federalnych.
Art. 134
1. Komitet (komitety) Rady Federacji, któremu zlecono zaopiniowanie projektu federalnej ustawy konstytucyjnej, ma prawo podjąć
jedną z następujących decyzji:
a) zalecić Radzie Federacji, by zaaprobowała projekt federalnej
ustawy konstytucyjnej zaaprobowany przez Dumę Państwową;
b) zalecić Radzie Federacji, by odrzuciła projekt federalnej ustawy
konstytucyjnej zaaprobowany przez Dumę Państwową;
c) zalecić Radzie Federacji, by wprowadziła zmiany i uzupełnienia
do zaaprobowanego przez Dumę Państwową projektu federalnej
ustawy konstytucyjnej i zaaprobowała ów projekt w brzmieniu nadanym przez Radę Federacji.
2. Podejmując decyzję zalecającą Radzie Federacji zaaprobowanie
projektu federalnej ustawy konstytucyjnej w brzmieniu nadanym
przez Radę Federacji komitet Rady Federacji przedkłada Radzie Federacji projekt federalnej ustawy konstytucyjnej w tym brzmieniu.
Art. 135
1. Rozpatrywanie na posiedzeniu Rady Federacji projektu federalnej ustawy konstytucyjnej zaaprobowanego przez Dumę Państwową
rozpoczyna się od przedstawienia przez sprawozdawcę opinii komitetu (komitetów) Rady Federacji, odpowiedzialnego za rozpatrzenie
projektu federalnej ustawy konstytucyjnej, wyników ekspertyzy
prawnej wykonanej przez Wydział Prawny Aparatu Rady Federacji
oraz przedłożonego przez komitet (komitety) projektu uchwały Rady
Federacji. Następnie udziela się głosu przedstawicielowi Rządu Federacji Rosyjskiej w celu przeprowadzenia obrony stanowiska Rządu
Federacji Rosyjskiej i zaprezentowania opinii Rządu Federacji Rosyj90

skiej o rozpatrywanym przez Radę Federacji projekcie federalnej
ustawy konstytucyjnej zaaprobowanym przez Dumę Państwową lub
oficjalnego stanowiska Rządu Federacji Rosyjskiej na temat rozpatrywanego przez Radę Federacji projektu federalnej ustawy konstytucyjnej zaaprobowanego przez Dumę Państwową. Takie oficjalne stanowisko może nie być przedstawione na posiedzeniu Rady Federacji,
jeżeli jego tekst został przedłożony członkom Rady Federacji na piśmie{86.
2. Jeżeli właściwy komitet Rady Federacji zalecił Radzie Federacji
zaaprobowanie projektu federalnej ustawy konstytucyjnej zaaprobowanego przez Dumę Państwową, to Rada Federacji większością głosów ogólnej liczby członków Rady Federacji podejmuje jedną z decyzji, polegających na:
a) przeprowadzeniu głosowania nad zaaprobowaniem projektu federalnej ustawy konstytucyjnej bez jego omawiania;
b) przeprowadzeniu omawiania projektu federalnej ustawy konstytucyjnej.
3. W rezultacie omówienia projektu federalnej ustawy konstytucyjnej zaaprobowanego przez Dumę Państwową przewodniczący posiedzenia poddaje pod głosowanie kwestię zaaprobowania go. Projekt
federalnej ustawy konstytucyjnej zaaprobowany przez Dumę Państwową uważa się za zaaprobowany przez Radę Federacji, jeżeli głosowało za tym co najmniej trzy czwarte ogólnej liczby członków Rady
Federacji.
4. Projekt federalnej ustawy konstytucyjnej zaaprobowany przez
Dumę Państwową uważa się za odrzucony przez Radę Federacji, jeżeli za jego zaaprobowaniem nie głosowała niezbędna liczba członków Rady Federacji. Decyzja o odrzuceniu projektu federalnej ustawy
konstytucyjnej otrzymuje formę uchwały Rady Federacji.
Art. 136
1. Jeżeli komitet Rady Federacji zalecił Radzie Federacji wprowadzenie zmian i uzupełnień do zaaprobowanego przez Dumę Państwową projektu federalnej ustawy konstytucyjnej i zaaprobowanie projektu federalnej ustawy konstytucyjnej w brzmieniu nadanym przez
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Radę Federacji, to Rada Federacji omawia projekt federalnej ustawy
konstytucyjnej w brzmieniu zaproponowanym przez komitet Rady
Federacji.
2. Projekt federalnej ustawy konstytucyjnej w brzmieniu zaproponowanym przez komitet Rady Federacji jest omawiany na posiedzeniu
izby, jeżeli projekt federalnej ustawy konstytucyjnej zaaprobowany
przez Dumę Państwową zostanie odrzucony przez Radę Federacji.
3. W rezultacie omówienia projektu federalnej ustawy konstytucyjnej w brzmieniu zaproponowanym przez komitet Rady Federacji
przewodniczący posiedzenia poddaje pod głosowanie kwestię zaaprobowania go w zaproponowanym brzmieniu. Projekt federalnej ustawy
konstytucyjnej uważa się za zaaprobowany przez Radę Federacji
w brzmieniu nadanym przez Radę Federacji, jeżeli za jego zaaprobowaniem w zaproponowanym brzmieniu głosowało co najmniej trzy
czwarte ogólnej liczby członków Rady Federacji.
W razie zaaprobowania przez Radę Federacji projektu federalnej
ustawy konstytucyjnej w brzmieniu nadanym przez Radę Federacji
izba ta podejmuje uchwałę, w której zwraca się do Dumy Państwowej
z wnioskiem o zaaprobowanie projektu federalnej ustawy konstytucyjnej w brzmieniu nadanym przez Radę Federacji.
Art. 137
1. W razie odrzucenia przez Radę Federacji zaaprobowanego
przez Dumę Państwową projektu federalnej ustawy konstytucyjnej
Rada Federacji może podjąć uchwałę, w której zwraca się do Dumy
Państwowej z wnioskiem o uzgodnienie procedury usuwania zaistniałych rozbieżności.
2. Uchwała Rady Federacji o odrzuceniu zaaprobowanego przez
Dumę Państwową projektu federalnej ustawy konstytucyjnej może
zawierać proponowane przez Radę Federacji brzmienie poszczególnych części, rozdziałów, artykułów, ustępów i punktów projektu federalnej ustawy konstytucyjnej.
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Art. 138
1. W razie podjęcia przez Radę Federacji decyzji o zaaprobowaniu
projektu federalnej ustawy konstytucyjnej zaaprobowanego przez
Dumę Państwową federalna ustawa konstytucyjna wraz z uchwałą
Rady Federacji w ciągu pięciu dni od dnia podjęcia uchwały jest przesyłana Prezydentowi Federacji Rosyjskiej w celu podpisania i oficjalnego ogłoszenia{87.
2. Uchwała Rady Federacji o odrzuceniu projektu federalnej ustawy konstytucyjnej zaaprobowanego przez Dumę Państwową jest przesyłana wraz z projektem federalnej ustawy konstytucyjnej do Dumy
Państwowej w ciągu pięciu dni od dnia podjęcia uchwały.
3. Jeżeli Rada Federacji zaaprobuje projekt federalnej ustawy konstytucyjnej w brzmieniu nadanym przez Radę Federacji, to wymieniony projekt federalnej ustawy konstytucyjnej wraz z uchwałą Rady
Federacji jest przesyłany do Dumy Państwowej.
Art. 139
W razie zaaprobowania przez Dumę Państwową projektu federalnej ustawy konstytucyjnej w brzmieniu nadanym przez Radę Federacji
nie przeprowadza się na posiedzeniu Rady Federacji ponownego głosowania nad zaaprobowaniem federalnej ustawy konstytucyjnej.
Art. 140
1. Jeżeli po ponownym rozpatrzeniu przez Dumę Państwową projektu federalnej ustawy konstytucyjnej odrzuconego przez Radę Federacji Duma Państwowa zaaprobuje go z uwzględnieniem wszystkich
propozycji Rady Federacji co do brzmienia poszczególnych części,
rozdziałów, artykułów, ustępów i punktów projektu federalnej ustawy
konstytucyjnej, to właściwy komitet Rady Federacji potwierdza to
swoją opinią i zgłasza wniosek o przeprowadzenie na posiedzeniu
Rady Federacji głosowania nad zaaprobowaniem projektu federalnej
ustawy konstytucyjnej bez omawiania.
2. Jeżeli Duma Państwowa po ponownym rozpatrzeniu projektu
federalnej ustawy konstytucyjnej odrzuconego przez Radę Federacji
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uchwali go w brzmieniu uwzględniającym część propozycji Rady
Federacji albo dokona skreśleń lub wprowadzi nowe przepisy, to Rada
Federacji rozpatrzy projekt federalnej ustawy konstytucyjnej jako
nowo uchwalony.
Art. 141
W celu usunięcia rozbieżności zaistniałych w związku z odrzuceniem przez Radę Federacji zaaprobowanego przez Dumę Państwową
projektu federalnej ustawy konstytucyjnej Rada Federacji może zaproponować Dumie Państwowej utworzenie komisji rozjemczej.
Rozdział 131
TRYB ROZPATRYWANIA PRZEZ RADĘ FEDERACJI
SPRAW ZWIĄZANYCH Z UCHWALENIEM I WEJŚCIEM
W ŻYCIE USTAW FEDERACJI ROSYJSKIEJ
O ZMIANIE KONSTYTUCJI FEDERACJI ROSYJSKIEJ{88
Art. 1411
Zgodnie z art. 108 i 136 Konstytucji Federacji Rosyjskiej zaaprobowany przez Dumę Państwową projekt ustawy Federacji Rosyjskiej
o zmianie Konstytucji Federacji Rosyjskiej podlega obligatoryjnemu
rozpatrzeniu przez Radę Federacji.
Art. 1412
1. Rozpatrzony i zaaprobowany przez Dumę Państwową projekt
ustawy Federacji Rosyjskiej o zmianie Konstytucji Federacji Rosyjskiej jest przesyłany do Rady Federacji w terminie ustanowionym w
ustawie federalnej o trybie uchwalania i wejścia w życie zmian Konstytucji Federacji Rosyjskiej.
2. Przesłany z Dumy Państwowej projekt zaaprobowanej przez
Dumę Państwową ustawy Federacji Rosyjskiej o zmianie Konstytucji
Federacji Rosyjskiej zostaje zarejestrowany w Radzie Federacji i w
terminie nie dłuższym niż 48 godzin wraz z towarzyszącymi mu do94

kumentami i materiałami rozesłany do wszystkich członków Rady
Federacji.
3. Przewodniczący Rady Federacji lub (na jego polecenie) zastępca przewodniczącego Rady Federacji przesyłają projekt ustawy o
zmianie Konstytucji Federacji Rosyjskiej do Komitetu Rady Federacji
ds. Ustawodawstwa Konstytucyjnego i Zagadnień Sądowo-Prawnych.
Przewodniczący Rady Federacji lub zastępca przewodniczącego Rady
Federacji mają prawo przekazać projekt ustawy Federacji Rosyjskiej o
zmianie Konstytucji Federacji Rosyjskiej również innym komitetom
Rady Federacji.
Art. 1413
1. Komitet Rady Federacji ds. Ustawodawstwa Konstytucyjnego i
Zagadnień Sądowo-Prawnych podsumowuje wnioski komitetów Rady
Federacji odnoszące się do projektu ustawy Federacji Rosyjskiej o
zmianie Konstytucji Federacji Rosyjskiej i sporządza opinię. Opinia
jest sporządzana w trybie przewidzianym w niniejszym regulamin dla
ustaw federalnych.
2. Komitet Rady Federacji ds. Ustawodawstwa Konstytucyjnego i
Zagadnień Sądowo-Prawnych ma prawo podjąć jedną z następujących
decyzji:
a) zalecić Radzie Federacji, by zaaprobowała projekt ustawy Federacji Rosyjskiej o zmianie Konstytucji Federacji Rosyjskiej, zaaprobowany przez Dumę Państwową;
b) zalecić Radzie Federacji, by odrzuciła projekt ustawy Federacji
Rosyjskiej o zmianie Konstytucji Federacji Rosyjskiej, zaaprobowany
przez Dumę Państwową.
Art. 1414
1. Rozpatrywanie na posiedzeniu Rady Federacji zaaprobowanego
przez Dumę Państwową projektu ustawy Federacji Rosyjskiej o zmianie Konstytucji Federacji Rosyjskiej rozpoczyna się od przedstawienia
opinii Komitetu Rady Federacji ds. Ustawodawstwa Konstytucyjnego
i Zagadnień Sądowo-Prawnych.
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2. W rezultacie omówienia projektu ustawy Federacji Rosyjskiej o
zmianie Konstytucji Federacji Rosyjskiej przewodniczący posiedzenia
poddaje pod głosowanie kwestię wyrażenia aprobaty dla projektu.
Zaaprobowany przez Dumę Państwową projekt ustawy Federacji Rosyjskiej o zmianie Konstytucji Federacji Rosyjskiej uważa się za
przyjęty, jeżeli poparło go w głosowaniu co najmniej trzy czwarte
ogólnej liczby członków Rady Federacji.
3. Zaaprobowany przez Dumę Państwową projekt ustawy Federacji Rosyjskiej o zmianie Konstytucji Federacji Rosyjskiej uważa się za
odrzucony przez Radę Federacji, jeżeli za jego zaaprobowaniem nie
głosowała niezbędna liczba członków Rady Federacji.
4. Decyzja Rady Federacji o zaaprobowaniu albo o odrzuceniu zaaprobowanego przez Dumę Państwową projektu ustawy Federacji
Rosyjskiej o zmianie Konstytucji Federacji Rosyjskiej otrzymuje formę uchwały Rady Federacji.
Art. 1415
1. W razie odrzucenia przez Radę Federacji zaaprobowanego
przez Dumę Państwową projektu ustawy Federacji Rosyjskiej o zmianie Konstytucji Federacji Rosyjskiej Rada Federacji może podjąć
uchwałę zawierającą skierowany do Dumy Państwowej wniosek o
utworzenie komisji rozjemczej.
2. Uchwała Rady Federacji o odrzuceniu zaaprobowanego przez
Dumę Państwową projektu ustawy Federacji Rosyjskiej o zmianie
Konstytucji Federacji Rosyjskiej może zawierać proponowane przez
Radę Federacji brzmienie tekstów poszczególnych części, rozdziałów,
artykułów, ustępów i punktów projektu ustawy Federacji Rosyjskiej o
zmianie Konstytucji Federacji Rosyjskiej.
3. Uchwała Rady Federacji o odrzuceniu zaaprobowanego przez
Dumę Państwową projektu ustawy Federacji Rosyjskiej o zmianie
Konstytucji Federacji Rosyjskiej jest przesyłana wraz z tym projektem
do Dumy Państwowej w ciągu pięciu dni od dnia podjęcia uchwały.
4. Usuwanie rozbieżności między Radą Federacji a Dumą Państwową zaistniałych w związku z odrzuceniem przez Radę Federacji
projektu ustawy Federacji Rosyjskiej o zmianie Konstytucji Federacji
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Rosyjskiej odbywa się w trybie przewidzianym w niniejszym regulaminie dla ustaw federalnych.
Art. 1416
1. Przewodniczący Rady Federacji w ciągu pięciu dni od dnia
uchwalenia przez Radę Federacji ustawy Federacji Rosyjskiej o zmianie Konstytucji Federacji Rosyjskiej podaje do powszechnej wiadomości komunikat.
2. Komunikat powinien zawierać:
a) powiadomienie o uchwaleniu zgodnie z art. 136 Konstytucji
Federacji Rosyjskiej ustawy Federacji Rosyjskiej o zmianie Konstytucji Federacji Rosyjskiej;
b) tekst ustawy Federacji Rosyjskiej o zmianie Konstytucji Federacji Rosyjskiej z podaniem dat zaaprobowania jej przez Dumę Państwową i przez Radę Federacji;
c) informację o warunkach wejścia w życie uchwalonej ustawy
Federacji Rosyjskiej o zmianie Konstytucji Federacji Rosyjskiej i o
trybie rozpatrywania uchwalonej ustawy Federacji Rosyjskiej o zmianie Konstytucji Federacji Rosyjskiej przez ustawodawcze (przedstawicielskie) organy podmiotów Federacji Rosyjskiej, z podaniem
ostatecznego terminu przesłania do Rady Federacji uchwał ustawodawczych (przedstawicielskich) organów podmiotów Federacji Rosyjskiej o rezultatach rozpatrzenia ustawy Federacji Rosyjskiej o zmianie
Konstytucji Federacji Rosyjskiej.
Art. 1417
Przewodniczący Rady Federacji w ciągu pięciu dni od dnia
uchwalenia ustawy Federacji Rosyjskiej o zmianie Konstytucji Federacji Rosyjskiej przesyła ją ustawodawczym (przedstawicielskim)
organom podmiotów Federacji Rosyjskiej w celu rozpatrzenia.
Art. 1418
1. Komitet Rady Federacji ds. Ustawodawstwa Konstytucyjnego
i Zagadnień Sądowo-Prawnych prowadzi ewidencję danych dotyczą97

cych rozpatrywania przez ustawodawcze (przedstawicielskie) organy
podmiotów Federacji Rosyjskiej ustawy Federacji Rosyjskiej o zmianie Konstytucji Federacji Rosyjskiej.
2. Ustawę Federacji Rosyjskiej o zmianie Konstytucji Federacji
Rosyjskiej uważa się za zaaprobowaną przez ustawodawczy (przedstawicielski) organ podmiotu Federacji Rosyjskiej, jeżeli dany organ
zaaprobował ją w całości, bez propozycji wprowadzenia do niej zmian
i uzupełnień, i przesłał stosowną uchwałę do Rady Federacji w terminie ustanowionym w ustawie federalnej o trybie uchwalania i wejścia
w życie zmian Konstytucji Federacji Rosyjskiej.
Art. 1419
1. Sprawa dotycząca ustalenia wyników rozpatrzenia przez ustawodawcze (przedstawicielskie) organy podmiotów Federacji Rosyjskiej ustawy Federacji Rosyjskiej o zmianie Konstytucji Federacji
Rosyjskiej zostaje bez omawiania i głosowania włączona do porządku
dziennego najbliższego zwyczajnego posiedzenia Rady Federacji odbywającego się po dniu, w którym upływa termin tego rozpatrzenia.
2. Na posiedzeniu Rady Federacji przedstawia się opinię Komitetu
Rady Federacji ds. Ustawodawstwa Konstytucyjnego i Zagadnień
Sądowo-Prawnych dotyczącą wyników rozpatrzenia przez ustawodawcze (przedstawicielskie) organy podmiotów Federacji Rosyjskiej
ustawy Federacji Rosyjskiej o zmianie Konstytucji Federacji Rosyjskiej; opinia ta zostaje przyjęta do wiadomości.
Ustalenie wyników rozpatrzenia przez ustawodawcze (przedstawicielskie) organy podmiotów Federacji Rosyjskiej ustawy Federacji
Rosyjskiej o zmianie Konstytucji Federacji Rosyjskiej zostaje usankcjonowane uchwałą Rady Federacji.
3. Projekt uchwały Rady Federacji powinien zawierać następujące
informacje:
- nazwę ustawodawczego (przedstawicielskiego) organu podmiotu
Federacji Rosyjskiej, który zaaprobował ustawę Federacji Rosyjskiej
o zmianie Konstytucji Federacji Rosyjskiej;
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- datę podjęcia i numer uchwały ustawodawczego (przedstawicielskiego) organu podmiotu Federacji Rosyjskiej dotyczącej ustawy Federacji Rosyjskiej o zmianie Konstytucji Federacji Rosyjskiej;
- ogólną liczbę ustawodawczych (przedstawicielskich) organów
podmiotów Federacji Rosyjskiej, które zaaprobowały ustawę Federacji Rosyjskiej o zmianie Konstytucji Federacji Rosyjskiej;
- wyniki rozpatrzenia, to znaczy czy ustawa Federacji Rosyjskiej o
zmianie Konstytucji Federacji Rosyjskiej została, czy też nie została
zaaprobowana przez ustawodawcze (przedstawicielskie) organy co
najmniej dwóch trzecich podmiotów Federacji Rosyjskiej.
4. Uchwała Rady Federacji dotycząca ustalenia wyników rozpatrzenia przez ustawodawcze (przedstawicielskie) organy podmiotów
Federacji Rosyjskiej ustawy Federacji Rosyjskiej o zmianie Konstytucji Federacji Rosyjskiej zostaje niezwłocznie przesłana Prezydentowi
Federacji Rosyjskiej oraz ustawodawczym (przedstawicielskim) organom podmiotów Federacji Rosyjskiej.
Art. 14110
1. Jeżeli Rada Federacji ustali, że ustawa Federacji Rosyjskiej o
zmianie Konstytucji Federacji Rosyjskiej została zaaprobowana przez
ustawodawcze (przedstawicielskie) organy co najmniej dwóch trzecich podmiotów Federacji Rosyjskiej, to przewodniczący Rady Federacji w ciągu siedmiu dni od dnia ustalenia wyników rozpatrzenia tej
ustawy przez ustawodawcze (przedstawicielskie) organy podmiotów
Federacji Rosyjskiej przesyła ją Prezydentowi Federacji Rosyjskiej w
celu podpisania i oficjalnego ogłoszenia.
2. Jeżeli ustawa Federacji Rosyjskiej o zmianie Konstytucji Federacji Rosyjskiej nie uzyska aprobaty ustawodawczych (przedstawicielskich) organów co najmniej dwóch trzecich podmiotów Federacji
Rosyjskiej, to procedura rozpatrywania tej ustawy zostaje zakończona.
Art. 14111
1. Jeżeli uchwała Rady Federacji dotycząca ustalenia wyników
rozpatrzenia ustawy Federacji Rosyjskiej o zmianie Konstytucji Federacji Rosyjskiej zostanie zaskarżona w trybie przewidzianym w usta99

wie federalnej o trybie uchwalania i wejścia w życie zmian Konstytucji Federacji Rosyjskiej, to przewodniczący Rady Federacji do chwili
uprawomocnienia się orzeczenia Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej nie przesyła Prezydentowi Federacji Rosyjskiej ustawy Federacji
Rosyjskiej o zmianie Konstytucji Federacji w celu podpisania i oficjalnego ogłoszenia.
2. Po uprawomocnieniu się orzeczenia Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej zawierającego żądanie dokonania rewizji uchwały Rady
Federacji dotyczącej ustalenia wyników rozpatrzenia przez ustawodawcze (przedstawicielskie) organy podmiotów Federacji Rosyjskiej
ustawy Federacji Rosyjskiej o zmianie Konstytucji Federacji Rosyjskiej Rada Federacji na swoim zwyczajnym posiedzeniu ponownie
rozpatruje tę sprawę w trybie przewidzianym w art. 1419 i 14110 niniejszego regulaminu.
Rozdział 14
REALIZOWANIE PRZEZ RADĘ FEDERACJI
PRAWA INICJATYWY USTAWODAWCZEJ
Art. 142
Prawo inicjatywy ustawodawczej Rada Federacji realizuje w drodze wnoszenia do Dumy Państwowej projektów nowych federalnych
ustaw konstytucyjnych i ustaw federalnych oraz projektów ustaw federalnych o zmianie, uzupełnieniu lub uchyleniu ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej.
Art. 143
1. Wniosek o opracowanie projektu nowej federalnej ustawy konstytucyjnej, projektu nowej ustawy federalnej lub projektu ustawy
federalnej o zmianie, uzupełnieniu lub uchyleniu ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej składają komitet Rady Federacji lub dwóch członków Rady Federacji reprezentujących w Radzie Federacji ten sam
podmiot Federacji Rosyjskiej albo grupa członków Rady Federacji
licząca nie mniej niż dziesięć osób.
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2. Rada Federacji zleca opracowanie projektu federalnej ustawy
konstytucyjnej lub ustawy federalnej komitetowi (komitetom) izby, do
którego kompetencji należy dana sprawa.
3. Rada Federacji może przyjąć do rozpatrzenia projekt federalnej
ustawy konstytucyjnej lub ustawy federalnej opracowany przez komitet Rady Federacji z jego własnej inicjatywy.
4. Projekty ustaw dotyczących spraw należących do wspólnej
kompetencji Federacji Rosyjskiej i podmiotów Federacji Rosyjskiej,
opracowane jako przedmiot inicjatywy ustawodawczej, właściwy
komitet Rady Federacji nie później niż 30 dni przed przedłożeniem
ich do rozpatrzenia Radzie Federacji przesyła podmiotom Federacji
Rosyjskiej.
Art. 144
1. Wraz z tekstem projektu federalnej ustawy konstytucyjnej lub
ustawy federalnej przedkładane są Radzie Federacji do rozpatrzenia
następujące dokumenty:
a) uzasadnienie konieczności uchwalenia federalnej ustawy konstytucyjnej lub ustawy federalnej, zawierające wyczerpującą charakterystykę projektu ustawy, jej celów, podstawowych uregulowań i miejsca w systemie obowiązującego ustawodawstwa, uzasadnienie ekonomiczno-finansowe (w wypadku przedłożenia projektu federalnej
ustawy konstytucyjnej albo ustawy federalnej, której realizacja będzie
wymagać dodatkowych nakładów finansowych, materiałowych i innych), jak również prognozę społeczno-gospodarczych i politycznych
następstw jej uchwalenia; projekty ustaw przewidujących wydatki
pokrywane z budżetu federalnego mogą być przedkładane izbie do
rozpatrzenia tylko z opinią Rządu Federacji Rosyjskiej;
b) wykaz aktów ustawodawczych Federacji Rosyjskiej wymagających w związku z uchwaleniem danej federalnej ustawy konstytucyjnej lub ustawy federalnej uchylenia, zmiany lub uzupełnienia oraz
propozycje w sprawie opracowania aktów normatywnych niezbędnych do realizacji tej federalnej ustawy konstytucyjnej lub ustawy
federalnej.
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2. Przy sporządzaniu projektów federalnych ustaw konstytucyjnych lub ustaw federalnych powinny być uwzględniane również inne
wymogi, przewidziane w aktach ustawodawczych Federacji Rosyjskiej o trybie przygotowywania projektów ustaw.
3. Prace nad przygotowaniem dokumentów wymienionych w ust.
1 niniejszego artykułu organizuje komitet (komitety) Rady Federacji,
któremu zlecono opracowanie projektu ustawy.
4. Tekst projektu federalnej ustawy konstytucyjnej lub ustawy federalnej przygotowany do wstępnego rozpatrzenia oraz materiały do
niego są przesyłane do komitetów Rady Federacji w celu sporządzenia
opinii. Komitet (komitety) Rady Federacji, któremu zlecono opracowanie projektu ustawy, zapewnia przeprowadzenie jego ekspertyz
prawnej i językowej przed posiedzeniem Rady Federacji.
Komitety Rady Federacji sporządzają opinie i przedkładają je komitetowi (komitetom), któremu zlecono opracowanie projektu ustawy{89.
Art. 145
Do tekstu projektu federalnej ustawy konstytucyjnej lub ustawy
federalnej, proponowanego do przedłożenia Dumie Państwowej w
trybie przewidzianym dla realizacji przez Radę Federacji prawa inicjatywy ustawodawczej, włącza się jako końcowe następujące przepisy:
a) o terminie i trybie wejścia w życie federalnej ustawy konstytucyjnej lub ustawy federalnej;
b) o zmianie, uzupełnieniu albo uchyleniu uchwalonych wcześniej
aktów ustawodawczych w związku z uchwaleniem danej federalnej
ustawy konstytucyjnej lub ustawy federalnej;
c) wniosek skierowany do Prezydenta Federacji Rosyjskiej i zalecenie dla Rządu Federacji Rosyjskiej w sprawie zachowania zgodności z nowo uchwaloną federalną ustawą konstytucyjną lub ustawą
federalną aktów Prezydenta Federacji Rosyjskiej i Rządu Federacji
Rosyjskiej.
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Art. 146
1. Rozpatrywanie inicjatywy ustawodawczej na posiedzeniu Rady
Federacji rozpoczyna referat jednego z wnioskodawców projektu
ustawy. Koreferat wygłasza przewodniczący właściwego komitetu
Rady Federacji. Następnie udziela się głosu przedstawicielowi Rządu
Federacji Rosyjskiej w celu przeprowadzenia obrony stanowiska Rządu Federacji Rosyjskiej i zaprezentowania opinii Rządu Federacji
Rosyjskiej o projekcie ustawy lub oficjalnego stanowiska Rządu Federacji Rosyjskiej na temat projektu ustawy. Takie oficjalne stanowisko
może nie być przedstawione na posiedzeniu Rady Federacji, jeżeli
jego tekst został przedłożony członkom Rady Federacji na piśmie{90.
2. Uchwała o przedłożeniu projektu federalnej ustawy konstytucyjnej lub ustawy federalnej Dumie Państwowej i o wyznaczeniu
przedstawiciela (przedstawicieli) Rady Federacji obecnego przy rozpatrywaniu projektu ustawy przez Dumę Państwową jest podejmowana większością głosów ogólnej liczby członków Rady Federacji.
3. Jednocześnie z projektem ustawy są przesyłane do Dumy Państwowej dokumenty, o których mowa w art. 144 ust. 1 niniejszego
regulaminu.

CZĘŚĆ TRZECIA
Tryb rozpatrywania spraw należących zgodnie
z Konstytucją Federacji Rosyjskiej
do kompetencji Rady Federacji
Rozdział 15
TRYB ZATWIERDZANIA ZMIAN GRANIC
MIĘDZY PODMIOTAMI FEDERACJI ROSYJSKIEJ
Art. 147
Zgodnie z art. 102 ust. 1 pkt „a” Konstytucji Federacji Rosyjskiej
do kompetencji Rady Federacji należy zatwierdzanie zmian granic
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między podmiotami Federacji Rosyjskiej. Sprawę zmian granic między podmiotami Federacji Rosyjskiej Rada Federacji rozpatruje za
wzajemną zgodą tych podmiotów Federacji Rosyjskiej, których
wspólne granice mają ulec zmianie.
Art. 148
1. W celu rozpatrzenia sprawy zatwierdzenia zmiany granic między podmiotami Federacji Rosyjskiej przedkłada się Radzie Federacji
porozumienie o zmianie granic zatwierdzone przez ustawodawcze
(przedstawicielskie) organy władzy państwowej każdego z tych podmiotów, uzasadnienie wskazanego porozumienia uzgodnione przez
podmioty Federacji Rosyjskiej oraz mapę obejmującą odpowiednie
terytorium.
2. Porozumienie o zmianie granic między podmiotami Federacji
Rosyjskiej, jego uzasadnienie oraz mapę przewodniczący Rady Federacji przesyła do Komitetu Rady Federacji ds. Federacji, Umowy Federacyjnej i Polityki Regionalnej w celu sporządzenia opinii.
Art. 149
1. Na posiedzenie Komitetu Rady Federacji ds. Federacji, Umowy
Federacyjnej i Polityki Regionalnej są zapraszani pełnomocni przedstawiciele tych podmiotów Federacji Rosyjskiej, których wspólne
granice mają ulec zmianie, przedstawiciele Rządu Federacji Rosyjskiej oraz przedstawiciele innych organów władzy państwowej.
2. Opinia Komitetu Rady Federacji ds. Federacji, Umowy Federacyjnej i Polityki Regionalnej powinna zostać sporządzona w terminie
30 dni od chwili przekazania komitetowi stosownych dokumentów.
3. Opinia jest przyjmowana większością głosów ogólnej liczby
członków komitetu.
Art. 150
1. Rada Federacji rozpatruje sprawę zatwierdzenia zmiany granic
między podmiotami Federacji Rosyjskiej na najbliższym posiedzeniu
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izby po przyjęciu opinii przez Komitet Rady Federacji ds. Federacji,
Umowy Federacyjnej i Polityki Regionalnej{91.
2. Na posiedzenie Rady Federacji są zapraszani pełnomocni
przedstawiciele ustawodawczych (przedstawicielskich) i wykonawczych organów władzy państwowej tych podmiotów Federacji Rosyjskiej, których wspólne granice mają ulec zmianie, oraz przedstawiciele Rządu Federacji Rosyjskiej.
Art. 151
Rozpatrywanie sprawy zatwierdzenia zmiany granic między podmiotami Federacji Rosyjskiej na posiedzeniu Rady Federacji rozpoczynają referaty pełnomocnych przedstawicieli ustawodawczych
(przedstawicielskich) organów władzy państwowej tych podmiotów
Federacji Rosyjskiej, których wspólne granice mają ulec zmianie.
Następnie zostaje wysłuchana opinia Komitetu Rady Federacji ds.
Federacji, Umowy Federacyjnej i Polityki Regionalnej.
Art. 152
1. Decyzja o zatwierdzeniu zmiany granic między podmiotami
Federacji Rosyjskiej jest podejmowana większością głosów ogólnej
liczby członków Rady Federacji i otrzymuje formę uchwały Rady
Federacji.
2. Jeżeli decyzja o zatwierdzeniu zmiany granic między podmiotami Federacji Rosyjskiej nie uzyska w głosowaniu poparcia większości ogólnej liczby członków Rady Federacji, to wniosek o zmianę
granic ulega odrzuceniu, co zostaje usankcjonowane uchwałą Rady
Federacji.
3. Uchwała Rady Federacji w ciągu tygodnia zostaje przesłana do
realizacji ustawodawczym (przedstawicielskim) i wykonawczym organom władzy państwowej odpowiednich podmiotów Federacji Rosyjskiej oraz federalnym organom władzy wykonawczej.
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Rozdział 16
TRYB ZATWIERDZANIA DEKRETÓW PREZYDENTA
FEDERACJI ROSYJSKIEJ O WPROWADZENIU STANU
WOJENNEGO I O WPROWADZENIU STANU WYJĄTKOWEGO
Art. 153
Zgodnie z art. 102 ust. 1 pkt „b” i „c” Konstytucji Federacji Rosyjskiej do kompetencji Rady Federacji należy zatwierdzanie dekretów Prezydenta Federacji Rosyjskiej o wprowadzeniu stanu wojennego i o wprowadzeniu stanu wyjątkowego.
Art. 154
1. Stan wojenny lub stan wyjątkowy na całym terytorium Federacji Rosyjskiej albo na jej niektórych obszarach jest wprowadzany dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej, o czym niezwłocznie powiadamia się Radę Federacji.
2. Dekret Prezydenta Federacji Rosyjskiej o wprowadzeniu stanu
wojennego lub stanu wyjątkowego na całym terytorium Federacji
Rosyjskiej albo na jej niektórych obszarach jest niezwłocznie przesyłany Radzie Federacji do zatwierdzenia{92.
Art. 155
Przewodniczący Rady Federacji niezwłocznie przesyła tekst odpowiedniego dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej do Komitetu
Rady Federacji ds. Bezpieczeństwa i Obronności (jako wiodącego)
oraz do Komitetu Rady Federacji ds. Federacji, Umowy Federacyjnej
i Polityki Regionalnej w celu sporządzenia opinii.
Art. 156
1. Sprawa zatwierdzenia dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej
o wprowadzeniu stanu wojennego lub stanu wyjątkowego powinna
być rozpatrzona przez Radę Federacji w czasie nie przekraczającym
72 godzin od chwili ogłoszenia dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej.
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2. Po ogłoszeniu dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej o wprowadzeniu stanu wojennego lub stanu wyjątkowego przewodniczący
Rady Federacji jest obowiązany doprowadzić do zebrania się członków Rady Federacji w miejscu posiedzenia Rady Federacji w czasie
nie dłuższym niż dwie doby.
3. Po ogłoszeniu dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej o wprowadzeniu stanu wojennego lub stanu wyjątkowego członkowie Rady
Federacji są obowiązani przybyć na miejsce posiedzenia Rady Federacji w możliwie krótkim czasie bez specjalnego wezwania{93.
Art. 157
Rozpatrywanie na posiedzeniu Rady Federacji sprawy zatwierdzenia dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej o wprowadzeniu stanu
wojennego lub stanu wyjątkowego rozpoczyna referat Prezydenta
Federacji Rosyjskiej albo (na jego polecenie) pełnomocnego przedstawiciela Prezydenta Federacji Rosyjskiej w Radzie Federacji, po
czym zostają przedstawione opinie Komitetu Rady Federacji ds. Bezpieczeństwa i Obronności oraz Komitetu Rady Federacji ds. Federacji,
Umowy Federacyjnej i Polityki Regionalnej. Sprawa jest omawiana w
trybie przewidzianym w niniejszym regulaminie{94.
Art. 158
1. Decyzja o zatwierdzeniu dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej o wprowadzeniu stanu wojennego lub stanu wyjątkowego jest
podejmowana większością głosów ogólnej liczby członków Rady
Federacji i otrzymuje formę uchwały Rady Federacji.
2. Jeżeli decyzja o zatwierdzeniu dekretu Prezydenta Federacji
Rosyjskiej o wprowadzeniu stanu wojennego lub stanu wyjątkowego
nie uzyska w głosowaniu poparcia większości ogólnej liczby członków Rady Federacji, to dekret Prezydenta Federacji Rosyjskiej o
wprowadzeniu stanu wojennego lub stanu wyjątkowego nie zostaje
zatwierdzony, co zostaje usankcjonowane uchwałą Rady Federacji.
3. W razie niezatwierdzenia przez Radę Federacji dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej dekret ten traci moc po upływie 72 godzin
od chwili jego ogłoszenia{95.
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4. Uchwała Rady Federacji zostaje niezwłocznie przesłana Prezydentowi Federacji Rosyjskiej i federalnemu organowi władzy wykonawczej, do którego kompetencji należą sprawy zagraniczne{96.
Art. 159
1. Okres obowiązywania stanu wojennego lub stanu wyjątkowego
na całym terytorium Federacji Rosyjskiej albo na jej niektórych obszarach może być przedłużony dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej.
2. Rozpatrywanie przez Radę Federacji sprawy przedłużenia okresu obowiązywania stanu wojennego lub stanu wyjątkowego odbywa
się w trybie przewidzianym w niniejszym regulaminie dla zatwierdzenia dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej o wprowadzeniu stanu
wojennego lub stanu wyjątkowego{97.
Art. 160
Skreślony{98.
Rozdział 17
TRYB ROZSTRZYGANIA SPRAWY EWENTUALNEGO UŻYCIA
SIŁ ZBROJNYCH FEDERACJI ROSYJSKIEJ POZA GRANICAMI
FEDERACJI ROSYJSKIEJ
Art. 161
1. Zgodnie z art. 102 ust. 1 pkt „d” Konstytucji Federacji Rosyjskiej do kompetencji Rady Federacji należy rozstrzyganie sprawy
ewentualnego użycia Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej poza granicami Federacji Rosyjskiej.
2. Sprawę ewentualnego użycia Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej poza granicami Federacji Rosyjskiej Rada Federacji rozpatruje
na wniosek Prezydenta Federacji Rosyjskiej, Rządu Federacji Rosyjskiej lub z własnej inicjatywy. Sprawa ewentualnego użycia Sił
Zbrojnych Federacji Rosyjskiej poza granicami Federacji Rosyjskiej
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może zostać przedłożona Radzie Federacji do rozpatrzenia tylko wraz
z opinią Prezydenta Federacji Rosyjskiej.
Art. 162
1. Rada Federacji przystępuje do rozpatrywania sprawy ewentualnego użycia Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej poza granicami Federacji Rosyjskiej po otrzymaniu od Prezydenta Federacji Rosyjskiej
pisma zawierającego uzasadnienie jego inicjatywy.
2. Otrzymane pismo przewodniczący Rady Federacji niezwłocznie
przesyła do komitetów Rady Federacji ds. Bezpieczeństwa i Obronności (jako wiodącego), ds. Międzynarodowych oraz ds. Wspólnoty
Niepodległych Państw w celu sporządzenia przez nie opinii.
Art. 163
1. Na posiedzenia komitetów Rady Federacji ds. Bezpieczeństwa i
Obronności, ds. Międzynarodowych oraz ds. Wspólnoty Niepodległych Państw jest zapraszany przedstawiciel Prezydenta Federacji
Rosyjskiej. Na posiedzenia mogą być zapraszani przedstawiciele Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Federalnej Służby Bezpieczeństwa
Federacji Rosyjskiej, Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i
Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej.
2 i 3. Skreślone{99
Art. 164
1. Rada Federacji rozpatruje sprawę ewentualnego użycia Sił
Zbrojnych Federacji Rosyjskiej poza granicami Federacji Rosyjskiej
na najbliższym posiedzeniu izby od chwili nadejścia do Rady Federacji pisma Prezydenta Federacji Rosyjskiej{100.
2. W razie konieczności pilnego rozstrzygnięcia sprawy ewentualnego użycia Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej poza granicami Federacji Rosyjskiej Rada Federacji może rozpatrzyć tę kwestię w trybie
przewidzianym w art. 53 niniejszego regulaminu{101.
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3. Rada Federacji zaprasza na swoje posiedzenie Prezydenta Federacji Rosyjskiej, premiera Federacji Rosyjskiej, ministra obrony Federacji Rosyjskiej, szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji
Rosyjskiej, ministra spraw wewnętrznych Federacji Rosyjskiej, ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, szefa Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i szefa Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej.
Art. 165
1. Rozpatrywanie na posiedzeniu Rady Federacji sprawy ewentualnego użycia Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej poza granicami Federacji Rosyjskiej rozpoczyna referat wnioskodawcy rozpatrzenia tej
kwestii albo jego oficjalnego przedstawiciela.
2. Sprawa ewentualnego użycia Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej poza granicami Federacji Rosyjskiej jest omawiana na zamkniętym posiedzeniu Rady Federacji, chyba że izba podejmie inną decyzję.
Art. 166
1. Decyzja o ewentualnym użyciu Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej poza granicami Federacji Rosyjskiej jest podejmowana większością głosów ogólnej liczby członków Rady Federacji i otrzymuje formę uchwały Rady Federacji.
2. Jeżeli decyzja o ewentualnym użyciu Sił Zbrojnych Federacji
Rosyjskiej poza granicami Federacji Rosyjskiej nie uzyska w głosowaniu poparcia większości ogólnej liczby członków Rady Federacji,
to Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej nie mogą być użyte poza granicami Federacji Rosyjskiej, co zostaje usankcjonowane uchwałą Rady
Federacji.
3. Uchwała Rady Federacji w ciągu dwóch dni od dnia jej podjęcia zostaje przesłana Prezydentowi Federacji Rosyjskiej.
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Rozdział 18
TRYB ZARZĄDZANIA WYBORÓW PREZYDENTA
FEDERACJI ROSYJSKIEJ
Art. 167
1. Zgodnie z art. 102 ust. 1 pkt „e” Konstytucji Federacji Rosyjskiej do kompetencji Rady Federacji należy zarządzanie wyborów
Prezydenta Federacji Rosyjskiej.
2. Podstawę do rozpatrzenia przez Radę Federacji sprawy zarządzenia wyborów Prezydenta Federacji Rosyjskiej mogą stanowić
upływ kadencji Prezydenta Federacji Rosyjskiej albo przedterminowe
zaprzestanie przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej pełnienia obowiązków zgodnie z art. 92 ust. 2 Konstytucji Federacji Rosyjskiej.
Art. 168
Wybory Prezydenta Federacji Rosyjskiej Rada Federacji zarządza
nie później niż cztery miesiące przed dniem wyborów. Dniem wyborów jest pierwsza niedziela przypadająca po upływie kadencji, na jaką
został wybrany Prezydent Federacji Rosyjskiej. Kadencja, na jaką
został wybrany Prezydent Federacji Rosyjskiej, rozpoczyna się z
dniem jego wyboru.
Art. 169
1. Przedterminowe wybory Prezydenta Federacji Rosyjskiej Rada
Federacji zarządza w sytuacji, gdy Prezydent Federacji Rosyjskiej
zaprzestanie pełnienia obowiązków przed upływem kadencji w wypadkach przewidzianych w art. 92 ust. 2 Konstytucji Federacji Rosyjskiej. Dniem wyborów jest ostatnia niedziela przypadająca przed
upływem trzech miesięcy od chwili przedterminowego zaprzestania
pełnienia obowiązków przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej.
2. Przedterminowe wybory w razie dymisji Prezydenta Federacji
Rosyjskiej albo w razie trwałej, spowodowanej stanem zdrowia, niezdolności do wykonywania należących do niego obowiązków Rada
Federacji zarządza w ciągu tygodnia od chwili przedterminowego
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zaprzestania pełnienia obowiązków przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej.
3. W razie podjęcia przez Radę Federacji decyzji o złożeniu Prezydenta Federacji Rosyjskiej z urzędu Rada Federacji w dniu podjęcia
wymienionej decyzji zarządza przedterminowe wybory Prezydenta
Federacji Rosyjskiej.
Art. 170
Rada Federacji podejmuje uchwałę o zarządzeniu wyborów Prezydenta Federacji Rosyjskiej większością głosów ogólnej liczby
członków Rady Federacji. Projekt uchwały Rady Federacji o zarządzeniu wyborów Prezydenta Federacji Rosyjskiej wnosi na posiedzenie izby Komitet Rady Federacji ds. Ustawodawstwa Konstytucyjnego
i Zagadnień Sądowo-Prawnych.

Rozdział 19
TRYB ROZPATRYWANIA PRZEZ RADĘ FEDERACJI SPRAWY
ZŁOŻENIA PREZYDENTA FEDERACJI ROSYJSKIEJ
Z URZĘDU
Art. 171
1. Zgodnie z art. 102 ust. 1 pkt „f” Konstytucji Federacji Rosyjskiej do kompetencji Rady Federacji należy złożenie Prezydenta Federacji Rosyjskiej z urzędu.
2. Rada Federacji ma prawo złożyć Prezydenta Federacji Rosyjskiej z urzędu jedynie na podstawie wysuniętego przez Dumę Państwową oskarżenia o zdradę stanu lub o popełnienie innego ciężkiego
przestępstwa, potwierdzonego orzeczeniem Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej o wystąpieniu w działaniach Prezydenta Federacji
Rosyjskiej znamion przestępstwa oraz orzeczeniem Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej o zachowaniu przepisowego trybu wysunięcia oskarżenia.
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Art. 172
1. Rada Federacji rozpoczyna rozpatrywanie oskarżenia Prezydenta Federacji Rosyjskiej o zdradę stanu lub o popełnienie innego
ciężkiego przestępstwa po otrzymaniu od Dumy Państwowej uchwały
o wysunięciu oskarżenia przeciwko Prezydentowi Federacji Rosyjskiej oraz orzeczenia Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej o wystąpieniu w działaniach Prezydenta Federacji Rosyjskiej znamion
przestępstwa.
2. Razem z uchwałą Dumy Państwowej o wysunięciu oskarżenia
przeciwko Prezydentowi Federacji Rosyjskiej przesyła się do Rady
Federacji opinię specjalnej komisji utworzonej przez Dumę Państwową w celu dokonania oceny zasadności oskarżenia wysuniętego przeciwko Prezydentowi Federacji Rosyjskiej oraz stenogram z posiedzenia Dumy Państwowej, na którym rozpatrywano sprawę wysunięcia
oskarżenia przeciwko Prezydentowi Federacji Rosyjskiej.
Art. 173
1. Po otrzymaniu z Dumy Państwowej dokumentów, o których jest
mowa w art. 172 niniejszego regulaminu, przewodniczący Rady Federacji niezwłocznie przesyła uchwałę Dumy Państwowej o wysunięciu
oskarżenia przeciwko Prezydentowi Federacji Rosyjskiej oraz wszystkie związane z tym oskarżeniem dokumenty do Komitetu Rady Federacji ds. Ustawodawstwa Konstytucyjnego i Zagadnień SądowoPrawnych i zwołuje Radę Federacji w trybie przewidzianym w niniejszym regulaminie w celu podjęcia decyzji o skierowaniu do Sądu
Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej wniosku w sprawie wydania
orzeczenia o zachowaniu przepisanego trybu wysunięcia oskarżenia.
2. Sprawa złożenia Prezydenta Federacji Rosyjskiej z urzędu jest
włączana bez omawiania, jako pierwszy punkt, do porządku dziennego posiedzenia Rady Federacji zwoływanego przez przewodniczącego
Rady Federacji w terminie 72 godzin od chwili otrzymania orzeczenia
Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej o zachowaniu przepisanego trybu wysunięcia przeciwko Prezydentowi Federacji Rosyjskiej
oskarżenia o zdradę stanu lub o popełnienie innego ciężkiego przestępstwa.
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Art. 174
1. O dacie posiedzenia Rady Federacji, na którym ma być rozpatrzona sprawa złożenia Prezydenta Federacji Rosyjskiej z urzędu,
Rada Federacji powiadamia Prezydenta Federacji Rosyjskiej, premiera Federacji Rosyjskiej, Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej i Sąd
Najwyższy Federacji Rosyjskiej.
2. Na posiedzenie Rady Federacji zostają zaproszeni Prezydent
Federacji Rosyjskiej, przewodniczący Dumy Państwowej, premier
Federacji Rosyjskiej, członkowie specjalnej komisji utworzonej przez
Dumę Państwową w celu dokonania oceny zasadności oskarżenia
wysuniętego przeciwko Prezydentowi Federacji Rosyjskiej, przewodniczący Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej i przewodniczący
Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej.
Art. 175
1. Rozpatrywanie na posiedzeniu Rady Federacji sprawy złożenia
Prezydenta Federacji Rosyjskiej z urzędu rozpoczyna przedstawienie
przez przewodniczącego Dumy Państwowej informacji o podstawach
wysunięcia oskarżenia przeciwko Prezydentowi Federacji Rosyjskiej.
Następnie udziela się przewodniczącemu Sądu Konstytucyjnego
Federacji Rosyjskiej głosu w celu przedstawienia orzeczenia Sądu
Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej o zachowaniu przepisanego
trybu wysunięcia oskarżenia.
W następnej kolejności udziela się głosu przewodniczącemu Sądu
Najwyższego Federacji Rosyjskiej, który przedstawia orzeczenie Sądu
Najwyższego Federacji Rosyjskiej o wystąpieniu w działaniach Prezydenta Federacji Rosyjskiej znamion przestępstwa.
W dalszym ciągu posiedzenia zostaje wysłuchana opinia Komitetu
Rady Federacji ds. Ustawodawstwa Konstytucyjnego i Zagadnień
Sądowo-Prawnych.
2. Prezydentowi Federacji Rosyjskiej (albo jego przedstawicielowi) głos może być udzielony na jego życzenie.
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Art. 176
1. Uchwała o złożeniu Prezydenta Federacji Rosyjskiej z urzędu
jest podejmowana w głosowaniu tajnym przy użyciu kartek do głosowania.
2. Decyzja Rady Federacji o złożeniu Prezydenta Federacji Rosyjskiej z urzędu zostaje podjęta, jeżeli poparło ją w głosowaniu co najmniej dwie trzecie ogólnej liczby członków Rady Federacji; otrzymuje ona formę uchwały Rady Federacji.
3. Jeżeli decyzja Rady Federacji o złożeniu Prezydenta Federacji
Rosyjskiej z urzędu nie uzyska poparcia w głosowaniu, to rozpatrywanie oskarżenia przeciwko Prezydentowi Federacji Rosyjskiej kończy się, co zostaje usankcjonowane uchwałą Rady Federacji.
4. Treść uchwały Rady Federacji zostaje niezwłocznie podana do
publicznej wiadomości za pośrednictwem środków masowego przekazu.
Art. 177
Zgodnie z art. 93 ust. 3 Konstytucji Federacji Rosyjskiej decyzja
Rady Federacji o złożeniu Prezydenta Federacji Rosyjskiej z urzędu
powinna być podjęta w ciągu trzech miesięcy po wysunięciu przez
Dumę Państwową oskarżenia przeciwko Prezydentowi Federacji Rosyjskiej.
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Rozdział 20
TRYB POWOŁYWANIA NA STANOWISKA SĘDZIÓW SĄDU
KONSTYTUCYJNEGO FEDERACJI ROSYJSKIEJ, PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCÓW PRZEWODNICZĄCEGO SĄDU
NAJWYŻSZEGO FEDERACJI ROSYJSKIEJ, CZŁONKÓW PREZYDIUM SĄDU NAJWYŻSZEGO FEDERACJI ROSYJSKIEJ,
PRZEWODNICZĄCEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO I
CZŁONKÓW KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO SĄDU NAJWYŻSZEGO FEDERACJI ROSYJSKIEJ, SĘDZIÓW SĄDU NAJWYŻSZEGO FEDERACJI ROSYJSKIEJ, PRZEWODNICZĄCEGO, ZASTĘPCÓW PRZEWODNICZĄCEGO I SĘDZIÓW NACZELNEGO
SĄDU ARBITRAŻOWEGO FEDERACJI ROSYJSKIEJ ORAZ SĘDZIÓW SĄDU GOSPODARCZEGO WSPÓLNOTY
NIEPODLEGŁYCH PAŃSTW{102
Art. 178
1. Zgodnie z art. 102 ust. 1 pkt „g” Konstytucji Federacji Rosyjskiej do kompetencji Rady Federacji należy powoływanie sędziów
Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej i Naczelnego Sądu Arbitrażowego Federacji Rosyjskiej.
Sędziowie Sądu Gospodarczego Wspólnoty Niepodległych Państw
zgodnie z pkt 7 regulaminu Sądu Gospodarczego Wspólnoty Niepodległych Państw, zatwierdzonego na mocy porozumienia o statusie
Sądu Gospodarczego Wspólnoty Niepodległych Państw z 6 lipca 1992
roku, są powoływani w trybie przewidzianym dla powoływania sędziów Naczelnego Sądu Arbitrażowego Federacji Rosyjskiej.
2. Kandydatury na stanowiska sędziów Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej, Naczelnego Sądu Arbitrażowego Federacji Rosyjskiej i Sądu Gospodarczego
Wspólnoty Niepodległych Państw zgłasza Radzie Federacji Prezydent
Federacji Rosyjskiej albo (na jego polecenie) pełnomocny przedstawiciel Prezydenta Federacji Rosyjskiej w Radzie Federacji.
3. Sprawę powołania na stanowiska sędziów Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej Rada Federacji rozpatruje w terminie czterna116

stu dni od chwili otrzymania wniosku Prezydenta Federacji Rosyjskiej. W razie konieczności przewodniczący Rady Federacji zwołuje
w celu rozpatrzenia tej sprawy nadzwyczajne posiedzenie izby.
4. Sprawa powołania na stanowiska sędziów Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej,
Naczelnego Sądu Arbitrażowego Federacji Rosyjskiej i Sądu Gospodarczego Wspólnoty Niepodległych Państw zostaje włączona do porządku dziennego posiedzenia izby jako odrębny punkt{103.
Art. 179
1. Zgłoszone przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej kandydatury
na stanowiska sędziów Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej,
Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej, Naczelnego Sądu Arbitrażowego Federacji Rosyjskiej i Sądu Gospodarczego Wspólnoty Niepodległych Państw są wstępnie omawiane w Komitecie Rady Federacji ds. Ustawodawstwa Konstytucyjnego i Zagadnień SądowoPrawnych, który sporządza opinię o każdej z kandydatur. Kandydaci
na stanowiska sędziów mogą być zaproszeni na posiedzenie komitetu{104.
2. Omawianie na posiedzeniu komitetu zgłoszonych kandydatur
odbywa się w trybie przewidzianym w art. 32–35 niniejszego regulaminu.
Art. 180
Na posiedzeniu Rady Federacji przewodniczący Komitetu Rady
Federacji ds. Ustawodawstwa Konstytucyjnego i Zagadnień SądowoPrawnych zapoznaje członków Rady Federacji z opiniami komitetu o
zgłoszonych kandydaturach.
Art. 181
Po omówieniu nazwisko każdego ze zgłoszonych przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej kandydatów na stanowisko sędziego Sądu
Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, Sądu Najwyższego Federacji
Rosyjskiej, Naczelnego Sądu Arbitrażowego Federacji Rosyjskiej lub
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Sądu Gospodarczego Wspólnoty Niepodległych Państw zostaje
umieszczone na kartce do głosowania tajnego. Decyzją Rady Federacji głosowanie tajne może zostać przeprowadzone przy użyciu systemu elektronicznego{105.
Art. 182
1. Za powołaną na stanowisko sędziego uważa się osobę, która w
głosowaniu uzyskała większość głosów ogólnej liczby członków Rady
Federacji.
2. Powołanie na stanowisko sędziego Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej, Naczelnego
Sądu Arbitrażowego Federacji Rosyjskiej lub Sądu Gospodarczego
Wspólnoty Niepodległych Państw zostaje usankcjonowane uchwałą
Rady Federacji{106.
Art. 183
1. Jeżeli zgłoszona przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej kandydatura na stanowisko sędziego Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej, Naczelnego Sądu
Arbitrażowego Federacji Rosyjskiej lub Sądu Gospodarczego Wspólnoty Niepodległych Państw nie uzyska w głosowaniu poparcia większości ogólnej liczby członków Rady Federacji, to odrzuca się ją, co
zostaje usankcjonowane uchwałą Rady Federacji. Podjęcie wymienionej uchwały nie wymaga specjalnego głosowania.
2. W razie odrzucenia przez Radę Federacji zgłoszonych przez
Prezydenta Federacji Rosyjskiej kandydatur na stanowiska sędziów
Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej, Naczelnego Sądu Arbitrażowego Federacji Rosyjskiej lub Sądu Gospodarczego Wspólnoty Niepodległych Państw Rada Federacji może podjąć uchwałę, w której zwraca się do Prezydenta
Federacji Rosyjskiej z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji w
celu usunięcia zaistniałych rozbieżności. Wymienioną uchwałę przewodniczący Rady Federacji w ciągu trzech dni przesyła Prezydentowi
Federacji Rosyjskiej. Rada Federacji tworzy w celu przeprowadzenia
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konsultacji grupę złożoną z członków Rady Federacji albo powierza
przeprowadzenie konsultacji przewodniczącemu Rady Federacji{107.
Art. 184
1. Po przedstawieniu wyników głosowania nad zgłoszonymi przez
Prezydenta Federacji Rosyjskiej kandydaturami na stanowiska sędziów Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej przewodniczący
Rady Federacji podaje termin zaprzysiężenia osób powołanych na
stanowiska sędziów Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej.
2. Zaprzysiężenia osób powołanych na stanowiska sędziów Sądu
Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej dokonuje przewodniczący Rady Federacji na posiedzeniu Rady Federacji; odbywa się to w uroczystej formie, w sali posiedzeń udekorowanej godłem państwowym Federacji Rosyjskiej i flagą państwową Federacji Rosyjskiej.
3. Przewodniczący Rady Federacji zaprasza na trybunę w sali posiedzeń osobę powołaną na stanowisko sędziego Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej w celu zaprzysiężenia jej; tekst przysięgi zawiera art. 10 ust. 2 federalnej ustawy konstytucyjnej o Sądzie Konstytucyjnym Federacji Rosyjskiej.
4. Osoba powołana na stanowisko sędziego Sądu Konstytucyjnego
Federacji Rosyjskiej stojąc powtarza głośno rotę przysięgi z ręką położoną na tekście Konstytucji Federacji Rosyjskiej.
5. Wszyscy obecni w sali posiedzeń wysłuchują przysięgi sędziów
Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej stojąc.
6. Fakt złożenia przysięgi sędzia Sądu Konstytucyjnego Federacji
Rosyjskiej poświadcza własnoręcznym podpisem pod tekstem przysięgi z podaniem daty jej złożenia. Dokument ten jest przechowywany
w Radzie Federacji.
7. Przewodniczący Rady Federacji składa sędziemu Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej gratulacje z okazji objęcia przez
niego stanowiska i wręcza mu togę jako symbol władzy sądowniczej.
8. Po złożeniu przysięgi przez sędziów Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej rozbrzmiewa hymn państwowy Federacji Rosyjskiej.
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Art. 1841
Przewidziany w niniejszym regulaminie tryb powoływania na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej, Naczelnego Sądu Arbitrażowego Federacji Rosyjskiej i Sądu Gospodarczego
Wspólnoty Niepodległych Państw stosuje się także do powoływania
na stanowiska przewodniczącego i zastępców przewodniczącego Sądu
Najwyższego Federacji Rosyjskiej, członków Prezydium Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej, przewodniczącego Kolegium Odwoławczego i członków Kolegium Odwoławczego Sądu Najwyższego
Federacji Rosyjskiej oraz przewodniczącego i zastępców przewodniczącego Naczelnego Sądu Arbitrażowego Federacji Rosyjskiej{108.

Rozdział 21
TRYB POWOŁYWANIA NA STANOWISKA I ODWOŁYWANIA
ZE STANOWISK PROKURATORA GENERALNEGO, PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO ORAZ
ZASTĘPCÓW PROKURATORA GENERALNEGO
FEDERACJI ROSYJSKIEJ{109
Art. 185
1. Zgodnie z art. 102 ust. 1 pkt „h” Konstytucji Federacji Rosyjskiej do kompetencji Rady Federacji należą powoływanie na stanowisko i odwoływanie ze stanowiska Prokuratora Generalnego Federacji
Rosyjskiej.
2. Kandydaturę na stanowisko Prokuratora Generalnego Federacji
Rosyjskiej zgłasza Radzie Federacji Prezydent Federacji Rosyjskiej
albo (na jego polecenie) pełnomocny przedstawiciel Prezydenta Federacji Rosyjskiej w Radzie Federacji{110.
3. Jeżeli zgłoszona kandydatura nie uzyska w głosowaniu poparcia
większości ogólnej liczby członków Rady Federacji, to odrzuca się ją,
co zostaje usankcjonowane uchwałą Rady Federacji. Podjęcie wymienionej uchwały nie wymaga specjalnego głosowania.
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Art. 186
Rada Federacji rozpatruje sprawę powołania na stanowisko Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej w ciągu 30 dni od dnia następującego po dniu, w którym otrzymała zgłoszenie kandydatury od
Prezydenta Federacji Rosyjskiej.
Art. 187
1. Zgłoszona przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej kandydatura
na stanowisko Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej jest
wstępnie omawiana w Komitecie Rady Federacji ds. Ustawodawstwa
Konstytucyjnego i Zagadnień Sądowo-Prawnych, który sporządza
opinię o tej kandydaturze. Kandydat na stanowisko Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej może zostać zaproszony na posiedzenie
komitetu.
2. Omawianie zgłoszonej kandydatury na posiedzeniu komitetu
odbywa się w trybie przewidzianym w art. 32–35 niniejszego regulaminu.
Art. 188
Rozpatrywanie sprawy powołania na stanowisko Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej rozpoczyna się na posiedzeniu Rady
Federacji od zaprezentowania kandydatury zaproponowanej przez
Prezydenta Federacji Rosyjskiej i wystąpienia Prezydenta Federacji
Rosyjskiej albo pełnomocnego przedstawiciela Prezydenta Federacji
Rosyjskiej w Radzie Federacji. Następnie udziela się głosu przewodniczącemu Komitetu Rady Federacji ds. Ustawodawstwa Konstytucyjnego i Zagadnień Sądowo-Prawnych, po czym przemawia kandydat na stanowisko Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej{111.
Art. 189
Członkowie Rady Federacji zadają pytania Prezydentowi Federacji Rosyjskiej albo oficjalnemu przedstawicielowi Prezydenta Federacji Rosyjskiej i kandydatowi na stanowisko Prokuratora Generalnego
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Federacji Rosyjskiej oraz wypowiadają się za kandydatem albo przeciwko niemu.
Art. 190
Po omówieniu zgłoszonej przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej
kandydatury na stanowisko Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej przeprowadza się głosowanie tajne.
Art. 191
1. Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej uważa się za powołanego, jeżeli zgłoszoną kandydaturę poparła w głosowaniu większość ogólnej liczby członków Rady Federacji.
2. Powołanie na stanowisko Prokuratora Generalnego Federacji
Rosyjskiej zostaje usankcjonowane uchwałą Rady Federacji. Podjęcie
wymienionej uchwały nie wymaga specjalnego głosowania.
Art. 192
Jeżeli zgłoszona przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej albo (na
jego polecenie) przez pełnomocnego przedstawiciela Prezydenta Federacji Rosyjskiej w Radzie Federacji kandydatura na stanowisko
Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej nie uzyska w głosowaniu wymaganej liczby głosów, to Prezydent Federacji Rosyjskiej albo
(na jego polecenie) pełnomocny przedstawiciel Prezydenta Federacji
Rosyjskiej w Radzie Federacji w ciągu 30 dni zgłasza Radzie Federacji nową kandydaturę na stanowisko Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej{112.
Art. 1921
1. Po przedstawieniu wyników głosowania nad zgłoszoną przez
Prezydenta Federacji Rosyjskiej kandydaturą na stanowisko Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej przewodniczący Rady Federacji zaprzysięga osobę powołaną na stanowisko Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej.
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2. Osoba powołana na stanowisko Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej stojąc powtarza głośno, z ręką spoczywającą na Konstytucji Federacji Rosyjskiej, rotę przysięgi, której tekst zawiera art.
12 ust. 3 ustawy federalnej o prokuraturze Federacji Rosyjskiej.
3. Wszyscy obecni w sali posiedzeń wysłuchują przysięgi Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej stojąc.
4. Fakt złożenia przysięgi Prokurator Generalny Federacji Rosyjskiej poświadcza własnoręcznym podpisem pod tekstem przysięgi
z podaniem daty jej złożenia. Dokument ten jest przechowywany
w Radzie Federacji.
5. Przewodniczący Rady Federacji składa Prokuratorowi Generalnemu Federacji Rosyjskiej gratulacje z okazji objęcia przez niego
stanowiska.
6. Po złożeniu przysięgi przez Prokuratora Generalnego Federacji
Rosyjskiej rozbrzmiewa hymn państwowy Federacji Rosyjskiej{113.
Art. 193
Sprawę odwołania ze stanowiska Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej Rada Federacji rozpatruje na podstawie wniosku Prezydenta Federacji Rosyjskiej.
Art. 194
1. Rozpatrywanie sprawy odwołania ze stanowiska Prokuratora
Generalnego Federacji Rosyjskiej odbywa się w trybie przewidzianym
w niniejszym regulaminie.
2. W trakcie rozpatrywania sprawy odwołania ze stanowiska Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej na posiedzeniu Rady Federacji jest obecny Prokurator Generalny Federacji Rosyjskiej, któremu
na jego prośbę udziela się głosu.
3. Jeżeli wniosek Prezydenta Federacji Rosyjskiej o odwołanie ze
stanowiska Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej nie uzyska
w głosowaniu poparcia większości ogólnej liczby członków Rady
Federacji, to odrzuca się go, co zostaje usankcjonowane uchwałą Ra-
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dy Federacji. Podjęcie wymienionej uchwały nie wymaga specjalnego
głosowania.
Art. 195
1. Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej uważa się za odwołanego ze stanowiska, jeżeli w wyniku głosowania tajnego za odwołaniem go ze stanowiska głosowała większość ogólnej liczby
członków Rady Federacji.
2. Odwołanie ze stanowiska Prokuratora Generalnego Federacji
Rosyjskiej zostaje usankcjonowane uchwałą Rady Federacji. Podjęcie
wymienionej uchwały nie wymaga specjalnego głosowania.
Art. 196
Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej uważa się za odwołanego ze stanowiska z chwilą podjęcia przez Radę Federacji stosownej uchwały.
Art. 197
W razie odrzucenia przez Radę Federacji zgłoszonej przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej kandydatury na stanowisko Prokuratora
Generalnego Federacji Rosyjskiej albo wniosku Prezydenta Federacji
Rosyjskiej o odwołanie ze stanowiska Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej Rada Federacji może podjąć uchwałę, w której zwraca
się do Prezydenta Federacji Rosyjskiej z wnioskiem o przeprowadzenia konsultacji w celu usunięcia zaistniałych rozbieżności. Wymienioną uchwałę przewodniczący Rady Federacji w ciągu trzech dni przesyła Prezydentowi Federacji Rosyjskiej. Rada Federacji tworzy w celu
przeprowadzenia konsultacji grupę złożoną z członków Rady Federacji bądź powierza przeprowadzenie konsultacji przewodniczącemu
Rady Federacji{114.
Art. 1971
1. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy federalnej o prokuraturze Federacji Rosyjskiej do kompetencji Rady Federacji należą powoływanie
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na stanowiska i odwoływanie ze stanowisk pierwszego zastępcy Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej i zastępców Prokuratora
Generalnego Federacji Rosyjskiej.
2. Kandydatury na stanowiska pierwszego zastępcy Prokuratora
Generalnego Federacji Rosyjskiej oraz zastępców Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej zgłasza Prokurator Generalny Federacji
Rosyjskiej.
3. Zgłaszanie przez Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej
kandydatur na stanowiska pierwszego zastępcy Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej i zastępców Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej odbywa się w trybie przewidzianym dla zgłaszania
przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej kandydatury na stanowisko
Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej.
4. Sprawy odwołania ze stanowisk pierwszego zastępcy Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej oraz zastępców Prokuratora
Generalnego Federacji Rosyjskiej Rada Federacji rozpatruje na wniosek Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej.
5. Kandydatury na stanowiska pierwszego zastępcy Prokuratora
Generalnego Federacji Rosyjskiej i zastępców Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej oraz sprawy odwołania ze stanowisk pierwszego zastępcy Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej i zastępców Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej Rada Federacji
rozpatruje w trybie ustanowionym dla rozpatrywania przez Radę Federacji spraw powołania na stanowisko i odwołania ze stanowiska
Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej{115.
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Rozdział 22
TRYB POWOŁYWANIA NA STANOWISKO I ODWOŁYWANIA
ZE STANOWISKA ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO IZBY
OBRACHUNKOWEJ FEDERACJI ROSYJSKIEJ ORAZ POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA POŁOWY SKŁADU JEJ AUDYTORÓW
Art. 198
1. Zgodnie z art. 102 ust. 1 pkt „i” Konstytucji Federacji Rosyjskiej do kompetencji Rady Federacji należą powoływanie na stanowisko i odwoływanie ze stanowiska zastępcy przewodniczącego Izby
Obrachunkowej Federacji Rosyjskiej oraz powoływanie i odwoływanie połowy składu jej audytorów.
2. Kandydatury na stanowiska zastępcy przewodniczącego Izby
Obrachunkowej Federacji Rosyjskiej (dalej zwanego zastępcą przewodniczącego Izby Obrachunkowej) i audytorów Izby Obrachunkowej Federacji Rosyjskiej (dalej zwanych audytorami Izby Obrachunkowej) zgłasza Radzie Federacji Komitet Rady Federacji ds. Budżetu,
Polityki Podatkowej, Regulacji Finansowych, Walutowych i Celnych
oraz Bankowości.
Art. 199
Przewodniczący Rady Federacji włącza sprawę powołania na stanowiska zastępcy przewodniczącego Izby Obrachunkowej i audytorów Izby Obrachunkowej do projektu porządku dziennego posiedzenia Rady Federacji.
Art. 200
1. Rozpatrywanie na posiedzeniu Rady Federacji sprawy powołania na stanowiska zastępcy przewodniczącego Izby Obrachunkowej
i audytorów Izby Obrachunkowej rozpoczyna się od zaprezentowania
przez przewodniczącego Komitetu Rady Federacji ds. Budżetu, Polityki Podatkowej, Regulacji Finansowych, Walutowych i Celnych oraz
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Bankowości kandydatur na stanowiska zastępcy przewodniczącego
Izby Obrachunkowej i audytorów Izby Obrachunkowej.
2. Omawia się każdą z kandydatur.
3. Członkowie Rady Federacji mają prawo zadawać pytania kandydatom i przewodniczącemu Komitetu Rady Federacji ds. Budżetu,
Polityki Podatkowej, Regulacji Finansowych, Walutowych i Celnych
oraz Bankowości, a także wypowiadać się za zaprezentowanymi kandydaturami albo przeciwko nim.
4. Nad wszystkimi zaprezentowanymi kandydaturami na stanowiska zastępcy przewodniczącego Izby Obrachunkowej i audytorów
Izby Obrachunkowej przeprowadza się głosowanie tajne.
Art. 201
1. Kandydata zgłoszonego na stanowisko zastępcy przewodniczącego Izby Obrachunkowej albo na stanowisko audytora Izby Obrachunkowej uważa się za powołanego, jeżeli poparła go w głosowaniu
większość ogólnej liczby członków Rady Federacji.
2. Jeżeli kandydatura na stanowisko zastępcy przewodniczącego
Izby Obrachunkowej czy jedna lub kilka kandydatur na stanowiska
audytorów Izby Obrachunkowej nie uzyskają w głosowaniu wymaganej liczby głosów, to na wakujące miejsca Komitet Rady Federacji ds.
Budżetu, Polityki Podatkowej, Regulacji Finansowych, Walutowych i
Celnych oraz Bankowości zgłasza Radzie Federacji nowe kandydatury w trybie przewidzianym w niniejszym regulaminie.
3. Powołanie na stanowiska zastępcy przewodniczącego Izby Obrachunkowej i audytorów Izby Obrachunkowej zostaje usankcjonowane uchwałami Rady Federacji. Podjęcie wymienionych uchwał nie
wymaga specjalnego głosowania.
Art. 202
1. Sprawy uchylenia immunitetu zastępcy przewodniczącego Izby
Obrachunkowej i audytorów Izby Obrachunkowej, powołanych na
stanowiska przez Radę Federacji, Rada Federacji rozstrzyga na wniosek Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej.
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2. Komitet Rady Federacji ds. Budżetu, Polityki Podatkowej, Regulacji Finansowych, Walutowych i Celnych oraz Bankowości wspólnie z Komitetem Rady Federacji ds. Ustawodawstwa Konstytucyjnego
i Zagadnień Sądowo-Prawnych w ciągu tygodnia od dnia przedłożenia
wniosku Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej rozpatrują ten
wniosek, sporządzają opinię o nim i projekt uchwały Rady Federacji.
W razie konieczności można zażądać od Prokuratora Generalnego
Federacji Rosyjskiej dodatkowych materiałów.
3. W projekcie uchwały Rady Federacji zostaje sformułowana
jedna z następujących propozycji:
a) wyrazić zgodę na zatrzymanie, aresztowanie i pociągnięcie do
odpowiedzialności karnej zastępcy przewodniczącego Izby Obrachunkowej albo audytora Izby Obrachunkowej;
b) odmówić wyrażenia zgody na zatrzymanie, aresztowanie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej zastępcy przewodniczącego
Izby Obrachunkowej albo audytora Izby Obrachunkowej.
4. Projekt uchwały zostaje rozpatrzony na posiedzeniu Rady Federacji. Decyzję uważa się za podjętą, jeżeli poparła ją w głosowaniu
większość ogólnej liczby członków Rady Federacji.
Art. 203
1. Sprawę odwołania ze stanowisk zastępcy przewodniczącego
Izby Obrachunkowej albo audytorów Izby Obrachunkowej, powołanych na stanowisko przez Radę Federacji, Rada Federacji rozpatruje,
na wniosek Komitetu Rady Federacji ds. Budżetu, Polityki Podatkowej, Regulacji Finansowych, Walutowych i Celnych oraz Bankowości, w razie zaistnienia podstaw przewidzianych w ustawie federalnej
o Izbie Obrachunkowej Federacji Rosyjskiej.
2. W razie wakatu na stanowisku audytora Izby Obrachunkowej
powołanego przez Radę Federacji stanowisko to powinno zostać obsadzone w ciągu dwóch miesięcy w trybie przewidzianym w niniejszym regulaminie.
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Art. 204
1. Omawianie sprawy odwołania ze stanowisk zastępcy przewodniczącego Izby Obrachunkowej albo audytorów Izby Obrachunkowej
odbywa się w trybie przewidzianym w niniejszym rozdziale dla powoływania na wymienione stanowiska.
2. W razie rozpatrywania sprawy odwołania ze stanowisk zastępcy
przewodniczącego Izby Obrachunkowej albo audytorów Izby Obrachunkowej są oni zapraszani na posiedzenie Rady Federacji. W toku
omawiania sprawy udziela się im głosu na ich prośbę.
Art. 205
1. Zastępcę przewodniczącego Izby Obrachunkowej lub audytorów Izby Obrachunkowej powołanych na stanowiska przez Radę Federacji uważa się za odwołanych ze stanowisk, jeżeli za ich odwołaniem głosowała większość ogólnej liczby członków Rady Federacji.
2. Odwołanie ze stanowisk zastępcy przewodniczącego Izby Obrachunkowej lub audytorów Izby Obrachunkowej zostaje usankcjonowane uchwałą Rady Federacji. Podjęcie wymienionej uchwały nie
wymaga specjalnego głosowania.
Rozdział 23
TRYB POWOŁYWANIA NA STANOWISKA I ODWOŁYWANIA
ZE STANOWISK CZŁONKÓW CENTRALNEJ KOMISJI WYBORCZEJ FEDERACJI ROSYJSKIEJ
Art. 206
Zgodnie z ustawą federalną o podstawowych gwarancjach praw
wyborczych i prawa do udziału w referendum obywateli Federacji
Rosyjskiej Rada Federacji powołuje na stanowiska pięciu członków
Centralnej Komisji Wyborczej Federacji Rosyjskiej{116.
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Art. 207
1. Kandydatury na stanowiska członków Centralnej Komisji Wyborczej Federacji Rosyjskiej zgłaszają Radzie Federacji ustawodawcze (przedstawicielskie) i wykonawcze organy władzy państwowej
podmiotów Federacji Rosyjskiej, które przesyłają do Rady Federacji
odpowiednie decyzje.
2. Sprawa powołania na stanowiska członków Centralnej Komisji
Wyborczej Federacji Rosyjskiej zostaje włączona do porządku dziennego posiedzenia izby.
Art. 208
1. Komitet Rady Federacji ds. Federacji, Umowy Federacyjnej i
Polityki Regionalnej sporządza w przewidzianym trybie listy zgłoszonych kandydatur na stanowiska członków Centralnej Komisji Wyborczej Federacji Rosyjskiej w rozbiciu na grupy podmiotów Federacji
Rosyjskiej.
2. Przewodniczący Komitetu Rady Federacji ds. Federacji, Umowy Federacyjnej i Polityki Regionalnej podaje do wiadomości izby
opinie komitetu o zgłoszonych kandydaturach.
3. Na mocy decyzji Rady Federacji może odbyć się omawianie
zgłoszonych kandydatur.
Art. 209
1. Nad zgłoszonymi kandydaturami na stanowiska członków Centralnej Komisji Wyborczej Federacji Rosyjskiej przeprowadza się
głosowanie tajne. Głosowanie może odbyć się w jednym etapie albo w
dwóch.
2. Głosowanie odbywa się w jednym etapie, jeżeli każda z grup
podmiotów Federacji Rosyjskiej zaproponuje nie więcej niż jedną
kandydaturę. Głosowanie przeprowadza się nad każdą z kandydatur
oddzielnie, w trybie przewidzianym w niniejszym regulaminie.
3. Jeżeli choćby jedna z grup podmiotów Federacji Rosyjskiej zaproponuje więcej niż jedną kandydaturę na stanowiska członków
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Centralnej Komisji Wyborczej Federacji Rosyjskiej, to głosowanie
odbywa się w dwóch etapach.
4. W pierwszym etapie przeprowadza się głosowanie tajne w celu
ustalenia kolejności umieszczenia nazwisk kandydatów z list sporządzonych w rozbiciu na grupy podmiotów Federacji Rosyjskiej na listach (kartkach) do głosowania tajnego, przeprowadzanego w celu
powołania na stanowiska członków Centralnej Komisji Wyborczej
Federacji Rosyjskiej.
5. Stosownie do wyników głosowania w pierwszym etapie nazwiska kandydatów na listach sporządzonych w rozbiciu na grupy podmiotów Federacji Rosyjskiej umieszcza się w kolejności zmniejszania
się liczby głosów oddanych na każdą z kandydatur.
6. Głosowanie w drugim etapie odbywa się w jednej turze albo w
kilku turach; uważa się je za zakończone, jeżeli:
a) powołano wszystkich pięciu kandydatów;
b) przeprowadzono głosowanie nad wszystkimi zgłoszonymi kandydaturami.
7. Na listach (kartkach) do głosowania tajnego w każdej z kolejnych tur umieszcza się nazwiska kandydatów wysuniętych przez każdą z tych grup podmiotów Federacji Rosyjskiej, z których członek
Centralnej Komisji Wyborczej Federacji Rosyjskiej nie został powołany.
8. Liczba kandydatur na listach (kartkach) do głosowania tajnego
w każdej z tur nie może być większa niż liczba nieobsadzonych
miejsc.
9. Nad każdą z kandydatur na liście (kartce) do głosowania tajnego odbywa się oddzielne głosowanie.
10. W każdej kolejnej turze na liście (kartce) do głosowania tajnego nie może znaleźć się nazwisko kandydata, nad którym przeprowadzono głosowanie w poprzedniej turze.
11. W każdej kolejnej turze głosowanie nad kandydaturami z list
kandydatur sporządzonych w rozbiciu na grupy podmiotów Federacji
Rosyjskiej przeprowadza się sukcesywnie w kolejności zmniejszania
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się liczby głosów oddanych na każdą z kandydatur w pierwszym etapie.
12. Jeżeli na podstawie wyników wszystkich przeprowadzonych
głosowań choćby jeden członek Centralnej Komisji Wyborczej Federacji Rosyjskiej nie zostanie powołany, to procedurę powoływania
powtarza się, rozpoczynając od zgłoszenia kandydatur.
Art. 210
1. Za powołaną na stanowisko członka Centralnej Komisji Wyborczej Federacji Rosyjskiej uważa się osobę, która uzyskała w głosowaniu większość głosów ogólnej liczby członków Rady Federacji.
2. Powołanie na stanowiska członków Centralnej Komisji Wyborczej Federacji Rosyjskiej zostaje usankcjonowane uchwałą Rady Federacji. Podjęcie wymienionej uchwały nie wymaga specjalnego głosowania.
Art. 211
1. Sprawę przedterminowego odwołania ze stanowiska członka
Centralnej Komisji Wyborczej Federacji Rosyjskiej, powołanego na
stanowisko przez Radę Federacji, Rada Federacji rozpatruje w wypadkach przewidzianych w ustawie federalnej o podstawowych gwarancjach praw wyborczych i prawa do udziału w referendum obywateli Federacji Rosyjskiej{117.
2. Nad odwołaniem ze stanowiska członka Centralnej Komisji
Wyborczej Federacji Rosyjskiej przeprowadza się głosowanie tajne.
3. Członka Centralnej Komisji Wyborczej Federacji Rosyjskiej
uważa się za odwołanego ze stanowiska, jeżeli za odwołaniem głosowała więcej niż połowa ogólnej liczby członków Rady Federacji. Decyzja Rady Federacji o odwołaniu ze stanowiska członka Centralnej
Komisji Wyborczej Federacji Rosyjskiej zostaje usankcjonowana
uchwałą Rady Federacji. Podjęcie wymienionej uchwały nie wymaga
specjalnego głosowania.
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Rozdział 24
TRYB ROZPATRYWANIA ZAGADNIEŃ
POLITYKI ZAGRANICZNEJ
I WSPÓŁPRACY MIĘDZYPARLAMENTARNEJ
Art. 212
Zgodnie z art. 106 pkt „d” Konstytucji Federacji Rosyjskiej obligatoryjnemu rozpatrzeniu przez Radę Federacji podlegają uchwalone
przez Dumę Państwową ustawy federalne dotyczące ratyfikacji i wypowiadania umów międzynarodowych zawieranych przez Federację
Rosyjską. Wymienione ustawy federalne są rozpatrywane na posiedzeniu izby w trybie przewidzianym w niniejszym regulaminie.
Art. 213
Jeżeli do Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej zostanie
skierowane żądanie ustalenia zgodności zawartej przez Federację Rosyjską umowy międzynarodowej, która jeszcze nie weszła w życie,
z Konstytucją Federacji Rosyjskiej, to do chwili wydania przez Sąd
Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej stosownego orzeczenia Rada Federacji nie rozpatruje sprawy ratyfikacji tej umowy międzynarodowej.
Art. 214
1. Rada Federacji rozpatruje przygotowane przez Komitet Rady
Federacji ds. Wspólnoty Niepodległych Państw i przez inne komitety
Rady Federacji wnioski dotyczące aktów normatywnych Zgromadzenia Parlamentarnego Związku Białorusi i Rosji oraz modelowych
aktów ustawodawczych uchwalonych przez Międzyparlamentarne
Zgromadzenie Państw Członkowskich Wspólnoty Niepodległych
Państw i Międzyparlamentarny Komitet Republiki Białoruś, Republiki
Kazachstan, Republiki Kirgiskiej i Federacji Rosyjskiej.
2. W rezultacie rozpatrzenia wniosków wymienionych w ust. 1 niniejszego artykułu Rada Federacji może zlecić właściwemu komitetowi (komitetom) Rady Federacji przygotowanie projektu ustawy
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w trybie właściwym dla realizowania przez Radę Federacji prawa do
inicjatywy ustawodawczej{118.
Art. 215
1. Rada Federacji realizuje współpracę z parlamentami państw obcych i międzynarodowymi organizacjami parlamentarnymi zgodnie
z podstawowymi kierunkami współpracy międzyparlamentarnej, które
izba corocznie zatwierdza. Projekt podstawowych kierunków, sporządzony przez Aparat Rady Federacji, jest wstępnie rozpatrywany przez
Komitet Rady Federacji ds. Międzynarodowych i Komitet Rady Federacji ds. Wspólnoty Niepodległych Państw.
2. Plan współpracy międzyparlamentarnej Rady Federacji, opracowany zgodnie z podstawowymi kierunkami, zatwierdza przewodniczący Rady Federacji{119.
Art. 216
Rada Federacji może zawierać porozumienia o współpracy międzyparlamentarnej z parlamentami innych państw i prowadzić wymianę delegacji parlamentarnych.
Art. 217
1. Delegacje Rady Federacji udają się za granicę zgodnie z planem
współpracy międzyparlamentarnej Rady Federacji.
2. Pełnomocnictwa udających się za granicę delegacji Rady Federacji zatwierdza przewodniczący Rady Federacji na wniosek właściwych komitetów izby.
Art. 218
Rada Federacji zatwierdza regulacje dotyczące rosyjskiej części
komisji międzyparlamentarnych (grup parlamentarnych) ds. współpracy dwustronnej z parlamentami innych państw i dotyczące delegacji parlamentarnych Federacji Rosyjskiej w Międzyparlamentarnym
Zgromadzeniu Państw Członkowskich Wspólnoty Niepodległych
Państw, Międzyparlamentarnym Komitecie Republiki Białoruś, Re134

publiki Kazachstan, Republiki Kirgiskiej i Federacji Rosyjskiej,
Zgromadzeniu Parlamentarnym Związku Białorusi i Rosji oraz innych
międzynarodowych organizacjach parlamentarnych.
Uczestnictwo członków Rady Federacji w działalności Unii Międzyparlamentarnej określa regulamin Grupy Parlamentarnej Federacji
Rosyjskiej, uchwalany przez Walne Zgromadzenie Grupy Parlamentarnej Federacji Rosyjskiej{120.
Art. 219
Rada Federacji zatwierdza uzgodniony z Dumą Państwową jednolity tryb obsługi protokolarnej, finansowej i organizacyjno-technicznej
zarówno delegacji parlamentarnych państw obcych i międzynarodowych organizacji parlamentarnych w Federacji Rosyjskiej, jak
i członków Rady Federacji udających się za granicę w składach rosyjskiej części komisji międzyparlamentarnych, delegacji Rady Federacji
oraz delegacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej.
Rozdział 25
TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI W SPRAWACH
DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA PRZEDSTAWICIELI DYPLOMATYCZNYCH
Art. 220
1. Zgodnie z art. 83 pkt „l” Konstytucji Federacji Rosyjskiej Prezydent Federacji Rosyjskiej powołuje i odwołuje, po konsultacji
z właściwymi komitetami lub komisjami izb Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej, przedstawicieli dyplomatycznych Federacji
Rosyjskiej w państwach obcych i organizacjach międzynarodowych.
2. Komitet Rady Federacji ds. Międzynarodowych i Komitet Rady
Federacji ds. Wspólnoty Niepodległych Państw zgodnie z ich kompetencjami rozpatrują sprawy powoływania albo odwoływania przedstawicieli dyplomatycznych na wniosek Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Do wniosku załącza się sporządzoną
według przepisanego wzoru informację o kandydacie.
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3. Komitet Rady Federacji może zwrócić się o dodatkowe informacje o kandydacie na przedstawiciela dyplomatycznego lub w sprawie odwołania przedstawiciela dyplomatycznego.
Art. 221
Komitet Rady Federacji ds. Międzynarodowych lub Komitet Rady
Federacji ds. Wspólnoty Niepodległych Państw na swoim posiedzeniu
w obecności (uzgodnionej z Ministerstwem Spraw Zagranicznych
Federacji Rosyjskiej) kandydata na przedstawiciela dyplomatycznego
lub przedstawiciela dyplomatycznego, którego proponuje się odwołać,
oraz z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Federacji Rosyjskiej rozpatruje wniosek o powołanie albo o odwołanie przedstawiciela dyplomatycznego Federacji Rosyjskiej w państwie
obcym lub w organizacji międzynarodowej oraz sporządza opinię,
która w ciągu trzech dni od zakończenia posiedzenia jest przesyłana
Prezydentowi Federacji Rosyjskiej{121.
Rozdział 251
TRYB ROZPATRYWANIA PROJEKTÓW UMÓW MIĘDZY ORGANAMI WŁADZY PAŃSTWOWEJ FEDERACJI ROSYJSKIEJ A
ORGANAMI WŁADZY PAŃSTWOWEJ PODMIOTÓW FEDERACJI ROSYJSKIEJ O ROZGRANICZENIU KOMPETENCJI{122
Art. 2211
1. Przedłożone przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej projekty
umów między organami władzy państwowej Federacji Rosyjskiej a
organami władzy państwowej podmiotów Federacji Rosyjskiej o rozgraniczeniu kompetencji podlegają rozpatrzeniu przez Radę Federacji.
2. Projekt umowy między organami władzy państwowej Federacji
Rosyjskiej a organami władzy państwowej podmiotów Federacji Rosyjskiej o rozgraniczeniu kompetencji (dalej zwany projektem umowy) zostaje rozpatrzony przez Radę Federacji w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania informacji o wynikach rozpatrzenia go przez
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ustawodawczy (przedstawicielski) organ władzy państwowej podmiotu Federacji Rosyjskiej.
Art. 2212
1. Nadesłany przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej projekt umowy zostaje zarejestrowany w Radzie Federacji i wraz z towarzyszącymi mu dokumentami i materiałami przesłany członkom Rady Federacji oraz Komitetowi Rady Federacji ds. Federacji, Umowy Federacyjnej i Polityki Regionalnej.
2. Informacja o wynikach rozpatrzenia projektu umowy przez
ustawodawczy (przedstawicielski) organ władzy państwowej podmiotu Federacji Rosyjskiej, wnioski i uwagi organu władzy państwowej podmiotu Federacji Rosyjskiej nie będącego stroną umowy oraz
uwagi i wnioski nadesłane przez członków Rady Federacji są rozpatrywane wraz z projektem umowy na posiedzeniu Komitetu Rady
Federacji ds. Federacji, Umowy Federacyjnej i Polityki Regionalnej.
Art. 2213
1. Komitet Rady Federacji ds. Federacji, Umowy Federacyjnej
i Polityki Regionalnej rozpatruje projekt umowy i sporządza opinię na
jego temat.
2. Komitet Rady Federacji ds. Federacji, Umowy Federacyjnej
i Polityki Regionalnej rozpatruje projekt umowy jawnie, obligatoryjnie zapraszając pełnomocnika właściwego podmiotu Federacji Rosyjskiej.
3. Opinia o rozpatrywanym projekcie umowy zostaje przyjęta w
głosowaniu jawnym większością głosów ogólnej liczby członków
Komitetu Rady Federacji ds. Federacji, Umowy Federacyjnej i Polityki Regionalnej.
4. Opinia Komitetu Rady Federacji ds. Federacji, Umowy Federacyjnej i Polityki Regionalnej zawiera umotywowaną ocenę rozpatrywanego projektu umowy oraz jedną z następujących propozycji:
a) by Rada Federacji zaleciła Prezydentowi Federacji Rosyjskiej
podpisanie umowy;
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b) by Rada Federacji zaleciła Prezydentowi Federacji Rosyjskiej
wykorzystanie procedur rozjemczych w celu dopracowania projektu
umowy z uwzględnieniem uwag i wniosków Rady Federacji.
Art. 2214
1. Rozpatrywanie projektu umowy na posiedzeniu Rady Federacji
rozpoczyna się od przedstawienia opinii Komitetu Rady Federacji ds.
Federacji, Umowy Federacyjnej i Polityki Regionalnej.
2. W rezultacie omówienia projektu umowy Rada Federacji podejmuje jedną z decyzji, w których zaleca Prezydentowi Federacji
Rosyjskiej, by:
a) podpisał umowę;
b) wykorzystał procedury rozjemcze w celu dopracowania projektu umowy z uwzględnieniem uwag i wniosków Rady Federacji.
3. Decyzja Rady Federacji podjęta w rezultacie rozpatrzenia projektu umowy otrzymuje formę uchwały Rady Federacji, która w ciągu
pięciu dni od dnia jej przyjęcia jest przesyłana Prezydentowi Federacji
Rosyjskiej.
Rozdział 26
TRYB PRZYGOTOWANIA, ROZPATRZENIA I UCHWALENIA
WYSTĄPIENIA RADY FEDERACJI DO SĄDU
KONSTYTUCYJNEGO FEDERACJI ROSYJSKIEJ
Art. 222
1. Rada Federacji może wystąpić do Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej:
a) z zapytaniami o zgodność z Konstytucją Federacji Rosyjskiej:
- ustaw federalnych, aktów normatywnych Prezydenta Federacji
Rosyjskiej, Dumy Państwowej i Rządu Federacji Rosyjskiej;
- konstytucji republik, statutów oraz ustaw i innych aktów normatywnych podmiotów Federacji Rosyjskiej dotyczących spraw należących do kompetencji organów władzy państwowej Federacji Rosyj138

skiej, a także do wspólnej kompetencji organów władzy państwowej
Federacji Rosyjskiej i organów władzy państwowej podmiotów Federacji Rosyjskiej;
- umów między organami władzy państwowej Federacji Rosyjskiej a organami władzy państwowej podmiotów Federacji Rosyjskiej
oraz umów między organami władzy państwowej podmiotów Federacji Rosyjskiej;
- tych umów międzynarodowych zawartych przez Federację Rosyjską, które jeszcze nie weszły w życie;
b) z prośbami o rozstrzygnięcie sporów kompetencyjnych między
Radą Federacji a federalnymi organami władzy państwowej i organami władzy państwowej podmiotów Federacji Rosyjskiej;
c) o dokonanie wykładni Konstytucji Federacji Rosyjskiej;
d) z zapytaniami odnośnie do zachowania przepisowego trybu wysunięcia przeciwko Prezydentowi Federacji Rosyjskiej oskarżenia
o zdradę stanu lub o popełnienie innego ciężkiego przestępstwa.
2. Rada Federacji nie może wystąpić do Sądu Konstytucyjnego
Federacji Rosyjskiej w sprawie, w której przedmiocie Sąd Konstytucyjny już wcześniej wydał orzeczenie, wciąż pozostające w mocy.
Art. 223
1. Wniosek o wystąpienie Rady Federacji do Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej mogą przedłożyć Radzie Federacji do rozpatrzenia komitet (komisja) Rady Federacji, przewodniczący Rady Federacji, zastępca przewodniczącego Rady Federacji, dwaj członkowie
Rady Federacji reprezentujący w Radzie Federacji ten sam podmiot
Federacji Rosyjskiej lub grupa członków Rady Federacji licząca nie
mniej niż dziesięć osób.
2. Podstawę do sporządzenia wniosku o wystąpienie Rady Federacji do Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej stanowią stwierdzona niejasność w sprawie zgodności z Konstytucją Federacji Rosyjskiej ustawy, innego aktu normatywnego, umowy między organami
władzy państwowej lub umowy międzynarodowej, która jeszcze nie
weszła w życie, albo stwierdzona sprzeczność stanowisk stron odno139

śnie do przysługujących im kompetencji, albo stwierdzona niejasność
w interpretacji przepisów Konstytucji Federacji Rosyjskiej, albo wysunięcie przez Dumę Państwową przeciwko Prezydentowi Federacji
Rosyjskiej oskarżenia o zdradę stanu lub o popełnienie innego ciężkiego przestępstwa.
Art. 224
1. Wniosek o wystąpienie Rady Federacji do Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej oraz projekt uchwały Rady Federacji o skierowaniu zapytania lub prośby do Sądu Konstytucyjnego Federacji
Rosyjskiej są przesyłane przewodniczącemu Rady Federacji w celu
włączenia odpowiednich spraw do porządku dziennego posiedzenia
Rady Federacji.
2. Do projektu uchwały załącza się projekt zapytania lub prośby
do Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, sporządzony zgodnie
z wymogami przewidzianymi w art. 37 i 38 federalnej ustawy konstytucyjnej o Sądzie Konstytucyjnym Federacji Rosyjskiej, oraz inne
dokumenty i materiały.
Art. 225
1. Rada Federacji podejmuje uchwałę o skierowaniu zapytania lub
prośby Rady Federacji do Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej,
formułuje zapytanie lub prośbę Rady Federacji do Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej oraz podejmuje uchwałę o wyznaczeniu
oficjalnego przedstawiciela (przedstawicieli) Rady Federacji obecnego
przy rozpatrywaniu wystąpienia Rady Federacji przez Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej.
2. Kandydatury na oficjalnego przedstawiciela (przedstawicieli)
Rady Federacji obecnego przy rozpatrywaniu wystąpienia Rady Federacji przez Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej zgłaszają, w
uzgodnieniu z Komitetem Rady Federacji ds. Ustawodawstwa Konstytucyjnego i Zagadnień Sądowo-Prawnych, wnioskodawcy wystąpienia do Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej: komitet (komisja) Rady Federacji, przewodniczący Rady Federacji, zastępca przewodniczącego Rady Federacji, dwaj członkowie Rady Federacji re140

prezentujący w Radzie Federacji ten sam podmiot Federacji Rosyjskiej lub grupa członków Rady Federacji licząca nie mniej niż dziesięć osób.
Art. 226
Rada Federacji może podjąć decyzję o wystąpieniu do Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej z prośbą o rozstrzygnięcie sporu
kompetencyjnego, jeśli został spełniony jeden z następujących warunków:
a) w ciągu miesiąca od dnia skierowania przez Radę Federacji pisemnego wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego przy zastosowaniu procedur rozjemczych z organami władzy państwowej
strony nie osiągnęły porozumienia albo druga strona odmówiła
udziału w postępowaniu rozjemczym;
b) Prezydent Federacji Rosyjskiej nie wykorzystał do rozstrzygnięcia danego sporu procedur rozjemczych przewidzianych w art. 85
ust. 1 Konstytucji Federacji Rosyjskiej albo takie procedury zostały
zastosowane, ale nie doprowadziło to do rozstrzygnięcia sporu.
Art. 227
1. W wypadku przesłania do Rady Federacji decyzji Dumy Państwowej o wysunięciu przeciwko Prezydentowi Federacji Rosyjskiej
oskarżenia o zdradę stanu lub o popełnienie innego ciężkiego przestępstwa, potwierdzonego orzeczeniem Sądu Najwyższego Federacji
Rosyjskiej o wystąpieniu w działaniach Prezydenta Federacji Rosyjskiej znamion przestępstwa, Rada Federacji rozpatruje sprawę wystąpienia do Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej z zapytaniem w
sprawie wydania orzeczenia odnośnie do zachowania przepisowego
trybu wysunięcia oskarżenia.
2. Przewodniczący Rady Federacji, w terminie wystarczającym do
skierowania przez Radę Federacji zapytania do Sądu Konstytucyjnego
Federacji Rosyjskiej, nie później jednak niż po upływie miesiąca od
dnia podjęcia przez Dumę Państwową decyzji o wysunięciu oskarżenia przeciwko Prezydentowi Federacji Rosyjskiej, zwołuje nadzwy141

czajne posiedzenie Rady Federacji, jeżeli w tym okresie nie przewiduje się przeprowadzenia zwyczajnego posiedzenia Rady Federacji.
3. Sprawa skierowania do Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej zapytania odnośnie do zachowania przepisowego trybu wysunięcia przeciwko Prezydentowi Federacji Rosyjskiej oskarżenia o zdradę
stanu lub o popełnienie innego ciężkiego przestępstwa zostaje włączona do porządku dziennego odpowiedniego posiedzenia Rady Federacji jako jego pierwszy punkt, bez omawiania i głosowania.
Art. 228
Zgodnie z art. 125 ust. 2 Konstytucji Federacji Rosyjskiej zapytanie o zgodność z Konstytucją Federacji Rosyjskiej przewidzianych w
owym artykule aktów normatywnych i umów może zostać skierowane
do Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej przez jedną piątą
członków Rady Federacji. W takim wypadku zapytanie podpisują ci
członkowie Rady Federacji, którzy kierują je do Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, przy czym każdy wpisuje swoje nazwisko,
imię, imię ojca i nazwę reprezentowanego przez siebie podmiotu Federacji Rosyjskiej.
Art. 229
Orzeczenie Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej wydane w
rezultacie wystąpienia Rady Federacji zostaje podane do wiadomości
członków izby przez przewodniczącego Rady Federacji na najbliższym posiedzeniu izby po wpłynięciu wymienionego orzeczenia do
Rady Federacji.
Rozdział 27
TRYB ZATWIERDZANIA NINIEJSZEGO REGULAMINU ORAZ
WPROWADZANIA DO NIEGO ZMIAN I UZUPEŁNIEŃ
Art. 230
1. Niniejszy regulamin zostaje zatwierdzony na posiedzeniu Rady
Federacji większością głosów ogólnej liczby członków Rady Federa142

cji i wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia. Decyzja o zatwierdzeniu niniejszego regulaminu otrzymuje formę uchwały Rady Federacji.
2. Zmiany i uzupełnienia niniejszego regulaminu są przyjmowane
na posiedzeniu Rady Federacji większością głosów ogólnej liczby
członków Rady Federacji i wchodzą w życie z dniem ich przyjęcia.
Decyzja o wprowadzeniu do niniejszego regulaminu zmian i uzupełnień otrzymuje formę uchwały Rady Federacji.
3. Przepisy niniejszego regulaminu określające kadencje przewodniczącego Rady Federacji, zastępców przewodniczącego Rady Federacji oraz przewodniczących i zastępców przewodniczących komitetów (komisji) Rady Federacji stosuje się do wymienionych osób w
razie potwierdzenia ich mandatów członków Rady Federacji na nową
kadencję{123.
Art. 231
1. Wniosek o wprowadzenie zmiany lub uzupełnienia do niniejszego regulaminu przedkładają na piśmie Komisji ds. Regulaminu
i Procedur Parlamentarnych komitet (komisja) Rady Federacji, grupa
członków Rady Federacji lub członek Rady Federacji; powinien on
być rozpatrzony przez tę komisję na jej najbliższym posiedzeniu{124.
2. Komitet (komisja) Rady Federacji, grupa członków Rady Federacji lub członek Rady Federacji, którzy przedłożyli wnioski wymienione w ust. 1 niniejszego artykułu, mają prawo uściślać je w toku ich
rozpatrywania przez Komisję ds. Regulaminu i Procedur Parlamentarnych.
3. Komisja ds. Regulaminu i Procedur Parlamentarnych jest
uprawniona do zalecenia Radzie Federacji przyjęcia albo odrzucenia
przedłożonego wniosku.
4. Sprawa wprowadzenia zmian i uzupełnień do niniejszego regulaminu zostaje włączona do porządku dziennego zwyczajnego posiedzenia Rady Federacji na wniosek Komisji ds. Regulaminu i Procedur
Parlamentarnych.
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Art. 232
Wyjaśnień dotyczących przepisów niniejszego regulaminu udziela
Komisja ds. Regulaminu i Procedur Parlamentarnych, a w razie konieczności mogą one być zatwierdzone uchwałą Rady Federacji.
Tłumaczenie z języka rosyjskiego: Andrzej Kubik
Weryfikacja: Andrzej Sołomiewicz

Przypisy:
1

Ust. 2 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 25 października 2000 r.
2
Ust. 2 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 26 czerwca
1996 r.
3
Art. 4 w brzmieniu nadanym uchwałami Rady Federacji: z dnia 11 listopada
1999 r., z dnia 7 czerwca 2000 r. i z dnia 25 października 2000 r.
4
Art. 41 dodany uchwałą Rady Federacji z dnia 25 października 2000 r.
5
Art. 5 w brzmieniu nadanym uchwałami Rady Federacji: z dnia 24 grudnia
1997 r., z dnia 11 listopada 1999 r. i z dnia 25 października 2000 r.
6
Art. 6 w brzmieniu nadanym uchwałami Rady Federacji: z dnia 26 czerwca
1996 r., z dnia 24 grudnia 1997 r. i z dnia 11 listopada 1999 r.
7
Art. 71 dodany uchwałą Rady Federacji z dnia 11 listopada 1999 r.
8
Ust. 1 w brzmieniu nadanym uchwałami Rady Federacji: z dnia 10 lipca
1998 r., z dnia 27 stycznia 1999 r. i z dnia 9 czerwca 1999 r.
9
Art. 11 w brzmieniu nadanym uchwałami Rady Federacji z dnia 23 stycznia
1997 r. i z dnia 27 stycznia 1999 r.
10
Ust. 1 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 11 listopada
1999 r.
11
Rozdz. 21 dodany uchwałą Rady Federacji z dnia 27 stycznia 1998 r.
12
Ust. 3 w brzmieniu nadanym uchwałami Rady Federacji z dnia 10 lipca
1998 r. i z dnia 27 stycznia 1999 r.
13
Ust. 1 i 2 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 10 lipca
1998 r.
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14

Ust. 6 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 11 listopada
1999 r.
15
Art. 141 dodany uchwałą Rady Federacji z dnia 11 listopada 1999 r.
16
Pkt „c” w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 10 kwietnia
1996 r.
17
Art. 16 w brzmieniu nadanym uchwałami Rady Federacji: z dnia 26
czerwca 1996 r., z dnia 10 lipca 1998 r. i z dnia 11 listopada 1999 r.
18
Art. 18 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 10 kwietnia
1996 r.
19
Pkt „a” w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 10 kwietnia
1996 r.
20
Punkty „b” i „c” dodane uchwałą Rady Federacji z dnia 26 czerwca 1996 r.
21
Pkt „d” w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 27 stycznia
1999 r.
22
Pkt „j” dodany uchwałą Rady Federacji z dnia 27 stycznia 1999 r.
23
Ust. 3 dodany uchwałą Rady Federacji z dnia 26 czerwca 1996 r.
24
Ust. 5 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 9 czerwca
1999 r.
25
Art. 271, dodany uchwałą Rady Federacji z dnia 24 grudnia 1997 r., w
brzmieniu nadanym uchwałami Rady Federacji z dnia 11 listopada 1999 r.
i z dnia 25 października 2000 r.
26
Art. 28 i 29 skreślone uchwałą Rady Federacji z dnia 11 listopada 1999 r.
27
Art. 30 i 31 skreślone uchwałą Rady Federacji z dnia 24 grudnia 1997 r.
28
Ust. 4 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 26 czerwca
1996 r.
29
Ust. 7 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 9 czerwca
1999 r.
30
Ust. 3 w brzmieniu nadanym uchwałami Rady Federacji z dnia 26 czerwca
1996 r. i z dnia 13 marca 1998 r.
31
Art. 35 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 13 marca
1998 r.
32

Art. 39 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 26
czerwca 1996 r.
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33

Art. 42 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 24 grudnia
1997 r.
34
Art. 43 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 26 czerwca
1996 r.
35
Ust. 3 w brzmieniu nadanym uchwałami Rady Federacji z dnia 26 czerwca
1996 r. i z dnia 13 marca 1998 r.
36
Ust. 4 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 13 marca
1998 r.
37
Zdanie pierwsze ust. 1 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z
dnia 26 grudnia 1996 r. Zdanie drugie, dodane uchwałą Rady Federacji z
dnia 6 czerwca 2001 r., wchodzi w życie dnia 1 października 2001 r.
38
Ust. 4 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 27 stycznia
1999 r.
39
Art. 51 w brzmieniu nadanym uchwałami Rady Federacji: z dnia 13 marca
1998 r., z dnia 27 stycznia 1999 r. i z dnia 9 czerwca 1999 r.
40
Ust. 1 w brzmieniu nadanym uchwałami Rady Federacji z dnia 10 kwietnia
1996 r. i z dnia 26 czerwca 1996 r.
41
Art. 53 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 9 czerwca
1999 r.
42
Art. 58 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 17 maja
2000 r.
43
Art. 59 w brzmieniu nadanym uchwałami Rady Federacji: z dnia 10 kwietnia 1996 r., z dnia 13 marca 1998 r. i z dnia 17 maja 2000 r.
44
Ust. 2 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z 17 maja 2000 r.
45
Art. 64 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 26 czerwca
1996 r.
46
Ust. 1 w brzmieniu nadanym uchwałami Rady Federacji z dnia 13 marca
1998 r. i z dnia 10 lipca 1998 r.
47
Pkt „g” dodany uchwałą Rady Federacji z dnia 13 marca 1998 r.
48
Ust. 3 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 27 stycznia
1999 r.
49
Ust. 5 w brzmieniu nadanym uchwałami Rady Federacji z dnia 10 kwietnia
1996 r. i z dnia 27 stycznia 1999 r.
50
Ust. 9, dodany uchwałą Rady Federacji z dnia 4 kwietnia 2001 r., wchodzi
w życie dnia 1 października 2001 r.
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51

Ust. 2 dodany uchwałą Rady Federacji z dnia 9 czerwca 1999 r.
Ust. 3 w brzmieniu nadanym uchwałami Rady Federacji: z dnia 26 czerwca 1996 r., z dnia 27 stycznia 1999 r. i z dnia 9 czerwca 1999 r.
53
Ust. 4 dodany uchwałą Rady Federacji z dnia 26 grudnia 1996 r.
54
Ust. 2 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 27 stycznia
1999 r.
55
Ust. 1 w brzmieniu nadanym uchwałami Rady Federacji z dnia 10 kwietnia
1996 r. i z dnia 27 stycznia 1999 r.
56
Ust. 1 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 27 stycznia
1999 r.
57
Ust. 1 w brzmieniu nadanym uchwałami Rady Federacji z dnia 10 kwietnia
1996 r. i z dnia 27 stycznia 1999 r.
58
Ust. 1 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 27 stycznia
1999 r.
59
Ust. 3 dodany uchwałą Rady Federacji z dnia 27 stycznia 1999 r.
60
Art. 83 skreślony uchwałą Rady Federacji z dnia 26 czerwca 1996 r.
61
Pkt „c” dodany uchwałą Rady Federacji z dnia 27 stycznia 1999 r.
62
Pkt „d” w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 27 stycznia
1999 r.
63
Art. 85 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 4 kwietnia
2001 r. (poprawka wchodzi w życie dnia 1 października 2001 r.).
64
Ust. 1 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 4 kwietnia
2001 r. (poprawka wchodzi w życie dnia 1 października 2001 r.).
65
Rozdz. 81 dodany uchwałą Rady Federacji z dnia 13 marca 1998 r.
66
Rozdz. 82 dodany uchwałą Rady Federacji z dnia 11 listopada 1999 r.
67
Ust. 3 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 10 kwietnia
1996 r.
68
Ust. 6 w brzmieniu nadanym uchwałami Rady Federacji z dnia 10 kwietnia
1996 r. i z dnia 9 czerwca 1999 r.
69
Ust. 1 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 13 marca
1998 r.
70
Ust. 2 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 26 czerwca
1996 r.
52
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71

Art. 110 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 26 czerwca
1996 r.
72
Art. 1101 dodany uchwałą Rady Federacji z dnia 26 października 1996 r.,
w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 10 lipca 1998 r.
73
Ust. 1 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 13 marca
1998 r.
74
Ust. 2 w brzmieniu nadanym uchwałami Rady Federacji z dnia 10 kwietnia
1996 r. i z dnia 26 grudnia 1996 r.
75
Ust. 3 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 27 stycznia
1999 r.
76
Ust. 6 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z 10 lipca 1998 r.
77
Ust. 2, 3 i 4 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 10 lipca
1998 r.
78
Ust. 3 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 26 czerwca
1996 r.
79
Ust. 4 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 27 stycznia
1999 r.
80
Ust. 2 dodany uchwałą Rady Federacji z dnia 26 czerwca 1996 r.
81
Ust. 2 w brzmieniu nadanym uchwałami Rady Federacji z dnia 26 czerwca
1996 r. i z dnia 27 stycznia 1999 r.
82
Ust. 3 dodany uchwałą Rady Federacji z dnia 26 czerwca 1996 r.
83
Ust. 4 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z 10 lipca 1998 r.
84
Ust. 5 dodany uchwałą Rady Federacji z dnia 26 czerwca 1996 r.
85
Art. 131 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 13 marca
1998 r.
86
Ust. 1 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 13 marca
1998 r.
87
Ust. 1 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 10 lipca 1998
r.
88
Rozdz. 131 dodany uchwałą Rady Federacji z dnia 10 lipca 1998 r.
89
Ust. 4 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 26 czerwca
1996 r.
90
Ust. 1 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 13 marca
1998 r.
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91

Ust. 1 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 9 czerwca
1999 r.
92
Art. 154 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 6 czerwca
2001 r.
93
Art. 156 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 6 czerwca
2001 r.
94
Art. 157 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 26 czerwca
1996 r.
95
Ust. 3 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 6 czerwca
2001 r.
96
Ust. 4 dodany uchwałą Rady Federacji z dnia 6 czerwca 2001 r.
97
Art. 159 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 6 czerwca
2001 r.
98
Art. 160 skreślony uchwałą Rady Federacji z dnia 6 czerwca 2001 r.
99
Ust. 2 i 3 skreślone uchwałą Rady Federacji z dnia 19 kwietnia 2000 r.
100
Ust. 1 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 19 kwietnia
2000 r.
101
Ust. 2 dodany uchwałą Rady Federacji z dnia 19 kwietnia 2000 r.
102
Tytuł rozdz. 20 w brzmieniu nadanym uchwałami Rady Federacji: z dnia
10 kwietnia 1996 r., z dnia 26 czerwca 1996 r. i z dnia 27 stycznia 1999 r.
103
Art. 178 w brzmieniu nadanym uchwałami Rady Federacji: z dnia 10
kwietnia 1996 r., z dnia 26 czerwca 1996 r. i z dnia 26 grudnia 1996 r.
104
Ust. 1 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 10 kwietnia
1996 r.
105
Art. 181 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 10 kwietnia 1996 r.
106
Ust. 2 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 10 kwietnia
1996 r.
107
Art. 183 w brzmieniu nadanym uchwałami Rady Federacji z dnia 10
kwietnia 1996 r. i z dnia 9 czerwca 1999 r.
108
Art. 1841 dodany uchwałą Rady Federacji z dnia 26 czerwca 1996 r., w
brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 27 stycznia 1999 r.
109
Tytuł rozdz. 21 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 26
czerwca 1996 r.
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110

Ust. 2 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 26 czerwca
1996 r.
111
Art. 188 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 26 czerwca 1996 r.
112
Art. 192 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 26 czerwca 1996 r.
113
Art. 1921 dodany uchwałą Rady Federacji z dnia 19 kwietnia 2000 r.
114

Art. 197 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 9
czerwca 1999 r.

115

Art. 1971 dodany uchwałą Rady Federacji z dnia 26 czerwca 1996 r.
116
Art. 206 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 9 czerwca
1999 r.
117
Ust. 1 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 9 czerwca
1999 r.
118
Art. 214 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 27 stycznia 1999 r.
119
Ust. 2 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 26 czerwca
1996 r.
120
Art. 218 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 27 stycznia 1999 r.
121
Art. 221 w brzmieniu nadanym uchwałami Rady Federacji z dnia 26
czerwca 1996 r. i z dnia 9 czerwca 1999 r.
122
Rozdz. 251 dodany uchwałą Rady Federacji z dnia 19 kwietnia 2000 r.
123
Ust. 3 dodany uchwałą Rady Federacji z dnia 11 listopada 1999 r.
124
Ust. 1 w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Federacji z dnia 9 czerwca
1999 r.
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