
   Krimmi Vabariigi Konstitutsioon ((Põhiseadus)).

Vastu võetud Krimmi Vabariigi Riiginõukogu poolt 11. aprillil 2014.a.

Preambul

Krimmi Vabariigi Riiginõukogu,

tunnistades üldinimlike väärtuste prioriteete ja rahvusvahelise õiguse norme,

väljendades poolehoidu sotsiaalse õigluse, demokraatia ja õigusriigi ideaalidele,

püüdes kaitsta ja garanteerida inimese võrdseid õigusi ning vabadusi sõltumata rassist, 
nahavärvist, soost, keelest ja usust, rahvuslikust või sotsiaalselst päritolust ja poliitilistest 
veendumustest,

seades eesmärgiks rahvuslike kultuuride mitmekesisuse ja eripärade, mis on vabariigi 
territooriumil ajalooliselt välja kujunenud säilitamise, tagada nende võrdõiguslik areng ning 
vastastikune rikastamine,

toetudes Vene Föderatsiooni rahvastega saianditepikkusele ühisele ajaloole,

realiseerides 

 Krimmi  Vabariigi paljurahvusliku rahva tahte,

mis on väljendatud 16. märtsi 2014.a. vabariikliku referendumi otsuses,

võtab vastu 

  Krimmi Vabariigi Konstitutsiooni

 
                               I Peatükk.

       Konstitutsioonilise korra alused

  1.Artikkel

1.Krimmi Vabariik on demokraatlik õigusriik Vene Föderatsiooni koosseisus.
2.Väljaspool Vene Föderatsiooni volituste piire, Föderatsiooni volitused Vene Föderatsiooni 

ühise voliala asjades, on Krimmi Vabariigil täielik riigivõimu täius.
            3.Krimmi Vabariigi territoorium ühtne ja jagamatu ning ta on Vene Föderatsiooni 
lahutamatuks osaks.



 2.Artikkel

1.Krimmi Vabariigis on võimu allikaks tema rahvas, kes on Vene Föderatsiooni 
paljurahvuselise rahva osaks.

2.Rahvas teostab oma võimu vahetult, samuti ka riigivõimuorganite aga ka kohalike 
omavalitsusorganite kaudu.

3.Rahva võimu kõrgeimaks vahetuks väljendajaks on referendum ja vabad valimised.

4.Võimu volituste enesele võtmine või võimu haaramine on lubamatud. 

Võimu volituste omistamise või võimu haaramise eest sätestatakse vastutus 
föderaalseadusega.

3.Artikkel

Inimene, tema õigused ja vabadused on kõrgeimaks väärtuseks. Inimese ja kodaniku 
õiguste ning vabaduste tunnistamine, järgimine ja kaitse on Krimmi Vabariigi, tema riigiorganite ja 
ametiisikute kohustuseks.

4.Artikkel

1.Krimmi Vabariik on sotsiaalne riik.

2.Krimmi Vabariigi sotsiaalne poliitika on suunatud inimese väärika elu ja vaba arengu, 
rahva heaolu, peamiste materiaalsete ja vaimsete hüvede tagamise tingimuste loomisele.

3.Krimmi Vabariigis kaitstakse tööd ja inimeste tervist, tagatakse perekonna, emaduse, 
isaduse ja lapsepõlve, invaliidide ja eakate kodanike riiklik toetus, arendatakse sotsiaalteenistuste 
süsteemi, kehtestatakse sotsiaalse kaitse garantiid.

5.Artikkel

1.Krimmi Vabariigis tunnistatakse ja kaitstakse võrdselt era-, riiklikku-, munipsipaalset- ja 
muid omandivorme.

2.Maad ja teisi loodusressursse kasutatakse ja kaitstakse Krimmi Vabariigis kui Krimmi 
Vabariigi territooriumil elavate rahvaste elu ja tegevuse aluseid.

3.Krimmi Vabariigi territooriumil asuva maa ja teiste loodusressursside kasutamist 
teostatakse kooskõlas Vene Föderatsiooni seadusandlusega, aga Krimmi Vabariigi volituste piires – 
Krimmi Vabariigi seadusandlusega.

6.Artikkel

1.Krimmi Vabariigis teostatakse riigivõimu seadusandlikuks, täidesaatvaks ja kohtuvõimuks 
jaotamise alusel. Seadusandliku-, täitev- ja kohtuvõimu organid on iseseisvad.

2.Krimmi Vabariigis teostab riigivõimu Krimmi Vabariigi Riigipea, Krimmi Vabariigi 



Riiginõukogu – Krimmi Vabariigi Parlament, Krimmi Vabariigi Ministrite Nõukogu – Krimmi 
Vabariigi Valitsus, mis on moodustatud kooskõlas käesoleva Konstitutsiooniga.

3.Krimmi Vabariigi riigivõimuorganite süsteem kehtestatakse Krimmi Vabariigi poolt 
iseseisvalt, kooskõlas Vene Föderatsiooni konstitutsioonilise korra alustega ja Vene Föderatsiooni 
riigivõimu seadusandlike (esinduslike) ja täitevorganite subjektide üldiste printsiipidega, millised 
on nähtud ette föderaalseadusega.

4.Vene Föderatsiooni ja Krimmi Vabariigi riigivõimuorganite kompetentsi kuuluvate asjade 
jaotamine teostatakse kooskõlas Vene Föderatsiooni konstitutsiooniga, föderaalseadustega ja 
kompetentsi ja volituste asjade piiritlemise lepingu alusel.

5.Krimmi Vabariigi riigivõimuorganid arvestavad ajalooliste, rahvuslike, kultuuriliste ja 
teiste Krimmi Vabariigi iseärasustega.

7.Artikkel

1.Krimmi Vabariigil on oma Konstitutsioon ja seadusandlus, mis kehtib kogu Krimmi 
Vabariigi territooriumil.

2.Krimmi Vabariigi seadused peavad olema ametlikult avaldatud.

Avaldamata seadusi ei rakendata. Krimmi Vabariigi normatiivsed õigusaktid, mis riivavad 
inimese ja kodaniku õigusi, vabadusi ja kohustusi, ei saa rakendada, kui neid ei olnud üleüldiseks 
tutvumiseks avaldatud.

3.Krimmi Vabariigi territooriumil moodustatud riigivõimu-, kohalike omavalitsuste 
-organid, ametiisikud, kodanikud ja nende ühendused peavad kinni pidama Vene Föderatsiooni 
Konstitutsioonist, seadustest ja teistest Vene Föderatsiooni normatiivsetest õigusaktidest, Krimmi 
Vabariigi Konstitutsioonist, seadustest ja teistest Krimmi Vabariigi normatiivsetest õigusaktidest.

8.Artikkel

Krimmi Vabariigis tunnistatakse ja garanteeritakse kohalikku omavalitsust. Kohalik 
omavalitsus on oma volituste piires iseseisev. Kohaliku omavalitsuse organid kuuluvad 
riigivõimuorganite süsteemi.

9.Artikkel

1.Krimmi Vabariigis tunnistatakse ideoloogilist ja poliitilist mitmesugusust, paljuparteilisust.

2.Krimmi Vabariik on ilmalik riik. Religioossed ühendused on riigist lahutatud ja nad on 
seaduse ees võrdsed.

3. Mitte ükski religioon ja ideoloogia ei saa olla kuulutatud riiklikuks  või kohustuslikuks.

10.Artikkel

1.Krimmi Vabariigi riigikeelteks on vene-, ukraina- ja krimmi-tatari -keeled.

2.Krimmi Vabariigi riigikeelte staatus kehtestatakse Vene Föderatsiooni ja Krimmi Vabariigi 



seadusandlusega.

3.Krimmi Vabariigis tunnistatakse kultuuride mitmekesise printsiipi ja tagatakse nende 
võrdõiguslik areng ning vastastikune rikastumine.

11.Artikkel

1.Konstitutsiooni käesoleva peatüki määrused moodustavad Krimmi Vabariigi 
konstitutsioonilise korra alused.

2.Käesoleva Konstitutsiooni mitte mingid teised määrused ei saa olla vastuolus Krimmi 
Vabariigi konstitutsioonilise korra alustega.

  II Peatükk

         Inimese- ja kodaniku õiguste ja vabaduste kaitse.

12.Artikkel

1.Krimmi Vabariigis tunnistatakse ja garanteeritakse inimese ja kodaniku õigusi ja vabadusi 
kooskõlas rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud printsiipide ja normidega ning vastavuses Vene 
Föderatsiooni Konstitutsiooniga ja samuti Krimmi Vabariigi Konstitutsiooniga.

2.Inimese põhiõigused ja vabadused on võõrandamatud ja kuuluvad sünnipäraselt igaühele.

3.Inimese ja kodaniku õigused ja vabadused on vahetu mõjuga. Nad määratlevad seaduste 
mõtte, sisu ja rakendamise, seadusandliku ja täitevvõimu, kohalike omavalitsuste organite tegevuse 
ja need tagatakse õigusmõistmisega.

4.Inimese ja kodaniku õiguste teostamine ei tohi rikkuda teiste isikute õigusi ja vabadusi.

13.Artikkel

1.Kõik on seaduse ja kohtu ees võrdsed. 

2.Riik garanteerib inimese ja kodaniku  võrdsuse ja vabaduste võrdsust, sõltumata soost, 
rassist, rahvusest, keelest, päritolust, varalisest ja seisundilikust asendist, elukohast, suhtest 
religiooni, veendumustest, kuuluvusest ühiskondlikesse ühendustesse, aga samuti teistest 
asjaoludest. Keelatud on kodanike sotsiaalse, rassi, rahvuslike, keele või religioosse kuuluvuse 
tunnuste põhjal igasugused teised õiguste piiramise vormid.

3.Mehel ja naisel on võrdsed õigused ja vabadused ning neil on nende realiseerimisel 
võrdsed võimalused.

14.Artikkel

1.Igaühel on õigus elule.

2.Isiku väärikus on riigi poolt kaitstud. Miski ei saa olla selle alandamise aluseks.

3.Kedagi ei tohi piinata, kohelda vägivaldselt ega julmalt või kohelda ja karistada 



inimväärikust alandavalt. Kedagi ei tohi, isiku vabatahtliku nõusolekuta allutada meditsiinilistele, 
teaduslikele või muudele katsetele.

15.Artikkel.

1.Igaühel on õigus vabadusele ja isiklikule puutumatusele.

2.Arest, vahi alla võtmine ja vahi all pidamine on lubatud vaid kohtuotsusega. Kuni 
kohtuotsuseni ei või isikut pidada kinni kauem kui 48 tundi.

16.Artikkel.

1.Igaühel on eraelu, isikliku elu puutumatuse ja perekonna saladuse, oma au ja hea nime 
kaitse õigus.

2.Igaühel on kirjavahetuse, telefonikõnede, postisaadetiste, telegraafi- ja muude sõnumite 
saladuse õigus.  Selle õiguse piiramine on lubatud vaid kohtuotsuse alusel.

17.Artikkel.

1.Isiku nõusolekuta on ta eraelu puudutava informatsiooni kogumine, hoidmine, kasutamine 
ja levitamine keelatud.

2.Riigivõimu- ja kohalike omavalitsuste -organid, nende ametiisikud peavad tagama 
igaühele tema õigusi ja vabadusi vahetult riivavate dokumentide ja materjalidega tutvumise 
võimaluse, kui seadusega ei ole teisiti sätestatud.

18.Artikkel.

Eluase on puutumatu. Keegi ei tohi eluasemesse tungida selles elavate isikute tahte vastaselt, 
muul moel kui föderaalseaduses kehtestatud juhtudel või siis kohtuotsuse alusel.

19.Artikkel

1.Igaühel on õigus määratleda ja näidata ära oma rahvusliku kuuluvuse. Kedagi ei või 
sundida oma rahvuslikku kuuluvust määratlema ja ära näitama.

2.Igaühel on õigus kasutada oma emakeelt, vabalt valida suhtlemise-, kasvatuse-, õppe- ja 
loomingu keelt.

20.Artikkel.

Igaühel, kes asub seaduslikult Krimmi Vabariigi territooriumil, kooskõlas 
föderaalseadusega, on vabalt liikumise, viibimise ja elamise õigus.



21.Artikkel.

Igaühele on garanteeritud südametunnistuse-, usutunnistuse vabadus, kaasaarvatud õigus 
igasugust religiooni tunnistada individuaalselt või teistega koos või siis neid mittetunnistada, vabalt 
valida, omada või levitada religioosseid või muid vaateid ning nendele vastavalt tegutseda.

22.Artikkel.

1.Igaühele on garanteeritud mõtte- ja sõnavabadus.

2.Keelatud on sotsiaalset-, rassilist-, rahvuslikku- või religioosset vihkamist ja vaenu 
õhutava propaganda ja agitatsiooni tegemine. Keelatud on sotsiaalse, rassilise, rahvusliku, 
religioosse või keelelise üleoleku propaganda.

3.Kedagi ei tohi sundida oma arvamusi ja veendumusi väljendama või neist lahti ütlema.

4.Igaüks võib igasugusel seaduslikult viisil vabalt informatsiooni otsida, saada, edastada, 
koostada ja levitada.

5.Massiinformatsiooni vabadus on tagatud. Tsensuur on keelatud.

23. Artikkel.

1.Igaühel on ühinemise vabadus, kaasaarvatud oma huvide kaitseks kutseliitude loomine. 
Ühiskondlike ühenduste tegevusvabadus garanteeritakse.

2.Kedagi ei või sundida astuma mingisse ühendusse ega seal olema.

24.Artikkel. 

Krimmi Vabariigis on Vene Föderatsiooni kodanikel rahumeelselt, relvitult kogunemise 
õigus, pidada kokkutulekuid, koosolekuid ja demonstratsioone, liikuda kolonnides ja piketeerida.

25.Artikkel. 

1.Krimmi Vabariigi territooriumil elavatel Vene Föderatsiooni kodanikel on õigus osaleda 
Vene Föderatsiooni ja Krimmi Vabariigi asjade juhtimisel nii vahetult, kui ka oma esindajate kaudu.

2.Krimmi Vabariigi territooriumil elavatel Vene Föderatsiooni kodanikel on õigus, kooskõlas 
föderaalseadusega, käesoleva Konstitutsiooniga ja Krimmi Vabariigi seadustega, valida ja olla 
valitud riigivõimu- ja kohalike omavalitsuste  organitesse, aga samuti osaleda referendumitel.

3.Valimis- ja valituks oleku õigus puudub kohtu poolt teovõimetuks kuulutatud kodanikud 
aga ka vangistuses peetavatel kohtuotsuse alusel.

4.Krimmi Vabariigi territooriumil elavatel Vene Föderatsiooni kodanikel on võrdne 
riigiteenistusse astumise õigus.

5.Krimmi Vabariigi territooriumil elavatel Vene Föderatsiooni kodanikel on õigusmõistmise 
teostamises osalemise õigus.



26.Artikkel.

Krimmi Vabariigis on Vene Föderatsiooni kodanikel õigus isiklikult pöörduda, aga samuti 
saata individuaalseid ja kollektiivseid pöördumisi riigi- ja kohalike omavalitsuste organitesse.

27.Artikkel

1.Igaühel on õigus oma võimeid ja vara vabalt kasutada ettevõttluses või mõnes teises 
seadusega mittekeelatud majandustegevuses .

2.Krimmi Vabariigis ei ole lubatud monopoolsele või kõlvatu konkurentsile suunatud 
majanduslik tegevus.

28.Artikkel.

1.Õigus eraomandile on kaitstud seadusega.

2.Igaühel on õigus omada vara, vallata, kasutada ja seda korraldada nii ainuisikuliselt, kui ka 
üheskoos teiste isikutega.

3.Kelleltki ei tohi võtta ära ta vara teisiti, kui kohtuotsuse alusel. Riigi vajadusteks vara 
sunduslik võõrandamine võib olla teostatud selle eelneval ja võrdväärsel hüvitamisel.

4.Pärandamise õigus on garanteeritud.

29.Artikkel.

1.Kodanikel ja nende ühendustel on maale eraomandi õigus.

2.Krimmi Vabariigi territooriumil maa  ja teiste loodusressursside valdamist, kasutamist ja 
korraldamist teostatakse nende omanike poolt kooskõlas Vene Föderatsiooni seadusandlusega, aga 
Krimmi Vabariigi volituste piires – Krimmi Vabariigi seadusandluse järgi. 

3.Omanike poolne maa ja teiste loodusressursside valdamine, kasutamine ja korraldamine ei 
tohi kahjustada ümbritsevat keskkonda ega rikkuda teiste isikute seaduslikke õigusi ja huve.

30.Artikkel

1.Töö on vaba. Igaüks võib oma töövõimet vabalt kasutada ja valida vabalt tegevusala ja 
ameti.

2.Sunnitöö on keelatud.

3.Igaühel on õigus tööle tingimustes, mis vastab ohutuse ja hügieeni nõuetele, töö eest ilma 
mingi diskrimineerimiseta ja föderaalseadusega kehtestatust miinimumsuurusest mitte vähemas 
suuruses tasu saamisele, aga samuti õigust kaitsele töötuse eest.

4.Tunnustatakse õigust nii individuaalsetele kui ka kollektiivsetele töövaidlustele, kasutades 
ära föderaalseaduses sätestatud nende  lahendamise viisid, kaasaarvatud streigiõigus.

5.Igaühel on õigus puhkusele. Töölepingu alusel töötavatele garanteeritakse 
föderaalseadusega kehtestatud tööaja kestus, puhke- ja pidupäevad, tasustatav igaaastane puhkus.



31.Artikkel

1.Emadus ja lapsepõlv, perekond on riigi kaitse all.

2.Hoolitsus laste eest, nende kasvatamine on vanemate võrdne õigus ja kohustus.

3.Töövõimelised lapsed, kes on saanud 18. aastaseks, peavad hoolitsema oma töövõimetute 
vanemate eest.

         32.Artikkel.

1.Igaühele garanteeritakse sotsiaalne tagatis vanaduses, haiguse juhtumil, invaliidistumisel, 
toitja kaotusel, laste kasvatamisel ja muudel seadusega sätestatud juhtudel.

2.Riiklikud pensionid ja sotsiaalsed toetused kehtestatakse seadusega.

3.Soodustatakse vabatahtlikku kindlustamist, sotsiaalse kindlustuse lisavormide loomist ja 
heategevust.

33.Artikkel.

1.Igaühel on õigus eluasemele. Kedagi ei või omavoliliselt eluasemest ilma jätta.

2.Krimmi Vabariigi võimu- ja kohalike omavalitsuste -organid, mis on moodustatud Krimmi 
Vabariigi territooriumil, toetavad elamuehitust, loovad tingimusi eluasemeõiguse teostamiseks.

3.Vähekindlustatutele, teistele seaduses sätestatud kodanikele, kes vajavad eluaset, antakse 
see tasuta või jõukohase tasu eest, riiklikest, munipsipaalsetest ja teistest elamufondidest, kooskõlas 
seaduses kehtestatud normidega.

34.Artikkel.

1.Igaühel on õigus tervise kaitsele ja meditsiinilisele abile. Krimmi Vabariigis antakse 
riiklikes ja munipsipaalsetes tervishoiuasutustes kodanikele meditsiinilist abi tasuta vastava eelarve, 
kindlustusmaksetest ja teistest laekumistest saadud vahendite arvelt.

2.Krimmi Vabariigis finantseeritakse regionaalseid elanike tervise kaitse ja tugevdamise 
programme, võetakse meetmeid tervishoiu riiklike-, munipsiaalsete-, erasüsteemide arendamiseks, 
soositakse inimese tervist tugevdavat tegevust, kehakultuuri ja spordi arendamist, ökoloogilist ja 
sanitaarepidemonoloogilist heaolu.

3.Ametiisikute poolt inimeste elule ja tervisele ohtu kujutavate faktide kohta andmete 
varjamine toob, kooskõlas föderaalseadustega, kaasa vastutuse.

35.Artikkel.

Igaühel on õigus tervislikule ümbritsevale keskkonnale, selle seisundist tõepärasele 
informatsioonile ja tema tervisele või varale ökoloogilise õigusrikkumisega tekitatud kahju 
hüvitamisele.



36.Artikkel.

1.Igaühel on õigus haridusele.

2.Krimmi Vabariigis garanteeritakse koolieelse-, põhihariduse- ja kesk-kutsehariduse 
üldkättesaadavus ja tasuta andmine riiklikes või munipsipaalsetes haridusasutustes.

3.Igaühel on õigus konkursi korras saada tasuta kõrgharidus riiklikus või munipsipaalses 
haridusasutuses ja ettevõttes.

4.Põhiharidus on kohustuslik. Vanemad või neid asendavad isikud, kindlustavad lastele 
põhihariduse saamise.

5.Krimmi Vabariigis toetatakse erinevaid hariduse ja eneseharimise vorme.

37.Artikkel.

1.Igaühele garanteeritakse kirjandusliku, kunstilise, teadusliku, tehnilise ja teiste 
loominguliikide, õpetamise vabadus.

Intelektuaalne omand on seadusega kaitstud.

2.Igaühel on õigus osaleda kultuurielust ja kasutada kultuuriasutusi ning pääsule 
kultuuriväärtuste juurde.

3.Igaüks on kohustatud hoolitsema ajaloo- ja kultuuripärandi säilumise eest, hoidma ajaloo- 
ja kultuurimälestisi.

4.Krimmi Vabariigis luuakse ja tagatakse võrdsed tingimused, et säilitada ja arendada kõigi 
selles elavate rahvaste kultuure.

38.Artikkel.

1.Krimmi Vabariigis garanteeritakse inimese ja kodanike õiguste ja vabaduste riiklik kaitse.

2.Igaühel on õigus kaitsta oma õigusi ja vabadusi kõikidel, seadusega mittekeelatud, viisidel.

39.Artikkel.

1.Igaühele garanteeritakse tema õiguste ja vabaduste kohtulik kaitse.

2.Riigivõimu- ja kohalike omavalitsuste organite, ühiskondlike ühenduste ja ametiisikute  
otsused ja tegevused (või tegevusettus) võib olla kaevatud kohtusse.

3.Igaühel on õigus, kooskõlas Vene Föderatsiooni rahvusvaheliste lepingutega, pöörduda 
inimõiguste ja vabaduste kaitseks rahvusvaheliste organite poole, kui on ammendatud kõik 
siseriiklikud õiguskaitse vahendid.

40.Artikkel.

Kelleltki ei saa võtta  tema asja läbivaatamise õigust selles kohtus ja nende kohtunike poolt, 



millise kohtuaaluvusse ta on seadusega antud.

41.Artikkel.

1.Igaühele garanteeritakse kvalifitseeritud juriidilise abi saamise õigus. Seaduses sätestatud 
juhtudel osutatakse juriidilist abi tasuta.

2.Igal kinnipeetul, vahialla võetul, kuriteos süüdistatul on õigus kasutada advokaadi (kaitsja) 
abi alates vastavast kinnipidamisest, vahialla võtmisest või süüdistuse esitamisest.

42.Artikkel.

1.Iga kuriteos süüdistatu loetakse süütuks seni kuni ta süü ei ole föderaalseaduses ettenähtud 
korras tõestatud ja kinnitatud seadusliku jõu omandanud kohtuotsusega.

2.Süüdistatav ei pea oma süütust tõestama.

3.Kõrvaldamatud kahtlused isiku süüs tõlgendatakse süüdistava kasuks.

43.Artikkel.

1.Kedagi ei saa ühe ja sama kuriteo eest teistkordselt süüdi mõista.

2.Õigusmõistmisel on keelatud föderaalseadust rikkudes hangitud tõendite kasutamine.

3.Igal kuriteos süüdimõistetul on kohtuotsuse kõrgemas kohtus ümbervaatamise 
föderaalseadusega sätestatud korras, aga samuti armu või karistuse leevendamise palumise õigus.

44.Artikkel.

Keegi ei pea andma tunnistusi enda, oma abikaasa ja lähedaste sugulaste vastu, kelle ring 
määratetakse föderaalseadusega.

45.Artikkel.

Võimu kuritarvituse ja kuriteo tõttu kannatanute õigusi kaitstakse seadusega. Riik tagab 
kannatanutele pääsu õigusmõistmisele ja tekitatud kahju kompenseerimise.

46.Artikkel.

Igaühel on õigus riigi poolt tekitatud kahju hüvitamisele, mis tekitatud riigivõimuorganite 
või nende ametiisikute tegevusega (või tegevusettusega).

47.Artikkel.



1.Vastutust kehtestav või karmistava seadus tagasiulatuvat jõudu ei oma.

2.Kedagi ei saa vastutusele võtta teo eest, milline selle sooritamise hetkel ei olnud 
õigusrikkumiseks tunnistatud. Kui peale õigusrikkumise sooritamist sellise teo eest vastutus 
kõrvaldati või leevendati, rakendatakse uut seadust.

48.Artikkel.

 1.Krimmi Vabariigi Konstitutsioonis põhiõiguste ja vabaduste loetelu ei tohi tõlgendada kui 
inimese ja kodaniku teiste üldtunnustatud õiguste ja vabaduste eitamist või vähendamist.

2.Inimese ja kodaniku õigused ja vabadused võivad olla piiratud vaid sell määral, millises 
see on hädavajalik konstitutsioonilise korra aluste, moraali, tervise, teiste isikute õiguste ja 
seaduslike huvide, maa kaitse tagamiseks ja riigi julgeoleku kaitse eesmärgil.

49.Artikkel.

Igaüks, kes asub Krimmi Vabariigi territooriumil, peab kinni pidama Vene Föderatsiooni 
Konstitutsioonist ja Krimmi Vabariigi Konstitutsioonist, föderaalseadusi ja Krimmi Vabariigi 
seadusi, austama teiste isikute õigusi ja vabadusi.

50.Artikkel.

Igaüks on kohustatud maksma seaduslikult kehtestatud makse ja lõive. Uusi makse 
kehtestavad või maksumaksjate seisundit halvendavad seadused tagasiulatuvat jõudu ei oma.

51.Artikkel.

Igaüks peab hoidma loodust ja ümbritsevat keskkonda, suhtuma säästlikult 
loodusrikkustesse.

52.Artikkel.

1.Isamaa kaitsmine on Vene Föderatsiooni kodanikukohuseks ja kohustuseks.

2.Vene Föderatsiooni kodanik on sõjaväeteenistukohustuslik.

3.Vene Föderatsiooni kodanik, juhtumil, mil sõjaväeteenistus on vastuolus ta veendumustele 
või usutunnistusele, aga samuti muudel föderaalseadusega kehtestatud juhtudel, omab õigust selle 
asendamisele alternatiivse tsiviilteenistusega.

53.Artikkel.

Vene Föderatsiooni kodanik võib, saades 18.a.,  iseseisvalt täies mahus teostada oma õigusi 



ja kohustusi.

54.Artikkel.

Krimmi Vabariigi seadustega võib kehtestada täiendavaid, millised ei ole kehtestatud Vene 
Föderatsiooni Konstitutsiooniga ja föderaalseadustega, inimese ja kodaniku õiguste ja vabaduste 
realiseerimise garantiisid Krimmi Vabariigi rahaliste, materiaalsete ja muude vahendite arvelt.

 III Peatükk.

                    Krimmi Vabariigi riigiehitus.

55.Artikkel.

1.Krimmi Vabariik on Vene Föderatsiooni võrdõiguslik subjekt.

2.Krimmi Vabariigi staatus määratletakse Vene Föderatsiooni ja Krimmi Vabariigi vahelise 
Krimmi Vabariigi Vene Föderatsiooni vastuvõtmise ja Vene Föderatsioonis uute subjektide 
moodustamise Lepinguga, Vene Föderatsiooni Konstitutsiooniga, Föderaalse konstitutsioonilise 
seadusega „Krimmi Vabariigi Vene Föderatsioooni vastuvõtmisest ja Vene Föderatsioonis 
koosseisus uute – Krimmi Vabariigi ja föderaalse tähtsusega linna Sevastoopoli - subjektide 
moodustamisest“, Krimmi Vabariigi Konstitutsiooniga.

3.Krimmi Vabariigi staatus võib olla muudetud Vene Föderatsiooni ja Krimmi Vabariigi 
vastastikusel nõusolekul, kooskõlas föderaalse konstitutsioonilise seadusega.

            

56.Artikkel.

1.Krimmi Vabariigi territoorium määratletakse piiridega, millised eksisteerisid Krimmi 
Vabariigi Vene Föderatsiooni võtmise ja Vene Föderatsioonis uute subjektide moodustamise päeval.

2.Krimmi Vabariik lahendab iseseisvalt oma administratiiv-territoriaalse ülesehituse 
küsimused.

3.Krimmi Vabariigis on administratiiv-territoriaalseteks üksusteks rajoonid ja vabariikliku 
tähtsusega linnad.

4.Administratiiv-territoriaalsete üksuste piirid kehtestatakse ja muudetakse Krimmi 
Vabariigi seadusega.

57.Artikkel.

1.Vene Föderatsiooni ja Krimmi Vabariigi ühises kompetentsis asuvad  Vene Föderatsiooni 
Konstitutsiooni 72. Artiklis määratletud küsimused.

2.Väljaspool Vene Föderatsiooni kompetentsi ja Vene Föderatsiooni ühise haldusala piire, 
teostab Krimmi Vabariik oma õiguslikku reguleerimist, kaasaarvatud seaduste ja teiste Krimmi 
Vabariigi normatiivsete õigusaktide vastuvõtmist.



3.Krimmi Vabariigi seadused ja normatiivsed õigusaktid ei tohi olla vasturääkivuses 
föderaalseadustega, mis võetud vastu Vene Föderatsiooni kompetentsi asjus, Vene Föderatsiooni ja 
selle subjektide ühise kompetentsi asjades. Sellise föderaalseaduse ja Krimmi Vabariigi 
normatiivsete õigusaktide vahelise vastuolu juhtumil kehtib föderaalseadus.

4.Föderaalseaduse ja Krimmi Vabariigi normatiivse õigusakti konflikti juhtumil, mis võetud 
vastu väljaspool Vene Föderatsiooni, Vene Föderatsiooni ja Vene Föderatsioooni subjektide ühise 
kompetentsi  piire, kehtib Krimmi Vabariigi normatiivne õigusakt.

                58.Artikkel.

Kooskõlas Vene Föderatsiooni Konstitutsiooniga, Krimmi Vabariigi täitevvõimuorganid ja 
föderaalsed täitevvõimu organid võivad vastastikusel nõusolekul anda teine-teisele üle  osa oma 
volituste teostamistest, kui see ei ole vasturääkivuses Vene Föderatsiooni Konstitutsiooniga ja 
föderaalseadustega.

59.Artikkel.

Krimmi Vabariigi Riiginõukogul on  Vene Föderatsiooni Föderaalkogu  Riigiduumas  
seadusandliku initsiatiivi õigus.

60.Artikkel.

1.Krimmi Vabariigi riigilipp, vapp ja hümn, nende kirjeldus ja ametliku kasutamise kord 
kehtestatakse Krimmi Vabariigi seadusega.

2.Krimmi Vabariigi pealinnaks on Simferoopoli linn. Krimmi pealinna staatus kehtestatakse 
Krimmi Vabariigi seadusega.

IV.Peatükk.

Krimmi Vabariigi Riigipea.

((President))

61.Artikkel.

1.Krimmi Vabariigi Riigipea on kõrgeimaks ametiisikuks, Krimmi Vabariigi täitevvõimu 
juht.

2.Krimmi Vabariigi Riigipea võtab kindlaksmääratud korras meetmeid inimese- ja kodaniku 
õiguste ja vabaduste kaitseks, kindlustab Krimmi Vabariigi kooskõlastatud funktsioneerimise ja 
riigivõimuorganite vastastikuse toimimise.

3.Krimmi Vabariigi Riigipea määratleb, kooskõlas Vene Föderatsiooni Konstitutsiooni ja 
föderaalseadustega, käesoleva Konstitutsiooniga ja Krimmi Vabariigi seadustega Krimmi Vabariigi 
peamised arengu suunad.

4.Krimmi Vabariigi Riigipea esindab Krimmi Vabariiki suhetes riigivõimu 
föderaalorganitega, teiste Vene Föderatsiooni võimuorganite subjektidega, kohalike omavalitsuste 



organitega ja välismajanduslike sidemete teostamisel, seejuures on tal õigus allkirjastada Krimmi 
Vabariigi nimel lepinguid.

5.Riigipea ei saa Krimmi Vabariigi Riigipea volituste täitmise ajal tegeleda tegevusega ja 
täita ametikohti, mis ei ole föderaalseadusega  kooskõlas Vene Föderatsiooni subjekti kõrgema 
ametiisiku staatusega (riigi kõrgema  täitevvõimu organi juhi).

6.Krimmi Vabariigi Riigipeale laienevad piirangud, mis on kehtestatud Vene Föderatsiooni 
Valitsuse liikmetele, kui föderaalseadusega ei ole teisiti sätestatud.

62.Artikkel.

1.Krimmi Vabariigi Riigipea valitakse Krimmi Vabariigi Riiginõukogu saadikute poolt 
kooskõlas Vene Föderatsiooni seadusandlusega, käesoleva Konstitutsiooni ja Krimmi Vabariigi 
seadusega.

2.Krimmi Vabariigi Riigipea valitakse viieks aastaks ja ta ei saa täita nimetatud ametikohta 
üle kahe korra järjest.

3.Krimmi Vabariigi Riigipeaks võib olla valitud Vene Föderatsiooni kodanik, kes valdab, 
kooskõlas Vene Föderatsiooni Konstitutsiooniga ja föderaalseadusega pasiivset valimisõigust, ei 
oma välisriigi kodakondsust või elamisluba või mingit teist dokumenti, mis kinnitab Vene 
Föderatsiooni kodaniku alalist elamisõigust välisriigi territooriumil, ja on saanud 30 aastaseks. 
Muud kodanike passiivse valimisõiguse piirangud sätestatakse föderaalseadusega.

4.Krimmi Vabariigi Riigipea volituste kehtivusaega hakatakse arvestama tema ametisse 
astumise päevast.

63.Artikkel.

1.Krimmi Vabariigi Riigipea annab ametisse astumisel järgmise tõotuse:

„Tõotan Krimmi Vabariigi riigipea ametikohuseid täites jälgida Vene Föderatsiooni 
Konstitutsiooni ja föderaalseadusi, Krimmi Vabariigi Konstitutsiooni ja Krimmi Vabariigi seadusi, 
täita Vene Föderatsiooni Presidendi korraldusi ja Vene Föderatsiooni Valitsuse määrusi, austada ja 
tagada inimese ja kodaniku õigusi ja vabadusi, täita auga Krimmi Vabariigi riigipea kõrgeid 
kohustusi, õieti teenida Krimmi Vabariigi paljurahvuselist rahvast“.

2.Tõotus antakse pidulikus õhkkonnas Krimmi Vabariigi Riiginõukogu saadikute, Krimmi 
Vabariigi Ministrite Nõukogu liikmete ja teiste kutsutud isikute juuresviibimisel.

3.Krimmi Vabariigi Riigipea loetakse ametikohale asunuks tõotuse andmise hetkest.

                             64.Artikkel.

1.Krimmi Vabariigi Riigipea:

1)formeerib kooskõlas käesoleva Konstitutsiooniga Krimmi Vabariigi Ministrite Nõukogu ja 
võtab vastu otsuse tema erruminekust;

2)esitab Krimmi Vabariigi Riiginõukogule kinnitamiseks ettepanekud Krimmi Vabariigi 
täitevvõimu organite süsteemi kohta;



3)määratleb Krimmi Vabariigi täitevvõimu organite struktuuri;

4)moodustab, reorganiseerib ja likvideerib Krimmi Vabariigi täitevvõimu organeid;

5)esitab Krimmi Vabariigi Riiginõukogule aruande Krimmi Vabariigi Ministrite Nõukogu  
igaaastase tegevuse aruande, sealhulgas küsimustes, mis esitatud Krimmi Vabariigi Riiginõu poolt;

6)omab Krimmi Vabariigi Riiginõukogus seadusandliku initsiatiivi õigust;

7)omab Krimmi Vabariigi Riiginõukogu erakorralise istungjärgu kokkukutsumise õigust, 
aga samuti ta võib kutsuda ennetähtaegselt, enne selleks käesoleva Konstitutsiooniga kehtestatud 
päeva, kokku selle esimesele istungjärgule uuesti valitud Krimmi Vabariigi Riiginõukogu.

8)omab õigust osaleda nõuandva häälega Krimmi Vabariigi Riiginõukogu istungil;

9)saadab laiali Krimmi Vabariigi Riiginõukogu juhtudel ja korras, mis on nähtud ette 
föderaalseadusega ja Krimmi Vabariigi Konstitutsiooniga;

10)allkirjastab kokkuleppeid mis sõlmitud täitevvõimu föderaalorganite ja Krimmi Vabariigi 
täitevvõimu organite vahel, kooskõlas Vene Föderatsiooni  ja Krimmi Vabariigi seadusandlusega, 
osa oma volituste teostamisest teineteisele andmisest;

11)tagab Krimmi Vabariigi täitevvõimu organite tegevuse koordineerimise teiste Krimmi 
Vabariigi riigivõimuorganite vahel, organiseerib kooskõlas Vene Föderatsiooni seadusandlusega 
Krimmi Vabariigi täitevvõimuorganite vastastiku koostöö föderaalvõimu täitevvõimu organitega ja 
nende territoriaalsete organitega, kohaliku omavalitsuse organitega ja ühiskondlike ühendustega;

12)nimetab, Krimmi Vabariigi Riiginõukogu nõusolekul, Krimmi Vabariigi Ministrite 
Nõukogu Esimehe, kui Krimmi Vabariigi Riigipea ei ühilda oma ametikohta Krimmi Vabariigi 
Ministrite Nõukogu Esimehe ametikohaga;

13)nimetab, Krimmi Vabariigi Riiginõukogu nõusolekul, Krimmi Vabariigi Ministrite 
Nõukogu Esimehe asetäitjaid, ministri, kes teostab volitusi sanitaar-kuurortite ja turismi sektori 
sfääris, ministri, kes teostab volitusi ökoloogia ja looduskasutuse sfääris ja vabastab neid ametitest;

14)Kooskõlas Krimmi Vabariigi Konstitutsiioniga nimetab ametisse ja vabastab sellest 
ministreid ja teisi Krimmi Vabariigi täitevvõimu organite juhte.

15)formeerib Krimmi Vabariigi Riigipea administratsiooni;

16)kooskõlastab Krimmi Vabariigi prokuröri kandidatuuri;

17)peatab või tühistab Krimmi Vabariigi Ministrite Nõukogu määrusi ja korraldusi ning 
Krimmi Vabariigi täitevvõimu organite akte;

18)allkirjastab ja avaldab Krimmi Vabariigi seaduseid või lükkab neid tagasi;

19)teostab muid volitusi kooskõlas Vene Föderatsiooni Konstitutsiooniga, 
föderaalseadustega, käesoleva Krimmi Vabariigi Konstitutsiooniga ja seadustega.

65. Artikkel.

1.Krimmi Vabariigi Riigipea, Vene Föderatsiooni Konstitutsiooni, föderaalseaduste, Vene 
Föderatsiooni Presidendi korralduste, Vene Föderatsiooni Valitsuse määruste, käesoleva 
Konstitutsiooni ja Krimmi Vabariigi seaduste alusel ja täitmiseks annab välja seadlusi, korraldusi, 
mis on täitmiseks kohustuslikud kogu Krimmi Vabariigi territooriumil.

2.Krimmi Vabariigi Riigipea seadlused ja korraldused ei tohi olla vastuolus Vene 
Föderatsiooni Konstitutsiooniga, föderaalseadustega, Vene Föderatsiooni Presidendi seadlustele, 
Vene Föderatsiooni Valitsuse seadlustega, Krimmi Vabariigi käesoleva Konstitutsiooniga ja 



seadustega.

3.Krimmi Vabariigi Riigipea õigusaktid, aga samuti Krimmi Vabariigi täitevvõimu organite 
normatiivsed õigusaktid suunatakse Krimmi Vabariigi Riiginõukokku Krimmi Vabariigi seadustega 
kehtestatud tähtajaks.

4.Krimmi Vabariigi Riiginõukogul on õigus pöörduda Krimmi Vabariigi Riigipea, või 
Krimmi Vabariigi täitevvõimu organite poole käesoleva artikli 3. punktis nimetatud aktidesse 
muudatuste tegemise ettepanekuga, võüi nende tühistamise kohta, aga samuti on tal õigus nimetatud 
aktid kohtukorras edasi kaevata või siis pöörduda kehtestatud korras Vene Föderatsiooni 
Konstitutsioonikohtusse järelepärimisega nimetatud normatiivsete õigusaktide vastavuse kohta 
Vene Föderatsiooni Konstitutsioonile.

66.Artikkel.

1.Krimmi Vabariigi Riigipea volitused lakkavad ennetähtaegselt juhtumil: 

1)tema surma korral;

 2)kui ta tagandatakse ametikohalt Vene Föderatsiooni Presidendi poolt, seoses Krimmi 
Vabariigi Riiginõukogu poolse umbusaldusavaldusega;

 3)ametist omal soovil lahkumisel; 

4)kui ta tagastatakse ametikohalt Vene Föderatsiooni Presidendi poolt, seoses Vene 
Föderatsiooni Presidendi usalduse kaotusega, oma kohustuste ebakohase täitmise puhul, aga samuti 
muudel juhtudel, mis on nähtud ette föderaalseadusega. Seejuures on Vene Föderatsiooni Presidendi 
usaldamatuse aluseks Krimmi Vabariigi Riigipea suhtes korruptsiooni faktide ilmnemine või huvide 
konflikti kui õigusrikkumise reguleerimata jätmine, mis on ettenähtud föderaalseadusega 
„Korruptsiooni vastastest tegevusest“, või tuvastatakse Krimmi Vabariigi Riigipea suhtes välismaa 
pankades asuvad arvete avamine (hoiused), raha ja väärtuste välispankades, mis asuvad väljaspool 
Vene Föderatsiooni territooriumi, hoidmine, valdused ja (või) välismaiste rahaliste instrumentide 
kasutamine perioodil, kui ta on antud  ametikoha kandidaadiks;

5)tema kohtu poolt  teovõimetuks või piiratult teovõimeliseks tunnistamisel;

6)tema tunnistamisel kohtu poolt teadmata kadunuks või surnuks kuulutamisel;

7)tema suhtes kohtu poolt süüdimõistva otsuse jõustumisel;

8)tema väljasõidul Vene Föderatsioonist, et seal alaliselt elada;

9)kui ta kaotab Vene Föderatsiooni kodakondsuse, soetades välisriigi kodakondsuse või kui 
ta saab välismaal alalise elamisloa või muu dokumendi, mis kinnitab Vene Föderatsiooni kodaniku 
alalise elamise õigust välisriigi territooriumil.

2.Otsus Krimmi Vabariigi Riigipea volituste ennetähtaegse lõpetamise otsus võetakse vastu 
Krimmi Vabariigi Riiginõukogu poolt Vene Föderatsiooni esildise alusel, erandiks juhtumid, 
millised on nähtud ette käesoleva artikli I punkti  alapunktides 1 – 4. Juhtumil milline on nähtud ette 
käesoleva artikli 1 lõigu 1 punktiga, Krimmi Vabariigi Riigipea volituste ennetähtaegse peatamise 
otsus Krimmi Vabariigi Riiginõukogu poolt. Juhtudel, millised on nähtud ette käesoleva artikli 1. 
punkti  2 – 4 alapunktidega, võetakse otsus Krimmi Vabariigi Riigipea volituste ennetähtaegsest 
lõpetamisest kooskõlas föderaalseadusega.

67. Artikkel.

1.Krimmi Vabariigi Riiginõukogu võib Krimmi Vabariigi Riigipeale väljendada umbusaldust 



järgmistel juhtudel:

1)Krimmi Vabariigi Riigipea poolt aktide väljaandmisel, mis on vasturääkivuses Vene 
Föderatsiooni Konstitutsiooniga, föderaalseadusega, Krimmi Vabariigi käesolevale 
Konstitutsioonile ja seadustele, kui sellised vasturääkivused on väljaselgitatud vastava kohtu poolt, 
ja Krimmi Vabariigi Riigipea ei kõrvalda nimetatud vasturääkivusi ühe kuu kestel, alates 
kohtuotsuse jõustumise päevast;

2)vastava kohtu poolt väljaselgitatud Vene Föderatsiooni Konstitutsiooni, mingite teiste 
föderaalseaduste, Vene Föderatsiooni Presidendi seadluste, Vene Föderatsiooni Valitsuse määruste 
ja Krimmi Vabariigi seaduste raskel rikkumisel, kui see tõi endaga kaasa kodanike õiguste ja 
vabaduste massilise rikkumise;

3)Krimmi Vabariigi Riigipea poolt oma kohustuste ebapiisaval täitmisel.

2.Krimmi Vabariigi Riiginõukogu otsus Krimmi Vabariigi Riigipea ümbusaldamisest 
võetakse vastu vähemalt kahekolmandikulise häälteenamusega Krimmi Vabariigi Riiginõukogu 
kehtestatud liikmete arvust ja vähemalt selle kolmandiku saadikute initsiatiivil.

3.Krimmi Vabariigi Riiginõukogu otsus Krimmi Vabariigi Riigipea ümbusaldamisest 
saadetakse läbivaatamiseks Vene Föderatsiooni Presidendile, et otsustada Krimmi Vabariigi 
Riigipea ametist vabastamise küsimus.

4.Vene Föderatsiooni Presidendi otsus Krimmi Vabariigi Riigipea ametist vabastamisest toob 
kaasa Krimmi Vabariigi Ministrite Nõukogu errumineku.

5.Krimmi Vabariigi Ministrite Nõukogu errumineku juhtumil, mis on nähtud ette käesoleva 
artikli neljanda punkti sättes, ta jätkab tegutsemist kuni Krimmi Vabariigi uue Ministrite Nõukogu 
moodustamiseni.

68.Artikkel.

1.Krimmi Vabariigi Riigipea volituste ennetähaegsel lõppemisel, aga samuti muudel 
juhtumitel, mis on nähtud ette föderaalseadusega, nimetab Vene Föderatsiooni President ajutise 
Krimmi Vabariigi Riigipea kohusetäitja seniks kuni astub ametisse valitud Krimmi Vabariigi 
Riigipea. 

2.Ajutisel Krimmi Vabariigi Riigipea kohusetäitjal ei ole Krimmi Vabariigi Riiginõukogu 
laialisaatmise, ega Krimmi Vabariigi Konstitutsiooni muutmise ettepanekute esitamise õigust.

3.Juhtudel, kui Krimmi Vabariigi Riigipea ei saa ajutiselt (seoses haigestumise või 
puhkusega) täita oma kohustusi, täidab neid üks Krimmi Vabariigi Ministrite Nõukogu Esimehe 
asetäitjatest, aga kui Krimmi Vabariigi Pea ei ühenda oma ametikohta Krimmi Vabariigi Ministrite 
Nõukogu Esimehe ametikohaga – Krimmi Vabariigi Ministrite Nõukogu Esimees, erandiks 
käesoleva artikli esimeses punktis ettenähtud juhtum.

V Peatükk.

          Krimmi Vabariigi Riiginõukogu.

          ((Parlament))



  69.Artikkel.

1.Krimmi Vabariigi Riiginõukogu – Krimmi Vabariigi Parlament on Krimmi Vabariigi 
riigivõimu alaliselt tegutsev kõrgem ja ainus seadusandlik (esinduslik) organ.

2.Krimmi Vabariigi Riiginõukogu valitakse viieks aastaks.
3.Krimmi Vabariigi Riiginõukogul on seitsekümmend viis saadikut.
4.Krimmi Vabariigi Riiginõukogu on õigusvõimeline, kui tema koosseisu on valitud 

vähemalt kaks kolmandikku käesoleva artikli kolmandas punktis nimetatud saadikute arvust.
5.Krimmi Vabariigi Riiginõukogu lahendab iseseisvalt oma tegevuse organisatoorsed, 

õiguslikud, informatsioonilised, materiaal-tehnilised ja rahanduslikud küsimused.
6.Krimmi Vabariigi Riiginõukogu tegevuse kindlustamiseks vajalikud vahendid nähakse ette 

Krimmi Vabariigi eelarves eraldi teistest kuludest kooskõlas Vene Föderatsiooni eelarvelise 
kvalifikatsiooniga.

7.Krimmi Vabariigi Riiginõukogul on juriidilise isiku õigused ja oma vapipitsat.

70.Artikkel.

1.Krimmi Vabariigi Riiginõukogu saadikud valitakse üldvalimistel, võrdse ja otsese 
valimisõiguse alusel ja salajasel hääletamisel.

2.Krimmi Vabariigi Riiginõukogu saadikute valimise kord kehtestatakse, kooskõlas 
föderaalseadusega, Krimmi Vabariigi seadusega.

71.Artikkel.

1.Krimmi Vabariigi Riiginõukogu saadikuks võib olla valitud Vene Föderatsiooni kodanik, 
kes on saanud 21 aastaseks ja kellel on valimistest osavõtu õigus.

2.Oma volituste kestuse ajal ei tohi Krimmi Vabariigi Riiginõukogu saadik tegeleda asjadega 
ja täita ametikohti, millised,  kooskõlas föderaalseadusega saadiku staatusest, on kokkusobimatud.

Ta ei saa olla Vene Föderatsiooni Föderaalkogu Riigiduuma saadikuks, Vene Föderatsiooni 
Föderaalkogu Föderatsiooninõukogu liikmeks, kohtunikuks, täita muid riigi ametikohti, asuda 
riigiteenistuses, aga samuti, täita munipsipaaliteetides ja nende teenistustes ametikohti, kui see ei 
ole nähtud ette föderaalseadusega.

3.Saadikute arv, kes täidavad oma volitusi alalisel ametikohal, kehtestatakse Krimmi 
Vabariigi seadusega. Saadikutest, kes täidavad oma volitusi alalisel ametikohal, moodustatakse 
Krimmi Vabariigi Riiginõukogu Presiidium ((Juhatus)).

4.Krimmi Vabariigi Riiginõukogu saadik, kes täidab oma volitusi alalisel ametikohal, ei tohi 
tegeleda teise tasustatava tegevusega, peale õppejõu, teaduslik või muu loominguline tegevus, kui 
Vene Föderatsiooni seadusandlusega ei ole säteatatud teisiti.

5.Krimmi Vabariigi Riiginõukogu saadik ei tohi oma staatust kasutada saadiku volituste 
teostamisega mitteseotud eesmärkidel.

6.Krimmi Vabariigi Riiginõukogu saadikul on ta volituste kestuse ajal puutumatus. Vene 
Föderatsiooni riigivõimu subjekti seadusandliku (esindusliku) organi  saadiku puutumatuse garantii 
sätestatakse föderaalseadusega.

7.Krimmi Vabariigi Riiginõukogu saadiku staatus määratletakse, föderaalseaduse alusel,  
Krimmi Vabariigi Konstitutsiooniga, Krimmi Vabariigi seadusega.

72.Artikkel.

1.Krimmi Vabariigi Riiginõukogu koguneb oma esimesele istungile hiljemalt 



neljateistkümnendal päeval arvates ta valimise päevast õigusvõimelises koosseisus.

2.Krimmi Vabariigi Riigipeal on õigus kutsuda vastvalitud Krimmi Vabariigi Riiginõukogu 
esimese istungi kokku varem, kui see on sätestatud käesoleva artikli esimeses punktis.

3.Krimmi Vabariigi Riiginõukogu uue koosseisu esimese istungi avab selle ealt vanim liige.

4.Krimmi Vabariigi Riiginõukogu uue koosseisu töö alguse päevast lakkavad Krimmi 
Vabariigi Riiginõukogu endise koosseisu volitused.

73.Artikkel.

1.Krimmi Vabariigi Riiginõukogu valib oma liikmete hulgast Krimmi Vabariigi 
Riiginõukogu Esimehe, tema asetäitjad.

2.Krimmi Vabariigi Riiginõukogu Esimees, tema asetäitjad valitakse Krimmi Vabariigi 
Riiginõukogu liikmete hulgast, saadikute kehtestatud arvust, häälteenamusega.

3.Krimmi Vabariigi Riiginõukogu:
1)moodustab komiteesid ja komisjone, viib oma kompetentsi piires läbi 

parlamentaarseid ärakuulamisi;
2)moodustab Krimmi Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi;
3)Krimmi Vabariigi Riiginõugugu Esimehe esildise alusel moodustab Krimmi 

Vabariigi Riiginõukogu Aparaadi;((Kantselei))
4)Krimmi Vabariigi Riiginõukogu Esimehe esildise alusel nimetab ametisse ja 

vabastab sellest Krimmi Vabariigi Riiginõukogu Aparaadi juhataja.
5)viib oma õiguspädevuse küsimustes läbi parlamentaarseid ärakuulamisi.

4.Krimmi Vabariigi Riiginõukogu võtab vastu oma  reglemendi ((töökorra seaduse)) ja 
lahendab oma tegevuse sisekorra küsimused.

5.Krimmi Vabariigi eelarve täitmise üle kontrolli kehtestamiseks moodustab Krimmi 
Vabariigi Riiginõukogu Krimmi Vabariigi Riigikontrolli koja. Selle koosseis, moodustamise ja 
tegevuse kord määratletakse Krimmi Vabariigi seadusega.

74.Artikkel.

1.Krimmi Vabariigi Riiginõukogu istungid on avalikud, erandiks juhtumid, millised on 
sätestatud föderaalseadustega, käesoleva Konstitutsiooniga, Krimmi Vabariigi seadusega või 
Krimmi Vabariigi Riiginõukogu töökorra seadusega.

2.Istungit ei saa lugeda otsustusvõimeliseks, kui selles osaleb valitud saadikutest alla poole, 
aga samuti muudel Krimmi Vabariigi seadusega sätestatud juhtudel.

Krimmi Vabariigi Riiginõukogu istung viiakse läbi vähemalt korra kolme kuu jooksul.

3.Krimmi Vabariigi Riigipeal on Krimmi Vabariigi Riiginõukogu erakorralise istungi  
kokkukutsumise õigus.

75.Artikkel.



Krimmi Vabariigi Riiginõukogu õiguspädevusse puutuvad:

1)Krimmi Vabariigi Konstitutsiooni ja seaduste vastuvõtmine ning nendesse 
paranduste tegemine;

 2)Krimmi Vabariigi Konstitutsiooni ja seaduste tõlgendamine;

3)Krimmi Vabariigi Riiginõukogu seadluste vastuvõtmine ja nendesse muudatuste 
tegemine;

4)Krimmi Vabariigi administratiiv-territoriaalse ülesehituse ja selle muutmise korra 
kehtestamine;

5)Krimmi Vabariigi piiride muutmise küsimuste läbivaatamine;

6)Krimmi Vabariigi eelarve ja selle täitmise aruande kinnitamine;

7)Krimmi Vabariigi Riigipea poolt esitatud Krimmi Vabariigi sotsiaal-majanduslike 
programmide kinnitamine;

8)Krimmi Vabariigi Riigipea igaaastase Krimmi Vabariigi Ministrite Nõukogu 
tegevuse tulemustest tehtud aruande, sealhulgas küsimustes, mis esitatud Krimmi Vabariigi 
Riiginõukogu poolt, ärakuulamine;

9)Krimmi Vabariigi Riiginõukogu saadikute valimiste kuupäeva määramine;

10)Krimmi Vabariigi Riigipea valimine;

11)Krimmi Vabariigi Ministrite Nõukogu Esimehe ametisse nimetamise 
kooskõlastamine, kui Krimmi Vabariigi Riigipea ei ühilda oma ametikohta Krimmi Vabariigi 
Ministrite Nõukogu Esimehe ametikohaga;

12)Krimmi Vabariigi Ministrite Nõukogu Esimehe asetäitjate, sanitaar-kuurorti ja 
turismi sektori ministri ja ökoloogia ja looduskasutuse sfääri ministri ametisse nimetamise 
kooskõlastamine;

13)Krimmi Vabariigi Ministrite Nõukogu liikmetele, kes nimetatakse ametisse 
Krimmi Vabariigi Riiginõukogu  nõusolekul, umbusaldusavalduse väljendamine;

14)Krimmi Vabariigi territooriumil, föderaalseadusega määratletud piirides, kohalike 
omavalitsuste organite valimiste läbiviimise korra kehtestamine;

15)vabariikliku referendumi määramine;

16)Vene Föderatsiooni Föderaalkogu Riigiduumas seadusandliku initsiatiivi õiguse 
teostamine;

17)Krimmi Vabariigi Riigipea volituste, föderaalseaduses ettenähtud juhtudel, 
ennetähtaegse lõpetamise otsuse vastuvõtmine;

18)vabariiklike (regionaalsete) maksude, aga samuti nende võtmise korra 
kehtestamine;

19)Krimmi Vabariigi omandi, majandusühistuste, kooperatiivide ja muude 
organisatoorsete-õiguslike ettevõtete  kapitalide, sealhulgas laenude (osakute, aktsiate) juhtimise ja 
korraldamise korra kehtestamine;

20)Krimmi Vabariigi riiklike territoriaalsete eelarveväliste fondide eelarvete ja nende 
täitmise aruannete kinnitamine;

21)koos teiste selleks volitataud kontrolli organitega Krimmi Vabariigi seaduste, 
Krimmi Vabariigi eelarve täitmise, Krimmi Vabariigi riiklike territoriaalsete eelarveväliste fondide 
eelarvete, Krimmi Vabariigi omandi korraldamise korra täitmisest kinnipidamise üle kontrolli 
teostamine;



22)Krimmi Vabariigi piiride muutmise kokkulepete kinnitamine;

23)Krimmi Vabariigi autasude kehtestamine;

24)Krimmi Vabariigi aunimetuste kehtestamine;

25)Krimmi Vabariigi ametlike pühade kehtestamine;

26)Krimmi Vabariigi prokuröri kandidatuuri kooskõlastamine;

27)teostab muid volitusi, mis on kehtestatud Vene Föderatsiooni Konstitutsiooni, 
föderaalseadustega, käesoleva Konstitutsiooniga ja Krimmi Vabariigi seadustega.

76.Artikkel.

1.Krimmi Vabariigi seadusega:

1)kinnitatakse Krimmi Vabariigi  eelarve ja selle täitmise aruanne;

2)kehtestatakse Krimmi Vabariigi Riiginõukogu saadikute, Krimmi Vabariigi 
Riiginõukogu Esimehe valimise läbiviimise kord, aga samuti Krimmi Vabariigi territooriumil 
asuvate omavalitsuse organite valimiste läbiviimise kord;

3)kehtestatakse vabariikliku referendumi määramise ja läbiviimise kord;

4)kinnitatakse Krimmi Vabariigi sotsiaal-majandusliku arengu programmid;

5)kehtestatakse vabariiklikud (regionaalsed) maksud ja lõivud aga ka nende võtmise 
kord;

6)kinnitatakse Krimmi Vabariigi territoriaalsete riiklike eelarveväliste fondide 
eelarved ja nende täitmise aruanded;

7)kehtestatakse Krimmi Vabariigi omandi juhtimise ja korraldamise kord, sealhulgas 
Vene Föderatsiooni subjekti osalustega (osakud, aktsiad) majandusühisuste, kooperatiivide ning 
muude organisatsioonilis-õiguslikes vormides, kapitalides;

8)kinnitatakse Krimmi Vabariigi poolt sõlmitud lepingud ja nende katkestamine;

9)kehtestatakse Krimmi Vabariigi administratiiv-territoriaalne korraldus ja selle 
muutmise kord;

10)määratletakse Krimmi Vabariigi riikliku võimu täitevorganite süsteem;

11)kehtestab Krimmi Vabariigi autasud ja aunimetused ning nendega autasustamise 
korra;

12)reguleerib muid küsimusi, millised puutuvad, kooskõlasVene Föderatsiooni 
Konstitutsiooniga, föderaalseadustega, käesoleva Konstitutsiooniga ja Krimmi Vabariigi seadustega 
Krimmi Vabariigi asjaajamisse ning volitustesse.

2.Krimmi Riiginõukogu otsusega:

1)võetakse vastu Krimmi Vabariigi Riiginõukogu reglement ja lahendatakse selle 
tegevuse sisekorraküsimused;

2)nimetatakse ametisse ja vabastatakse sellest ametiisikud, kelle ametisse määramine 
ja sellest vabastamine puutub Krimmi Vabariigi Riiginõukogu kompetentsi;

3)vormistatakse nõusolek ametiisikute ametisse nimetamisega, kui sellise nõusoleku 
andmine puutub Krimmi Vabariigi Riiginõukogu  kompetentsi;

4)määratakse Krimmi Vabariigi Riiginõukogu saadikute valimised, vormistatakse 



Krimmi Vabariigi Riiginõukogu saadikute poolne Krimmi Vabariigi Riigipea valimise otsus;

5)nimetatakse vabariiklik referendum;

6)vormistatakse Krimmi Vabariigi Riigipea umbusaldamise (usaldamise) otsus, aga 
samuti Krimmi Vabariigi Ministrite Nõukogu Esimehe umbusaldamise (usaldamise) otsus, kui 
Krimmi Vabariigi Riigipea ei ühilda seda ametikohta Krimmi Vabariigi Ministrite Nõukogu 
Esimehe ametikohaga;

7)vormistatakse Krimmi Vabariigi Ministrite Nõukogu liikmete, kelle ametisse 
nimetamisel Krimmi Vabariigi Riiginõukogu osales, umbusaldamise (usalduse) otsus;

8)kinnitatakse Krimmi Vabariigi piiride muutmise kokkulepe;

9)kiidetakse heaks Vene Föderatsiooni ja Krimmi Vabariigi riikliku võimu organite 
vaheline volituste piiramise lepingu kava;

10)vormistatakse muude, Vene Föderatsiooni Konstitutsiooniga, föderaalseadustega, 
käesolevaKonstitutsiooniga ja Krimmi Vabariigi seadustega Krimmi Vabariigi Riiginõukogu 
kompetentsi antud küsimuste lahendamised.

Krimmi Vabariigi Riiginõukogu seadused ja otsused, mis on võetud vastu oma 
otsustusvõime piires on Krimmi Vabariigis täitmiseks kohustuslikud.

77.Artikkel.

1.Krimmi Vabariigi seadused võetakse vastu, kui föderaalseadusega ei ole teisiti sätestatud, 
saadikute kehtestatud arvu häälteenamusega.

2.Krimmi Vabariigi Riiginõukogu otsused võetakse vastu, kui föderaalseadusega ei ole teisiti 
sätestatud, saadikute kehtestatud arvu häälteenamusega.

3.Krimmi Vabariigi Riigipea võib pöörduda Krimmi Vabariigi Riiginõukogu poole Krimmi 
Vabariigi Riiginõukogu otsuste muutmise või tühistamise ettepanekuga ja võib nimetatud otsused 
vaidlustada kohtukorras.

78.Artikkel.

1.Krimmi Vabariigi Riiginõukogus on seadusandlik õigus Krimmi Vabariigi Riigipeal, 
Krimmi Vabariigi Riiginõukogu saadikutel, tema komiteedel ja komisjonidel, munipsipaalsete 
moodustiste esindusorganitel. Seadusandliku initsiatiivi õigus on samuti Krimmi Vabariigi 
prokuröril ja Vene Föderatsiooni Justiitsministeeriumi Krimmi Vabariigi territoriaalsel organil 
nende kompetentsi küsimustes.

2.Seaduste eelnõud, mis on esitatud Krimmi Vabariigi Riiginõukogule Krimmi Vabariigi 
Riigipea poolt, vaadatakse läbi tema ettepanekul läbi eelisjärjekorras.

3.Makse kehtestavad või tühistavad eelnõud või siis maksmisest vabastavad, Krimmi 
Vabariigi rahaliste kohustuste muutmisest, teised eelnõud, mis näevad ette Krimmi Vabariigi 
eelarvest kaetavaid kulutusi, vaadatakse läbi Krimmi Vabariigi Riigipea esitusel või siis Krimmi 
Vabariigi Riigipea arvamuse olemasolul. Antud arvamus esitatakse Krimmi Vabariigi 
Riiginõukogusse hiljemalt ühe kuu jooksul, arvates eelnõu Krimmi Vabariigi Riigipeale esitamisest.

4.Eelnõud vaadatakse Krimmi Vabariigi Riiginõukogus läbi kahel lugemisel. Eelnõu 
vastuvõtmise või tagasilükkamise otsus, aga samuti seaduse vastuvõtmise otsus vormistatakse 
Krimmi Vabariigi Riiginõukogu määrusega.



79.Artikkel.

1.Krimmi Vabariigis vastu võetud seadus saadetakse viie päeva kestel allkirjastamiseks ja 
avalikustamiseks Krimmi Vabariigi Riigipeale.

2.Krimmi Vabariigi Riigipea allkirjastab ja avaldab seaduse, peale selle saabumist,  
neljateistkümne päeva jooksul Krimmi Vabariigi seadusega sätestatud korras.

3.Kui Krimmi Vabariigi Riigipea seaduse peale selle kättesaamist neljateistkümne päeva 
kestel tagasi lükkab, siis Krimmi Vabariigi Riiginõukogu vaatab antud seaduse kehtestatud korras 
uuesti läbi. Kui teistkordsel läbivaatamisel seadus kiidetakse varem vastuvõetud sõnastuses heaks,  
vähemalt kahekolmandikulise, kehtestatud saadikute arvust, häälteenamusega, tuleb see Krimmi 
Vabariigi Riigipeal allkirjastada seitsme päeva jooksul ning avaldada.

4.Krimmi Vabariigi seadus jõustub peale selle ametlikku avaldamist. Seadus ja muud 
Krimmi Vabariigi normatiivsed õigusaktid inimese ja kodaniku õiguste ja vabaduste kaitse 
küsimustes jõustuvad mitte enne, kui kümme päeva peale selle ametlikku avaldamist.

            80.Artikkel.

1.Krimmi Vabariigi Riiginõukogu volitused võivad olla katkestatud ennetähtaegselt, kui:

1)Krimmi Vabariigi Riiginõukogu võtab vastu laialimineku otsuse;

2)Krimmi Vabariigi Riiginõukogu laialisaatmise otsuse teeb Krimmi Vabariigi 
Riigipea käesoleva artikli teise ja kolmanda punkti sätete alusel;

3)Krimmi Vabariigi Riiginõukogu saadikute koosseisu õigusvõimetuse suhtes on 
kehtima hakanud Krimmi Vabariigi Ülemkohtu otsus, sealhulgas seoses saadikute poolse volituste 
mahapanemise juhtum;

4)Krimmi Vabariigi Riiginõukogu saadetakse laiali, föderaalseaduses sätestatud 
juhtudel, Vene Föderatsiooni Presidendi poolt;

2.Krimmi Vabariigi Riigipea võib võtta vastu Krimmi Vabariigi Riiginõukogu volituste  
ennetähtaegse lõpetamise  otsuse, kui:

1)Krimmi Vabariigi Riiginõukogu võttis vastu Krimmi Vabariigi Konstitutsiooni, 
Krimmi Vabariigi seaduse või muu normatiivse õigusakti, mis on vasturääkivuses Vene 
Föderatsiooni Konstitutsiooniga, föderaalseadustega, või on vastu võetud Vene Föderatsiooni 
volialas või Vene Föderatsiooni ja Vene Föderatsiooni subjektide ühises volialas, Krimmi Vabariigi 
Konstitutsiooniga ja sellised vasturääkivused on tuvastatud kohtuotsusega ja Krimmi Vabariigi 
Riiginõukogu ei kõrvaldanud neid kuue kuu kestel, alates kohtuotsuse jõustumisest;

2)vastava kohtu poolt jõustunud otsusega on tuvastatud, et valitud ja õigusvõimelises 
kooseisus Krimmi Vabariigi Riiginõukogu ei viinud kolme kuu jooksul läbi istungit.

3.Krimmi Vabariigi Riigipeal on õigus võtta vastu vastvalitud ja õigusvõimelises koosesisus 
Krimmi Vabariigi Riiginõukogu volituste lõpetamise otsuse juhtumil, kui vastava kohtu jõustunud 
otsusega on tuvastatud, et Krimmi Vabariigi Riiginõukogu kolme kuu jooksul, arvates ta valimise 
päevast õigusvõimelises koosseisus ei viinud läbi istungit.

4.Krimmi Vabariigi Riiginõukogu volituste ennetähtaegsest volituste lõpetamise otsuse teeb 
Krimmi Vabariigi Riigipea mitte hiljem kui kolm kuud vastava kohtu poolt tehtud otsuse jõustumise 
päevast.



5.Krimmi Vabariigi Riigipea otsus Krimmi Vabariigi Riiginõukogu volituste ennetähtaegsest 
lõpetamisest võetakse vastu seadluse vormis.

6.Krimmi Vabariigi Riiginõukogu volituste ennetähtaegse lõpetamise juhtumil määratakse 
Krimmi Vabariigi Riiginõukogu erakorralised valimised. Nimetatud valimised viiakse läbi, 
kooskõlas föderaalseadusega, Krimmi Vabariigi seadusega kehtestatud tähtajaks.

       VI. Peatükk.

    Krimmi Vabariigi Ministrite Nõukogu. ((Valitsus)).

81.Artikkel.

1.Krimmi Vabariigis teostab täitevvõimu Krimmi Vabariigi Riigipea, Krimmi Vabariigi 
Ministrite Nõukogu ja teised Krimmi Vabariigi täitevvõimu organid.

2.Krimmi Vabariigi Ministrite Nõukogu on Krimmi Vabariigi alaliselt tegutsev kõrgem 
riigivvõimu täitevorgan.

3.Krimmi Vabariigi Riigipea võib oma ametikoha ühildada Krimmi Vabariigi Ministrite 
Nõukogu Esimehe ametikohaga.

4.Krimmi Vabariigi Ministrite Nõukogusse kuuluvad Krimmi Vabariigi Ministrite Nõukogu 
Esimees, Krimmi Vabariigi Ministrite Nõukogu Esimehe asetäitjad, Krimmi Vabariigi ministrid, aga 
samuti Krimmi Vabariigi Riigipea, sel juhtumil, kui ta ühildab oma ametikoha Krimmi Vabariigi 
Ministrite Nõukogu Esimehe ametikohaga.

5.Krimmi Vabariigi Ministrite Nõukogu liikmete suhtes laienevad föderaalseadusega 
kehtestatud piirangud.

6.Krimmi Vabariigi Ministrite Nõukogu tagab Vene Föderatsiooni Konstitutsiooni, 
föderaalseaduste ja muude Vene Föderatsiooni normatiivsete õigusaktide, Krimmi Vabariigi  
käesoleva Konstitutsiooni, seaduste ja teiste normatiivsete õigusaktide täitmise Krimmi Vabariigi 
territooriumil.

7.Krimmi Vabariigi Riigipea, kooskõlas Vene Föderatsiooni Konstitutsiooniga, 
föderaalseadustega, Vene Föderatsiooni Presidendi seadlustega, Vene Föderatsiooni Valitsuse 
määrustega, Krimmi  Vabariigi käesoleva Konstitutsiooni ja seadustega, määratleb Krimmi 
Vabariigi Ministrite Nõukogu tegevuse peasuunad ja organiseerib ta tööd. Juhtumil, mil Krimmi 
Vabariigi Riigipea ei ühilda oma ametikohta Krimmi Vabariigi Ministrite Nõukogu Esimehe 
ametikohaga, organiseerib Krimmi Vabariigi Ministrite Nõukogu tööd Krimmi Vabariigi Ministrite 
Nõukogu Esimees.

8.Krimmi Vabariigi Ministrite Nõukogu tegevus määratletakse tema poolt kinnitatud 
reglemendiga ((töökorra seadusega)).

9.Krimmi Vabariigi Ministrite Nõukogu ja tema poolt juhitavate täitevvõimu organite 
rahastamist teostatakse Krimmi Vabariigi eelarve eraldi artiklis toodud vahenditest.

10.Krimmi Vabariigi Ministrite Nõukogul on juriidilise isiku õigused ja tal on vapipitsat.

82.Artikkel.

1.Krimmi Vabariigi Riigipea, Krimmi Vabariigi Riiginõukogu heakskiidul, nimetab 



ametisse:

Krimmi Vabariigi Ministrite Nõukogu Esimehe, kui Krimmi Vabariigi Riigipea ei ühilda 
oma ametikohta Krimmi Vabariigi Ministrite Nõukogu ametikohaga;

Krimmi Vabariigi Ministrite Nõukogu Esimehe asetäitjad, ministri, kes täidab volitusi 
sanitaar-kuurortite ja turismi sektori sfääris, ministri, kes täidab volitusi ökoloogia ja 
looduskasutuse sektori sfääris ja vabastab neid ametist.

2.Krimmi Vabariigi Riigipea, kooskõlas Krimmi Vabariigi Konstitutsiooniga, nimetab 
ametisse ja vabastab sellest ministreid ja teiste Krimmi Vabariigi täitevvõimu organite juhte.

3.Käesoleva artikli esimeses punktis nimetatud ametikohtadele esitatavad kandidatuurid 
esitatakse Krimmi Vabariigi Riiginõukogule Krimmi Vabariigi Riigipea poolt.

4.Krimmi Vabariigi Riiginõukogu vaatab läbi Krimmi Vabariigi Riigipea poolt esitatud 
kandidatuuri ettepaneku läbi ühe nädala jooksul peale seda esitamist. Krimmi Vabariigi 
Riiginõukogu annab, läbivaatamise tulemuste põhjal, valitud saadikute häälteenamusega nõusoleku 
või lükkab esitatud kandidatuuri tagasi.

Esitatud kandidatuuri tagasilükkamise juhtumil Krimmi Vabariigi Riigipea viib nädala kestel 
läbi konsultatsioonid Krimmi Vabariigi Riiginõukoguga. Peale konsultatsioone esitab Krimmi 
Vabariigi Riigipea Krimmi Vabariigi Riiginõukogule uue kandidatuuri. Esitatud kandidatuuri 
teistkordse tagasilükkamise juhtumil Krimmi Vabariigi Riigipea nimetab esitatud kandidatuuri 
vastavale ametikohale ilma Krimmi Vabariigi Riiginõukogu nõusolekuta.

          83.Artikkel.

Krimmi Vabariigi Ministrite Nõukogu: ((Valitsus))

1)töötab välja ja võtab meetmeid Krimmi Vabariigi sotsiaal-majandusliku arengu 
komplekseks tagamiseks;

2)tagab oma volituste piires ühtse riikliku poliitika rahanduse, teaduse, hariduse, 
kultuuri, tervishoiu, kehakultuuri ja spordi, sotsiaalkindlustuse, liiklusohutuse ja ökoloogia 
valdkonnas;

3)teostab oma volituste piires inimese- ja kodaniku õiguste ja vabaduste, omandi ja 
ühiskondliku korra kaitse ja terrorismivastase võitluse realiseerimist;

4)teostab oma volituste piires, sõltumata rassist, rahvusest, keelest, suhtest religiooni 
ja teistest asjaoludest, meetmete võtmist inimese ja kodaniku õiguste, võrdsuse, vabaduste ja 
seaduslike huvide riiklike garantiide tagamisel; ära hoidma õiguste piiramist ja diskrimineerimist 
sotsiaalse, rassi, rahvusliku, keele või religioosse kuuluvuse motiivil; Krimmi Vabariigi 
territooriumil elavate Vene Föderatsiooni rahvaste nende keelte ja kultuuride etnokultuurilise 
mitmekesisuse säilimist ja arengut; rahvusvähemuste õiguste kaitse; migrantide sotsiaalse ja 
kultuurilise adaptsiooni; rahvustevahelist (etnostevahelist) konfliktide profülaktikat ja 
rahvusatevahelise ja uskudevahelise kooskõla tagamist;

5)töötab välja ja esitab Krimmi Vabariigi Riigipeale Krimmi Vabariigi 
Riiginõukogule esitamiseks Krimmi Vabariigi eelarve ja Krimmi Vabariigi sotsiaal-majandusliku 
arengu programmide eelnõude kava;

6)tagab Krimmi Vabariigi eelarve kasutamise, valmistab ette selle täitmise aruande, 
aga samuti Krimmi Vabariigi sotsiaal-majanduslike programmide täitmise aruanded;

7)formeerib muid Krimmi Vabariigi täitevvõimu organeid;



8)kooskõlas Krimmi Vabariigi seadustega, juhib ja korraldab Krimmi Vabariigi 
omandit, aga samuti kooskõlas föderaalseadustega ja muude Vene Föderatsiooni normatiivsete 
õigusaktidega, juhib föderaalomandit, mis antud üle Krimmi Vabariigi juhtimisse;

9)omab õigust teha kohaliku omavalitsuse organile, valitavale või muule 
omavalitsuse ametiisikule nende poolt välja antud õigusaktide Vene Föderatsiooni seadusandlusega 
kooskõlla viimise ettepanek, kui need on vasturääkivuses Vene Föderatsiooni Konstitutsiooniga, 
föderaalseadustega või muude Vene Föderatsiooni normatiivsete õigusaktidega, Krimmi Vabariigi 
käesoleva Konstitutsiooniga, seadustega ja muude normatiivsete õigusaktidega, ning samuti omab 
nimetatud õigusaktide kohtukorras vaidlustamise õigust;

10)teostab muid volitusi, mis on sätestatud föderaalseadustega, Krimmi Vabariigi 
käesoleva Konstitutsiooniga, aga samuti kokkulepetega täitevvõimu föderaalsete organitega, mis 
sõlmitud kooskõlas Vene Föderatsiooni Konstitutsiooni 78. Artikli määrustega.

84.Artikkel.

1.Krimmi Vabariigi Ministrite Nõukogu, föderaalseaduste, Vene Föderatsiooni Presidendi 
normatiivsete õigusaktide, Vene Föderatsiooni Valitsuse määruste, Krimmi Vabariigi käesoleva 
Konstitutsiooni  ja seaduste alusel ja nende täitmiseks annab välja määrusi ja korraldusi.

2.Krimmi Vabariigi Ministrite Nõukogu määrused ja korraldused, msi võetud vastu tema 
volituste piires, on Krimmi Vabariigis täitmiseks  kohustuslikud.

3.Krimmi Vabariigi Ministrite Nõukogu määrused ja korraldused ei tohi olla Vene 
Föderatsioooni Konstitutsiooniga, Vene Föderatsiooni Presidendi seadlustega, Vene Föderatsiooni 
Valitsuse määrustega, Krimmi Vabariigi käesoleva Konstitutsiooni ja seadustega vasturääkivuses.

4.Krimmi Vabariigi ministeeriumite ja muude täitevvõimu organite aktid, Vene 
Föderatsiooni Konstitutsiooniga, föderaalseadustega, Vene Föderatsiooni Presidendi seadlustele, 
Vene Föderatsiooni Valitsuse määrustele ja Krimmi Vabariigi käesolevale Konstitutsioonile ja 
seadustele,  Krimmi Vabariigi Ministrite Nõukogu määrustele võivad olla tühistatud Krimmi 
Vabariigi Riigipea poolt.

85.Artikkel.

Krimmi Vabariigi Ministrite Nõukogu paneb oma volitused  maha uuesti valitud 
Krimmi Vabariigi Riigipea ees.

VII Peatükk.

    Krimmi Vabariigi kohtuvõim ja prokuratuur.

        86.Artikkel.

1.Krimmi Vabariigis teostatab õigusmõistmist vaid kohtus.

2.Krimmi Vabariigis tegutsevad föderaalkohtud ja rahukohtunikud.

Föderaalkohtute moodustamise ja tegevuse kord määratletakse Vene Föderatsioni 



seadusandlusega.

3.Krimmi Vabariigi Riiginõukogu initsiatiivil, kooskõlastatult Vene Föderatsiooni 
Ülemkohtuga,  võidakse Krimmi Vabariigis luua kohtujaoskonnad ja rahukohtunike ametikohad 
kooskõlas Vene Föderatsiooni seadusandlusega ja Krimmi Vabariigi seadusandlusega.

4.Kohtunike staatus, volitused, nende tegevuse kord ja garantiid määratletakse 
föderaalseadusega, aga rahukohtunike suhtes – samuti Krimmi Vabariigi seadusega.

                87.Artikkel.

1.Krimmi Vabariigi prokuratuur teostab järelvalvet Vene Föderatsiooni Konstitutsioonist 
kinnipidamise ja Krimmi Vabariigi territooriumil seaduste täitmise üle ja täidab teisi 
föderaalseadusega sätestatud funktsioone.

2.Krimmi Vabariigi prokurör nimetatakse ametisse Vene Föderatsiooni Peaprokuröri esildise 
alusel, mis kooskõlastatud Krimmi Vabariigi Riigipea ja Krimmi Vabariigi Riiginõukoguga, Vene 
Föderatsiooni Presidendi poolt. Krimmi Vabariigi prokurör vabastatakse ametist Vene Föderatsiooni 
Presidendi poolt.

3.Rajoonide, linnade prokurörid ja nendega võrdsustatud prokurörid nimetatakse ametisse ja 
vabastatakse sellelt ametikohalt Vene Föderatsiooni Peaprokuröri poolt.

VIII Peatükk.

             Kohalik omavalitsus.

88.Artikkel.

1.Krimmi Vabariigis tunnistatakse ja garanteeritakse kohalikku omavalitsust.

2.Krimmi Vabariigis tagab kohalik omavalitsus kooskõlas Vene Föderatsiooni 
Konstitutsiooniga, föderaalseadusega, Krimmi Vabariigi käesoleva Konstitutsiooniga elanike poolse 
iseseisva kohaliku tähtsusega ja munipsipaalomandi valdamise, kasutamise ja korraldamise  
küsimuste lahendamise.

3.Kohalikku omavalitsust teostatakse kodanike poolt referendumi, valimiste ja teiste otsese 
tahteavalduse vormide ning teiste kohalike omavalitsuste organite kaudu.

4.Krimmi Vabariigi seadusega määratletakse Krimmi Vabariigi riiklike võimuorganite ja 
kohalike omavalitsuste organite vastastikuse koostegevuse kord.

89.Artikkel.

1.Krimmi Vabariigis teostatakse kohalikku omavalitsust linnalistes asulates, sealhulgas 
linnasiseste jaotustega (linnarajoonides), ja maa asumites arvestades nende ajaloolisi ning kohalikke 
traditsioone.

2.Omavalitsuste, millistel kohaliku omavalitsust teostatakse, territooriumite piiride, aga 
samuti linna või küla staatuse muutmist teostatakse vastavate territooriumite elanike arvamust 
arvestades, seal hulgas ka vastavate munipsipaalsete moodustiste vastavate esindusorganite 



väljendatud arvamusega arvestades.

90.Artikkel.

1.Kohalike omavalitsuste organid juhivad iseseisvalt munipsipaalomandit, formeerivad, 
kinnitavad ja täidavad kohalikku eelarvet, kehtestavad kohalikke makse ja lõive, teostavad 
ühiskondliku korra kaitsmist ja lahendavad samuti muid kohalike omavalitsemise küsimusi.

2.Krimmi Vabariigi seadusega võib kohalikele omavalitsustele anda, koos selle teostamiseks 
vajalike materjaalsete ning rahaliste vahendite üleandmisega, üksikuid riiklikke volitusi. Üleantud 
volituste realiseerimist kontrollivad Krimmi Vabariigi riigivõimu organid.

91.Artikkel.

Krimmi Vabariigis garanteeritakse kohalikele omavalitsustele oma õiguste kohtus kaitsmise 
õigus, Krimmi Vabariigi riigivõimuorganite poolsete otsuste tulemusel tekkinud lisakulutuste 
kompenseerimisele ja kohalike omavalitsuste õiguste piiramise keeluga, mis kehtestatud Vene 
Föderatsiooni Konstitutsiooniga ja föderaalseadustega.

92.Artikkel.

Krimmi Vabariigis kohalike omavalitsuste organiseerimine, nende volitused ja nende 
organite tegevuse kord määratletakse, kooskõlas föderaalseadusega, Krimmi Vabariigi seadusega. 

IX Peatükk.
Krimmi Vabariigi Konstitutsiooni vastuvõtmine ja sellesse muudatuste 

tegemine.

93.Artikkel.

1.Krimmi Vabariigi Konstitutsioon võetakse vastu Krimmi Vabariigi Riiginõukogu poolt 
vähemalt kahekolmandikulise, kehtestatud saadikute arvust, häälteenamusega.

2.Krimmi Vabariigi Konstitutsioon jõustub selle ametliku avaldamise päevast.

94.Artikkel.

1.Krimmi Vabariigi Konstitutsiooni muudatuste tegemise ettepanekuid võivad esitada 
Krimmi Vabariigi Riigipea, Krimmi Vabariigi Riiginõukogu, aga samuti Krimmi Vabariigi 
Riiginõukogu saadikute grupp, kus on vähemalt kolmandik saadikute kehtestatud liikmete arvust.

2.Krimmi Vabariigi Konstitutsiooni muutmise tegemise ettepanek vormistatakse Krimmi 
Vabariigi  Konstitutsiooni muudatuste tegemise seaduse eelnõuna.

3.Krimmi Vabariigi Konstitutsiooni muudatuste tegemise seadus võetakse vastu Krimmi 
Vabariigi Riiginõukogu poolt vähemalt kahekolmandikulise häälteenamusega, kehtestatud saadikute 
arvust.

4.Krimmi Vabariigi Konstitutsiooni muudatuste tegemise seadus jõustub selle ametliku 



avaldamise päevast, kui seaduses eneses ei ole sätestatud teisiti.

             X Peatükk.
             Üleminekumäärused.

Kuni Krimmi Vabariigi Vene Föderatsiooni majandusliku, rahandusliku, krediidi ja 
õigussüsteemiga, Vene Föderatsiooni riigivõimuorganite süsteemi integreerimise küsimuste 
reguleerimiseni, aga samuti kuni käesoleva Konstitutsiooniga ettenähtud Krimmi Vabariigi seaduste 
ja muude normatiivsete õigusaktide vastuvõtmiseni rakendatakse Krimmi Vabariigi Konstitutsiooni, 
Vene Föderatsiooni ja Krimmi Vabariigi vahelise Krimmi Vabariigi Vene Föderatsiooni 
vastuvõtmise ja Vene Föderatsioonis kooseisus uute subjektide moodustamise Lepingu määruste 
järgi ning Föderaalse konstitutsioonilise „Krimmi Vabariigi Vene Föderatsiooni võtmise ja Vene 
Föderatsioonis uute subjektide – Krimmi Vabariigi ja föderaalse tähtsusega linna, Sevatoopoli 
moodustamise seaduse“ määrusi arvestades.

***

Tõlkides säilitasin venekeelses tektis kasutatud vormi. Topeltkaarsulgudes on eestikeelne 
analoogia.  Глава Республики Крым – jäi Krimmi Vabariigi Riigipeaks ja Vene Föderatsiooni 
President jäi presidendiks. Jne. 
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