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Statsskick
 Statsskick och politik ←  Ryska federationen

Ryska federationen är en federal republik. Ryska federationens författning ändrades 12
december 1993 och ersatte då den sovjetiska författningen från 1978. Författningen drar
upp tydliga gränser mellan den verkställande makten (presidenten och regeringen), den
lagstiftande makten (parlamentet) samt den dömande makten (domstolsväsendet).
Ryska federationen har kritiserats för att inte alltid följa denna maktdelning i praktiken.

Författningen från 1993, tillsammans med det politiska systemet i Ryska federationen,
ger presidenten omfattande makt. Samtidigt behöver regeringen stöd och förtroende från
parlamentet. Om det råder oenighet mellan president och parlament har presidenten,
enligt författningen, det avgörande ordet.

Genom ett tillägg i författningen 2008 förlängdes mandatperioden för både statschefen
(presidenten) och parlamentet. Ryska federationens presidentperiod är numera sex år, i
stället för som tidigare, fyra år. Presidenten kan också väljas om mer än en gång.

2008 års författningsändring innebar att Vladimir Putin kunde väljas om för en fjärde
mandatperiod i valet 2018.

Ryska federationen består av 83 administrativa och territoriella enheter, så kallade
federationssubjekt, med olika status. De 21 autonoma så kallade republikerna, samt ett
autonomt län (oblast) och de fyra autonoma kretsarna (okrug) bär namn efter
ursprungsbefolkningar, som dock inte alltid utgör majoritet i områdena. Därtill kommer
46 län (oblast), nio territorier (kraj) samt städerna Moskva och Sankt Petersburg (federala

städer). Även den ukrainska halvön Krim, som annekterades i februari 2014, räknas av
Ryska federationen som en autonom republik, men erkänns inte internationellt som en
del av Ryska federationen. Se vidare Krim. Ryska federationen räknar också staden
Sevastopol på Krim som en federal stad, något som inte heller erkänts nationellt. Enligt
Ryska federationen finns det alltså 85 federationssubjekt.

Presidenten väljs sedan presidentvalet 2012 för en sexårig mandatperiod, enligt
lagändringen som gjordes 2008 (se ovan). Presidenten föreslår regeringschef, som
parlamentet dock måste godkänna, och utser övriga ministrar efter premiärministerns
förslag. Presidenten anger riktlinjer för inrikespolitiken och ansvarar för utrikespolitiken.
Flera myndigheter och ministerier lyder direkt under Ryska federationens president,
exempelvis inrikesministeriet, utrikesministeriet, försvarsministeriet, justitieministeriet
samt federala säkerhetstjänsten och underrättelsetjänsten. Ryska federationens president
är högsta befälhavare, men räknas inte som medlem av regeringen. Presidenten har rätt
att utfärda dekret med omedelbar verkan. Dekreten får inte strida mot konstitutionen.
Presidenten har rätt att upplösa parlamentet och att införa undantagstillstånd. Ryska
federationens president måste vara över 35 år och ha bott i Ryska federationen i minst tio
år. Presidenten kan avsättas efter riksrättsförfarande.
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Parlamentet, eller det lagstiftande och representativa organet, är Ryska federationens
federala församling, som består av två kamrar. Federationsrådet är ryska parlamentets
överhus. Det består av 170 senatorer, två från var och en av federationens samtliga
federationsobjekt. Detta innebär att även olagligt annekterade ukrainska områden är
representerade i federationsrådet. Federationsrådet består av representanter som inte
valts i direktval bland de ryska medborgarna. Underhuset heter duman eller statsduman

och har 450 ledamöter, vilka utses i val med ett blandat valsystem. Hälften av
ledamöterna väljs i enmansvalkretsar och i proportionella val. Statsduman infördes 1906
och var Ryska federationens första valda parlament. Från och med valet i december 2011
förlängdes dumans mandatperiod till fem år.

Författningsdomstolen består av 19 domare, vilka föreslås av presidenten och utses av
federationsrådet.
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