
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

1. Γεωργική γη 
Το πρώτο στάδιο της αναθεώρησης του νομοθετικού πλαισίου για το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς, που υιοθετήθηκε το 2001, είχε σαν στόχο την απελευθέρωση 
της αγοράς γης για εμπορικές χρήσεις. Έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες 
τροποποιήσεις και έχουν υιοθετηθεί συμπληρωματικές διατάξεις με τελευταία την 
υιοθέτηση του νόμου για τις κατηγορίες γαιών το 2005. Παρά τις αντιρρήσεις και 
περιορισμούς από μέρους βουλευτών της Κρατικής Δούμας και ορισμένων διοικήσεων 
των περιφερειών για αγορά γης από αλλοδαπούς, η απελευθέρωση του ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται πραγματικότητα.  

Προς το παρόν, προβλέπεται διαφορετική αντιμετώπιση για τη γη και για τα 
ακίνητα. Ειδικότερα στην περίπτωση της γεωργικής γης, ξένοι υπήκοοι δεν έχουν το 
δικαίωμα ιδιοκτησίας αλλά μόνο ενοικίασης για διάστημα συνήθως 49 ετών 
ανανεώσιμο. Επίσης, ρωσικά νομικά πρόσωπα στο κεφάλαιο των οποίων η ξένη 
συμμετοχή ξεπερνά το 50% δεν έχουν δικαίωμα ιδιοκτησίας γεωργικής γης. Αν και δεν 
υπάρχει ρητή αναφορά στη νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία οι αλλοδαπά φυσικά και 
νομικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας οικοπέδων, ερμηνεύοντας τον Κώδικα 
Γαιών διαφαίνεται ότι η δυνατότητα αυτή υπάρχει εκτός από των περιπτώσεων όπου 
τούτο ρητά απαγορεύεται και συγκεκριμένα: 

 στις παραμεθόριες περιοχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας, 
 στις περιοχές, που από τον νόμο τυγχάνουν ειδικής προστασίας, 
 στις περιοχές που ορίζονται από το νόμο. 

2.  Ακίνητα 
Τα αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα δύνανται να γίνουν ιδιοκτήτες 

ακινήτων στην Ρωσία.  
Η αγορά ενός ακινήτου γίνεται με συμβόλαιο πώλησης, το οποίο περιγράφει το 

ακίνητο και την τιμή του. Η νέα ιδιοκτησία πρέπει να εγγράφεται στο 
Υποθηκοφυλακείο, όπου καταγράφονται όλα τα ακίνητα. Το Υποθηκοφυλακείο 
διαθέτει Γραφεία σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Στην Μόσχα λειτουργεί το 
Υποθηκοφυλακείο του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Η κατασκευή ενός ακινήτου απαιτεί την απόκτηση πολλών αδειών. Με την 
περάτωση της κατασκευής του ακινήτου, απαιτείται η έγκριση από την Ειδική Επιτροπή 
κατασκευών του κράτους. Εκτός των ανωτέρω πρέπει να υποβληθούν σχετικές αιτήσεις 
παροχής ενέργειας για θέρμανση (φυσικό αέριο) και ηλεκτροδότησης και ύδατος. 

Ο φόρος ακινήτου εξαρτάται από την τοποθεσία και την χρήση της γης. Το  
ύψος του φόρου  δεν εξαρτάται μόνο από τα οικονομικά αποτελέσματα των ιδιοκτητών, 
αλλά από την ετήσια σταθερή αξία του ακινήτου ανά τ.μ. (αντικειμενική αξία). Στα 
ακίνητα επιβάλλονται και περιφερειακοί φόροι. Για την γεωργική γη το ποσοστό 
φορολογίας ορίζεται από τους δήμους και διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. 

3. Συμπεράσματα 
Τα αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να 

αγοράσουν ή να μισθώσουν από το κράτος (λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν ισχύουσες 
εξαιρέσεις). 

Όσον αφορά τη γεωργική γη, κάθε αλλοδαπό φυσικό και νομικό πρόσωπο έχει, 
κατά κανόνα, δικαίωμα ενοικίασης για περιορισμένο χρονικό διάστημα και όχι 
ιδιοκτησίας. Όσον αφορά τα ακίνητα, κάθε αλλοδαπό φυσικό και νομικό πρόσωπο 
δύναται να γίνει ιδιοκτήτης μέσω αγοράς ή και  κατασκευής. 

Πληροφορίες για το ισχύον καθεστώς ιδιοκτησίας γης και ακινήτων 
βρίσκονται στην παρακάτω δ/νση στα ρωσικά: 
http://www.garweb.ru/project/law/doc/12024624/12024624-001.htm 


