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RUSYA FEDERASYONU İDARİ SUÇLAR KANUNU 

LGBT KARŞITI DÜZENLEME 

 

30 Aralık 2001 tarih ve 195-FZ1 numaralı "Rusya Federasyonu İdari Suçlar 

Kanunu" (5 Aralık 2022 tarihli değişiklik sonrası şekliyle). 

Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanunu - Madde 6.21 - Geleneksel olmayan 

cinsel ilişkiler ve/veya tercihler ve cinsiyet değişikliğinin propagandası. (05 Aralık 2022 

tarih ve 479-FZ sayılı Federal Kanun ile değiştirildiği şekliyle). 

1. Geleneksel olmayan (olağandışı) cinsel tutumlar oluşturmaya, bu tür eşcinsel 

ilişkilerin ve/veya tercihlerin ya da cinsiyet değiştirmenin özendirilmesine, ya da geleneksel 

ve geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin ve/veya tercihlerin sosyal eşitliğine dair çarpık 

görüşler meydana getirmeye yönelik, kamuya açık alanlarda gerçekleştirilmiş eylemler 

içerecek ve/veya bilgi yayacak şekilde geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin ve/veya 

tercihlerin ya da cinsiyet değişikliğin propagandasının yapılması; ya da geleneksel olmayan 

cinsel ilişkilere ve/veya tercihlere ya da cinsiyet değişimine ilgi uyandıracak bu tür ilişkiler 

ve/veya tercihler ya da cinsiyet değişikliği hakkındaki bilgilerin empozesi, eğer bu eylemler 

bu kanunun 6.21.1 maddesi uyarınca öngörülen durumlar haricinde adli ceza gerektiren 

davranış emareleri taşımıyorsa,  

vatandaşlar için elli bin rubleden yüz bin rubleye; kamu personeli için yüz bin rubleden 

iki yüz bin rubleye; tüzel kişiler için sekiz yüz bin rubleden bir milyon rubleye kadar idari 

para cezası veya faaliyetlerinin doksan güne kadar bir süreyle askıya alınması şeklinde idari 

ceza verilmesini gerektirir. 

2. Bu maddenin 1. fıkrasında öngörülen ve reşit olmayan kimseler arasında işlenen 

eylemler, adli ceza gerektiren davranış emareleri taşımıyorsa, 

vatandaşlar için yüz bin rubleden iki yüz bin rubleye, kamu personeli için iki yüz bin 

rubleden dört yüz bin rubleye, tüzel kişiler için bir milyon rubleden iki milyon rubleye kadar 

                                                           
1 FZ (ФЗ): “Federal Kanun” ibaresinin baş harfleri ile kısaltılmış yazılışı. 
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idari para cezası veya faaliyetlerinin doksan güne kadar bir süreyle askıya alınması şeklinde 

idari ceza verilmesini gerektirir. 

3. Bu maddenin 1. fıkrasında öngörülen, kitle iletişim araçları ve/veya bilgi ve iletişim 

ağları (internet dâhil) kullanılarak işlenen eylemler, adli ceza gerektiren davranış emareleri 

taşımıyorsa, 

vatandaşlar için yüz bin rubleden iki yüz bin rubleye, kamu personeli için iki yüz bin 

rubleden dört yüz bin rubleye, tüzel kişiler için bir milyon rubleden dört milyon rubleye 

kadar idari para cezası veya faaliyetlerinin doksan güne kadar bir süreyle askıya alınması 

şeklinde idari ceza verilmesini gerektirir. 

 

4. Bu maddenin 2. fıkrasında öngörülen, kitle iletişim araçları ve/veya bilgi ve iletişim 

ağları (internet dâhil) kullanılarak işlenen eylemler, adli ceza gerektiren davranış emareleri 

taşımıyorsa, 

vatandaşlar için iki yüz bin rubleden dört yüz bin rubleye, kamu personeli için dört yüz 

bin rubleden sekiz yüz bin rubleye, tüzel kişiler için iki milyon rubleden beş milyon rubleye 

kadar idari para cezası veya faaliyetlerinin doksan güne kadar bir süreyle askıya alınması 

şeklinde idari ceza verilmesini gerektirir. 

5. Bu maddenin 1. fıkrasında öngörülen ve yabancı bir vatandaş veya vatansız bir kişi 

tarafından işlenen eylemler, adli ceza gerektiren davranış emareleri taşımıyorsa, 

elli bin rubleden yüz bin rubleye kadar idari para cezası ile birlikte Rusya 

Federasyonu'ndan idari sınır dışı etme cezası veya on beş güne kadar idari tutuklama ile 

birlikte Rusya Federasyonu'ndan idari sınır dışı etme cezası verilmesini gerektirir. 

6. Bu maddenin 2. fıkrasında öngörülen ve yabancı bir vatandaş veya vatansız bir kişi 

tarafından işlenen eylemler, adli ceza gerektiren davranış emareleri taşımıyorsa, 

yüz bin rubleden iki yüz bin rubleye kadar idari para cezası ile birlikte Rusya 

Federasyonu'ndan idari sınır dışı etme cezası veya on beş güne kadar idari tutuklama ile 

birlikte Rusya Federasyonu'ndan idari sınır dışı etme cezası verilmesini gerektirir. 

7. Bu maddenin 1. fıkrasında öngörülen, kitle iletişim araçları ve/veya bilgi ve iletişim 

ağları (internet dâhil) kullanılarak yabancı bir vatandaş veya vatansız bir kişi tarafından 

işlenen eylemler, adli ceza gerektiren davranış emareleri taşımıyorsa, 
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yüz bin rubleden iki yüz bin rubleye kadar idari para cezası ile birlikte Rusya 

Federasyonu'ndan idari sınır dışı etme cezası veya on beş güne kadar idari tutuklama ile 

birlikte Rusya Federasyonu'ndan idari sınır dışı etme cezası verilmesini gerektirir. 

8. Bu maddenin 2. fıkrasında öngörülen, kitle iletişim araçları ve/veya bilgi ve iletişim 

ağları (internet dâhil) kullanılarak yabancı bir vatandaş veya vatansız bir kişi tarafından 

işlenen eylemler, adli ceza gerektiren davranış emareleri taşımıyorsa, 

iki yüz bin rubleden dört yüz bin rubleye kadar idari para cezası ile birlikte Rusya 

Federasyonu'ndan idari sınır dışı etme cezası veya on beş güne kadar idari tutuklama ile 

birlikte Rusya Federasyonu'ndan idari sınır dışı etme cezası verilmesini gerektirir. 

Kanunun ilk yayın tarihi 2013. 

Madde 6.21. Geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin reşit olmayanlar arasında 

propagandası. 

(29 Haziran 2013 tarih ve 135-FZ sayılı Federal Kanun ile getirilmiştir). 

1. Reşit olmayan kimseler arasında geleneksel olmayan cinsel tutumlar oluşturmaya, 

bu tür eşcinsel ilişkileri özendirmeye, geleneksel ve geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin 

sosyal eşitliğine dair çarpık görüşler meydana getirmeye yönelik bilgilerin ve geleneksel 

olmayan cinsel ilişkilerin reşit olmayan kimseler arasında propagandasının yapılması, ya da 

geleneksel olmayan cinsel ilişkiler hakkında bu tür ilişkilere ilgi uyandıracak bilgilerin 

empozesi, eğer bu eylemler adli ceza gerektiren davranışlar taşımıyorsa,  

vatandaşlar için dört bin rubleden beş bin rubleye, kamu personeli için kırk bin rubleden 

elli bin rubleye, tüzel kişiler için sekiz yüz bin rubleden bir milyon rubleye kadar idari para 

cezası veya faaliyetlerinin doksan güne kadar bir süreyle askıya alınması şeklinde idari ceza 

verilmesini gerektirir. 

2. Bu maddenin 1. fıkrasında öngörülen, kitle iletişim araçları ve/veya bilgi ve iletişim 

ağları (internet dâhil) kullanılarak işlenen eylemler, adli ceza gerektiren davranışlar 

taşımıyorsa, 

vatandaşlar için elli bin rubleden yüz bin rubleye, kamu personeli için yüz bin rubleden 

iki yüz bin rubleye kadar, tüzel kişiler için bir milyon ruble tutarında idari para cezası veya 

faaliyetlerinin doksan güne kadar bir süreyle askıya alınması şeklinde idari ceza verilmesini 

gerektirir. 
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3. Bu maddenin 1. fıkrasında öngörülen ve yabancı bir vatandaş veya vatansız bir kişi 

tarafından işlenen eylemler, adli ceza gerektiren davranışlar taşımıyorsa, 

dört bin rubleden beş bin rubleye kadar idari para cezası ile birlikte Rusya 

Federasyonu'ndan idari sınır dışı etme cezası veya on beş güne kadar idari tutuklama ile 

birlikte Rusya Federasyonu'ndan idari sınır dışı etme cezası verilmesini gerektirir. 

4. Bu maddenin 1. fıkrasında öngörülen ve yabancı bir vatandaş veya vatansız bir kişi 

tarafından kitle iletişim araçları ve/veya bilgi ve iletişim ağları (internet dâhil) kullanılarak 

işlenen eylemler, adli ceza gerektiren davranışlar taşımıyorsa, 

elli bin rubleden yüz bin rubleye kadar idari para cezası ile birlikte Rusya 

Federasyonu'ndan idari sınır dışı etme cezası veya on beş güne kadar idari tutuklama ile 

birlikte Rusya Federasyonu'ndan idari sınır dışı etme cezası verilmesini gerektirir. 

Kanunun yürürlükteki hali. 

Madde 6.21.2. Reşit olmayanlar arasında geleneksel olmayan cinsel ilişkileri 

ve/veya tercihleri gösteren ya da reşit olmayanların cinsiyetlerini değiştirmeyi 

istemelerine sebep olabilecek türden bilgilerin yayımı. 

(5 Aralık 2022 tarihli ve 479-FZ sayılı Federal Kanun ile yürürlüğe girmiştir.) 

1. Geleneksel olmayan cinsel ilişkiler ve/veya tercihlerin tasviri ve temsili (resmi, 

görüntüsü) de dâhil olmak üzere, geleneksel olmayan cinsel ilişkileri ve/veya tercihleri 

gösteren bilgilerin reşit olmayanlar arasında yayımı, ya da reşit olmayanların cinsiyetlerini 

değiştirmeyi istemelerine neden olabilecek eylemler, bu kanunun 6.21 maddesinin 2. fıkrası 

uyarınca öngörülen durumlar dışında adli ceza gerektiren davranış emareleri taşımıyorsa,  

vatandaşlar için elli bin rubleden yüz bin rubleye, kamu personeli için yüz bin rubleden 

iki yüz bin rubleye, tüzel kişiler için sekiz yüz bin rubleden bir milyon rubleye kadar idari 

para cezası veya faaliyetlerinin doksan güne kadar bir süre için askıya alınması şeklinde 

idari ceza verilmesini gerektirir. 

2. Bu kanunun 6.21. maddesinin 4. fıkrasında öngörülen durumlar dışında, (yine) bu 

maddenin 1. fıkrasında öngörülen, kitle iletişim araçları ve/veya bilgi ve iletişim ağları 

(internet dâhil) kullanılarak işlenen eylemler, adli ceza gerektiren davranış emareleri 

taşımıyorsa,  



5 
 

vatandaşlar için yüz bin rubleden iki yüz bin rubleye, kamu personeli için iki yüz bin 

rubleden dört yüz bin rubleye, tüzel kişiler için bir milyon rubleden dört milyon rubleye 

kadar idari para cezası veya faaliyetlerinin doksan güne kadar bir süreyle askıya alınması 

şeklinde idari ceza verilmesini gerektirir. 

3. Bu kanunun 6.21. maddesinin 6. fıkrasında öngörülen durumlar dışında, (yine) bu 

kanunun 1. fıkrasında öngörülen ve yabancı bir vatandaş veya vatansız bir kişi tarafından 

işlenen eylemler, adli ceza gerektiren davranış emareleri taşımıyorsa, 

elli bin rubleden yüz bin rubleye kadar idari para cezası ile birlikte Rusya 

Federasyonu'ndan idari sınır dışı etme cezası veya on beş güne kadar idari tutuklama ile 

birlikte Rusya Federasyonu'ndan idari sınır dışı etme cezası verilmesini gerektirir. 

4. Bu kanunun 6.21. maddesinin 8. fıkrasında öngörülen durumlar dışında, (yine) bu 

maddenin 1. fıkrasında öngörülen ve yabancı bir vatandaş veya vatansız bir kişi tarafından 

kitle iletişim araçları ve/veya bilgi ve iletişim ağları (internet dâhil) kullanılarak işlenen 

eylemler, adli ceza gerektiren davranış emareleri taşımıyorsa, 

yüz bin rubleden iki yüz bin rubleye kadar idari para cezası ile birlikte Rusya 

Federasyonu'ndan idari sınır dışı etme cezası veya on beş güne kadar idari tutuklama ile 

birlikte Rusya Federasyonu'ndan idari sınır dışı etme cezası verilmesini gerektirir. 

 

 


