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  شيری. م. ا: فرستنده

  ٢٠١۴ مارچ ١٢
  

  ]قانون اساسی ستالينی اتحاد شوروی[
]٢[  

  

  دوم فصل

  فدرال وتابعيت اتحاد عضو ھای جمھوری ھای خلق حقوق

 که مسائلی در تنھا و حاضر، اساسی قانون در مقرر ھای محدوديت جز به اتحاد عضو ھای یجمھور  حاکميت-٣ اصل

 از ھريک ھا، محدوديت اين از نظر قطع. ندارد ديگری محدوديت گونه ھيچ است، شده گذاشته اتحاد صالحيت در

 حافظ سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد. نمايد می اعمال مستقل ای گونه به را خود دولتی قدرت عضو، ھای جمھوری

  .است عضو ھای جمھوری حاکميت حقوق

  .دارد می محفوظ خود برای را اتحاد از آزادانه خروج حق عضو، ھای جمھوری از يک  ھر-۴ اصل

  .دھند می خود اساسی قوانين در راتیييتغ عضو ھای جمھوری حاضر، اساسی قانون با ھماھنگی  جھت-۵ اصل

 يا محدودسازی ر،ييتغ جھت ھمچنين کرد؛ نخواھد رييتغ ھا آن موافقت بدون اتحاد، عضو ھای جمھوری  قلمرو-۶ اصل

  .است ضروری اتحاد در کننده شرکت ھای جمھوریۀ کلي موافقت ،۴ اصل لغو

  .شود می مقرر فدرال واحد تابعيت يک تنھا اتحاد، عضو ھای جمھوری شھروندان تمامی  برای-٧ اصل

  

  سوم فصل

  سوسياليستی شوروی جماھير حادات شوراھایۀ گنگر

ۀ کنگر ھای اجالسيه ميانۀ فاصل در و شوراھاۀ کنگر سوسياليستی، شوروی جماھير اتحاد قدرت عالی  ارگان-٨ اصل

  .ھاست مليت شورای و اتحاد شورای از متشکل سوسياليستی، شوروی جماھير اتحاد مرکزی اجرائیۀ کميت  شوراھا،

 نوع از مناطقی شوراھای و شھری شوراھای نمايندگان از سوسياليستی شوروی اھيرجم اتحاد شوراھایۀ  کنگر-٩اصل

 در نماينده يک قرار به ئیروستا شوراھای نمايندگان و دھنده رأی نفر ٢۵٠٠٠ ھر ازاء در نماينده يک قرار به شھر

  . است يافته تشکيل سکنه نفر ١٢۵٠٠٠ھر ازاء

  :شوند می برگزيده زير طرق به سوسياليستی شوروی ماھيرج اتحاد شوراھای ۀکنگر  نمايندگان-١٠ اصل

 وجود یئ منطقه و ارضی تقسيمات که ئیجا در عضو، ھای جمھوری شوراھای ھای کنگره در مستقيم، طور  به-)الف

   باشد؛ نداشته

  شد؛با داشته وجود تقسيمات اين آنجا در که عضو ھای جمھوری از دسته آن نواحی و مناطق ھای کنگره  در-)ب
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 ھای کنگره در و ارمنستان، و گرجستان آذربايجان، شوروی سوسياليستی ھای جمھوری شوراھای ھای کنگره  در-)پ

  .نباشد يا بوده یئ منطقه و  سرزمينی ھای بندی تقسيم از قسمتی که آن از اعم خودمختار نواحی و ھا جمھوری شوراھای

 ۀکميت توسط بار يک سال دو ھر سوسياليستی شوروی ماھيرج اتحاد شوراھایۀ کنگر عادی ھای  اجالسيه- ١١ اصل

 توسط کنگره ۀالعاد فوق ھای اجالسيه ھمچنين. شود می برگزار سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد مرکزی اجرائی

 اتحاد، شورای درخواست به بنا کميته، اين خود پيشگامی با سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد مرکزی اجرائی ۀکميت

  .گردد می تشکيل عضو جمھوری دو يا و ھا مليت ایشور

 مقرر موعد در سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد شوراھایۀ کنگر برگزاری از مانع ئیاستثنا شرايط  چنانچه-١٢اصل

  .کند موکول بعد به را کنگره تشکيل که دارد حق سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد مرکزی اجرائیۀ کميت گردد،

  

  چھارم فصل

  سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد مرکزی کميتۀ اجرائی

  .ھاست مليت شورای و اتحاد شورای از مرکب سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد مرکزی اجرائیۀ  کميت-١٣ اصل

 جمھوری نمايندگان ميان از را اتحاد شورای اعضای سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد شوراھایۀ  کنگر- ١۴ صلا

  .نمايند می انتخاب کنگره سوی از شده نييتع تعداد به و ھا جمھوری جمعيت سبتن به عضو ھای

 قرار به خودمختار ھای جمھوری و عضو سوسياليستی شوروی ھای جمھوری نمايندگان از ھا مليت  شورای- ١۵ اصل

. يابد می تشکيل نطقهم ھر برای نماينده يک قرار به خودمختار مناطق نمايندگان نيز و جمھوری، ھر برای نماينده پنج

  .گردد می تصويب سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد شوراھایۀ کنگر  توسط کالً  ھا مليت شورای ترکيب

 اجرائیۀ کميتۀ رئيس تأھي سوی از که را مصوباتی و قوانين فرامين، کليه ھا مليت شورای و اتحاد  شورای- ١۶ اصل

 عضو ھای جمھوری مرکزی اجرائی ھای کميته سوسياليستی، یشورو جماھير اتحاد خلق کميسرھای شورای مرکزی،

 شده، تدوين ھا مليت شورای و اتحاد شورای ابتکار به که را مصوباتی و قوانين فرامين، نيز و شود می تسليم ھا آن به

  .دھد می قرار بررسی مورد

 اعالم را ھا نامه نئيآ و مصوبات ،فرامين قوانين، سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد  مرکزی اجرائیۀ  کميت-١٧ اصل

 تأھي عملۀ حيط و سازد می متمرکز را سوسياليستی شوروی جماھير اتحادۀ ادار و قانونگذاری به مربوط امور و نموده

  .نمايد می نييتع را سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد خلق کميسرھای شورای و خود ۀرئيس

 شوروی جماھير اتحاد اقتصادی و سياسی زندگی کلی قواعد که حال عين در مصوبات، و فرامين  تمامی- ١٨ اصل

 جماھير اتحاد عمومی ھای ارگان موجود کرد عملۀ نحو در ای ريشه راتیييتغ و سازند می مشخص را سوسياليستی

 شوروی جماھير اتحاد مرکزی اجرائیۀ کميت تصويت و بررسی مورد الزاماً  نمايند، می ايجاد سوسياليستی شوروی

  .گيرند می قرار وسياليستیس

 الزام طور به و بالفاصله مرکزی اجرائی ۀکميت سوی از شده اعالم ھای نامه نئيآ و مصوبات فرامين،  تمامی- ١٩ اصل

  .شوند می گذاشته ءاجرا به سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد قلمرو تمامی در آور

 نئيآ و مصوبات فرامين، ابطال يا تعليق حق يستیسوسيال شوروی جماھير اتحاد مرکزی اجرائیۀ  کميت-٢٠ اصل

 عضو ھای جمھوری از يک ھر مرکزی اجرائیۀ کميت و شوراھاۀ کنگر و خودۀ رئيس تأھي سوی از صادره ھای نامه

  .باشد می دارا را سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد قلمرو در قدرت عالی ھای ارگان ساير و اتحاد

 حد کميته آنۀ رئيس تأھي توسط سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد مرکزی اجرائیۀ تکمي عادی ھای جلسه - ٢١ اصل

. شود می برگزار سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد شوراھایۀ کنگر عادی ھای اجالسيه ميانۀ فاصل در بار سه اقل
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 ئیاجراۀکميتۀ رئيس تأھي متصمي به بنا سوسياليستی، شوروی جماھير اتحاد مرکزی اجرائیۀ کميتۀ العاد فوق ھای جلسه

 و ھا مليت شورایۀ رئيس ھيأت يا اتحاد شورایۀ رئيس تأھي درخواست به سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد مرکزی

  .شود می تشکيل عضو ھای جمھوری از يک ھر مرکزی اجرائیۀ کميت درخواست به بنا نيز

 تصويب از پس تنھا سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد مرکزی کميتۀ اجرائی بررسی تحت قانونی  لوايح-٢٢ اصل

 قانونی قدرت سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد مرکزی کميتۀ اجرائی اعالم و ھا مليت شورای و اتحاد شورای

  .داشت خواھند

 که آشتی کمسيون يک در موضوع ھا، مليت شورای و اتحاد شورای ميان نظر اختالف وجود صورت  در-٢٣ اصل

  .گردد می مطرح شود، می منصوب راھاشو اين توسط

 مليت شورای و اتحاد شورای مشترک جلسۀ در موضوع آشتی، کميسيون در توافق حصول عدم صورت  در- ٢۴ اصل

 دسته ب آراء اکثريت ھا، مليت شورای در چه و اتحاد شورای در چه که صورتی در. گيرد می قرار بررسی مورد ھا

 شوراھای اتحاد شوراھایۀ کنگرۀ العاد فوق يا عادیۀ اجالسي تصميم به موضوع نھاارگا از يکی درخواست به  نيامد،

  .شود می واگذار سوسياليستی شوروی جماھير

 نه از مرکب ای رئيسه ھيأت يک ھر خود، ھای اجالسيه کردن آماده جھت ھا مليت شورای  و اتحاد  شورای- ٢۵ اصل

  .گزينند می بر خويش برای عضو

 ھيأت سوسياليستی، شوروی جماھير اتحاد مرکزی کميتۀ اجرائی ھای ۀ جلسهفاصل در قدرت الیع  ارگان-٢۶ اصل

 مرکزی کميتۀ اجرائی توسط عضو ٢٧ با که است سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد مرکزی کميتۀ اجرائی ۀسيرئ

ۀ رئيس ھيأت تشکيل جھت. باشد می ھا مليت شورای و اتحاد شورای ھای رئيسه ھيأت شامل کل در و شود می تشکيل

 اساسی قانون ٣٧و ٢۶ اصول( سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد  خلق کميسرھای شورای و مرکزی کميتۀ اجرائی

  .گيرد می صورت جداگانه طور به ھريک برای ھا مليت شورای و اتحاد شورای از مشترکی جلسۀ) حاضر

 ھيأت اعضای ميان از و اتحاد عضو ھای جمھوری ادتعد اساس بر را خود سایؤر مرکزی کميتۀ اجرائی -٢٧ اصل

  .گزيند برمی سوسياليستی شوروی جماھير  اتحاد مرکزی کميتۀ اجرائی ۀرئيس

 شوروی جماھير  اتحاد شوراھایۀ کنگر مقابل در سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد مرکزی کميتۀ اجرائی -٢٨ اصل

  .است ولؤمس سوسياليستی

  پنچم فصل

  سوسياليستی شوروی  ھای جمھوری مرکزی اجرائی ميتهکۀ رئيس ھيأت

 ھای اجالسيه ميان زمانیۀ فاصل در سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد مرکزی کميتۀ اجرائیۀ رئيس ھيأت -٢٩ اصل

  .باشد می سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد اداری و اجرائی مقننی، قدرت عالی ارگان کميته، اين

 بر قدرت ھای ارگان کليه طريق از سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد مرکزی يتۀ اجرائیکمۀ رئيس ھيأت -٣٠ اصل

 کميتۀ اجرائی و شوراھاۀ کنگر ھای نامه تصويب اجرای و سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد اساسی قانون کاربست

  .نمايد می نظارت سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد مرکزی

 ھای نامه تصويب ابطال و تعليق حق سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد مرکزی جرائیکميتۀ اۀ رئيس ھيأت - ٣١ اصل

 ھای نامه تصويب ھمچنين و سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد خلق مختلف کميسارياھای خلق، کميسرھای شورای

  .دارد را عضو ھای  جمھوری خلق ھای کميسر شوراھای و مرکزی اجرائی ھای کميته
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ۀ کنگر مصوبات دارد حق خلق سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد مرکزی کميتۀ اجرائیۀ ئيسر ھيأت - ٣٢ اصل

 اتحاد مرکزی اجرائی ۀکميت به دئيتأ و رسيدگی جھت سپس و درآورده تعليق حالت به را عضو ھای جمھوری شوراھای

  .نمايد ارائه سوسياليستی شوروی جماھير

 ھا نامه نئيآ و ھا نامه تصويب فرامين، سوسياليستی شوروی جماھير تحادا مرکزی کميتۀ اجرائیۀ رئيس ھيأت - ٣٣ اصل

 اتحاد مختلف ھای نھاد خلق، کميسرھای شورای سوی از تقديمی ھای نامه تصويب و فرامين لوايح، نموده، صادر را

 ارگان گردي و ھا آن ھای رئيسه ھيأت عضو، ھای جمھوری مرکزی اجرائی ھای کميته سوسياليستی، شوروی جماھير

  .دھد می قرار رسيدگی مورد را قدرت ھای

 جماھير اتحاد خلق کميسرھای شورای و آنۀ رئيس ھيأت و مرکزی کميتۀ اجرائی ھای نامه تصويب و  فرامين- ٣۴ اصل

 ارمنی، گرجی، بالکانی، روسی اوکراينی، روسی،( عضو ھای جمھوری در رايج ھای زبان به سوسياليستی شوروی

  .شود می منتشر]) پارسی[تاجيکی ترکمنی، ازبکی، آذری،

 به مربوط مسائل طرف يک از سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد مرکزی کميتۀ اجرائیۀ رئيس ھيأت -٣۵ اصل

 ديگر طرف از و سوسياليستی، شوروی جماھير اتحاد خلق کميسارياھای با خلق کميسرھای شورایۀ جانب دو مناسبات

  .نمايد می تنظيم را ھا آنۀ رئيس ھيأت با عضو ھای جمھوری خلق کميسرھای شوراھای لمتقاب روابط به مربوط مسايل

 اتحاد مرکزی کميتۀ اجرائی برابر در سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد  مرکزی کميتۀ اجرائیۀ رئيس ھيأت -٣۶ اصل

  .است ولؤمس سوسياليستی شوروی جماھير

  

  ششم فصل

  سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد خلق کميسرھای شورای

 اتحاد مرکزیۀ کميت اداری و اجرائی ارگان سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد خلق کميسرھای  شورای-٣٧ اصل

  :است يافته تشکيل زير اعضای از کميته اين توسط و باشد می سوسياليستی شوروی جماھير

  دفاع؛ و کار شورای و سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد  خلق ھای کميسر شورای رئيس

  رئيس؛ باين

  دولتی، ريزی برنامه کميسيون رئيس

  خارجه؛ امور در خلق کميسر

  ؛ئیدريا و نظامی امور در خلق کميسر

  خارجی؛ تجارت امور در خلق کميسر

  ارتباطات؛ و راه امور در خلق کميسر

  ؛ئیدريا نقل و حمل امور در خلق کميسر

  تلگراف؛ و پست امور در خلق کميسر

  دھقانی؛ و کارگری بازرسی امور در خلق کميسر

  ملی؛ اقتصاد عالی شورای رئيس

  ی؛زکشاور امور در خلق کميسر

  کار؛ امور در خلق کميسر 

  عمومی؛ مايحتاج امور در خلق کميسر

  مالی؛ امور در خلق کميسر
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 مرکزی یکميتۀ اجرائ توسط که چارچوبی در سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد خلق کميسرھای  شورای-٣٨ اصل

 اتحاد خلق کميسرھای شورایۀ نام نئيآ با مطابق و شود می مشخص آن برای سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد

 شوروی جماھير قلمرو تمامی در ءاالجرا الزم ھای نامه نئيآ و فرامين صدور به سوسياليستی، شوروی جماھير

  .پردازد می سوسياليستی

 ھر سوی از تقديمی ھای نامه تصويب و فرامين سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد خلق کميسرھای  شورای-٣٩ اصل

 ھای جمھوری مرکزی اجرائی ھای کميته سوی از يا سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد خلق کميسارياھای  از يک

  .دھد می قرار رسيدگی مورد را ھا آن ھای رئيسه ھيأت و عضو

کميتۀ  برابر در خود اقدامات جميع بابت از سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد خلق کميسرھای  شورای-۴٠ اصل

  .است ولؤمس آنۀ رئيس ھيأت و سوسياليستی شوروی جماھير  اتحاد مرکزی اجرائی

 از است ممکن سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد خلق کميسرھای شورای ھای نامه آئين و ھا نامه  تصويب- ۴١ اصل

 ابطال يا و آمده در تعليق حالت به آنۀ رئيس ھيأت و سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد مرکزی کميتۀ اجرائی سوی

  .شوند

 نامه تصويب و فرامين به نسبت توانند می ھا آنۀ رئيس ھيأت و عضو ھای جمھوری مرکزی اجرائی ۀ کميت-۴٢ اصل

 ھيأت  نزد-آيد پيش آن جرایا در ای وقفه آنکه  بدون- سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد خلق کميسرھای شورای  ھای

  .نمايند رسيدگی خواست در سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد مرکزی اجرائی ۀکميتۀ رئيس

  

  ھفتم فصل

  سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی ديوان

 یکميتۀ اجرائ جوار در سوسياليستی، شوروی جماھير اتحاد قلمرو در انقالبی قانونيت استقرار منظور  به-۴٣ اصل

  :گردد می ايجاد زير اختيارات با عالی ديوان يک سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد مرکزی

  فدرال؛ قانونگذاری به مربوط مسائل خصوص در عضو ھای جمھوری عالی ھای ديوان به ارشادی نظرياتۀ  ارائ)الف

 اتحاد عالی ديوان ادستاند پيشنھاد حسب عضو ھای جمھوری عالی ھای ديوان تصميمات و آراء احکام،  بررسی)ب

 ساير منافع به زدن صدمه صورت در) يا(و فدرال قوانين با ھا آن مطابقت عدم صورت در سوسياليستی شوروی جماھير

 اتحاد مرکزی کميتۀ اجرائی نزد در مزبور تصميمات و آراء احکام، در نظر تجديد تقاضای طرح نيز و ھا جمھوری

  سوسياليستی؛ شوروی جماھير

 قانون] با مطابقت[ نظر نقطه از عضو ھای جمھوری ھای نامه تصويب بودن قانونی خصوص در نظر الم اع)ج

  سوسياليستی؛ شوروی جماھير اتحاد مرکزی کميتۀ اجرائی درخواست حسب اساسی،

  عضو؛ ھای جمھوری ميان ئیقضا فاتاختال  حل)د

  .باشند می خود وظايف نجاما در خيانت به متھم که ای رتبه عالی کارمندان امور  بررسی)ه

  :پردازد می فعاليت به زير طرق از سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی  ديوان-۴۴ اصل

  سوسياليستی؛ شوروی جماھير اتحاد عالی عمومی ھيأت طريق  از)الف

  ؛سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد  عالی ديوان  کيفری دادرسی ھيأت و مدنی دادرسی ھيأت طريق  از)ب

  باری؛ نقل و حمل و عمومی احتياجات رفع ھيأت طريق  از)ج

  .نقل و حمل امور به مربوط ھيأت طريق  از)ھ
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 ديوان رئيس: يابد می تشکيل زير اعضای از سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی ديوان عمومی ھيأت -۴۵ اصل

 عالی ديوان  ھای ھيأت رؤسای عضو، ایھ جمھوری عالی ھای ديوان عمومی ھای ھيأت سایؤر رئيس، نايب عالی،

 شوروی جماھير اتحاد دولتی متحد سياسی کل ۀادار ۀنمايند آنان از يکی که سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد

 جماھير اتحاد  مرکزی کميتۀ اجرائیۀ رئيس ھيأت سوی از عالی ديوان رئيس نايب و رئيس. باشد می سوسياليستی

  .شوند یم منصوب سوسياليستی شوروی

 مرکزی کميتۀ اجرائیۀ رئيس ھيأت را وی معاون و سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی ديوان  دادستان-۴۶ اصل

 ولؤمس سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی ديوان دادستان. کند می انتخاب سوسياليستی، شوروی جماھير اتحاد

 از دفاع سوسياليستی، شوروی جماھير اتحاد عالی ديوان  صالحيتۀ حوز در واقع مسائل  کليه مورد در نظرياتۀ ارائ

 شوروی جماھير اتحاد عالی ديوان عمومی ھيأت تصميمات با موافقت عدم صورت در و ديوان اينۀ جلس در اتھام

 سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد مرکزی کميتۀ اجرائی ۀرئيس ھيأت نزد ھا آن به نسبت خواھی پژوھش سوسياليستی،

  .باشد می

 شوروی جماھير اتحاد عالی ديوان عمومیۀ جلس به بررسی جھت ۴٣ اصل در مذکور مسايلۀ احال  حق-۴٧ اصل

 عالی ديوان دادستان آن،ۀ رئيس ھيأت سوسياليستی، شوروی جماھير اتحاد مرکزی کميتۀ اجرائی آنِ  از فقط سوسياليستی

 جماھير اتحاد دولتی متحد سياسی کلۀ ادار و عضو، ھای ریجمھو ھای دادستان سوسياليستی، شوروی جماھير اتحاد

  . باشد می سوسياليستی شوروی

 ويژه دادرسی شعب زير امور بررسی برای سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی ديوان عمومی لساتج -۴٨ اصل

  :ميدھد تشکيل را

  غيره؛ و است، عضو جمھوری چند يا دو به طمربو و بوده ئیاستثنا اھميت حائز که مدنی و کيفری امور  بررسی)الف

 شوروی جماھير اتحاد خلق ھای کميسر شورای و مرکزی کميتۀ اجرائی اعضای شخصی جرائم  بررسی)ب

  سوسياليستی؛

 که دھد قرارمی بررسی مورد صورتی در فقط را الذکر فوق امور سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی ديوان

 ھا آن پيرامون ای ويژه تصميم خاص مورد ھر در آن رئيسه ھيأت با سوسياليستی شوروی يرجماھ اتحاد جرائی ۀکميت

  .باشند گرفته

  ھشتم فصل

  سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد خلق کميسارياھای

 اتحاد خلق کميسرھای  شورای صالحيت قلمرو جزو که عمومی ادارات مختلف شعب مستقيمۀ ادار  جھت-۴٩ اصل

 خلق کميساريای دوازده گردند، می محسوب حاضر اساسی قانون ٣٧ اصل در مذکور وسياليستیس شوروی جماھير

 شوروی جماھير اتحاد مرکزی کميتۀ اجرائی مصوب خلق کميسارياھای به مربوط مقرارات موجب به که شود می ايجاد

  .نمايند می وظيفه انجام سوسياليستی

  .شوند می تقسيم زير گروه دو به سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد خلق  کميسارياھای-۵٠ اصل

  فردند؛ به منحصر سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد تمامی برای که فدرال خلق  کميسارياھای)الف

  . سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد فدرال خلق   کميسارياھای)ب

  :دارند صالحيت يرز امور در سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد فدرال خلق  کميسارياھای-۵١ اصل

  خارجه؛ امور

  ؛ئیدريا و نظامی امور
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  خارجی؛ تجارت

  ارتباطات؛ و راه

  ؛ئیدريا نقل و حمل

  تلگراف؛ و پست

  :از عبارتند سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد متحد خلق  کميسارياھای-۵٢ اصل

  ملی اقتصاد عالی شورای

  کشاورزی امور در خلق کميسارياھای

  کار

  عمومی مايحتاج

   لیما

  دھقانی و کارگری بازرسی

 نمايندگانی عضو ھای جمھوری در دارد حق سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد فدرال خلق کميساريای  ھر-۵٣ اصل

  . باشند می کميساريا آن تابع مستقيماً  که باشد داشته

 ھای دستورالعمل که ستا ئیھا ارگان دارای سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد متحد خلق کميسارياھای  ھر- ۵۴ اصل

 جمھوری نام ھمان  ھا، جمھوری اين خلق کميسارياھای. گذارند می ءاجرا به مربوطه جمھوری قلمرو در را آن

  . دارند را مربوطه

 خلق کميسرھای شورای اعضای زا يکی سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد خلق کميساريای ھر سأر  در- ۵۵ اصل

  .دارد قرار تیسوسياليس شوری جماھير اتحاد

 جماھير اتحاد خلق کميسرھای شورای را آن اعضای که گردد می تشکيل یھيأت خلق کميسر ھر رياست  تحت-۵۶ اصل

  .نمايند می انتخاب سوسياليستی شوری

 آن و دارد را خود کميساريای به مربوط مسائل  کليه مورد در گيری تصميم حق شخصاً  خلق کميسر  ھر- ۵٧ اصل

 موافق خلق کميسر تصميم با آن اعضای از برخی يا ھيأت اگر. رساند می نيز خود کميساريای ھيأت طالعا به را مسائل

 اتحاد خلق کميسرھای شورای نزد آن به نسبت آورند پيش تصميم اين اجرای در ای وقفه که آن بدون توانند می نباشند،

  . نمايند رسيدگی درخواست سوسياليستی شوری جماھير

 سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد اجرائی کميته ۀرئيس ھيأت سوی از خلق کميساريای ھر ھای نامه نئي آ-۵٨ اصل

  .است ابطال قابل

 قانون با آشکار تناقض صورت در را سوسياليستی شوری جماھير اتحاد خلق کميساريای ھای نامه نئي آ-۵٩ اصل

 ھيأت و عضو ھای جمھوری مرکزی اجرائی ھای کميته و،عض ھای جمھوری قوانين با اتحاد، قوانين با  فدرال، اساسی

 ھای رئيسه ھيأت يا عضو ھای جمھوری مرکزی اجرائی ھای کميته. درآورند تعليق حالت به توانند می ھا آن ھای رئيسه

 جماھير اتحادۀ مربوط خلق کميسر و خلق کميسرھای شورای اطالع به را مزبورۀ نام نئيآ تعليق خبر بالفاصله ھا آن

  .رسانند می سوسياليستی شوری

 مرکزی کميتۀ اجرائی خلق، کميسرھای شورای برابر در سوسياليستی شوری جماھير اتحاد خلق  کميسرھای- ۶٠ اصل

  .ھستند ولؤمس آنۀ رئيس ھيأت و سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد

  ادامه دارد

 


