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  شيری. م. ا: فرستنده

  ٢٠١۴ مارچ ١۵
  

  ]قانون اساسی ستالينی اتحاد شوروی[
]٣[  

  

  نھم فصل

  دولتی متحد سياسی کل ۀادار

 و سياسی ضدانقالب عليه مبارزه جھت عضو ھای جمھوری بیانقال ھای تالش ساختن متحد منظور  به-۶١ اصل

ۀ ادار يک سوسياليستی  شوروی جماھير اتحاد خلق کميسرھای شورای کنار در باندبازی، و جاسوسی عليه و اقتصادی

 خلق کميسرھای شورای در مشورت، حق داشتن با آن رئيس و گردد می تشکيل) O.G.P.U( دولتی متحد سياسی کل

  .داشت خواھد عضويت سوسياليستی شوری اھيرجم اتحاد

  سياسیۀ ادار محلی ھای ارگان فعاليت سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد دولتی متحد سياسی کلۀ  ادار-۶٢ اصل

)G.P.U (ھدايت و رھبری عضو، ھای جمھوری از يک ھر خلق کميسرھای شورای در خود نمايندگان طريق از را 

  .گذارد می ءاجرا به مقننهۀ قو مصوب ويژه مقررات طابقم را خود نفوذ و نمايد می

 را سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد دولتی متحد سياسی کلۀ ادار ھای فعاليت بودن قانونی بر  نظارت-۶٣ اصل

 جماھير اتحاد مرکزی اجرائی ۀکميت ۀويژ دستور طبق بر سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی ديوان دادستان

  .دارد برعھده وسياليستیس شوروی

 

  دھم فصل

  اتحاد عضو ھای جمھوری

 ميان زمانیۀ فاصل در و جمھوری، شوراھایۀ گنگر عضو، جمھوری ھر قلمرو داخل در قدرت عالی  ارگان-۶۴ اصل

  .است آن مرکزی کميتۀ اجرائی کنگره، دو

 جماھير اتحاد قدرت عالی ھای گانار و عضو، ھای جمھوری در قدرت عالی ھای ارگان ميان متقابل  روابط-۶۵ اصل

  .کند می تنظيم حاضر اساسی قانون را سوسياليستی شوروی

 در که گزينند می بر ای رئيسه ھيأت خود ميان از عضو ھای جمھوری از يک ھر مرکزی کميتۀ اجرائی -۶۶ اصل

  . رود می شمار به قدرت عالی ارگان کميته، آن ھای اجالسيه ميان زمانی ۀفاصل

 خلق کميسرھای شورای يعنی خود، اجرائی ارگان عضو، ھای جمھوری از يک ھر مرکزی کميتۀ اجرائی -۶٧ اصل

  :دھد می تشکيل زير اعضای از را خود
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  خلق؛ کميسرھای شورای رئيس

  س؛ئير باين

  دولتی؛ ريزی برنامه کميسيون رئيس

  ملی؛ اقتصاد عالی شورای رئيس

  نی؛دھقا و کارگری بازرسی امور در خلق کميسر

  عمومی؛ آموزش امور در خلق کميسر

  بھداشت؛ امور در خلق کميسر

  اجتماعی؛ ھمياری امور در کميسرخلق

 تجارت ،ئیدريا و نظامی امور خارجه، امور در سوسياليستی شوری جماھير اتحاد خلق کميسارياھای نمايندگان نيز و

 از ھريک مرکزی کميتۀ اجرائی تصميم طبق بتهال که تلگراف و پست ،ئیدريا نقل و حمل ارتباطات، و راه خارجی،

  .داشت خواھند حضور مزبور شورای در مشورت، حق يا رأی حق داشتن با عضو ھای جمھوری

 کارگری بازرسی کار، عمومی، مايحتاج کشاورزی، امور در خلق کميسارياھای ملی، اقتصاد عالی  شورای-۶٨ اصل

 آن خلق کميسرھای شورای و مرکزی کميتۀ اجرائی تابع یھمگ عضو، ھای جمھوری از يک ھر در دھقانی و

  .ھستند جمھوری

 اداری و ئیقضا ھای ارگان سوی از که شھروندانی حيثيتۀ اعاد و بخشش حق نيز و عمومی عفو  حق- ۶٩ اصل

  .دارد تعلق ھا جمھوری اين مرکزی اجرائی ھای کميته به اند، شده محکوم عضو ھای جمھوری

 

  يازدھم فصل

  سوسياليستی شوری جماھير اتحاد پايتخت و رچمپ آرم،

ۀ اشع ميان زمينۀ کرۀ پھن بر چکش و داس يک از است نقشی سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد  آرم-٧٠ اصل

 در رايج ھای زبانه ب که» !شويد متحد کشورھاۀ ھم پرولترھای« شعار با گندم ھای خوشه از ای ھاله در و خورشيد

  .انجامد می پر  پنج ۀستار يک به آرم فوقانی بخش. است شده نگاشته سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد

 در که گلگون يا فام سرخ چھارگوش ۀپارچ قطعه يک از عبارتست سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد  پرچم-٧١ اصل

 پر پنج سرخۀ ستار يک چکش، و داس فراز بر و زرين، چکش و داس يک تصوير پرچمۀ چوب کنار آن، باالیۀ گوش

  .است ٢  به ا برابر آن طول به عرض نسبت. است نقش زرين خطوط به محدود

  .است مسکو شھر سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد    پايتخت-٧٢ اصل

  

  سوم ضميمه

  سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد اساسی قانون

  يستیسوسيال جماھير اتحاد عالی شورایۀ مصوب  اضافات و يراتيتغ بر مشتمل

  .تحرير کميسيون گزارش روی از ١٩۴٨ سال بروریف ٢۵ تاريخ در

 

  اول فصل

  اجتماعی سازمان

  .است دھقانان و کارگران سوسياليستی دولت سوسياليستی شوروی جماھير  اتحاد-١ اصل
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 رد که دھند می تشکيل زحمتکشان نمايندگان شوراھای را سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد سياسی  اساس-٢اصل

 شده مستحکم و يافته نما و نشو پرولتاريا ديکتاتوری آوردن دسته ب و داران سرمايه و مالکين حکومت برانداختنۀ نتيج

  .اند

 شورای که است دھات و شھرھا زحمتکشان به متعلق حکومت تمام سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد  در-٣ اصل

  .باشند می آنان نمايندگان زحمتکشان، نمايندگان

 بر سوسياليستی مالکيت و اقتصاد سوسياليستی سيستم را سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد اقتصادی  اساس-۴ صلا

 بر شخصی مالکيت الغاء و اقتصاد داری سرمايه  سيستم نمودن منحلۀ نتيج در که دھند می تشکيل توليد وسائل و آالت

  .است گشته مستقر ديگر فرد از فرد استثمار بردن بين از و توليد وسايل و آالت

 يا و) خلق تمام ئیدارا( دولتی مالکيت شکله ب يا سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد در سوسياليستی  مالکيت- ۵ اصل 

  .باشد می) کوپراتيوی شرکتھای مالکيت و عليحده ھای کالخوزی مالکيت( کالخوزی و کوپراتيوی مالکيت شکله ب

 و آبی نقل و حمل آھن، راه وسائط فلز، و ذغال معادن کارخانجات، جنگلھا، آبھا، آن، درونی ثروتھای  زمين،- ۶ اصل

  ساوخوزھا،( اند شده تشکيل دولت طرف از که بزرگی کشاورزی ھای بنگاه ن،ولفيت و تلگراف پست، بانکھا،  ،ئیھوا

 در عمده مساکن و منازل و شھرداری مؤسسات و ھا بنگاه ھمچنين و) غيره و تراکتور و کشاورزی آالت ماشين مراکز

  .باشد می خلق تمام ئیدارا يعنی دولت ملک صنعتی، نقاط و شھرھا

 که محصولی آنھا، کشاورزی لوازم و حيوانات با کئوپراتيوی تشکيالتھای و کالخوزھا در اجتماعی ھای  بنگاه-٧ اصل

 سوسياليستی اجتماعی مالکيت آنھا، تماعیاج ۀابني ھمچنين و شود می توليد کوپراتيوی تشکيالتھای و کالخوزھا طرف از

 از غير کالخوزی، خانوار ھر کشاورزی آرتل ۀنظامنام طبق. دھد می تشکيل را کئوپراتيوی تشکليالتھای و کالخوزھا

 ۀخان جلو در کوچکی زمين قطعه يک دارای خصوصی ۀاستفاد برای کالخوز، اجتماعی اقتصاد از خود اساسی درآمد

 مسکونی، ۀخان فرعی، اقتصاد يک دارای ،خانه مجاور زمين قطعه اين در خصوصی مالکيت وانعنه ب و بوده خويش

  .باشد می کشاورزی کوچک ابزار و خانگی مرغ احشام، و اغنام

  .است شده واگذار ھا آن به استفاده برای ابد تا يعنی بالمدت و مجاناً  است کالخوزھا اختيار در که  زمين- ٨ اصل

 اقتصاد ۀعمد طرز سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد در که اقتصاد سوسياليستی سيستم بر عالوه ،قانون  طبق-٩اصل

 استوار شخصی زحمت ۀپاي بر که صورتی در نيز وران پيشه و دھقانان خود انفرادی کوچک ھای اقتصاد وجود است،

  .شود می شمرده مجاز باشد، مبرا ديگران زحمت استثمار از و بوده

 خانگی، فرعی اقتصاد و مسکونی ۀخان دسترنجشان، مداخل و اندازھا پس بر اتباع خصوصی مالکيت  حق-١٠اصل

 ۀوسيله ب افراد خصوصی مالکيت وراثت حق ھمچنين و راحتی وسايل و خصوصی مصرف لوازم خانه، ۀاثاثي و اشياء

  .گردد می حفظ قانون

 ثروتھای ازدياد منظوره ب ملی اقتصاد دولتی ۀنقش طبق سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد اقتصادی  امور-١١ اصل

 تقويت و سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد استقالل استحکام زحمتکشان، مدنی و مادی سطح ۀپيوست ترقی اجتماعی،

  .گردد می ھدايت و نييتع آن دفاعی قدرت

 طبق. باشد می کار به مستعد افراد از يک ھر افتخار ۀماي و وظيفه سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد در  کار- ١٢ اصل

  .»خورد نمی کند، نمی کار که ھرکسی«: اصل اين

 کس ھره ب استعدادش، مطابق ھرکس از«: گردد می عملی سوسياليسم اصل اين سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد در

  .»کارش مطابق
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  دوم فصل

  دولتی سازمانھای

 شوروی جمھوريھای ۀداوطلبان اتحاد اساس بر که ايست متحده دولت سوسياليستی شوروی جماھير  اتحاد-١٣ اصل

  :است يافته تشکيل الحقوق متساوی سوسياليستی

  روسيه، سوسياليستی شوروی فدراتيوی جمھوری

  اوکراين، سوسياليستی شوروی جمھوری

  بالروس، سوسياليستی شوروی جمھوری

  ازبکستان، سوسياليستی شوروی جمھوری

  قزاقستان، ياليستیسوس شوروی جمھوری

  گرجستان، سوسياليستی شوروی جمھوری

  آذربايجان، سوسياليستی شوروی جمھوری

  ليتوانی، سوسياليستی شوروی جمھوری

  مولداوی، سوسياليستی شوروی جمھوری

  لتونی، سوسياليستی شوروی جمھوری

  قرقيزستان، سوسياليستی شوروی جمھوری

  تاجيکستان، سوسياليستی شوروی جمھوری

  ارمنستان، سوسياليستی شوروی وریجمھ

  ترکمنستان، سوسياليستی شوروی جمھوری

  استونی، سوسياليستی شوروی جمھوری

 دارای خود دولتی امور ۀادار مقامات و حاکمه ۀقو عالی مقامات وسيله به سوسياليستی شوروی جماھير  اتحاد-١۴ اصل

  :باشد می ذيل اختيارات

 برای عمومی ترتيب برقراری ديگر، دول با المللی بين مناسبات در سوسياليستی یشورو جماھير اتحاد  نمايندگی)الف

  خارجی؛ دول با متحده ھای جمھوری مناسبات

  صلح؛ جنگ به مربوط  مسايل)ب

  سوسياليستی؛ شوروی جماھير اتحاد ۀجرگ در جديد ھای جمھوری  قبول)ج

 ھای جمھوری اساسی قوانين تطبيق تأمين و اليستیسوسي شوروی جماھير اتحاد اساسی قانون مراعات در  نظارت)د

  سوسياليستی؛ شوروی جماھير اتحاد اساسی قانون با متحده

  متحده؛ ھای جمھوری بين مرزی راتييتغ  تصويب)ھ

 جزو در جديد خودمختار اياالت و نوين خودمختار ھای جمھوری ھمچنين جديد واليات و اياالت تأسيس  تصويب)و

   متحد؛ ھای جمھوری

 سوسياليستی، شوروی جماھير اتحاد مسلح نيروھای کليه رھبری و سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد دفاع  سازمان)ز

  متحده؛ نظامی واحدھای تشکيل برای  عمده اصول نييتع

  دولت؛ انحصار اساس بر خارجی  بازرگانی)ح

  دولتی؛ امنيت  حفظ)ط

  سوسياليستی؛ ورویش جماھير اتحاد ملی اقتصاد ھای نقشه  استقرار)ی
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 ئیدرآمدھا و ماليات استقرار آن، اجرای گزارش و سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد دولتی واحد ۀبودج  تصويب)ک

  .گردد می دريافت محلی و ھا جمھوری شوروی، اتحاد ھای بودجه تأمين جھت که

 و کشاورزی و صنعتی ھای بنگاه ھمچنين و کشاورزی و صنعتی ھای بنگاه و ادارات  ھا، بانک نمودن  اداره)ل

  .باشد می سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد تمام شامل ھا آن اھميت که بازرگانی ھای بنگاه ھمچنين

  ن؛ولفيت و تلگراف پست، و نقل و حمل امور نمودن  اداره)م

  اعتبارات؛ و مالی سيستم  ھدايت)ن

  دولتی؛ ۀبيم  سازمان)س

  دادن؛ وام و  استقراض)ع

  آبھا؛ و ھا جنگل زمين، درونی ثروتھای از استفاده ھمچنين و زمين از استفاده ۀعمد اصول رار استق)ف

  بھداری؛ و فرھنگ ۀعمد اصول  استقرار)ص

  ملی؛ اقتصادی آمار واحد سيستم  استقرار)ق

  کار؛ به راجع قانونگذاری اصول  استقرار)ر

  مدنی؛ و ئیجنا قانون ؛یئقضا جريان و محاکم تشکيالت اصول ۀبار در  قانونگذاری)ش

  خارجيان؛ حقوق به راجع گذاری قانون شوروی، اتحاد تابعيت به راجع  قانونگذاری)ت

  خانواده؛ و ازدواج به راجع قانونگذاری اصول نيي تع)ث

  .شوروی اتحاد تمام شامل عمومی عفو به راجع احکام  صدور)خ

 شوروی جماھير اتحاد اساسی قانون ١۴ ۀماد در که حدودی به فقط متحده، ھای جمھوری حاکميت  حق-١۵ اصل

 دولتی قدرت متحده ھای جمھوری از يک ھر حدود اين از خارج در. باشد می محدود است، شده تصريح سوسياليستی

 را متحده ھای جمھوری حاکميت حقوق سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد. گذارند می ءاجرا موقعه ب مستقالً  را خود

  .نمايد حمايت و  حفظ

 خصوصيت اساسی قانون آن در و بوده اساسی قانون دارای خود برای متحده ھای جمھوری از  ھريک- ١۶ اصل

  . است گرديده تنظيم سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد اساسی قانون کامل مطابقت با آن و شده منظور مزبور جمھوری

 محفوظ سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد از هآزادان خروج برای متحده ھای جمھوری از يک ھر  حق- ١٧ اصل

  .است

  .نيست پذير امکان ھا آن رضايت بدون متحده ھای جمھوری خاک مساحت ريي تغ- ١٨ صلا

 ھا آن با نموده برقرار ای بالواسطه مناسبات خارجی دول با دارد حق متحده ھای جمھوری از يک  ھر.الف ١٨ اصل

  .نمايد مبادله را خود کنسولی و ديپلماسی نمايندگان و ببندد قرارداد

  .باشد می خود جمھوری نظامی واحدھای دارای متحده ھای جمھوری از  ھريک. ب-١٨ اصل

 می يکسانی ۀقو يک دارای متحده ھای جمھوری کليه خاک در سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد  قوانين- ١٩ اصل

  .باشد

 سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عمومی قانون با متحده ھای جمھوری از يکی قانون تباين صوبت  در-٢٠ اصل

  .بود خواھد مجری و معمول اخير قانون

 شوروی جماھير اتحاد عموم شامل که واحدی تابعيت سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد  اتباع  برای- ٢١ اصل

ه ب سوسياليستی شوروی ھيرجما اتحاد ۀتبع متحده ھای جمھوری اتباع از ھريک. گردد می مقرر است، سوسياليستی

  .رود می شمار
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 گراسنادار، آلتای،: ذيل اياالت از است عبارت روسيه سوسياليستی شوروی فدراتيو  جمھوری-٢٢ اصل

  :ذيل  واليات خاباروفسک، استاوارپل، پريموريه، گراسنايارسک،

 ايرکوتسک، ايوانوا، گروزنی، کی،گور وارونژ، ولوگدا، والديمير، لوکی، وليکه بريانسک، آستاراخان، آرخانگلسک،

 مولوتف، لنينگراد، کورسکَ  گورگان، کوبيشف، کريمه،  کاستراما،-کيروف کمرووا، گولکا، کالين، گراد، کالينين

 ساخالين، ساراتوف، ريازان، راستوف، پسکف، پنزا، آريول، امسک، نوواسيبيرسک، نووگرود، مورمانسک، مسکو،

 چکالوف، چيتا، چليابينسک، اوليانوفسک، تيومن، توال، تومسک، تامبوف، گراد،ستالين اسمولنسک، سوردلوفسک،

  مغول،- بوريات داغستان، باشقيرستان، تاتارستان،: زير سوسياليستی شوروی خودمختار جمھوريھای ياروسالول،

 يھود، گئی، آده: ذيل خودختار واياالت ياکوت؛ چوواش، اودمورت، شمالی، استيای مردوف، ماری، کومی، کاباردين،

  .چرکس و خاکاسک تووا، ايروت،

 وارشيلوفگراد، وئولين، وينيتسا،: شود می ترکيب ذيل واليات از اوکراين سوسياليستی شوروی  جمھوری-٢٣ اصل

 گيروئوگراد، ف،ئيک  پادولسک،-کامنتس ايزمائيل،  زاپاروژيه، کاربات، ماوراء ژيتومير، دروگوبيج، دنيروپروفسک،

 و چرنيگوف خرسون، خارکف، ترنوپل، سُومی، استانيسالو، استالينو، رونا، پالتاوا، ادسا، يف،نيکال لووف،

  .چرنوويتسی

 جمھوری جزو در کوھستانی باغ قره خودمختار واليت و نخجوان سوسياليستی شوروی خودمختار  جمھوری- ٢۴ اصل

  .باشد می آذربايجان سوسياليستی شوروی

 و آجارستان خودمختار سوسياليستی شوروی جمھوری آبخازستان، خودمختار ليستیسوسيا شوروی  جمھوری- ٢۵ اصل

  .باشد می گرجستان سوسياليستی شوروی جمھوری جزو در جنوبی آستيای خودمختار ايالت

 نمنگان، کاشکادريا، بخارا، انديجان،: است مرکب زير واليات از ازبکستان سوسياليستی شوروی  جمھوری-٢۶ اصل

  .قالپاق قره سوسياليستی شوروی خودمختار جمھوريھای و خوارزم، فرغانه، تاشکند، رخاندريا،سو سمرقند،

 اياالت و آباد ستالين  آباد، لنين کوالب، گرم،: است عبارت ذيل واليات از تاجيکستان سوسياليستی  جمھوری-٢٧ اصل

  .کوھستان بدخشان خودمختار

 ا،تآلماآ اکتيوبينسک، آکمولنسک،: شود می تشکيل ذيل واليات از قزاقستان سوسياليستی شوروی  جمھوری- ٢٨ اصل

 قزاقستان پاولودار، کوستانای، کوکچتاو، اردو، قزل غنده، قره غربی، قزاقستان جمبول، گوريق، شرقی، قزاقستان

  .جنوبی قزاقستان کورگان، تالدی باالتينسک، سمی شمالی،

 برست، ببروبسک، بارنويچی،: از عبارتست ذيل الياتو از بالروس سوسياليستی شوروی  جمھوری- ٢٩ اصل

  .پولتسک و سبه پوله پينسک، مولودچنو، ماگيلوف، مينسک، گرئودنو، گومل، وبتبسک،

 تاش ،)مرو(ماری آباد، عشق: از عبارتست ذيل واليات از ترکمنستان سوسياليستی شوروی   جمھوری. الف-٢٩ اصل

  .چارجوی و حوض

 اُش، گول، اسيوق آباد، جالل: است مرکب ذيل واليات از قرقيزستان سوسياليستی ویشور جمھوری . ب- ٢٩ اصل

  .فرونزه و شان تيان تاالش،

  
 .ادامه دارد


