
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 
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  شيری. م. ا: فرستنده

  ٢٠١۴ مارچ ٢۶
  

  ]قانون اساسی ستالينی اتحاد شوروی[
]۴[  

  

  سوم فصل

  سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد قدرت عالی مقامات

 شوروی جماھير اتحاد عالی شورای سوسياليستی، شوروی جماھير اتحاد دولتی قدرت ممقا ترين  عالی-٣٠اصل

  .باشد می سوسياليستی

 به اساسی قانون ١۴ اصل موجبه ب که را حقوقی کليه سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی  شورای-٣١ اصل

 داخل اساسی قانون روی از حقوق اين که صورتی در. نمايد می ءاجرا شده، واگذار سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد

 سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی شورای تابع که سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد مقامات صالحيت در

 شوروی جماھير اتحاد وزيران شورای سوسياليستی، شوروی جماھير اتحاد عالی شورای ۀرئيس ھيأت يعنی ھستند

  .نباشند سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد ھای وزارتخانه و سوسياليستی

 شوروی جماھير اتحاد عالی شورای به است منحصر سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد ۀمقنن ۀ قو-٣٢ اصل

  .سوسياليستی

  . مليتھا شورای و اتحاد شورای: است عبارت مجلس دو از سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی  شورای-٣٣ اصل

 يک ميزان به انتخابيه ھای حوزه ۀداير در سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد اتباع طرف از تحادا  شورای- ٣۴ اصل

  .شود می انتخاب نفر ھزار سيصد ھر طرف از وکيل

 خود و متحده ھای جمھوری ۀداير در سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد اتباع طرف از مليتھا  شورای- ٣۵ اصل

 ھر از  وکيل، ٢۵ متحده مھوریج ھر از: گردد می انتخاب ذيل ۀقاعد روی از ملی ینواح و خودمختار اياالت مختار،

  .وکيل يک ملی ۀناحي ھر از و وکيل ۵ خودمختار واليات ھر از وکيل، ١١ خودمختار جمھوری

  .گردد می انتخاب سال چھار مدت برای سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی  شورای-٣۶ اصل

 دارای مليتھا شوورای و اتحاد شورای يعنی سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی شورای مجلس دو  ھر- ٣٧ اصل

  .باشند می يکسانی حقوق

  .گيرد می تعلق درجه يک به مليتھا شورای و اتحاد شورای به گذاری قانون  ابتکار-٣٨ اصل

 شوروی جماھير تحادا عالی شورای مجلس دو ھر طرف از که شود می شمرده مصوب موقعی  قانون- ٣٩ اصل

  .باشد شده تصويب آراء ۀساد اکثريت به سوسياليستی
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 امضای با متحده ھای جمھوری زبانھایه ب سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی شورای ۀمصوب  قانون-۴٠اصل

  .گردد می منتشر سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی شورای ۀرئيس ھيأت دبير و رئيس

  .گردند می ختم و آغاز زمان يک در مليتھا شورای و اتحاد شورای  ۀاجالسي یھا  دوره-۴١ اصل

  .نمايد می انتخاب را او معاون دو و اتحاد شورای رئيس اتحاد  شورای-۴٢ اصل

  .نمايد می انتخاب اورا معاون دو و مليتھا شورای رئيس مليتھا،  شورای-۴٣ اصل

 را ھا آن داخلی انتظام و نموده رياست مربوطه ھای مجلس جلساته ب مليتھا شورای و اتحاد شورای سایؤ ر- ۴۴ اصل

  .نمايند می اداره

 و اتحاد شورای رؤسای سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی شورای مجلس دو ھر مشترک جلسات  در-۴۵ اصل

  .نمايند می رياست متناوباً  مليتھا شورای

 ۀرئيس ھيأت طرف از بار دو سالی سوسياليستی شوروی ھيرجما اتحاد عالی شورای ۀاجالسي ھای  دوره- ۴۶ اصل

  .گردد می منعقد سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی شورای

 نظر به بنا سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی شورای ۀرئيس ھيأت شورای طرف از العاده فوق ۀاجالسي ھای دوره

  .گردد می نعقدم ھا جمھوری از يکی درخواست به بنا يا و آن خود

 اصول روی از که سازش کمسيون به مسأله حل مليتھا شورای و اتحاد شورای بين اختالف توليد صورت  در-۴٧ اصل

 اگر يا و نگيرد مشترکی تصميم سازش کميسيون اگر. گردد می عارجا يافته تشکيل مجلس دو ھر طرف از برابری

 عدم صورت در. شود می مذاکره مجلس دو ھر در دوباره لهأمس نگردد ھا مجلس از يکی رضايت  طرفِ  ،آن تصميم

 اتحاد عالی شورای سوسياليستی، شوروی جماھير اتحاد عالی شورای ۀرئيس ھيأت مجلس، دو مشترک تصميم اتخاذ

  .کند می مقرر جديدی انتخابات و کرده منحل را سوسياليستی شوروی جماھير

 عالی شورای ۀرئيس ھيأت مجلس، دو ھر مشترک ۀجلس در ياليستیسوس شوروی جماھير اتحاد عالی  شورای-۴٨ اصل

 جماھير اتحاد عالی شورای  ۀرئيس ھيأت صدر: کند می انتخاب زير یاعضا از را سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد

  .باشد می سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی شورای تابع خود فعاليت کليه در سوسياليستی، شوروی

  

  سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی شورای  ۀئيسر ھيأت

  :سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی شورای  رئيسۀ ھيأت -۴٩ اصل

  نمايد؛ می منعقد را سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی شورای ۀاجالسي ھای  دوره)الف

  نمايد؛ می صادر  فرمان)ب

  نمايد؛ می تفسير را يستیسوسيال شوروی جماھير اتحاد ۀجاري  قوانين)ج

 شوروی جماھير اتحاد عالی شورای سوسياليستی، شوروی جماھير اتحاد اساسی قانون ۴٧ اصل حسب  بر)د

  .کند می مقرر جديدی انتخابات و نموده منحل را سوسياليستی

= پرسی ھمه( دنماي می مراجعه عمومی یآرا به متحده ھای جمھوری از يکی درخواست يا و خود ابتکار روی  از)ھـ

  ؛)رفراندم

 را متحده ھای جمھور وزيران شورای و سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد وزيران شورای دستورات و  مقررات)و

  نمايد؛ می ءالغا و فسخ قانون با ھا آن تباين صورت در
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 شورای رئيس نھادپيش روی از سوسياليستی، شوروی جماھير اتحاد عالی شورای ۀاجالسي ھای دوره بين فواصل  در)ز

 يا و منفصل را سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد وزيران از بعضی سوسياليستی، شوروی جماھير اتحاد وزيران

  دارد؛ می تقديم سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد  عالی شورای به تصويب برای را تصميمات اين بعد و نموده نييتع

 سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد افتخاری القاب و وضع را سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد مدالھای و  نشانھا)ح

  دارد؛ می مقرر را

 اعطاء را سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد افتخاری القاب و سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد مدالھای و  نشانھا)ط

  نمايد؛ می

  گذارد؛ می ءاجرا موقعه ب را عفو  حق)ی

  نمايد؛ می نييتع را مخصوص ھای رتبه و منصبھا ساير و ديپلماسی یھا رتبه نظامی،  درجات)ک

  سازد؛ می معزول و منصوب را سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد مسلح نيروی عالی  فرماندھی)ل

 اتحاد به نظامی ۀحمل مورد در سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی شورای ۀاجالسي ھای دوره فواصل  در)م

 مشترک دفاع به راجع المللی بين پيمانھای موجبه ب تعھدات، اجرای لزوم صورت در يا و سوسياليستی شوروی جماھير

  نمايد؛ می اعالم جنگ حالت تجاوز، مقابل در

  نمايد؛ می اعالم را جزئی و عمومی  بسيج)ن

  کند؛ می فسخ و تصويب را سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد المللی بين ھای  عھدنامه)س

  خواند؛ فرامی را ھا آن و منصوب خارجه دول قبال در را سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد مختار يندگان نما)ع

  پذيرد؛ می اند، شده نييتع آن قبال در که را خارجه دول ديپلماسی نمايندگان ھای نامه بازخواست و ھا  استوارنامه)ف

 جماھير اتحاد  دفاع منافع و مصالح به بنا اليستیسوسي شوروی جماھير اتحاد سراسر در يا و نواحی بعضی  در)ص

  .نمايد می اعالم نظامی حکومت دولتی، امنيت و اجتماعی نظم تأمين منظوره ب يا و سوسياليستی شوروی

 اعتبار کردن بازرسی برای را وکال ھای اعتبارنامه به رسيدگی ھای کميسيون مليتھا شورای و اتحاد  شورای-۵٠اصل

  نمايند؛ می انتخاب مجلسھا وکالی از يک ھر

 بطالن تقاضای يا و وکالء اختيارات شناختن رسميته ب ۀبار در ھا اعتبارنامه کميسيون پيشنھادھای روی از مجلسھا

  .گيرند می تصميم عليحده وکالی انتخاب

 ای همسأل ھر برای شمارد، ضروری و الزم که ھنگامی سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی  شورای-۵١اصل

  . نمايد می نييتع بازرسی و بازجوئی کميسيونھای

 در را الزمه اسناد و مدارک و نموده ءاجرا را اھ کميسيون اين درخواستھای ند امکلف دولتی مورينأم و ادارت تمام

  .بگذارند آنھا اختيار تحت

 شوروی جماھير اتحاد یعال شورای رضايت بدون را سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی شورای  وکيل-۵٢اصل

 ھيأت رضايت بدون سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی شورای اجالسيه ھای دوره فواصل در و سوسياليستی

  .کرد توقيف يا و نمود جلب دادگاه به توان نمی سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی شورای رئيسۀ

 از بعد يا و اختيارات مدت انقضای از پس سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی شورای رئيسۀ ھيأت -۵٣اصل

 شورای جديد رئيسۀ ھيأت تشکيل تا مدت انقضای از قبل سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی شورای نمودن منحل

 انتخاب تازه که سوسياليستی شوروی جماھير  اتحاد عالی شورای طرف از سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی

  .کند می حفظ را خود اختيارات باشد، شده
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 صورت در يا و اختيارات مدت انقضای از پس سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی شورای رئيسۀ ھيأت -۵۴اصل

 ماه دو تا حداکثر را جديد انتخابات  مدت، انقضای از قبل سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی شورای نمودن منحل

  .نمايد می نييتع سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی شورای نمودن منحل يا و اراتاختي انقضای از بعد

 سابق، رئيسۀ ھيأت سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی شورای جديد انتخابات از پس ماه سه تا  حداکثر-۵۵اصل

  .نمايد می دعوت جلسه تشکيل برای را سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی شورای

 جماھير اتحاد دولت ھيأت مجلس دو ھر مشترک ۀجلس در سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی  شورای-۵۶صلا

  .دھد می تشکيل را سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد وزيران شورای يعنی سوسياليستی شوروی

 

  چھارم فصل

  متحده ھای جمھوری دولتی قدرت عالی مقامات

  .باشد می متحده جمھوری عالی شورای متحده، جمھوری ولتید قدرت مقام ترين  عالی-۵٧اصل

 مقررات. گردد می انتخاب سال چھار مدت برای جمھوری اھالی طرف از متحده جمھوری عالی  شورای-۵٨اصل

  .گردد می نييتع متحده ھای جمھوری اساسی قوانين روی از نمايندگی

  .باشد می جمھوری ریگذا قانون مقام يگانه متحده جمھوری عالی  شورای-۵٩اصل

  :متحده جمھوری عالی  شورای-۶٠اصل

 سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد اساسی قانون ١۶ ۀماد موجبه ب و تصويب را مزبور جمھوری اساسی  قانون)الف

  .دھد می آن در راتیييتغ

 می معين را ھا آن خاک مرز و نموده تصويب باشند، می آن جزو که را خودمختاری ھای جمھوری اساسی  قانون)ب

  .نمايد

  .کند می تصويب را جمھوری ۀبودج و ملی اقتصاد ۀ نقش)ج

  .است برخوردار اند، شده محکوم متحده جمھوری ئیقضا مقامات طرف از که اتباعی عفو و عمومی عفو حق  از)د

  .نمايد می مقرر المللی بين مناسبات در را متحده جمھوری  نمايندگی)ھـ

  .دارد می مقرر را جمھوری نظامی ایواحدھ تشکيل  ترتيب)و

: نمايد می انتخاب زير ترتيب به را  متحده جمھوری عالی شورای رئيسۀ ھيأت متحده، جمھوری عالی  شورای-۶١اصل

 عالی شورای رئيسۀ ھيأت یاعضا و هرئيس ھيأت دبير او، معاونين متحده، جمھوری عالی شورای رئيسۀ ھيأت صدر

 می معين متحده جمھوری اساسیِ  قانون طبق بر متحده جمھوری عالی شورای رئيسۀ يأتھ اختيارات. متحده جمھوری

  .گردد

 معاونين و متحده جمھوری عالی شورای رئيس خود جلسات در رياست برای متحده، جمھوری عالی  شورای-۶٢اصل

  .نمايد می انتخاب را او

 تشکيل را متحده جمھوری وزيران شورای عنیي متحده جمھوری دولت ھيأت  متحده، جمھوری عالی  شورای-۶٣اصل

  .دھد می

 

  پنجم فصل

  سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد دولتی امور اداره مقامات
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 اتحاد وزيران شورای سوسياليستی، شوروی جماھير اتحاد دولتی قدرت ۀمدير و اجرائيه مقام ترين  عالی-۶۴اصل

  .باشد می سوسياليستی شوروی جماھير

 شوروی جماھير اتحاد عالی شورای مقابل در سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد وزيران  شورای-۶۵اصل

 رئيسۀ ھيأت مقابل در عالی، شورای ۀاجالسي ھای دوره بين فواصل در ليکن. باشد می گو پاسخ و ولؤمس سوسياليستی

  .باشد می ولؤمس و بوده پاسخگو سوسياليستی، شوروی جماھير اتحاد عالی شورای

 نامه تصويب ھا آن اجرای برای و جاريه قوانين اساس بر سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد وزيران  شورای-۶۶اصل

  .نمايد می نظارت ھا آن اجرای در و نموده صادر دستوراتی و

 اتحاد خاک سراسر در سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد وزيران شورای دستورات و ھا نامه  تصويب-۶٧اصل

  .باشند می ءاالجرا الزم سوسياليستی شوروی جماھير

  :سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد وزيران  شورای-۶٨ اصل

 شوروی جماھير اتحاد ۀمتحد ھای جمھوری ھای وزارتخانه و شوروی اتحاد عمومی ھای وزارتخانه  کارھای)الف

  نمايد؛ می اداره و ھمآھنگ را تابعه ادارات و مؤسسات ساير و سوسياليستی

  آورد؛ می عمله ب را مالی و اعتبارات سيستم استحکام و دولتی ۀبودج ملی، اقتصاد نقشه اجرای به مربوط امات اقد)ب

  دارد؛ می معمول را مقتضی اقدامات اتباع حقوق حفظ و دولت مصالح از دفاع اجتماعی، نظم تأمين  برای)ج

  نمايد؛ می عمومی رھبری خارجی دول با مناسبات رشته  در)د

 مسلح نيروی عمومی تشکيالت رھبری و نموده نييتع باشند، می وظيفه نظام مشمول ساله ھمه که را افرادی ۀ عد)ھـ

  باشد؛ می دار عھده را کشور

 قبال در مخصوصی کل ادارات و کميته دفاعی، و مدنی اقتصادی، ساختمان امور ۀادار برای لزوم صورت در) و

  .دھد می تشکيل ستیسوسيالي شوروی جماھير اتحاد وزيران شورای

 داخل که اقتصادياتی و ادارات رشته در که دارد حق سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد وزيران  شورای-۶٩اصل

 ھای جمھوری وزيران شورای دستورات و مقررات  باشد، می سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد صالحيت حدود

 و فسخ را سوسياليستی شوروی ۀمتحد ھای جمھوری زيرانو دستورات و ھا نامه تصويب و نموده متوقف را متحده

  .نمايد ءالغا

 شوروی جماھير اتحاد عالی شورای طرف از سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد وزيران  شورای-٧٠اصل

  :گردد می تشکيل ذيل ترتيب به سوسياليستی

  سوسياليستی؛ شوروی جماھير اتحاد وزيران شورای رئيس

  سوسياليستی؛ شوروی جماھير اتحاد وزيران شورای رئيس معاونين

  سوسياليستی؛ شوروی جماھير اتحاد ھای نقشه طرح دولتی کميسيون رئيس

  سوسياليستی؛ شوروی جماھير اتحاد وزيران

  .زيبا ھنرھای امور ۀکميت رئيس

 ستيضاحا طرف که سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد وزير يا سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد  دولت-٧١اصل

 در نباشد روز سه از بيشتر که مدتی در ند امکلف باشند، می سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی شورای وکيل

  .بدھند کتبی يا شفاھی جواب مربوطه مجلس

 اتحاد صالحيت حدود در که را دولتی امور ھای رشته آن ۀادار سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد  وزيران-٧٢اصل

  .دارند عھده باشد، می سوسياليستی ویشور جماھير
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 برای و اساس بر  مربوطه، ھای وزارتخانه صالحيت حدود در سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد  وزيران-٧٣اصل

 احکام سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد وزيران شورای دستورات و ھا نامه تصويب چنين ھم و جاريه قوانين اجرای

  .مايند نمی بازرسی و تفتيش را ھا آن اجرای و نموده صادر دستوراتی و

 وزارتخانه يا شوروی، اتحاد عمومی ھای وزارتخانه يا سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد ھای  وزارتخانه-٧۴اصل

  .باشند می متحده ھای جمھوری ھای

 امور رشته آن سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد خاک سراسر در شوروی اتحاد عمومی ھای  وزارتخانه-٧۵اصل

  .نمايند می اداره اند، کرده نييتع که مقاماتی توسط يا و مستقيم طوره ب يا شده گذاشته ھا آن عھدهه بکه  را دولتی

 قاعدتاً  شده، واگذار ھا آن به که را دولتی امور رشته آن  متحده، ھای جمھوری و شوروی اتحاد ھای  وزارتخانه-٧۶اصل

 که را ئیھا بنگاه معين و محدود ۀعد امور فقط و کنند می اداره متحده ھای جمھوری در ھمنام ھای وزارتخانه توسط

 مستقيم طوره ب است، رسيده سوسياليستی شوروی جماھير اتحاد عالی شورای رئيسۀ ھيأت تصويبه ب ھا آن فھرست

  .نمايند می اداره

  :ندباش می شوروی اتحاد عمومی ھای وزارتخانه ذيل، ھای  وزارتخانه-٧٧اصل

  سازی؛ ھواپيما صنايع

  سازی؛) اتومبيل(خودرو صنايع

  خارجی؛ بازرگانی

  تسليحات؛

  شناسی، زمين

  محصوالت ۀتھي

  مادی؛ ذخاير ۀتھي

  ادوات؛ و آالت توليد و سازی ماشين

  بھداشتی؛ صنايع

  ؛ئیدريا نيروی

  شرقی؛ نواحی نفت صنايع

  غربی؛ و جنوبی نواحی نفت صنايع

  خواربار؛ ذخاير

  مخابرات؛ ارتباط يلوسا صنايع

  راه؛

  سازی؛ الستيک صنايع

  ھا؛ خانه رود در کشتيرانی

  ن؛ولفيت و تلگراف و پست

  کشاورزی؛ سازی ماشين

  سازی؛ ماشين

  سازی؛ راه و ساختمانی ھای ماشن

  ؛ئیدريا نيروی و جنگی کارخانجات ساختمان

  سنگين؛ صنايع کارخانجات ساختمان
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  سوخت؛ توليد مؤسسات ساختمان

  ازی؛س کشتی

  نقل؛ و حمل ماشينھای ساختمان

  کاران؛ استاد تھيه

  سنگين؛ سازی ماشين صنايع

  شرقی؛ نواحی سنگ ذغال صنايع

  غربی؛ نواحی سنگ ذغال صنايع

  ؛ئیيمياک صنايع

  رنگين؛ فلزات صنايع

  کاغذسازی؛ و سلولز صنايع

  سياه؛ فلز صنايع

  ؛الکتريک آالت ماشين صنايع

  .برق کارخانجات صنايع

  باشند؛ می متحده ھای جمھوری ھای وزارتخانه زير ھای  وزارتخانه-٧٨اصل

  نفتی؛ مواد صنايع

  کشور؛

  مسلح؛ نيروھای

  عالی؛ تعليمات

  دولتی بازرسی

  دولتی؛ امنيت

  بھداری؛

  خارجه؛ امور

  سينِماتوگرافی؛

  سبک؛ صنايع

  جنگل؛ صنايع

  گوشت؛ و لبنيات صنايع

  خوراکی؛ مواد صنايع

  ساختمانی؛ مصالح صنايع

  شرقی؛ نواحی ماھی صنايع

  غربی؛ نواحی ماھی صنايع

  کشاوری؛

  ساوخوزھا؛

  بافی؛ پارچه صنايع

  بازرگانی؛

  ؛ئیدارا
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  .دادگستری

  

 ادامه دارد


