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ЗАЦВЯРДЖЭННІ СТАЛ1НСНАИ НАНСТЫТУЦЫІ САЮЗА ССР 
Пры паяўленні ў прэзідыуме таварыша Сталіна усе дэлегаты з'езда устзк-ц-- і на 

ладжваюць геніяльнаму тварцу новай Канстытуцыі бурную авацыю. Раздаюцца вок-
лічы: «Ура таварышу Сталіну!», «Няхайжыве таварыш Сталін!», «Няхай жызе 
наш яюбікы таварыш Сталін!», «Няхай мыве тварэц новай Канстытуцыі таварьли 
Сталін!», «Няхай жыве сталінская Нанстытуцыя!», «Ура!». 

Некалькі раз раздаецца званок старшыні, але авацыі не сціхагоць, Праходзіць 
некалькі мінут, пакуль тав. Андрзеў атрымлівае магчымасць аб'явіць ласеджанне адхрь»™»»)- - ; 

Андрэеў (старшынствіючы). Паседжанпе З'езда аб'я?ляецца адкршым Слова 
для да^дада Рэдакцыйнай Камісіі мае таварыш Сталін. 

(3 новай сілай успыхваюць авацыі. Магутнае «ура» патрасае залу. Як імпра-
візованыя флажкі, развяваюцца ў паветры чырвоныя павязкі дзлегатак. Раздагацца 
воклічы: «Ура нашаму любімаму Сталіну!», «Няхай жьюе тварзц новай Канстыту-
цыі!». Некалькі мінут не сціхаюць авацыі). 

Даклад старшыні Рэдакцыйнай Камісіі 
Надзвычайнага VIII З'езда Советаў Саюза ССР 

таварыша СТАЛІНА 1. В. 
— Тзв^грьйПЕ!, РЗіакцЙйная' ЕамІсія свопчыла сваю 
работу. У рэзультаае работы Рэдакцыйнай Камісіі ат-
ірыма?ся праект канчатЕОвага тэкста Канстытуцыі. 
Праект разасланы ?сш членам З'езда. Стала-быць, 
З'езд звабиы з ш. 

Як відаць э араеЕта, Рядасцыйная Еамісія ўнесла 
рсяго 43 шшраўЕІ. Папраўві гэтыя закранулі 32 ар-
тывулы аравЕта Канстытуцыі, унёсшы Jf ix тыл або 
іяшш)3не і іы . Асіатнія 114 артыг.удаў праекта аста-
аіся без змены. 

3 43 паправак иожиа было-б прюнаць колькі-
вдудзь істотнымі 6 щ 7 аалравак. 

Штв гэта » цшірйўкі? 

Па-п-зршае, аапраўка да арт. 8-га. У араекце Ка.в-
етытуцыі артикул сфармуліравааьі так: 

(сЗянля, явая зайиаецца Еалгасайі захацоўваецца за 
імі ў бестэрміыоеае карыстанне, гэта заачыць ад-
вечна». 

Новая фармуліроўка дае настуяны тэкст артыкула: 
(сЗямля, якая займаецца калгасамі, за.чацоўваецца ja 

iai ў бясплатнае і бестэрмійова^і карыстанне, гэта 
:гначыць .навечна». 

Я думаю, што папраўка гзта ясная і пе мае па-
трэбы ў растдумачэнні. 

Другая йапраўка зааранае арт. 10-ты праекта Кан-
ггытуцыі. 

Старая фармуліроўка гэтага артыкула: 

«Асабістая ўласнасць грамадзяп на іх працоўныя 
дахолы I зберажэнні, на жылы дом і падсобную хат-
аюю гаспадарку, на прадметы хатаяй гаспадаркі і 
ўжытку, а таксама на прадметы асабхтага спажыван-
ня I выгоды—ахоуваюцна законам». 

Новая фармуліроўка арт. 10-га: 
«Права асабістай уласнасці грамадзяи на ix ара-

Цріныя даходы 1 ,зберажэнш, па жылы дом і падсоб-
ную хатнюю гаснадарку, на сфадметы хатвяй гаспа-
дари І ўжытку , аа прадметы асабістага спажывиная 
І выгоды, роўна ян права наследвання асабістай улас-
насці грамадзян—ахоўваюцца законам». 

Папраўка; гэта ясная i, я думаю, у спедыяльным 
растлумачэвні ве мае патрэбы. 

Трэцяя папраўка закранае арт. 35-ты. Старая Фар-
яуліроўка гэтага артыкула: 

«Совет Нацыянальнаспей складаецца з дэпутатаў, 
выдэяляемых Вярхоўнымі Советамі саюзных і аўт і -
номных рэспублік 1 Советамі дэпутатаў праноўных 
аўтаношіых абласцей: па 10 дэпуіатаў ад кожпай 
саюанай рэспублікі, па 5 дэпутатаў ад кожвай аўта-
«оннай ряспублікі і па 2 дэнутагы ад кожнай аўта-
нмінай вобласпі». 

Новая фармуліроўка гэтага артыкула: 
«Совет Нааыянальнасней выбіраецца грамадзянамі 

СССР па саюзных і аўтаномных рэспубліках, аўга-
ндмных абласцях і нацыянальных акругах па норме: 

па 25 дэпутатаў. ад кожнай саюзнай рэспублікі, па 
11 дзпутатаў Лад кожнай аўтаномнай рэспублікі, па 
5 дзпутатаў ад кожнай аўтаномнай вобласці і па ад-
наму дзпутату ад кожнай нацыянальнай айругі». 

Стала бынь, роўнасць палат як у сэнсе Ix кодь-
каснага складу, так і ў сэнсе ix дэмакратычнага 
стварэння, йоўнасцю заховааа ў гэтым артыкуле. 

Чацвертая пацраўка закранае арт. 40-ва . Старая 
фармуліроўка артыкула: 

«Законы, прынятыя Вярхоўным Советам СССР, 
публікушцца за аодйісамі гтлііпіыш і сакратара Нрэ-
зідыуііа Бярхоўнага Совет* СССР». 

Новая фарыуліроўка аргыкула: 

«Законы, прынятыя Вярхоўлым- Советам СССР, 
аублкуюцца на мовах саюзных рзспублік за подшсайі 
стйршыні 1 саяратара Нрэаідыума Вярхоўнага Совета 
СССР». 

Папраўка зразумелая, і яна, па-мойму, у растлу-
мачэин! таксама не мае патрабы. 

Стала быць, законы будуць ііублікавацца на ад?і-
наццаш новах. 

Пятая оаііраўка датычыць. артыкула 48-га. Па ста-
рой Фармуліроўцы орадугледашалисн 4 найесн.кі стар-
ШЫНІ Ьярхоунага Совета, па новай фарыуліроўцы 
ирадугледжваецца 11 намесшкаў,—па ліку саюзных 
рэспублік. 

Шостая папраўка датычыць арт. 77-га. Яна заклю-
чаецца J гым, што, акраяя існуючых агульнасаюзных 
наркалатау, мяркуецца стварыць яшчэ адзш новы 
наркамат, Наркамат абароынай прамысловасці. Іэта 
ааираука таксама ае мае патрэОы у растлумачэнш. 

Нарэтце сёмая папраўка. Яна датычыць арт. 49 - i d 
падпунктя «к». Старая фармуліроўка артыкула: 

«У церыяд паміж сесіямі Вярхоўпага Совета СССР 
Нрэзцыум аб'я^'ляе становлпча вайиы ў выпа.дку 
ваениагл нападу, на СССР». 

Новая фцрмуліроўка артыкула: 
«У перыяд паміж сесіямі Вярхоўнага Совета СССР 

Прэзцыум аб яуляе становішча вайны у выпадку 
ьаеанага нападу на СССР або у выпадку неабходнасці 
выканання міжнародных дагаворных абавязацельстваў 
па ўзаемнай абароне ад агрэсіі». (Бурныя апладыс-
менты) 

Што датычыць астатніх паправак, то яны не ка-
юць істотнага значэния, носяць чыста рэдакцыйны. 

' характар i, я думаю, не маюць патрэбы ў спедыяль-
ным разборы. 

Агульиы вывад: У справе выпрацоўкі- і канчатко-
вай аддзелкі Канстытуцыі СССР усенароднае абмер-
каванне. бясспрэчна прынесла «елізарную карысдь. 
(Доўга незйаўкаючая авацыя таварышу Сталіну. Па 
ўсей зале разносяцца воклічы прывітання ў гонар 
таварыша Сталіна: «Ура таварышу Сталіну! Ура!»). 

П ACT АНОВА 
Н а д з в ы ч а й н а г а V I ! I З'езда С о в е т а ў С а ю з а 

С о в е ц к і х С о ц ь і я л і с т ы ч н ы х Р э с п у б л і к 
да зацві5рдж8нні НанстьітуцыІ № н о і я а п і закона) 

Саюза Совецкіх Соцыялістычных РзспуОлік 
Надзвычайны VII I З'езд Советау Саюза Совец-

КІХ Сойыялістычных Рэспублік п а с т а н а ў л я е : 
Праект Канстытуцыі (асноўнага закона) 

Саюза Совецкіх Соцыялістычных Рэспублік 
у рэдакйыі, прадстаўленай Рэдакцыйной Камі-
сіяй З'езда, з а ц в е р д з і й ь . 

ПРЭЗІДЫУМ З'ЕЗДА 
Масква. Крэмль. 
5 снежня 1936 г. 

Дб азнаменаванні прыняцця новай 
Канстытуйыі (асноўнага закона) 

Саюза Совецкіх Соцыялістычных 
Рэспублік 

Надзвычайны Vi i i З'езд Совета ў Саюза Совецніх Соцыялістычных 
Рэспублік пастанаўляе: 

У азнаменаванне прыняцця новай Нанстытуцыі Саюза Совейяіх 
Соцыялістычных Рзспублік аб'явіць дзень прыняцця Канстытуцыі — 
снежня — усенародным святаы. 

Масква, Ерэмль. ПРЭЗІДЫУМ З'ЕЗЛА-
5 снежня ІУ'Зб г. 

R6 выбарах у Вярхоўны Совет 
\ Саюза ССР 
Надзвычайны Vi i l З'езд Созетаў Саюза Совецніх Соцыялістычных 

Рэспублік пастанаўляе: 
Даручыць Цэктральнаму Выканаўчаму Камітзту Саюза ССР йа 

аснове новай Канстытуцыі СССР расп(]ацавгць і зацвердзіць палажзлне 
а6 выбграх, а таксама ўстанавіць тэрйіны выбараў Вярхоўнага Соавт* 
Саюза ССР. 

Масква, Крэмль. ПРЗЗІДЫУМ З'ЕЗДА. 
5 снежвя 1936 г. 

,, Такім чынам, праект новай 
Канстытуцыі прадстаўляе сабой 
6ЫНІК пройдзенага шляху, вынік ужо 
здабытых заваяванняў, Ён з'яў-
ляецца, стала быць, рэгістрацыяй 
і законадауным замацаваннем таго, 
што ўжо здабыта і заеаявана на 
справе, (СТА ЛІН) 



К А Н С Т Ы Т У Ц Ы Я (АСНОЎНЫ ЗАКОН) 

САЮЗА СОВЕЦНІХ СОЦЫЯЛІСТЫЧНЫХ РЭСПУБЛІН 
Р А 3 Д З Е л I 

Грамадскі лад (устройства) 
Артынул 1. Саюз Соведкіх Соцыялістычных Рэспублік 

I 'ць соцыялістычная дзяржава райочых і сялян. 
Артыкул 2. Палітычную основу СССР склаіаюць Советы 

іаііутатаў працо?ных, якія выраслі і ?ззіацншся J выніку 
й нржэння улады аамешчыка? I імліталіста? і заваяванвя 
іыктатуры арол€та{)ыята. ^ 

Артыкул 3. Уся ўлаіз ў СССР яалежьщь працоўным гора-
1.1 і вёскі і? асобе Совгта? депутата? арацоўных. 

Артыкуп 4. Эванамічную аснову СССР свладаювь соцыя-
іістычная сістэма га«падаркі і соцыялістычная ўласнасць на 
іірылады і сродкі вытворчасці, якія ўцв»рдзіліся ? выніЕу 
іійвідацыі кашталістычнай сістэмы гаспадаркі, адмены прьі-
і .іТііай уласнасцд на прылады і сродкі вытворчасді і зні-
іі: іэння эксіілаатацыі чалавека чачавекам. 

Артыкул 5. Соцыялістычная уласнасць у СССР иае або 
фіфму дзяржаўнаЗ уласнасці (усенародны здабытал), а5о 
і'.чрму каалвратыўна-Ейлгаснай уласнасці (уласяасць паасоб-
IU.IX калгасаў, уласнасдь кааператыўных аб'ядналняў). 

Артыкул 6. Зямля, яе негры, воды, лясы, заводы, фаб-
11ЫКІ, шахты, РУДНІКІ, чыгуначны, водны і паветраны тран-
'•иарт, банкі, сродкі сувязі, арганізаваныя дзяржавай буй-
ны я сельскагаспадарчыя прадпрыемствы (соўгасы, машыа-
||,1тракта{)ныя станцыі і т. п.), а таксака комунальныя нрад-
1'рыемствы І асноўны жыллёвы фонд у гарадах і прамысло-
|;!.[х пунктах з'яуляюцца дзяржауаай уласнасщо, гэта зяа-
'!ыць усенародныа здабыткам. 

Артыкул 7. Грамалскія арадпрыемствы ў калгасах і ка-
ш-сратыўных арганізацыях з іх жывым і мёртвым інвзнта-
|:ом, вырабляемая калгасамі і ваанератыўныііі» аргані-
мцыямі прадукцыя, роўна як іх грамадскія будымві 
• і,лалаюць грамадскую, соцыялістычную ўласнасць калтасаў 
і кааператыўных аргааізацый. 

Кожны калгасны двор, апрача асноўнагз даходу ад гра-
М ідскай калгаснай гаспадаркі, мае ў асабістым карыстанні 
;ііч;ялікі йрысядзібны ўчастак зямлі і ў асабістай уласнасш 
іілісобную гаспадарку на прысядзібным участку, жылы дом. 
ііралуктыўпую жывёлу, птушак і дробны сельскагаспадарчы 
півентар—згодна статута седьскагаспадарчай а^телі. 

Артыкул 8. Зямля, якая займаецца салгасамі, замацоў-
ііаецца за імі ў бясллатнае і бестэрміноваі карыстанне, гэта 
іпачыць навечна. 

Артыкул 9. ІІобач з свцыялістычнай сістэмай гаспадаркі, 
ІІКІЫ зяўляецца аануючай формай гаспадаркі ў СССР. іа-
нускаецііа законам дробная прыватная гаспадарка аднаасоС-
I Iu \ сяляв і саматужшкаў, якая аснована на асабістав пра-
111.1 і выключав >-9ксплаатацыю чужой працы. 

Артыкул 10. Права аса^істай уласнасці грамадзян яа іх 
іірзцоўныя даходы і зберажэйні, ва жылы дом і надсобную 
х.ітііюю гаспадарку, на прадметы хатняй гаспадаркі і ўжыт-
і;у, па прадметы асабістага спажывання і выгоды, роўна як 
права наследвання аса^істай уласнасці грамадзян — ахоў-
паюцца законам. 

Артыкул 11. ГаС'падарчае жыцдё СССР вызвачаепца і на-
імроўваецца дзяржаўным народна-гаспадарчым плавам у ін-
глр;-»сах аавіліч.чння грамадскага багацпя, няўхільнага ўзды-
му матэрыяльеага і культурнага ўзроўню працоўных. умі-
іі.ічанпя незалежнасці СССР і ўзмацнення яго абароназдоль-
ііасці. 

Артыкул 12. Прапа ў СССР з'яўляецца абавязкам і справчй 
пінару кожнага здольнага да працы грамадзяніна па прын-
ампу: сХто пе працуе, той не зсць». 

У СССР ажыццяўляецца пр«ндып соцыялізма:«Ад кожна-
га пл яго здольнасці, кожнаму — па яго працы». 

Р А З Д З Е Л II 

Дзяржаўны лад (устройства) 
Артыкул 13. Саюз Совецкіх Соішялістычных Рэспублік 

і'сць саюзная дзяржава, утвораная еа аснові дабравольааі а 
аг. яднання роўналраўаых Совецкіх Соцыялістычных Рэс-
іі\блік: 

Расійскай Совепкай Федэрвты^най Соцыялістычнай 
Рэопублікі, 

Украінскай Совецкай Соныялісгычнай Рэспублікі, 
Беларускай Соведкай Соцыялістычнай Рэспублікі, 
Лзер^айджанскай Совецкай Соцыялістычнай Рэс-

публікі, 
Грузінскай Соведкай Соцыяяістычнай Рэспублікі, 
Лрыянскай Совецкай Ся)цыя.»стычнай Рэспублікі, 
ТурЕМінскай Совецкай Соция.истычнай Рэсйублікі. 
Уз^екскай Совецкай Соцыялістычнай Рэсйублікі. 
Таджыкскай Совецкай Соцыялктычнан Рэспублш, 

^ Казахскан Совецкай Соцыялістычнай Рэспублікі, 
Кірпзскай Совецкай Соцыялістычцай Рэсйублікі. 

Артынул 14. Ведааню Саюза Совецкіх Соцыялістычных 
!'.^|•пyr)л^к у асобе яго вышэйшых органаў улады і органа? 
і';іі1і;каўнага кіравання падлягаюць: 

1) арадстаўнштва Саюза ў міжна{>одцых зносінах, заклю-
•Miinf і ратыфікацыя дагавораў з шшымі дзяржавамі; 

иытаиш вайны і міру; 
арыйяцце ў склад СССР новых рэспублік; 
кантроль за выкананаеи Еаастытіцыі СССР і забяспе-

'п іше адпаведнасщ Канстыт^тшй С4ю,чных рэспіЧілівіз Кая-
• імгуйыяй СССР; 

U зацверджанне змен граніц наміж саюзнымі рэспублікааі: 
c j іацверджанпе ўтварэніія ііовых краёў і абласцей, a 

таксама новых аўтаномных рэспублік у складзе саюзных 
рэсяублік; 

ж ) арганізацыя абароны СССР і кіраўніцтва ўсімі ўзброе-
нымі сіламі СССР; 

з) замежны гандаль на асновз дзяржаўнай манаполіі; 
і) ахова дзяржаўнай бяспекі; 
к) устапаўленне народна-'^аспадарчых планаў СССР; 
л) зацвер-джанне адзінага дзяржаўнага бюджэта СССР, а 

таксама падаткаў і даходаў, якія паступаюць на ўтва-
рэнні бюджэтаў саюзнага, рэспуОліканскіх і мясповых; 

м) кіраванне банкамі, прамысловымі і сельскагаспадарчы-
мі Остановам! і прадпрыемствамі, а таксама галдлёвыш 
арадпрыемствам]—агульаасаюзнага значэаня; 

н) кіраванне транспартан і сувяззю; 
о) кіраўніцтва грагаовай і крэдытаай сістэмай; 
п) аргашзацыя дзяржаўнага страхавання; 
р) заключанне і прадастаўленне пазык; 
с) устанаўлгнне асноўны: пачаткаў землекарыстання, а 

роўна карыстання нетрамі, лясамі і водамі; 
т) уставаўленне асноўныч пачаткаў у галіне асветы і 

ахавы здароўя; 
у) арганізадыя адзіяай сістэмы народяа-гаспадарчага 

ўчоту; 

ф) устанагўленцз асноў законадаўства аб працы; 
х) закоаадаўства аб судаўстройстве і судавядзенні; кры-

мінальны і грамадзянскі кодэксы; 
ц) законы аб саюзным грамадзянстве; законы аб правах 

іназемцаў; 
ч) выданне агульпасаюзных актаў я6 амністыі. 
Артыкул 15. Суверэнітэт саюэных рэспублік агранічапы 

толькі ў межах, паказапых у артыкулз 14 Канстытупыі 
СССР. Па-за гэтымі межамі кожная Саюзная рэспубліка 
ажыццяўляе дзяржаўную ўладу самастойна. СССР ахоўвае 
суверанныя правы саюзных рэспублік. 

Артыкул 16. Кожная Саюзная рэспубліка мае сваю Кан-
стытуцыю, якая ўлічваз аса&іівасці рэспублікі і па-
будавана ў поўнай адпаведнасщ з Канстытуцыяй СССР. 

Артынул 17. За кожнай Саюзнай рэспублікай захоўваец-
ца права свабоднага выхаду з СССР. 

Артыкул 18. Тэрыторыя саюзных рэслублік не можа быць 
змяняема без іх згоды. 

Артыкул 19. Законы СССР маюць адполькавую сілу на 
тэрыторыі ўсіх саюіных распублік. 

Артыкул 20. і ' выпадку размходжання закона Саюзнай 
рэспублш 3 законам агрльнасаюзным, дзейшчае агульна-
с^аюзны закон. 

~ Артыкул 21. Для грамадзян СССР устаяаўляецца адзіа.іе 
саюзнае грамадзянства. 

Кожны грамадзянін Саюзнай рэспублікі з'яўляецда грама-
дзянійам СССР. 

Артыкул 22. Расійская Совецкая Федэратыўная Соцыялі-
стыччая Рэспубліка складаецца з краёў; Азова-Чорнаморска-
га, Лалёка-Ўсходаяга, Заходне-Сібірекага. Краснаярскага, 
Паўночяа-Каўказс^ага; абласцей; Варонежскай, Усходне-Сі-
бірскай, Горкаўскай. Заходняй. Іванаўскай, Ка.!іншскай, Кі-
раўсЕай, Куйбышэўскай, Кургкай, Ленінградскай. Маскоў-
скай, Омскай, Орэнбургскай, Саратаўскай, СвердлоўскаП, 
Ііаўночйай, Сталінградскай, Чэлябінскай, Яраслаўскай; аўта-
номных соьецкіх соцыялістычных рэсцублік: Татарскай, 
Башкірскай, Да^естанскай, Бурат-Мангольскай, Кабардзша-
Балкарскай, Калмыцкая, Карэльскай. Комі, Крымскай, Ма-
рыйскай, Мардоўскай, Немцаў Паваложжа, Пауночна-Осецін-
скай, Удмурцкай, Чэчэаа-Іш ушскай, Чувашскай, ЯкупкаЗ; 
аўтаномных абласцей: Адыгейскай, Яўрэйскай, Кара^аеў-
скай, Ойроцкай, Хакаскай, Чэркескай. 

Артыкул 23. Украшская Совецкая Соцыялістычная Рэ<,-
публіка-складаецца з аоласцій. Ьшшцкай, Диепрапетроускай, 
Даиецкай, Іііеускай, Удйскай, Харкаўскай, Чарнйаускай і 
MaJдayclwй Аутанимнаи Совецкай Соцыялісты'шай Рэсйублікі. 

Артыкул 24. У дзербайджаискай Совецкай Соцыялістыч-
най Распублщы знаходзяцца Нахічаванская Аўта-
номная Совецкая Соцыялістычйаа Рэсйубліка i Нагорна-Кара-
бахскаи аутаиомиаа вобласць. 

Артыкул У Груашскай Совецкай Соцыялістычнай Рэс-
публщы знаходзяцца Абхазская АССР. Аджарская 
АССР, йаўднева-Осешйская аутааимиая во6лач;ць. 

Артынул 26. У Узбексвай Совецкай Соцыалістычдай Рэс-
публщы знаходзіцца Кара-Калпакская АССР. 

Артыкул 27. У Таджыкскай Совецкай Соцыялктычнай 
Рэспублщы зргходзщца I орна-Бадахшанская аутаиомнаа 
вобласць. 

Артыкул 28. Казахская Совецкая Соцыялістычная Рэс-
публіка складаіцца з абласцей. Акцюбінскай, Алма-Ацшскай, 
Усходие-Казахстанскай, Заходне-Казахстанскай, Караіандзш-
скай, Кустааайскай, ІІаўночна-Казахстанскай, Иауднёва-Ка-
захстанскай. 

Артыкул 29. Армянская ССР, Веларуская ССР, Туркмен-
ская CLU' I Кірпзская ССР не маюць у сваім складзе аут4-
номных рясііублік, роўна як краёў і абласцей. 

Р А 3 Д 3 Е Л III 

Вышэйшыя органы дзяржаўнай 
улады Саюза Совецкіх 

Соцыялістычных Рэспублік 
Артикул 30. Вышэйшым органам дзяржаўнай улады СССР 

зяўляецца Вярхоўны Совет СССР. 
Артыкул 31. Вярхоўцы Совет СССР ажыццяўляе ўсе црі-

вы, прысвозиыя Саюзу Совецкіх Соцыялістычных Рэспублік 
згодиа артыкула 14 Канстытуцыі, паколькі яиы не ўвахо-

дзяць, па Канстытуцыі, у кампетэнцыю падсправаздачных 
Вярхоўнаму Совету СССР органаў СССР: Прэзідыума Вярхоў-
нага Совзта СССР, Совета Народных Камісараў СССР і Народ-
ных Камісарыятаў СССР. 

Артыкул 32. Законадаучая ўлада СССР ажыццяўляеодл 
вык.аючиа Вярхоўным Советам СССР. 

Артыкул 33. Вярхоўны Совет СССР складаевда з двух 
палат Совета Саюза і Совета Напыянальнасцей. 

Артыкул 34. Совет Саюза выбіразцца грамадзянамі СССР 
па выбарчых акругах па норме: адзін дэпутат на 300 ты-
сяч йасельніцтва. 

Артынул 35. Совет Пацыянальнасцей выбіраецца грамз-
дзяиам! СССР па саюзпых і аўтаномных рэспубліках, аўта-
аомных абласцях і нацыянальных акругах па норме: па 25 
дэпутатаў ад кожнай саюзнай рэспублікі, па 11 дэпутатаў 
ад кожнай аўтааомнай рэспублікі, па 5 дэпутатаў ад кож-
най аўтаномнаа вобласці і па аднаиу депутату ад кожнай 
нацыянальнай акруп. 

Артыкул 36. Вярхоўны Совет СССР выбіраецца тэрмілам 
на чатыры гады. 

Артыкул 37. Абгдзве палаты Вярхоўнага Совета СССР: 
Совет Саюза і Совет йа.цыяпа,іьнасцей роўналраўны. 

Арть'кул 38. Совету Саюза і Совету Нацыянальнасцей у 
аднолькавай меры нклежыць законадаўчая іншыятыва. 

Артыкул 39. Закон лічыцца зацверджаным, калі ён при-
няты абодвума йалатамі Вярхоўнага Совета СССР щюстай 
большасцю кожнай. 

Артыкул 40. Законы, прынятыя Вярхоўным Советам СССР, 
публікуюцца на мовах саюзных рэспублш за подпісамі 
старшыш 1 сакратара Празцыума Вярхоўнага Совла СССР. 

Артыкул 41. Cdcii Совета Саюза i Совета Нацыяналь-
насцей пачынаюцца і закаачваюцца адначасова. 

Артыкул 42. Совет Саюза выбірае старшыню Совета 
Саюза 1 двух яго намеснікаў. 

Артыкул 43. Совет Нацыянальнасцей выбірае старшыню 
Совета иацыянальнасцей і двух яго намеснікаў. 

Артыкул 44. Старшыаі Совета Саюза і Совгта Нацыя-
аальнасцзй кіруюць наседжаннямі адпаведных палат і вл-
даюць IX унутрапым расиа{)адкам. 

Артыкул 45. Сумесныя паседжанні абодвух палат Вяр-
x j j aa ra Совета СССР вядуць па чарзе старшыні Совет» 
Саюза I Совета Нацыяаальнасцей. 

Артыкул 46. Ceci) Вярхиунага Совзта СССР склікаюцца 
Пра^иыумам Вярхоўцага Совета СССР два разы ў год. 

Цазачарговыя cecii склікаюцца Орэзиыумам Вярхоўнага 
Совета СССР па яіі) погляду щ па патрабаваааю адаой » 
саюзных рэспублш. 

Артыкул 47. У выпадку рознагалосся паміж Совзтам 
Саюза I Советам Нацыяаальиасцеи иытаане перадаецца на 
вырашэнне па^адняльиай камісн, утйоранай на парытэтных 
иачатках. Ка-и пагадняльаая камісія не прыходзщь да зтод-
аага рашэаая аби калі яе рашэаие не задавальняе адну з 
ца.іат, пытаиае разгладаецца друп раз у палатах. І1ры« аі-
сутнасщ згоднага рашэаня двух палат, Црэзиыум Ьярхоуна-
га Совета СССР расиуск'ае Вярхоўны Совет СССР i надначаг 
аивыя выбары. 

Артыкул 48. Вярхоуны Совет СССР выбірае на сумесным 
паседжанш абодвух палат Прэзиыум Вярхоунага Совета СССР 
у скла.1зе: старшьші Нрэзцыума Вярхоўнага Совета СССР, 
адзіааццаці яго намесшкаў, сакратара Прэзцыума і 24 
члзаау Нрэзцыума. 

Іірэзідыум Вярхоўнад'а Совзта СССР падсправаздачны; Вяр-
хоўнаму Совету СССР ва усей сваей дзейнасці. 

Артыкул 49. Нрэзцыум Вярхоўнага Совета СССР: 
а) склікае cecii Вярхоўаага Совета СССР; 
б) дае глумачэнне дзейнгчаючых законаў СССР, выдав 

ўказы; 
в) распускае Вярхоўны Совет СССР на падставг 47 арты-

кула Каистытуцы] СССР і зазначае новыя выбары; 
г) праводзщь усенародаае апытанне (рэферэндум) па сваёй 

ініцыятыве або Пй латрабавааню адной з а ю з н ы х рэспуб-
лш; 

д) адмяняе пастановы і распараджанні Совета Народных 
Камкарау СССР і Советаў-Народных Камісараў саюзных рэс-
публш у выиадку, колі яаы не адпавядаюць закону; 

3) у перыяд паміж сесіямі Вярхоунага Совета СССР вы-
зваляе ал пасады і аазаачае асобных Народных Камісараў 
СССР па прадстіўлеаню старшыні Совета Народных Каміса-
раў СССР 3 насту'паым унясеннем на зацверджанне Вярхоў-
нага Совета СССР; ' 

ж) узиагароджвае ордэнамі і надае ганаровыя з»анн1 
С а Р ; 

з) ажыццяуляе права памілавання; 
І) пазначае i змяняз вышэйшае камандаванне ўзброеныі 

•ІЛ СССР; ^ 
KJ у ^іерыяд паміж сесіямі Вярхоўнага Совета СССР абвя-

ш чае стааовшіча вайаы ў выпадку ваеннага ааладу а» 
СССР або у выпадку неабходнасщ выкааання міжнародных 
дагавораых абавязацельстваў па ўзаемнай абароне aj 
агрэсіі; 

Л) абвяшчае агульную і частковую мабшзацыю; 
м) ратыфшуе міжнародныя дагаворы; 
а) назначав і адк-ішае паўнамоцных прадстаўнікоў СССР у 

замежиы.\ дзяржавах, 
0) црымае верыцельныя і адзыўаыя граматы акрэдытава-

аьа пры 151 дыпламатычцых прадстаўцшоў замежаы.т 
дзяржау. 

Артыкул 50. Совет Саюза і Совет Вацыянальвасцей выбі-
раюць маадатыыя камісн, якія цравяраніць паўцамоцтвы да-
путатаў Еожаай палаты. 

(Працяг — на 3-й старонцы) ^ _ 



к А Н с Т Ы Т у Ц Ы я (АСНОЎНЫ ЗАКОН) 

САЮЗА СОВЕЦКІХ С0ЦЫЯЛ1СТЫЧНЫХ РЭСПУБЛІК 
Па прадста?ленню маадатнай вамісіі палаты рашаюпь або 

арызнааь паўнамоцтвы, або касіраваць выбары асобных дэ-
цутата?. 

Артикул 5 ! . Вярхоўны Совет СССР назначав, калі ён 
палічыдь веа^ходным, следчыя і рм із ійныя камісіі па лю-
бому пытанню. 

Усе Остановы і службовый асобы абавязапы выконваць 
татра^аваан! гэтых камісій і прадстаўляць ім 'неабходныя 
матэрыялы і дакулінты. 

Артыкул 52, Дэпутат Вярхоўнага Совета СССР не «ожа 
быць прыпягнут да судовай адказнасці або арыштаваны оез 
этоды Вярхоўнага Совета СССР, а ? аерыяд. еалі Бяма се-
сіі Вярхоўнага Совета СССР,—без згоды Прэзідыума Вяр-
хоўна^а Совета СССР. 

Артыкул 53. Па сканчэнні паўнамоптваў або пасля датэр-
«іновага роспуску Вярхоўнага Совета СССР, Орэзідыуы Вяр-
хоўнага Совета СССР захоўвае сваз паўнамоптвы аж да ўт-
варэння аовавыбраным Вярхоўным Советам СССР новага Пре-
зід|аума Вярхоўнага Совета СССР. 

А ^ к у л 54. Па сканчэнні паўнамоцтваў або f выпайу 
датэрміновага роспуску Вярхоўнага Совгта СССР Прэзідыум 
Вярхоўнага Совета СССР назначае новыя выбары ў тэрміп 
нз больш двух месяцаў з дня сканчэння паўнамоцтваў або 
роспуску Вярхоўнага Совета СССР. 

Артыкул 55. Новавыбраны Вярхоўны Совет СССР склі-
каецца Црэзідыумам Вярхоўнага Совета СССР раяейшага 
складу не пазней, як праз месяц пасля выбараў. 

Артыкул 56.'*Вярхоўны Совгт СССР утварае на сумесяых 
паседжанні або двух палат У рад СССР—Совет |Народных Камі-
слраў СССР. 

Р А З Д З Е Л IV 

Вышэйшыя Органы д з я р ж а у н а й 
у л а д ы с а ю з н ы х р э с п у б л і к 

Артыкул 57. Вышэйшым органам дзяржаўнай улады Гз-
юзнай рэсдублікі зяўляецца Вярхоўны Совет Саюзнай psv 
публікі. ^ 

Артыкул 58. Вярхоўны Совет Саюзнай рэспублікі выбі-
раепда грайадзянамі рэспублікі тэрйівам на чатыры гады. 

Нормы прадстаўніцтва ўстанаўляюцца Еанстытуцыямі са-
юзных рэспублів. 

Артыкул 59 . Вярхоўны Совзт Саюзнай рэспублікі з'яў-
.ляецда адзіным заЕонадаўчым органам рэспублікі. 

Артыкул 60. Вярхоўны Совет Саюзнай рэспубліЕІ: 
а) прымае Канстытуцыю рэспублікі і ўносіць у яе змены 

ў адпаведнасці з артыкулам 16 Канстытуцыі СССР; 
б) зацвярджае' Канстытуцыі аўтаномных рэспублік, якія 

знаходзяцца ў яе складзе, і выэначае граніцы іх тэрыю-
рыі; 

в) зацвярджае яароднз-гаспадарчы план і бюджэт рэснуб-
лік і ; 

г) карыстазцца правам амністыі і памілавання грайі-
дзян, асуджаных судовымі органаяі Саюзнай рэспублікі. 

Артыкул 61. Вярхоўны Совет Садазнай рэспублікі выбір.іе 
Црэзідыум Вярхоўнага Совета Саюзнай рзспублікі у склаізл; 
старшыні Прэзідыума Вярхоўнага Совета Саюзнай рэспублі-
ві, яго намегнікаў, сакратара Прэзідыума і членаў Прэзідыу-
нэ Р"пто"-йігя Гь-^йтл Гяюзнай рэгпублікі. • 

П іўна іюіг гвы Прэзідыума Вярхоўнага Совета СаюзнаЗ рэс 
публікі .іы^іыдчаюцца Канстытуцыяй Саюзнай рэопублікі. 

Артыкул 62. Яля вяізення паседжанняў Вярхоўны, COBJT 

Саюзнай рэспублікі выбірае свайго старшыню' і яго аамес-
, нікаў. 

Артыкул 63. Вярхоўны Совет Саюзнай рэспублікі ўтварад 
Ўрад Саюзнай рэспублікі—Совет Народных Камісараў Саюз-
най рэспубліві. • 1 • ! J . ' 

Р А З Д З Е Л V 

Органы дзяржаўнага 
кіравання Саюза Совецкіх 

Соцыялістычных Рэспублік 
Артыкул 64. Вышэйшым выканаўчым і раснарадчым ор-

ганам дзяржаўнай улады Саюза Совепкіх Соцыялістычных 
Рэспублік 3 яўляецда Совет Народных Еамісараў С-ССР. 

Артыкул 65. Совет Народных Еамісараў СССР азказны 
перад Вярхоўным Советам СССР і яму падсправаздачны, а ў 
перыяд паміж оесіямі Вярхоўнага Совзта — перад Прэзцыу-
мам Вярхоўнага Совета СССР, яквму падсправаздачиы. 

Артыкул 66. Совет Народных Камісараў СССР выдае аа-
становы І раснараджэнні на аснове і ў выкананне дзейні-
чаючых законаў і аравярае выкананне. 

Артыкул 67. Пастановы і распараджэнні Совета Народных 
Камісараў СССР абавязковы да выканапня на ўсёй тэрыю 
рыі СССР. ^ 

Артыкул 68. Совет Народных Еамісараў СССР: 

а) яднае і накіроўвае работу атульнасаюзных і саюзна 

рэспубліванскіх Народных Камісарыятаў СССР і іншых пал 

парадкаваных яму гаспадарчнх і культурных устаноў; 

б) арымаз меры на ажывдяўленню народна-гаспадарчаг 

плана, дзяржаўнага бюджэта і ўмацаванню крэдытна-грашо-

ваб сістэмы; 
в) прымае меры па забяспечанню грамадскага парадку, 

а б ^ н е інтарэсаў дзяржавы і ахове правоў грамадзяв; 

(ПРАЦЯГ) 

I ) ажыццяўляе агульнае кіраўніцтва ў галінв зносін з 
замежнымі дзяржавамі; 

д} вызначае штигадовыя кантынгенты" грамадзян, як і 
падлягаюць upЫJЫB> на саираудиую вайскивую службу, 
Kipye аіульным оудаушцтвам узброеиых с и крашы, 

е; утварае, у выпадку иеабходласщ, спецыяльныя вамітэ^ 
ты 1 Гсиоуиыа кірауціцтвы иры Совеце Парадных Камісараў 
СССР Ud снровах гасйадарчаіа, вультурнага і а&ароннага 
будаунщтва; 

Артынул 69. Совет Народных Еамісараў СССР мае права 
ua ra^iiuax віраваана I гасиадарк!, аднесеных да вамиет^ь 
цыі СССР, ирыиыилць цастаииыы і расиарадж»иш Советіў 
Царидных Kauicapay Саю^иых р<)сиу6Л1в і адмяняць заіады і 
шструацыі Наішдных Камісарау СІХР. 

Артынуя 70. Совет Народных Каііісараў СССР утьа^раец-
ца Ьархиуиым Советам CLOP у складзз; 

Старшыш Совета Народных Камісараў СССР; 
Намьсшкау старшыні Совзта' Народных Камісараў СССР; 
Старшыш Дзяржаунай аланаваи naaioii CCUP; 
Старшыні tiuMicii совецкдіа кантролю; 
Народных Камісарау СССР; 
Ci>apuiuui Каштааа заіатовав; 
Старшыаі Камиута па справах мастацтваў; 
Старшыш tuiun»Ta ua справах выші^ншай школы. 

Артыкул 71. і'рад СССР аОо Народны Ііамісар СССР, да 
ЯК1Х іьерцуха задытанне дэиутата Вярхоўнага Совета СССР, 
абавязаны не больш як у трохдзеиыы гармш дадь вусды або 
шсьмовы адваз у аднаведдай палаце. 

Ар"тыкуя 72. Народныя Камшары СССР віруюць гаді-
намі дзаржаўнага віравайня, явш уваходзаць у вашіетанцыю 
СССР. 

Артыкул 73. Народныя Камісары СССР выдаюць у лзжах 
камйе-і!»йцыі аддавздных Народных Ііамісарылтаў загады і 
шструвцыі на иадставе і у выкананне дзеишчаючых заки-
нау, а гаксама дагганоу і расиараджанняу Совета Наролдьи 
Ымісафау СССР і дравяраюць tx выкаиаане. 

Артыкул 74. Народныя Камісарыяты СССР з'яўляюцца аво 
агудьнасаюздыи! або саіозЫі«-расйу6лікайскімі. 

Артыкул 75. Агульнасаюзныя Народныя Ёамісарыяты к і -

руіоць даручаная ім галіной дзяржаунага кіравадня на 

усей гарыторы] СССР а-Сю ыедасрадна або праз оріаны, якіа 

iMi иазначаюдда. 
Артыкул 76. Саюзца-рэсйубліванскія Народныя Камісарыя-

ты кіруюдь даручанай ім галшои даяржауйаіа кіраванна, як 
дравыа, драз аднаименныя Народныя Ііааісарыяты саюзных 
расдуолік I кіруюдь недасрадна тольы дэунай абмяжованай 
Еольвасцю драддрыемстваў па сшсу, як і зацвярджаедда 
Нрэзцыумам Вярхоўнаіа Совета СССР. 

Артынул 77. Да агульнасаюзных Народных Камісарыятаў 

адносяцда Народныя Камісаііыяты: 
Абароны; 
Замежиых спра?; 
Замежнага гаадлю; 
Ніляхоў зносш; 
Сувязі; 
Воднаіа транспарта; 
Цяжкай нрамысловасці. 
Абароннай драмысловасш. 

Артыкул 78. Да саюзна-расдублікансвіх Народных Баміса-
, рыятаў аіносяцда Народныя Камісарыяты; 

Харчовай драмысловасш; 
Лшкай арамысливасш; 
Лясной драмысловасш; 
Ззмляробства; 
Зернавых i жывёла^адоўчых соўгзсаў; 
Фшансаў; 
Унутранога гандлю; 
Унутраных спраў; 
Юстыдыі; ' ^ ^ 
ЛхоБЫ здароўя. 

Р А З Д З Е Л У І 

Органы дзяржаўнага кіравання 
саюзных рэспублік 

* 

Артыкул 79. Вышайшым выканаўчым і распарадчым ор-
ганам дзяржаунай улады Саюзнай расдублікі з яўляедца Со-
eei Ііаро;і/ых Камісараў Саюзнай рэсдублікі. 

t Артыкул 80. Совет Народных Камісараў Саюзнай рэспуб-
ЛІК1 адказпы церад Вярхоўным Советам Саюзнай рэсдуідік! 
1 яму аадсправаздачны, а ў перыяд наміж сесіямі Вярхоўна-
га Совета Сайзнаи распублікі — перад Нрэзаыумам Ьяр 
хоўнага Совета Саюзнай рэспублші, якому падсправа-
здачны. 

Артыкул 81. Совет Народных Камісараў Саюзнай рэспуб-
ЛІК1 вылае дастановы і распараджанш на асновз і ў выка-
нанне дШнічаючых законаў СССР і Саюзнай распублікі, па-
станоў I расдараджэнняў Совета Наріідных Еамісараў СССР г 
нравярае іх выкананне. 

Артыкул 82. Совет Народных Камісараў Саюзнай рэсдуб-
ЛІКІ мае права прыдынядь пастановы і распараджэнн» Совз-
таў Народных Еамісараў аўтаномных рэсдублік і адйя»<іць pa-
шанш 1 распараджайні выкайаўчых камітатаў совеіаў даду 
татаў йрацоўаых араёў, абласцей і аўтаномныі абласцей. 

Артыкул 83. Совзт Народных Еамісараў Саюзнай рэспуб-
лікі ўтвараецда Вярхоўным Советам Саюзнай рэспубліві f 
складзе: 

Старшыні Совета Народных Еамісараў Саюзнай рвсдублікі; 
Німесшкаў старшыні, 
Огаршыш Нзяржаўнай плававай ванісі і ; 
Народных камісараў: 

Харчоваб прамысловасці; 
Лёгкай драмысловасці, 
Дясной нрамысловасці; 
Земляробства; 
Ззрнавых 1 жывёлагадоўчьй соўгасаў; 
Фінансаў; 
Унутранога г а н ы ю ; 
Унутраных сдраў: ^ 
Ю ^ ы ц ы і ; 
Аховы здароўя; 
Асветы; 
Мясйовай прамыслоБасці; 
Комунальнай гаснадаркі; 
Содыяльнага забяспечання; 
Упаўнаважавага Еамітэта загатовлк; 
Начальніка Еіраўнідтва па справах мастлцтваў; 
Упаўнаважаных агульнасаюзных Народ-
ных Камісарыятаў. _ 

Артыкул 84. Народныя Еамісары Саюзнай рэспубліві 
кіруюць галінамі дзяржаунага рраванна, як ія ўваходзяць 
у кампетэндыю Саюзнай распубіікі. 

Артыкул 85. Народныя Камісары Саюзнай-рэспублікі вы-
даюць у межах кампетанцыГ аддавздных Народных Каміса-
рыятаў загады і іпгтрукдыі на иадставе і ў выкаааане іа-
вонаў С<ХР I Саюзнай распублікі, ііастаноў і распараджэн-
няў Совета Народных Камісараў СССР і Саюзнай распублікі, 
загадаў і інструкдый саюзна-рэспубліванскіх Народных Ва-
«ісарыятаў СССР. 

Артыкул 86. Народныя Камісарыяты Саюзнай рэспублілі 
з'яўляюдда саюзна-рэспубліканскімі або распубліканскімі. 

Артыкул 87. Саюзна-расцубліканскія Народныя Кайіса-
рыяты кіруюдь даручанай ,м raji ной дзяржаўнага кіра-
вання. паліарадкуючыся як Совету Народных К.імісараў 
Саюзнай рэсдублікі. гак і адпаведнаму саюзна-рэспубліваа-
скаму Народнаму Камісарыяту ГГГР 

Артыкул 88. Рэспубліканскія Народныя Камісарыяты к і -
руюнь даручанай ім галіной дзяржаўаага кіравання пад-
парадкуючыся непасрэдна Совету Народных Еамісараў С*-
юзнай рэспубліві. 

Р А З Д З Е Л VII 
Вышэйшыя органы дзяржаўнай 

улады аўтаномных совецкіх 
соцыялістычных рэспублік 

Артыкул 89. Выпгэйшым органам дзяржаўнай улады k f -
таномн.чй распублікі з яўляедда Вярхоўны Совет 4ССР. 

Артыкул 90. Вярхоўны Совет Аўтаномнай рэспублікі выбі-
разцца грамадзянам) расііублікі тэрмінам на чатыры гады пв 
нормах арад'.таўніцтва, якія ўстанаўляюцда Еанстытудыяі 
Аўтанпкпдй рэспублікі. 

Артыкул 91. Вярхоўны Совет Аўтаномнай рзспублікі і ' я ў -
іяедда члзіным .йконадаўчым органам АССР. 

Артыкул 92. Кожная ^ўтаномная рэсдубліка мае сва» 
Еяпгтытудыю. якая ўлічвае чгаблнасці \ўтаномпай рэспуЗ-
лікі і якая пабудавана ў поўнай адпаведнасш з Канстыгу-
цыяй Саюзнай рзспублікі. 

Артыкул 93. Вярхоўны Совет Аўтаномнай рэспублікі выбі-
раз Нразідыум Вярхоўнага Совета Аўтаномнай распублікі і 
ўтварае Сонет» Народных Еамісараў Аўтаномнай распубліві, 
згодна сваей ланстытуныі. 

Р А 3 Д 3 Е Л VIII 

Мясцовыя органы 
дзяржаунай улады 

Артыкул 94. Органайі дзяржаўнай улады ў краях, айяас-
цях, аўтаномных абласдях, акругах, раёнах, гарадах, сёлаі 
(сташцах, вёсках, хутарах, кішлаках, аулах) з'яўляюцдв 
Советы дайутатаў драдоуных. -

Артыкул 95. Ераявыя, абласныя, аўтаномных абласпей, 
акруговыя, раённыя, гарадскія, сельскія (станіц, вёсав, ху-
тароў, кішлакоў, аулаў) Советы дадутатаў драцоўных выбі-
раіодда аддаведна црадоўйымі края, вобласді, аўтаномнай 
виоласш, акруп, раёна, гораДа, сяла тармшам на два гады. 

Артыкул 96. Нормы прадстаўніцтва ў Советы даііут-чгаў 
працоўйых вызначаюциь Канстытуцыямі саюзных рэецуб.пк. 

Артыкул ,97. Советы дадутатаў арадоуных кіруюдь дзей-
насцю ііаідарадкаьііцьн ш органаў кіравання, забяспеч--
ваюдь ахову ДJЯpжaўaara парадку, выкананнз законаў і 
ахову правоў грамадзян, кіруюць мясдовым гаспадарчыч 
I культурным будаўнштвам, устанаўляюдь аясдовы бюджэт. 

Артыкул 98. Советы дапутатау ирацоуиы.ч ирымаюць ра-
ШЭНН1 І даюдь распараджэнні ў межах правоў, драдастаў-
леных ім' закойамі СССР і . Саюзнай рэспублікі. 

Артыкул 99. Выканаўчымі і раснаралчымі органамі края-
вых, абласных, аўтааомных абласцей, акруговых, раённых, 
гарадскіх і сельекіх Счветаў іэаутатаў драцоўных зяўляюц-
да выканаўчыя камітатЫч якія выбіраюдда імі ў свладзв: 
старшыні, яго нааесншаў, сакратара і члена?. 

(Праияг — на 4 -й старонцы) j 



к А Н с Т Ы Т у Ц Ы я (АСНОЎНЫ адкон) 
САЮЗА СОВЕЦНІХ СОЦЫЯЛІСТЫЧНЫХ РЭСПУБЛІН. 

% 

ь 

Артыкул 100. ВыЕанаўчьш і расбаршьм органам РІЛЬ-
СБІХ Совегаў іэпутатаў араао?иш у аевалЕИ ааселішчах, 
у адаа^еднасш з Бавстытуцыяш саюздых ресаублх, з я?-
ляюааа старшыня, шо наносшв і шратар, якш, выбі-
раюциа ixi. 

Артыкул 101. Вшанаўчыя органы Совета? дэпутата? 
прайоўаьй аеаасрэдва падсараваздачвы як Совету дэдутатаў 
арашўыш, які і і выбраў, так і вывдааўчаму органу вы-
гаэйстаачіга Совета дэпутатаў працоўных. 

Р А З а З Е Л IX 

Суд і пракуратура 
Артыкул 102. Правасуддзе J СССР ажыдцяуяяецца Вяр-

хоўйым Судом СССР. Вархоўнымі Судамі саюзных рэсаублів. 
^раявымі і абласаымі судамі, судамі ^ўтанойаых рэспублік 
і аўтааоыаш абласцей, акруговымі судамі, спецыяльвывіі 
судамі СССР, ЯК1Я ствараюцца оа аастааовв Вярхоўа.іга 
Совета СССР, вародныыі судамі. 

Артыкул 103. Разгляд спра? ва ўсіх судах ажыццяў 
ляецца з удзелам вародвыі засяіацеляў, апрача выладісаў. 
спецыяльна прадугледжаяых засовам. , 

Артыкул 104. Вярхоўвы Суд СССР з'яўляецца вышэйшыь 
судовым оргааам. На Вярхоўны Суд СССР усоадаецца на 
гляд за еудовай дззйнасдю ўсіх судовых органаў СССР і 
і-аюзных рэсііублік. 

Артыкул 105. Вярхоўны Суд СССР і слецыяльныя судь 
СССР выбіраюцда Вярхоўвым Советам СССР тэришам на 
пяць гадоў. 

Артыкул 106. Вярхоуныя Суды саюзных рэспублік выбі-
раюцца Вярхоўнымі Совгтамі саюзаых рэспублів тэрмшам на 
пяць гадо?. 

Артыкул 107. Вярхоўвыя Суды аўтаномных рэспублік 
пыбіраюпца Вярхоўныаі Советам! аўтааомаых рэспублік тзі)-
міаам ua пянь гадоў. 

Артыкул 108. ВЕраявыя і абласвыя суды, суды аўтаном-
ііых аГіласцей, ак-руговыя суды выбіраюцца краявымі, aбл^c-
нымі або акруговымі Советам) дэвутатаў працоўаых або Со-
ветам! дэпутатаў працоўных аўтааомаых абласцей тэрмшам 
па пяць галоў. 

Артыкул 109. Народвыя суды выбіраюцца грамадзявамі 
раёна аа агвове ўсеагульаага, арамота і роўнага выбарчага 
права пры тайвыа галасававві — тэрмівам аа тры гады. 

Артыкул 110. Судавядзевве араводзіцца ва мове саюзйай 
aw аўтаномнай рэспублікі або аўтаномвай вобласці з запас-
печаввзм для асоб, явія ве ўлалаюць гзтай мовай, поўаагз 
азааямлеаня з матэрыяламі справы праз аеракладчыка, з 
таксама арава выстуваць ва судзе на родаай мове. 

Артыкул 111. Ралгляд сяраў ва ўсіх судах СССР адкры-
іы , паколькі закоаам ае прадугледжаны выкіючэані, з за-
ўяспечавнем абвінавгГчваемаму права на абароау. ^ 

Артыкул 112, Суддзі везаліжны і падпарадкуюцца іо іьк і 
закону. 

Артыкул 113. Вышэйшы нагляд за закладным выкавав-
ііем закоыаў усімі Йароднымі Камісірыятамі і падпарадЕа.ча-
пым) 1« устааовамі, роўва як паасобнымі службовымі 
асобамі, а таксама грАмадзявамі СССР усвладаецца на 
ІІракурора СССР. 

Артыкул 114. Ираку pop СССР назвачаецца Вярхоўаым 
(кадетам СССР тэрмівам на сем гадоў. 

Артыкул 115. Рэспублікааскія. краявыя, абласаыя ітра-
курорь: а таксама аракуроры аўтааомяых рэспублік і аўта-
номных абласцей вазвачоюцца П^курорам СССР тэрміазм 
іш пяпь галоў. 

Артыкул 116. Авруговыя раёнаыя і гарадскія пракуроры 
назначаюцца пракурорамі саюзаых рэсяублік з зацверджааня 
Иракурора СССР тэрмшам аа аяоь гадоў. 

Артыкул 117. Органы пракуратуры ажыпцяўляюць свае 
Фуакцыі аезалежва ад якіх-бы то ні было мясцовых оргаааў, 
падпарадкуючыся толькі Прокурору СССР. 

Р А 3 Д З Е Л X 

А с н о у н ы я п р а в ы 
І абавязкі грамадзян 

Артыкул 118. Грамадзяве СССР иаюць срава ва врацу, 
і:+та заачыць арава аа атрымааае глрантаванай работы і 
иплатай ix арацы у адпаведнасщ з яе колькасаю \ якасцю. 

Права на арапу забяспечваедца соаыялістычаай аргааіза 
цыяй вародаай гаспадаркі, няўхільвым ростам ирадукцыйных 
I'U совеокага грамадства. устарааенаем магчы.чіасці гасладар-

крызісаў І ліквідацыяй біспрацоўя. 

Артыкул 119. Граиадзяне СС̂ СР маюць права и» адлачы-
нак. 

Права аа адпачывак зайяспечваецца скарачэанзн рабс?'!-
га дия для аераважвай большасш рабочых да 7 гадзш, уста-
ііаўленнем штогадовых водпускаў рабочым і служачым • 
захаваннем заработвай алаты, арадастаўлепнем для абслу- j 
гоўсайця йрацоўыыч іііырокай ссткі сачаторыяў, дамоў м -
ііачынку, клубаў. 

Артыкул 120. Грамадзяне СССР маіонь права ва матэры-
я,іьпае забясйечаане ў стара^ці, а таксама — у выпадку 
чваробы I страты арацаздольнасці. 

Гзтае арава забяспечваецца шырокій ра.чвішіёк соцыя,1ь-
ііага страхаванна рабочых і слухачых за кошт дзяржавы. 
бясплатнай мёдЫцынскай длцаыогай працоўным, прадастаў-
леанем у карыстааве прааоўаым шырокай сзткі ісурортаў. 

(П Р А Ц Я Г ) 
•ГШ 

Артикул 121. Грамадзяне СССР иаюць права аа асвету. 

Гэтаз права забяспечваецца ўсеагульва-абавязковай па-
чатковай асветай, бясплатнасцю асветы, уключаючы вышэй 
шую асвету, сістэмай дзяржаўвых стыпендый аераважааи 
большасщ вавучаючыхся ў вышэйшай школе, аавучаанеь 
у школах на роднай мове, аргашзацыяй аа заводах, у соў 
гасах, машыаатрактарвых стандыях і калгасах бясплатнагд 
вытворчога, тэхпічнага і ад-рааамічаага навучанвя йрацоў-
аых. 

Артыкул 122. Жаачыне ў СССР прадастаўляювда роўпы). 
•правы « мужчына* ва ўсіх галівах гаспадарчага, дзяржаў 
uaia, культурная а і грамадска-палітычйага жьщця. 

• Магчымасць ажыццяўленая гэтых правоў жанчын забяс-
печваецца прадастаўлеавем жаачыне роўвага з мужчынаь 
права на праду, аплату працы, адпачыиак, соцыяльнаі 
cTpaxdbaaae і асвету, дзяржаўнай аховай іатарэсаў маці і 
131ЦЯШ, прадастаўлеайзм жанчыне ары цяжараасці водйу 
каў 3 захаваанем утрымааая,- шырокай . сеткай радзільныі 
дамоў, ДЗЩЯЧЫХ ясляў і садоў. 

Артыкул 123. Роўнапраўе грамадзяв СССР, дсзалежва ал 
IX аацыядмьнасді і расы, ва ўсіх галшах гаспадарчага. 
ізяржаунага, культураага і 'грамадска-аалітычнага жыщя 
3 яўляепца аедарушаым законам. 

Якое-б то аі было прамое або ўскосаае абмежававне правоў 
або, ааадварот, устаааўлеаае прамых або ўскосных пераваі 
грамадзяв у залежнасца ад ix расавай і . аацыяаальаай пры-
аалежнасці, роўна ял усякая пропаведзь расавай або аацы 
яаа.іьнай вык.шчыасці, або вявавіспі і пагарды — караіоцпа 
законам. . j ,, .1 . L . j 

Артыкул 124. У мэтах забяспечанЬя за грамадзянамі сва-
боды сумлевая царква ў СССР аддззлена ад дзяржавы і шко-
ла ад ца^квы. Свабода правщь рэлігійвыя культы i свабо la 
аятырэлігійнай прапагаады прызваецца за ўсімі грамадзя 
вамі. 

Артыкул 125. У адпаведнасщ з інтарэсамі працоўаых і J 
мэтах умапававня соцыялістычнага ладу грамадзявам CCCt 
гарантуецца законам: 

а) свабода слова, 

б) свабода друку, 

в) свабода сходаў і мітынгаў, 

г) свабода вулічвых шэствіяў і дэманстрацый. 

Гатыя правы грамадзяв забяспечваюпца прадастаўлен-
нем працоўвым і ix арганізацыям друкараяў, запасаў пале-
ры, грамадскіх будынкаў, вуліц, сродкаў сувязі і шшых ма-
тэрыяльных умоў, веабходаых для ix ажыццяўлеавя. 

Артыкул 126. У адпаведнасщ з інтарэсамі працоўаых і ў 
мзтал развшця аргааізадыйаай самадзейаасці t палітычнзй 
актыўвасці народных мае грамадзянам СССР забяспеч-
ьаецца орава аб яднааая ' ў грамадскія арганізапыі 
прафесіянальныя саюзы, кааператыўныя аб яднанаі, аргааіза-
цыі моладзі, спартыўныя і абароаныя аргааізацыі, культуі 
аыя, тэхнічныя і аавуковыя таварыствы, а найбольш актыў-
аыя 1 свядомыя грамадзяве з радоў рабочага класа і іншы.\ 
слаёў працоўаых ядваюцца ва Ўсесаюзную Комуністычную 
партыю (большэвікоў), якая з'яўляецца перадавым атрадам 
працоўных у IX барацьбе за ўмадаванне і развіццё сопыялі-
стычаага ладу і прадстаўляе кіруючае ядре ўсіх аргааіза-
пый працоўвых, як грамадскіх, так і дзяржаўаых. 

Артыкул 127. Грамадзянам СССР забяспзчваецца недаты-
кальаасць асобы. Ніхто не можа быць йадвергнуты арышту 
івакш як па пастанове суда або з саакцыі пракурора. 

Артыкул 128. Недатыкальаасць жылля грамадзян і тайна 
перашскі ахйўваюцца законам. 

Артыкул 129. СССР прадастаўляе права прытулку замеж-
аым грамадзянам, якія праследуюпда за абароау інтарасаў 
арацоўных,^або навуковую дзейнасць, або нацыянальна-выз-
валенчую барацьбу. 

Артыкул 130. Кожаы грамадзявів СССР абавязав выкон-
вапь Канстытуцыю Саіоза Совеакіх Соцыялістычных Рэсауб-
Л1К, выконвань законы, захоўваць дысцыплійу працы, сум 
леана адвостыа да грамадскага абавязку, ааважаць правілы 
соцыялістычнага агульаа-сумесвага жыцця. 

Артыкул 131. Кожны грамадзявів СССР абавязан бзрагчы 
1 ўмацоувапь грамадскую, сопыялістычную ўласваспь,, як 
свяшчэнную і аедатыкальную аснову совепкага ладу, як 
крывшу багацця і маі утнасці радзімы. як крышпу заможва-
га I культурнага жыппя ўсіх працоўаых. 

Асобы, ЯК1Я аасяіаюць на грамадскую, сопыялістычнуго 
ўласвасць, з яўляюцца ворагамі народу. 

Артыкул 132. Усваг.ульны вайсковы аЛавязаі; з'яўляен-
па законам. ^ 

Вайсковая служба ў Рабоча-Сялявскай тарвопай ірмі і 
йрадстаўляе пачэсаы абавязак грамадзяа СССР. 

Артыкул 133. ібарона бацьваўшчыаы ёсць свяшчэнны 
абавяаак вожнага грамадзяніна СССР. Здрада радзіме: пару-
ш»нне арысяп, перахол на бок ворага. яанясенве шкоды 
ваванай магутнасш дзяржавы, шпіянаж караюцца па 
ўсёй строгасці закона, Яік самае пяжкае злачынства. 

Р А З Д З Е Л XI 

Выбарчая сістэма 
Артыкул 134. Выбары дэпутатаў ва ўсе Советы д»аггатаў 

працоўаых; Вярхоўаы Совет СССР, Вярхоўвыя Советы^.саюа-
(іых рэспублік, краяаыя і. абласаыя Советы, дгаутатаў ара-̂  
аоўных, Вярхоўныя Советы аўтаноаных распублів,, Советы 
іэпутатаў арапоўных аўтавомных абдасцей, акруговыя. раба-
аыя, гарадскія і сельскія (стайіды. вёскі. хутара, кішлака, 
іула) Советы дэпутатаў орацоўйых, — араведзяцца. выбар 
іпчыкам! на аснов? ўсеагульаага, роўаага і і прамога. вьйар-
чага права пры тайным галасаванні. 

Артыкул 135. Выбары дэпутатаў з'яўлягоцца ў«еагульны-
йі/ усе грамадзяне СС/СР, дасягнуўшыя 18 год, авзалежаа 
ід расавай і аапыявс^тьнай прыналежаасці, веравызвавня, 
ісвлнага пэаза, аседласці, соцыяльнага ааходжайвя, мае-
наснага стааовішча і мінулай дзейнасщ, иаюць права, пры-
іаць удзел у выбарах дэпутатаў і быць шбранымі, за вы 
аючэннем страціўшых розум і асоб, асуджаных судом s 
іаібаўленнем выбарчых правоў. 

Артыкул 136. Выбары дэпутатаў з'яўляюпца роўныжі: 
;гожны грамадзянів мае адзін голас; усе грамадзяне . пры-
иаюць удзел у выбарах на роўных падстаоах. 

Артыкул 137. Жанчыны карыстаюцца права*.iwfiipanj. i 
'іыць выбравымі роўна з мужчыаамі. 

Артыкул 138. Грамадзяне. якія знахотзяппа ў радах Чыр 
шнай \рм!І. карыгъчюппа правам выбіраць і быць выбрапыш 
роўнз 3 усімі грамадзянамі. 

Артыкул 139. Выбары .іотутатаў з'яўляюппа прамымі 
вьгбары ва ўсе Совп-ы дэпутатаў прапоўных, пачынаючы 
•сльскага і гэрадскога Совета дэпутатаў прапоўвых аж дл 
Вярхоўвага Совета СССР, праводзяцца грамадзяаамі не-
наср^на шляхам прамых выбараў. 

Артыкул 140. Галасаванвг пры выбарах дапутатаў з'я? 
дяеппа тайным. 

Артыкул 141. Кандыдаты пры выбарах выстаўляюіта tm 
выбарчых акругах. * 

Права выетаўлення кандыдатаў забяспзчваеппа за грамлд-
СКІ.ЧІ аргааізапыямі і таварыствамі працоўных; комуністыч-
нммі аартыйнымі арганізапыямі, прафесіявальпымі саюзамі, 
кааператывамі, аргапізацыямі моладзі, культурны»! тавары-
ствамі. 

Артыкул 142, Кюжны депутат абавязан рабіць справазхаг 
чу пераз выбаргачыкамі аб сваёй'рабопе і аб раЛопё Совета 
дэпутатаў прааоўных і можа быць у любы чае • адклік-ан па 
рашэаню большасді внбаршчыкаў ва ўстаноўленым законам 
парадку. 

Р А З Д З Е Л ХІІ 

Герб, сцяг, сталіца 
Артыкул 143. Дзяржаўны герб Саюза Совепкіх Сояыяді-

стычных Рэспублік складазцца з сярпа .і молата аа земным 
шары, 3 выяўленым у прамеанях соаца і абкружавьш ка-
лоссямі. 3 аадпісам на мовах саюзных рэспублік: «Пролета-
рыі ўсіх краін, злучайцбсяі». Наверсе герба &сць пяціьаа-
аовая звязда., 

Артыкул 144. Ізяржаўны сцяг Саюза Сонепкіх. Свныялі-
стычаых Рэспублік складаецца з чырвонага палотнішча, з 
ііыяўленвем на яго керхнім вутку клля ірзўкя залатых гярпа 
I молата і па;і імі чырвонай пяпіканцовай звязды, абьружанай 
іолатой каймой. \дносіпы шырыні да даўжыні — 1:2. 

Артыкул 145. Сталіцай Саюза Совецкіх Соцыялісшчннх 
Рэспублік з'яўляецда горад Масква. 

Р А 3 Д 3 Е Л XIII 

Парадак змены Канстытуцыі 
Артыкул 146. Змена Каастытуцыі СССР цраводзіцца толь-

кі аа рашэаню Вярхоўнага Совета СССР, прынятаму боль-
шасцю не изнш галасоў у кожнай з яго палат. 

ПРЗЗІДЫУМ НАДЗВЫЧА 
САЮЗА СОВЕЦКІХ СОЦ 

H. АЙТАКОЎ. 
I. АКУЛАЎ. 
A. АНДРЗЕЎ. 
Ю. АХУН-БАБАЕЎ. 
B. БЛЮХЕР. 
C. БУДЗЁННЫ. 
К. ВАРАШЫЛА9. 
Н. ЕЖОЎ. 
А. ЖДАНАЎ. 
Л. КАГАНОВІЧ. 
М.'КАЛІНІН. 
А. КІСЕЛЁЎ. 
С. КАСІОР. 
М. ЛІТВІНАЎ. 
П. ЛЮБЧЗНКА. 

ЙНАГА Vii i З ЕЗДА СОВЕТАЎ 
ЬІЯЛІСТЫЧНЫХ РЗСПУБЛІК 

A. МІКАЯН. 
B. МОЛАТАЎ. 
Г. МУСАБЕКАЎ. 
Г. ОРДЖАНІКІДЗЕ. 
Г. ПЕТРОЎСКІ. 
П. ПОСТЫШЗЎ. 
А. РАХІМБАЕЎ. 
Я. РУДЗУТАК. 
І. СТАЛІН. 
Д. СУЛІМАЎ. 
Н. ХРУШЧОЎ. 
A. ЧАРВЯКОЎ 
B. ЧУБАР. . 
Н. ШВЕРНІК. 
Р. ЗЙХЕ. 

Маск.кз. Крзмль. 5 спежня 1936 года. 

Адназны рэдактар С. АДЗІНЕЦ. 
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