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КАНСТЫТУЦЫЯ
(Асноуны закон)

аібншае Сацыялістычная Фвдзратыунае
Цастанова 5-го Усерасейскаго З ‘езду Радау 
ірынятая у засяданьнг 10 ліпца 1918 году.

Зацьвррджаная 3-м Усерасейскім 31ездам Ра- 
іау у студні 1918 году даклярацыя прау пра- 
Тоунаго і абірапаго народу, разам з зацьвярд- 
каямай 5-м з'ездам канстытуцыяй Радавае Ра- 
Публікі, складаюць едыны асноупы закон Ра- 
ейскае Сацыялістычнае Федэратыунае Радавае 
‘аспублікі.

Гэты асноуны закон ваііхсдзіць у сілу з ма- 
іэцту яго аглашэньня у скопчануй х.вормя у 
‘ЙзвЬстіях В. Ц. й. К.>. Іоя павінян бь?ць 
галошан усімі мейсцовымі усцішовемі Радавае 
гласьці і выстанаулян у ва ўсіх Радавых 
Гстановах на відочных мяйсцох..

5-й з;езд загадвая Народяпаіу Камісарыяту 
ісьветы увясьці у ва уеіх школах і вучзбных
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завядзеньнях Расейскае Распублікі завучы- 
ваньня асноуных палажэньняу гэтае канстытт- 
цыі, а так сама вытлумачываньне іх.

РАЗДЗЕЛ ПЕРШЫ.
Даклярацыя прау працоунаго і абіранаго 

народу.
Частка першая.

1. Расея аб‘яуляяцца Распублікай Радау 
Працоуных, Салдацкіх і Селянскіх Дэпутатау. 
Уся уласьць у цэнтры і на мейсцах прынале- 
жыць гэтым Радам.

2. Радавая Расейская Распубліка устанау-
ляяцца на асновя вольнаго хаурусу вольныг 
нацыяу, як федэрацыя (вольны злук) Радау 
нацыянальных распублік.

Частка другая.

3. Становячы сваею мэтай зруйнаваньн)!
усякаго абіраньня чалавека чалавекам, поунал 
забараненьня падзелу обчаства на станы, бяз- 
міласэрдная задауленьня абірайцау, установт 
сацыялістычнаго збудаваньня обчаства і пабеду 
сацыялізма у ва усіх краіох, III Усерасейекі
з‘езд Радау ІІрацоунічых, Салдацкіх і Селяя- 
скіх Дэпутатау даляй настанауляя:



а) Каб ужыць сацыялізацыю (агульная ка- 
рыстаньня) зямлі, уласная маетнасць на зямлю 
насуяцца і увесь зямельны скарб аб1яуляяцца 
агульна - люцкім дабыткам і атдаецца працоу- 
наму народу бяз усякаго выкупу, на заклад- 
зінах пароунаго зямлякарыстаньня.

б) Усе лясы, нутра зямлі, моры, вазеры і 
рэчкі агульна гасударсьцьвяннай вагі, а так 
сама і жывіолы ды начыньня, кшталтныя два- 
ры і селянска-гаспадарскія хвабрыкі, заводы, 
майстэрні і інш. об;яуляюцца нацыянальным 
агульна-гасударскім дабыткам.

в) Як першы крок к поунаму пяраходу 
хвабрык, заводау, руднікоу, чыгунак і іншых 
сродак вырабку і пяравозу у уласнасьць Ра- 
давае Працоуніча-Селянскае Распублікі,—пад- 
мацоуваяцца Радавы закон аб дагляд працоу- 
нікау і аб Высшуй Радзя Народнаго Гаспадар- 
ства ля мэты забязпячэньня уласьці працоуні- 
кау над абірайцамі.

2 ) Як першы удыр паміжнароднаму банка-
ваму, грашавому капіталу, III з ;езд Радау раз- 
глядая Радавы закон аб зністажэньні пазычак, 
зробляных царскім правіцяльствам, памешчыкау 
і буржуазеі, маючы пэунасьць, што Радавая 
уласьць пойдзя цьвіорда па гэтуй сьцежцы аж 
да поунае перамогі паміжнароднаго паустаньня 
працоунікау супраціу уціску капіталу (гра- 
шаунічаства).

д) Зацьвярджаяцца пяраход усіх банкау у 
уласнасьць працоуна-селянскаго гасударства, як



адна з ушоу аслабаненьня нрадоунаго народу 
з пад удіску капіталу.

е) Дзеля таго, каб зніштожыць дармаедау і 
каб упарадкаваць гаспадарства, уводзіцца агуль- 
ная працоуная павінвасьць.

ж) Каб забязпячы ць усю поунасьць уласьці 
за працоунымі грамадамі і каб адагнаць уся- 
кую можнасьць вярнуца валадарству абірацяляу, 
узаканяяцца вааружвньня працоунаго народу, 
згуртаваньня чырваное арміі з працоунікау і 
еелян і поуная адабраньня вааружэньня ад ба- 
гатых станау.

Частка трэйцяя.

4. Выказваючы няпахільную рашымасьць
вырваць чалавецтва з кіпцяу грашавога капі- 
талу і ваяупічаства, заліушых зямлю крывею 
у цяпераншюіі, самуй злачыннуй ад усіх, вай- 
не, III з1езд Радау цалкам далучаяцца да па- 
літыкі, якую вядзе ' Радавая уласьць, разры- 
ваючы таемныя згаворы і робячы самая шы- 
покая братаньня з працоунікамі і селянамі тых 
народау, як ія  цяпер ваююць з намі, каб да- 
еягнуць, як бы там ня было, равалюцыіінымі 
мерамі дамакраш чнай згоды паміж працоуні- 
камі бяз атрэзау чужое зямлі і бяз усякаго 
штрафу грашыма, ці і нпымі рэчамі, па асновя 
вольнаго самабудаваньня нацылу.

5. 3 тэю ж мэтай іЛ з езд Радау намагая
на тым, каб суііздром парваць грабежную па- 
літыку буржуйнае цывілізацыі. Развіцце люцкое



адукацыі, якая будавала багатствы абірацяляу 
сярод нязшогіх выбраных нацыяу, каб зрабіць 
парабкамі сотні мільіонау працоунікау у Азіі, 
у калоньнях, кускі зямлі у рожных частках 
света, забраныя моцпымі гасударстваыі і абір- 
ваныя імі і, наагул, у малых краіох.

6. III з‘езд Радау вітая палітыку Рады На-
родных Камісарау, агаласіушай поуную неза- 
лежнасьць Фінляндзі, пачаушае выводзіць вой- 
ска з ІІэрсіі, аб1явіушае волю самаадзначэньня 
Арменіі.

Частка чацьвертая.

7. III Усерассйскі з(,езд Радау ІІрацоунічыь
Салдацкіх і Селянскіх Дапутагау мяркуя, што 
цяпер, у хвілю адважяай змогі працоунікау з 
абірайцамі, абірайцам ня можа быць мейсца ні 
у воднум інстытуця уласьці. Уласьць павінва 
належаць цалкам толькі працоуным грамадак 
і іх паунамоцнаму прадстауніцтву— Радам ІІра- 
цоунічых, Салдацкіх і Селянскіх Дапутатау.

8. Разам з гэтым, прагучыся стварыдь са-
праудна вольны, а з гэтым тым боляй поуны 
і моцны, хаурус працоуных станау усіх на- 
цыяу Расеі, III з1езд Радау абмежваяцца уста- 
поваю фундамэнтных пачаткау федэрацыі (хау- 
рус) Радавых Распублік Расеі, якія даюць 
можнасьць працоунікам і еелянам кожнае на- 
цыі прыняць якоя яеы  захочуць рашэньня на 
еваем удаснум, поунамоцнуы Радавум з4ездзя: 
ці жадаюць яны і на якой аснові быць еу-



польнікамі у федэратыуяум правідяльсдьвя і у 
іншых федэральных Радавых установах.

РАЗДЗЕЛ ДРУГІ,
Агульныя палажэньня канстытуцыі Расей- 

скае Сацыялістычнае Федэратыунае Радавае 
Распублікі.

Частка пьятая.

9. Асноуная мэта разлічанай на цяперашні
пяраходны ыомэнт канстытуцыі Расейскае Са- 
цыялістычнае Федэратыунае Радавае Распублікі 
стасуяцца у тым, каб устанавіць дыхтатуру 
Сусю паунату уласьці) працоунікау і бядней- 
шаго селянства, як найыацнейшую Усерасей- 
скую Радавую уласьць, дзеля таго, каб суй- 
здром задавіць буржуазею, зніштожыць абдзі- 
ранства чалавека чалавекам і ужыць сацыя- 
лізм, пры яком ня будзя ані падзелу на ста- 
ны, ані гасударсцьвяннае уласьці.

10. Расейская Распубліка іосьць вольная са- 
цыялістычная грамада усіх працуючых у Расеі. 
Уся уласьць у Расейскуй Сацыялістычнуй Фе- 
дэратыунуй Радавуй Распубліцы прыналежыць 
усяму працоунаму народу, злучанаму у гарац- 
кіх і селянскіх Радах.

11. Рады тых вобласьцяу, як ія  адметны
асобным жыцьцем і нацыянальным складам,



могуць злучацца у аутаномныя (асобныя) во- 
бласеыя хаурусьц глаунымі іх кіраунікамі, як 
і глаунымі кіраупікамі усіх вобласных злукау, 
павінны быць Вобласеыя з;езды Радау і іх 
спауніцядьныя установы.

Гэтыя аутаномныя вобласныя хаурусы уход- 
зяць на пачатках федэрацыі у Расейскую Сацы- 
ялістычную ФедэратыунуюРадавую Распубліку.

12. Вярхоуная уласьць у Расейскуй Сацыя-
лістычеуй Федэратыунуй Радавуй Распубліцы 
прыналежыць Усерасейскаму з;езду Радау, а у 
перарыукі паміж з;ездамі— Усерасейскаму Цэн- 
тральнаму Спауніцяльнаму Камітэту.

13. Дзеля забяспячэньня за працоуным на-
родам сапрауднае свабоды сумленьня, цэркау 
адлучаяцца ад гасударства і вучылішча ад 
цэрквы, а свабода веры і надвучываньня (пра- 
паганда) супроціу усякае веры пазваляяцца 
усім грамадзянам.

14. Дзеля зябяспячзньня за працоуным на-
родам сапрауднае свабоды выказваць свае дум- 
кі, Расейская Сацыялістычная Федэратыуяая 
Радавая Распубліка зніштажая залежнасьць 
друку ад капіталу і аддае у рукі стану працоу- 
нікау і селянскае бяднаты усе тэхнічныя (усе 
машыны і прылады) і матэр‘яльныя рэчы ля 
выданьня газэтау, кніжак і усякіх іншых тво- 
рау і забяспячая іх вольная распаусюджаваяьня.

15. Дзеля забяспячэньня за працоупым на-
родам сапрауднае свабоды сходак, Р. С. Ф. Р. Р ., 
прызнаючы правы грамадзян Радавае Распу-



блікі вольна збірадца, рабідь мітынгі (сходкі, 
зборні), працэсыі і т. п., яддае у распара- 
жэньдя нрацоунічаго стану і селянскае бядна- 
ты усе прыгодныя дзеля народных сходак бу- 
дынкі з мэбляю, святлом і апалам.

16. Даеля забяспячэньня за працоуным на- 
родам санрауднае свабоды хаурусау, Р. С. Ф. 
Р. Р., зламаушы эканамічная і палітычяая ва- 
ладарства багатых станау і адкінуупіы гэтым 
усе прапшоды, якія дагэтуль перашкаджалі у 
буржуазнум абчасцьве працоунаму народу ка- 
рыстаць свабодаю гуртаваньня і руху,—-уселя- 
кімі спасобамі памагая нрацоунікам і бядней- 
шаму селянству злучацца і гуртавацца.

17. Дзеля забяспячэньня за працоуным на-
родам сапрауднаго доступу да сьвядомасьці і 
развіцьця, Р. С. Ф. Р. Р. ставіць сваім зага- 
дам даць можнасьць працоунікам і бяднейшым 
с-елянам поунаго дарэмнаго адукаваньня.

18. Р. С. Ф. Р. Р. прызнае працу павін-
яасцьцю усіх грамадзян Распублікі і правазгла- 
ш ая ліозунг: „Йя працуючы, нехай ня есьць!а

19. Дзеля усямернае абароны дабыткау вя-
лікае працоуна-селянскае равалюцыі, Р. С. Ф. 
Р. Р. прызнае, што усе грамадзяня Распублікі 
павінны бараніць сацыялістычную бацькауш- 
чыну і устанауляя агульную ваенную павін- 
насьць. Пачэсная права бараніць равалюцыю 
з варужжам у руках даецца толькі працуючым*, 
а на гультаіоу ускладаюцца іншыя ваенныя 
навіннасьці.
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20 . Зт.вяр'гаточы уяагу нн сайдарпаоьдь (ш«-

і ш іркоунал, ожытная сяОрававьна) працоунаго 
|  ігароду усіх штцыяу.; Раегайская Оацмялістыч- 
| \ т а я  Федэратыунаа І’а р в а я  Рас.нубліка дае 
і усе правы чужаком, якія . жыпуць- на зямлі 
. Расейскае Раснуолікі і црацутоць у іой , налс- 
|  ж учы да црацоулаго стану, альбо да сел янства. 
|  гос карыстаючаго з чужое гтрацы, і прызпае за 
|  мяйсцовымі Радаыі ттравы даваць ч’атаы чужа- 

коы, бяз уселякіх праішсаджаюяЫх хвармаяь- 
I  насьцяу, правы расетіысаго граыадзянства. 
і  21. Р. (3. Ф. Р. Р ц  дае ттравы уховы усім 
I  яужа.ком, якія магоць удіок у сваіом краіо аа 
I  палітычныя і рзлігШныя злаяьшствы.
I  22 . Р. С. Ф, Р. Р. нрызцаючы роуцыя правы 
I з а  грамадзянамі ш залеж на ад іх  расавае. г')  

і нацы япальнае прыналежпасьці, абсяуляя, што 
|  установа, ці дапуілчвньні якіх-небудзь прыві- 
I  я е я у , альбо пярасілены ія, ці як і б то пя быу 
I уціск меньшых па ліку нацыяпа льнасьцяу 
1 болыпыыі, будзя іц і упоперак асноупым зако- 
; нан Распублікі.

23. Іііруючыся інтарэсам і працоупаго стану
I у цалку, Р, С. Ф. Р. Р . забараняя ацзфвым  

ясобам і асобпым гуртом ігарыстаці, нраваыц 
йкія б магді шкодзіць сацыялістычнуй рзва- 
люцыі,

ф) Асобны па крыві і коляру народ. Увссь народ $ 
сьвеця падзяляяцца на некулькі такіх расау, як напр. 
белая, чорная, жоутая ды інш.



рдздеел т р э ц ь ц і

Вудова Радавае уаасьді.
Л. ЛргапЫан/ім Цэтпровае уласьці

Ы .Усераевгйокум 3 ‘ездзя Радау Пра'доу.нічых, 
Селянскіх, Казачых і Чырвонае арміі Дапу- 

татау,
24:. Уоораоейскі Всеад Р#дау Уяумяцца вы- 

шэйпшю уласьцю Раоейскао Оацыядаычяае 
Фсдзратыунае Радавас Р аодубіш .

25. Усерасеііош' 84-евд Радау складаяцца з
прадстаунікау гарацкіх Радау, на рахуішу 1- 
дадутат на 25.000  выбаряых і прадстаушкау- 
губэрскіх зеездау Рад%у па рахунку 1 дзпутат 
на 125.000 жыхароу.

ІІрьштш I. У прыпадкуд калі Губэрскі |  
В;езд Радау ьгя склікауся пярад Усерасейсш-1 
8сездаі»5 та прадстауткІнаУсерасейсяі Вюзд 
пасылаюцца проста ад Павятовых Радау. | 

Брыштшь I I ,  У прьшадту, калі ВоСшшы 
' В‘езд Радау скжкауся хтярад с.ажыі Усераеей- ;! 

скім 8се|дам, та прадстаудікі па Усераоейскі Р 
Всезд магуць быть пасжаны Вобласньш 3‘ез- :. 
дам. 5
26. Усерасейскі 8се,зд Радау склікаяцца Усе-1

раоейскім Дэнтровым Сдауніцяпьным Еамітз;гаі,| 
ня радчэй, як два разы у год. ы|

Чаотнй шоетан



27. Надзвычайны УсерасейскіЗ‘ездсклікаяцца
Усерасейскім Цэнтровым Спауніцяльным Каыі- 
тэтам па уласнаму зачыну альбо па трэбавань- 
пю Радау мейснасьцяу, якія налічваюць агульна 
ня меняй як */з усяго насяленьня Распублікі.

28. Усерасейскі Цэнтровы Спауніцяльны Ка-
мітэт у ліку ня болып як 200 чалавек.

29. Усерасейскі Цэнтровы Спауніцяльны Ка-
мітэт у цалку адветны пярад Усерасейскім 
3‘ездам Радау.

30. У час між, 31ездамі, вышэйшаю уласьцю
Распублікі з‘яуляяцца Усерасейскі Цэнтровы 
Спауніцяльны Камітэт.

Частка сіомая.
Усерасейскум Цэнтровум Спауніцяльнум 

Камітэця.

31. Усерасейскі Цэнтровы Спауніцяльны Ка-
мітэт іосьць вышэйшая установа Расейскае Са- 
цыялістычнае Федэратыунае Радавае Распублікі; 
іон выдае законы, загадвая і сачыцьнад усімі 
справамі Распублікі.

32. У. Ц. С. К. дае агульны напрамак усім
дзеяы Працоуна-Селянскаго Правіцяльства і усіх 
установау Радавае уласьці у краю, злучая і 
ладуя працу па выданьню законау і па кірун- 
ку і  сачыць за правядзеням у жыцьціо Радавае 
канстытуцыі, пастановау Усерасейскіх Радавых 
31ездау і цэнтровых установау Радавае уласьці.

33. У. Ц. С. К. разглядая і зацьвярджая



праэкты дакрэтау і інгаыя гаданьня, якія уно- 
сіць Рада Народных Камісарау, альбо асобныя 
ведамствы, а так сама выдае уласныя дакрэты 
і загады.

34. У. Ц. С. К. склікая Усерасейскі З‘езд 
Радау, якому дае адчот аб сваіх дзеях і дакла- 
ды па агульпуй палітыцы і па асобным пы- 
таньням.

35. У. Ц. С. К. закладая Раду Народных
Камісарау дзеля агульнаго кірунку справамі 
Расейскае Сацыялістычнае Федэратыунае Рада- 
вае. Распублікі і атдзелы (народпыя каміса- 
рыяты) дзеля кірунку асобнымі справамі.

36. Члены У. Ц. С. К. працуюць у атдзелах
(народных камісаріятах), альбо выпауняюць 
асобныя загады Усерасейскаго Цэнтроваг® 
Спауніцялыіаго Камітэту.

Частка восьмая.

Аб Радзя Народпых Камісарау.
37. Радзя Народных Камісарау прыяалежыці.

агульны кірунак справамі Расейскае Сацыялі- 
стычнае Федэратыунае Радавае Распублікі.

38. Дзеля ужываньня гэтай задачы Рада 
Народных Камісарау выдае дакрэты. загады, 
навучэньня і агульна прыймая усе меры, на- 
трэбныя дзеля спраунаго і гапаркаго ціоку 
гасударсьцьвяняаго жыцьця.

39. Аб усіх сваіх настановах і парашэнь-



нях Рада Народных Камісарау ня у забавя 
павядамлля У. Ц. С. К.

40. У. Ц. С. К. мая правы адмяніць альбо
спыніць парашэньня Рады Нар. Кам.

41. Усе пастановы і парашэньня Рады Нар.
Кам., яеія маюць боііная агульна - палітытная 
значэньня, прыстауляюцца на разгляд і заць- 
вярджэньня Усерасейскаго Цэнтроваго Спауні- 
цяльнаго Камітэту.

Іірыметка. Калі якія-небудзь справы 
патрабуюць няадвалочнаго выпауненьня, 
дык яны магуць быць ужыты самою Радаю 
Бародных Каміеарау.
42. Члены Рады Нар. Кам кіруюць асобны-

мі Народнымі Камісарыятамі.
43. Народных Камісарыятау складаяцца 17.

Вось якія:
а) па іназемным справам-,
б) па ваенным справам-,
в) па марскім справам;
г) унутрапых спрау;
д) справядлівасьці;
е) црацы;
ж) сацыяльнаго забясьпячэньня;
з) народнае асьветы;
ы) п іптау і тэлеграфау, 
і) па нацыянальным справам;
к) па грашавым справам:
л) пуцьціоу саабшчэньня;
м) па зямельным справам;
н) гандлю і прамысловасьці;



o) народнаго прыдавольсцьвя;
п) гасударсьцьвяннаго кантролю;
p) Вышэйшая Рада Народнае Гаспадаркі;
с) аховы здароуя.
44. Пры кожнуы Народнум Камісару, пад

яго кірауніцтвам закладаяцца калегія; члены 
яе зацвярджаюцца Радаю Народных Камісарау.

45) Народны Камісар мая правы сам сабою 
парашаць усе пытаньня, якія належаць да кі- 
рунку яго камісарыяту, навядамляючы аб гэ- 
тум калегію. У тым прыпадку, калі калегія 
будзя нязгодна з тым ці іншым парашэньням 
Народнаго Камісара, калегія, ня спыняючы 
выпауненьня парашэньня, можа абскардзіць яго 
у Радзе Народных Камісарау, альбо у ІІрэзы- 
дыумя У. Ц. С. К.

Такоя ж самая права на скаргу прынале- 
жыць і асобным членам калегіі.

46. Рада Народных Камісарау уцалку адвя-
чая пярад Усерасепскім З‘ездам Радау і У. Ц. 
С. К.

47. Народныя Камісары і калегіі пры На-
родных Камісарыятах у цалку адвячаюць нярад 
Радаю Народных Камісарау і пярад У. Ц. С. К.

48. Прозвішча Народных Камісарау прына-
лежыць толькі членам Рады ІІародных Ка- 
мгсарау, якая кіруя справамі Р. С. Ф. Р. Р., 
і ніякім іншым прадстаунікам Радавае уласьці 
як у цэнтру, так і на мейсцах гэтая права ня 
можа быць прысвояна.



Частка дзяуятая.

Якія справы палежаць да кірунку Усера- 
сейскаю 3‘езду Радау і Усерасейскал•  

Цэнтроваго Спауніцяльнаго Камгтшу.
49. Да кірунку Усерасейскаго Цэнтроваго

Спауніцяльнаго Камітэту паралежаць усе пы- 
таньня агульна—гасударсьцьвяннае вагі, вось 

V  якія:
^ а) Зацьвярджэньня, няраіначваньня і дадаткі,

^  ца канстытуцыі Р. С. Ф. Р. Р.
5) кульны кірунак усею іназемнаю і уну-

транаю налітыкаю Р. С. Ф. Р. Р.
в) Устанавеньняі пяраінанваньня граніц, а 

так сама аружэньня частак зямлі Р. С. Ф. Р. Р. 
альбо належачых да яе нравоу.

т) Устанавеньня межау і свядамосьці вобла- 
сных Рарвых хаурусау, якія ухоряць у злук 
з Р. С. Ф Р. Р., а так сама парашэньня спрэ- 
чак паміж імі.

д) Далучэпьня у хаурус Р. С. Ф. Р. Р. но- 
вых вобласьцяу, ці частак і прызнаньня вы- 
хаду з Расейскае Федэрацыі асобных частак яе.

е) кульна - ацміністратыуны надзел зцмді 
Р. С. Ф. Р. Р. і зацьвяржэньня вобласны’х . 
злукау.

ж) Устанавеньня і пяраіначвацьня мерак вагі 
і грошай на зямлі Р. С. Ф. Р. Р.

з) Зносіны з іназемнымі 'гасударствамі;
абсяуленьня вайны і — ;---- ^  ’*



і) Пазычка грошай, згавор аб мытах і ган- 
длю, а так сама грашавыя справы.

к) Устанавеньня асновау і агульнаго пляну 
уеяе народнае гаспадаркі і асобных яе частак 
на зямлі Р. С. Ф. Р. Р.

л) Зацьвярджэньня бюджэту (прыходу і ра- 
•ходу) Р. 0. Ф. Р. Р.

м) Устанавеньня агульна-гасударсьцьвянных 
надаткау і павіннасьцяу.

н) Устанавеньня асновау гуртаваньня ваару- 
жанных сіл Р. С. Ф. Р. Р.

о) Агульна-гасударсьцьвянная выданьня за- 
конау, нарыхтаваньня судоу і судзебных 
•прау, грамадзянская і крымінальная закана-
дауства і інш.

п) Назначэньня і выдаленьня, як асобных 
членау Рады Народных Камісарау, так і усяе 
Рады Нар. Кам. уцалку, а так сама зацьвяр- 
джэньня Старшога (Прадсядацяля) Рады На- 
родных Камісарау.

р) Выданьня агульных пастапоу аб здабытну 
і страця правоу расепскаго грамадзянства іа б  
нравох чужакоу у Раеейскуй Распубліцы.

с) Права амністыі (паыілаваньня) агулам 
і часткаю.

50. Апрыч пяралічаных пытаныіяу, да кі-
рунку Усерасейскаго Зьезду Радау і Уеерасей- 
•каго Ц. С. К. прыналежаць усе пытаньня.
якія яны прызнаюць падналежнымі іх пара- 
шэньню.



51. Ніжай паказанымі справамі кіруя толь-
кі адзін Уеерасейекі 31езд Радау:

а) Устанавеньня, дадатак і пяраіначваньня 
асіюуных закладзін Радавае канстытуцыі;

б) ратыфікацыя (зацьвярджэньня) згодных 
умовау.

52. ІІарашэньня пытаньняу, абгавораных
у пункця в і з сгацьці 49, пазваляяцца Усе- 
расейскаму Ц. С. К. толькі тады, як нельга 
склікаць Усерасейскаго 34езду Радау.

Б. Арганізацыя Радавае уласьці на мейсцах.
Частка дзісятая.

Аб з‘ездах радау.

53. 31езды Радау роблюцца такім кшталтам:
а) Вобласныя з прадстаунікау гарацкіх Ра-

дау і павятовых з1ездау, па рахунку 1 дапу- 
тат на 25.000 жыхароу, а ад гарадоу па 1 
дапутату на 5.000 выбарчых, але ня боляй 
як 500 прадстаунікау на усю вобласьць,— 
альбо з прадстаунікау губэрскіх з'ездау Радау, 
якія  выбіраюцца па тым самум рахунку, калі 
гэты з‘езд зьбіраяцца пярад з'ездам вобласным.

Я) Губэрнскія (вакружныя)—з прадстаунікау 
гарацкіх Радау і валасных з ’ездау па рахунку 
1 дапутат на 10.000 жыхароу, а ад гарадоу, 
па 1 дапутату на 2.000 выбарчых, але ня 
боляй як 300 дапутатау на усю губэрню (ва- 
кругу); а у тым прыпадку, калі' павятовьі

2 *



8 взд Радау склікан пярад губэрнскім з’ездаы, 
дык выбары роблюцда па гэткаму • ж самаму 
рахунку ня валаснымі з ’ездамі, а павятовым.

в) Павятовыя (райопныя)— з нрадстаунікау, 
вясковых Радау, па рахунку 1 дапутат на 
1 .000 жыхароу, але ня боляй як 300 дапу- 
татау на увесь павет (район).

г )  Валасныя— з прадстаунікау усіх вяско- 
вых Радау, па рахунку 1 дапутат на кожныя 
10 членау Рады.

Лрыметка 1. У павятовых з’ездах 
маюць судольніцтва прадстаунікі гарацкіх 
Радау, калі насяленьня гораду ня пярасягая 
10.000 чалавек; вясковыя Рады тых віосак, 
у якіх жыве меняй як 1 .000 чалавек,' 
дзеля выбарау дапутатау на павятовы з’езд 
злучаюцца.

Прпметт 2. Калі у вясковуй Радзя 
меняй як 10 членау, дык яна пасылая на 
валасны з ’езд аднаго прадстауніка.
54. З ’езды Радау сшікаюцца належнымі

епауніцяльнымі установамі Радавае уласьці 
(Спауніцяльнымі Еамітэтамі)  па іх  угляду, 
альбо на патрабаваньню Радау местау, у якіх 
налічваяцца ня меняй як 1/8 усяго насяленьня 
гэтаго района, але усіо-ж т4кі ня радчэй двух 
разоу на год па вобласьці, аднаго разу у тры 
месяцы па губэрні і паветах і аднаго разу у 
месяц па воласьці.

5 5 .3 ’езд Радау (вобласны, губэрскі,павятовы, 
іаласны ) выбірая свой Спауніцяльны Камітэт,



яком лік членау ня павінян перавышаць:
) па вобласьці і губэрні— 25, б) па павету— 2 0 , 
і) па воласьці — 10. Спауніцяльны Камітэт 
уцэльна адвячая пярад З ’ездам Радау, які яго
іыбрау.

56. У межах свайго кірунку З ’езд Радау
вобласны, губэрскі, лавятовы, валасны) іосць 
^ьішэйшая на сваіом пляцу уласьць-, у тыя-ж 
йсы, як німа з ’ездау, гэткаю уласьцю іосьцяка 
впаувіцяльны Камітэт.

Частка адзінанцатая.

Аб Радах Дапутатау.

57. Рады Дапутатау гуртуюцца:
а) У гарадох —  па рахунку 1 дапутат на 

іожную 1 .000  жыхароу, але ня меняй як 50 
і ня боляй як 1.000 членау.

б) У сяліцьбах (віосках, сіолах, станіцах, 
пястэчках, гарадох, у якіх меняй як 10.000 
«ыхароу, аулах, хутарох і інш.)— па рахунку 
1 дапутат на кожныя 100 жыхароу, але ня 
меняй ак 3 і ня боляй як 50 дапутатау на 
южную сяліцьбу.

Тэрмін паунамоцнасьці дапутатау— 3 месяцы.
Прыметка. У тых вясковых мейсцах, 

гдзе гэта прызнаяцца можным ажыцявіць, 
пытаньня кірунку парашаюцца самым агуль- 
ным сабранням выбарчых гэнае сяліцьбы.
58. Дзеля цякучае працы Рада Дапутатау

выбірая паміж сябе Спауніцяльны Камітэт, у



ліку ня боляй як 5 чалавек у сяліцьбах, а ] 
гарадох па рахунку 1 на кожныя 50 членау, 
але ня меняй як 3 і ня боляй як 15 (ІІяцяр- 
бург і Масква ня боляй як 40). Спауніцяльны 
Камітэт цалком адвячая пярад Радаю, якая 
яго выбрала.

59. Рада Дапутатау склікаяцца Снауніцяль-
ным Камітэтам па яго угляду, альбо па пат- 
рабаваньню ня меняй палавіны членау Рады, 
але ня радчэй як 1 раз у тыдзянь у гародах 
і 2 разы у тыдзянь у сяліцьбе.

60. У межах свайго кірунку Рада, а у пры- 
падку, паказанум у § 57 (прыметка),агульная 
сабраньня выбарчых, іосьць вышэйшая на сваіо» 
абшару уласьць. •

Частка двананцатая.

Аб рэчах кірунку установау Радавас 
уласьці на мейсцах.

61. Вобласныя, губэрскія, павятовыл і ва-
.ласныя установы Радавае уласьці, а так сала 
Рады Дапутатау кіруюць такімі справамі:

а) правядзеньня у жыцьціо усіх пастаноу 
суналежных вышэйшых інсцітуцыяу Радавап 
уласьці;

б) прыйманьня усіх спосабау, каб падняца 
гэную мяйсцовасьць у культурнуй і гаспадар- 
скуй справах;

в) парашэньня усіх пытаньняу, якія  маюць 
чыста мяйсцовую значнасьць;



г) згуртаваньня уеіх Радавых дзеяу у ме- 
жах гэнаго абшару.

'і 62. 31ездам Радау і іх Спауніцяльным Ка- 
мітэтам прыналежыць права сачыць за дзеямі 
мяйсцовых Радау (бач вобласпымі — за радамі 
гэнае вобласьці, губэрскім — за усімі Радамі 
губэрні, акром гарацкіх, якія ня уходзяць у 
еклад навятовых з‘ездау і г. ін .), а вобласныа 
і губэрскім з1ездам і іх Спауніцяльпым Камы 
гэтам— апрыч таго, прыналежыць права адмені- 
парашэньняу залежных ад іх па губэрні ці па 
вобласьці Радау, з павядамленьням аб гэтум у 
важнеіішых прыпадках Цэнтровае Радавае 
уласьці.

63. Дзеля выпауненьня узложаных на уста-
новы Радавае уласьці заданяу пры Радах (га- 
рацкіх і вясковых) і Спауніцяльных Камітэ- 
тах (вобласных, губэрскіх, павятовых і валас- 
ных) гуртуюцца суналежныя атдзелы, з  стар- 
ііымі над імі (заведуючымі).

РАЗДЗЕЛ ЧАЦЬВЕРТЫ.

Права выбіраць і быць выбраным.
Частка трынанцатая.

64. ІІравамі выбіраць і быць выбранымі у
Рады карыстаюць, нязалежна ад веры, нацыя- 
іальнасьці, аседласьці і т. сп. ніжэй пяралі- 
чаныя мужчыны і кабеты— грамадзяня Расейскае



Сацыялістычнае Федэратыунае Радавае Распу- 
блікі, якім да дня выбарау сноунілася васін- 
нацаць гадоу:

а) Усе, як ія  дастаюць сродкі да жыцьця 
патрэбнаю .і грамадзянска - карыснаю працаю, 
а так сама асобы працуючыя у дамашнюн 
гаспадарсьцьвя, бач: працоунікі і найміты усе- 
ляк іх  аблікау і катэгорыяу, якія працуюць у 
промысля, гандлю, сельскуй гаспадарцы і інш., 
с,еляня і казакі - зямляробы, якія  ня кары- 
«таюць з працы наймітау*,

б) салдаты Радавае арміі і флоту;
в) грамадзяня, якія успаміпаюцца у пунк- 

т а х  а і б стацьці 64, страціушыя яную-небудзі. 
частку здольнасьці да працы.

І І р ы м е т к а  1. Мейсцовыя Рады магуцю 
з зацьвярджэньня Дэнтровае уласьці, па- 
мяньшаць устаноуляную гэяай стацьціой 
даросласьць (гады).

П р ы м е т к а  2. 3 асоб, ня устуніушых 
у лік расейскіх грамадзяп, маюць правы 
выбіраць і быць выбраяыяі так сама асобы, 
як ія  паказаны у ст. 20 (Раздзел другі, 
частка пьятая).

65. Ня выбіраюць і  ня могуць быць вы-
бранымі, хоць-бы яны і увайходзілі у адну з 
вышэй пяралічаных катэгорьяу:

а)  асобы, якія  трымаюць наймітау, каб мець 
варысьць і прыбытак ад іх працы:

б) асобы, як ія  шывуць з нязапрацованаго



прыбытку, бач: з процанту ад капіталу, дахо- 
ды з гандляу, з меньня і т п/,

в) уселякія гандляры і гандліоуныя маклярьц
г) ыанахі і усялякія духаунікі;
д) найміты і агенты даунейшае паліцыі, асо- 

бнаго корпуса жандарау і ахранных атдзяленяу, 
а так сама члены даунейшаго царскаго роду;

е) асобы, якія прызнаны няпрытомнымі, аль- 
бо сумасошлымі, а так сама тыя, што знайхо- 
дзяцца пад апекаю;

ж) асобы, якія асужданы за карысныя і 
ганебныя злачынствы, на тэрмін, устануляны 
закопам ці прысудам.

Частка чатырнанцатая.

Аб тым, як рабіць выбары.
66. Выбары роблюцца па устг'.ноунаыу

чаю у тыя дні, у якія загадаюць мейсцовыя 
Рады.

67 Выбары роблюцца пры выбарчуй камісьсі 
і пры прадстауніку мяйсцовае Рады.

68. У тых прыпадках, калі прадстауніку
Радавае уласьці нельга быць пры выбарах, 
яго замяняя старшы (прадсядацяль) выбарчае 
камісьсі, а як німа і яго,— старшы выбарчаго 
сабраньня.

69. Аб тым, як ідуць выбары і хтОвыбран,
запісваяцца у акт, на яком павінны паднісацца 
члены выбарчае камісі і прадстаунік Рады.

70. Усе дробнасці парадку, як рабіць выбары



і як да іх маюць быць прылучаны прафэеі- 
анальныя і іншыя працоуныя харусы, прызна- 
чаяцца няйсцовыві Радамі, згодна з апісаным 
загадам У. Ц. С. Е.

Частка пятнанцатая.

А б праверцы і адменя выбарау г аб атзыву 
дапутатау.

71. Увесь матарьял па справам выбарау ідзе 
у суналежную Раду.

72 Рада дзеля паверкі выбарау назначая па- 
верачную камісьсю.

73 Аб тым, што камісься знайдзя пры паве- 
рцы выбарау, яна дакладая Радзя.

74. Рада парашая пытаныія аб зацьвярд-
жэьні спрэчных кандыдатау.

75. У прыпадку нязацьвярженьня якога-
небудзь кандыдата, Рада назначая новыя вы- і 
бары.

76. У тым прыпадку, калі выбары зробляны
уцалку няпраудзіва, пытаньня аб адменя выба- 
рау парашаяцца вышейшаю ца парадку уста- 
новаю Радавае уласьці.

77. Самаю вышейшаю і апошняю установа»
па абскаржэньню выбарау з1яуляяцца У. Ц. С. К

78. Выбарчыя. паслаушыя у Рады дапутата.
маюць права заусягды адазваць яго і зрабіць 
новыя выбары, згодна з агульнаю установаю.



Раздзел пьяты. .

Лрат расходу ды прыходу казны (Еюд- 
жетная права.)

Частка шаснанцатая.

79. Грашавая палітыка Расейскан Сацыаліс-
тычнае Федератыунае Радавае Распублікі у цяпе* 
рашні пяраходны мамент дыхтатуры працоунаго 
народу успамагая асноунуй меці абнішченя бур- 
жуазеі і прыгатауленвня варункау дзеля усеа- 
гульнае роунасьці грамадзян Распублікі у спра- 
вах вырабау і распамяруваньня багацтва. & 
гетай метай Распубліка ставіць сабе загадам 
даць установам Радавае уласьці усе патребныя 
сродкі дзеля задавальненьня меіісцовых і агуль- 
на-гасударсьцт,вянных патреб Радавае Распублі- 
кі ня спыняючыся перад утарженьням у лравы 
частнае уласьнасьці.

80. Гасударсьцвянныя даходы і расходы Ра-
сейскае Сацыялістычнае Федератыуное Г цавае 
Распублікі злучаюццауаугльна—гасударсьцьвяп- 
пум бюджеця.

81. Усерасейскі 31езд Радау альбо Усерасей-
скі Центровы Спауніцялг.ны Камітет прызнача- 
юць, якія аблікі даходау і зборау уходзяць у 
агульнагасударсыіьвянпы бюджет і якія ідуць 
на патребы ыейсцовых Радау, а так сама уста- 
науляюць вялічыню аблаженьня.



82. Рады устанауляюць аблажэньня падат- \ 
камі і зборамі толькі на патрэбы мяйсцавав 
гаспадаркі. Датрэбы агульнагасударсьцьвянныя 
задавальняюцца з гасударсьцьвяннаго казяачэй- 
ства.

83. Н іякая страта з гасударсцьвяннае казны 
ня можа быць зробляна бяз прыстауленьня на 
яс па росьпісі гасударсцьвянных даходауірас- 
ходау альбо выданьням асобнае пастановы 
Цэнтровае уласьпі.

84. На задавальненьня патрэб, якія маюць 
агульнагасударсцьвянная значэньня, мяйсцовым 
Радам адпушчаюцца належачымі Народнымі 
Камісарыятамі патрэбныя крэдыты з гасударсць- 
вяннаго казначэйства.

85. Усе крэдыты. як ія  адпушчаюцца Радам
гасударсцьвяпнаго казначэйства, а так сама

крэдыты, якія зацьверджаны на мяйсцовыя па- 
трэбы, павінны расходавацца Радамі у межах 
сметных падраздзелау (па параграхвам і стаць- 
цям), бач толькі на тыя рэчы, на якія яны 
прызначаны, а на якія небудзь іншыя патрэбы 
траціцца яя  павінны бяз асобнаго на тоя па- 
станауленьня У. Ц. С. К. і Рады Нар. Кам. !

86. Мяйсцовыя Рады сачыняюць паугадавыя
і гадавыя сметы (рахункі) даходау і расходау і 
на мяйсцовыя патрэбы. Сметы вясковых і ва- 
ласных Радау і Радау гарадоу, якія маюць 
судольніцтва у павятсвых з1ездах, а так сама 
сметы павятовых установау Радавае уласьці. 
зацьвярджаюцца суналежна губэрскімі і воблас-



нымі з‘езр;амі, альбо іх Спауніцяльнымі Ка- 
ыітэтамі. Сметы гарацкіх, губэрскіх і вобла- 
сных установау Радавае уласьці зацьвярджа- 
юцца Усерасейскім Цэнтровым Спауніцяльным 
Камітэтам і Радаю Народных Комісарау.

87. Калі якія-небудзь расходы ня угаданы
сметамі, альбо калі будзя бракаваць ю  смег- 
наму рахунку дзеля задавальненьа мяйсцовых 
патрэб, дык трэба прасіць у налегватых -Іарод- 
ных Камісарау дадатковых крэдытзу

88. У прыпадку браку пяйсцоьых сродг
дзеля задавальненьня мяйсцовых патрэб. мр 
сцовым Радам пазваляяцца браць патрэбны 
падмогі ці пазычкі з гасударсцьвяннаго яазна 
чэйства: пазваленьня на гэта павіннь ;ац 
Усерасейскі Цэнтровы Снауніцяльны К амш т ■ 
Рада Народных Камісарау.

Раздзел шосты.

Аб гэрбя і сьцягу Расейскае Сацыялістзыч- 
пае Федэўатыунае Радавае Распубліт.

Частка семнанцатая.

89. Гэрб Р. С. Ф. Р. Р. складаяцца з нарысу
на чырвонуй кнеі у праменьні сонца сярпа і 
молата, зложаных крыж на-крыж, ручкамі унів, 
аколяных вянком з каласоу, і з надпісам: 

а) Расейская Сацыялістычная Федэратыуная 
Радавая Распубліка.
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