Российӹш тӹш Социальизмӹшкӹла, кэш ӹ цилӓ
йиш пасна ӹлӹш халӹквлӓм и к Уш эм ӹ ш кӹ цымырышы, и к кӓҥӓш дон ӹлӹшӹ халы к вуйлатымы куги ж ӓ нш ӹ (РСФСР).
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1. Айы рэн колтым эдэм — депутат.
2. Айы рэн кэрдш ӹ эдэм — избиратель.
3. Айырымаш виктӓрӹ ш — избирательная коКом ис
миссия.
4. Айӹртэм — отдел.
5. А й й р т й ш — отделение
6. Важылмаш — совесть,
7. Вӓрӹн-вӓрӹш тӹшӹ — местный,
8. В иктӓртӹ ш кӹл — ор га н управления.
9. Вуйлатым вӓр — управление.
10. Вуйлалтышы — прэдседатель.
11. Закон пынцалык — положенье,
12. Закон шамак — декрет.
13. Закон Ц ы м ы ры к — С борник Узаконений.
14. Й иш -йиш закон цуца — Кодекс законов.
15. И ктэш уш нымы — об‘едипенный.
16. Кӓҥӓш — Совет.
17. Кӓҥаш погыны м аш — С‘езд Советов.
18. Кӓҥӓш кы чы к — Советская власть,
19. Ком итьэтӹ н В иктӓрӹ к — Президиум комитета.
20. К уги ж ӓ н ш ӹ тӹ ш кӓ (цы м ы ры к)— федерация
21. К ӹ д эж — раздел.
22. Кӹ ш кӓртӹ ш — состав.
23. Права — право.
24. Л ош тэдӹлш ӹ — посредник.

25. Л ы кш аш лы к закон — законопроэкт.
26. Лӹмӹн тӹшлӹшӹ Комисий — Мандатная
комиссия.
27 Окса сирӹм вазык — денежная роспись.
28. Окса погымаш-шӓвӹмӓш ~ бюджет.
29. Олмаслык вашталтышы — заместитель.
30. Пасна ирӹкӓн — автономный.
31. Пӓшӓ В1штӹшӹ Кӓҥӓшӹн
Ком и тьэт — Исполн. Ком ит. Советов.
32. Пӓшӓ ажэдӹш (кӹ лдэм) — план.
33. Пынцалмаш — постановление-.
34. Пӓшӓ ӹ ш тӹ к — предприятие.
35. РСФСР йӹргӹц айырэн
колтым эдэмвлӓн (дэпутатвлӓн) Кӓҥ ӓш погынымаш — Всероссийский С‘езд Советов.
36. Россий лӹмдӓн пӓшӓ
Б1ШТӸШӸ Кӓҥӓш ӹн
Всероссииск. Центр.
Рӹдӹ Ком итьэт —
Исполн. Комитет.
37. Рэспубликвлӓн К о го Ушэм — СССР.
38. РСФСР цьш ы ры к лашты к — часть федерации РСФСР.
39. Тэргӹмӓш — обязанность.
40. Тӹҥӓлтӹш — глава, начало.
41. Тӹшлӓндӓрӹмӓш — примечание.
42. Тусарэн анчымаш — контроль.
43. Т у гэ т — спор.
44. Х алык Комиссарвлӓн Кӓҥӓш — СНК.
45. Халы к Хознанлыкьш к о го Каҥаш — ВСНК.

46. Халык важ — раса.
47. Халык йиш — нация,
48. Х а л й к йиш кӓҥӓш — Совет Национальностей
49. Ц ӓкӹ н — наказание.'
50. Ц ы мы ры к мулӓндӹ кы м ды к — территория.
51. Ц уцан В иктӓрӹ к — коллегиӓ.
52. Ш ы ты р — беспокойство, недораэумение.
53. Ш ӱдӹмӓш — распоряжение.
54. Ш а м ак.пидӹ ш — протокол.
55. Б1лӹмӓш тэр гэт — потребность ж изни

Р С Ф С Р йӹ р пӓ ш ӓзӹ вл ӓн, хрэсӓньвлӓн,
каза квл ӓн дӓ Й а кш а р С алтаквлӓн айы рэн ко л ты м ы эдэмвлӓн (д эпутатвл ӓн)
Х П -м ш ӹ гӓ н ӓ к кӓ ҥ ӓ ш п о гы н ы м а ш ы н
пы нц ал м ы ж ы .
РСФ СР-ын тЫҥ законым (констьитуцийы м )
магань шамаквлӓдӧн сирЫмлӓ маиын, сэдӹм
анчэн йарыктымаш гиш ӓн кӓҥӓшӹмӓш.

РСФСР йӹр пӓшӓзӹвлӓн, хрэсӓньвлӓн,
казаквлӓн дӓ йакш ар салтаквлӓн айырэн
колты м эдэмвлӓн (дэпутагвлӓн) X II • шы
гӓнӓн кӓ ҥ ӓ ш ы ш кы п о гы н ы м а ш . тэҥэ
пынцалэш ;
Рэспубликвлӓн К о го У ш э м ӹ ш т ӹ ш
(СССР-ӹштӹш) Констьитуцийӹн (тӹҥ законы н) 5-мшӹ статьйа торыц дӓ цилӓ
Р С Ф С Р -ы ш ты ш XI ш ы гӓнӓк 29 йанварын 1924 ин Кӓҥӓш Погы нымаш ын йары ктэн пы нцалмы жы сэмынь РСФСР-ын
констьитуцийжӹ (тӹ ҥ законж ы ) пакыла
анчыктымы
сэмӹнь йаралэш ӹштӹмӹ
лиэш.
РСФСР-ын тӹҥ законын (Констьитуцийӹн) 1, 4, 12, 13, 13, 16, 17, 20, 21, 22,
25, 27, 29, 32, 35, 36, 38, 43, 44, 45, 49,

50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65,
66, 67, 69, 84 дӓ 89 статьйавлӓшкӹ вашталтымашвлӓм, ситӓртӹшвлӓм пыртым гишӓн РСФСР йӹр. Х1У-й]ӹ гӓнӓк Кӓҥӓшӹшкӹ Погынымашын пынцалмаш.
РСФСР йӹр X IV шӹ ганӓк Кӓҥӓшӹшкӹ
погынымаш тэҥэ пы нц ал эш : РСФСР-ын
цымырак мӱлӓндӹ кымдыкым угыц лаш тыквлаэш (районвлаэш) пайлэн шумыкы, гувэрньӓвлӓм - уйэздвлӓм - волостьвлӓм вашталтымыкы, кӓҥӓш кычыкын вӓрӹн-вӓрӹштӹш виктӓртӹ ш кӹлвлӓлӓн праважат когоэмдэн пумат, Рэспубльиквлӓн Кого Уш эмӹн (СССР-ын) тӹҥ законжы (констьитуций) мычыц лӓктӹн мишӹ законвлӓжӹ
сэмӹнь РСФСР-ын тӹҥ законжым (констьитуцийӹжӹм)
кӓҥӓштӓрӹмӹкӹ
кыды
статьйавлӓштӹ тӧрлӓтӹшӓшлык (виктӓрӓлтшӓшлык) ылытат, тидӹн гӹц пасна эчэ
кугиж ӓнш ӹ кӧргӹш тӹш пӓшӓ видӹмӓшӹм
Цаклэн пӓлэн мимӹкӹ— РСФСР-ын тӹҥ
законыш кыжы (Констьитуцийӹш кӹжӹ) пакыла анчыктымы статьйавлӓшкӹ тэгэнь
шамаквлӓдӧн вашталтышвлӓм, ситӓртӹшвлӓм пыртымла.

РСФСР-ын КО НСТЬИТУЦИЙ
(тыҥ законжы)
П Ӹ ТӒ Р И Ш КӸДЭЖ.

Цилӓ пӓшӓ гишӓнок.
Пӹтӓриш тӹҥӓлтӹш.
1, 1И-ШӸ гӓнӓк РСФСР йӹргӹц дэпутатвлӓн Кӓҥӓш Погы нымаш ыш ты труйы ш ы , пэрви пӹзӹртӹмӹ халыкын кэрӓлжӹ гиш ӓн закон (дэклараций) йарыктэн
ӹштӹмӹ, 1917 ин 2 нойавырын Российӹштӹш халыквлӓн права гиш ан закон (дэклараций) лыкмы, вара У-шӹ гӓнӓк РСФСР
йӹргӹц дэпутатвлӓн К ӓҥ ӓш Погымымаш
РСФСР-ын т ӹ ҥ законы м (констьитуцийӹм) йары ктэн ӹштэн.
Ти кым закон ы ш ты ш пиш кэрӓлжӹмок
апчэн нӓлӹн, кӹзӹтшӹ РСФ СР-ын констьитуций (тӹҥ закон) анцыкылаш угы ц
йаралэш ӹш тэн л ы км ы . ■
Эдэмӹм эдэм анцыкыла ӹнчӹ пӹзӹртӹл, йӓл пӓшӓдӧн бурж уйвлӓ пӓш ӓ ӹштӹдэ ӹлэн ӹнӹштӹ кэрдэп, тышманвлӓм
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сӹҥэн йамдымла манын, цилӓ тидӹм
ӹштэн ш окты ш аш ланэн тӹ ҥ закон (констьитуций) сэмӹнь кугижанш ӹ ш тӹ Цилӓ
к ы ч ы к (пӓш ӓ вуйлатымаш) пӓшӓзӹвлӓн
кидӹ ш тӹ лиэш.
Коммуньизмым ы ш тэн ш о кты м э ш кы ,
цилӓлӓн и к тӧр ситӓлӹк пурлык лимэшкӹ, пайанж ат-нэзэрж ӓт у к э лимэшкӹ,
кугижӓнш ӹ ш тӹ ш кы чӹ ктэок эдэмвлӓ ӹлӓш
тӹмэнь ш о кты м эш кӹ - пӓшӓзӹвлӓн кидэш
кы чы кы м (диктатуры м ) пӹҥӹдэмдӹмлӓ.
2. Российӹштӹш Рэспубльик пӓшӓзӹвлӓ дон хрэсӓньвлӓн
ик
ышӹн, лоэш
и к тӧр ӹлӹмӓшӓн куги ж ӓ н ш ӹ ылэш; цилӓ
йиш халыквлӓн и к тӱш кӓш кӹ уш нымаш ,
цилӓ йиш халӹквлӓн пасна мыштымышты
сэмынь анцыкыла и к тӧр ӹлӹмӓшкӹ лӓкмӓш. РСФСР-ышты цилӓ кычыкшы (вуйлатымашыжы) пӓшӓзӹвлӓн, хрэсӓньвлӓн,
казаквлӓн дӓ йакш ар салтаквлӓн айырэн
колтымӹ эдэмвлӓн (дэпутатвлӓн) Кӓҥӓш
Погынымашын Кидӹштыжы Ылэш.
3. РСФСР-ын кого рӹдӹ кычыкшы (вуйлатышыжы) цила куги ж ӓ н ш ӹ йӹргэц дэпутатвлӓн Кӓҥӓш Погынымашыжы ылэш.
Погынымаш дон Погынымаш лошты цила
Россий лӹмдон айырэн кодымы Пӓшӓ Ӹш-
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тышы кӓҥӓшӹн рӹдӹ ком итьэтш ы ко го
вуйлатышы лиэш.
Х-шы гӓнӓк РСФСР йӹргӹц дэпутатвлӓн Кӓҥӓш Погынымашыжы цилӓ йиш
халыквлӓн ирӹкдон (сӧрӹмӓшдон) Пасна
Рэспубльиквлӓ гыц ик Рэспубльиквлӓн Кого Ушэмӹш (СССР) ӹштӓш пынцал лыктын. Ти пынцалмы сэмӹнь Р С Ф С Р -ат
Рэспубльиквлӓн К о го Ушэмӹшкӹ пырэн.
Сэдӹндӧн Рэспубльиквлӓн Кого Ушэмӹн
Тӹҥ законжын (констьитуцийӹн) 1 статьйашты ажэдмӹ пӓшӓжӹм тишэц анцыкыла
Коло Ушэм (СССР) кымдыкэш ок РСФСР
виктӓрэн ак кэрд, тидӹн гӹц пакыла Рэспубльиквлӓн К ого Ушэмӹн виктӓртӹшкӹлвлӓлӓн виктӓрӓш пуа, ӹ ш кэ вӹлкӹжӹ
ак нӓл.
5.
Труйы ш халыквлӓлӓн лачок ирӹкӓн
важылмаш лижӹ манын (свобода совести),
Цэркӹ Кугижӓнш ӹ н пӓшӓгӹц в икок айырлалтэш, цэркӹн шайыштмашыжы ӹрвэзӹвлӓм тымдым пӓшӓгӹц пӹтӓрэнок караҥдалтэш. Ӹньӓньӹм пӓшӓштӹ: цилӓнок
шанымышты сэмӹнь йымылан молы вэсӹлӓн ирӹкдонок ӹньӓнэн кэрдӹт, цилӓ йӹш
ӹньӓнӹм (кымалмы) ваштарэш цӓрӹдэок
шайышташ ирӹ к лижы.
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5. Труйыш эдэмвлалӓн цилӓлӓнок шанымашыштым шайышташ лижӹ манын,
(пэрвишӹлӓ ышмам пӹзӹрӓлмӓш ӹнчӹ ли
манын), РСФСР пумагаэш эдэм шамак пэцӓтлӹм пӓшӓм окса ылмашгӹц караҥда
(независимо от капитала), труйыш пӓшӓзӹвлӓн-хрэсаньвлӓн кидӹшкӹ цила пэцӓтлӹм
вӓргэ, пэцӓтлӹм ӓдӹргэ— кньигӓвлӓм, газэтвлӓм, Молы вэсӹвлӓмӓт пэцӓтлӓш пуа:
цилӓ кугиж ӓнш ӹ мычкы пумагаэш пэцатлӹм шамаквлӓт шӓрӓш палша.
6. Труйыш эдэмвлӓлӓн ик вӓрэш погынэн пӓшӓштӹ гиш ан попаш ирӹк лижӹ
манын, РСФСР ти погынымаш пӓшӓм, ик
вӓрэш ольицӓ мычкы лӓктӹн кашмым,
митьиҥвлӓм пиш кэрӓл пӓшӓэш шотлаат,
труйыш пӓшӓзӹ дон хрэсӓньвлӓлӓн погынаш вӓрвлӓм пуа, ӓптӹртӹдэок йарал вӓрвлӓшкӹ пырта.
7. Труйыш эдэмвлӓ пӓшӓштӹм • йӧндӓрӓш, ӹлӹмӓшӹштӹм тӧрлӓтӓш пӓш ӓ сэмӹнь уш н эн кэрдӹштӹ манын, РСФСР
пӹзӹртэн ӹлӹшӹ пайанвлӓм— и к вӓрэш
уш наш ӓптӹртӹшӹвлӓм сӹҥгӹмӹкӹжӹ,
ӹлӹмӓшӹн вийжӹм - кугижӓнш ӹ ш тӹ ш кычыкым кидӹшкӹжӹ нӓлмӹкӹ, пашӓзӹвлӓлӓнӓт дӓ хрэсӓньвлӓлӓнӓт и к вӓрэш уш -
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наш, ушэмвлӓшкӓ цымыргаш ирӹкӹм пуа,
палша.
8. Цилӓ труйӹш эдэмвлӓлӓн ты тэньӓш
лачок ирӹк лижӹ манын— цилӓлӓн пыток
тымэнь лӓктӓш, анцыкыла ьш тӹш ӓш лӹк
пӓшӓвлӓэш пӓлэн йӓмдӹлӓлт ш оаш , тӹхӓнок оксадэ тымэньмӹ пӓшӓм виктӓрӓш манын-РСФСР ти пӓшӹвлӓм пы ток
Ь1штэн ш окты ш аш л ы к ылэш.
9. РСФСР-шты ӹль1ш халыквлӓ логыц
и к эдэмӓт пӓшӓ ӹштдӹдэ ӹнчӹ ӹль1,
мӹштым сэмӹньжӹ ровотайыжы.
10. Пӓшӓзь! дон хрэсӓнь вийдон ӹштӓлтШЬ1 К о го Рэвольуцийӹм пиҥьщьш пэрэгэн
шалгаш лижӹ маньгн, РСФСР ти пэрэгэн
шалгымашым пиш кзрӓл пӓшӓэш жеплӓ,
сэдӹндон цилӓмок салтакышты урдэн вырсы пӓшӓэш тымда. Рэвольуцийӹм пичӓл
кидӓ, лӱлмӹ ӓдӹрдон пэрэгэн шалгаш
труйӹш эдэмвлӓ вэлэ лӹмӓн лит, пӓшӓ
ӹштӹдэ ӹлӹшьшлӓ (не трудовые элементы) вырсы годым вэс пӓшӓшкӹ погалтыт.
11. РСФСР-штӹ
лыкмы тӹҥ закон
(констьитуций) сэмӹнь дӓ угыц лыкмы
законвлӓ сэмӹнь РСФСР-шты ӹлӹшӹвлӓлӓнӓт, РС Ф С Р-ш кы К ого Ушэмӹштӹш
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Рэспубльиквлӓгӹц толшывлӓлӓнат и к тӧр
кэрӓлшӹ, и к тӧр ӹлӹм сэм лижӹ.
Рэспубльиквлӓн Кого Ушэм (СССР) виктӓрӹм сэмӹнь, законжы влӓ ажэдмы сэмынь сӓндӓлӹк вӹлнӹш цила йиш труйыш
халыквлам и к шумпэлэш жэплӓӓт, РСФСР
ӹш кэ кымдыкэшӹжӹ вэс кугижӓншӹвлӓ
гӹц труйаш толшы пӓшӓзӹвлӓлӓн эчэ тӓрлыдэ ӹш кэ кидӹштӹдон ровотайышы вэс
кид гӹц толшы хрэсаньвлӓлӓнӓт ик тӧр
ирӹкӹм пуа, ик закон тэргӹмӓш дон урда.
12. Рэвольуций пӓшӓ вэрӹц, труйыш халыклан йоҥым кӹчалмӹ вэрӹц вэс кидвлӓ
гӹц поктылмы, поҥын лыкмы эдэмвлӓлӓн
РСФСР ӹшӹклӓнэн ӹлӓш вӓрӹм пуа.
13. Цилӓ халык йишвлӓ ӹш кэ ирӹкӹштӹдон ӹлэн кэрдӹт, вмк паснаат айырлалт
кэӓш правашты улы.
РСФСР мӱлӓндӹ кӧргӹш тӹ ӹлӹшӹ халык йишвлӓ лош тыш труйышы эдэмвлӓ
РСФСР кӹш кӓртӹш эш ок ӹшкэ ирыкдон
халык ӹлӹмӓшӹштӹм пасна виӓҥдӓрӓш
пӹҥӹдӹн сӧрӓт гӹнь, РСФСР тэгэнь халык йишвлӓлӓн насна ирӹкӹн (автономиӓн)
кӓҥӓшӓн Социальизмӓн Республьиквлӓм,
областьвлӓм пачэш (лыктэш ), нӹнӹндон
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РСФСР кӹ ш кӓртӹ ш эш ок ик цымырыкын
ушна.
Эдэмвлӓм, икань права ылшэш пиштэн, халык важым, халык йышӹм анчыдэок,
РСФСР тӹҥ законжы (констьитуций) сэмӹнь ко го ра к халыклан изи халыкым пӹзӹртӓш ирӹкӹм а к п у , цила йиш халык логыц и к халыкымат ак лӹмлэштӓрӹ, тэҥэок
айыртэмьш закон дон (тӧрӧкӓт ӓль йӹвӹртӓт) сэмӓлӹмӓшӹм иктӹлӓнӓт ак Ь1штӹ.
РСФСР кӧргӹштӹ ӹлӹшӹ эдэмвлӓлӓн
цилӓ вӓрэок— Кӓҥӓш погынымаштат, суд
пӓшӓштӓт, ш колыш тат, вуйлатым вӓрвлӓштӓт, молы халык ӹлӹмӓш пӓшӓштӓт ӹшкэ
туан йӹлмьщон попаш -шайышташ, пэцӓтлӓш лачокш ы мок йоҥата ирӹкьш пуа, ти
правам пыток жэплэн миӓ.
14, Труйыш эдэмвлӓн кэрӓль 1штьш лач о ко к ытлэн шалгаш манын шык эдэмвлӓм, йӓмдӹ пурлыкэш пижӓш цацыш эдэм
цуцавлӓм, цилӓ статьан шайкы цӓктӓрӹшӹвлӓм РСФСР ик ирьшӓнэш а к жэплььтӧрлӓнӹмэшкӹштӹ права гӹц караҥда.
15. РРФСР-ын цилӓ сӓндӓлӹк вӹлнӹш
хрэсӓнь пӓшӓлӓн йарал вӓрвлӓ, шӹргӹжӹ,
вӹдшӹ, мӱлӓндӹ кӧргӹштӹш пурлыкшат
фабриквлӓгэ - заводвлӓгэ, кӹртньӹ корны-
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дон, вӹддон, воздухыштат кыдалыштмычоҥэштӹлмӹ адӹрвлӓгэ, увэр-шамак шӓрӹш
вӓрвлӓгэ (тэльэфон, тэльэграф, радьио)
кугиж ӓнш ӹ н икараэш кычылтмы— урдымы
пурлыкшы ылэш. Кыцэ ти пурлыквлӓм-хозанлыкым урдымла Рэспубльиквлӓн Кого
Ушэм дон РСФСР-н виктӓртӹш-кӹлвлӓ
йори лыкмы законвлӓдон ти пӓшӓм виктӓрэн ш окты ш аш лы к ылыт.
ВЭС КӸДЭЖ.
Вэс тӹҥӓлтӹш.

РСФСР йӹргӹц айырэн колтым эдэмвлӓн (дэпутатвлӓн) Кӓҥӓш Погӹнӹмашлан магань пӓшӓвлӓм ӹштӹмлӓ, магань
пӓшам Россий лӹмдон пӓшӓ ӹштӹшӹ
Кӓҥашӹн рӹдӹ Комитьэтшӹ (В Ц И К)
ӹштӹшӓшлӹк.
16.
РСФСР йӹргӹц айырэн колтым
эдэмвлӓн (дэпутатвлӓн) Кӓҥӓш Погынымаш ӹшкэ вэлэ тэгэнь пӓшӓвлӓм ӹштэн
кэрдэш :
а)
РСФСР-ын тӹҥ законым (констьитуцийӹм) угыц лыкташ, кыды вӓрэ кэрӓл
сэмӹнь вашталташ-кужэмдӓш, мытыкэмдӓш.
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Пӓшӓ ӹштӹшӹ Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Комитьэтшӹ (ВЦИК) кӓҥӓш Погынымаш у к э нӱж вӓц тӹҥ законышты (констьитуцыйӹштӓ)
магань ситӓртӹшӹм, вашталтымашым ӹштӓш лиэш гӹнь, тэгэнь ситӓртӹшӹм, вашталтымашым зако н ы ш ко к йарыктэн пырташ Дэпутатвлӓн Кӓҥаш Погынымаш вэлэ
пӹҥӹдэмдэн пынцал кэрдэш.
б)
РСФСР-ыштыш пасна ирӹкӓн (автономиӓн) Рэспубльиквлӓлӓн тӹҥ законыш тым (констьитуцийӹштӹм) йарыктэн пынцал пуа, тэҥ эо к нӹнӹн тӹҥ законыштым
(констьитуцийӹштӹм) ситӓрэн ш окташ ат,
вашталташат кэрдэш.
17.
РСФСР йӹргӹц айырэн Колтым
Эдэмвлӓн (дэпутатвлӓн) Кӓҥӓш Погынымаш дӓ Пӓшӓ ӹштӹшӹ кӓҥӓшӹн Рӹдӹ
Комитьэтшӹ Кугиж ӓнш ӹ лошты лӓктӹн
мишӹ пӓшӓвлӓм виктарэн шалгышашлык
ылыт.
Пӓшӓвлӓштӹ тэгэньвлӓ:
а)
РСФСР-лан магань корныдон кэмӹлӓ, вэс кид кугижӓншӹвлӓдон кыцэ ӹлэн
шалгымла, ӹ ш кэ кугижӓнш ӹ лошты пӓшӓм кыцэ ӹштӹмлӓ, кугижанш ӹш тӹш халык хозанлыкым кыцэ видӹмлӓ— цилӓ тидьш виктӓрэн шалгат.
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б) Халык йишӹштӹш кӓҥаш погынымашвлӓ халык йишӹштӹдон ӹшкэ турэш пасна ирӹкӓн (автономиӓн) Рэспубльиквлӓшкӹ
цымыргэн айырлынэштӹ гӹнь-тэгэнь кӓҥӓш погынымӓшвлӓн шанэн лыкмашым
пиҥьщэмдэн йарыктат.
РСФСР-ыштыш пасна ирӹкӓн (автономнӓн) Рэспубльиквлӓ лоштыш пӹсмӓнвлӓм
анчэн (шэлӹн) йарыктат, нӹнӹн тӹҥ законыштым (констьитуцийӹштым), кэрӓл. сэмӹнь ти тӹҥ законыш кы ш ты пыртымы
ситӓртӹшвлӓм, вашталтымашвлӓм ланцынэн анчэн йарӹктат, рэспӱбльиквлӓ лоштыш шытырвлӓм дӓ РСФСР цымырыкыштыш лаштыквлӓ лошты лӓкшӹ тугэтвлӓм
ланцылэн тыр корнышкы лыктыт,
в) РСФСР-ын тӹржӹм (пӹсмӓнжьш) вашталтат, РСФСР-ым лаштыквлаэш пайлат,
Ь1лӹмӓш пӓшӓ сэмӹнь лаштыквлӓм изи
цымырыквлӓэш уш ны ктэн пижӹ ктат, цымыргышашлык ушэмвлӓм (область, край,
район) анчэн йарыктат.
г) Рэспубльиквлӓн К ого Уш эм
лӹм
дон лыкмы законвлӓ сэмӹнь РСФСР-ын
хозанлык пӓшӓ ажэдӹшӹм (планым), цилӓ йиш пӓшӓлӓнӓт— и к йиш пӓшӓлӓнӓт
цила вэцӹнок анчэн пынцалыт.
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д)
Рэспубликвлӓн Кого Умэмӹн окса
погымаш ыш — шӓвӹмӓшӹм (бӱджэтӹм) иквӓрэш (ик араэш) цымырэн, РСФСР-ын
ӹшкэ пасна бӱджэтшӹм анчэн йарыктат.
э) Рэспубликвлӓн Кого Ушэмын тӹҥ
законжы (констьитуций) сэмӹньӓт, угыц
ӹлӹмӓш
тэргӹмдон лыкмы законвлӓм
анчэнӓт, РСФСР кымдыкэш куги ж ӓ н ш ӹ шкӹ дӓ вӓрӓн-вӓр йӹдэ мазар кэрӓл лӹм
оксам шӹндӹмлӓ, мазар налогвлӓм, налог
гӹц пасна тӱлӹктӹм оксам погымла, вара
эчэ РСФСР кӧргӹш тӓт— тӱнӓт кыцэ окса
кӱслӹмӓш влӓм (зайомвлӓм) ӹштӹмлӓ—
цилӓ ти пӓшӓвлӓм виктӓрэн ш окты ш аш лык ылыт.
ж) РСФСР-ыштыш цилӓ окса погалтмашым— окса шӓвӹмӓшӹм тӹшлэн кусарэн шалгат.
з) Рэспубликвлӓн Кого Ушэмӹн тӹҥ
законжы (констьитуций) сэмӹнь
пӓшӓ
йӹдэ йиш-йиш закон цуцам (кодэксвлӓм)
йарыктэн лыктын миӓт.
и) РСФСР-ышты суйэн колтым эдэмвлӓлӓн цӓкӹнӹм (наказанье) вуйынамат
сэмӹнь кӧтӹртӓт аль цилӓгэок валтэн
ш уат (амньистьийӹм ӹштат).
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к) РСФСР-ыштыш пасна ирӹкӹн (автономиӓн) Рэспубльиквлӓштӹш,
областьвлӓштӹш, молы вӓрӹн-вӓрӹштӹш дэпутатвлӓн Кӓҥӓш Погынымашвлӓ ти тӹҥ законжым (констьитуцийӹм) ӓль Рӹдӹ Вуйлатӹм вӓрвлӓн лыкмы шӱдӹмӓшвлӓм— законвлӓм пыдыртэн пынцалыт гӹнь, — тэгэнь пынцалмашвлӓм йарыдымэш лыктыт,
вэс сэмӹнь вашталтат.
18. Ти анчыктымы пӓшӓвлӓ гӹц пасна
РСФСР йӹргӹц айырэн колтым эдэмвлӓн
(дэпутатвлӓн) Кӓҥӓш Погынымаш дон Россий лӹмдӧн Пӓшӓ Ӹштӹшӹ Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Комитьэтшӹ (ВЦИК) Рэспубльиквлӓн
Кого Ушэмӓн тӹҥ закон (констьитуций)
сэмӹнь молы вэсӹ лӓктӹн мишӹ пӓшӓвлӓмӓт анчэн виктӓрӓт.
19. Кӓҥӓшӓн Рэспубльиквлӓн К о го Ушэмӹн тӹҥ законышты (колстьитуцийӹштӹ)
ӹштӹшӓшлӹк пӓшӓжӹвлӓ гишӓн анчыктымы сэмӹнь К ого Ушэмӹн вуйлалтым вӓрвлӓн пынцалмывлӓштӹ РСФСР кымдӹкэшок цилӓлӓн кэрӓллык
законэш
лит
законвлӓ сэмӹнь цилӓн ӹлэн мыштышашлык ылыт.
РСФСР йӹргӹц айырэп колтым эдэмвлӓн (дэпутатвлӓн) Кӓҥӓш Погынымӓш,
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Пӓшӓ Ӹштӹшӹ Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Комитьэтш ӹ (ВЦ И К), Комитьэтын Виктӓрӹкшӹ
(Прэзидиум ВЦИК, Халык Комиссарвлӓн
Кӓҥӓш (Совнарком) ӹштӹдэ-нинӹнгӹц пасна РСФСР-ышты цилӓл кугижӓнжӹ кымдыкэш ок иктӓт, и к вӓрвлӓӓт законвлӓм
угыц лыктын ӓль вашталтэн ак кэрдэп.
КЫМШ Ы КӸДЭЖ.

Кӓҥӓш кычӹк (Совэт власть) Кӹцэ
ӹштӓлтэш.
Кымшы тӹҥӓлтӹш.

Рӹдӹ кӹчӹк гишӓн.
А.РСФСРйӹргӹц айырэн колтымы эдэмвлӓн
(дэпутатвлӓн) кӓҥӓш погынымаш гишӓн.
20.
У-ш ӹ гӓнӓк РСФСР йӹргӹц айырэн
колтым эдэмвлӓн (дэпутатвлӓн) Кӓҥӓш
Погынымаш тӹҥ законым (констьитуцийӹм) пынцал лыктын. Ти тӹҥ законын
(констьитуцийӹн) 25-шӹ статьйа анчыктым сэмынь РСФСР йӹргӹц айырэн колтым эдэмвлӓн (дэпутатвлӓм) Кӓҥӓш Погынымаш тэҥэлӓ постаралтэш;
Алаштыш Кӓҥӓш Погынымашвлӓгӹц к о к лы вӹц тӹжэм айырэн кэрдшӹ эдэмвлӓ
логыц и к дэпутат (айырэн колтым эдэм)
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айыралтэш, округы ш кы н пырыдымы пасна
ирӹкӓн (автономиӓн) кӓҥӓшӓн социальизмӓн рэспубльиквлӓн Кӓҥӓш погынымашвлӓгӹц. дӓ округы ш ты ш Кӓҥӓш Погынымашвлӓгӹц и к шӱды коклы вӹц тӹжэм
айырэн кэрдшӹ эдэм логыц ик дэпутат
(айырэн колтым эдэм) айыралтэш.
РСФСР йӹрӹштӹш Кӓҥӓш Погынымашкы
дэлэгатвлӓм округыш кы пырыдымы пасна
ирӹкӓн (автономиӓн) Кӓҥӓшӓн социальизмӓн Рэспубльиквлӓштыш Кӓҥӓш Погынымашвлӓштӹ, пасна ирӹкӓн (автономиӓн)
областьвлӓштӹш кӓҥӓш погынымашвлӓштӹ айырэн колтат.
Тӹшлӓндӓрӹмӓш: Пасна ӹшкэ кӹ ш кӓртӹшэш виктӓрӓлтӓш айырлалтмы алавлӓштӹш дэпутатвлӓн кӓҥӓш влӓ РСФСР йӹрӹштӹш кӓҥӓш погы ны маш кы дэлэгатвлӓм айырым годым о кр угы ш ты ш кӓҥӓш П огы ны машвлдон и к тӧ р ӧ к ылыт, и к статьанок айырат. Т эгэнь ала кӧ р гй ш тӹ ш кӓҥӓшвлӓ вӓш
лин РСФСР йӹрӹштӹш кӓҥӓш П огынымаш кы дэлэгатвлӓм тӧ р ӧ к айӹрэн колтат.

21.
РСФСР йӹргӹц айырэн колтым эдэмвлӓн (дэпутатвлӓн) Кӓҥӓш Погынымаш
Россий лӹмдӧн пӓшӓ Ӹштӹшӹ Кӓҥӓшӹн
Рӹдӹ Комитьэтшӹм (ВЦИК-ӹм) айырэн
лыктэш . Мазар эдэмым айыраш кэлэш,
ӹ ш кэок кэрӓл сэмӹнь. шанэн шагалта.
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Тэҥэлӓок Рэспубльиквлӓн К о го Ушэмӹн
(СССР-ын) паш а ӹштӹшӹ Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ
Комитьэтӹш тӹш (ВЦИК-ӹш тӹш )Халык йиш
Кӓҥашӹшкӹ РСФСР кӧргӹштӹш халык
йишвлӓгӹц йӧри эдэмвлӓм айырэн колта.
22. РСФСР йӹргӹц айырэн колтым эдэмвлӓн (дэпутатвлӓн) Кӓҥӓш Погынымашым
Пӓшӓ Ӹштӹш Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Комитьэтшӹ (ВЦИК) к о к иштӹ и к гӓнӓк пога.
23. Ж эп ш отэок РСФСР йӹрг ц айырэн колтым эдэмвлӓн (дэпутатвлӓн) Каҥаш Погынымашым ӹ ш кэок кэрӓл годым
Россий лӹмдон Пӓшӓ Б1штӹшӹ Кӓҥӓшӹн
Рӹдӹ Комитьэтшӹ (ВЦИК) погэн (ӱжӹн)
кэрд эш , тидӹнгӹц пасна эчэ РСФСР кымдыкыштыш кым пӓйышты ик пай ӹлӹш
халык лӹм дӧн вӓрӓн-варӹштӹш Кӓҥӓшвлӓӓт (Совэтвлӓ) ӓль Кӓҥӓш Погынымашвлӓӓт погы ктэн (ӱж ӹ ктэн ) кэрдӹт.
Б. Россий лӹмдӧн Пӓшӓ Ь1штӹшӹ Кӓҥӓшон Рӹдӹ Ком итьэт (ВЦИК) гишан.
24. Ти тӹҥ законыш тыш (констьитуцийь1штӹш) 3, 17 дон 18 статьйавлӓштӹ
анчыктым сэмӹнь Россий лӹмдон Пӓн1ӓ
Б1ш т ь 1ш ӹ Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Ком итьэт (ВЦИК)
РСФСР-лан виктарэн анчышы, законвлӓм
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лӹкшӹ, аж эт шалгышы, пӓшӓ видӹмӹм
тӹшлэн тэргӹшӹ вуйлалтыш вӓр ылэш.
25. Россий
лӹмдӧн
Пӓшӓ Ӹштӹшӹ
Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ КомитЬэт (ВЦИК) пӓшӓ
йӹдэ йиш-йиш закон цуцавлӓм (кодэксвлӓм), пынцалмашвлӓм, закон шамаквлӓм
ӹ ш кэок шанымыжы статьӓн лыктэш, эчэ
РСФСР-ын п&шӓ ӹштӹшӹ Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ
Ком итьэт Виктӓрӹшӹ дӓ РСФСР-ыштыш
Халык Комиссарвлӓн Кӓҥӓшгӹц (Совнаркомгӹц) шагалтымы лыкшашлык законвлам анча, йарыктэн лыктэш.
26. РСФСС-ын ӹлӹмӓш ыҥартыш видӹшы (политьик) дон хозӓнлык пашам виктӓрӹшӹ законвлӓ, закон шамаквлӓ, пынцалмашвлӓ, эчэ РСФСР-ын вуйлатыш вӓрвлӓн пӓшӓшкышты у сэм пыртымашлыквлӓ, вара РСФСР-ын окса погымаш-шӓвӹмӓш (бӱджэт)— цила ти пӓшӓвлӓ
Пӓшӓ
Ӹштӹшӹ Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Комитьэт гач
эртӹшӓшлык ылыт. Тидӹ анчыдэ, пынцалтэ ньигыдывлӓжӓт законыш кы сӓрнэн ак
кэрдэп.
27. Россий лӹмдон Пӓшӓ Ь1штӹшӹ Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Комитьэт ӹ ш кэ ложыгӹц вуйлатышы дон сирӹзӹм айырэн лыктэш, тэҥэлӓок Россий лӹмдон Пӓшӓ ӹштӹшь! Кӓ-
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ҥӓшын Рӹдӹ Комитьэтын
Виктӓрӹкӹм
айырэн шагалта. Мазар эдэмӹм ти Комитьэт Виктӓрӹкӹшкӹ пыртымла ыш кэок шанэн айыра. Россий лӹмдон Пӓшӓ Ӹштӹшӹ
Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Комитьэтӹн (ВЦИК-ӹн) погӹнымаш дон погынымаш лошты (сэссий
дон
сэссий
лошты)
укэж ӹ
нӱжвӓц
Пӓшӓ Б1штӹшӹ Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Комитьэт
дон айырэн шагалтымы Комитьэтӹн Виктӓрӹкшӹ (ВЦИК-ын Прэзидиумжы) РСФСРлан виктӓрэн анчышы, законвлӓм лыкшы,
ажэт шалгышы, пӓшӓ видӹмӹм ть 1шлэн
тэргӹшӹ вуйлӓтым вӓр ылэш. Комитьэтӹн
Виктӓрӹкшӹ йоссий лӹмдон пӓшӓ ӹштӹшӹ кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Комитьэт анцылны ӹштӹм пӓшӓжӹ гишӓн кэлэсэн шалга.
28.
Россий лӹмдӧн Пӓшӓ Ь1штӹшӹ Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Комитьэт (ВЦИ К) пӓшӓзӹвлӓ дон хрэсаньвлӓн кугижӓнш ӹ кычыклан (прӓвитьэльствылӓн), эчэ РСФСР-ӹштӹш вуйлатым вӓрвлӓлӓн пӓшӓ корным
ангыктэн миӓ; законвлӓм лыкмаш пӓшӓм—
кугижӓншӹм виктӓрӹм пӓшӓм цымырыкын
видӓ,
ӹшкэ
айырым
Виктӓрӹкшӹлӓн
(ВЦИК-ӹн Прэзидьиумлӓн) дӓ Х алы к Комиссарвлӓн Кӓҥӓшлӓн ӹштьшӓшлык пӓшӓвлӓштӹм ажэд шалга. Тидӹн гӹц пасна
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РСФСР-ын тӹҥ закон (констьитуций) сэмӹнь ӹлӹмӓш виктӓрӹмӹм тӹшлэн орола,
эчэ кыцэ РСФСР-ыштыш Дэпутатвлӓн Кӓҥӓш Погынымаш дон Рэспубльиквлӓн Кого Ушэмӹн вуйлалтыш вӓрвлӓгӹц лыкмы
законвлӓ ӹштэн шокталтӹт, ӹлӹмӓшӹшкӹ
пырталт миӓт— тидывлӓм тӹшлэн орола.
29.
Россий лӹмдӧн Пӓшӓ Ь1штӹшӹ Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Комитьэтӹн (ВЦИК-ӹн) Виктӓрӹкшӹ (ВЦИК-ын Прэзидьиум) ӹшкэ ж эпэш погыналт мишӹ пӓшӓвлӓм анчэн лӓктӓш ВЦИК-ын погынымашым (Сэссийӹм)
погэн ӹштӓ.
Ж эп ш отэок кэрӓл годым йори погынымашвлӓ (сэссийвлӓ) сэдӹҥэлӓ ужӓлт погынэн кэрдӹт: Россий лымдӧн Пӓшӓ Ӹштӹшӹ
Кӓггӓшын Рӹдӹ Ком итьэт виктӓрӹкӹн ирӹкшӹдонат, РСФСР-ын Халык Комиссарвлӓн
Кӓҥӓш шӱдӹмӓшдонат, Россий
лӹмдон
Пӓшӓ Ӹштӹшӹ Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Комитьэтӹштӹ шалгыш эдэмвлӓ логыЦ (ВЦИК-ын
чльэнвлӓ логӹц) кым пайышты ик пайжы
тэргэн уж ӹ ктӓт гӹньӓт, РСФСР кӧргӹштӹ
ылшы К у т пасна ирӹкӓн (Автономиӓн) Рэспубльиквлӓн Пӓшӓ ӹштӹшӹ Кӓҥӓш Погынымашвлӓн (ЦИК-влӓн) тэргӹмдонӓт ӓль
крайышкы, областьышкы ушьалтшы куд (6)
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вӓрвлӓн крайыштыш, областьыштыш пӓшӓ
ӹштӹшӹ комитьэтвлӓн тэргӹмдӧнӓт.
30. Россий лӹмдсн Пӓшӓ Ӹштӹшӹ Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Комитьэт (ВЦИК) РСФСР
кымдыкэшок цилӓ лӓктӹн мишӹ пӓшӓвлӓм
виктӓрэн ӹштэн миӓш Халык Комиссарвлӓн Кӓҥӓшӹм айырэн шагалта: кӹдэжӹн
пасна пӓшӓ тӹшкӓвлӓм виктӓрэн шалгаш
Пасна Халык Комиссариатвлӓм айырэн
шагалта.
31. Россий лӹмдӧн Пӓшӓ Ӹштӹшӹ Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Комитьэт (ВЦИК) Россий
йӹргӹц айырэн колтымы эдэмвлӓн Кӓҥӓш
Погынымаш анцылны ӹшкэ пӓшӓ виктӓрӹмӹжӹ гишӓн кэлэсэн шалга, цилӓ лӓктӹн мишӹ пашӓвлӓ гишӓн, кыцэ видӹмлӓ
иквӓрэш нӓлӹнӓт, пасна кӹдэждӧн ланцылэнӓт шайышт пуа.

В. Халӹк Комиссарвлӓн Кӓҥӓш гишӓн.
32. РСФСР-ын Халык Комиссарвлӓн Каҥӓшӹшкӹ (Совнаркомышкы) чльэнвлӓшкь!
тэгэнь эдэмвлӓ пырат: Халык Комиссарвлӓн Кӓҥӓш Вуйлатышыжы, ■тӹдӹн олмаслык Вашталтышывлӓжы, вара РСФСР-ын
тӹҥ законыштыш 37 статьйашты ажэд
мимӹ Халык Комиссарвлӓ, вара Рэспубльик-
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влӓн Кого Ушэмӹштӹш Халык Комиссариатвлӓгӹц ӹньӓнэи колтым вуйлатыш эдэмвлӓ (Уполномочэнныйвлӓ). Ь1ньӓнэн колтым
вуйлатыш эдэмвла (уполномочэнныйвлӓ)
Россий лӹмдӧн Пӓшӓ Ӹштӹшӹ Кӓҥӓшӹн
Рӹдӹ Комитьэт ӓль тӹдӹн Виктӓрӹкшӹ
шудӹм сэмӹнь— кӓҥӓшӓш вэлэ пырат ань
пычцалмаш ӹштӹм годым йукыштымат
пуэн кэрдӹт. РСФСР-ын Халы к Комиссарвлӓн Кӓҥӓшӹшкӹ (Совнаркомышкы) Рэспубльиквлӓн Кого Ушэмӹштӹш икуэш ылшы польитьик Вуйлатым— вӓрӹн (О ГП У-н)
ӹньӓнэн шагалтымы вуйлатыш эдэмжӹ
(уполномоченный) тэҥэлӓок пыра, ти статьанок эчэ ВЦИК-ӹн пынцалмашвлӓ сэмӹнь
молы эдэмвлӓӓт пырэн кэрдыт.
33, РСФСР йӹр Халык Комиссарвлӓн
Кӓҥӓш лӹмӹштӹ цилӓ пӓшӓ виктӓрӹмӓш
ылэш— тӹдӹ анча.
34. Россий лӹмдӧн Пӓшӓ Ь1штӹшӹ Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Комитьэтӹн (ВЦИК-ӹн) шӱдӹмӹдон
магань пӓшӓм ӹштӓш пумы,
эчэ ти статьйа кэлэсӹм мычыц Халык
Комиссарвлӓн Кӓҥӓш гиш ӓн лыкмы закон
пынцалык (положение) сэмӹнь,
Халык
Комиссарвлӓн Кӓҥӓш цилӓ РСФСР кымдыкэш кэрӓл, цикӓлӓн ӹштӹшӓшлык за-
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кон шамаквлӓм (дьэкрэтвлӓм), пынцалмашвлӓм лыктын шалга.
35. РСФСР йӹргӹц Кӓҥӓш Погынымаш
дӓ тӹдӹн Пӓшӓ Б1штӹшӹ Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Комитьэт дон Комитьэтын Виктӓрӹк
анцылны РСФСР-ын Халык Комиссарвлӓн
Кӓҥӓш ӹшкэ Ь1шть1мӓшӹн{ӹ гишӓн шайышт
пушашлык ылэш
КЭЛЭСЬ1Ш ӓШ ЛЫ К ылэш.
36. РСФСР-ын Халык Комиссарвлӓн Кӓҥӓшӹн цилӓ пынцалмашвлӓжӹмок Россий
лӹмдон Пашӓ Ӹштӹшӹ Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ
Комитьэтӓт,
Комитьэтӹн
Виктӓрӹкш ӓт
йарӹдӹмэш лыктын кэрдӹт— законышкы
сӓртӹдэок вашталтэн кэрдӹт.

Г. РСФСР-ын Халык Комиссариатвлӓ
гишӓн.
37. Р С Ф С Р -ы н Халык Комиссарвлӓн
Кӓҥӓшлӓн цилӓ йиш шудӹмӓн пӓшӓм пыто к ӹштэн шокташ лижӹ манын, тэгэнь
12 Халык Комиссариатвлӓ пачылт ьшҥӓлтӹт;
Халык Хозанлыкын Кого Кӓҥӓш,
Торгайымашын
(Выжалымаш - нӓлмӓш
анчышы),
Пӓшӓ Ь1штӹмӓшӹн (труда),
О кса кычылтмаш паша анчышын,
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Пӓшӓзӹ дон хрэсӓньвлӓ лӹмдон тэргэн анчымашыи,
Ш отлэн-жэплэн Шадгышы Виктӓрӹк.
Кугижӓншӹ кэргӹштӹ Пӓш ӓ Вӹдӹшӹ,
Суд нӓшӓм видӹшӹ,
Халык тымэньмӹм виктӓрӹшӹ,
Ш улык Пэрэгӹмӓшӹн,
Мӱлӓндӹ пӓшӓм йӧнӓтӹшӹ,
Пӓшӓм кэртӹдӹмӹ эдэмвлӓм анчышы.
18 нойавырын 1926 ин (закон Цымырык
1926 иаш № 89 ст. 647 15 апрэльын 1927 ин
(Зак. Цым. 1927 йаш № 40 ст. 252).

38.
Халык Хозӓнлыкын Кого Кӓҥӓш,
Торгайӹмӓшӹм ӓнчышы халык комиссариат, эчэ окса кычылтмашын, Пӓшӓ Ӹштӹмӓшӹн, Пӓшӓзӹ дон хрэсӓнь лӹмдӧн
тэргэн анчымашын, вара РСФСР-ын Шот лэн-жэплэн шалгышы Рӹдӹ Виктӓрӹк-нӹнӹ пӓшӓштӹ ӹштӹм годым Россий лӹмдон Пӓшӓ Ӹштышы Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Комитьэтӹн, эчэ тӹдӹн Виктӓрӹкшӹн дӓ
РСФСР-ын Х алы к Комиссарвлӓн Кӓҥӓшӹн
ажэдмӹ сэмӹнь видӓт, Рэспубльиквлӓн
Кого Ушэмӹштӹш Халык Комиссарвлӓн
Кӓҥӓшӹн анчыктымашым колыш тыт, шӱдӹмӹжӹ сэмӹнь пӓшӓм ӹштӓт.
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РСФСР-ын торгайымаш пӓшӓ анчышы
Халык Комиссариат вэс кид кугижӓнш ӹ дон
торгайымы годым Рэспубльиквлӓн Кого
Ушэмӹштӹш иктэш ушнымы Халык комиссариатыштыш ӹньӓнэн шагалтым эдэмлӓок
пӓшӓм видӓ.
39. Халӹк Комиссарвлӓн Кӓҥӓшӹштӹш
Чльэнвлӓ — Халык Комиссарвлӓ Халык
Комиссариатвлӓштӹ вуйлатэн шалгат.
40. Халык Комиссар йӹдэ тӹдӹн вуйлатымашдон Цуцан Виктӓрӹк (кольэгийа)
лиэш.
Цуцан Виктӓрӹкӹн члэнвлӓшкӹ
Халык Комиссарвлӓн Кӓҥӓш
эдэмвлӓм
ӹш кэок шагалта.
41. Ӹшкэ Халык Комиссариат кӧргӹштӹ шудӹмӓш сэмӹнь Хӓлык Комиссар цилӓ
пӓшӓжӹмок
ӹшкэ ирӹкшӹ дон шанэн
лыктын кэрдэш. Цуцан Виктӓрӹк (кольэгийа), Халык Комиссарын ӹштӹмӹжӹм
нарыдымэш лыктэш гӹнь, пӓшӓжӹм цӓрӹдэок Халык Комиссарвлӓн Кӓҥӓшӹшкӹ
вуйым шиэш ӓль Пӓша Ь1штӹшӹ Кӓҥӓшӹн
Рыдӹ Комитьэтӹн Виктӓрӹкӹшкӹжӹ шайышт, вуйым шин пуа. Цуцан В иктӓрӹк
гӹц пасна чльэнвлӓжӓт ӹшкэ турэшӹштӹ
вуйым шин кэрдӹт.
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42. Халык Комиссарвлӓ ӹшкэ пӓшӓштӹ
гишӓн Халык Комиссарвлӓн Кӓҥӓш анцылны, Россий лӹмдон Пӓшӓ Ӹштӹшӹ Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Комитьэт' дон тӹдӹн Виктӓрӓкшӹ анцылны вашт шайышт пушашлык
ылыт.
43. РСФСР-ыштыш Халык Комиссариатвлӓн шудӹмашвлӓм
вашталтэнӓт,
вэс
статьан сӓрӓлӹнӓт, црахыктэнӓт кэрдӹт;
Россий лӹмдон Пӓшӓ Ӹштӹшӹ Кӓҥӓшӹн
Рӹдӹ Ком итьэт, тӹдӹн Виктӓрӹкшӹ, вара
Халык Комиссарвлӓн Кӓҥӓш.
Иктэш ушныш РСФСР-ын Халык Комиссариатвлӓн шудӹмӓшвлӓжӹм лачок Россий
лӹмдон Пӓшӓ Ӹштӹшӹ Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Комитьэтын, эчэ тӹдӹн
Виктӓрӹкӹн дӓ
РСФСР-ын Халык Кӓҥӓшӹн тӧр кэлэсӹмӓш
гӹц тупынь лимы годым тэгэнь и к лӹмӓнвлӓок Рэспублыквлӓн К ого Ушэмӹштӹш
Халык Комиссариатвлӓ вэлэ вӓшталтэн ӓль
цӓрӹктэн кэрдӹт.
Нӹлӹмшӹ кӹдэж.

Пасна ирӹкан (автономиӓн) Рэснубликвлӓ дон облстьвлӓ гишӓн.
44. Пасна ирӹкӓн (автономиӓн) Социализмӓн Кӓҥӓшӓн Рэспубльиквлӓштӹш вик-
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тӓртӹш-— кӹлвлӓ
(органвлӓ)
РСФСР-ын
тӹ ҥ закон (констьитуций) мычыц ӹгетӓлтӹт.
Виктӓртӹш кӹлвлӓшкӹ пӓшӓ видӓш
Рэспубльиквлӓн— Областьвлӓн ӹшкӹмӹштӹн Кӓҥӓшвлӓгӹц, нӹнӹн Кӓҥӓш погынымашвлӓ гӹц, вӓрӹштӹш пӓшӓ ӹштӹшӹ
Кӓҥӓшӹн Комитьэтвлӓгӹц эдэмвлӓ айыралт
пырталтыт.
Пасна ирӹкӓк (автономлӓн) Рэспубльиквлӓн тӹҥ законвлӓштӹм (констьитуцийвлӓштӹм), констьитуцийӹшкӹ ситӓртӹшвлӓм, вашталтышвлӓм пыртымым ӹшкӹмӹштӹн Кӓҥӓш погынымашвлӓ анчэн йарыктат, вара Риссий лӹмдӧн Пӓшӓ Ь1штӹшӹ Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Комитьэт анчэн пынцалэш, йары ктэнжок пиҥӹдэмдэн лыктэш
РСФСР йӹргӹц айырэн колтым эдэмвлӓн
(дьэпутатвлӓн) Кӓҥӓш Погынымаш.
Тӹшлӓндӓрӹмӓш: Пасна ирӹкӓн (автономиӓн) областьвлӓн закон пынцалыкым
ӹшкӹмӹш тӹн Кӓҥӓш Погы ным аш анчэн
йарыкта, вара Россий лӹмдон Пӓшӓ Ыштӹшӹ Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Ком итьэт пӹҥӹдэмдэн
пынцал пуа.

45.
Пасна ирӹкӓн (автономиӓн) кӓҥӓшӓн
социальизмӓн Рэспубликвлӓ йӹдэ цилӓ кымдыкэшӹшток К ого Виктӓртӹш-Кӹлвлӓжӹ нӹ-
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нӹн айырэн колтым эдэмвлӓн (дэпутатвлӓн) Кӓҥӓш погынымашвлӓ ылыт. Погынымашвлӓ дон погынымашвлӓ лошты укэш тӹ нӱжвӓц айырэн шагалтымы Пӓшӓ Б1штӹшӹ Кӓҥӓшӹн Комитьэтвлӓштӹ ко го виктӓртӹш кӹлвлӓштӹ лит. Кыцэ пӓшӓм ӹштӹмӹлӓ— тидӹ гишӓн пасна ирӹкӓн Рэспубликвлӓн тӹҥ законыштышты сирэн анчыктымы.
Пасна ирӹкӓн (автономиӓн) кӓҥӓшӓн социӓльизмӓн Рэспубльиквлӓштӹш Кӓҥӓш
Погынымашын пынцалмашвлӓштӹм Россий
лӹмдон пӓшӓ ӹштӹшӹ Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Комитьэт вашталтэнӓт ӓль вэс сэмӹнь сӓрӓлӓт кэрдэш, тэҥэлӓок Россий лӹмдӧн пӓшӓ ӹштӹшӹ Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Комитьэтӹн
Виктӓрӹкшӹ прахыктэн (цӓрэн) кэрдэш.
Пасна ирӹкӓн (автономиӓн) кӓҥӓшан социальизмӓн Рэспубльиквлӓштӹш пӓшӓ ӹштӹшӹ кӓҥӓшӹн Комитьэтӹштӹн дӓ нӹнын
Рӹдӹ Виктӓртӹш кӹлвлӓштӹн пынцалмашвлӓштӹм вашталтэнӓт, вэс сэмӹн сӓрӓлӹнӓт дӓ цӓрӹктэнӓт кэрдӹт Россий лӹмдон
пӓшӓ ӹштӹшӹ кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Ком итьэт
дон тӹдӹн Виктӓрӹкшӹ.
46.
Пасна ирӹкӓн кӓҥӓшӓн социализмӓн
Рэспубликвлӓштӹш, пасна ирӹкӓн Область-
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влӓштӹш Пӓшӓ ӹштӹш Комитьэтвлӓ ӹшкэ лошты гӹц Комитьэтӹн ВиктӓрӹкӹМ
айырэн ш агалтат. Ти Виктӓрӹквлӓ Комитьэт у кэ кӱжвӓц, погынымаш дон погынымаш лошты ти Рэспубликвлӓлӓн— Областьвлӓлӓн рӹдӹ виктӓртӹ ш кӹл лит.
47.
Пасна ирӹкӓн кӓҥӓшӓн социализмӓн Рэспубликвлӓштӹш Пӓшӓ Б1штӹшӹ
Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Комитьэтвлӓ пӓшӓ виктӓрӓш ӹшкӹмӹштын Халык Комиссарвлӓн
Кӓҥӓшӹм ӹштэн лыктыт. Тӹштӹ пӓшӓ
ӹштӹшӹвлӓжӹ тэгэнь эдэмвлӓ лит: Халык
Комиссарвлӓн Кӓҥӓш Вуйлалтышы, Халык
Комиссарвлӓ: Кугижӓнш ӹ кӧргӹштӹ пӓшӓ
видӹшӹ Комиссариатӹн, Суд пӓшӓм видӹшӹн, хӓлык тымэньмӹм видӹшӹн, Ш улык
пэрэгӹмӓшӹн, Мӱлӓндӹ пӓшӓм йӧнатӹшӹн,
Пӓшӓ кэртӹдӹм эдэмвлӓм анчышын; эчэ
нӹнӹн гӹц пасна РСФСР йӹр иктэш ушнышы Халык
Комиссариатвлӓн
тэгэнь
Комиссарвлӓ; Окса кычылтмашын, Пӓшӓ
Ӹштӹмӓшӹн, Торгэйӹмӓшын (Выжалымаш
дон нӓлмӹм виктӓрӹшӹ), Пӓшӓзӹ дон
Хрэсӓньвлӓ лӹмдон тэр гэн анчымашын,
Халык Хозанлыкын ко го Кӓҥӓшӹн, Ш отлэн— жэплэн шалгышы Виктӓрӹкӹн. Вӓр
йӹдэ кэрӓл сэмӹнь пасна ирӹкӓн Рэспублик-
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влӓн Пӓшӓ Б1тӹшӹ Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Комитьэгвлӓ
ӹшкэ
ирӹкӹштӹдонок
кыды
Комиссариӓтшӹм кӧтӹртэнӓт кэрдӹт, ти
сэмыньок Халык Комиссарвлӓн Кӓҥӓш
кӹшкӓртӹшӹм (состав) вашталтэн кэрдӹт.
18 нойавырын 1926 ин (Зак. Цым. 1926 иӓш
№ 89 ст. 647) 15 апрэльӹн 1927 ин (Зак. Цым.
1927 иӓш № 49 ст. 252).

48. Пӓшӓ викгӓрӓш права ирӹк сэмӹнь
пасна ирӹкӓн Рэспубликвлӓштӹ Пӓшӓ Ӹштӹшӹ Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Комитьэтвлӓштӹ
ӹшкэ
Рэспублик кӧргэшӹштӹ цилӓлӓн
кэрӓллык законвлӓм пынцал миӓт; ти законвлӓ сэмӹнь цилӓн ӹлэн мыштышашлык
ылыт.
Вӹзӹмшӹ тӹҥӓлтӹш.

Вӓрӹн-вӓрӹштӹш кычык гишӓн.
А. Кӓҥӓш Погынымашвлӓ гишӓн.
49. Ць'лӓ вӓрӹшток цымырык мӱлӓндӹ
кымдыкэш— крайышты, областьышгы, округышты, районышты, закон шӱдӹмдӧн пӓшӓ видӹмӓштӹ ӹшкӹмӹштӹн Кӓҥӓш Погынымашвлӓ тӹҥ кычык лит.
50. К р а й ы ш т ы ш , о б л а с т ь ы ш т ы ш ,
о кр у гы ш ты ш , р а й о ны ш ты ш , К ӓ ҥ ӓ ш
погынымашвлӓшКӹ ти кэлэсӹмӹ кымдык

зе
йӹдэок цилӓ Кӓҥӓшвлӓгӹцок айырэн колтым эдэмвлӓ пӓшӓ анчаш толыт.
51.
Кӓҥӓш погынымӓшвлӓ тэҥэлӓ погналтыт;
а) крайышты,
областьышты— алаштыш
кӓҥӓшвлӓгӹц, ала дон сола тунӹ пасна ылшы
фаврик— заводвлӓгӹц вӹц тӹжэм айырэн
кэрдшӹ эдэмвлӓ логӹц и к дэпутат айыралтэш. Округыштыш Кӓҥӓш погынымашвлӓгӹц
коклы вӹц тӹжэм айрэн кэрдшы эдэмвлӓ
логыц ик дэпутат айыралтэш;
б) округы ш ты — ӓлаштыш кӓҥӓшвлӓгӹц,
ала дон сола тунӹ пасна ылшы фаврик—
заводвлӓгӹц и к тыжэм айырэн кэрдшы
эдэмвлӓ логыц и к дэпутат айыралтэш.
Районыштыш Кӓҥӓш погынымашвлӓгӹц
вӹц тӹжэм айырэн кэрдшы эдэмвлӓ логыц
ик дэпутат айыралтэш;
в) Районышты— алаштыш кӓҥӓшвлӓгӹц,
ала дон сола тунӹ ылшы фабрик— заводвлӓгӹц кутлу айырэн кэрдшӹ эдэмвлӓ логыц и к дэпутат айыралтэш, Сола-йӓл кӓҥӓшвлӓгӹц кӹмшудӹ айырэн кэрдшӹ эдэмвлӓ логыц ик дэпутат айыралтэш. Цилӓжӹ—
район кымдыкэш ик шудӹ вӹслӹ эдэм
йактэ вэлэ дэпутатвлӓм айырэн колташ
лиэш
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Пӹшлӓндӓрӹм‘ӓ ш. 1. Крайы ш ты ш , областьыш тыш ушэмӹн кӹш кӓртӹ ш ӹ ш кӹ пырышы пасна ирӹкӓн (автономиӓн) кӓҥӓшӓн
социальизмӓн Рэспубльиквлӓ, пасна ирӹкӓн
(автономиӓн) областьвлӓ тӹ крайыш тыш,
областьӹштыш кӓҥ ӓш погынымашвлӓшкӹ
ӹш кӹмӹш тӹн дэлэгатвлӓм айырэн колтат.
М азар дэлэгатвлӓм нӹнӹлӓн колтымла Россий лӹмдон пӓшӓ ӹштӹшӹ Кӓҥӓш ӹн Рӹдӹ
К ом итьэт ӓль тӹдӹн Виктӓрӹ кш ӹ шотдон
ажэд шӹндэн пуат.
Тӹш л‘ӓ нд'ӓрӹмӓш 2. П иш ок кэрӓл лимӹкӹ Россий лӹмдон Пӓшӓ Б1штӹшӹ Кӓҥӓшӹн
Рӹдӹ Ком итьэт ӓль тӹдӹн В иктӓрӹ кш ӹ кыды
вӓрэш йӧнӓн лиэш гӹ нь ти статьйа дон анчыктымы мычыц дэпутатвлӓн шотым вашталтэнӓт кэрдӹт.

52.
Кӓҥӓш Погынымашвлӓ ӹшкэ жэпӹштӹ погналтыт, жэп ш отэок йориӓт погналтыт. Жэпыштӹш Кӓҥӓш Погынымашвлӓ
и к иштӹ ик гӓнӓк погынат. Жэп ш отэок
йори Кӓҥӓш погынымашвлӓ тэгэнь тӹҥӓлтӹшдон погналтыт:
а) анцылныш когорак Кӓҥӓш Погынымашвлӓн шӱдӹм дон, нӹнӹн Пӓшӓ Ь1штӹш
Кӓҥӓшӹн Ком итьэт кэлэсӹм дон.
б) Тэгэньок пӓшӓ ӹштӹшӹ кӓҥӓшӹн Комитьэт тӹҥӓлмӹдонат погналтыт. Эчэ кынам кыды районыштыш, округыштыш, областьыштыш ӓль крайыштыш ӹлӹшӹ ха-
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лык логыц кым пайышты ик пайж ок тэгэнь
вӓр йӹдэшӹ пӓшӓ ӹштӹшӹ Кӓҥӓш Комитьэтвлӓлӓн дӓ Кӓҥӓш погынымашвлӓлӓн
ӱжӓш тэргӹ ктӓ гӹнь— тӹнӓм Кӓҥӓш погынымашвлӓ ж эп ш отэок лин кэрдӹт.
53.
Кӓҥӓш Погынымашвлӓ ӹшкэ турэшӹшток пӓшӓ Ӹштӹшӹ
Комитьэтвлӓм
айырэн ӹштӓт (лыктыт). Мазар эдэмӹм
Комитьэтӹшкӹ айырымла цымырык мӱлӓндӹ кымдык йӹдэ Россий лымдон Пӓшӓ Ь1штӹшӹ Кӓҥӓшӹн Комитьэт ӓль Комитьэтӹн
Виктӓрӹкшӹ анцыцок кэлэсэн пынцал пуа.
Б. Пӓшӓ Ыштӹшӹ Комитьэтвлӓ гишӓн.
54 Пӓшӓ Ӹштӹшӹ Комитьэтвлӓм Кӓҥӓш
погынымашвлӓ айырат Нӹнӹ погынымаш
дон погынымаш лошты укэжӹ нӱжвӓц ӹшкэ вӓр кымдыкэшӹшты кӓҥӓш кычыкын
виктӓртӹш кӹлвлӓ ылыт; айырэн шагалтышы кӓҥӓш погынымашвлӓ анцылны пӓшӓштӹ гишӓн вашт шайышт пушашлык
ылыт, куш нӹ рӓк ылшы Пӓшӓ Ӹштӹш Комитьэтвлӓм нӹнӹн Виктӓрӹквпӓм колыштыт, РСФСР-ын Пӓшӓ Ыштӹшӹ Кӓҥӓшӹн
Рӹдӹ Ко.митьэтын, тӹдӹн Виктӓрӹ кӹ н дӓ
РСФСР-ын Халык Комиссарвлӓм Кӓҥӓшӹн
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шудӹмӓшвлӓм, ажгэдмӹштӹм колыш тш аш лык ылыт.
55. Б1шкэ вӓр кымдыкыштыш лӓк^ӹн
мишӹ пӓшӓвлӓм кӹрӹлтэок анчэн виктӓрӓш манын, Рӹдӹ кычыкын закон шамаквлӓм, пынцалмашвлӓм ӹлӹмӓшӹшкӹ пыртэн ш окташ манын, Пӓшӓ Б1штӹшӹ Комитьэтвлӓ ӹшкэ Виктӓрӹкӹштӹм айырэн
лыктыт. Мазар эдэмӹм Виктӓрӹквлӓшкӹ
айырэн пыртымла, тидӹм цымырык мӱлӓндӹ кымдыкым анчэн Россий лӹмдӧн Пӓшӓ Ь1штӹшӹ кӓҥӓш ӹн Рӹдӹ ком итьэт дон
тӹдӹн Виктӓрӹкшӹ ажэд анчыктат.
56. Пӓшӓ Ӹштӹшӹ Кӓҥӓшӹн Комитьэтвлӓ укэш тӹ нужвӓц погынымаш дон погынымаш лошты Комитьэтвлӓн Виктарӹ квлӓштӹ Комитьэтвлӓ вӓрэш пӓшӓм ӹштэн
шалгат, и к праванок ылыт, пӓшӓштӹ гишӓн Пӓшӓ Ыштӹшӹ Комитьэтвлӓлӓн шайышт пуш ашлык ылыт.
57. Вӓрӹн-вӓрӹштӹш пӓшӓм ӹштэн ш октышашланэн, кушнӹш Когорак Пӓшӓ Ӹштӹшӹ Комитьэтвлӓн, нӹнӹн виктӓрӹквлӓн
дӓ Рӹдӹ Кӓҥӓш кычыкын пынцалмашвлӓм
ӹлӹмӓшӹшкӹ виктӓрэи шоктышашланэн
РСФСР лӹмдон пӓшӓ ӹштӹшӹ кӓҥӓшӹн
Рӹдӹ Комитьэтын ӓль тӹдӹн Виктӓрӹкӹн
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аичыктымы сэмӹнь тэҥэ ӹштӓт: крайыштыш, облбстьыштыш, Пӓшӓ Ӹштӹшӹ Комитьэтвлӓ пӓшӓ йӹдэ пасна Айыртэмвлӓм
ӓль вуйлалтым-вӓрвлӓм лыктыт, округышты— айыртэмвлӓм, районышты— айыртышвлӓм ӹштӓт.
Пӓшӓ ӹштӹшӹ Комитьэтвлӓн Вуйлалтым
вӓрвлӓм, Айыртэмвлӓм, айыртышвлӓм угыц
лыкташ, пэрви ылшывлӓм питӹрӓш (йамдаш), кокты м иктӹш ушаш Россий лӹмдӧн Пӓшӓ Ь1штӹшӹ Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Комитьэтӹн ӓль тӹдӹн Виктӓрӹкш ӹн анчыкТЫМЫ СЭМӸ НЬ БЭЛЭ лиэш.
58.
Пӓшӓ Айыртэмвлӓ, вуйлалтым вӓрвлӓ,
айыртышвлӓ ӹшкӹмӹштӹн Пӓшӓ Ыштӹш
Комитьэтвлӓм дӓ нӹнӹн Виктӓрӹквлӓштӹм
колышт пӓшӓм ӹштӓт, цилӓ нӹнӹн шӱдӹмӓшвлӓм ӹштэн шоктышашлык ылыт, эчэ
когорак тэгэнь йиш пӓшӓ ӹштӹш Комитьэтӹн айыртэмвлӓм ӓль вуйлатым-вӓрвлӓм
тэҥ эок колы ш ты т, тэҥэлӓок РСФСР-ыштыш тэгэнь и к йиш пӓшӓ виктӓрӹш Халык Комиссариӓтвлӓн лӹвӓлнӹ ылыт, нӹнӹн шӱдӹмӓшвлӓштӹм
колыштшашлык
ылыт.
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6. Айырым эдэмвлӓн (дэпутатвлӓн) Кӓҥӓшвлӓ гиш ӓн.
59.
РСФСР-ын цымырык мӱлӓндӹ кымдыкэш алаштат, солаштат айырэн колтым
эдэмвлӓн Кӓҥӓш Погынымашвлӓ лит, пӓшӓм
ӹштэн анчат.
Кыдынӓр айырэн кэрдшӹ эдэм логыц ик
дэпутатым айырымла, эчэ мазар дэпутатвлӓм алаштыш дӓ солайӓл кӓҥӓшвлӓшкӹ
айырэн шагалтымла,-тидӹ гишӓн тӹ кӓҥӓш
вӓрӹштӹш ӹлӹш халык шотым ӓль айырэн кэрдшӹ эдэм шотым нӓлӹн Россий.
лӹмдӧн пӓшӓ ӹштӹшӹ Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Комитьэт вэлэ пиҥӹдӹн пынцал пуа (лыктэш ).
Тэгэнь ш от гишӓн пынцалмашым пиш
кэрӓл лимӹкӹ вэлэ РСФСР-н лӹмдон пӓшӓ ӹштӹшӹ Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Комитьэтӹн
Виктӓрӹкшӹ вэс сӓмӹнь ӹштэн (вэсэмдэн)
кэрдэш.
60..Лӓктӹ н мишӹ пӓшӓвлӓм ӹштэн ш окташ манын ала Кӓҥӓшвлӓ ӹшкэ лоштыгӹц Россий лӹмдӧн Пӓшӓ Ӹштӹшӹ Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Комитьэтӹн ӓль тӹдӹн Виктӓрӹкшӹн ажэд шӱдӹмӹ сэмӹнь Пӓшӓ Ӹштӹш Комитьэтӹм айырэн шагалтэн кэрдыт.
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61. Солайӓл Кӓҥӓш Россий лӹм дон Пӓшӓ
Б1штӹшӹ Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Комитьэт ӓль тӹ-

дӹн Виктӓрӹкшӹ ажэд шӱдӹмӹ сэмӹнь
ӹшкӹмжӹн кӓҥӓш виктӓрӹкӹм айырэн шагалтэн кэрдэш.
62. Дэпутатвлӓн кӓҥӓшвлам пӓшӓ ӹштӹш
кӓҥӓш В иктӓрты ш -кӹ лвлӓш ток ӹш кэ ирӹкӹштӹдонат погат дӓ эчэ кӓҥӓшӹштӹш
дэпутатвлӓ логыц кым пайышты ик пайж ок
тэргӓ гӹнь-тӹнӓмӓт ужӹн погат.
63. Кӓҥӓшӹштӹш
дэпутатвлӓ
айырэн
колтышы эдэмвлӓштӹлӓн ӹштӹмӹ пӓшӓштӹ гиш ӓн топлот цӓрнӹдэок шайыштшашлык ылыт.
Г. Вӓрӹн-вӓрӹштӹшКӓҥӓшвлӓштӹш Виктӓртӹш-кӹлвлӓн видӹшӓшлык пӓшӓштӹ гишӓн_
64. Крайыштыш, областыштыш,
округыштыш, районыштыш Пӓшӓ ыштӹшӹ Кӓҥӓшӹн Комитьэтвлӓ, нӹнӹн Виктӓрӹквлӓ,
Дэпутатвлӓн Кӓҥӓшвлӓӓт тэвэ тэгэнь пӓшӓвлӓм ӹштӹшӓшлӹк ылыт:
а) ӹшкӹмӹштӹн цымырык мӱлӓндӹ кы м дыкышты тымэньмӹ пӓшӓмӓт, хозанлык
йӧндӓрӹмӓшӹмӓт пыт кычэн лӱлтӓл миӓш.
б) кӱш нӹ рӓк ылшы когор ак кӓҥӓм кычыкын виктӓртӹш — кӹлвлӓ шудӹм сэмӹнь
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нӹнӹн пынцалмашвлӓм ӹлӹмӓшӹшкӹ пыртэн миӓш.
в) ӹшкэ вӓрӹштӹш лӓктӹн мишӹ пӓшӓвлӓм, кэрӓлшӹвлӓм сэмӹштӹдон ланцылэн
шокташ.
г) Б1шкэ вӓрӹштӹш кӓҥӓш пӓшӓвлӓм ик
ушэмэш цымырыкын ӹштӓш.
д) ӹшкэ вӓрӹштӹ рэвольуцийӹн законвлӓм пиҥӹдӹн кычаш, кугижанш ӹ ш тӹ ш
ыҥартышым анчаш, халыквлӓн тыр ӹлӹмӓшӹм пыт кычэн шалгаш.
е) кӱшнӹш ко го р а к пӓшӓ ӹштӹшӹ кӓҥӓшӹн Комитьэтвлӓн шӱдӹмдӧнӓт, ӹшкэ
тӹҥӓлтӹшдонат кугижӓншӹштӹш кого пӓшӓвлӓ гиш ӓнӓт шайышташ, йӧнӹн шанэн
лыкташ.
65.
Кӓҥӓш Погынымашвлӓ, нӹнӹн пӓшӓ
ӹштӹшӹ Комитьэтвлӓ улнӹрӓк ылшы изирӓк кӓҥӓшвлӓн дӓ нӹнӹн пӓшӓ ӹштӹшӹ
Виктӓртӹш-кӹлвлӓштӹн пӓшӓвлӓштӹм тусарзн топлот анчэн шалгат.
Вӓрӹштӹш Кӓҥӓш Погынымашвлӓн пынцалмывлӓм кушнӹрӓк ылшы когорак Кӓҥӓш
Погынымашвлӓӓт, нӹнӹн пӓшӓ ӹштӹшӹ
Комитьэтвлӓӓт, 'кэрӓл лимӹкӹ когорак
Комитьэтвлӓн Виктӓрь 1квлӓштат, тэҥэлӓок
эчэ Россий лӹмдон пӓшӓ ӹштӹшӹ Кӓҥӓ-
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шӹн Рӹдӓ Ком итьэтӓт дӓ тӹдӹн В иктӓрӹкшӓт вашталтэн дӓ вэс статьан (вэсэмдӹктэн) кэрдӹт.
Пӓшӓ ӹштӹшӹ Комитьэтвлӓн, нӹнӹн
Виктӓрӹквлӓн пынцалмывлӓм айырэн шагалтышы Погынымашвлӓштӹ вэлэ вашталтэн аль вэсэмдӹктэн кэрдӹт, тидӹгӹц пасна эчэ кушнӹрӓк ылшы кого р а к Кӓҥӓш
Погынымашвлӓ, нӹнӹн Пӓшӓ Ӹштӹшӹ Комитьэтвлӓ дӓ Виктӓрӹквлӓштӹ, Россий
лӹмдон пӓшӓ ӹштӹшӹ Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Комитьэт, тӹдӹн Виктӓрӹкшӹ, РСФСР ын
халы к Комиссарвлӓн Кӓҥӓш вэлэ вашталтэн кэрдӹт,
66. Крайыштыш дӓ Областьыштыш Пӓшӓ Ӹштӹш Комитьэтвлӓ ӓль нӹнӹн В и ктӓрӹквлӓштӹ РСФСР-ыштыш Халык Комиссариӓтвлӓн шӱдӹмӓшвлӓм дӓ РэспубликвлӓнКого Ушэмӹштӹш халык комиссариатвлӓгӹц ӹньӓнэн шагалтым эдэмвлӓн шӱдӹмӓшвлӓмат ӹлӹмӓшӹшкӹ пырташ пишок
кэрӓл годым вэлэ цӓрӹктэн кэрдӹт.
Цӓрӹктӹм годым Россий лӹмдӧн Пӓшӓ
Ӹштӹшӹ Кӓҥӓш Рӹдӹ Комитьэтын ажэдмӹжӹ сэмӹнь ӹштӹшӓшлык ылыт.
67. Округыштыш пӓшӓ ӹштӹш К отитьэтвлӓ, нӹнӹн Виктӓрӹквлӓштӹ крайыштыш
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ӓль областьыштыш пӓшӓ ӹштӹш Комитьэтӹн айыртэмвлӓжӹн, вуйлалтым-вӓрвлӓжӹн
шӱдӹмӓшвлӓм ӹлӹмӓшкӹ пырташ цӓрӹктэн
кэрдӹт, районыштыш пӓшӓ ӹштӹш Комитьэтвлӓжӹ округы ш ты ш пӓшӓ ӹштӹш Комитьэтӹн айыртэмвлажӹн шудӹмӓшвлӓм
тэҥэлӓок цӓрӹктэн кэрдӹт.
Кынам кыцэлӓ ти цӓрӹмӓшвлӓм ӹштӹмлӓ Россий лӹмдон пӓшӓ ӹштӹшӹ Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Комитьэтгӹ ц тидӹ гишӓн анӹыцок лыкмы сэмжӹм, шӱдӹмӓшӹжӹм анчалаш кэлэш.
НӸЛӸМШӸ КӸДЭЖ.
Кудымшы тӹҥӓлтӹш.

Кӓҥӓшвлӓшкӹ айырымы гишӓн.
А. Айырэн кэрдшы дон айыралт кэрдмы
гишӓн.
68.
РСФСР кымдыкышты ӹлӹшӹ эдэмвлӓ Кӓҥӓшӹшкӹ айырым кэчэш 18 и шомыкы, цнлӓнӧк-пӱэргӹжӓт-ӹдӹрӓмӓшӹжӓт;
халык важ йишӹм, халык йыхым анчыдэок,
вӓрӹштӹ ӹлӹ-агэш, ӹньӓнӓ йымылан, кӱ лан вэсӹлӓн ӹ ньӓнӓ. ӓль ньима^^анат ак
ӹньӓнӹ— тидӹм анчыдэок цилӓнок кӓҥӓшӹшкӹ айырэнӓт, айыралтат кэрдӹт.
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Анчыктым халык логыц тэгэнь эдэмвлӓ
айырэнӓт, айыралтат кэрдыт.
а) ку йарал, цилӓлӓн кэрӓлшӹ пӓшӓм
ӹштэн ӹлӓ, кӱ тӧнӹшӹ пӓшӓм ӹштэн нӹнӹлӓн йарал пӓшӓм ӹштӓш ирӹкӹм пуа.
б) пӓшӓзӹ дон хрэсӓньвлӓн И акш ар армийӹштӹ, йакшар Флотыш ты служэн ӹлӹшӹ салтаквлӓ,
в) цилӓ ты к о к „ а “ дон „ б “ параграфышты анчыктымы эдэмвлӓ, пӓшӓ гӹц иктӓ
магань сэмӹнь караҥыныт гӹньӓт, пӓшӓм
ӹштэн ак кэрдэп гӹньӓт, айырымашкы пырталтыт.
Пӹшлӓндӓрӹмӓш: РСФ СР-ыш кы сирӹктэн пырыдымы эдэмвлӓӓт. кыдывлӓ гиш ӓн
ти тӹ ҥ законы н 11-шӹ статьйаш ты кэлэсӹмӹ, айы рэнӓт-айы ралтат кэрдӹт.

69.
Молывлӓжӹ айырэн
кэрдшӹ йӹш
ылыт гӹньӓт, айырэнӓт-айыралтат а к кэрдэп тэгэнь эдэмвлӓ:
б)
к у вэс эдэмвлӓм тӓрлэн йӓлӹн пӓшӓдон ӹшлӓнжӹ паришӹм лыктэш.
б)
к ӱ пӓшӓдэ толшы доход оксадонок
'ӹлӓ, цымыр оксаэш толшы процэнтдон,
пӓшӓ ӹштӹкӹн доходдон, тошты пурлыкгӹц толшы оксадон, вэс статьан тэгэнь
доходдон ӹлӹшӹвлӓ.
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в) пасна ӹш кэгӹц торгэйӹшӹвлӓ, торговойвлӓ сага лоштэдӹлшӹ эдэмвлӓ.
г) цилӓ йиш-цилӓ сэмӹнь йымылан тӓрдӧн ӹньӓндӓрэн шалгышы эдэмвлӓ, кӱ ти
пӓшӓдӧн ӹшкэ вуйжым, ӹшкэ йишӹжӹм
пукш эн ӹлӓ, эчэ манаквлӓ.
д) кугиж ӓн годшы тоштӹ польицийӹштӹ тӓрдӧн ӹлӹшӹвлӓ, жандармвлӓ; куги жӓн годшы ӹлӹмӓш ыҥартышым пэрэгэн—
йӹвӹрт оролэн каштшывлӓ, польиций дон
жандармвлӓн пӓшӓм вуйлатэн шалгышывлӓ; пэрви ваштарэш шагалмы годым труйыш халыкым орландарэн тэмдӹшӹвлӓ,
куги ж ӓ н родыштыш йых эдэмвлӓ.
е) ку пыт ышан агыл-ышыжы пыдыранаш тӹҥӓлӹн, пэл ородывла, пыт ородывла.
ж ) к ӱ худа пӓшӓм ӹштӹм гишӓн суд
пиштымдон цӓкӹнӹм чучын, права гӹц
караҥдалтын. Мазар жэпэш тэҥэ суйымы,
тӹ жэп Кӓҥӓш айырымашкы тэгэнь эдэм
а к пырталт.
Б. Айырымашым ӹштьгм гишӓн.
70.
Айырымашвлӓ вӓрӹштӹш кӓҥӓшвлӓн
ӓль нӹнӹн Пӓшӓ Б1штӹшӹ Комитьэтвлӓн
анчыктым кэчӹвлӓн лит.
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71. Кыцэ айырымаш пӓшӓ эртӓрӓлтэш,
к ӱ кы ш кы айыралтын-пумагаэш цилӓ сирӹмлӓ; вара шамак пидӹшэшӹжӹ (протоколэш ) айырымаш виктӓрӹш комиссийын
чльэнвлӓ кидӹштӹм пиштӹшӹшлык ылыт.
72. Кыцэ айырымаш пӓшӓм ӹштӹмлӓ,
кыцэ магань пӓшӓ ушэмвлӓлӓн, пӓшӓзӹвлӓлӓн айырымашкы пижмӹлӓ— анцыцок
Россий лӹмдон пӓшӓ ӹштӹшӹ Кӓҥӓшӹн
Рӹдӹ Комитьэт ӓль тӹдӹн Виктӓрӹкшӹ
пыт пӓлдӹртэн анчыкта.
В. Айырымаш пӓшӓм тӹшлэн анчымы гишӓн, айырымашым вашталтым гишӓн, айырым эдэмӹм мӹҥэшок ӱжӹн лыкмы гишӓн
(караҥдымы гишӓн).
73. Айырымаш пашӓн лачок эртӓрӓлтмӹжӹм айырымаш виктӓрӹш комиссий анча, айырым эдэмвлӓн ӹньӓнэн колтымашыштым лӹмӹн тӹшлӹшӹ комиссий анча.
74. Айырымаш пӓшӓ ва ш то к тӧр литэ
гынь, айырымашым кӱш нӹ рак ылшы кӓҥӓш кычыкын Виктӓртӹ ш —кӹлвлӓ вашталтэнӓт-вэс пачаш ӹш тӹктэнӓт кэрдӹт. Вашталтым гишӓн вуй шиӓш Россий лӹмдӧн
Пӓшӓ Ь1штӹшӹ Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Комитьэтлӓн ӓль тӹдӹн Виктӓрӹкшӹлӓн вэлэ лиэш.
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75. Айырышывлӓ айырэн колтымы эдэмвлӓштӹм (дэпутатвлӓм) хыть кынамат мӹҥэш ӱжӹн лыктын кэрдӹт (караҥдэн кэрдӹт), вӓрэшӹжӹ в эс ' эдэмӹм айырэн шагалтэн кэрдь1т.
ВӸЗӸМШӸ КӸДЭЖ.
ШӸМШЬ! тӹҥӓлтӹш.

Окса пӓшӓм виктӓрэн кэрдмӹ гишӓн.
76. Цилӓ кугижӓнш ӹ кымдыкэш ногналтшы окса РСФСР кымдыкыштыш пасна
нрӹкӓн (автономиӓн) Рэспубликвлӓгэ, областьвлӓгэ нӹнӹн кӧргӹштӹш оксагэ; погалтшашлыкшат, шӓвӹшӓшлыкшат-цилӓ ик цымырык кугижӓнш ӹш тӹш окса кычылтмы
пӓшӓшкӹ ушланалтэш, видӹмӓш иктӹ лиэш.
77. РСФСР-ын
окса погымаш— шӓвӹмӓшӹлгӹ Рэспубликвлӓн Кого Ушэмӹн
кӹш кӓртӹш кӹ пыра, ик цымырыкын, иквӓрэш кычылтмашты лиэш. Тидӹ гишӓн
Рэспубликвлӓн Кого Ушэмӹн тӹҥ законыш ты (констьитуцийӹштӹ) анчыктымы, вара
лӓктӹн мишӹ законвлӓштӓт анчыкталтэш.
78. РСФСР йӹрӧк погым оксам ку ги ж ӓ ншӹ доходышкы пырташ, шӓвӹшӓшлык
оксамат доходвлӓ дон тӓҥӓштӓрэн анчаш.
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вара к о к окса сирӹм вазыкышкы сирӓш—
мазар Рэспубликвлӓн Кого Ушэмӹнӹшкӹ
пыртымла, мазары РСФСР-лан кодымла —
ти пӓшӓвлӓм Рэспубликвлӓн Кого Ушэмӹн
лыкмы законвлӓ сэмӹнь вэлэ ӹштӓш лиэш.
79. РСФСР-ын окса погымашым-шӓвӹмӓшӹм РСФСР-ын Хӹлык Комиссарвлӓн
Кӓҥӓш анчэн лӓктэш, вара Россий лӹмдӧн
Пӓшӓ Ӹштӹшӹ Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Комитьэт
пынцал йарыкта. Тӹнӓм ижӹ Рэспубликвлӓн Кого Ушэмӹн тӹ ҥ-закон сэмӹнь шотлэн нӓлмӹкЫ, окса кычылтмаш цымырын
Рэспубликвлӓн Кого Ушэмӹн окса урдым
виктӓрӹквлӓш кӹ пырталтэш,
80. РСФСР ушэмӹштӹ ылшы пасна ирӹкӓн (автономиӓн) Рэспубликвлӓштӹш погыналтшашлык-шӓвӹшӓшлык оксам тӹ Рэспубликӹштӹш Халык Комиссарвлӓн Кӓҥӓшыштӹ дӓ Пӓшӓ ӹштӹшӹ Комитьэтӹштӹ, вара РСФСР-ын Халык Комиссарвлӓн
Кӓҥӓшӹштӹ шотлэн анчат. Вара ижӹ
Россий лӹмдӧн Пӓшӓ Ӹштӹшӹ Кӓҥӓшан
Рӹдӹ Комитьэт тӹшлэн йарыкта. РСФСР
ат и к йишӹштӹшлӓок цымырыкын окса пӓшӓ кычылтмашкы пырталтэш.
81. Ньимагань оксамат окса сирӹм вазыкгӹц пасна-шӱдӹмӓш толмэшкӹ шӓвӓш
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ак ли Тидӹ гӹц пасна эчэ РСФСР-ын закон лыкшы виктӓртӹш-кӹлвлӓ окса шӓвӓш
шӱдэн кэрдӹт.
82. РСФСР-ын окса сирӹм вазык сэмӹнь,
шудӹм сэмӹнь оксам лач лӹмдэн пумы
вӓрӹшкӹ вэлэ шӓвӓш лиэш.
83. Цилӓ вӓрӹн-вӓрӹштӹш погыналтшы
окса, цилӓ вӓрӹн вӓрэш шӓвӹшӓшлык окса Кого Ушэмӹн дӓ РСФСР законвлӓ сэмынь тӹ вӓрэшок цымырыкын окса пӓшӓ
кычылтмашток погналтэш.
84. Вӓрӹн-вӓрӹштӹш окса погымаш-шӓвӹмӓШӹм тӹ вӓрӹштӹш пӓшӓ ӹштӹш Комитьэтвлӓ дӓ дэпутатвлӓн Кӓҥӓшвлӓ ж э п лэн сирэн йӓмдӹлӓт, вара ти шотым (буджэтӹм) кӱш нӹ рӓк ылшы кӓҥӓш Погынымашвлӓ, пӓшӓ ӹштӹш Комитьэтвлӓ, тэҥэлӓок алаштыш дэпутат Кӓҥӓшвлӓ ланцылэн йарыктат. Тэгэнь цилӓ пӓшӓ ӹштӹмӓшӹм РСФСР-ын рӹдӹ виктӓртӹш -кылвлӓ топлоток тусарэн анчат.
85. РС Ф С Р йӹр окса погымаш-шӓвӹмӓшӹм ӹштэн шоктымым Россий лӹмдон
Пӓшӓ Ь1штӹшӹ Кӓҥӓшӹн Рӹдӹ Комитьэт
анчаат йаралэш лыктэш.
86. Рэспублыиквлӓн К о го Ушэмӹн дӓ
РСФСР-ын законвлӓ мычыц вӓрӹн-вӓрӹш-
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тӹш окса шӓвьшӓшлӓн ситӓрӓш вӓрӹштӹ
лӓкшӹ окса доходгӹцӓт пумы лиэш: налогвлӓ гӹцӓт, налог гӹц паснаат оксӓ погаш шӱдӹмӓн лиэш.
КУДЫМШЫ КӸДЭЖ.
Кӓндакшӹмшӹ тӹҥӓлтӹш.

РСФСР-ын Гэрб дон плак гишӓн дӓ Рӹдӹ тӹҥ ала гишӓн.
87. РСФСР-ын гэрбжы ылэш йакшар
шайылак кэчӹвуй йалвлӓ лошты шӧртньӹ
сарла дон молот, крэстӹлӓ гач-гач. пиш тӹмӹ, вурдывлӓжӹ ӱлкӹлӓ, йӹрӹштӹ ыржа
вуй шӱвӓш дӧн шамаквлӓ.
а) Р. С. Ф. С. Р.
б) Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
(Цилӓ сӓндӓлӹк вылныш прольэтарвлӓ
икараш лидӓ).'
88. РСФСР кугижӓншӹн плакшы ылэш
йакшаргы (соталгы йакшаргы) мӹньэр лашты к, шалахай оголышты (лыкышты) кӱш нӹ кычыкшы турэ сӹрӓлтӹмӹ шӧртньы
буквавла „Р. С. Ф. С. Р .“
89. РСФСР-ын рӹдӹ алажы (стольицӹжӹ)
ылэш М осква ала.
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Кидӹм пиштэныт:
Х1У-шы гӓнӓк Россий йӹргӹц айырэн
колтым эдэмвлӓн (дэпутатвлӓн) кӓҥӓш погынымашын вуйылатышы М. Кальиньин.
XIV-шы гӓнӓк Россий йӹргӹц айырэн
колтым эдэмвлӓн (дэпутатвлӓн) Кӓҥӓш погынымӓшын. Сирӹжӹжӹ
А. Кисэльов (Киселев).
18-шы Майын 1929 ин.

Вуйаҥдыш.
От Стр.
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-ын тӹ ҥ законж ы м анчэн лӓктӹн
пы н ц а л м ы ж ы ...................................
Р0ССИЙБ1Ш ТБ1Ш С О Ц И А Л Ь И З М ӒН ФЭДЭРАЦИӒН КӒ Ҥ Ӓ Ш
Р Э С П У Б Л И КЫ Н Т Ы Ҥ З А К О НЖЫ.
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Пӹтариш тӹ ҥ ӓлтӹ ш ...........................
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Рӹдӹ Комитьэтш ӹ (В Ц И К ) ӹшт ӹ ш ӓ ш л ы к .......................................
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Кӓҥӓш К ы ч ы к (совэт кы чы к) кыцэ
пынцалтэш.
Кйм ш ы тӹҥӓлтӹш
Рӹдӹ кы чы к гиш ӓн
A. РСФСР йӹргӹц айырэн колты мы эдэмвлӓн (дэпутатвлӓн) Кӓҥӓш погыным аш ги ш ӓ н..............
Б. Россий лӹмдӧн Пӓшӓ Б1штӹшӹ
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