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1 קאפיטל

אײנארדענונג געועלשאפטלעכע די
 איז רעפובליקנ סאצזאליסטישע סאװעטישע פארבאנד דער .1 ארטיקל

פויערימ. אונ ארבעטער די פונ מעלוכע םאציאליםטישע א
 פונ ראטנ די בילדנ פסםר פונ יעםאד פאליטישנ דעמ .2 ארטיקל

 זיכ האבנ אונ אויסגעװאקםנ זײגענ װאם ארבעטנדיקע, די פונ דעפוטאטב
 גוטבאזיצער די פונ מאכט די אראפװארפנ פונ רעזולטאט אינ פארפעםטיקט

פדאלעטאריאט. פוגעמ דיקטאטור די דעראבערנ פונ אונ קאפיטאליםטנ אונ
 פונ ארבעטנדיקע די געהערט פסםר אינ מאכט גאנצע די .3 ארטיקל

ארבעטנדיקע• די פונ דעפוטאטנ פונ ראטנ די פונ געשטאלט אינ דארפ אונ שטאש
 םאצלאליםטישע די בילדנ פססר פונ יעםאד עקאנאמישנ דעמ .4 ארטיקל

 פראדוציר־געצײג רי אפ אײגנטומ םאציאליסטישע דאס אונ װירטשאפט־סיםטעמ
 דער פונ רעזולטאט אינ אײנגעפעסטיקט זיכ האבנ װאס פראדוציר־מיטלענ, אונ

 אפשא־ דער פונ װירטשאפט־סיםטעמ, קאפיטאליסטישער דער פונ ליקװידאציע
 פראדוציר־מיטלענ אונ פראדוציר־געצײג די אפ פריװאט־אײגנטומ פונעמ פונג
מענטש. דורכ מענטש פונ עקספלואטאציע דער פונ פארניכטונג דער פונ אונ

 פאר״מ די אדער האט פםםר אינ אײגנטומ םאציאליםטישע דאם .5 ארטיקל
 קאאפעראטיװ־ פונ פארמ די אדער אײגנם(, )אלפאלקיש מעלוכע־אײגנטומ פונ

 אײגנטומ דאם קאלװירטנ, באזונדערע פונ אײגנטומ )ד־אם אײגנטומ קאלװירטישנ
פארײניקונגענ(. קאאפעראטיװע פונ

 זא־ די װעלדער, די װאםערנ, די אויצרעס, אירע עו־ד, די .6 ארטיקל
 אונ װאסער־ אייזנבאנ־, דער ארצגרובנ, די שאכטעם, די פאבריקנ,' די װאדנ,

 לאנדװירטשאפט־ גרױסע די פארבינדוננ־מיטלענ, בענק, די לופכרטראנםפארט,
 ראטװירטנ, )די מעלוכע דער פונ ארגאניזירט זײנענ װאס אװטערנעמונגענ, לעכע

 אונטערנעמונ־ קאמרנאלע רל אויכ אװ אדג.(, םטאנציעס מאשינ־טראקטארנע די
 אינדוםטריעלע די אינ אונ שטעט די אינ װױנונג־פאנד גרונטיקער דער אונ גענ

אײגנס. אלפאלקיש אנ הײסט דאס מעלוכע־אײגנטומ, א זײנענ פונקטנ
 קאלװירטנ די אינ אונטערנעמונגענ געזעלשאפטלעכע די .7 ארטיקל

 טויטנ אונ לעבעדיקנ זײער מיט ארגאביזאציעם קאאפעראטיװע די אינ אונ
 קאאפעראטיװע די אונ קאלװירטנ די װאס פראדוקציע, די אינװענטאר,

 געבײדעם, געזעלשאפטלעכע זײערע אויכ װי פראדוצירנ, ארגאניזאציעמ
 קאלװירטנ די פונ אײגנטומ סאציאליםטישע געזעלשאפטלעכע, דאם בילדנ

ארגאניזאציעם. קאאפעראטיװע אונ
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 פונ גרונט־האכנאםע דער אויסער האט, הױפ קאלװירטישער יעדער
 באנוצ פערזעגלעכנ אינ װירטשאפט, קאלװירטישער געזעלשאפטלעכער דער

 בא־ א אײגנטומ פערזענלעכנ אינ אונ ערד־כײלעק בײ־הױפישנ קלײנעמ א
 פראדוקטיװע וװינ־הויז, א ערד־כײלעק, בײ־הױפישנ אפג װירטשאפט הילפיקע

 מיטנ העסקעמ אינ אינװענטאר לאנדװירטשאפטלעכנ קלײנעמ אונ אױפייס פי,
ארטעל, לאגדװירטשאפטלעכנ פונעמ סטאטוט

ל לן רטי  זײ פאר װערט פארנעמענ, קאלוױרטנ די װאס ערד, די .8 א
אײביק. אפ הײטט דאם באנוצ, אנטערמיניקנ אונ אומזיםטנ אפ פארפעםטיקט

װירטשאפט־סיסטעמ, סאציאליסטישער דער מיט צוגלײכ .9 ארטיקל
 גע־ דער דעדלאזט פםסר, אינ וױרטשאפט־פארמ הערשנדיקע די איז װאם
 קום־ אונ פויערימ אינדױוידועלע פונ װירטשאפט פרװואטע קלײנע א זעצ

 שלי־סט װאם אונ ארבעט פערזענלעכער אפ באזירט איז װאס טארנ,
ארבעט. פרעמדער פונ עקםפלואטאציע די אױס

בירגער די פונ אײגנטומ פערזענלעכנ פונ רעבט דאם .10 ארטיקל
אפ אונ װוינ־הויז א אפ אפשפארונגענ, אונ ארבעט־האכנאסעם זײערע אפ

 פונ אונ שטוב־װירטשאפט פונ זאכנ אפ שטוב־װירטשאפט, באהילפיקער א
 באקװעמלעכ־ אונ געברויכ פערזענלעכנ פונ זאכנ אפ באנוצ, טאגטעגלעכנ

 ביר־ די פונ אײגנטומ פערזענלעה יארשענענ צו רעכט דאם אויכ װי קײט,
געזעצ. דורכנ געשיצט װערנ —גער

 באשטימט װערט פסםר פונ לעבנ װירטשאפטלעכע דאם .Ц ארטיקל
 איגטע־ די אינ פלאנ פאלקװירטשאפטלעכנ מעלוכישנ דעמ דורכ געריכט אונ

 קעםײדערדיקנ פונ רײכטומ, געזעלשאפטלעכע דאם פארגרעסערנ פונ רעםנ
 ארבעטנויקע, די פונ נױוא קולטורעלנ אונ מאטעדיעלנ דעמ פונ אופשטײג

 שוצ־ זײנ פארשטארקנ פוג אונ פססר פונ אומאפהענגיקײט די פארפעסטיקנ פונ
פיײקײט.

ערע פונ זאכ א אונ פליכט א פםסר אינ איז ארבעט .12 ארטיקל
עס ״װער :פרינציפ לויטנ או־בעט, צו פיײק איז װאם בירגער, יעדנ פונ

ניט״. עסט דער ניט, ארבעט
 ״פונ סאציאליזמ: פונ פרינציפ דער פארװירקלעכט װערט פםםר אינ
ארבעט״. זײנ לויט —יעדערנ פײלקײט, זײנ לויט יעדערנ

II קאפימל

אײנארדענובג מעלוכישע די
 איז רעפובליקג םאציאליםטישע םאװעטישע פארבאנד דער .13 ארטיקל

 םארײני־ פרײװיליקער פונ יעםאר אפנ געבילדעט ג?עלוכע, פארבאנדישע א
רעפובליקנ: סאציאליםטישע םאװעטישע גלייכבארעכטיקטע פונ קונג

 רע־ סאציאליסטישער פעדעראטיװער םאװעטישער רוםלענדישער דער
פובליק,

רעפובליק, ס^צלאליםטישער םאװעטישער אוקראןנישער דער
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רעפובליק, סאצלאליסטישעו־ סאװעטישער װײסרוסישער דער
רעפובליק, םן>צלאליםטישער םאװעטישער אזערבײדזשאנישער דער
רעפובליק, םאצלאליםטישער םאװעטישער גרוזינישער דער
רעפובליק, ם^צלאליםטישער םאװעטישער ארמענישער דער
רעפובליק, םאצלאליסטישער םאװעטישער טורקמענישער דער
רעפובליק, םאצלאליםטישער םאװעטישער אוזבעקישער דער
רעפובליק, םאצלאליסטישער םאװעטישער טאדזשיקישער דער
רעפובליק, םאצלאליסטישער םאװעטישער קאזאכישער דער
 רעפובליק. םאצלאליםטישער םאװעטישער קירגיזישער דער

 םאצלא- םאװעטישע פארבאנד פונעמ קאמפעטענצ דער •14 ארטיקל
 אונ מאכט־ארגאנענ העכםטע זײנע פונ געשטאלט אינ רעפובליקנ ליםטישע

געהערנ: מעלוכע־פארװאלטונג דער פונ ארגאגענ די פונ
באציונגענ, צװישנפעלקערלעכע אינ פארבאנז־ דעמ פארטרעטנ דאס א(

מעלוכעם; אנדערע מיט אפמאכנ ראטיפיצירנ אונ שליםנ דן*ם
;שאלעמ אוג מילכאמע פונ פראגנ די ב(
רעפובליקנ; נייע פםםר פונ באשטאנד אינ ארײנעמענ דאס ג(
 פונ קאנםטיטוציע דער פונ אויספילונג דער איבער קאנטראל דער ד(

 רעפוב־ פארבאנדישע די פונ קאנםטיטוציעם די אז זיכערנ, דאס אונ פססר
פםםר; פונ קאנםטיטוציע דער אנטשפרעכנ זאלנ ליקנ

 פאר־ די צװישנ גרענעצנ די פונ ענדערונגענ די באשטעטיקנ דאם ה(
רעפובליקנ; באנז־ישע

 אונ געגנטנ, אונ קאנטנ נייע פונ אױםבילדונג די באשטעטיקנ דאם ו(
 פארבאנדיש^ די פונ באשטאנד אינעמ רעפובליקנ אװטאנאמע נייע פונ אויכ

;רעפובליקנ
 3אל? מיט אנפירנ דאם אונ פםםר פונ לאגדשוצ די ארגאניזירנ דאם ז(

;פםםר פונ קרעפטנ באװאפנטע
מאנאפאל: מעלוכישער פונ יעםאד אפנ אויםערנ־האנדל דער ט(
מעלוכע; דער פונ געפארלאזיקײט די באװאכנ דאס י(
פםסר; פונ פלענער פאלקוױרטשאפטלעכע די איינשטעלנ דאם כ(
 אונ פםםר, פונ מעלוכע־בודזשעט אײנהײטלעכנ דעמ באשטעטיקנ דאס ל(

 פאר־ דעמ בילדנ אפ ארײנ קומענ װאם האכנאםעם, אונ שטייערנ די אויכ
בודזשעטנ; ארטיקע די אונ רעפובליקאנישע די באנדישנ,

 לאנרװירט־ אונ אינדוסטרלעלע די מיט בענק, די מיט פארװאלטנ דאם מ(
 האנדל־אונ־- די מיט אויכ אונ אונטערנעמונגענ, _ אונ אנשטאלטנ שאפטלעכע

;באוייטונג אלגעמײנ־פארבאנדישער פונ — טערנעמונגענ
;פארבינדונג־מיטלענ די מיט אונ טראנספארט מיטנ פארװאלטנ דאם נ(
;קרעדיט־םיםטעמ אונ געלט־ דער מיט אנפירנ דאם ם(
* סטראכירונג; מעלוכישע ארגאניזירנ דאם ע(
האלװאעס; געבנ אונ מאכנ דאם פ(
בא־ פונ אױכ אונ ערד־באנוצ, פונ גרונט־פריגציפנ די אײנשטעלנ דאם פ(

װאסערנ; אונ װעלדער •די ערד־אױצרעם, די נוצנ
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 גע־ אונ בילרונג פונ געביט אינ גרוגט־פרינציפנ די אײנשטעלנ דאס צ(
;זזונט־פארהיטונג

 פאלקװידטשאפטלעכנ פונ סיסטעמ אײנהײטלעכע אנ ארגאניזירנ דאס ק(
;דיםקאנט

;ארבעט װעגנ געזעצגעבונג דער פונ יעסוידעס די אײנשטעלנ דאם ר(
 דער ;געריכטפירונג אונ געריכט־אײנארדענונג װעגנ געזעצגעבונג די ש(

קאדעקסנ; צױױלער אונ ׳קרימינעלער
 די װעגנ געזעצנ די ;בירגערשאפט פארבאנדישער װעגנ געזעצנ די אא(

;אויסלענדער פונ יעכט
אמניסטיע. װעגנ אקטנ אלגעמיע־פארבאנדישע ארױםגעבנ דאס בב(

 איז רעפובליקנ פארבאנדישע די פונ םוװערעניטעט די .15 ארטיקל
 14 ארטיקל אינעמ אנגעװיזנ זײנענ װאס ראמענ, די אינ בלויז באגרענעצט

 פארװירקלעכט ראמענ דאזיקע די אויסער פםסר. פונ קאנםטיטוציע דער פונ
 שיצט פםםר זעלבשטענדיק. מעלוכע־מאכט די רעפובליק פארבאנדישע יעדע

п רעפובליקנ. פארבאנדישע די פונ רעכט םװוערענע
קאנםטיטוציע, איר האט רעפובליק פארבאנדישע יעדע .16 ארטיקל

 געבויט איז אונ רעפובליק דער פונ באזונדערקײטנ די דיםקאנטירט װאם
פססר. פונ קאנסטיטוציע דער מיט אנטשפרעכיקײט פולשטענדיקער אינ

 דאם פארהיט װערט רעפובליק פארבאנרישער יעדער פאר •17 ארטיקל
פםסר. פונ ארויםצוטרעטנ פרײ דעכט

 ניט קאנ רעפובליקנ פארבאנדישע די פונ טעריטאריע רי .18 ארטיקל
אײנשטימונג. זײער אנ װערנ -געענדערט

 קראפט זעלבע די אונ אײנע האבנ פסםר פונ געזעצנ די .19 ארטיקל
רעפובליקנ. פארבאנדישע אלע פונ טעריטאריע דער אפ

 רע־ פארבאנדישער א פונ געזעצ א װענ פאל, אינעמ .20 ארטיקל
 גילטיק איז געזעצ, אלגעמײנ־פארבאנדישנ אנ מיט פאנאנדער זיכ גײט פרבליק

געזעצ. אלגעמײנ-פארבאנדישער דער
אײנהײט־ אײנגעשטעלט װערט פםסר פונ בירגער די פאר .21 ארטיקל

בירגערשאפט. פארבאנדישע לעכע:
 פונ בירגער א איז רעפובליק פארבאנדישער א פונ בירגער יעטװידער

״פםסר.
 סאצלאליסטישע פעדעראטױוע םאװעטישע רוסלענדישע די .22 ארטיקל

 װײטמיזרעכדיקנ, אזאװ־שװארציאמישנ, קאנטנ: די פונ באשטײט יעפובליק
 געגנטנ: די פונ ;צאפנ־קאװקאזער קראםנאיארםקער, מײרעװ־מיבירער,

, ר ע ש ז ע י נ א ר א  קא־ איװאגאװער, מײרעװדיקער, גארקער, מיזרעכ־סיבירער, װ
 אמם־ מאסקװער, לענינגראדער, קורםקער, קריבישעװער, קיראװער, לינינער,

 סטאלינגרא* צאפנדיקער, םװערדלאװםקער, סאראטאװער, ארענבורגער, קער,
 סאװעטישע אװטאנאמע די פונ ;יאראםלאװלער טשעליאבינםקער, ידעד

 בוריאט־ דאגעסטאנער, באשקירישער, טאטערישער, :רעפובליקנ סאציאליסטישע
, קאלמיקישער, קאבארדא־באלקארישער, מאנגאלישער, ר ע ש י ל ע ר א  קאמי, ק

צאפנ־אסעטינישע, װאלגע־דײטשנ, די פונ מארדאװער, מאריער, קרימער,

&



 אװטא־ די פוג יאקוטער; טשרװאשער, טשעטשעניש־אינגושער, אודמורטער,
 כאקאסער, איראטער, קאראטשאיעװער, ײדישער, אדיגײער, געגגטנ: נאמע

טשערקעםער.
 רעפובליק סאצלאליםטישע םאװעטישע אוקראלנישע די .23 ארטיקל

 קיע־ דאנעצער, דניעפראפעטראװםקער, װיניצער, געגגטנ: די פונ באשטײט
 אװ־ מאלדאװישער דער פונ אונ טשערניגאװער כארקאװער, אדעסער, ײער,

רעפובליק. םאציאליםטישער םאװעטישער טאנאמער
םאציאליםטי־ סאװעטישער אזערבײדזשאנישער דער אינ .24 ארטיקל

 םא־ םאװעטישע אװטאנאמע נאכיטשעװאנער די אריינ גײענ רעפובליק שער
געגנט. אװטאנאמע געבערג־קאראבאכישע די אונ רעפובליק ציאליסטישע

 רע־ םאציאליםטישעד םאװעטישער גרוזינישער דער אינ .25 ארטיקל
 דארעמ־ די אםסר, אדזשארישע די אםםר, אבכאזישע די :ארײנ גײענ פובליק

געגנט. אװטאנאמע אסעטינישע
 רע־ סאצלאליסטישער סאװעטישער אוזבעקישער רער אינ .26 ארטיקל

אםםר. קאראקאלפאקישע די ארײנ גײט פובליק
 סאציאליםטישער םאװעטישער טאדזשיקישער דער אינ .27 ארטיקל

געגנט. אװטאנאמע בארג־באדאכשאנישע די ארײנ גײט רעפובליק
 רעפובליק םאצלאליםטישע םאװעטישע קאזאכישע די .28 אלטיקל

 מיזרעכ־קאזאכ־ אלמא־אטער, אקטױבינםקער, געגנטנ: די פונ באשטײט
 צאפנ־קאזאכםטא־ קוםטאנײער, קאראגאנדער, מײרעװ־קאזאכםטאגער, םטאנער,

דארעמ־קאזאכםטאנער. ינער
טורקמע־ די םםר, וױיםרוסישע די םםר, ארמענישע די ,29 ארטיקל

 אװ־ קײנ באשטאנד זײער אינ ניט האבנ סםר קירגיזישע די אונ סםר נישע
געגנטנ. אונ קאנטנ קײנ אויכ װי רעפובליקנ, טאנאמע

III קאפיטל

 מעלוכע־מאכט דער פונ ארגאנענ העכםטע די
 סאװעטישע פארבאנד פונעמ

רעפובליקנ סאצלאליסטישע
 פםסר פוג מעלוכע־מאכט דער פונ ארגאנ העכסטער דער .30 ארטיקל

פםםר. פונ ראט העכסטער דער איז
רעכט, אלע פארװירקלעכט פםםר פונ ראט העכסטער דער .31 ארטיקל

 רעפובליקג םאציאליםטישע סאװעטישע פארבאנד דעמ צוגעײגנט זײנענ װאס
 ארײנ, ניט גײענ זײ װיפל אפ קאנםטיטוציע, דער פונ 14 ארטיקל לויטנ
 פסםר, פונ ארגאנענ די פונ קאמפעטענצ דער אינ קאגםטיטוציע, דער לױט
עמ פונ פססר: פונ ראט העכםטנ פארנ באריכטפליכטיק זײנענ װאם  פרע־ י

 פאלקס־קא־ די פונ ראט דעמ פונ פםםר, פונ ראט העכםטנ פונעמ זיזץומ
פםםר. פונ פאלקם־קאמיםאריאטנ די פונ אונ פםםר פונ מיסארנ
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 פארװירקלעכט װערט פםסר פונ מאכט געזעצגעבערישע די .32 ארטיקל
פםםר. פונ ראט העכםטנ דעמ דורכ אויםשליסלעכ

 פא־ צװײ פונ באשטײט פםסר פונ ראט העכםטער דער .33 ארטיקל
נאצלאנאליטעטנ־ראט. דעמ פונ אונ פארבאנד פונעמ ראט דעמ פונ לאטעם:

 די דורכ אויסגעװײלט װערט פארבאנד פונעמ ראט דער •34 ארטיקל
 אפ דעפוטאט אײנ נארמע: דער לויט װאל־קרײזנ לויט פםסר פונ בירגער

зоо באפעלקערונג. טויזנט
ביר־ דורכדי אויםגעװײלט װערט נאצלאנאליטעטנ־ראט דער .35 ארטיקל

 ארומא־ רעפובליקנ, אװטאנאמע אונ פארבאנדישע די לױט פםסר פונ גער
 דעפוטאטנ 25 צו :נארמע דער לויט קרײזנ נאצלאנאלע אונ געגנטנ נאםע

 אװטא־ יעדער פונ דעפוטאטנ п צו רעפובליק, פארבאנדישער יעדער פונ
 צו אונ געגנט אװטאנאמער יעדער פונ דעפוטאטנ 5 צו רעפובליק, נאמער

קרײז. נאצלאנאלנ יעדנ פונ דעפוטאט אײנ
 אפ אויסגעװײלט װערט פםסר פונ ראט העכםטער דער .36 ארטיקל

יאר. פיר פונ טערמינ א
 דער פססר: פונ ראט העכםטנ פונעמ פאלאטעם בײדע .37 ארטיקל

גלײכבארעכטיקט. זײנענ נאציאגאליטעטנ־ראט דער אונ פארבאנד פונעמ ראט
 נאצןאנאליטעטנ־ראט דעמ אונ פארבאנד פונעמ ראט דעמ .38 ארטיקל

איניצלאנױװ. געזעצגעבערישע רי מאם גלײכער א אינ געהערט
 איז ער אויב באשטעטיקט, פאר זיכ רעכנט געזעצ א .39 ארטיקל

 מיט פםםר פונ ראט העכםטנ פונעמ פאלאטעס בײדע דורכ געװארנ אנגענומענ
יעדערער• פונ מערהײט אײנפאכער אנ

 ראט העכםטנ פונעמ אנגענומענ װערנ װאם געזעצנ, די .40 ארטיקל
 רעפוב־ פארבאנדישע די פונ שפראכנ די אפ פארעפנטלעכט װערנ פםםר, פונ

 פונעמ סעקרעטאר דעמ אונ פארזיצער דעמ פונ אונטערשריפטנ די מיט ליקנ
פםסד. פונ ראט העהםטנ פונעמ פדעזיריומ

 נאצל־ פונעמ פארבאנד^אונ פונעמ ראט פונעמ םעסיעם די .41 ארטיקל
גלײכצײטיק. זיכ ענדיקנ אונ אנ זיכ הײבנ אנאליטעטנ־ראט

 פרנעמ פארזיצער א אוים װײלט פארבאנר פונעמ ראט דער .42 ארטיקל
זײנע. שטעלפארטרעטערס צװײ אונ פארבאנד פונעמ ראט

 פונעמ פארזיצער א אױם װײלט נאציאנאליטעטנ־ראט דער .43 ארטיקל
זײנע. שטעלפארטרעטערם צװײ אונ נאצןאנאליטעטנ־ראט

 פונ אונ פארבאנד פונעמ ראט דעמ פונ פארזיצערס די .44 ארטיקל
 אנטשפרעכיקע די פונ זיצונגענ די מיט אג פירנ נאציאנאליטעטנ־ראט דעמ

ארדענונג. אינערלעכער זײער איבער שאפנ צו ה$בנ אונ פאלאטעם
 דעמ פונ פאלאטעם בײדע פונ זיצונגענ געמײנזאמע די .45 ארטיקל

 ראט פונעמ פארזיצערס די רײ דער לויט פירנ פםםר פונ ראט העכםטנ
גאציאנאליטעטנ־ראט.׳ פוגעמ אונ פארבאנד פונעמ

 צונויפ רופט פסםר פונ ראט העכסטנ פונעמ םעסיעם די .46 ארטיקל
יאר. א מאל צװײ פםםר פונ ראט העכסטנ פונעמ פרעזידיומ דער

העכםטנ פונעמ פרעזידװמ דעד צונויפ רופט םעםיעם אױסערארדנטלעכע
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 אײנער פונ פאדערונג דער לויט אדער אײנזענ זילנ לויט פםסר פונ דאט
רעפובליקנ. פארבאנדישע די פונ

 דעמ צװישנ מײנונג־פארשײדנהײט א פונ פאל אינעמ .47 ארטיקל
 איבער־ פראגע די װערט נאצלאנאליטעטנ־ראט דעמ אונ פארבאנד פונעמ ראט

 אפ געבילדעט װערט װאס פארשטענדיקונגס־קאמיסיע, א לײזנ צומ געגעבנ
 קײנ צו ניט קומט פארשטענדיקונגם־קאמיסיע די אויב יעםוידעם. פאריטעטע

 פוג אײנע ניט באפרידיקט באשלום איר אויב אדער באשלום אײנשטימיקנ
 פאלא־ די אינ באטראכט מאל צװײט א פראגע די װערט פאלאטעס, די

 פאלא־ צװײ די פונ באשלום אײנשטימיקנ אנ פונ אפװעזנהײט דער בא טעס.
 דעמ פאנאנדער פםםר פונ ראט העכםטנ פונעמ פדעזידלומ דער לאזט טעס,

װאלנ. ני_יע באשטימט אונ פסםר פונ ראט העכםטנ
 גע־ א אפ אוים ווײלט פסםר פונ ראט העכםטער דער .48 ארטיקל

 ראט העכסטנ פונעמ פרעזידלומ דעמ פאלאטעם בײדע פונ זיצונג מײנזאמער
 העכסטנ פונעמ פרעזידלומ פונעמ פארזיצער דעמ :פונ באשטאנד אינ פסםר פונ

 פרע־ פונעמ םעקרעטאר דעמ זיינע, שטעלפארטרעטערם עלפ פסםר, פונ ראט
פרעזידלומ. פונעמ מיטגלידער 24 אונ זיז־לומ

 פאר באריכטפליכטיק איז פסםר פונ ראט העכםטנ פונעמ פרעזידלומ דער
טעטיקייט, גאנצער זײנ אינ פםםר פונ ראט העכםטנ דעמ

פםסר: פונ ראט העכםטנ פונעמ פרעזידלומ דער .49 ארטיקל
פםםו־; פונ ראט העכםטנ פונעמ סעסיעס די צונויפ רופט א(
פסםר, פונ געזעצנ גילטנדיקע די פונ אויםטײטשונג די גיט ב(

;ארקאזנ ארוים גיט
 פונעמ גרונט אפנ פםםר פונ ראט העכםטנ דעמ פאנאנדער לאזט ג(

;װאלג נײע באשטימט אונ פםםר פונ קאנסטיטוציע דער פונ ארטיקל ־טנ47
 אדער איניצלאטױו זײנ לויט רעפערענדומ אלפאלקישנ אנ דורכ פירט ד(

רעפובליקנ; פארבאנדישע די פונ אײנער פונ פאדערונג דער לויט
 די פונ ראט פונעמ פארארדענונגענ אונ באשטימונגענ די אפ שאפט ה(

 פרנ פאלקס־קאמיסאדנ די פונ ראטנ די פונ אונ פםםר פונ פאלקם־קאמיםארנ
 דעמ גיט אנטשפרעכנ זײ אױב פאל, אינעמ רעפובליקנ פארבאנדישע די

;געזעצ
 פםםר פונ ראט העכםטנ פונעמ םעסיעס די צװישנ פערלאד אינעמ ו(

 פונ פאלקס־קאמיםארנ באזונדערע די באשטימט אונ אמט פונעמ ער באפרײט
 פאלקם־קאמיסארנ די פונ ראט פונעמ פארזיצער פונעמ פארשלאג לויטנ פססר

 ראט העכםטנ אינ באשטעטיקנ צומ נאכדעמ דאס ארײנטראגנדיק פםםר, פונ
פסםו־; פונ

о פםםר; פונ ערנ־טיטלענ גיט אונ §רדענם מיט באלוינט
;באגנעדיקונג פונ רעכט דאם פארװירקלעכט ט(
 בא־ די פונ העכםטע#קאמאנדירונג די אראפ נעמט אונ באשטימט י(

פסםר; פונ קרעפטנ װ$פנטע
 פסםר פונ ראט העבםטנ פונעמ םעסיעם די צװישנ פערלאד אינעמ כ(

אדער פםםר אפ קריגם־אנפאל א פונ פאל אינ מילכאמע־צושטאגד ער דערקלערט



 אפמאכ־פאר־ צװישנפעלקערלעכע אױםצופילנ נײטיקײט דער פונ פאל אינ
אגרעסיע; קעגנ פארטײדיקרנג קעגנזײטיקער װעגנ פליכטונגענ

;מאביליזאציע טײלװײזע אונ אלגעמײנע דערקלערט ל(
אפמאכנ; צװישנפעלקערלעכע ראטיפיצירט מ(
 אינ פסםר פונ פארשטײער פולמעכטיקע די אפ רופט אונ באשטימט נ(

מעלוכעס; אױםלענז־ישע די
 דיפלאמאטישע די פונ אפרופ־דאקומענטנ אונ אקרעדיטיר־ אופ נעמט ם(

 אקרעדי־ אימ בא זײנענ װאם מעלוכעס, אויסלענדישע די פונ פארשטײער
טירט.

 נאציאגאליטעטנ־ראט דער אונ פארבאנד פונעמ ראט דער .50 ארטיקל
 פונ פולמאכטנ די דורכ קאנטראלירנ װאס מאנדאט־קאמיםיעם, אויס װײלנ

פאלאטע. יעדער פונ ז־עפוטאטנ די
 פאלאטעם די באשליםנ מאנדאט־קאמיםיע דער פונ רעקאמענדאציע דער לױט

 די פונ װאלנ די קאסירנ צו אדער פולמאכטנ, די אנערקענענ צו אדער
דעפוטאטנ. אײנצלנע

 האלט ער װענ באשטימט, פםםר פונ ראט העכסטער דער .51 ארטיקל
 איבער רעװידיר־קאמיםיעם אונ אויספארשונגם־קאמיםיעם נײטיק, פאר דאם

פראגע. באליביקער א
 פא- די אויםצופילנ מעכויעװ זײנענ אמט־פערזאנענ אונ אנשטאלטנ אלע
 מאטע־ נײטיקע די זײ צושטעלנ אונ קאמיםיעס דאזיקע די פונ דערונגענ

דאקומענטנ. אונ ריאלנ
 ניט קאנ פםםר פונ ראט העכםטנ דעמ פונ דעפוטאט א .52 ארטיקל

 ארעסטירט אד־ער פאראנטװארטלעכקײט געריכטלעכער צו װערנ צוגעצויגנ
 דעמ אינ אונ פםםר, פונ ראט העכםטנ פונעמ אײנשטימונג דער אנ װערנ

 — פםםר, פונ ראט העכסטנ פונעמ סעםיע קײנ ניטא איז עם װענ פעו־יאד,
פםםר. פונ ראט העכםטנ פונעמ פרעזידיומ פונעמ אי_ינשטימונג דער אנ

 פארטער־ א נאכ ארער פולמאכטנ די אױם גײענ עס װענ .53 איטיקל
 פרעזי־ באמ פארבלײבנ פםםר, פונ ראט העכסטנ דעמ פאנאנדערלאזנ מיניקנ

 נײ־ דער ביזװאנענ פולמאכטנ, זײנע פסםר פונ ראט העכםטנ פונעמ דיומ
 פרעזידיומ נײעמ א אוים בילדעט פםםר פונ ראט העכםטעד אױםגעװײלטער

פססר. פונ ראט העכםטנ פונעמ
 װענ פאל, אינעמ אדער פולמאכטנ די אױם גײענ עס װענ ■54 ארטיקל

 פםסר, פונ ראט העכםטער דער פאנאנדערגעלאזט טערמינ פארנ װערט עם
 אינ װאלנ נײע פםםר פונ ראט העכםטנ פונעמ פרעזידיומ דער באשטימט

 זײנענ עס זינט אנ, טאג רעמ פונ כאדאשימ צװײ פונ מער ניט טערמינ א
 געװארנ פאנאנדערגעלאזט איז עם זינט אדער פולמאכטנ, די אויסגעגאנגענ

פםםר. פונ דאט העכסטער דער
 װערט פםםר פונ ראט העכםטער »־ײאױםגעוױילטער דער •55 ארטיקל

 פריער־ פונעמ פםסר פונ ראט העכםטנ פונעמ פרעזידיומ דורכנ צונויפגערופנ
 די נאכ ארומ כוידעש א אינ װי שפעטער, ניט באשטאנד דיקנ

װאלנ.
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 געמײנ־■ א אפ אוים בילדעט פםםר פונ ראט העכםטער רער .56 ארטיקל
 פונ ראט דעמ — פםםר פונ רעגירונג די פאלאטעס בײדע פרנ זיצונג זאמער

פסםר. פונ פאלקם־קאמיסארנ די

1У קאפיטל

 מעלוכע־מאכט דער פונ ארגאנענ העכסטע די
רעפובליקנ פארבאנדישע די פונ

 א פונ מעלוכע־מאכט דער פונ ארגאנ העכסטער דער .57 ארטיקל
 פארבאנדישער דער פונ ראט העכםטער דער איז רעפרבליק פארבאנדישער

רעפובליק.
 רעפובליק פארבאנדישער דער פונ ראט העכםטער דער .58 ארטיקל

 פונ טערמינ א אפ רעפובליק דער פונ בירגער די דורכ אױסגעוױילט װערט
יאר. פיר

קאנםטיטוציעם־ די דורכ אײנגעשטעלט װערנ פארשטײערשאפט־נארמעם די
רעפובליקנ. פארבאנדישע די פונ

 רעפובליק פארבאנדישער דער פונ ראט העכםטער דער .59 ארטיקל
רעפובליק. דער פונ ארגאנ געזעצגעבערישער אײנציקער דער איז

רעפובליק: פארבאגדישער דער פונ ראט העכםטער דער .60 ארטיקל
איר־• אינ טראגט אונ רעפובליק דער פונ קאנםטיטוציע די אנ נעמט א(

פססר; פונ קאנסטיטוציע דער פונ 16 ארטיקל מיטנ העםקעמ אינ ענדערונגענ אריינ
 װאס רעפובליקנ, אװטאנאמע די פונ קאנםטיטוציעס די באשטעטיקט ב(

 זײער פונ גרענעצנ די באשטימט אונ באשטאנד, איר אינ זיכ געפינענ
טעריטאריע;

 פונ בודזשעט דעמ אונ פלאנ פאלקװידטשאפטלעכנ דעמ באשטעטיקט ג(
רעפובליק; דער

 װאס בייגער, די באגנעדיקנ אונ אמניםטירנ צו רעכט דאם האט ד(
 פארבאנדישער דער פונ געריכט־ארגאנענ די דורכ געװארנ פארורטײלט זײנענ

רעפובליק.
 רעפובליק פארבאנדישער דער פונ ראט העכסטער דער •61 ארטיקל

 רע־ פארבאנדישער דער פונ ראט העכםטנ פונעמ פרעזידװמ דעמ אויס װײלט
 העכםטב פונעמ פרעזידלומ פונעמ פארזיצער דעמ :פונ באשטאנד אינ פובליק

 דעמ שטעלפארטרעטערם, זײנע רעפובליק, פארבאנדישער דער פונ ראט
 העכסטנ פונעמ פרעזידיומ פונעמ מיטגלידער די אונ פרעזיזץומ פונעמ םעקרעטאר

רעפובליק. פארבאנדישער דער פונ ראט
 פארבאנ־ דער פונ ראט העכםטנ פונעמ פרעזידלומ פונעמ פולמאכטנ די
 פאר־ דער פונ קאנםטיטוציע דער רורכ באשטימט װערנ רעפובליק דישער

רעפובליק. באנדישער
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 העכםטער דער אויס װײלט זיצונגענ די פירנ צו אפ .62 ארטיקל
 שטעלפאר־ זײנע אונ פארזיצער א זיכ פאר דעפובליק פארבאנדישער דעד פונ דאט

שרעטערס.
 דעפובליק פארבאנדישער דער פונ ראט העכסטער דער .63 ארטיקל

 ראט דעמ —רעפובליק פארבאנדישער דער פונ רעגירונג די אויס בילדעט
רעפובליק. פאדבאנזײשער פונירער פאלקם־קאמיםארנ די פונ

у קאפיטל

 פונעמ מעלוכע־פארװאלטובג פונ ארגאנענ די
רעפובליקנ סאצ?אליסטישע סאװעטישע פארבאנד
 פונ פארארדענונג־ארגאנ אונ אױםפיר־ העכםטער דער .64 ארטיקל

 רעפובליקג םאציאליםטישע םאװעטישע פארבאנד פונעמ מעלוכע־מאכט דער
פססר. פונ פאלקם־קאמיםארנ די פונ ראט דער איז

 פאר־ איז פםםר פונ פאלקם־קאמיסארנ רי פונ ראט דער .65 ארטיקל
 באריכטפליכטיק, אימ פאר איז אונ פסםר פונ ראט העכסטנ פארנ -אנטװארטלעכ

 פרע־ פארנ —ראט העכםטנ פונעמ םעםיעם די צוױשנ פעוץאד אינעמ .אונ
באריכטפליכטיק. איז ער װעלכנ פאר פםםר, פוג ראט העכםטנ פוינעמ זידיומ

 ארױם גיט פםםר פונ פאלקס־קאמיםארנ די פונ ראט דער .66 ארטיקל
 גילטנ־ די אויםפילנ צו אונ גרונט אפנ פארארדענונגענ אונ באשטימונגענ

אױספילונג. די קאנטראלירט אונ געזעצנ דיקע
 פונ ראט פונעמ פארארדענונגענ אונ באשטימרנגענ די .67 ארטיקל

 דער אפ אויםפילנ צומ אבליגאטאריש זיינענ פסםר פונ פאלקם־קאמיסארנ די
פםםר. פונ טעריטאריע .גאנצער

פסםר: פונ פאלקס־קאמיסארנ די פונ ראט דער .68 ארטיקל
 אלגעמײנ־פארבאנדישע די פונ ארבעט די־ ריכטעט אונ פארײניקט א(

 אונ פםסר פונ פאלקם־קאמיםאריאטנ פארבאנדיש־רעפובליקאנישע די פונ אונ
 װאם קולטור־אנשטאלטנ, אונ אנשטאלטנ װירטשאפטלעכע אנדערע די פונ

אונטערגעארדנט; אימ ־זײנענ
 פאלקװירטשאפטלעכנ דעמ פארװירקלעכנ צו מאםמיטלענ אנ נעמט ב(

 געלט־ אונ קרעדיט־ די פארפעםטיקנ צו אונ מעלוכע־בודזשעט דעמ פלאנ,
םיסטעמ;

בא־ צו ארדענונג, געזעלשאפטלעכע די זיכערנ צו מיטלענ אנ נעמט ג(
 די פונ רעכט די אפצוהיטנ אונ מעלוכע דער פונ אינטערעםנ די שיצנ

;בירגער
באציונ־ פונ געביט אינ אנפידונג אלגעמײנע די פארװירקלעכט ד(

;מעלוכעס אויםלענרישע מיט ענ1
 גערופנ דארפנ װאם בירגער, קאנטינגעגטנ יערלעכע די באשטימט ה(

 אלגעמײנער דער מיט אג פירט מיליטער־דינםט, װירקלעכער אפ דועדנ
לאמ־; פונעמ קרעפטנ באװאפנטע די פונ בוױנג
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о אונ קאמיטעטנ ספעצ?עלע נײטיקײט, פונ פאל אינ אוים, בילדעט 
 איבער פםםר פונ פאלקס־קאמיםארנ די פונ ראט באמ זזױפט־פארװאלטונגענ

לאנדשוצ־בוױנג. אונ בוױנג קולטורעלער װירטשאפטלעכער, פונ אנגעלעגנהײטנ
 דאס האט פםסר פונ פאלקס־קאמיסארנ די פונ ראט דער .69 ארטיקל

 װאם װירטשאפט, דער פונ אונ פארװאלטונג דער פונ צװײגנ די לויט רעכט,
 אונ באשטימונגענ די אפצושטעלנ פססר, פונ קאמפעטענצ דער צו .געהערנ

 פארבאנדישע די פונ פאלקם־קאמיסארנ די פונ ראטנ די פונ פארארדענונגענ
 פאלקם־ די פונ אינםטרוקציעם אונ באפעלנ די אפצושאפנ אונ רעפובליקנ
פםםר. פונ קאמיםארנ

 װערט פסםר פונ פאלקס־קאמיםארנ די פוג ראט דער .70 ארטיקל
:פונ באשטאנד אינ פסםר פונ ראט העכסטנ דורכנ אױםגעבילדעט

פםסר; פונ פאלקס־קאמיםארנ די פונ ראט פונעמ פארזיצער דעמ
 פאלקס־קא־ די פונ ראט פונעמ פארזיצער פונעמ שטעלפארטרעטערם די
פםםר; פרנ מיםארנ

;פםםר פונ פלאנ־קאמיםיע מעלוכישער דער פונ פארזיצער דעמ
קאגטראל; םאװעטישנ פונ קאמיסיע דער פונ פארזיצער דעמ

;פםםר פונ פאלקס־קאמיסארנ די
פארגרײטונגס־קאמיטעט; דעמ פונ פארזיצער דעמ
;קונםט־אנגעלעגנהײטנ פאר קאמיטעט פונעמ פארזיצער דעמ
הויכשול־אנגעלעגנהײטנ. די פאר קאמיטעט פונעמ פארזיצער דעמ

 פונ פאלקס־קאמיםאר דער אדער פםסר פונ רעגירונג די .71 ארטיקל
 פונעמ דעפוטאט א פונ אנפראגע אנ געװענדט איז עם װעמענ צו פסםר,

 דרײטאגיקנ א אינ װי מער ניט מעכױעװ זײנענ פםםר, פונ ראט העכםטנ
 אנטשפרע־ דער אינ ענטפער שריפטלעכנ אדער מינדלעכנ א געבנ צו טערמינ
פאלאטע. פיקער

 צװײגנ די מיט אנ פירנ פםםר פונ פאלקס־קאמיסארנ די .72 ארטיקל
 פונ קאמפעטענצ דער אינ ארײנ גײענ װאם מעלוכע־פארװאלטונג, דער פונ

פםסר.
רא־ די אינ ארוים גיבנ פססר פונ פאלקם־קאמיסארנ די .73 ארטיקל

 בא־ פאלקם־קאמיםאריאטנ אנטשפרעכיקע די פונ קאמפעטענצ דער פונ מענ
 גילטנדיקע די אויספילנ צו אוג גרונט אפנ אינםטרוקציעם אונ פעלנ

 די פונ ראט פונעמ פארארדענונגענ אונ באשטימונגענ די אױכ װי געזעצנ,
אויםפילונג. זײער קאנטראלירנ זײ אונ פםםר פונ פאלקם־קאמיםארנ

 אלגע־ $דער זײנענ פסםר פונ פאלקם־קאמיםאריאטנ די .74 ארטיקל
פארבאנדיש־רעפובליקאנישע. אדער מײנ־פארבאנדישע

 אנ פירנ פאלקס־קאמיםאריאטנ אלגעמײנ־פארבאנדישע די .75 ארטיקל
 אנגעטרויט זײ איז װאס מעלוכע־פארװאלטונג, דער פונ צװײג דעמ מימ

 אדער אומיטלבאר אדער פםםר פונ טעריטאריע גאנצער דער אפ געװארנ,
באשטימט. זײ רורכ װערנ װאם ארגאנענ, די דורכ

 פירנ פאלקם־קאמיסאריאטנ פארבאנדיש־רעפובליקאנישע די .76 ארטיקל
^נגע- זײ איז װאם מעלוכע־פארװאלטונג, דער פונ צװײג דעמ מיט אנ



 נאמענ זעלבנ מיטנ פאלקם־קאמיםאריאטנ די דורכ קלאל, אלס געװארנ, טרויט
 א מיט בלױז אומיטלבאר פארװאלטנ אונ רעפובליקנ פארבאנדישע די פונ

 װערט װאם צעטל, א לױט אונטערנעמונגענ צאל באגרענעצטער באשטימטער
פםםר, פונ ראט העכסטנ פונעמ פרעזידיומ דורכנ באשטעטיקט

גע־ פאלקם־קאמיםאריאטנ אלגעמײנ־פארבאנרישע די צו .77 ארטיקל
;פונ פאלקם־קאמיםאריאטנ די הערנ

;לאנדשוצ
;אויםערנ־איניאנימ

־ ;אויםערנ־האנדל
5 פארקער־װעגנ

;פארבינדונג
;װאסער־טראנספארט

אינדוםטריע; שװערער
לאגדשוצ־איגדוםטריע.

 פאלקם־קאמיםאריאטנ פארבאנדיש־רעפובליקאנישע די• צו .78 ארטיקל
:פונ פאלקס־קאמיםאריאטנ די געהערנ

;שפײז־אינדוםטריע
אינדוםטריע; לײכטער

;װאלד־אינדוסטריע
;ערדארבעט

;פיצוכט־ראטװירטנ אונ קערנער־
;פינאנםנ

;אינערנ־האנדל
איניאנימ; אינערלעכע

• ױסטיצ
געזונט־פארהיטונג.

V קאפיטל I

 מעלוכע־פארװאלטונג פונ ארגאבענ די
רעפובליקנ פארבאנדישע די פונ

 פונ פארארדענונג־ארגאנ אונ אױםפיר־ העכםטער דער .79 ארטיקל
 די פונ ראט דער איז רעפובליק פארבאנדישער א פונ מעלוכע־מאכט דער

רעפובליק. פארבאנדישער דער פונ פאלקם־קאמיםארנ
 פארבאנדישער א פונ פאלקס־קאמיסארנ די פונ ראט דער .80 ארטיקל

 פארבאנדישער דער פונ ראט העכםטנ פארנ פאראנטװארטלעכ איז דעפובליק
 םע־ די צװישנ פערלאד אינעמ אונ באריכטפליכטיק, אימ פאר איז אוג רעפובליק

 פרע־ פארנ —רעפובליק פארבאנדישער דער פונ ראט העכםטנ פונעמ םיעם
 װעלכנ פאר רעפובליק, פארבאנדישער דער פונ ראט העכםטנ פונעמ זידלומ

באריכטפליכטיק. איז ער
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 פארבאנ־ דער פונ פאלקם־קאמיםארנ די פונ ראט דער .81 ארטיקל
 גדונט אפנ פארארדענונגענ אונ באשטימונגענ ארוים גיט רעפובליק דישער

 פאר־ דער פונ אונ פםםר פונ געזעצנ גילטנדיקע די אויםפילנ צו אונ
 די פונ ראט פונעמ פארארדענונגענ אונ באשטימונגענ די רעפובליק, באנדישער

אויםפילונג. זײער קאנטראלירט אונ פססר פונ פאלקם־קאמיםארנ
 פארבאנ־ דער פוג פאלקם־קאמיםארנ די פונ ראט דער .82 ארטיקל

 פאראר־ אונ באשטימונגענ די אפצושטעלנ רעכט דאם האט רעפובליק דישער
 רעפוב־ אװטאנאמע די פונ פאלקס־קאמיםארנ די פונ ראטנ די פונ דענונגענ

 אויםפיר־ די פונ פארארדענונגענ אונ באשטימונגענ די אפשאפנ אונ ליקנ
 קאנטנ, די פונ ארבעטנדיקע די פונ דעפוטאטנ פונ ראטנ די פונ קאמיטעטנ

געגנטג. אװטאנאמע אונ געגנטנ
 פארבאנ־ דער פונ פאלקם־קאמיסארנ די פונ ראט דער .83 ארטיקל

 פאר־ דער פונ ראט העכםטנ דורכנ אויםגעבילדעט װערט רעפובליק דישער
:פונ באשטאנד אינ רעפובליק באנדישער
 פאר־ רער פונ פאלקם־קאמיסארנ די פונ ראט פונעמ פארזיצער דעמ

רעפובליק; באנדישער
;פארזיצער פונעמ שטעלפארטרעטערס די

פלאנ־קאמיסיע; מעלוכישער דער פונ פארזיצער דעמ
פונ: פאלקם־קאמיםארנ די

;שפײז־אינדוםטריע
אינרוםטריע; לײכטער

;װאלד־אינדוסטריע
;ערדארבעט

;פיצוכט־ראטװירטנ אונ קערנער־
;פינאנםנ

;אינערנ־האנדל
;איניאנימ אינערלעכע

;ױםטיצ
;געזונט־פארהיטונג

;בילרונג
אינדוםטריע; ארטיקער

װירטשאפט; קאמונאלער
פארזארגונג; םאציאלער

; פארגרײטונגם־קאמיטעט פונעמ באפולמעהטיקטנ דעמ
;קונסט־אנגעלעגנהײטנ פאר פארװאלטונג דער פונ שעפ דעמ

 פאלקס־קאמיסא־ אלגעמײנ־פארבאנדישע די פונ באפולמעכטיקטע די
ריאטנ.

 רעפובליק פארבאנדישער דער פונ פאלקם־קאמיםארנ די .84 ארטיקל
 אינ ארײנ גײענ װאם מעלוכע־פארװאלטונג, דער פונ צװײגנ די מיט אנ פירנ
רעפובליק. פארבאנדישער דער פונ קאמפעטענצ דער

רעפובליק פארראנרישער דער פונ פאלקם־קאמיםארנ די .85 ארטיקל
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 אנטשפרעכיקע די פונ קאמפעטענצ דער פונ ראמענ די אינ ארויס גיבנ
 אויס־ צו אונ גרונט אפנ אינסטרוקציעם אונ באפעלנ פאלקם־קאמיםאריאטנ

 בא־ די רעפובליק, פארבאנדישער דער פונ אונ פסםר פונ געזעצנ די פילנ
 פונ פאלקם־קאמיםארנ רי פונ ראט פונעמ פארארדענונגענ אונ שטימונגענ

 אינםטרוק־ אונ באפעלנ די רעפובליק, פארבאנדישער דער פונ אונ פססר
פםםר. פונ פאלקם־קאמיסאריאטנ פארבאנדיש־רעפובליקאנישע די פונ ציעס

רעפוב־ פארבאנדישער דער פונ פאלקס־קאמיםאריאטג די .86 ארטיקל
רעפובליקאניש־ע. אדער פארבאנדיש־רעפובליקאנישע זײנענ ליק

 פירנ פאלקס־קאמיםאריאטנ פארבאנדיש־רעפובליקאנישע די .87 ארטיקל
 אנגעטרויט זײ איז װאם מעלוכע־פארװאלטונג, פונ צוױיג דעמ מיט אנ

 פונ פאלקם־קאמיםארנ די פונ ראט דעמ םײ זיכ אונטערװארפנדיק געװארנ,
 פארבאנדיש־רעפובלי־ אנטשפרעכיקנ דעמ סײ רעפובליק פארבאגדישער דער

פםסר. פונ פאלקס־קאמיסאריאט קאנישנ
 מיט אג פירנ פאלקם־קאמיסאריאטנ רעפובליקאנישע די .88 ארטיקל

 געװארנ, אנגעטרויט זײ איז װאם מעלוכע־פארװאלטונג, פונ צװײג דעמ
 פונ פאלקס־קאמיםארנ די פונ ראט דעמ אומיטלבאר זיכ אונטערװארפנדיק

רעפובליק. פארבאנדישער דער

УИ קאפיטל

 מעלוכע־מאכט דער פונ ארגאנענ העכםטע די
 סאצלאליסטישע סאװעטישע אװטאנאמע די פונ

רעפובליקנ
 אנ פונ מעלוכע־מאכט דער פונ ארגאנ העכםטער דער .89 ארטיקל

אסםר. דער פונ ראט העכסטער דער איז רעפובליק אװטאנאמער
 װערט רעפובליק אװטאנאמער דער פונ דאט העכםטער דער .90 ארטיקל

 פיר פונ טערמינ א אפ רעפובליק דער פונ בירגער די דורכ אויםגעװײלט
 אװ־ דער פונ קאנםטיטוציע די װאם פארשטײערשאפט-נארמעם, די לויט יאר

אײנ. שטעלט רעפובליק טאנאמער
 דער איז רעפובליק אװטאנאמער דער פונ ראט העכםטער דער .91 ארטיקל

אםםר. דער פונ ארגאנ געזעצגעבערישער אײנציקער
 װאם קאנסטיטוציע, איר האט רעפובליק אװטאנאמע יעדע .92 ארטילןל

 װאס אונ רעפובליק אװטאנאמער דער פרנ באזונדערקײטנ די דיםקאנטירט
 פונ קאנםטיטוציע דער מיט אנטשפרעכיקײט פולשטענדיקער אינ געבויט איז

רעפובליק. פארבאנדישער דער
 װײלט רעפובליק אװטאנאמער דער פונ ראט העכסטער דער .93 ארטילןל

 רעפובליק אװטאנאמער דער פונ ראט העכסטנ פונעמ פרעזיזץומ דעמ אויס
 אװטאנאמער דער פונ פאלקם־קאמיםאדנ די פונ ראט דעמ אוים בילדעט אונ

קאנםטיטוציע. איר מיט העםקעמ אינ דעפובליק,
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У קאפיטל Ж

 ארגאנענ ארטיקע די
מעלוכע־מאכט דער פוב

 קאנטנ, רי אינ מעלוכע־מאכט דער פונ ארגאנעג רי .94 ארטיקל
 )סטאניצעם, דערפער שטעט, ראיאנענ, קרײזנ, געגנטנ, אװטאנאמע געגנטנ,

 די פונ דעפוטאטנ פונ ראטנ די זײנענ אאולנ( קישלאקנ, כוטארנ, דערפער,
ארבעטנויקע.

 געגנטנ,. אװטאנאמע די פונ געגנטלעכע, קאנטישע, די .95 ארטילןל
 כו־ דערפער, םטאניצעס, רי )פונ דארפישע שטאטישע, ראיאנע, קרײזישע,

 װערנ ארבעטנדיקע די פונ דעפוטאטנ פונ ראטנ אאולנ( קישלאקנ, טארנ,
 אװטא־ געגנט, קאנט, פונ ארבעטנדיקע די דורכ אויםגעװײלט אנטשפרעכיק

 צװײ פונ טערמינ א אפ דארפ שטאט, ראיאנ, קרײז, געגנט, נאמער
יאר.

רעפו־ פונ ראטנ די אינ פארשטײערשאפט־נארמעס די .96 ארטיקל
 די■ פונ קאנםטיטוציעם די דורכ באשטימט װערנ ארבעטנדיקע די פונ טאטנ

רעפובליקנ. פארבאנדישע
 פירנ ארבעטנריקע די פונ דעפוטאטנ פונ ראטנ די .97 ארטיקל

 אונ־ זײ זײנענ װאם פארװאלטונג־ארגאנענ, די פונ טעטיקײט דער מיט אנ
 אפהיטנ ראם מעלוכע־ארדענונג, דער פונ באװאכונג די זיכערנ טערגעװארפנ,

 ארטי- רער מיט אנ פירנ בירגער, די פונ רעכט רי באשיצנ דאם אונ געזעצנ די
 ארטיקנ דעמ אײנ שטעלנ בוױנג, קולטורעלער אונ װירטשאפטלעכער קער

בורזשעט.
 אנ נעמענ ארבעטנדיקע די פונ דעפוטאטנ פונ ראטנ די .98 ארטילןל

 װאם דעכט, די פונ ראמענ די אינ פארארדענונגענ גיבנ אונ באשלוסנ
זײ. גיבנ רעפובליק פארבאנדישער דער פונ אונ פםםר פונ געזעצנ די

 קאנ־' די פונ פארארדענונג־ארגאנענ אונ אויםפיר־ די .99 ארטיקל
 ראיאנע, קרײזישע, די פונ געגנטנ, אװטאנאמע די פונ געגנטלעכע, טישע,

 זײנענ ארבעטנדיקע די פונ דעפוטאטנ פונ ראטנ דארפישע אונ שטאטישע
 פאר־ :פונעמ באשטאגד א אינ אוים, װײלנ זײ װעלכע אויםפיר־קאמיטעטנ, די

מיטגלירער. אונ םעקרעטאר שטעלפארטרעטערם, זײנע זיצער,
 רארפישע די פונ פארארדענונג־ארגאג אונ אױםפיר־ דער ,100 ארטיקל

 אנטשפרעכיק ילשרװימ, קלײנע אינ ארבעטנדיקע די פונ דעפוטאטנ פונ ראטנ
 פארזי־ דער זיינענ רעפובליקנ, פארבאנדישע די פונ קאנםטיטוציעם די צו

אוים. װײלנ זײ װעלכע םעקרעטאר, אונ שטעלפארטרעטער זײנ צער,
 פונ דעפוטאטנ פונ ראטנ די פונ אױםפיר־ארגאנענ די .101 ארטיקל

 פונ ראט דעמ פאר םיי באריכטפליכטיק אומיטלבאר זי_ינענ ארבעטנדיקע די
 םיי אונ אויםגעװײלט, זײ האט װאם ארבעטנדיקע, די פונ דעפוטאטנ די

 פונ דעפוטאטנ פונ ראט העכער־שטײענריקנ פונעמ אויםפיר־ארגאנ דעמ פאר
ארבעטנדיקע. די
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IX קאפיטל

פראקוראטור די אונ געריכט דער
 פארװירקלעכט װערט פםםר אינ געריכטלעכקײט די .102 ארטיקל

 פאר־ די פונ געריכטנ העכםטע די דורכ פםנזר, פונ געריכט העכסטנ דורכנ
 די דורכ געריכטנ, געגנטלעכע אונ קאנטישע די דורכ רעפובליקנ, באנדישע
 די דורכ געגנטנ, אװטאנאמע אונ רעפובליקנ אװטאנאמע די פונ געריכטנ

 געשאפנ װערנ װאס פסםר, פונ געריכטנ ספעציעלע די דורכ קרײז־געריכטנ,
 פאלקם־ די דורכ פססר, פונ ראט העכסטנ פונעמ באשטימונג דער לויט

געריכטנ.
 געריכטנ אלע אינ איניאנימ די פונ באטראכטונג די .103 ארטיקל

 פאלנ, די אויםער פאלקס־בײזיצער, פונ אנטײל מיטנ פארװירקלעכט װערט
געזעצ. דורכנ פארויסגעזענ םפעצלעל זי_ינענ װאם

 העהםטער דער איז פםסר פונ געריכם העכםטער דער •104 ארטיקל
 אופ־ די ארופגעלײגט װערט פםסר פונ געריכט העכסטנ אפנ געריכט־ארגאנ.

 פונ געריכט-ארגאנענ אלע פונ טעטיקײט געריכטלעכער דער איבער זיכט
רע^ובליקנ. פארבאנדישע די פונ אונ פססר

 גע־ םפעצלעלע די אונ פםםר פונ געריכט העכםטער דער •105 ארטיקל
 פםםר פונ ראט העכסטנ דורכנ אויםגעװײלט װערנ פםסר פונ ריכטנ

יאר. פיגפ פונ טערמינ א אפ
 רעפובליקנ פארבאנדישע רי פונ געריכטנ העכםטע די •106 ארטיקל

 רעפובליקנ פארבאנרישע די פונ ראטנ העכםטע די דורכ אויםגעװײלט װערנ
יאר. פיגפ פונ טערמינ א אפ

 רעפובליקנ אװטאנאמע די פונ געריכטנ העכםטע די .107 ארטיקל
 אפ רעפובליקנ אװטאנאמע די פונ ראטנ העכםטע די דורכ אויםגעװײלט װערנ

יאר. פינפ פונ טערמינ א
 געריכטנ די געריכטנ, געגנטלעכע אונ קאנטישע די .108 ארטיקל

 די דורכ אויםגעװײלט װערנ קרײז־געריכנ די גזןגנטנ, אװטאנאמע די פונ
 אר־ די פונ דעפוטאטנ די פונ ראטנ קרײזישע אדער געגנטלעכע קאגטישע,
 די פונ ארבעטנדיקע די פװ דעפוטאטנ די פונ ראטנ די דורכ אדער בעטנדיקע

יאר. פינפ פונ טערמינ א אפ געגנטנ אװטאנאמע
 בירגער די דורכ אויםגעװײלט װערנ פאלקם־געריכטנ די .109 ארטיקל

 װאלרעכט גלײכנ אונ דירעקטנ אלגעמײנעמ, פונ גרונט אפנ ראיאנ פונעמ
פ אפשטימונג געהײמער א בא א יאר. דרײ פונ טערמינ א ~

 דער פונ שפראכ דער אפ געפירט װערט געריכטפירונג די •110 ארטיקל
 אונ געגנט, אװטאנאמער אדער רעפובליק, אװטאנאמער אדער פארבאנדישער

 געזיכערט װערט שפראכ, דאזיקע די ניט באזיצנ װאם פערזאנענ, פאר
 איבער־ אנ דורכ איניענ פונעמ מאטעריאלנ די מיט זיכ באקענענ פולע דאם

 מוטער־ דער אפ געריכט אינ ארויםצוטרעטנ רעכט דאם אויכ װי זעצער,
שפראכ.

18



 פונ געריכטנ אלע אינ איניאנימ די פונ באהאנדלונג די .111 ארטיקל
 אויס־ קײנ פארױםגעזענ גיט זײגענ עם װיפל אפ אפענע, אנ איז פססר

 פונ רעכט דאם געזיכערט װערט באשולדיקטנ ז־עמ אונ געזעצ, לויטנ נאמענ
פארטײדיקונג.

אוג־ זיכ װארפנ אונ אומאפהענגיק זײנענ דיכטער די .112 ארטיקל
געזעצ. דעמ בלויז טער

די113 ארטיקל  אויספילונג פינקטלעכער רער איבער אופזיכט העכםטע -
װאס אנשטאלטנ, די אונ פאלקס־קאמיםאריאטנ די דורכ געזעצנ רי פונ

 פערזאנענ, אמטלעכע באזונדערע דורכ אויכ װי אונטערגעאו־דנט, זײ זײנענ
 פרא־ דעמ אפ ארופגעלײגט װערט פםםר פונ בירגער די דורכ אױכ אונ

פםםר. פונ קוראר
 העכםטנ דורכנ באשטימט װערט פםסר פונ פראקוראר דער .114 ארטיקל

יאר. זיבנ פונ טערמינ א אפ פסםר פונ ראט
פראקורארג, געגנטלעכע קאנטישע, רעפובליקאגישע, די .115 ארטיקל

געגנטנ, אװטאנאמע אונ רעפובליקנ אװטאנאמע די פונ פראקורארנ די אויכ װי
פינפ פונ טערמינ א אפ פםסר פונ פראקוראר דורכנ באשטימט װערנ

יאו־.
 פראקוראדנ שטאטישע די אונ ראיאנע די קרײזישע, די .116 ארטיקל

 מיט רעפובליקנ פארבאנדישע די פונ פראקורארנ די דורכ באשטימט װערנ
פינפ פונ טערמינ א אפ פםסר פונ פראקוראר פונעמ באשטעטיקונג דער

יאו־,
 פארװירקלעכנ פראקוראטור רער פונ ארגאגענ רי •117 ארטיקל

 אונטער־ ארגאנענ, ארטיקע װעלכע־גיט־איז פונ אומאפהענגיק פוגקציעם זײערע
פםםר. פונ פראקוראר דעמ בלויז זיכ װארפנדיק

X קאפיטל

 גרונט־רעכט די
בירגער די פונ פליכטנ די אונ

ארבעט, אפ רעכט דאם האבנ פםםר פונ בירגער די .118 ארטיקל
 פונ באלוינונג דער מיט ארבעט גאראנטירטע באקומענ אפ רעכט דאס הײסט דאם

קװאליטעט. אונ צאל איר צו אנטשפרעכיק ארבעט זײער
 אר־ םאציאליםטישער דער דורכ געזיכערט װערט ארבעט אפ רעכט דאס

 פונ וװקם קעסײדערדיקנ דעמ דורכ פאלקװירטשאפט, דער פונ גאניזאציע
 דער דורכ געזעלשאפט, םאװעטישער רער פונ קרעפטנ פראדוקטיװע די

 דורכ אונ קריזיסנ װירטשאפטלעכע פונ מעגלעכקײט דער פונ באזײטיקונג
ארבעטלאזיקײט. פונ ליקרוידירונג דער

אפרו. אפ רעכט דאס האב; פםםר פונ בירגער זײ .119 ארטיקל
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 פונעמ פארקירצונג דער דורכ געזיכערט װערט אפרו אפ רעכט דאם
 דורכ שא, 7 ביז ארבעטער מערהײט איבערװעגנריקער דער פאר ארבעטטאג

 אנגעשטעל־ אונ ארבעטער די פאר אורלויבנ יערלעכע פונ אײנשטעלונג דער
 ארבעטנ־ די באדינענ צומ געבנ דורכ ארבעטלוינ, דעמ אײנהיטנ מיטנ טע

קלובנ. אפרו־הײזער, םאנאטאריעם, נעצ ברײטע א דיקע
מאטעריע־ אפ רעכט דאם האבנ פםםר פונ בירגער די .120 ארטיקל

 אונ קראנקײט פונ פאל אינ —אויכ װי עלטער, דער אפ פארזארגונג לער
ארבעטפײיקײט. די פארלירנ פונ

 אנטװיקלוגג ברײטער דער דורכ געזיכערט װערט רעכט דאזיקע דאם
 אפנ אנגעשטעלטע אונ ארבעטער די פונ פארזיכערונג םאצלאלער דער פונ

 ארבעטנ־ די הילפ מעדיצינישער אומזיםטער דורכ מעלוכע, דער פונ כעזשבנ
קורארטנ. נעצ ברײטע א ארבעטנדיקע רי פונ באנוצ אינ געבנ דורכ דיקע,

ביל־ אפ רעכט דאס האבנ פםםר פונ בירגער די .121 ארטיקל
דונג.

אלגעמײנ־אבליגאטארי־ דער דררכ געזיכערט װערט רעכט דאזיקע דאם
 אײנגע־ בילדונג, דער פונ אומזיםטקײט דער דורכ אנפאנג־בילדרנג, שער

 דער פאר מעלוכע־םטיפענדיעס פונ םיםטעמ דער דורכ הויכבילדונג, שלאםנ
 די אינ לעדנענ דורכ הויכשול, דער אינ םטודענטנ מערהײט איבערװעגנדיקער

 טעכנישע פראדוצירישע, אומזיםטע ארגאניזירנ דורכ מוטערשפראכ, דעד אפ שולנ
 ראטװירטנ, די אינ זאװאדנ, די אינ ארבעטנדיקע די פאר לער אגראנאמישע ארנ

קאלװירטנ. אונ םטאנציעס מאשינ־טראקטארנע
 מיטנ רעכט גלײכע געגעבנ פססר אינ װערנ פרוי דער .122 ארטיקל

 גע־ אונ קולטורעלנ מעלוכישנ, װירטשאפטלעכנ, פונעמ געביטנ אלע אינ מאנצבל
לעבנ. זעלשאפטלעכ־פאליטישנ

 װערט פרויענ די פונ רעכט דאזיקע די פארװירקלעכג צו מעגלעכקײט די
 אפ ארבעט, אפ מאנצבל מיטנ רעכט גלײכע די פרוי דער געבנ דורכ געזיכערט

 מעלוכישער דעד דורכ בילדונג, אונ פארזיכערונג םאציאלער אפרו, ארבעטלוינ,
 פרוי דער געבנ דורכ קינד, דעמ אונ מוטער דער פונ אינטערעםנ די פונ שוצ
 ברײטער דער דורכ געהאלט, דעמ אײנהיטנדיק אורלויבנ, שװאנגערשאפט בײם
קינדערגערטנער. אונ קינדער־יאםליעם געבורט־הײזער, נעצ

 אומ־ פםםר, פונ בירגער די פונ גלײכבארעכטיקונג די .123 ארטיקל
 פונעמ געביטנ אלע אינ ראםע, אונ נאציאנאליטעט זײער פונ אפהענגיק

 לעבנ געזעלשאפטלעכ־פאליטישנ אונ קולטורעלנ מעלוכישנ, װירטשאפטלעהנ,
געזעצ. אומבאדינגטער אנ איז

 אדער, רעכט די פונ באגרענעצונג אומדירעקטע אדער דירעקטע יעטװידע
 פרױוילעגיעם אומדירעקטע אז־ער דידעקטע פונ אײנשטעלונג פארקערט,

 אנגעהעריקײט, נאציאנאלער אונ ראסעװער זײער פונ אפהענגיק בירגער פאר
 אויסנעמלעכקײט, נאציאנאלער אדער ראםעװער פונ פרײדיקונג יעדע אויכ װי

געזעצ. דורכנ באשטראפט װערנ— ביטל אונ האם אדער
געװיםנ, פונ פרײהײט בירגער די פאר זיכערנ צו קערײ .124 ארטיקל

דער פונ שול די אונ מעלוכע דער פונ אפגעטײלט פםסר אינ קירכ די איז



 פונ פרייהײט די אונ קולטנ רעליגיעוע אפריכטנ פונ פרײהײט די קירכ.
בירגער. אלע פאר אנערקענט װערט פראפאגאנדע אנטירעליגלעזער

 אדבעטנדיקע די פונ אינטערעסנ די מיט העםקעמ אינ .125 ארטיקל
 בירגער די װערט ארדענונג םאציאליםטישע די פארפעםטיקנ צו קעדײ אונ
געזעצ: דורכנ גאראנטירט פםסר פונ

װארט, פונ פדייהייט א(
פרעסע, פונ פרײהייט ב(
מיטינגענ, אונ פארזאמלונגענ פונ פרײהײט ג(

דעמאגסטראציעס. אונ גאסנ־פראצעסיעס פונ פרייהײט ד(
 אר־ די געבנ דורכ געזיכ?גרט װערנ בירגער די פונ רעכט דאזיקע די

 פאפיר־רעזערװנ, די דרוקערײענ, די ארגאניזאציעם זײערע אונ בעטנדיקע
 אנדערע אונ פאדבינדונג־מיטלענ גאסנ, רי געבײדעם, געזעלשאפטלעכע די

 פארװירקלע־ זײער פאר נײטיק זיינענ װאס באדינגונגענ, מאטעריעלע
כונג.

 ארבעטנדיקע די פונ אינטערעסנ די מיט העסקעמ אינ .126 ארטיקל
 פאלי־ אונ זעלבסטעטיקײט ארגאניזאציאנעלע די אנטװיקלענ צו קעדײ אונ

 גע־ פםסר פונ בירגער די װערט פאלקמאסנ די פונ אקטיװקײט טישע
 ארגאניזאציעס: געזעלשאפטלעכע אינ פארײניקונג פונ רעכט דאס זיכערט

 ױגנט־ארגאנױאציעס, פארײניקונגענ, קאאפעראטיװע פארײנענ, פראפעסיאנעלע
 װיסנ־ אונ טעכנישע קולטור־געזעלשאפטנ, שוצ־ארגאניזאציעם, אונ ספארט־

 בירגער באוװסטזיניקע אונ אקטיװע סאמע די אונ געזעלשאפטנ, שאפטלעכע
 ארבעטנדיקע שיכטנ אגדערע פונ אונ ארבעטער־קלאם פונעמ רײענ די פונ

 )באלשעװי־ פארטײ קאמוניסטישער אלפארבאנדישער דער אינ זיכ פארײניקנ
 זײער אינ ארבעטנדיקע די פונ אװאנגארד־אטריאד רער איז װאס קעס(,
 םאציאליסטישער דער פונ אנטװיקלונג אונ פארפעסטיקונג דער פאר קאמפ

 ארגא־ אלע פונ קערנ אנפירנדיקנ דעמ פאר שטעלט װאס אונ ארדענונג
 פונ אויכ אזוי געזעלשאפטלעכע, די פונ װי ארבעטנדיקע, די פונ ניזאציעם

מעלוכישע. די
 אומבאריר־ די געזיכערט װערט פססר פונ בירגער די .127 ארטיקל

 א לויט סיירנ װערנ, ארעםטירט ניט קאנ קײנער פערזאנ. פונ לעכקײט
פראקוראר. פונעמ סאנקציע דער מיט אדער געריכט פונעמ באשטימ־נג

 בירגעד די פונ װוינונג דעד פונ אומבארירלעכקײט די .128 ארטיקל
געזעצ. רורכנ געשיצט װערנ קארעספאנדענצ דער פונ געהײמקײט די אונ

 װערנ װאם בירגער, אויסלענדישע אזיל־רעכט גיט פססר .129 ארטיקל
 אדער ארבעטנדיקע, די פונ אינטערעמנ די פארטײדיקנ פאר פארפאלגט

קאמפ. נאציאנאל־באפרייערישנ פאר אדער טעטיקײט, װיםנשאפטלעכער פאר
 די אפצוהיטנ מעכויעװ איז פסםד פונ בירגער יעדער .130 ארטיקל
 רעפובליקנ, סאציאליסטישע םאװעטישע פארבאנד פונעמ קאנסטיטוציע

 צו באציענ זיכ ערלעכ ארבעט־דיסציפלינ, רי אפהיטנ געזעצנ, די אויספילנ
 צוזא־ סאציאליםטישנ םונ קלאלימ די אכטנ פליכט, געזעלשאפטלעכעד דער

מענלעמ,
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 אונ היטנ צו מעכױעװ איז פםסר פונ בירגער יעדער •131 ארטיקל
 הײליקנ אלם אײגנטומ, םאצלאליםטישע געזעלשאפטלעכע, דאם פארפעםטיקנ

 פונ קװאל אלם ראטנ־אררענונג, דער פונ יעסאר אומבארירלעכנ אונ
 פונ קװאל אלם הײמלאנו, פונעמ מעכטיקײט דער אונ רײכטומ דעמ

ארבעטנדיקע. אלע פונ לעבנ קולטורעלנ אוג פארמעגלעכנ
 סאציא־ געזעלשאפטלעכנ, דעמ אפ זיכ פארמעםטנ װאס פערזאנענ,

פאלק. פונעמ פײנט זײנענ אײגנטומ, ליםטישנ
געזעצ. א איז מיליטער־פליכט אלגעמײנע די .132 איטיקל

 איז ארמײ רויטער ארבעטער־פױערשער דער איג מיליטער־דינםט די
פסםר. פונ בירגער די פונ ערנ-פליכט אנ

כויװ הײליקער א איז פאטערלאנד פונעמ באשיצונג די •133 ארטיקל
שוװע, די ברעכנ הײמלאנד: דעמ קעגנ פאראט פםםר. פונ בירגער יערנ פונ

 מיליטערישער דער שאדנ ברענגענ סוינע, פונעמ צאד אפנ אריבערגײנ
 דער לויט באשטראפט װערנ ־־ שפיאנאזש מעלוכע, דער פונ מעכטיקײט

פארברעכנ. שװערער םאמע דער װי געזעצ, פונעמ שטרענגקײט גאנצער

XI קאפיטל

װאל־סיסטעמ די
דע־ די פונ ראטנ אלע אינ דעפוטאטנ פונ װאלנ די .134 ארטיקל

די אינ פסמר, פונ ראט העכםטנ אינ ארבעטנדיקע: די פונ פוטאטנ
אונ קאנטישע די אינ רעפובליקנ, פארבאנדישע די פונ ראטנ העכםטע

 העכ־ די אינ ארבעטנדיקע, די פוג דעפוטאטנ די פונ ראטנ געגנטלעכע
דע־ די פונ ראטנ די אינ רעפובליקנ, אװטאנאמע די פונ ראטנ םטע

 קרײ־ די אינ געגנטנ, אװטאנאמע די פונ ארבעטנדיקע די פונ פוטאטנ
 קיש־ כוטאר, דארפ, סטאניצע, )פונ דארפישע אונ שטאטישע ראיאנע, זישע,

דורכגעפירט װערנ — ארבעטנדיקע, די פונ דעפוטאטנ פונ ראטנ אאול( לאק,
װאל־ דירעקטנ אונ גלייכנ אלגעמײנעמ, פונ גרונט אפנ וױילער די דורכ

אפשטימונג. געהײמער בא רעכט
אלע אלגעמײנע: זײנענ דעפוטאטנ די פונ װאלנ די •135 ארטיקל

 דער פונ אומאפהענגיק יאר 18 געװארנ אלט זײפענ װאס פםםר, פונ בירגער
 אײנגע־ בילדונג־צענז, גלויבנ, אנגעהעריקײט, נאצלאנאלעד אונ ראסעװער

טע־ פארגאנגענער אונ פארמעגנם־לאגע אפשטאמונג, סאצלאלער זעסנקײט,
דע־ די פונ װאלנ די אינ זיכ באטײליקנ צו רעכט ראם האבנ טיקײט,

 פערזאנענ, אונ מעשוגאימ אויסער װערנ, צו אויסגעװײלט אונ פוטאטנ
װאלרעכט. די פארלירנ מיט געריכט דורכנ פארמישפעט זײנענ װאס

ביר־ יעדער גלײכע: זיינענ דעפוטאטנ די פונ װאלנ די •136 ארטיקל
 אפ װאלנ די אינ זיכ באטײליקנ בירגער אלע שטימע; אײנ האט גער

יעסוידעם. גלײכע
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ל לן טי ר  אוים־ אונ אױסצװוײלנ רעכט דאס האבנ פרױענ רי .137 א
מאנצבלענ. די מיט צוגלײכ װערנ צו געװײלט

 פונ רײענ די אינ זיכ געפינענ װאס בירגער, די .138 ארטיקל
 אױםגע־ אונ אױםצװוײלנ רעכט מיטנ זיכ באנוצנ ארמײ, רױטער דער

בירגער. אלע מיט צוגלײכ װערנ צו װײלט
די דירעקטע: יזלינענ דעפוטאטנ די יפונ װאלנ די .139 ארטיקל

 אנגע־ ארבעטנדיקע, די פונ דעפוטאטנ פונ ראטנ אלע אינ װאלנ
 אר־ די פונ דעפוטאטנ פו־נ ראט שטאטישנ אונ דארפישנ פונעמ הויבנ

 דורכ־ בירגער די דורכ װערנ פםסר, פונ ראט העכםטנ ביזנ בעטנדיקע
װאלנ. דירעקטע דורכ אומיטלבאר געפירט

 דעפוטאטנ די פונ װאלנ די בא אפשטימונג די .140 ארטיקל
געהײמע. א איז

ל ק טי ר  לויט ארױםגעשטעלט װאלנ די בא װערנ קאנרידאטנ .141 א
װאל־קרײזנ.

 גע־ פאר געזיכערט װערט קאנדידאטנ ארױםצושטעלנ רעכט דאם
 די פאר ארבעטנריקע: פונ געזעלשאפטנ אונ ארגאניזאציעס זעלשאפטלעכע
 קאאפערא־ פארײנענ, פראפעםיאנעלע פארטײ־ארגאניזאציעם, קאמוניםטישע

קולטור־געזעלשאפטנ. ױגנט־ארגאניזאציעס, טיװנ,
 פאר באריכטנ אפצוגעבנ מעכויעװ איז רעפוטאט יעדער .142 ארטיקל

 דע־ די פונ דאט פונעמ ארבעט דער װעגג אונ ארבעט זײנ װעגנ װײלער די
 װערנ אפגערופנ צײט יעדער צו קאג עד אונ ארבעטנדיקע רי פונ פוטאטנ

 איז װאס ארדענונג, דער אינ װײלער מערהײט דער פונ באשלום לויטנ
געזעצ. לויטנ אײנגעשטעלט

X קאפיטל II

הויפטשטאט די פלאג, דער הערב, דער
 םאציא־ סאװעטישע פארבאנד פונעמ מעלוכע־הערב דער •143 ארטיקל

 עררקײלעכ, אפנ האמער א אונ סערפ א פונ באשטײט רעפובליקנ ליםטישע
 אנ מיט זאנגענ, מיט באזוימט אונ זוגענ־שטראלנ אינ אױםגעמאלט איז װאם

 ״פראלעטאריער :רעפובליקנ פאדבאנדישע רי פונ שפראכנ די אפ אופשריפט
 פינפ־ א פאראנ איז הערב אפנ אויבנ זי־כ!״. פארײניקט לעניער, אלע פונ

שטערנ. עקיקער
לןל רטי  סאצלא־ סאװעטישע פארבאנד פונעמ מעלוכע־פלאג דער •144 א

 גאל־ אויםגעמאלטנ אנ מיט טוכ, רויטנ א פונ באשטײט רעפובליקנ ליםטישע
 אונ שטענגל באמ װינקל אײבערשטנ זײנ אפ האמער אונ סערפ דענעמ
 ראנד. גאלדענעמ א מיט באזוימטער א שטערנ, פינפעקיקער רויטער א זײ איבער

צװײ. צו אײנס איז לענג דער צו ברײט דער פונ פארהעלטעניש די
 סאצלא־ םאװעטישע פארבאנד פונעמ הױפטשטאט די .145 או״טיקל

מאסקװע. שטאט די איז רעפובליקנ ליםטישע
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XIII האפיטל

 ארדענונג די
קאנסטיטוציע עבדעועדי פונ

 װערט פםםר פונ קאנםטיטוציע דער פונ ענדערונג אנ •146 ארטיקל
 מיט אנגענומענ פםםר, פונ ראט העכםטנ פונ באשלוס לויטנ בלויז געמאכט

פאלאטעם. ױינע פונ יעדערער אינ שטימענ 2/3 פונ װײניקער ניט מערהײט א
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