Konstytucja ZSRR z 5 grudnia 1936 r.
(fragmenty)

A

rt. 122. Kobiecie w ZSRR przysługują równe z mężczyzną prawa we wszystkich

dziedzinach życia gospodarczego, państwowego, kulturalnego i społeczno-politycznego. (...)
Art. 123. Równouprawnienie obywateli ZSRR, niezależnie od ich narodowości i rasy, we
wszystkich dziedzinach życia gospodarczego, państwowego, kulturalnego i społecznopolitycznego jest niewzruszonym prawem. Jakiekolwiek bezpośrednie czy pośrednie
ograniczenie praw obywateli, lub odwrotnie, ustanowienie bezpośrednich lub pośrednich
przywilejów obywateli zależnie od ich przynależności rasowej i narodowej, zarówno jak wszelka
propaganda rasowej lub narodowej wyłączności albo nienawiści i lekceważenia — karane są
przez prawo.
Art. 124. W celu zapewnienia obywatelom wolności sumienia kościół w ZSRR oddzielony
jest od państwa, a szkoła od kościoła. Wolność uprawiania kultów religijnych oraz wolność
propagandy antyreligijnej przysługuje wszystkim obywatelom.
Art. 125. Zgodnie z interesami ludu pracującego i w celu umocnienia ustroju
socjalistycznego prawo gwarantuje obywatelom ZSRR: wolność słowa, wolność druku, wolność
zgromadzeń i wieców, wolność pochodów ulicznych i demonstracji. Te prawa obywateli
zabezpiecza oddanie na użytek mas pracujących i ich organizacji drukarń, zasobów papieru,
gmachów publicznych, ulic, środków łączności oraz innych warunków materialnych,
niezbędnych do urzeczywistnienia tych praw.
Art. 126. Zgodnie z interesami ludu pracującego i w celu rozwoju działalności
organizacyjnej samych mas ludowych oraz ich aktywności politycznej, zapewnia się
obywatelom ZSRR prawo zrzeszania się w organizacje społeczne: związki zawodowe,
zrzeszenia spółdzielcze, organizacje młodzieży, organizacje
sportowe i obronne,
stowarzyszenia kulturalne, techniczne i naukowe, najbardziej zaś aktywni i uświadomieni
obywatele spośród klasy robotniczej i innych warstw ludu pracującego łączą się we
Wszechzwiązkową Komunistyczną Partię (bolszewików), będącą czołowym oddziałem mas
pracujących w ich walce o umocnienie i rozwój ustroju socjalistycznego oraz stanowiącą
kierownicze jądro wszystkich zarówno społecznych, jak państwowych, organizacyj ludzi pracy.
Art. 127. Obywatelom ZSRR zapewnia się nietykalność osobistą. Nikt nie może być
aresztowany bez postanowienia sądu lub sankcji prokuratora.
Art. 128. Nietykalność mieszkania obywateli i tajemnicę korespondencji ochrania prawo.
Art. 129. ZSRR udziela prawa schronienia obywatelom państw obcych, prześladowanym
za obronę interesów mas pracujących lub za działalność naukową albo za walkę
narodowowyzwoleńczą.
Art. 130. Każdy obywatel ZSRR obowiązany jest przestrzegać Konstytucji Związku
Socjalistycznych Republik Rad, wykonywać ustawy, przestrzegać dyscypliny pracy, sumiennie
traktować
swe
obowiązki
wobec
społeczeństwa,
szanować
przepisy
współżycia
socjalistycznego.
Art. 131. Każdy obywatel ZSRR obowiązany jest strzec i umacniać społeczną,
socjalistyczną własność jako świętą i nietykalną podstawę ustroju radzieckiego, jako źródło
bogactwa i potęgi ojczyzny, jako źródło dobrobytu i kulturalnego życia wszystkich ludzi pracy.
Osoby, które dopuszczają się zamachu na społeczną, socjalistyczną własność, są wrogami
ludu.
Zobacz także te strony:
Konstytucja Rosji

(Publikacja: 01-09-2002 Ostatnia zmiana: 03-02-2005)
Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,426)
Contents Copyright © 2000-2008 by Mariusz Agnosiewicz
Programming Copyright © 2001-2008 Michał Przech
Racjonalista.pl

Strona 1 z 2

Autorem tej witryny jest Michał Przech, zwany niżej Autorem.
Właścicielem witryny są Mariusz Agnosiewicz oraz Autor.
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komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, który zastrzega sobie
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w szczególności z tytułu praw autorskich, wynalazczych, znaków towarowych
do tej witryny i jakiejkolwiek ich części.
Wszystkie strony tego serwisu, wliczając w to strukturę podkatalogów, skrypty
JavaScript oraz inne programy komputerowe, zostały wytworzone i są administrowane
przez Autora. Stanowią one wyłączną własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie
prawo do okresowych modyfikacji zawartości tej witryny oraz opisu niniejszych Praw
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informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
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niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
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