
Nowańsk 20.01.2023r.

Ustawa
z dnia 28.01.2023.

o Ludowej Konstytucji Republiki Socjalistycznej Czesnoradu.

Wiedząc, iż Republika Socjalistyczna Czesnoradu opierając się wciąż na Tymczasowej
Konstytucji  Czesnoradu,  funkcjonuje  wciąż  na  przepisach  tymczasowych  i  władzy
ustanowionej na okres przejściowy. Dlatego niniejsza ustawa oficjalnie uchyla  Tymczasową
Konstytucję  Czesnoradu,  powołując  oficjalnie  trwałą  Ludową  Konstytucję  Republiki
Socjalistycznej Czesnoradu.

Ludowa Konstytucja
Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Preambuła
Niniejsza Ludowa Konstytucja Republiki Socjalistycznej Czesnoradu, stawia sobie za cel

prowadzić brać robotniczą ku dobru wspólnoty,
a tych co zboczyli z drogi, naprowadzić na drogę socjalizmu i braterskiej współpracy.

Jest też gwarantem równości ludu i wszystkich ludzi pracy, a przy tym dowodzi suwerenności
oraz samowystarczalności państwa Czesnoradzkiego.

Chroni nas również przed ideologiami klasowej tyranii chcącymi podzielić, skłócić i
wyzyskać nasz braterski naród, zbudowany na wartościach socjalistycznych i kolektywnych.
Zapewnia schronienie dla wszystkich uciskanych robotników na świecie, chcącymi ocalić się

od klasowej tyrani i wszelkich nieprawości arystokracji oraz oligarchów,
Dlatego celem nadrzędnym Ludowej Konstytucji Republiki Socjalistycznej Czesnoradu jest
zapewnienie bezpieczeństwa, tolerancji i równości wszystkich ludzi pracy, w kraju jak i na

świecie.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne.

Art. 1.
Republika Socjalistyczna Czesnoradu jest ostoją równości, sprawiedliwości i dobrobytu ludu
pracującego.

Art. 2.
Republika Socjalistyczna Czesnoradu jest narodem komunistycznym, gdzie władze sprawuje
brać  robotnicza,  a  własność  prywatna  jest  zniesiona  na  rzecz  wspólnych  państwowo-
ludowych zakładów.

Art. 3.
Republika Socjalistyczna Czesnoradu jest państwem unitarnym i scentralizowanym.

Art. 4.



Głową  państwa  jest  Przewodniczący Rady Komisarzy  Ludowych,  wybierany  przez  Radę
Komisarzy Ludowych.

Art. 5.
1. Republika  Socjalistyczna  Czesnoradu  jest  narodem  wolnym  od  wyborów

demokratycznych mogących zaburzyć harmonie i spokój oraz aby lud pracujący miast
i wsi mógł żyć jak najdłużej w równości i dostatku.

2. W  Republice  Socjalistycznej  Czesnoradu  na  straży  równości  i  pokoju  stoi
Komunistyczna Partia Czesnoradu.

Art. 6.
Każdy obywatel, zakład pracy, czy instytucja ma obowiązek przestrzegać ściśle i sumiennie
Ludowej Konstytucji Republiki Socjalistycznej Czesnoradu.

Art. 7.
Republika  Socjalistyczna  Czesnoradu  posiada  gospodarkę  planową,  opierającą  się  na
przedsiębiorstwach publicznych, będącymi własnością społeczną.

Art. 8.
Republika Socjalistyczna Czesnoradu ma obowiązek uważnie rozpatrywać każde wnioski i
petycje  proletariatu,  nie  odbiegając  jednocześnie  od  obowiązujących  ustaw,  planów,  czy
stosunków zagranicznych.

Art. 9.
Republika Socjalistyczna Czesnoradu ma obowiązek wyjaśniać ludowi wprowadzane cele i
postanowienia w poszczególnych działalnościach gospodarczych, cywilnych i zagranicznych.

Art. 10.
Stolicą Republiki Socjalistycznej Czesnoradu jest Nowańsk.

ROZDZIAŁ II
Prawa i obowiązki Proletariatu.

Art. 11.
1. Republika  Socjalistyczna  Czesnoradu,  utrwalając  i  pomnażając  zdobycze  ludu

pracującego, umacnia i rozszerza prawa i wolności obywateli.
2. Każdy człowiek na terenie Republiki Socjalistycznej Czesnoradu ma równe prawa bez

względu na płeć, urodzenie, wykształcenie, zawód, narodowość, rasę, wyznanie oraz
pochodzenie i położenie społeczne.

3. Na  terenie  Republiki  Socjalistycznej  Czesnoradu  każdy  człowiek  ma  obowiązek
tolerowania myśli i zachowań innych osób.

4. Lud robotniczy Republiki Socjalistycznej Czesnoradu powinien rzetelnie wypełniać
swoje obowiązki wobec Ojczyzny i przyczyniać się do jej rozwoju.

Art. 12.
1. Republika Socjalistyczna zapewnia i gwarantuje swobodę oraz wolność wypowiedzi.
2. Proletariat  ma prawo do zgłaszania swych petycji  i  wniosków do Rady Komisarzy

Ludowych, bądź stosownych organów państwa.

Art. 13.



Lud pracujący ma prawo do zatrudnienia i godziwego wynagrodzenia według ilości i jakości
pracy, które Państwo ma obowiązek zagwarantować.

Art. 14.
1. Praca jest prawem, obowiązkiem i sprawą honoru każdego obywatela. Pracą swoją lud

wzmacnia siłę, potęgę i dobrobyt ojczyzny.
2. Proletariat ma prawo do wypoczynku, które Państwo ma obowiązek zapewnić.
3. Każdy  obywatel  ma  prawo  do  przekazywania  swojego  wolnego  czasu  na  rzecz

czynów państwowych.

Art. 15.
1. Masy pracujące  mają  prawo do bezpłatnej  ochrony zdrowia  oraz  pomocy w razie

choroby lub niezdolności do pracy na terenie Republiki Socjalistycznej Czesnoradu.

Art. 16.
Każdy człowiek na terenie Republiki Socjalistycznej Czesnoradu ma prawo do korzystania z
wartości środowiska naturalnego oraz obowiązek jego ochrony.

Art. 17.
Proletariat ma prawo do bezpłatnej i powszechnej nauki na każdym poziomie edukacji.

Art. 18.
Lud ma prawo do udzielania się w życiu społecznym i politycznym.

Art. 19.
Proletariat ma prawo do korzystania ze zdobyczy kultury i do twórczego udziału w rozwoju
kultury.

Art. 20.
1. Każdy człowiek na terenie Republiki Socjalistycznej Czesnoradu ma równe prawa we

wszystkich  dziedzinach  życia  państwowego,  politycznego,  gospodarczego,
społecznego i  kulturalnego bez względu na płeć,  urodzenie,  wykształcenie,  zawód,
narodowość,  rasę,  wyznanie,  pochodzenie  i  położenie  społeczne.  Naruszenie  tej
zasady  przez  jakiekolwiek  bezpośrednie  lub  pośrednie  uprzywilejowanie  albo
ograniczenie w prawach ze względu na jakiekolwiek różnice podlega karze.

2. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni albo poniżanie człowieka ze
względu na różnice wymienione w art. 20 pkt. 1 jest zakazane.

Art. 21.
1. Republika  Socjalistyczna  Czesnoradu  udziela  azylu  obywatelom  państw  obcych,

prześladowanych za obronę interesów mas pracujących, walkę o postęp społeczny,
działalność  w  obronie  pokoju,  walkę  o  socjalizm  i  komunizm  lub  działalność
naukową.

2. Republika  Socjalistyczna  Czesnoradu  ma  prawo  udzielić  obywatelstwa  osobie
ubiegającej się o azyl, za jej zgodą.

Art. 22.
1. Obrona Ojczyzny jest najświętszym obowiązkiem każdego obywatela.
2. Służba wojskowa jest zaszczytnym obowiązkiem obywateli Republiki Socjalistycznej

Czesnoradu.



Art. 23.
Lud robotniczy obowiązany jest strzec własności społecznej i umacniać ją jako niewzruszoną
podstawę rozwoju państwa, źródło bogactwa i siły Ojczyzny.

Art. 24.
Proletariat jest obowiązany przestrzegać Konstytucji i ustaw oraz socjalistycznej dyscypliny
pracy,  szanować  zasady  współżycia  społecznego,  wypełniać  sumiennie  obowiązki  wobec
państwa.

ROZDZIAŁ III
Władza.

Art. 25.
Władzę  ustawodawczą  i  wykonawczą  pełni  Rada  Komisarzy  Ludowych  Republiki
Socjalistycznej Czesnoradu, reprezentującą interesy ludu pracującego.

Art. 26.
1. Rada Komisarzy Ludowych wprowadza nowe prawa i ustalenia poprzez uchwalanie

ustaw, rozporządzeń i postanowień.
2. Wszelkie  ustawy,  rozporządzenia  i  postanowienia  muszą  być  zatwierdzone  przez

Przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych.
3. Skład i obowiązki Rady Komisarzy Ludowych jest regulowana przez ustawę.

Art. 27.
1. Na  czele  Rady  Komisarzy  Ludowych  stoi  Przewodniczący  Rady  Komisarzy

Ludowych.
2. Przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych przewodniczy obradom Rady Komisarzy

Ludowych.
3. Przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych jest reprezentantem Narodu za granicą.
4. Przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych może wyznaczyć osobę na zastępstwo,

która będzie reprezentować Naród za granicą.
5. Przewodniczący  Rady  Komisarzy  Ludowych  ma  prawo  zdymisjonować,  bądź

powołać daną osobę na dane stanowisko Komisarza Ludowego w Radzie Komisarzy
Ludowych.

Art. 28.
1. Kadencja  Przewodniczącego  Rady Komisarzy  Ludowych  i  Wiceprzewodniczącego

Rady Komisarzy Ludowych trwa do momentu kiedy:
a. Umrze,
b. Poda się do dymisji,
c. Odejdzie na emeryturę.

2. Rada  Komisarzy  Ludowych  wybiera  ze  swego  grona  Przewodniczącego  i
Wiceprzewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych.

Art. 29.
1. Zastępcą  Przewodniczącego  Rady  Komisarzy  Ludowych  jest  Wiceprzewodniczący

Rady Komisarzy Ludowych.
2. Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych zastępuje Przewodniczącego Rady

Komisarzy Ludowych we wszystkich jego obowiązkach, podczas jego nieobecności.



3. Wiceprzewodniczącego  Rady  Komisarzy  Ludowych  nie  może  zdymisjonować
Przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych.

Art. 30.
Kadencja Komisarzy Ludowych trwa do momentu, kiedy:

1. Umrze,
2. Poda się do dymisji,
3. Odejdzie na emeryturę,
4. Zostanie zdymisjonowany przez Przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych.

ROZDZIAŁ IV
Sądy.

Art. 31.
1. Wymiar  sprawiedliwości  w  Republice  Socjalistycznej  Czesnoradu  sprawują  Sąd

Ludowy i sądy powszechne.
2. Sądy wydają wyroki w imieniu Republiki Socjalistycznej Czesnoradu.

Art. 32.
Sądy stoją na straży ustroju Republiki Socjalistycznej Czesnoradu, ochraniają zdobycze ludu
pracującego, strzegą praworządności ludowej, własności społecznej i praw proletariatu, karzą
przestępców.

Art. 33.
1. Wymiar sprawiedliwości ma obowiązek przestrzegać wszelkich wprowadzanych praw.
2. Sędziowie,  jak  i  trybuni  są  niezawiśli  i  niezależni  oraz  podlegają  wyłącznie

wprowadzanemu prawu.

Art. 34.
1. Postępowanie sądowe jest co najwyżej dwuinstancyjne.
2. Ustrój, skład i funkcjonowanie wszystkich sądów i wymiaru sprawiedliwości określa

ustawa.

Art. 35.
1. Sąd Ludowy jest naczelnym organem sądowym i sprawuje nadzór nad działalnością

wszystkich innych sądów w zakresie orzekania.
2. Sąd Ludowy sprawuje wymiar sprawiedliwości jedynie w sprawach wymienionych w

ustawie.
3. Sąd Ludowy jest wybierany przez Przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych.
4. Przewodniczący  Rady  Komisarzy  Ludowych  spośród  sędziów  Sądu  Ludowego

powołuje trybunów Sądu Ludowego oraz odwołuje ich ze stanowisk.
5. Kadencja Trybuna Sądu Ludowego trwa do czasu, gdy:

a. Umrze,
b. Poda się do dymisji,
c. Odejdzie na emeryturę,
d. Zostanie odwołany przez Przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych.

Art. 36.
1. Sądy  powszechne  sprawują  wymiar  sprawiedliwości  we  wszystkich  sprawach  z

wyjątkiem tych, które określa ustawa.



2. Sędziowie do sądów powszechnych wybierani są przez Sąd Ludowy.

Art. 37.
1. Rozpoznawanie  spraw  przed  wszystkimi  sądami  Republiki  Socjalistycznej

Czesnoradu odbywa się jawnie. Ustawa może określić wyjątki od tej zasady.
2. Oskarżonemu poręcza się prawo do obrony. Oskarżonemu przydziela się obrońcę z

urzędu.

Art. 38.
Decyzja  jakiegokolwiek sądu w Czesnoradzie  może  zostać  odwołana,  jeżeli  taką  decyzję
podejmie Rada Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu.

ROZDZIAŁ V
Administracja Państwowa.

Art. 39.
1. Ustanawia się dystrykty, obwody i okrudy, jako jednostki podziału administracyjnego

państwa.
2. Republika  Socjalistyczna  Czesnoradu  dzieli  się  na  dystrykty,  które  dzielą  się  na

obwody, a obwody na okrudy.
3. Podstawową jednostką terytorialną są okrudy.
4. Ilość dystryktów, obwodów i okrud określa ustawa.
5. Wyjątkiem  od  powyższej  reguły  jest  miasto  stołeczne  Nowańsk,  którego  podział

określa ustawa.

Art. 40.
1. We wszystkich jednostkach podziału administracyjnego tworzy się Rady Narodowe,

na czele których stoją Przewodniczący Rad Narodowych
2. Rady Narodowe są ustawodawczymi organami jednostek administracji państwowej.
3. Rady Narodowe ustanawiają prawo poprzez uchwały na podstawie przepisów prawa

oraz zgodnie z kierunkami ustalonymi przez organy nadrzędne
4. Przewodniczący  Rad  Narodowych  są  wykonawczymi  organami  jednostek

administracji państwowej oraz przewodniczą obradom Rad Narodowych.
5. Przewodniczący Rad Narodowych sprawują administrację państwową na podstawie

przepisów prawa oraz zgodnie z kierunkami ustalonymi przez organy nadrzędne.
6. Szczegółowe kompetencje Rad Narodowych i  Przewodniczących Rad Narodowych

określa ustawa.

Art. 41.
1. Radni Rady Narodowej na poziomie dystryktu powoływani są przez Radę Komisarzy

Ludowych.
2. Radni do Rady Narodowej niższego stopnia  podziału administracyjnego powoływani są

przez Radę Narodową wyższego stopnia.
3. Rada Narodowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Narodowej.
4. Przewodniczący Rad Narodowych są przedstawicielami Rządu na swoim terenie.
5. Kadencja Radnego Rady Narodowej i Przewodniczącego Rady Narodowej trwa do czasu

gdy:
a. Umrze,



b. Poda się do dymisji,
c. Odejdzie na emeryturę,
d. Zostanie odwołany przez Przewodniczącego Rady Narodowej wyższego stopnia

podziału  administracyjnego,  bądź  samego  Przewodniczącego  Rady  Komisarzy
Ludowych.

6. Szczegółowy skład Rad Narodowych określa ustawa.

Art. 42.
Rada  narodowa  uchyla  uchwałę  rady  niższego  stopnia,  jeżeli  uchwała  jest  sprzeczna  z
prawem lub niezgodna z zasadniczą linią polityki państwa.

ROZDZIAŁ VI
Stany Nadzwyczajne i Zmiana Konstytucji.

Art. 43.
1. W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli środki prawne są niewystarczające, może

zostać wprowadzony stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan ograniczonych swobód
obywatelskich, stan klęski żywiołowej.

2. Stan nadzwyczajny może zostać wprowadzony jedynie przez Przewodniczącego Rady
Komisarzy Ludowych.

3. Wszelka działalność oraz zakres, w jakim mogą zostać ograniczone wolności i prawa
człowieka w czasie poszczególnych stanów nadzwyczajnych określa ustawa.

Art. 44.
Zmiana Konstytucji może nastąpić jedynie przez ustawę, którą musi poprzeć Przewodniczący
i Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych.

Podpis Przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych RSC:
Włodzimierz Molotin

Podpis Wiceprzewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych RSC:


