
NKP:n XXIII EDUSTAJAKOKOUKSEN  

PAATOS OSITTAISISTA MUUTOKSISTA 

NEUVOSTOLIITON KOMMUNISTISEN 

PUOLUEEN SAANTOIHIN

Neuvostoliiton kommunistisen puolueen XXIII edus
tajakokous päättää tehdä NKP:n sääntöihin seuraavat 
muutokset:

1. Jotta parannettaisiin entisestään NKP:een hyväk
syttävien laadullista tasoa ja lisättäisiin puoluejärjestö- 
jen vastuuta uusien jäsenten puolueeseen hyväksymi
sessä, säädetään että:

a) alle 23-vuotiaat nuoret liittyvät puolueeseen vain 
Yleisliittolaisen leniniläisen kommunistisen nuorisoliiton 
kautta. NKP reen liittyvät nuorisoliiton jäsenet esittävät 
nuorisoliiton piiri- tai kaupunkikomitean suosituksen, 
joka on samanarvoinen yhden puoluejäsenen suosituksen 
kanssa;

b) puolueeseen suosittelevilla on oltava vähintään vii
den vuoden jäsenyysaika puolueessa;

c) puolueen perusjärjestön puoluejäsenen hyväksy
mistä koskeva päätös tulee voimaan, jos sen puolesta on 
äänestänyt vähintään 2/3 kokouksessa olleista puolueen 
jäsenistä.

2. Puoluekurin edelleen lujittamiseksi ja kommunis
tien sääntöjen velvoitteita kohtaan tunteman vastuun 
kohottamiseksi:
a) täydennetään sääntöjen johdanto-osaa määräyksellä, 
että puolue vapautuu henkilöistä, jotka rikkovat NKP:n 
ohjelmaa ja sääntöjä ja käyttäytymisellään saattavat 
kommunismin arvokkaan nimen huonoon valoon;
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b) säädetään, että perusjärjestön päätös kommunistin 
puolueesta erottamisesta tulee voimaan, kun piirikomi- 
tea tai kaupunkikomitea on sen vahvistanut;

c) poistetaan puoluejäsenen kandidaatti jäseneksi siir
täminen puoluerangaistuksen muotona.

3. Ottaen huomioon monien puolue-elinten ja kommu
nistien ehdotukset sekä sen, että puolueessa vaalien 
yhteydessä tapahtuu puoluekomiteoiden kokoonpanon 
säännöllinen uudistuminen konkreettiset paikalliset olot 
sekä työntekijöiden toiminnalliset ja poliittiset ominai
suudet huomioonottaen ja että säännökset näissä kysy
myksissä eivät ole käytännössä osoittautuneet oikeiksi, 
pidetään epätarkoituksenmukaisena säilyttää NKP:n 
säännöissä edelleen säännöksiä, jotka määräävät puolue- 
elinten ja puoluejärjestöjen sihteereiden uudistamisen 
ja vaihtamisen normit. Tämän johdosta poistetaan 25 § 
säännöistä. 24 § täydennetään määräyksellä, että kaik
kien puolue-elinten vaaleissa — perusjärjestöistä keskus
komiteaan saakka — noudatetaan niiden kokoonpanon 
järjestelmällisen uudistamisen ja johdon jatkuvuuden 
säilyttämisen periaatteita.

4. Lisätään sääntöjen puolueen perusjärjestöjä koske
vaan osaan uusi pykälä, jossa määrätään, että yli 1.000 
jäsenen perusjärjestön puoluekomitealle voidaan liitto
tasavallan kommunistisen puolueen keskuskomitean lu
valla antaa piirikomitean oikeudet NKP:een hyväksy
mistä. puolueen jäsenten ja kandidaattien kirjaamista 
ja kommunistien henkilökohtaisten asiain käsittelyä kos
kevissa kysymyksissä. Näiden järjestöjen sisällä voidaan 
välttämättömissä tapauksissa perustaa puoluekomiteoita 
työosastoilla ja tuotantoyksikköjen puoluejärjestöille 
voidaan myöntää perusjärjestön oikeudet. Puoluekomi
teat, joille on myönnetty puolueen piirikomitean oikeu
det. valitaan kahdeksi vuodeksi.

5. Täydennetään sääntöjen 57 § määräyksellä, että 
sovhoosiin voidaan perustaa puoluekomitea 50 jäsenen 
järjestöön.
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6. Ottaen huomioon puoluejärjestöjen ehdotukset, että 
NKP:n säännöissä määriteltäisiin tarkemmin kokousten 
määräajat perusjärjestöissä niiden työolosuhteista, ra
kenteesta ja suuruudesta riippuen, säädetään, että alle 
300 jäsenen perusjärjestössä, jossa on työosastojärjes- 
töjä, yleinen puoluekokous pidetään vähintään kerran 
kahdessa kuukaudessa.

7. Määrätään säännöissä, että kaikkien liittotasavalto
jen kommunististen puolueiden edustajakokoukset pide
tään vähintään kerran neljässä vuodessa.

8. Edellytetään säännöissä, että edustajakokouksien 
välisenä aikana keskuskomitea voi tarpeen mukaan kut
sua koolle yleisliittolaisen puoluekonferenssin käsitte
lemään puolueen politiikan ajankohtaisia kysymyksiä ja 
että liittotasavaltojen kommunististen puolueiden kes
kuskomiteat voivat kutsua koolle tasavallan puolue
konferensseja.

Yleisliittolaisen puoluekonferenssin pitämisjärjestyk- 
sen määrää NKP:n keskuskomitea ja tasavaltojen puo
luekonferenssien pitämisjärjestyksen tasavaltojen kom
munististen puolueiden keskuskomiteat.

9. Edellytetään säännöissä, että Neuvostoliiton kom
munistisen puolueen keskuskomitea valitsee: keskus
komitean istuntojen välillä tapahtuvaa puolueen työn 
johtamista varten poliittisen toimikunnan (politbyroon) 
sekä jokapäiväisen työn, pääasiassa kaadereiden valin
nan ja toimeenpanon tarkastuksen johtamista varten 
sihteeristön. Keskuskomitea valitsee NKP:n keskuskomi
tean pääsihteerin.

Määräys, että keskuskomitea perustaa NKP.n keskus
komitean Venäjän federatiivisen sosialistisen hitto tasa
vallan toimikunnan, poistetaan sääntöjen 39 pykälästä.

10. Poistetaan sääntöjen 59 pykälästä maininta kan
san talousneuvostoista.
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