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EHDOTUS DEKREETIKSI 
POISKUTSUMISOIKEUDESTA78

Mikä tahansa valinnallinen elin tai edustajakunta voi
daan katsoa tosi demokraattiseksi ja todella kansan tahtoa 
edustavaksi vain siinä tapauksessa, jos tunnustetaan, että 
valitsijoilla on oikeus kutsua pois valitsemansa edustajat, 
ja jos tätä oikeutta myös käytetään. Tämä tosi demokratis- 
min periaatteellinen perusteesi, joka koskee poikkeuksetta 
kaikkia edustajakuntia, koskee myös Perustavaa kokousta.

Suhteelliset vaalit, jotka ovat demokraattisempia kuin 
enemmistövaalijärjestelmä, vaativat monimutkaisempia 
toimenpiteitä poiskutsumisoikeuden toteuttamiseksi, t.s. 
kansan valitsemien edustajien alistamiseksi todella kansan 
tahtoon. Mutta jokainen tällä perusteltu kieltäytyminen 
poiskutsumisoikeuden toteuttamisesta käytännössä, jokai
nen viivytys sitä toteutettaessa, jokainen tämän oikeuden 
rajoitus olisi demokratismin pettämistä ja täydellistä luo
pumista Venäjällä alkaneen sosialistisen vallankumouksen 
tärkeimmistä periaatteista ja tehtävistä. Suhteelliset vaalit 
edellyttävät vain poiskutsumisoikeuden muodon muunta
mista eivätkä lainkaan tämän oikeuden rajoittamista.

Koska suhteellisten vaalien perustana on puoluekantai- 
suuden tunnustaminen sekä se, että vaalin suorittavat jä r
jestyneet puolueet, niin kaikki suuret muutokset luokkien 
välisissä voimasuhteissa sekä luokkien ja puolueiden väli
sissä suhteissa, etenkin kahtiajakautumiset huomattavissa 
puolueissa, tekevät välttämättä tarpeelliseksi uusien vaa
lien toimittamisen siinä vaalipiirissä, jossa on selvästi ja 
epäilemättä havaittavissa epäsuhdetta toisaalta eri luok
kien tahdon ja niiden voiman sekä toisaalta valittujen 
edustajien puoluekannan välillä. Tosi demokratismin 
edut vaativat tällöin ehdottomasti, ettei uusien vaalien
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määrääminen olisi riippuvainen yksinomaan uudestaan 
valittavasta elimestä, t.s. ettei valittujen edustajain pyrki
mys valtakirjojen säilyttämiseen voisi estää kansaa täyttä
mästä tahtoaan, kutsumasta pois edustajiaan.

Sen vuoksi työläisten, sotilaiden ja talonpoikain edusta
jain Neuvostojen Yleisvenäläinen Toimeenpaneva Keskus
komitea päättää:

Jokaisen vaalipiirin työläisten ja sotilaiden edustajain 
Neuvostoilla, samoin kuin talonpoikain edustajain Neuvos
toilla on oikeus määrätä kaikkien kaupungin ja maaseudun 
edustuslaitosten sekä yleensä kaikenlaisten edustuslaitos
ten, siis myös Perustavan kokouksen, uudet vaalit. Neu
vostoilla on myös oikeus määrätä uusien vaalien toimitta- 
mispäivä. Itse uudet vaalit suoritetaan tavallisessa jä r
jestyksessä suhteellisten vaalien ankarien periaatteiden 
pohjalla.
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