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flertalet moderna diktatu¡e¡ kan den maktkoncentration hos ett parti eller en person,

i realiteten fôreligger, icke utläsas ur för-

i den ryska diktatr¡ren var i själva verket,
förr såsorn nu, det korirmunistiska partiets och

som av gammalt betraktas som karakteristiska
fõr demokratin, åteifinnas även i diktatu¡en.

dess leda¡es genom hela statsapparaten såikra-

som

fattningstexten. En rad metode-r och organ,

Val och folkomrösüdngar hållas, octr röstrãtten är lika utsträckJ som i stater med verklig
folkstyrelse. Det för diktatureiì väsentliga, undertryckandet av de medborgerliga friheterna
och fö¡budet mot all potitisk verksamhet utanföi det härskande partiet, framgår oftaicke alls,
eller endast anÇdningsvis, av författningsbestämmelserna; man måste gå till skilda lagar
och förordningar och framför allt till regimens
verkringssätt i praktiken för att faststäIla, hur
det på dessa punkter faktiskt förhåller sig.
' Det sagda gäller även, och gäller numera i
- särskilt hög grad, den kommr-¡nistiska diktaturen. Redan enligt de ursprungliga kommunistiska författ¡ringarnâ, den ryska.av år 1918 och
de Socialistiska sovjetfepublikernas förbunds
av år 1923, var, fornr,ellt sett, ett i huvudsak
demokratiskt sl¡stem hä¡skande. Den på två
kam¡ar fördelade församling, som nä¡mast motsvarade vår riksdag, valdes indi¡ekt av folket,
och de organ, som handhade regeringsmakten.
framgingo likaledes 5rtterst ur folkval. Några
moment funnos dock, som stodo i öppen motsättning till en demok¡atisk ordiring. Sålunda
vai rôstávgivningen ö¡pen, vilket gjorde det
möjligt för det styrande partiet att utäva detaljkontroll över de rästande; i de¡nokratin anses
ellmänt den hemliga röstningen vicl folkval
¡ödvändig ftir att ftirekomma påtryckning och
repressalie¡ mot politiskt misshagliga. Vidare
voro valen till de högsta representativa organen indirekta, i ända tiU 7 à 8 etapper, och för
mandaffördelningen gällde besfámmelser, som
i hög grad gynnade st'äderna, där kommunismen hade sina starkaste fästen, på landsbygdens bekostnad. Slutliien voro vissa gruiper
företagare, affärsmän, mrrnav medborgare

'

stater av demokratisk typ rösträtten icke sällan var långt mera begränsad. Det väsendigá

ka¡ o. s. v. -uteslutna från rtisträtt" Dessa
- emcllertid från början mycket
grupper voro

små och blevo, i och med socialiseringsverksamhetens fortskridande, allú mindre. Rätt att
rösta uppnåddes redan vid aderton års ålder,
och de utesluûra kategorierna torde ej ha uppgått till mer än fura eller fem procent av befolloringen äver denna ålder.
I den ryska debatten, och icke minst i den
kommunistiska propagandan i utlandet, erkändes gärna detta skede, att proletariatek
diktatu¡ k¡ävde dylika rästrättsbegränsningar;
borgarklassen måste hållas borta från politiskt
inflytande. Man kan till och med påstå, att
kommunisterrra med förkärlek framhävde begränsningarna i fraga såsom något specielit
för Sovjetunionen. þ dessa begränsningar
voro lätta att försvara: de gällde blott ett litet
låt¿I, och den ryska regimerÌ kunde därför tætecknas som den överväldigande majoritetens
diktâtur över en försvinnande liten minoritet.
Då det taladès om den ryska diktaturen, låtsades man ofta, som om det centrala i denna vo¡e uteslutandet'av någta procent av folket från
riisträtt, och man erinrade om, att i borgerliga

de maktställning.
Det sagda äf nódvändigt fär förståendet.av
den betydelse, man på kommuhistiskt håll tillmätte den nya förfathringen av år 1936. Denna
tillkom efter 1934 års ornläggiring av den kommunistiska taktiken, varmed fäljde intuäde i
Nationernas färbund, folkfrontspolitik i skilda
stater samt närmande mellan Sovjetunionen
och väst¡nakterna. I dénna situation var dèt av
våirde att ställa det ryska stafsskicket i så demok¡atisk dager som möjligt och detta var det
uppenbara syftet med utarbetandet av en ny
författning.
Statsskickets allmänna organisatoriska uppbyggnad är icke av störte intresse. De sociâlistiska sovjetrepgblikernas union består av
elva delstater, av vilkas folkmåingd den ryska

republiken omfattar ungefär två tredjedelar.
lV[akten är i så hög grad samlad i förbundsstaten; att det federativa draget blir av ringa intresse. Sålunda höra till förbundsstaten icke
blott útrikespolitik, försvar, handel och kom-
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medborgare, som uppnått ader- alla
ton års ålde¡. Genom dessa ändringar har.
dantag

försähades i diskussionen liring författningsf<irslaget, Sovjetunionen blivit en alltigenom
demok¡atisk stat.

I förfathingen ingår även en s. k. rättighetsförklaring, som till sto¡a delar är av sa+Fa
innehåll, som rnån är van vid att finna i moderna demokratiska statsskick. IIãr tal¿s om
likstãllighet inellan könen och mellan olika raser, om yttrandefrihet, trycldrihet, försanrlingsoch föreningsfrfihet "i öv-erensstä¡nm.else'med
de arbetandes int¡essen".

Endast

på några

punkter

sk5rmtar det -centrala faktum,

'

föffattningen

att makten åir

koncenherad hos det kommunistiska partiet
S,ålunda sâges

munikationer utan även

i

huvudsak reglerin-

gen av nåiringslivet, privabätten och straffrät-

ten, socialpolitik och uppfostringsfrfuor. För-

ãr uppbyggd efter det
amerikanska mönster, som följts i så många
färbundsstater. I den ena kammaren är folkbundets representation

mãngden avgörande för mandadördelningen;
en repiesentant komner på 3m-000 innevånare. I den and¡a kamma¡en sitta tjugofem representanter för varje stat; härtill komma en

del representanter för områden inom staterna
med viss självstyrelse. Denna representation
har i princip den lagstiftande makten, ehuru
överlåtelser

till de verkställande

organen av

särskilda rättsområden kunna ske- Den egentliga regeringsmakten utävas dels av ett presidium, som väljes av representationen och nåirmast motsvarar statschefen i andra länder,
dels folkkommissa¡iernas råd, som likaså väljes av representationen och som har ungefär
sarn¡na uppgifter som en ministår i en dèmo-

kratisk stat. Men kan måh¿inda säga, att ordfäranden

i

pr-esidiet har sarrma ställning som

i

en parlamentarisk republik, medan ordfäranden i follùommissariernas råd
kan jämf<iras med en prerniärininister.
Det främst nya i författningen, som i propagandan givik utomordentlig betydelse, ãr
emellertid, att valen till representationen äga
en formellt alltigenom demokratisk karaktär.
Valen äro di¡ekta och röstavgivningen hemlig,
íågon åt t¡l¡¡ad i inflytande mell¡l stad och
land förekom¡rrer icke såsom tidigare, röstberättigade åi¡o
med fuilständigt oviktiga unpresidenten

-

i

den bestå¡nmelse (art.

126),

som beúrandla¡ föreningsfrfüet: ."De mest aktiva och målmedvekra medborgama ur arbetarklassens led och från andra arbetande skikt

i Sovjetrmionens koumunistiska parti, som är de arbetandes förtrupp i

sammansluta sig

deras kamp för det socialistiska systemets befästande och utveckling odr bildar den ledande
kärnan av'de arbeta¡des alla organisatiouer,
både samhälleliga och st¿tliga." å,n viktigare
är ên annan bestämmelse (art. 141) enligt vilken kandidater :r¡id valen kunna uppställas
blott av'"kommunistíska partiorganisationer,

facldireningar, kooperativa

org¿rnisationer,

ungdornsorganisationer och kulfurella förezringar". Nfuot ftitt partisystem får alltså ej finnas. Kandidater få uppställas êndast av det
kornmunistiska partiet och av vissa organisationer, som helst kontrolleras av detta. Man
får med and¡a ord blott ¡östa på av de härskande godkända personer. Stalin motiverade
vid förfatûdngens antagande detta därmed, att
eftersom några klasser ej funnes i Sovjetunionen, kunde där ej heller finnas några partier!

Diktaturens innel¡ärd framgår fr'ìmst

av

andra bestämmelser och av det praktiska handlandet, Personer, som driva kontra¡evolutionär propaganda, d. v. s. opponera mot den av
partiet dirþerade statens politik, hemfalla till
straff, vilkas hårdhet èir väl känd. På dessa octr
andra punkter är den ¡o¡¡6¡¡¡¡i5ficÞa dik-taturen utomordentligt lik den tyska och italienska.
Den demok¡atiska förklädnaden är emellertid
något mindre genomskinlig i Sovjetunionen,
oeh detta ha¡ sannolikt va¡it- av visst vä¡de i

den internationella propagandan.
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