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ՀԽՍՀՀԽՍՀՀԽՍՀՀԽՍՀ    երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ    սահմանադրությանսահմանադրությանսահմանադրությանսահմանադրության    
քննականքննականքննականքննական    վերլուծությունվերլուծությունվերլուծությունվերլուծություն    

ՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյան    ԱրմանԱրմանԱրմանԱրման    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... ԽՍՀՄ, ՀԽՍՀ, Սահմանադրություն, խորհրդարանա-
կան կառավարում, քաղաքական համակարգ, ժողովրդավարություն, հոդված, իշ-
խանության մարմիններ, ընտրական իրավունք, պետություն, քաղաքացիական 
հասարակություն, իրավունք 

ՀԽՍՀ քաղաքական համակարգը, որը ԽՍՀՄ քաղաքական համակարգի 
հիմնականում նույնատիպ տեղական արտահայտությունը կարելի է համարել, 
1930-ական թթ. բռնաճնշումների արդյունքում ավելի է ամրապնդվում, որի մասին 
համոզվել կարելի է նրա ընդունած երկրորդ սահմանադրության քննական վեր-
լուծությամբ, որն ընդունվել է ԽՍՀՄ 1936թ. սահմանադրության հիման վրա և բո-
լոր առումներով կրկնում է վերջինիս դրույթները: Ինչով պետք է պայմանավորել 
այն հանգամանքը, որ այս սահմանադրությամբ ավելի է ընդգծվում խորհրդային 
համակարգի տոտալիտար էությունը, որը մեղմորեն էր դրսևորվում առաջին 
սահմանադրությամբ: Կարծում ենք, որ պատասխանը մեկն է և հետևյալը՝ 1921-
25թթ. դեռևս պայքար էր գնում իշխանության համար, և տակավին պարզ չէր, թե ի 
վերջո ով պետք է հաղթանակ տանի այդ պայքարում, մանավանդ Վ. Ի. Լենինի 
մահվանից հետո: Այդ պայքարը շարունակվեց բավական տևական մի ժամանա-
կաշրջան և ավարտվեց Ստալինի հաղթանակով, որն ամենևին չի նշանակում, որ 
այլոց, օրինակ, Բուխարինի, Տրոցկու, Զինովևի, Կամենևի կամ մեկ ուրիշ նշանա-
վոր բոլշևիկի հաղթանակի դեպքում պետք է հանգեցներ ժողովրդավարական պե-
տության ձևավորմանը: Մեր խորին համոզմամբ, ով էլ գար իշխանության, դիկ-
տատուրան պահպանվելու էր, քանի որ այլ կերպ հնարավոր չէր հրով ու սրով 
բոլշևիկյան իշխանությունը պարտադրելուց հետո: Տարբերությունը թերևս կարող 
էր արտահայտվել խորհրդային սոցիալիզմի այս կամ այն դրույթների կիրառե-
լիության նպատկահարմարության հետ կապված միայն, որոնք առնչվում էին 
գյուղատնտեսության, արդյունաբերության և մշակութային քաղաքականության 
ոլորտներին, բայց ամենևին ոչ կառավարման մենիշխանական համակարգին: 
1920–ական թթ. կեսերից մինչև 30-ական թթ. կեսերը խորհրդային սոցիալիզմի 
ստալինյան ըմբռնումներն աստիճանաբար կյանքի կոչվեցին՝ հընթացս նրա 
իշխանության ամրպանդման, որը տեղի ունեցավ նախկին կուսակիցների դեմ 
անողոք պայքարով, որով նա լիարժեք հաղթանակ տարավ՝ միաժամանակ երբեք 
չդիպչելով լենինյան սոցիալիզմի դրույթներին, մի անձի, որը ՆԷՊ–ի որդեգրումով 
փաստորեն սկսել էր վերանայել դրանք, բայց որի ապագան վարագուրվեց Ստա-
լինի կողմից՝ դույզն անգամ չդիպչելով իր նախկին ուսուցչի անվանը, տեսու-
թյուններին և հեղինակությանը: Ինչպես ասում են, հրով ու սրով պարտադրվեց 
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նրա իշխանությունը, որն ուղիղ համեմատական էր հրով ու սրով սոցիալիզմ կա-
ռուցելուն, որի հաղթանակը ամրագրվեց 1936թ. սահմանադրությամբ, իսկ Հայաս-
տանում՝ այդ նույն սահմանադրության հիման վրա ընդունված 1937թ. սահմանա-
դրությամբ: 

Արդ, ինչպիսի քաղաքական համակարգ էր մատնանշում այս սահմանադրու-
թյունը: Փորձենք անկողմնակալ քննությամբ գտնել այս հարցի պատասխանը:  

Քաղաքական համակարգի առավել կամ պակաս ամբողջատիրական կամ 
ժողովրդավարական լինելը պայմանավորված է հասարակական շերտերի առկա-
յությամբ, որոնցից յուրաքանչյուրի նկատմամբ վերաբերմունքը պայմանավորված 
է դրա պետական, տնտեսական, քաղաքական, մշակութային և այլ առումներով 
պետության մեջ ունեցած դերով կամ իշխանությունների նկատմամբ ունեցած վե-
րաբերմունքով՝ հանդուրժելի կամ ոչ հանդուրժելի: Բայց անկախ այս ամենից՝ իշ-
խանությունների վերաբերմունքը յուրաքանչյուր շերտի նկատմամբ չի կարող լի-
նել անփոփոխ՝ բարյացակամության կամ ճնշումների տեսանկյուններից, 
որովհետև ամբողջատիրական վարչակարգերին բնորոշ է մշտական վտանգի գի-
տակցումը թեկուզ և իր գաղափարակից ուժերի կամ այն անձանց կողմից, որոնք 
տվյալ վարչակարգի անդավաճան ջատագովներ են ներկայանում: Ելնելով այս 
ամենից՝ կարևորում ենք հասարակական կառուցվածքը լուսաբանող գլխի վեր-
լուծությունը (գլուխ 1, Հասարակական կառուցվածքը) (Տե՛ս 2, 5-7): Մինչև այդ 
շեշտենք, որ այն բառացի կրկնությունն է ԽՍՀՄ 1936թ. սահմանադրության նույն 
գլխի միայն այն տարբերությամբ, որ այստեղ ԽՍՀՄ-ի փոխարեն գրված է ՀԽՍՀ, 
իսկ հոդվածների թիվը երկուսում էլ 12-ն է (Տե՛ս 1, 3-5):  

Գլխի հենց առաջին հոդվածն ունի հետևյալ բովանդակությունը. «Հայկական 
Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունը բանվորների և գյուղացինե-
րի սոցիալիստական պետականություն է» (2, 5): 

Այս ձևակերպումն այնքան էլ դյուրին չէ մեկնաբանել: Այնտեղ կա և´ ճիշտը, 
և´ վիճելին: 

Ճիշտը հետևյալն է՝ իսկապես Խորհրդային Միությունը և նրա բաղկացուցիչ 
մասերից Խորհրդային Հայաստանը մի երկիր էր, որտեղ բանվորներն ու գյուղա-
ցիները, այսինքն՝ ամենահիմնական սոցիալական շերտերի ներկայացուցիչներն 
իրենց իրավունքներով և պարտականություններով չէին ստորադասվում որևէ այլ 
շերտի, խորհրդային հասկացողությամբ՝ բուրժուազիային, և հասարակությունը 
բաղկացած էր հիմնականում նրանցից: Բայց գործնականում նրանք ոչ մի մաս-
նակցություն չունեին պետության կառավարմանը, որն իրականացնում էր 
բոլշևիկյան կամ կոմունիստական կուսակցությունը: Այլ արտահայտությամբ՝ 
նրանքնրանքնրանքնրանք    կազմումկազմումկազմումկազմում    էինէինէինէին    քաղաքացիականքաղաքացիականքաղաքացիականքաղաքացիական    հասարակությունը՝հասարակությունը՝հասարակությունը՝հասարակությունը՝    ձևականձևականձևականձևական    մասմասմասմաս    կազկազկազկազմեմեմեմե----
լովլովլովլով    քաղաքականքաղաքականքաղաքականքաղաքական    համակարգումհամակարգումհամակարգումհամակարգում: 

Քանի որ Խորհրդային Միության, ինչպես նաև Խորհրդային Հայաստանի ղե-
կավար քաղաքական մարմինը Կոմունիստական կուսակցությունն էր, ուրեմն 
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ձևական էր հոդված 2-ը, ըստ որի՝ Հայկական ԽՍՀ քաղաքական հիմքն էին կազ-
մում աշխատավորների դեպուտատների խորհուրդները, «որոնք աճել և ամրա-
պնդվել են կալվածատերերի ու կապիտալիստների իշխանությունը տապալելու, 
հայ ժողովուրդը ցարիզմի և ռուսական իմպերիալիստական բուրժուազիայի ազգա-
յին ճնշումից ազատագրելու, դաշնակցական ազգայնական հակահեղափոխությու-
նը ջախջախելու և պրոլետարիատի դիկտատուրան նվաճելու հետևանքով» (2, 5): 

Մի բան ակնհայտ է, որ Հայատանում խորհուրդները չէին ձևավորվել կալ-
վածատերերի և կապիտալիստների իշխանությունը, ինչպես նաև ցարիզմի և ռու-
սական բուրժուազիայի ազգային ճնշումը և դաշնակցական ազգայնական հակա-
հեղափոխությունը տապալելու արդյունքում, որովհետև ա) ցարիզմի տապալու-
մից հետո Հայաստանում ձևավորվել էր իրոք ժողովրդավարական մի պետու-
թյուն՝ հանձինս Հայաստանի I Հանրապետության, բ) այնտեղ խորհուրդներ 
ստեղծվել էին 1921թ. մայիսից հետո միայն, քանի որ 1920թ. դեկտեմբերի 2-ի 
Երևանի համաձայնագրով ՀՀ խորհրդայնացումից հետո մինչև 1921թ. Փետրվար-
յան ապստամբությունն իշխանությունն անցել էր Հեղկոմին, որը ոչ մի կապ չու-
ներ պրոլետարիատի դիկտատուրայի հետ: «ՊրոլետարիատիՊրոլետարիատիՊրոլետարիատիՊրոլետարիատի    դիկտատուրանդիկտատուրանդիկտատուրանդիկտատուրան» » » » 
ձևաձևաձևաձևականկանկանկան    եզրույթեզրույթեզրույթեզրույթ    էրէրէրէր, , , , քանիքանիքանիքանի    որորորոր    իրականումիրականումիրականումիրականում    եղելեղելեղելեղել    էէէէ    բոլշևիկյանբոլշևիկյանբոլշևիկյանբոլշևիկյան    դիկտատուրադիկտատուրադիկտատուրադիկտատուրա: Այստե-
ղից էլ՝ միանգամայն կեղծ է այն գլխի 3-րդ հոդվածը, որի համաձայն՝ «Հայկական 
ԽՍՀ-ում ամբողջ իշխանությունը պատկանում էր քաղաքի և գյուղի աշխատա-
վորներին՝ հանձինս աշխատավորների դեպուտատների խորհուրդների» (2, 5): 

Ճշմարտությանը մոտ են այս գլխի 4-11-րդ հոդվածները, որոնք բնութագրում 
են Հայկական ԽՍՀ տնտեսական հիմքը և սեփականության ձևերը: Ըստ Սահմանա-
դրության՝ տնտեսական հիմքն են կազմում արտադրության միջոցների «սոցիա-
լիստական սեփականությունը», որն ունի կամ պետական սեփականություն (հա-
մաժողովրդական ունեցվածք), կամ էլ կոոպերատիվ կոլտնտեսային ձևեր (2, 6): 

Գլխում հստակորեն տարանջատված են, թե որոնք են կազմում համաժո-
ղովրդական ունեցվածքը (հողը, նրա ընդերքը, ջրերը, անտառները, գործարաննե-
րը, ֆաբրիկաները, հանքահորերը, տրանսպորտի բոլոր տարատեսակները, բան-
կերը, ձեռնարկությունները, բնակարանային հիմնական ֆոնդը քաղաքներում և 
այլն) և կոոպերատիվ-կոլտնտեսային կազմակերպությունները՝ իրենց շարժա-
կան և անշարժ գույքով, իրենց տված արտադրանքով և այլն: 

Բնականաբար, Սահմանադրությամբ տրվում էր նաև անձնական սեփակա-
նության իրավունք, որը, բացի կոլտնտեսային հանրային տնտեսությունից ստա-
ցած հիմնական եկամուտից, տարածվում էր տնամերձ ոչ մեծ հողամասի, բնակե-
լի տան, անասունների, թռչունների և այլնի վրա: 

Կոլտնտեսականների հողը համարվում էր առհավետ սեփականություն: 
Հետաքրքիր է, որ 9-րդ հոդվածով թույլատրվում էր մենատնտես գյուղացի-

ների և տնայնագործների մանր մասնավոր տնտեսությունը, ուր բացառվում էր 
«ուրիշի աշխատանքի շահագործումը» (2, 7): 
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Քաղաքացիների անձնական սեփականությունը ժառանգելու իրավունքը 
տրվում էր 10-րդ հոդվածով: 

Մասնավոր մանր տնտեսությունների առկայությամբ հանդերձ տնտեսական 
կյանքի ուղղությունները դրվում էին ժողովրդատնտեսական պլանով, որը նշա-
նակում էր, որ երկար կյանք չէին կարող ունենալ նման տնտեսությունները, քանիքանիքանիքանի    
որորորոր    մասնավորմասնավորմասնավորմասնավոր    տնտեսությանտնտեսությանտնտեսությանտնտեսության    իրավունքըիրավունքըիրավունքըիրավունքը    ենթադրումենթադրումենթադրումենթադրում    էէէէ    արտադրությանարտադրությանարտադրությանարտադրության    պլապլապլապլանանանանա----
վովովովորումրումրումրում    տնտեսատերիտնտեսատերիտնտեսատերիտնտեսատերի    կողմիցկողմիցկողմիցկողմից::::    

Եթե Սահմանադրությունը գրեթե բացառում էր արտադրության միջոցների 
մասնավոր սեփականությունը, ապա նշանակում է, որ չէր կարող ժողովրդավա-
րական լինել քաղաքական համակարգը, որովհետև մարդու ազատ տնտեսական 
գործունեության արգելումը կամ սահմանափակումը հիմնականում բնորոշ է ամ-
բողջատիրական վարչակարգերին: 

Իսկ այն, որ Հայկական ԽՍՀ-ն ուներ ամբողջատիրական վարչակարգ, 
երևում է Սահմանադրության հետագա գլուխներից: 

Գլուխ II-ի («Պետական կառուցվածքը») ուշադիր քննությունից լիարժեքորեն 
ընկալելի է դառնում Հայկական ԽՍՀ-ի քաղաքական համակարգի բուն էությունը: 

Հոդված 13-ը հետաքրքիր է նրանով, որ այնտեղ շեշտվում է, որ ՀԽՍՀ-ն կամա-
վոր կերպով է միավորվել «իրավահավասար խորհրդային սոցիալիստական Հան-
րապետությունների» հետ՝ մեկ ընդհանուր պետություն (ԽՍՀՄ) կազմելով» (2, 8): 

Հայկական ԽՍՀ-ն, ըստ այդ հոդվածի, ապահովում է ԽՍՀՄ համար 
«հանձինս նրա իշխանության բարձրագույն մարմինների և պետական կառավար-
ման մարմինների՝ այն իրավունքները, որոնք սահմանված են ԽՍՀՄ Սահմանա-
դրության 14-րդ հոդվածով» (2, 8): 

14-րդ հոդվածը մատնանշում է այն լիազորությունները, որոնք ունի միայն 
ԽՍՀՄ-ը (այլ պետությունների հետ պայմանագրեր, պատերազմի և խաղաղու-
թյան հարցեր, Սահմանադրության կատարման վերահսկողություն, միութենա-
կան հանրապետությունների միջև սահմանների փոփոխության հաստատում, 
ԽՍՀՄ պաշտպանության կազմակերպում և զինված ուժերի ղեկավարում և այլն) 
(Տե՛ս 1, 5-7): 

Փաստորեն, այս հոդվածով պետության համար ամենագլխավոր գործա-
ռույթները վերագրված էին ԽՍՀՄ բարձրագույն իշխանություններին, որը նշանա-
կում է նրա՝ որպես քաղաքական միավորի ինքնուրույնության անհնարինություն, 
և որը երբեք չէր կարող ենթադրել ժողովրդավարական քաղաքական համակարգ: 

Հայկական ԽՍՀ պետական իշխանության բարձրագույն իշխանությունների, 
ըստ այս Սահմանադրության, գոյությունն ուղիղ համեմատական է, համաձայն 
քաղաքագիտական սահմանումների, դրանց ժողովրդավարական սկզբունքներով 
ձևավորված լինելուն, բայց միայն տեսականորեն: Գործնականում մատնանշված 
քաղաքական համակարգը չի եղել: 

Ըստ Սահմանադրության՝ Հայաստանի քաղաքական համակարգը բնութա-
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գրելու համար կարևոր է գլուխ III-ը, որը վերաբերում է պետական իշխանության 
բարձրագույն մարմիններին և քաղաքացիների իրավունքներին ու պարտակա-
նություններին, և ընտրական համակարգին վերաբերվող 8-րդ և 9-րդ գլուխները: 

Համաձայն III գլխի 20-րդ հոդվածի՝ ՀԽՍՀ պետական բարձրագույն 
մարմինը Հայկական ԽՍՀ Գերագույն Խորհուրդն է (2, 10), որն ընտրվում է չորս 
տարի ժամանակով՝ 5000 բնակչից մի պատգամավորի հաշվով: 

Հոդված 23-ի բովանդակությունն այն տպավորությունն է ներշնչում, որ Գե-
րագույն խորհուրդն իրոք «Հայկական ԽՍՀ միակ օրենդիր մարմինն է» (2, 11): 

Բայց սա միայն արտաքուստ, որովհետև իրականում այդ Գերագույն 
խորհուրդը միայն օրենքներ հաստատող էր, որոնք նախապես որոշում և ընդու-
նում էր իշխող կուսակցությունը: ԱյլԱյլԱյլԱյլ    խոսքերով՝խոսքերով՝խոսքերով՝խոսքերով՝    ԳերագույնԳերագույնԳերագույնԳերագույն    խորհուրդըխորհուրդըխորհուրդըխորհուրդը    միայնմիայնմիայնմիայն    
կոմկոմկոմկոմկուսիկուսիկուսիկուսի    որոշումներըորոշումներըորոշումներըորոշումները    վավերացնողնվավերացնողնվավերացնողնվավերացնողն    էրէրէրէր    ևևևև    ոչոչոչոչ    ավելինավելինավելինավելին: 

Հետագա հոդվածների ընթերցումը շարունակում է խաբուսիկ տպավորու-
թյունների ներշնչումը, համաձայն որոնց՝ ԽՍՀՄ-ը և նաև ՀԽՍՀ-ն խորհրդարա-
նական կառավարման տիպի պետություն էր, որն ուներ իր գերագույն օրենսդիր 
մարմինը, վերջինս ընտրում էր իր նախարարությունը՝ բաղկացած նախագահից, 
երկու տեղակալից, քարտուղարից և ինն անդամից (2, 11): Գերագույն խորհուրդն 
ընտրում էր կառավարությունը, որը կոչվում էր Հայկական ԽՍՀ Ժողովրդական 
կոմիսարների խորհուրդ: 

Գլուխ 4-ի («Հայկական ԽՍՀ պետական կառավարման մարմինները») հոդ-
ված 4-ում հետևյալն ենք կարդում. «Հայկական ԽՍՀ Ժողովրդական Կոմիսարնե-
րի Խորհուրդը պատախանատու է Հայկական ԽՍՀ Գերագույն Խորհրդի առաջ և 
հաշվետու է նրան, իսկ Հայկական ԽՍՀ Գերագույն Խորհրդի սեսիաների միջև ըն-
կած ժամանակահատվածում՝ Հայկական ԽՍՀ Գերագույն Խորհրդի նախագահու-
թյան առաջ, որին հաշվետու է» (2, 14): 

Ինչպես համոզվում ենք, սա խորհրդարանական պետության կառավարման 
համակարգին բնորոշ ձևակերպում է, այսինքն՝ Խորհրդային Միության և նրա 
գրեթե կրկնօրինակ Հայկական ԽՍՀ-ն այս սահմանադրությամբ լրիվ համապա-
տասխանում է խորհրդարանական կառավարման համակարգ ունեցող պետու-
թյունների չափանիշներին: Բայց միայն Սահմանադրությամբ, քանի որ անհնար է 
ժողովրդավարական օրենսդիր մարմին առանցառանցառանցառանց    կուսակցականկուսակցականկուսակցականկուսակցական    բազբազբազբազմամամամազազազազանունունունու----
թյանթյանթյանթյան, , , , անհնարանհնարանհնարանհնար    էէէէ    ժողովրդավարականժողովրդավարականժողովրդավարականժողովրդավարական    կառավարմանկառավարմանկառավարմանկառավարման    համակարգհամակարգհամակարգհամակարգ    քաղաքականքաղաքականքաղաքականքաղաքական    
այլախոհությանայլախոհությանայլախոհությանայլախոհության    մերժելիությանմերժելիությանմերժելիությանմերժելիության    պայմաններումպայմաններումպայմաններումպայմաններում, , , , որիցորիցորիցորից    հետևությունըհետևությունըհետևությունըհետևությունը    մեկնմեկնմեկնմեկն    է՝է՝է՝է՝    
ԽորհրդայինԽորհրդայինԽորհրդայինԽորհրդային    ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի    օրենսդիրօրենսդիրօրենսդիրօրենսդիր    մարմնիմարմնիմարմնիմարմնի    ղեկավարությանղեկավարությանղեկավարությանղեկավարության, , , , մինչևմինչևմինչևմինչև    այդայդայդայդ    օրենսօրենսօրենսօրենս----
դիրդիրդիրդիր    մարմնիմարմնիմարմնիմարմնի    անդամներիանդամներիանդամներիանդամների    ընտրությանընտրությանընտրությանընտրության    գործընթացըգործընթացըգործընթացըգործընթացը    ձևականձևականձևականձևական    էրէրէրէր, , , , որըորըորըորը    նշանակումնշանակումնշանակումնշանակում    
էէէէ, , , , որորորոր    կառավարությանկառավարությանկառավարությանկառավարության    ընտրությունըընտրությունըընտրությունըընտրությունը    ԳերագույնԳերագույնԳերագույնԳերագույն    խորհրդումխորհրդումխորհրդումխորհրդում    էլէլէլէլ    ձևականձևականձևականձևական    էրէրէրէր: : : : ԹեԹեԹեԹե´ ´ ´ ´ 
ԳեԳեԳեԳերագույնրագույնրագույնրագույն    խորհրդիխորհրդիխորհրդիխորհրդի    պատգամավորներըպատգամավորներըպատգամավորներըպատգամավորները    ևևևև    թեթեթեթե´ ´ ´ ´ վերջինիսվերջինիսվերջինիսվերջինիս    ընտրածընտրածընտրածընտրած    կակակակառառառառավավավավարուրուրուրու----
թյանթյանթյանթյան    ևևևև    նրանրանրանրա    անդամներիանդամներիանդամներիանդամների    ընտրությունըընտրությունըընտրությունըընտրությունը    ծրագրվածծրագրվածծրագրվածծրագրված    էրէրէրէր    դեռևսդեռևսդեռևսդեռևս    այդայդայդայդ    ընընընընտրուտրուտրուտրությունթյունթյունթյուննենենենե----
րիցրիցրիցրից    առաջ՝առաջ՝առաջ՝առաջ՝    ղեկավարղեկավարղեկավարղեկավար    միակմիակմիակմիակ    կուսակցությանկուսակցությանկուսակցությանկուսակցության    կողմիցկողմիցկողմիցկողմից: Բայց տեղն ու տեղը կուզե-
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նայինք ավելացնել, որ եթե միակուսակցական համակարգի դեպքում ընտրու-
թյունները ձևական էին, դրանից ենթադրելի չէ, որ բոլոր բազմակուսակցական 
կամ երկկուսակցական համակարգերում ընտրությունները կարող են միանգա-
մայնորեն ժողովրդավարական լինել: Խորհրդային օրենսդիր մարմինների ընտ-
րությունները, ժողովրդավարական չլինելով, կեղծ չէին և չէին էլ կարող այդպի-
սին լինել, որովհետև ընտրվում էին մեկ կուսակցության թեկնածուներ, կուսակ-
ցություն, որը չուներ իր այլընտրանքը, և որի վերին օղակները նախապես 
որոշում էին, թե ով պետք է անցնի: 

Արդյունքում ստացվում է հետևյալ պատկերը. 
1. Կոմունիստական կուսակցությունը որոշում է և պարտադրում քաղաքա-

կան համակարգը: 
2. Նրա նախատեսած անձինք են ընտրություններով, թեպետ ձևական, նե-

րառվում օրենսդիր բարձրագույն մարմնում, տվյալ դեպքում՝ Գերագույն 
խորհրդում: 

3. Այդ պատգամավորները Խորհրդային պետության աշխատավորական 
լինելու տեսական հիմքով ընտրվում են սոցիալիստական գրեթե բոլոր 
շերտերից, բայց նրանց մեծամասնության ներկայությունն օրենսդիր 
մարմնում կրում է ձևական բնույթ: 

4. Կառավարությունը նույնպես չի ընտրվում ժողովրդավարական ճանա-
պարհով, քանի որ նրա՝ նախապես ծրագրված անդամները և նախագա-
հը՝ որպես կոմկուսի անդամներ, անպայմանորեն ընտրվում էին Գերա-
գույն խորհրդում: 

Այս ամենը վերաբերում է նաև պետական իշխանության տեղական մարմին-
ներին: 

Այնուամենայնիվ, այս սահմանադրությամբ ևս քաղաքացիների հիմնական 
իրավունքների և պարտականությունների (գլուխ VIII) մատնանշող հոդվածնե-
րում զգալի են իսկապես ժողովրդավարական պետության տարրեր, որոնք, սա-
կայն, չեն առնչվում քաղաքական գործունեության հետ: Դա նախ և առաջ վերա-
բերում է աշխատանքի իրավունքին, որովհետև ցանկացած պետություն, ինչքան 
էլ լինի ժողովրդավարական, չի կարող ընդունելի լինել բուն իր ժողովրդի տարբեր 
սոցիալական շերտերի կողմից, եթե նրանց չի ապահովում աշխատանքով: 

Իսկ ՀԽՍՀ Սահմանադրության VIII գլխի 93 հոդվածի տակ հետևյալն ենք 
կարդում. «Հայկական ԽՍՀ քաղաքացիները ունեն աշխատանքի իրավունք, 
այսինքն՝ աշխատանք ստանալու իրավունք, իրենց աշխատանքի քանակի և որա-
կի համապատասխան վարձատրությամբ» (2, 24): 

Այս հոդվածը ԽՍՀՄ և ՀԽՍՀ Սահմանադրությունների ամենագնահատելի 
հատկանիշներից մեկն է, քանի որ ի վերջո պետք է ընդհանրության հասնի այն 
պարզ ճշմարտությունը, որ ժողովրդավարությունը կամ հայրենասիրությունը 
ոչինչ ասող եզրույթներ են մնալու այնքան ժամանակ, քանի դեռ մարդը կամ քա-
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ղաքացին ունեն հանապազօրյա հաց վաստակելու խնդիր: Իսկ խորհրդային հա-
մակարգը դրա հնարավորությունը տալիս էր՝ անկախ իր քաղաքական համա-
կարգի բռնապետական էությունից: 

Նույնը վերաբերում է նաև հանգստի, կրթության և այլ իրավունքներին: 
Հակառակ այս ամենին՝ դարձյալ միայն տեսականորեն են ամրագրված 

(հոդված 100) խոսքի, մամուլի, ժողովների և միտինգների, փողոցային երթերի և 
ցույցերի ազատության երաշխիքները (2, 26): Դասագրքային ճշմարտություն է, որ 
դրանք գործնականում անհնար են միակուսակցական համակարգի պայմաննե-
րում: 

Ահա սրանք են ՀԽՍՀ երկրորդ սահմանադրության այն կարևորագույն 
դրույթները, որոնք հարկ համարեցինք ենթարկել քննության: 

Վերջնական եզրակացությունները հետևյալներն են. 
Առաջին. ՀԽՍՀ 1937թ. Սահմանադրությունն իր բովանդակությամբ ենթա-

դրում է խորհրդարանական կառավարման տիպի պետության սահմանադրու-
թյուն: 

Երկրորդ. Իրականում այդ Սահմանադրությամբ Հայաստանն ամբողջատի-
րական վարչակարգ ունեցող մի պետություն էր, որի հակառակը հնարավոր չէ 
միակուսակցական համակարգ ունեցող պետությունների առկայության պայման-
ներում: 

Երրորդ. Անկախ այս ամենից՝ քաղաքացիական հասարակությունը կայա-
ցած էր, քանի որ ամբողջատիրական քաղաքական համակարգն ամենևին չի բա-
ցառում ժողովրդավարական պետություններին բնորոշ այնպիսի հատկանիշներ, 
ինչպիսիք են աշխատանքի, կրթության, հանգստի և այլ իրավունքները: 

    
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունների Միության Սահ-

մանադրությունը (հիմնական օրենք), հրատարակություն ԽՍՀՄ ԿԴԿ, 
Մոսկվա, Կրեմլ, 1937թ.:    

2. Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության Սահմանա-
դրությունը (հիմնական օրենքը), Պետհրատ-Քաղաքական գրականության 
հրատարակություն, Յերեվան, 1938թ.:    
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государство, гражданское общество, право 

На основе Конституции СССР 1936 г. в 1937 г. была принята вторая конститу-
ция АССР, которая по своему содержанию предполагала существование государ-
ства с парламентским типом правления. На самом деле, согласно этой Конституции 
Армения представляла из себя государство тоталитарного типа, что неизбежно в 
условиях однопартийной политической системы. Однако при всем этом граждан-
ское общество было состоявшимся, поскольку тоталитарная политическая система 
не исключает такие черты, присущие демократическим государствам, какими 
являются право на труд, образование, отдых и т.д.  
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SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: USSR, ASSR, Constitution, parliamentary government, political system, 

democracy, article, government bodies, election law, state, civil society, law 
On the basis of the Constitution of the USSR of 1936 the second constitution of 

ASSR was adopted in 1937 which supposed the existence of a state of a parliamentary 
type of government. As a matter of fact according to this constitution Armenia was a 
totalitarian state which is inevitable in the conditions of the existence of one political 
party. However, the civil society was created since a totalitarian political system does 
not exclude such features of a democratic state as rights to work, education, rest, etc.  
        


