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DE ONTWIKKELING VAN HET
ST~FSTELSEL ~

SOVJET-RUSLAND
t9t7- t9~7

F. T. LINDEBOOM

STELLINGEN
I.
Ondanks den duidelijk aanwijsbaren invloed van het stelselFe r r i op de Strafcodex der R .S.F.S.R. van I926, is dit Wetboek
van typisch bolsjewistisch karakter.

Il.
Het is niet zoozeer de hanteering van het analogie-principe op
zichzelve, welke in Rusland tot desorganisatie van het rechtsleven
leidde, als wel de dienstbaarmaking van dit beginsel aan de regeeringspolitiek.

lIl.
De Planwirtschaft lil Rusland heeft nog niet tot harmonieuse
behoeften voorziening gevoerd.

IV.
Het streven naar generale preventie behoeft niet, en behoort ook
niet in botsing te komen met het beginsel: straf naar schuld.

V.
Indien een gedetineerde een onvoorwaardelijke straf ondergaat,
welker duur een voorwaardelijke invrijheidsstelling toelaat, en hij
daarnaast te zijnen laste heeft een voorwaardelijke veroordeeling - al
dan niet gecombineerd met een onvoorwaardelijke straf - , welker
tenuitvoerlegging de rechter niet bevolen heeft, moet het verleenen
van een V. I. van de eerstgenoemde onvoorwaardelijke straf, in het
algemeen onwenschelijk worden geacht.
VI.
Het is gewenscht, dat aan de directies van Rijksopvoedingsgestichten en -tuchtscholen meer vrijheid wordt toegestaan bij de
samenstelling van de menu's.

VII.
Het veelvuldig eischen van de eedsaflegging in de Nederlandsche
wetgeving en practijk schaadt het plechtig godsdienstig karakter van
deze handeling.

VIII.

•

Het absolute, exclusieve karakter van het Romeinsche dominiumbegrip, vindt zijn oorsprong niet, gelijk von Jhering meent, in het
individualistisch wilsprincipe.

IX.
De ontwikkeling van de werking van de collectieve arbeidsovereenkomst in Nederland sedert 1920, heeft niet die uitbreiding tengevolge gehad, welke men aanvankelijk in de kringen der christelijksociale beweging had verwacht.

X.
Bij het Strooppot-arrest heeft de Hooge Raad terecht geweigerd
het in zijn arrest van 19 19 geformuleerde materieele onrechtmatigheidsbegrip toe te passen op daden door de overheid als zoodanig
verricht.

XI.
De theorie, welke de rechtssubjectiviteit van de stichting qua talis
loochent, en de individuee1e bestuurders als ambtelijke gerechtigden
tot het stichtingsvermogen aanwijst, is als in strijd met den werkelijken rechtstoestand te verwerpen.

XII.
De gemeenteraad van Nijmegen heeft bij de reorganisatie van de
burgerlijke armenverzorging te dier plaatse het burgerlijk armbestuur
opgeheven, zonder een nieuwe burgerlijke instelling in den zin van
art. 3 Armenwet in het leven te roepen, zoodat B. en W. ex art. 30
Armenwet het orgaan van burgerlijke armenverzorging vormen.
Voor de uitoefening van deze taak is een nieuwe tak van dienst in
den zin van art. 252 Gemeentewet ingesteld. (Nadere bijzonderheden in het Tijdschrift voor Arm wezen, Maatschappelijke hulp
en Kinderbescherming van 10 Febr. 1936).
Deze handelwijze is uit staatsrechtelijk oogpunt zeer bedenkelijk.
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Nu het moment gekomen is, waarop de tijd van academische
studie voor mij ten einde loopt, is het mij een behoefte, uiting te
geven aan het gevoel van dankbaarheid, dat mIJ jegens God en
vele menschen vervult.
M et name gaat mijn dank uit naar de Hoogleeraren van de
Juridische Faculteit, wiet1 onderwijs ik met ,zooveel genoegen heb
gevolgd.
In het bijzonder ben /k U, hooggeleerde Do 0 y e wee r d, zeer
gewaardeerde Promotor, erkentelijk voor den steun, dien Gij mij
bij de vervaardiging van dit proefschrift gegeven hebt door Uw
waardevolle raadgevingen en het toezicht, dat Gij op de resultaten
van mijn studie oefendet. Niet alleen hebt Gij veel van Uw kostbaren tijd opgeofferd, opdat mijn promotie op het door mij gewenschte tijdstip zou kunnen geschieden, maar ook waart U mij
dadelijk terwille, toen ik mijn onderwerp specialiseerde in anderen
zin, dan aanvankeliJk in de bedoeling lag. Steeds heb ik het als een
voorrecht beschouwd, dat ik aan de Vrije Universiteit mijn wetenschappelijke vorming mocht ontvangen. Daarbij waren het met name
de door U voorgedragen beschouwingen, die mij van stonde aan
boeiden en sindsdien blijvenden indruk op mij maakten. Het is voor
mij een groote voldoening, dat ik mij bij de bewerking van mijn
gegevens in zekeren zin een leerlinge van U heb kunnen betoonen.
Ook wil ik van deze plaats dank brengen aan allen, die mij op
de een of andere wijze bi} het verzamelen van de stof van dienst
zijn geweest. In het bijzonder mag ik hier wel noemen de Amsterdamsche Gemeentelijke Universiteitsbibliotheek , die, naar mij is gebleken, met recht den naam heeft, dat zij immer de meest hoffelijke
dienstvaardigheid betoont. Aan U, lieve Ouders, betuig ik mijn zeer hartelijken dank, dat
U mij een universitaire ontwikkeling hebt doen ontvangen.

Wel op zéér bijzondere wijze heb ik ondervonden, lieve aanstaande
Schoonouders, welk een voorrecht het kan zijn, .in ee11t drukkersfamilie te worden opgenomen.
Van degenm, die mij bij de afwerking van mijn proefschrift van
dienst zijn geweest, moge ik tenslotte nog enkele namen noemen:
Buitengewoon aangenaam, Ar no I d, vond ik het, dat de technische verzorging onder jouw kundige en prettige leiding geschiedde.
Den "wakkeren bijstand", dien jij, Luc i e, mij reeds vóór de
plechtige ure betoond hebt, zal ik niet licht vergeten.
Last not least, E ver t, wil ik uiting geven aan het gevoel
van groote dankbaarheid, dat ten opzichte van jou mijn hart vervult. De trouwe, rustige hulp, die jij mij - vooral deze laatste,
over-bezette, weken -

hebt geboden, is voor mij van onschatbare

waarde geweest, en zal een kostbare herinnering blijven,
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VERKLARING VAN EENIGE AFKORTINGEN.
Freund

Dr H . Fr eu n d. Strafgesetzbuch der R.S.F.S.R .• nebst GerÎchtsIJerfassungsgesetz und Strafprozeszordnung. Bensheimer.
Mannbeim 1925.
Ga lias
Dr W. Ga 11 a s. Strafgesetzbuch der R.S.F.S.R.. de Gruyter
en Co.. BerIin 193 I.
Monatschrift für Kriminalspychologie und Strafrechtsreform.
M.f.Kr.ps.u.Str.
Nieuwe Economische Politiek.
N.E.P.
Russische Socialistische Federatieve Sovjet-Republiek.
R .S.F.S.R.
U.d.S.S.R.
Unie der Socialistische Federatieve Sovjet-Republieken ..
UdSSR -Dienst
UdSSR-Dienst der Anti-Komintern (Gesammtverband deutscher anti- komm unlstischer Vereinigungen 1) .
Z.f.O.R.
Zeitschrift für Ost-Recht.
Z .f.O .E.R.
Zeitschrift für Ost-Europäisches Recht.
Z .f.d.ges.Str.
Zeitschrift für die gesammte Strafrechtswissenschaft.
1) Zie Inleiding. noot 4.

INLEIDING.
Das Strafrecht ist vielleicht der beste Kulturmesser
den es gibt.
J e 11 i nek.

Toen ik mij zette tot het schrijven van een strafrechtelijke verhandeling, lag het oorspronkelijk niet in mijn bedoeling, de hier
behandelde stof tot bijzonder en uitsluitend object van studie te
maken.
Doch nauwelijks had ik een aanvang met mijn onderzoek gemaakt,
of ik gevoelde mij , terwijl ik hier en daar nog grasduinde in de
wetenschappelijke literatuur, reeds dadelijk aangetrokken tot de
publicaties over het Russische strafrecht. Daarom begon ik met na
te gaan, inhoeverre het Sovjet-strafrecht iets bood, wat als illustratie
kon dienen voor de beschouwingen, die ik voornemens was te geven
over de beteekenis van den in den jongsten tijd zoo sterk op den
voorgrond gekomen generaal-preventieven factor in het strafrecht.
Daarbij concentreerde zich mijn aandacht echter hoe langer hoe meer
op den ontwikkelingsgang van het bolsjewistische strafrecht. Met
klimmende belangstelling maakte ik aanteekening op aanteekening,
totdat, bijna ongemerkt, een aanzienlijk aantal gegevens verzameld
was.
Dat ik thans het resultaat van mijn studie in dezen vorm publiceer,
heeft meer dan één reden.
In de eerste plaat& is mij opgevallen, dat in ons land aan de
bolsjewistische strafrechtswetenschap en -practijk slechts uiterst
weinig aandacht is geschonken.
Misschien ligt de verklaring hiervan gooedtelijk in het feit, dat de
opvattingen in de Sovjet-Unie zoo radicaal verschillen van de onze.
Toch verdient dit groote land met zijn reusachtige, een zesde van
den aarbodem beslaande, oppervlakte, waarlijk onze belangstelling
wel. In het internationale leven is Rusland bezig zijn plaats te heroveren (Volkenbond, handelsverdragen). Het revolutionaire bewind
zit stevig in het zadel, en kan bogen op een twintigjarigj bestier
van dit geweldige rijk. Het nieuwe régime heeft geëxperimenteerd
op huiveringwekkende, grootsche wijze, éénig in de wereldgeschiedenis, en geen levensterrein bleef veilig voor den stormenden vernieuwingsdrang.
In de tweede plaats is het voor den jurist, zoowel als voor den
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criminoloog bijzonder belangwekkend na te gaan. in hoeverre het
experiment op strafrechtelijk gebied. dat inzette met een fel-vijandig
overboord werpen van al wat "burgerlijk" was. gezegevierd heeft.
Want hier komt de principieele vraag aan de orde. of een crimineele
politiek. welke opgebouwd is op bolsjewistische beginselen. zich
inderdaad - met terzijdestelling van de boven willekeurige grondslagen van ieder wezenlijk strafrecht - laat doorvoeren.
In de volgende bladzijden heb ik getracht de verschillende zijden
van het reeds herhaaldelijk gewijzigde Russische strafrecht te belichten. zijn werkingen in de practijk na te gaan. en zoo een antwoord op deze vraag te vinden.
Daarbij heb ik mij in hoofdzaak beperkt tot de Russische Socialistische Federalistische Sovjet-Republiek. Hiertoe meende ik gerechtigd te zijn. niet alleen wijl deze deelstaat een uitgesproken leidende
positie inneemt, maar ook omdat het gebied der R.S.F.S.R. 92.5 %
van dat der geheele Unie uitmaakt 1). Bovendien. in hoofdlijnen
komt het strafrecht der andere Sovjet-Republieken met het behandelde stelsel overeen. Het streven naar uniforme regeling van het
strafrecht voor alle deelstaten der Sovjet-Unie. dat zich vooral de
laatste jaren sterk openbaart en ook reeds in positieve wetten is
tot uiting gekomen. is daarbij evenwel niet verwaarloosd.
In Hoofdstuk I gaf ik een summiere teekening van den wijsgeerigen achtergrond en de theoretische beschou wingen van het Bolsjewisme over recht. staat en criminaliteit. om in Hoofdstuk Ilover
te gaan tot bespreking van de verwezenlijking van deze opvattingen
in wetgeving en practijk gedurende de jaren 19 17-1922.
Hoofdstuk III is gewijd aan de behandeling van de eerste SovjetRussische Straf-codex. welke in 1922 tot stand kwam onder invloed
van de gewijzigde economische politiek. en groote toenadering betoonde tot de aanvankelijk zoo radicaal afgewezen "burgerlijke"
opvattingen.
Hoofdstuk IV bevat een uiteenzetting van het karakter der Strafwet van 1926. Bij dit Wetboek heb ik langer stilgestaan. niet alleen
wijl het officieel nog steeds geldend recht is. maar ook omdat hierin
de specifiek Marxistische ideeën in bolsjewistische lijn zijn uitgewerkt. Aan de maatregelen - die sedertdien de plaats der straffen
1) Volgens de Kleine Sovjer-Encyclopaedie. deel VII. waaruit ik citeer volgens
G r é go i red e Dol i v o. Le maciage. ses effers et sa dissolution en droir
soviétique. thése. Lausanne. 1936. p . 16. no ot 3 .
Op 1 Januari bedroeg de bevolking van de R .S.F.S .R. 113 millioen inwoners
op een totaal van 165 millioen in de geheele Unie van Sovjet-Republieken.
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innamen - en hun uitvoering is in Hoofdstuk V afzonderlijk aandacht gewijd. Het Vle Hoofdstuk tracht den invloed van de
resocialiseeringsperiode op het strafrecht te beschrijven.
Hoofdstuk VII doet vervolgens zien, hoe de toestand van rechteloosheid, veroorzaakt door de in het vorig Hoofdstuk weergegeven
crimineele politiek, aanleiding werd tot een zoeken naar andere, betere
banen voor het strafrecht. De in dit Hoofdstuk reeds duidelijk tot
uiting komende tendenz om de - tot dien tijd steeds als" burgerlijk"
van de hand gewezen - straf weder in te voeren, is verwezenlijkt
in de bijzondere Wetten, welke in de Hoofdstukken VIII en IX
besproken worden. Waar de invoering van bedoelde Wetten met
betrekking tot het jeugdrecht, de moraal en het familieleven een
verrassend keerpunt vormt in de wijze, waarop het Bolsjewisme
de misdadigheid bestrijdt, alsmede in de houding tegenover bepaalde
groepen van, te voren niet strafbaar gestelde, gedragingen, zijn deze
vrij uitvoerig in historische en sociale omlijsting behandeld.
Het Xe Hoofdstuk wil een resumeerend overzicht geven van de
belangrijkste wisselingen in het bolsjewistische strafstelsel en tracht
de beteekenis dezer veranderingen in het juiste licht te plaatsen. Na
aan de hand van de geschiedenis de onhoudbaarheid te hebben aangetoond van een crimineele politiek zonder straf en vergelding, gaf
ik een korte uiteenzetting van mijn eigen opvattingen over het strafrecht.
Tenslotte heb ik betoogd, hoe de in Sovjet-Rusland heerschende
desorganisatie van rechtsleven in kiem reeds in de bolsjewistische
theorie besloten lag, en hoe - zoolang het juridisch relativisme
niet radicaal wordt losgelaten - geen wezenlijke verbetering kan
worden verwacht.
Los van dit geheel staat ,de Bijlage, waarin eenige opmerkingen
over de nieuwe Grondwet worden gemaakt, die, hoewel slechts ten
deele direct verband houdend met het strafrecht, toch voor een
juisten totaal-indruk niet zonder belang kunnen geacht worden.
Aangezien het strafrecht naar zijn wezen uiterst gevoelig is voor
schommelingen in het maatschappelijk leven, gaf ik, waar dit voor
een behoorlijk inzicht onontbeerlijk was, een korte schets van den
socialen achtergrond der crimineele wetgeving in Rusland.
Met opzet ben ik weinig in detailkwesties afgedaald. Het leek mij
nuttiger te trachten een overzichtelijk beeld van het geheel te geven,
aangezien er in ons land nog slechts weinig over dit onderwerp
werd gepubliceerd.
De slechts in het Russisch verschenen geschriften bleven voor mij
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onbereikbaar. Gelukkig gebruiken Sovjet juristen meermalen de Duitsche taal. Ook zijn in buitenlandsche tijdschriften onderscheidene
studies van de hand vap. Sovjet-Russische strafrechtsgeleerden gepubliceerd. De Regeering heeft n.l. eerst dit jaar de medewerking van
bolsjewistische criminalisten aan niet-Russische periodieken verboden
en over een zoodanig contact met het buitenland haar strengste
afkeuring uitgesproken '2 ).
Steeds heb ik zooveel mogelijk geput uit hetgeen door geleerden
uit het bolsjewistische kamp is gesproken en geschreven. Hun werken
moest ik meermalen uit de tweede hand citeeren, doch hiervoor kon
ik hoogstaande wetenschappelijke literatuur benut ten 3). Mijn pogingen om ,de publicaties dezer Sovjetgeleerden zelf in handen te
krijgen, bleven vrijwel vruchteloos. Onze Nederlandsche bibliotheken
bleken de gewenschte boeken niet te bezitten. Op mijn desbetreffende vraag werd vanuit Duitschland geantwoord, dat al het door
mij verlangde daar principieel verboden is. Ook een schrijven naar de
Nazional-Bibliothek te Weenen leverde niets op. Ten slotte werd
een vijf tiental boeken regelrecht in Moskou besteld. Doch ook daar
bleek geen der gevraagde geschriften meer voorradig, noch ook
antiquarisch verkrijgbaar te zijn.
Meermalen heb ik gelegenheid gehad, uit Russische bladen te
citeeren 4). Deze aanhalingen zijn niet zonder waarde, met name
2) Zie Dr R, M a u ra c h . Vier Jahre bolsjewistischer Strafrechtsgeschichte
(1933-1936). Z,f.d.ges.Str. 1936/37. S. 760.
3) Dit is overal duidelijk aangegeven.
4) De Prawda en Izwestia van de laatste jaren kon ik meermalen - met de
hulp van een vertaler - uit het origineel aanhalen. en deze citaten heb ik daarom
in het Hollandsch weergegeven . Andere actueele aanhalingen moest ik uit de
tweede hand overnemen. omdat de desbetreffende bladen in Holland niet verkrijgbaar zijn. Hierbij moest ik somtijds gebruik maken van een zeer partijdige
bron: de UdSSR-Dienst der Anti-Komintern (Gesamtverband deutscher antikommunistischer Vereinigungen). Doch met vrij groote zekerheid kan gezegd
worden. dat de citaten juist zijn. wijl die uit de Prawda en Izwestia geverifieerd
konden worden. Ik kreeg echter den indruk. dat in deze berichtgeving. met name
bij de teekening van misstanden op sociaal terrein. de beschrijving van deze laatste
wel letterlijk uit het origineel geciteerd wordt. maar vermelding van een veelal
hier op volgend streng optreden tegen personen. die aan deze ongunstige toestanden
schuld hebben. achterwege blijft. Ik zelf heb het zij met nadruk gezegd bij het gebruik maken van deze bron mij steeds voor oogen gehouden. dat de
s,ovjetpers dergelijke berichten alleen publiceert met de bijzondere bedoeling op
deze wijze de uitvoerende organen tot zelfcritiek aan te sporen. hetgeen ook in
den tekst nog wel vermeld zal worden. De citaten uit deze bron gaf ik letterlijk
weer in de Duitsche vertaling. zoodat men dadelijk kan zien. dat ik deze berichten
niet uit de eerste hand heb. Bovendien gaf ik daarbij de origineeIe bron nauwkeurig
aan. opdat degenen. voor wie het oorspronkelijk materiaal bereikbaar is. steeds
in staat zullen zijn. deze citaten te controleeren.
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ook omdat in Rusland een strenge preventieve censuur heerscht.
Aparte instituten zijn met deze controle belast. en waar een regeling
ontbreekt neemt de O.G.P.Oe deze aangelegenheid ter harte.
Van preventieve censuur bevrijd zijn slechts de publicaties van
de Regeering. de ambtenaren. de Komintern en de Profintern (internationale werkliedenvereeniging). benevens de wetenschappelijke
uitgaven van <ie Communistische Academie 5) .
Aan deze strenge voorafgaande keuring is het toe te schrijven. dat
tot voor korten tijd in ·de pers slechts zelden eenige critiek op bestaande toestanden te beluisteren viel 6).
Doch de laatste jaren is er een tendenz te bespeuren. ongewenschte
toestanden juist aan de openbaarheid prijs te geven. wijl men daarin
een middel ziet om die misstanden tegen te gaan. Als bronnen. speciaal voor het sociale leven in de Sovjet-maatschappij benutte ik met name geschriften van Fransch-communistische zijde. Het zijn werken van schrijvers. die naar het .. Roode
Paradijs" reisden of wel daar langen tijd woonden. en nu getuigenis
afleggen van hun opgedane ervaringen. Ook wer<ien somtijds gegevens verwerkt uit boeken van buitenlandsche specialisten. die jaren
in Rusland gewerkt hebben.
De juistheid van de gegevens uit de h ier bedoelde bronnen vermocht ik niet steeds exact vast te stellen. Ik geloof dat slechts
weinigen hiertoe in staat zullen zijn. Toch kon ik onderscheidene
dingen controleeren. Het trof mij dat telkens <ie berichten uit de
verschillende boeken in overeenstemming met elkander waren.
Hoewel ik dus niet geheel kan instaan voor deze literatuur met
betrekking tot <ie sociale toestanden. een zekere mate van betrouwbaarheid kan daaraan niet worden ontzegd. En ik meende niet te
5) Zie hierover Hei n z Fen ne r, Politisch-Statistisches Handbuch der
Sovjet-Un ion, Berlin, 1936, S. 85-98 .
~ ) " Aber derartige Kritik, die sich übrigens nur dann einstellt, wenn im Volke
ei~ Vorfall besonders starke Erbitterung über das Regime hervorgerugen hat,
ist nur dann möglich, wenn die Presseabteilung der Z(entral) K(omitee) der
Partei, resp . andere hohe Partei-instanzen, diese gestatten .
"Unwillkürig fragt man sich, wenn man derartige, kritische und rügende
Bet1'3chtungen in der Sovjetpresse liest, wie grosz die Unzufriedenheid der Bevölkerung über das herrschende Regime sein musz, wenn die Pres se dieses Regimes
dies alles zugeben und Besserung versprechen m usz, und anderseits : we!che furchtbare Dinge abcr weiter verheimlicht werden" , aldus Hei n z Fen n e r, a.w .•
S. 86 .
De Sovjet-theoreticus B u c har i n schreef eens in de Prawda met betrekking
tot vrijheid van drukpers: "Wij zijn niet zulke domkoppen, om die toe te staan."
Zie ibidem.
Cf. Hoofdstuk I1, § I , en Bijlage, § 2.
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kunnen verantwoorden, deze boeken, die zoozeer de algemeene aandacht trekken, stilzwijgend voorbij te gaan.
Het belangrijkste materiaal voor deze studie leverden de bolsjewistische wetten zelve. De ontwikkelingsgang van het wettenrecht
laat dikwijls een verrassend licht vallen op de werking van en den
toestand onder de oude regeling. De volgende bladzijden zullen dit
nader aantoonen.
Bij het aangeven van de Russische wijze van bestrijding der criminaliteit geldt, meer dan bij welk ander onderwerp ook, dat men zich
ernstig rekenschap moet geven van de betrouwbaarheid van het
materiaal. waarop de verhandeling gebouwd is. Daarom gaf ik
enkele groepen van bronnen aan.
Het zal misschien bij sommigen bevreemding wekken, dat ik een
studie over het bolsjewistische strafrecht publiceer, zonder dat ik
de toestanden ter plaatse bestudeerd heb. Dit bezwaar kan natuurlijk
alleen geopperd worden ten aanzien van de op dit oogenblik bestaande practijk, en dan nog geldt het slechts zeer ten deele. Immers,
wil men een zuiver beeld van de huidige practijk verkrijgen, dan
dient een uitgebreid zelfstandig onderzoek te worden ingesteld.
Hierbij echter stuit men op moeilijkheden :
Wie in Rusland reist is geheel aangewezen op de hulp van
"Intoerist" , de Russische reisvereeniging, die zorgvuldig de buitenlandsche bezoekers rondleidt en ook steeds een gids meegeeft, wanneer de bezoeker zich niet bij een gezelschap wil aansluiten. Buiten
de hoffelijke hulp van "Intoerist" kan men het onmogelijk stellen,
omdat hotels, restaurants, etc. alleen langs dezen weg voor den
vreemdeling open staan. Doch onder dit reisgeleide wordt - hoe
interessant een zoodanige reis ook moge zijn - uiteraard een geforceerd eenzijdige blik op het leven in de Sovjet-maatschappij gegeven 7). Een zelfstandig onderzoek ter plaatse eischt een zich losmaken van de dienstvaardige Intoerist-gidsen, hetgeen op zich zelf
reeds bezwaarlijk is, en bovendien wordt het reizen in Rusland voor
iemand die de landstaal niet beheerscht, practisch onmogelijk.
7) Men leze in dit verband het boekje van A. Ru dol f, Waarom ik de
U.d .S.S .R. verliet. Deze maakte voor 't eerst een reis naar Rusland met 15 afgevaardigde arbeiders en schreef hierover een brochure in 1932, welke uitgegeven
werd te Moskou door het "Coöperatieve Uitgeversbureau van buitenlandsche arbeiders". De brochure doorstond de dubbele censuur, de gewone en die van de
Communistische Internationale, glansrijk.
Eerst toen hij zelf in functie bij de Sovjets was, begreep bij de werkwijze van
"Intoerist" .
Zie ook bet werkje van den vooraanstaanden Franscben communist A n d r é
G i d e, R etouches à mon Retour de I'U.R.S.S ., Galima rd, Paris, 1937.
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HOOFDSTUK 1.

BOLSJEWISTISCHE OPViATTINGEN OVER

STAAT, RECHT EN CRIMINALITEIT.
De onlosmakelijke samenhang tusschen recht en staat noopt ons
bij de behandeling van de bolsjewistische rechtsbeschouwing ook de
staatsopvatting nader te bezien.
De Russisch-communistische doctrine gaat terug op Mar x en
Eng els 1). Dientengevolge moet ik, voorzoover onmisbaar in
verband met ons onderwerp, een zeer summiere uiteenzetting van
hun theorieën geven.

§

I.

DE BASIS DER MARXISTISCHE THEORIEBN.

Mar x en Eng els zien den oorsprong van staat en recht als
volgt:
In het aanvankelijk zeer primitieve maatschappelijk verband bestaat reeds een zeker samenwerken van de individuen onderling, in
zoo verre men op elkaar is aangewezen ten einde zich het noodige
te verschaffen.
Deze gedragingen ten opzichte van elkander worden, aangezien
zij bij gelijke omstandigheden steeds weer herhaald worden, op den
duur gewoonten. Eerst langzamerhand worden de menschen er zich
van bewust, dat men zich in een concreet geval op deze of gene
wijze behoort te gedragen. De normen, welke aldus ontstaan, missen
oorspronkelijk nog elke sanctie.
Het wordt eerst noodig gehoorzaamheid af te dwingen, wanneer
in den loop van de geschiedenis de privaateigendom in het maatschappelijk leven grooter beteekenis krijgt en de economische ongelijkheid onder de individuen wrij ingen en conflicten tusschen
enkelingen en bepaalde groepen van menschen teweeg brengt.
1) Zie over den ideologischen achtergrond het praeadvies voor de Vereen. voor
Wijsbegeerte des Rechts 1933 van Or J . Va I k hof f, Wijsgeerige grondslagen
van het Marxisme.
Eveneens zijn dissertatie Marxistische opvattingen over Recht en Staat, Noordhoff, Groningen 1928.

7

De normen welke sanctie verkrijgen doordat men op overtreding
ervan straf stelt, ontwikkelen zich zoo tot rechtsnormen.
De staat.

De organisatie nu, die dezen dwang uitoefent, is de staat. Daar
de staat geboren is uit de behoefte, klassetegenstellingen in toom te
houden, en hij tegelijk midden in dit conflict is ontstaan, zal hij
in den regel door de economisch sterkste klasse gevormd worden.
Deze klasse wordt daardoor ook politiek de heerschende, en ver~
schaft zich zoo nieuwe middelen "zur Niederhaltung und Aus~
beutung der unterdrückten Klassen" 2).
Evenals de staat, historisch gezien, eerst later in de maatschappij
opgekomen is als product van het maatschappelijk leven, zal hij ook
weer daaruit verdwijnen. Op den duur zullen de loonarbeiders de
groote meerderheid in de maatschappij gaan vormen, en de vol~
ledige heerschappij in den staat veroveren, zoodat de burgerlijke
klassestaat afgeschaft wordt en vervangen door den proletarischen.
Deze nieuwe klassestaat zal wetgeving, uitvoering en rechtspraak
leggen in handen van het proletariaat, dat deze macht zal gebruiken
tot onderdrukking en uitroeiing van de bourgoisie. Wanneer uit de
maatschappij het klassenonderscheid verdwenen is, zal ook de staat
afsterven. Want zijn wezen ligt in het klasse~heerschappij~karakter,
dat door dwang gehandhaafd moet worden.
De proletarische staat vormt den overgang van den kapitalistischen
staatvorm naar de toekomstige, communistische, staatloote maat~
schappij. Wanneer de productiemiddelen aan den staat zijn gekomen,
"versetzt die Gesellschaft die ganze Staatsmaschine dahin, wohin
sie dann gehören wird: ins Museum der Alterthümet, neben das
Spinnrad und die bronsene Axt", zegt Eng els op S. 140 van
zijn zooeven aangehaald werk.
Het recht.
Volgens Mar x wortelen de rechtsbetrekkingen en staatsvormen
in de materieele levensvoorwaarden 3). Het is alleen de economische
2) F r i e d r i c hEn g .e I s, Der U rsprung der Familie, des Privateigentums
und des Staates, 2e druk, uitg. Stuttgart 1886. S. 137.
Zie ook Lenin. Staat und Revo[ution, uitg. 1918. Berlin-Wilmersdorf. S. 7.
L e ni n gaf aan dit boekje als ondertitel: Die Lehre des Marxismu8 vam Staat
und die Aufgaben des Proletat"Ïats in der Revolution.
3) Mar x, Zur Kritik der politischen Ökonomie, Stuttgart 1887, S. X-XI
van de V orrede.
Mar x' onderzoekingen brachten hem tot de conclusie, "dasz Rechtsvethältnisse
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structuur van iederen staat. die het in hem geldende recht schept.
Deze economische structuur nu wordt door de behoeften en belangen
der heerschende klasse bepaald. en bepaalt op haar beurt weer het
recht.
Zoo bestaat er een causaal verband tusschen het productieproces
als economischen onderbouw eenerzijds en de rechtsordening als juridischen en politieken bovenbouw van dezen anderzijds.
De rechtsnormen welke eenmaal als juridische formuleering van
bepaalde economische verhoudingen ontstaan zijn. kunnen een zekere
mate van relatieve zelfstandigheid verkrijgen en dan zelve weer
terugwerken op de economische basis. hetgeen de verdere ontwikkeling van het productieproces kan bevorderen of belemmeren.
Wanneer zij echter de verdere ontplooiing van het economisch leven
te sterk verhinderen. worden zij onder den dwang van de economische noodzakelijkheid gewijzigd.
Weliswaar bestaat er een wisselwerking tusschen het recht als
deel van den ideologischen bovenbouw en andere deelen daarvan
(politieke vormen van den klassenstrijd. staatsinrichting. religie.
kunst). in laatste instantie echter wordt de voortdurende verandering
van de rechtsnormen bepaald door de ontwikkeling van de economische betrekkingen 4) .
Een goed inzicht in deze verhouding tusschen productieproces en
rechtsnormen kan men slechts verkrijgen. indien men deze dialectisch
over een eenigszins langer tijdvak bestudeert.
Dan blijkt deze noch mechanisch noch direct te wezen. Aan de
wie Staatsformen weder aus sich selbst zu begreifen sind, noch aus der sogenannten
allgemeinen Entwicklung des menschlichen Geistes, sondern viel mehr in den
materiellen Lebensverhältnissen wurzeln". "Die Produktionsweise des materiellen
Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozesz überhaupt".
"Es ist nicht das Bewusztsein der Menschen das ihr Sein, sondern umgekebrt
ihr gesellschaftliches Sein das ihr Bewusztsein bestimmt".
4) Aldus Eng els in een zijner brieven, aangehaald bij Dr H . A. Wee r sm a,
De philosophie van her Marxisme, van Loghum Slaterus, Arnhem 1936. blz. 69
en 70.
In een anderen, ook t.a.p. geciteerden brief geeft Eng els een verklaring van
wat men onder "economische verhoudingen" moet verstaan:
"Onder de economische verhoudingen, die wij als bepalenden grondslag van de
geschiedenis der maatschappij beschouwen, verstaan we de bijzondere wijze, waarop
de menschen van een bepaalde maatschappij hun levensonderhoud produceeren en
de producten uitwisselen (voor zoover verdeeling van arbeid bestaat). Derhalve is
de geheele techniek van de productie en van het transport daarin begrepen. Deze
techniek bepaalt volgens onze opvatting ook den bijzonderen aard van den ruil.
verder ook van de verdeeling der producten en daarmede, na oplossing der gentielmaatschappij, ook de indeeling der klassen, daarmee de heerschappij en knechtschapsverhouding, daarmede staat, politiek. recht. enz."
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mechanische opvatting dier causaliteit ligt, aldus Eng els, "die
ordinäre undialektische Vorstellung von Ursache und Wirkung als
starr einander entgegengesetzte Pole, das absolute Übersehen der
Wechselwirkung" 5) ten grondslag.
"Es ist nicht, dasz die ökonomische Lage U rsache, allein aktiv
ist, und alles andere nur passive Wirkung, sondern es ist Wechselwirkung auf Grundlage der in letzter Instanz stets sich durchsetzender ökonomischen Notwendigkeit" 6).
Bij een dergelijke opvatting wordt aan het recht, gelijk uit het
voorgaande reeds is geblehn, een eigen souverein karakter tegenover
den economischen onderbouw geheel ontzegd.
De uitspraak van Mar x : " Es 'g ibt keine Geschichte des Rechts" 7)
doelt op deze afhankelijkheid van de economische voorwaarden.
De gereleveerde zienswijze is noodzakelijke consequentie van de
historisch -materialistische staatsbeschouwing.
De historisch-economistische kijk op de samenleving heeft de
wezenlijke structuur van den staat aan het oog onttrokken, en 10
den staat niets anders kunnen ontdekken dan den neerslag van de
economische klasse belangen.
Het Marxisme miskent de, in de historische verwerving van den
zwaardmacht gefundeerde structuur van den staat als universeel
rechtsverband. Daarom is het blind voor de heilige roeping van dit
orgaan: in gebondenheid aan de goddelijke 8) rechtsbeginselen een
evenwichtige harmoniseering tusschen de rechtsbelangen van overheid en onderdanen te bewerkstelligen 9) door opstelling van positi) Geciteerd volgens Val k hof f. aangehaalde dissertatie. blz. 152.
6) Ibidem. cursiveering niet van mij.
'1) Mar x-E n gel s Archiv. (Zeitschrift des Marx-Engels-Instituts in Moskou)
herausgegeben von D . R j a z a nov. Frankfurt a. M .• Bnd. I. S. 30 I.
8) De beginselen waarvan het dialectisch materialisme uitgaat. worden door
abstractie van de "materieele. historische vergankelijke verschijnselen" verkregen en
de juistheid dezer principes zal steeds weer aan de practijk moeten worden getoetst.
Het waarheidscriterium ligt n .l. in de practijk. Datgene wat door de practijk bevestigd wordt is de eenige objectieve waarheid. al kan deze nooit tenvolle door den
mensch worden gekend. Waar nu de practijk voortdurend wisselt. is ook de waarheid hieraan onderhevig, en dus van zeer betrekkelij k karakter. Over de relatieve
waarheid zie men O.a.:
L e n i n. Materialismus und Empiriokritismus, Sämtliche Werke Band XIII.
Verlag für Literatur und Politik. Wien-Berlin 1927. S. 109-132;
Dr H. A. Wee r s m a. De Philosophie van het Marxisme, blz. 99-174.
9) Over de structuur van den staat en de functie van de overheid zie men:
• Prof. Dr H. Do 0 y e wee r d. De Wijsbegeerte du W etsidee, Paris. Amsterdam
1936 Band lIl. blz. 33 1-43 1. De Marxistische opvatting wordt kort besproken
op blz. 402.
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tieve regelen, welke - hoewel rustend op economisch substraat niettemin souverein zijn in eigen kring (d. w.z. een eigen, niet van
andere werkelijkheidszijden afgeleid karakter bezitten).

§

2.

DE BOLSJEWISTISCHE UITWERKING DER
MARXISTISCHE THEORIEt!N.

Bovenvermelde, in de vorige eeuw ontwikkelde theorieën, welker
wortels evenwel veel dieper in de historie terug liggen 10) , vonden
in het moderne Rusland vruchtbaren bodem.
L en i n. de voornaamste leider van de Novemberrevolutie in
19 17. had gedurende zijn jarenlang verblijf als balling in het buitenland, voor zoover zijn conspiratorische bezigheden dit toelieten. ook
ijverig de werken van Mar x. Eng els en K a uts k y bestudeerd. en de denkbeelden dier mannen pasklaar gemaakt voor de
komende omwenteling.
Reeds vóór de Novemberrevolutie was zijn boekje Staat und
Revolution verschenen. T egenover de Revisionisten wilde hij de
ware leer van Mar x over den staat weer in het licht stellen.
Afwijkende beschouwingen.
Doch op enkele punten wijkt hij van zijn leermeester af.
Zoo bestrijdt hij ten stelligste de mogelijkheid. om langs geleidelijken weg van den, kapitalistischen staat tot de communistische maatschappij te komen. Eerst wanneer de oude .,Staatsmaschine" met
geweld is opgeruimd. kan de weg der geleidelijkheid beginnen 11) .
Mar x liet zich anders uit : " Wij weten", zoo sprak hij op het
Haagsche Congres van de eerste Internationale, in 1872, " dat men
bij den strijd om de politieke macht acht moet slaan op de instellingen. zeden en tradities der verschillende landen, en wij kunnen
niet ontkennen dat er landen zijn. zooals Amerika, Engeland, en,
- wanneer ik Uw instellingen beter kende, zou ik wellicht hieraan
toevoegen - Holland. waar de arbeiders langs vreedzamen weg
tot hun doel kunnen komen. Maar niet in alle landen is dat het
geval" 12).
1 0 ) Men zie de dissertatie van Or J . V al k ho f f. M arxistische op vattingen
over Recht en Staat, het eerste gedeelte.
n) Staat und Revolution, uitg. 19 I 8. S. 2 I : " Die Ersetzung des bürgeriichen
Staates durch den proletarischen ist ohne gewaltsame R evolution nicht möglich.
Die Beseitigung des prolecarischen Staates. d.h . die Beseitigun g des Staates schlechthin. ist nur auf dem W ege des " Absterbens " möglich" . (Curiveering van mij) .
12) Overgenomen uit M. van d e r Go e s van Nat ers, Het Staatsbeeld der
Sociaal-democratie, 19 ]0, diss .• blz. 52/53 .
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K a uts k y was van oordeel, dat het best langs vreedzamen weg
de politieke macht kan worden veroverd 13).
Ook omtrent den overgang van het kapitalisme tot socialisme
heeft het Bolsjewisme een eigen opvatting. die niet geheel in overeenstemming is met de orthodox-Marxistische zienswijze.
Deze laatste achtte het kapitalisme eerst rijp voor den overgang
naar het socialisme. wanneer het kapitaal in de handen van enkelen
zou zijn opgehoopt. Volgens deze theorie zou dus in het nog veelzins feodale Rusland een revolutionaire omwenteling in afzienbaren
tijd onmogelijk zijn.
Daarom nu zocht de bolsjewistische School naar andere. beter
bij de Russische verhoudingen passende beginselen aangaande
de ontwikkelingsphasen. welke de huidige economische orde tot een
socialistische maatschappij zouden maken. Eén dier nieuwe stellingen
luidde: .. De mogelijkheid eener proletarische revolutie is niet aan
een bepaalde ontwikkelingstrap der kapitalistische maatschappijorde
gebonden" 14).
Een derde verschil betreft den vorm der dictatuur.
Weliswaar ziet ook L e n i n in den staat niet anders dan georganiseerde onderdrukking van de eene klasse door de andere 15).
en spreekt ook hij. evenals Mar x en Eng els. van de ...dictatuur
van het proletariaat". doch daaronder verstaat hij niet. zooals genen.
de heerschappij van de loonarbeiders als georganiseerde klasse in
haar geheel. L e n i n bedoelt met de dictatuur van het proletariaat
de dictatuur van de voorhoede der arbeidersklasse 16) . De dictatuur
van het proletariaat. van de klasse. wordt door hem geidentificeerd
met de dictatuur van de communistische partij. als meest-bewuste
élite van het proletariaat.
13) K. K a uts k y. Die proletarische Revolution und ihr Program. Dietz. BerHn-Stuttgart 1922. S. 178:
"Die proletarische R evolution kann sich friedlich . in voller Gesetzlichkeit. ohne
Gewalttat vollziehen und die ökonomische proletarische Revolution wird urn so
eher gelingen und urn so dauerhaftere Früchte tragen. je friedlicher die Bedingungen
unter denen sie vor sich geht" .
14) Zie Prof. D. N. I wan t z 0 f f. Der gegenwärtige Stand der ökonomischen Theorie des Sozialismus in Ruszland. in Die Wirtschaftstheorie der Gegenwart. Julius Sprenger. Wien 1928. S. 345-360. in ' t bijzonder S. 353 .
15) Staat und Revolution. S. 17-18.
16) Ibidem. S. 25 .
Zoo ook T rot z k y : "Die Diktatur des Proletariats bedeutet ihrem innersten
Wesen nach die unmittelbare Herrschaft des revolutionären Vortrupps. der sich
auf die sichern Massen stützt und erforderlicbenfalls dass zurückgebliebene Ende
zwingt. sich nacb der Spitze zu richten". in Die Grundfragen der Revolution. geciteerd by L. F. Jan sen. Grondtrekken van den Sovjetstaat. blz. 79.

12

Her man n Heli e r is van meening, dat L e n i n deze leer
van de voorhoede heeft ontleend aan Ge 0 r ges S 0 r e 1 17 ).
Doch M i c h a elF reu n d wijst erop, dat S 0 rel het élitebegrip conservatief-aristocratisch vat 18).
Voor S 0 rel ligt het kenmerk der élite in het begrip der
"sociale autoriteit"; zij is een élite van sociale verdienste en niet
van politieke autoriteit, zooals de communistische partij in Rusland 19).
L e n i n zelf noemt in dit verband nergens den naam 20) van
dezen grooten denker, wiens beschouwingen eens "de sleutel tot het
geheele politieke denken van den tegenwoordig,en tijd" genoemd
werden.
Kan men in 't onzekere verkeeren omtrent den invloed van
S 0 rel in dezen op L e n i n, zéker is het, dat de partijdictatuur,
welke in de plaats is getreden van de klasse dictatuur, moet gezien
worden als een specifiek Russische interpretatie van de Marxistische
leer.
Deze uitlegging van de theorie der proletarische heerschappij als
de politieke dictatuur van de avant-garde: een bepaalde groep in
het proletariaat vóór het proletariaat, was als het ware opgedrongen
door de bijzondere sociale verhoudingen in het door den wereld- en
burgeroorlog gedesorganiseerde Rusland 21).
Deze Leninistische opvatting maakte het mogelijk, dat een zoo
geringe groep als de communistische partij in Rusland was - zij
telde op een bevolking van rond 150 millioen zielen slechts ander17) Her man Heil e r. Die politischen ldeenkreise der Gegenwart, Ferdinand Hirt. Breslau 1926, S. 127 : " Sein bedeutungsschwerer. von dem Syndikalisten S 0 rel offenbar beeinfluszter Gegensatz zum Marxismus liegt in L e ni n s
Lehre vom Vortrupp des Proletariats."
18) Mie h a elF reu n d. Georges Sorel, der revolutionäre Konservatismus,
Klostermannverlag. Frankfurt am Main. 1932. 216 . 35 I.
19) Zie b.v. zijn Réflexions sur la Violence, huitièmé édition, Marcel Rivière,
Paris 1936. p. 240-241.
S 0 rel zelf beschouwt het Bolsjewisme als een typisch Russische schepping. Zie
Michael Freund, a.w. S. 252.
20) L e n i n noemt in zijn Sämtliche Werke. Verlag für Literatur und Politik.
Wien-Berlin 1927. - althans voorzoover deze verschenen zijn - Sorel slechts
éénmaal en wel in dl. XIII. op S. 296. waar hij hem qualificeerde als "iemand,
die slechts onzin denken kan".
Deze woorden dateeren van 1 908. Later, toen S 0 rel zijn Pour Lénine geschreven had (te vinden in aangehaald werk als Appendice troisiéme) ondervond
hij in de bolsjewistische pers warme waardeering en werd er zelfs een club in
Petersburg naar hem genoemd. Zie Mi c h a elF reu n d. a.w .• S. 248.
21) Vergelijk Dr J . Valkhoff. aangehaald Praeadvies. blz. 6; De Staatstheorie van het nieuwe Rusland, Groningen, 1921. blz. 20-24.
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half millioen leden in naam van het geheele proletariaat de
leiding nam 22).
Ook thans is de partij niet veel grooter. Zij vormt een gesloten
kaste, die zware eischen stelt aan aspirant-leden. Bovendien zorgen
de regelmatig weerkeerende " zuiveringen" ervoor, dat ongewenschte
elementen tijdig onschadelijk gemaakt worden.
Eigenlijk is het niet eens de communistische partij, welke de voornaamste plaats in den staat bekleedt, maar het, uit 19 personen
bestaande, Centraal Uitvoerend Comité, terwijl de ho~gste heerschappij in het geheele raden-systeem uitgeoefend wordt door een
nog kleiner college. het Politieke Bureau, dat uit slechts 5 medeleden
van het Centraal Uitvoerend Comité bestaat. Immers. " geen staatsinstelling van onze republiek" aldus de Sovjet-encyclopaedie
over dit orgaan - "beslist een of andere gewichtige politieke of
organisatorische vraag zonder van het Centraal Comité der partij
leidende instructies te hebben ontvangen" 23) .
Volgens L e n i n' s theorie zou de Sovjetstaat zich kunnen behelpen zonder eenig dwangapparaat, en zonder politie. zou ook
de burocratie kunnen worden afgeschaft. omdat men de volksmassa 's
er toe zou brengen direct aan den staatsarbeid, aan de regeering deel
te nemen. Doch terwijl hij dit ideaalbeeld ontwierp achtte hij het
tevens noodzakelijk. dat de communistische partij aan de macht
zou blijven 24) .

De bolsjewistische opvatting van staat en recht.
De officieele commentator van het Sovjetrecht G u r wit s c h
noemt de staatsmacht ,,~ n eerste instantie symbool van geweld" 25) .
'22) Vergelijk P. St uts c h k a. Das Problem des Klassenrechts und der Klassenjustiz. Verlag Carl Hoym Nacht. Hamburg 8 . 1922. S. 14-15 .
23) Geciteerd volgens Prof. B. Mi r k i noG e t z e wit s c b. Die rechtstheoretischen Grundlagen des Sowjetsstaates, aus dem Französischen übersetzt von Dr.
Rita Willfort. Frans Deutickeverlag Leipzig und Wien 1929. S. 128.
Zie ook Or Rei n har t M a u r ach. S ystem des Russischen Strafrechts.
Breslau 1928. S. 16.
Or L. F . J a n s e n. Grondtrekken van den So vjetstaat. blz. 249 : .. De Sovjetleiders. .. denken er niet aan zich door het vol k te laten leiden. Voorop staat de
algemeene richting van de dictatuur van het proletariaat. Dit laatste iE echter nog
veel te weinig ontwikkeld om de bedoeling van de leiders te begrijpen .. . Het overwicht. dat de leiders uitoefenen. is dan ook veel grooter dan in West-Europa.
Wanneer er sprake is van dictatuur wordt in Rusland algemeen bedoeld de machtspositie. die een kleine groep arbeiders over de rest van het proletariaat bezit."
~4) Prof. Mi r k i n-G e t r e wit s c'h , a.w., S. 126 en de daar aangehaalde
plaats van L en i n's Sämtliche Werke.
26) Ibidem. S. 3.
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Principieel wordt elke beperking dezer macht door de Sovjettheorie van de hand gewezen. Zij is "de onbegrensde, door geenerlei
wetten, geenerlei algemeene regelen beperkte, onmiddellijk op geweld
berustende macht" 26).
Deswege wordt de trias-politica verworpen, en aan het recht een
zóó ondergeschikte plaats toegewezen, dat de juridische normen
nergens een begrenzing van het staatsgeweld kunnen beteekenen.
Het proletariaat, door de geschiedenis bestemd om de macht te
veroveren, bezit a priori het "recht" tot geweld.
Geheel overeenkomstig het historisch-materialistisch Marxisme,
dat het recht alleen afhankelijk ziet van de economische structuur
der maatschappij, en deze weer bepaald door de behoeften en belangen der heerschende klasse, definieert de bolsjewistische doctrine
het recht als:
"De regeling der maatschappelijke betrekkingen, die beantwoordt
aan de belangen van de heerschende klasse en beschermd wordt door
haar georganiseerd geweld" 27).
De Sovjetstaat, de eerste organisatie. welke de communist' :he
theorie wil verwezenlijken, wordt beheerscht door de gedacht· 'an
het staatskapitalisme 28). Daaraan wordt het recht geheel dienstbaar
gemaakt. Verworpen wordt iedere idee van de souvereiniteit des
rechts in eigen kring. Rechtsbeginselen van eigen normatieve zingeaardheid worden volstrekt geloochend.
Rechtsgoederen wisselen met de veranderingen in de doelstellingen
van den staat. Rechtsgoed is een door de staatsbescherming gesanctioneerde, telkens voor wijziging vatbare doelmatigheidstoestand.
"Wanneer b.v.". aldus P ion t 0 w s k y. "zooals thans nog, op
~) L e n in, Zur Frage der Diktatur, Verlag der Arbeiterbuchhandlung 192 I,
S. 15. Citaat ibidem.
27) Artikel I van de Leidende Grondbeginselen voor het Strafrecht van de
R.S .F.S .R . van 19 I 9. Tekst te vinden bij Dr Hei n r i c h Fr eu n d, Strafgesetzbuch der R.S.F.S.R. nebst Gerichtsverfassungsgesetz und Strafprozeszordnung,
uitg. QueUen und Studien des Ost-Europa-Institutes, Bensheimer, Mannheim,
S. 90. P. St uts c h k a, in Das Prob/em des Klassenrechts und der Klassenjustiz,
S. 9, is bijzonder met deze omschrijving ingenomen. Hij schrijft daaromtrent:
"Sie hat den groszen Vorzug dasz sie nicht nur revolutionair ist, sondern auch
für jede Rechtsordnung überhaupt gültig ist, also der erste wissenschaftliche Rechtsbegriff ist" (1) (cursiveering van mij) .
Overigens geeft deze VolksC<lmmissaris van Justitie toe, dat in democratischgeregeerde landen, waar het grootkapitaal de macht in handen heeft, toch vele concessies aan het proletariaat worden gedaan. Het Leninisme gedoogt deze opvatting
niet. Zie Maurach, a.w., S. 11.
28) Er bestaat veelonhelderheid over hetgeen met dezen term bedoeld wordt.
Overwoekering door den staat is de albeheerschende karaktertrek. Zie Prof. Mr P.
A. Die pen b 0 r s t, Het Sosialisme. blz. 285 v.
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diefstal straf gesteld wordt, is dit niet uit achting voor de heiligheid
van den privaateigendom, maar wegens schending van een voorbijgaanden, als recht gesanctioneerden toestand, voor welks duur uit
doelmatigheidsoverwegingen de privaateigendom wel niet als rechtsgoed erkend wordt, doch een - altijd te herroepen - bescherming
geniet" 2 9) .
Zoodra het wettenrecht de verdere economische ontwikkeling in
den weg staat, wordt het overeenkomstig de leer van Marx als een
waardeloos "vodje papier" beschouwd 30) •
De proletarische staat kent eigenlijk slechts één principe: overeenstemming met de revolutionaire doeleinden.
Dit is het z.g. juridisch relativisme van L e n i n.
De Sovjetdoctrine kan niet toegeven, dat de rechtsprekende- en
bestuursorganen aan de wetten gebonden zijn. Volgens haar standpunt is een dergelijke opvatting "een geheel valsche gedachte, welke
op de beruchte theorie der machtsdeeling gebaseerd is" 31) .
Het recht in den Sovjetstaat is het samenstel van normen, die de
onderdanen binden, doch den regeerders staat het vrij tusschen toepassing en niet-toepassing van deze of gene bepaling van het genormeerde recht te kiezen, al naar de overeenstemming met de
revolutionaire doeleinden eischt.
Schending van deze "revolutionaire wetmatigheid" wordt, - ook
indien zij met de beste bedoelingen geschiedt - als een contrarevolutionaire daad beschouwd 32).
Niet slechts practisch, ook theoretisch geldt van den Sovjetstaat:
princeps legibus solutus.
In verband met deze theoretisch gefundeerde a-legaliteit van den
communistischen overgangsstaat, zegt Prof. Mi r k i n-G e t z ewitsch:
"Aber was gerade das Sowjetsystem von sämtlichen übrigen
despotischen Staatsformen der Gegenwart und Vergangenheit unterscheidet, ist, dasz es nicht nur faktisch e Gewalt kennt, die tatsächliche
Ungesetzlichkeit, sondern dasz es auszerdem auf einer sozialen Basis
von ungeheurer Ausdehnung einen Versuch darstellt, den Staat auf
Grundsätzen zu begründen, die denen eines Rechtsstaates entgegen29) R. Pi 0 n t 0 W ski, Strafrecht und Marxismus, Moskou 1927. Dezen invloedrijken Sovjet jurist citeert M a u r ach in zijn System. S. 28.
30) Aldus Kar 1 Mar x, Vor den Kölner Geschworenen, Hottingen-Zürich.
1885. blz. 15 onderaan.
31) Aldus S tut s c h k a, die een van L e n i n's meest orthodoxe aanhangers is.
geciteerd volgens Prof. B. Mi r k i n-G e t z e wit s c h, a.w., S. 80.
32) lIj ins k y. in Zeitschrift für Sowjetrecht 1925 . Citaat ibidem.
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gesetzt sind. Folglich haben wir es nicht nur mit der Tatsache einer
Despotie zu tun. deren Studium sonst zu meist der Geschichte angehört. sondern über dies noch mit dem Versuch einer neuen Theorie
des öffentlichen Rechtes. Selbst die alten orientalischen Despotien
wo die Faktizität var dem Rechte stand und die Herrschenden nicht
im mindesten beschränkt waren - so dasz sich die Rechtswissenschaft damit nicht beschättigt - . würden sich aus politischen Erwägungen heraus. diesen oder jenen abstrakten Grundsätzen untergeordnet erklärt haben. Der Sovjetstaat hingegen hat eine Theorie
ausgearbeitet. die die Herrschenden Von jeder Verpflichtung van jeder
Beschränkung ausnimmt. Deshalb ist das Sovjetstaatsrecht nicht
blosz als effektive Realität. sondern als Theorie. die grundsätzlich
die Gedanken des Rechtsstaates leugnet. von gröszten Interesse" 33).
Elk formeel en materieel criterium voor de wet ontbreekt in het
bolsjewistisch recht ten eenenmale. Dit brengt met zich mede. dat
tusschen wet en administratief besluit geen scherpe scheidslijn valt
te trekken 34). S tut s c h k a constateerde: "Da es unmöglich ist
zu entscheiden. wo das Gesetz aufhört und wo die Verordnung
anfängt. ist diese Gegenüberstellung eine blosze Fiktion der bürgerlichen Wissenschaft und Praxis" 3,5 ).
De veelvormige Sovjetwetgever beoogt ook niet de overeenstemming eener vastgestelde norm met de overige bestaande normen.
maar ziet slechts naar het politiek effect van de door hem gegeven
bepaling 36).
Het Sovjetrecht verwerpt in theorie en praktijk de verplichting
tot publicatie van een wet. De revolutionaire regeering heeft de met zin en karakter der wet strijdende - idee van de "geheime
wet" uit het oude tzaristische recht overgenomen. De doctrine meent.
dat in een burgerlijken staat openbaarmaking wèl noodzakelijk is.
maar in den Sovjetstaat "gibt es keine direkt aus den ökonomischen
Bedürfnissen stammende Notwendigkeit vor der ganzen Welt Gesetze
zu veröffentlichen. die die gegenseitigen Beziehungen der staatliche
Organen und Unternehmungen regeln ... , Das Sovjetrecht kennt
nicht das Prinzip der obligatorischen Kundmachung der Gesetze" 37).

33) Ibidem, S. 107.

Zie over dit punt Prof. S. Kot I i are v s k y. (te Moskou). Der Begrif
des Gesetzes im Sovjetrecht, Z.f.O.R. 1927. S. 1053-1067.
35) Citaat volgens Prof. Mi r k i noG e t z e wit s c h. a.w .• S . 70.
36) Ibidem.
37) Aldus Arc hip 0 w, Die Kundmachung und das Inkrafttreten der Sowjet34)
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Eerbied voor het wettenrecht is een typisch-burgerlijke opvatting.
Het vonnis moet eerder volgens eischen van revolutionaire taktiek.
dan formeel-juridisch worden uitgesproken. De rechter is orgaan van
de dictatuur 38).
De reeds meergenoemde vroegere Volkscommissaris S tut S c h k a
definieerde de Sovjetwetten als .. technische instructies". waarin alleen
de algemeene richtlijnen verbindend zijn 39) •
De Sovjetjuristen houden zelfs het recht als zoodanig voor hoogst
schadelijk. Met een beroep op Mar x. beweerde Hoi c h bar g.
die jarenlang Chef-redacteur van het Wetgevend Bureau is geweest:
.. Jede bewuste Proletarier weisz . . . . dasz die Religion Opium für
das Volk ist; aber ich glaube. dasz das Recht als ein nochmehr
vergiftendes und betäubendes Opium erscheint" 40) .
"Es ist klar dasz in einem Staate, in dem die Diktatur als eine
durch keine Gesetze gebundene Macht ausgeprägt definiert ist.
irgendwelche Fetischierung des Gesetzes und der Gesetzmäszigkeit
ohne Verdrehung der Grundprinzipien dieses Staates unmëglich
ist" 41). schreef het Zeitschrift für Sovjetrecht in 1924.
De plaats van het individu is in den communistischen overgangsstaat een geheel andere dan in den liberalen staat. De laatste kenmerkt zich door een aantal grondrechten, die bedoelen den mensch
te beschermen en een staatsvrije sfeer te scheppen tusschen individu
en de tot dusver onbeperkte reikwijdte van het jus puniendi van den
absoluten staat. Hier geldt het "nulla poena sine lege" etc. De waargesetze, in Zeitschrift für Sowjetrecht 1926. geciteerd uit de uitvoerige aanhaling
bij Prof. Mirkin-Getzewitsch, a.w .• S. 72.
38) N. Lenin, Die nächsten Aufgaben der Sovjet -Macht, 1918, S. 47:
" ... dasz das Gericht der Macht des Proletariats und der ärmsten Bauern ist", en
elders: "Das Gericht ist ein Organ der Staatsgewalt mit dessen Hilfe das Land verwaltet wird."
Zie Kr y I enk 0, Kriminalpolitik der Sowjetmacht, Verlag für Literatur und
Politik. Wien-Berlin 1927. S. 8.
Zie ook L. F. Jan sen, Grondtrekken van den Sovjet-Staat, blz. 87 en 141144. Dat de rechter in de Sovjetrepublieken inderdaad orgaan der dictatuur is.
blijkt uit de volgende richtsnoeren van de rechtspraak : I. Vonnis moet gewezen
worden volgens de leidende beginselen van de dictatuur en het socialistisch rechtsbewustzijn; 2 . Bij de bepaling van de strafmaat moet op de politieke motieven gelet
worden; 3. Alle rechters worden met ontslag bedreigd. wanneer zij bij herhaling
uitspraken doen, die met de belangen van de dictatuur in strijd zijn.
39) In zijn boek Die revolutionäre Rolle des Rechts und des Staates, geciteerd
bij L eo Z a i t z e f f. Das Strafrechtswesen im Sovjerstaate, Z.f.d.g.Str.
1931, S. 2.
40) Te vinden bij Z a i t z e f f. aangehaald artikel. S. I. De cursiveering is
van mij. Zie ook Deutsche Juristenzeitung 1926, S. 1773.
4l.)' Z a i t z e ft, S. 2.
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borgen tegen misbruik van het recht van den staat tot straffen worden hier tot garantierecht voor den enkeling.
De wetgeving van den Sovjetstaat kan in de eerste phase alleen
gericht zijn op het doel de andere klassen te onderdrukken. waarvoor
het meest geschikte middel is : onttrekking van iedere rechtsgarantie.
Wel vindt men in de opeenvolgende constituties enkele grondrechten 42) genoemd. Maar iedere waarborg tot naleving van de des~
betreffende bepalingen ontbreekt .
.. Die Machtsergreifung. die das heroische Schlagwort der Diktatur
des Proletariats verwirklicht. läszt nicht den mindesten Raum für
irgendwelche Garantien zu gunsten der geschwächten und absterbenden Klasse der Ausbeuter . . . .
Was das bürgerliche Verwaltungsrecht als individuellle Freiheiten
behandelt. regelt das Sovjetsystem als Verteidigung der revolutionäre
Ordnung. " schreef de Sovjetjurist E I is tra t 0 W 4 3) .
Toen St uts c h k a eenige Sovjet juristen. die tevergeefs den
Sovjetstaat naar legaliteitsprincipe als rechtsstaat trachtten te beschouwen. waarschuwend de goede richting wees. betoogde hij. dat
op den proletarischen staat dit zekere zelfbeperking van de
begrip
staatsmacht ten gunste van h et volk veronderstellend immers niet toepasselijk kan zijn. wijl deze gedachte met het primaat
van de doelmatigheid boven de rechtmatigheid in volkomen tegenspraak is 4 4) .
Wanneer de staatsregeling van 19 I 8 aan de individuen enkele
vrijheidsrechten toekent. geschiedt dit niet met de bedoeling aan de
onderdanen onaantastbare persoonlijke bevoegdheden toe te kennen.
maar slechts om de grenzen van de aan den staat toekomende rechten
vast te stellen. hetgeen door een Russisch jurist als volgt werd
uitgedrukt:
.. Im Grunde genommen handelt es sich hier keineswegs um Rechte.
sondern um die Aufzählung der Aufgaben der sozialistischen Regierungsform" 45).
De sleutel van het systeem ligt niet in de persoonlijke vrijheden
welke in enkele artikelen genoemd worden. maar in de formuleering
van artikel 23 G.W.-I918: .. Geleid door de interessen van de arbeidersklasse in haar geheel. onttrekt de R .S.F.S.R. aan bepaalde personen en bepaalde groepen de rechten welke door hen tot schade
42)

Over de grondrechten in de nieuwste Grondwet zie men in de Bijlage.

43) Geciteerd volgens Prof. Mi r ki noG e t z e wit s eh, a.w .• S. 99 .
44) Zie ibidem. S. 80.

46) Rei sn e r, geciteerd ibidem. S. 87.
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van de belangen der socialistische revolutie kunnen worden uitgebuit."
Waar de staat beschouwd wordt als de eenige bron der persoonlijke rechten, is de staat ook steeds bevoegd deze in het belang der
revolutionaire doeleinden te beperken of geheel op te heffen.
De bolsjewistische opvatting van de criminaliteit.
De criminaliteit is volgens het Bolsjewisme gevolg van de klassetegenstellingen binnen den bestaanden staat. De staatlooze maatschappij, die het proces van de zelfoplossing van den staat afsluit,
kent daarom geen misdadigheid.
Hier openbaart zich het typische optimisme der Marxistische toekomstverwachting. Met de zonde wordt uiteraard niet gerekend.
Toch wordt erkend, dat in den communistischen overgangsstaat
aanvankelijk de misdaad moet toenemen, maar dit verschijnsel komt
volgens deze theorie alleen voort uit de ombuiging van het productieproces en de onderdrukking van de voorheen heerschende klassen.
De éénige oorzaak der criminaliteit is de klassenatuur van den
staat 46).
In overeenstemming hiermede verklaarde de op 22 Juni 1925
opgerichte "Internationale Vereeniging van Sovjetcriminalisten" in
haar grondbeginselen het misdrijf naar zijn wezen als overblijfsel
van de burgerlijke maatschappij 4 7) . Met het vorderen van de klassennivelleering zal de criminaliteit afsterven en daarmee het dwanggeweid van den staat verdwijnen 4 8 ) .
46) P ion t 0 w s k y, Strafrecht, Alg. Teil, S. 72, Overgenomen uit Dr. R .
M a u ra c h, Grundlagen des räterussÎschen Strafrechts, Berlin 1933, S. 153 .
Pi 0 n t 0 w s k y is duidelij ker dan L e n i n, die in Staat und RevolutÎon, S. 82 ,
zegt : " Das Verbrechen in der staa tlosen Gesellschaft musz aufhören, weil keine
Zwangsordnung mehr besteht, gegen die es sich auflehnen könnte." En "in der
staatlosen Gesellschaft ist ei ne Zwangsordnung überf1üssig, weil Auflebnungen
gegen das öffentliche Leben nicbt mmr stattfinden".
47) De Grondbeginselen der Internationale Vereeniging van Sovjetcriminalisten
staan in scberpe tegenstelling tot die der Internationale Kriminalistiscbe Verein.
Prof. Mi c bel T s c bel z 0 f f·B e but 0 f f zegt op S. 40: "Anerkennung
des Klassenkarakters des bourgeoisen Strafrecbts und Qualifizierung der Tätigkeit
der bourgeoisen Kriminalisten als Handhabe zur Erstarkung der Herrschaft der
Bourgeoisie, die Unmöglichkeit eines radikalen Kampfes mit dem Verbrechen in der
kapitalistiscben Wirtscbaft, die ja selbst umweigerlich das Verbrecben schafft und
zücbtet; als Zweck der Masznabmen des sozialen Schutzes musz im proletariscben
Staat während der Uebergangszeit die Generalprevention anerkannt werden, so weit
es sicb um Verbrechen des Bürgerstandes handelt, die gegen die neue Recbtsordnung
verstoszen. Im Kampfe gegen die anderen Verbrecben jedoch wird dieses Ziel in der
Spezialprevention erblickt" .
48 ) Pi 0 n t 0 W s k y, Aufgaben und Grundlagen des Sovjetsrechts, Moskou
1939. S. 781. ibidem.
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"Das Verbrechen. dieses Product der ökonomischen Ungerechtigtt
keit. dieses ttverhasste Prilegium der werktätigen Massen ist in der
U.R.S.S. nur das lästige Erbe des gesturzten bourgeoisen Systems.
eine vorübergehende Erscheinung. wurzelnd in den zeitweiligen
äkonomischen Schwierigkeiten des einzelnen und noch jungen
Arbeitern - und Bauernstaates der Welt. Jeder Schritt auf dem
Wege des sozialistischen Aufbaus. jede ökonomische Errungenschaft
der Sovjetrnacht ist eine Etappe auf dem Wege des Absterbens des
Verbrechens und damit auch des Strafrechts überhaupt. Das ist es
weshalb man kühn sagen kann. dasz die Strafpolitik - die gesammte Wirtschaftspolitik der Sovjet ist tt 49).
Het ius puniendi wordt een politiek wapen in de hand der overheid.
"Alles Geschrei. dasz das Gericht die Gerechtigkeit schlechthin zu
schützen habe. ist für uns im besten Falle barer Unsinn und in
Wirklichkeit nur ein Mittel des Betruges. zu dem die bürgerlichen
Regierungen immer wieder greifen. um ihre Gewalttätigkeiten gegen
die Arbeiter und Bauern zu rechtfertigen tt • schrijft Kr y I enk 0
en hij gaat voort:
"Die Strafgesetzgebung des Sov jetstaates sagt kl ar und offen:
Die Arbeiter und Bauern schufen sich ihren Staat; gegen diesen
Staat richten sich von allen Seiten die Schläge der vertriebenen
Kapitalisten und Gutsbesitzer. gegen diesen Staat rüstet die internationale Bourgeoisie in dem Bestreben. ihn zu vernichten, diesen
Staat wollen die Klassenfeinde der Revolution von innen heraus
sprengen - diesen sozialistischen Staat der Arbeiter und Bauern
vor allen Ränken seiner Klassenfeinde zu schützes ist die Pflicht
der proletarischen Gerichte. Zu schützen, d.h. zu verteidigen. zu
verteidigen durch Repressalien gegen den Klassenfeind" 50).
Deze opvatting brengt met zich mede een meedoogenloos optreden
tegen den klassevijand. en een milde houding ten aanzien van den
proletariër.
K r y I enk 0 zegt aangaande de crimineele politiek in den
Sovjetstaat : tt Vom Standpunkt des Sowjetstrafgesetzes ist die Person. welche ein Verbrechen verübt. entweder ein Klassenfeind. em
Gegner der Revolution. ein Vertreter der Bourgeoisie. welche die
40) Prof.
Pas c h e-O z ers k y . Ost-Europa 1927. geciteerd bij Prof. Dr
P. A. Diepenhorst. a.w .• blz. 222 .
00) N. Kr y I enk o. Die Kriminalpolitik der Sowjetmacht, Verlag für Literatur und Politik, Wien-Berlin 1927, S. 10. Wanneer hij de "burgerlijke" verdediging van de gerechtigheid bespreekt, zegt hij: "All dieses heuchlerische Gesbwätz warf die Sowjetstrafgesetzgebung über Bord". S. 13.
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Sowjetmacht zu beseitigen strebt. und diesen Leuten gegenüber kennt
das Sowjetgesetz nur eine Politik - die Anwendung harter Masznahmen in Form ihrer Entfernung aus der Gesellschaft der Werktätigen bis zur physischen Vernichtung. Aber das Sowjetgesetz kennt
auch andere Verbrecher. aus den Arbeiter- und Bauernkreisen,
welche zufälIig oder unter diesen oder jenen U mständen zu Verbrechern wurden. Solche Verbrecher will das Sow jetgesetz bessern.
Nach der Auffassung des Sowjetstrafgesetzes wird jedes Verbrechen
aus den Widersprüchen der Klassengesellschaft geboren. als Resultat
des sozialen Unordnung und des sozialen Wirrwarrs. Der Sowjetstaat arbeitet an der Beseitigung der Grundursachen des Verbrechertums und strebt darnach. die ganze GeselIscbaft nach kommunistischen Grundsätzen umzugestalten, wo es ein Verbrechertum
überhaupt nicht mehr gibt. Aus diesen Erwägungen heraus tritt er
auch an den Verbrecher aus den Arbeiter- und Bauernkreisen heran
als an einem Menschen. welcher nicht "schuldig" an seinem Verbrechen ist und welcher infolgedessen immer gebessert werden kann
und musz" 51) .
Pi 0 n t 0 w s k y acht de taak der toekomstige maatschappij reeds
vervuld als het misdrijf zich van een typisch massa verschijnsel veranderd heeft in een "ontypisch individueel, geheel op zichzelf staand
gebeuren". Tegen de "héél enkele pathologische gevallen" zal, aldus
B y s tri a n s k y. ook de staatlooze toekomstmaatschappij machteloos zijn 52).
In wezen zijn het de ongelijke materiëele verhoudingen. de klassetegenstellingen. die als oorzaak van de criminaliteit worden aangemerkt. Zijn deze tegenstellingen opgeheven. dan is de misdadigheid
als verschijnsel verdwenen en de taak van het strafrecht vervuld.

51 ) Ibidem. S. 18 , 19.
611) B y S tri a n s k y. Das Verbrechen in Vergangenheit und Zukunft, Petersburg 1921, S. 6. geciteerd volgens Maurach, Grundlagen, S. 152 .
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HOOFDSTUK Il.

HET STRAFRECHT TIJDENS HET Z.G.N.
OORLOGSCOMMUNISME .
•• Es ist für den Revolutionär alles sittlich
was den T riomph der Revolution fördert.
Unsittlich und verbrecherisch ist alles was ihn
stört."
Net 5 c h a j e w s.

§

I.

AFSCHAFFING VAN HET BESTAANDE RECHT.

Zoodra de Bolsjewiki in 19 I 7 de macht in handen gekregen
hadden, onderging het strafrecht, evenals zoo vele andere normen,
radicale wijziging: met de toenmaals bestaande wetten werd tabuia
rasa gemaakt.
Gelijktijdig met het decreet, dat de oude wetten ophief, vaardigde
de Raad van Volkscommissarissen de verordening uit, dat de nieuwe
gerechten zich bij de beslissing alleen mochten laten leiden door
hun revolutionair socialistiscH l·echtsgevoel.
Slechts voor zoover de wetten van de omvergeworpen regeering
niet in strijd waren met dit rechtsgevoel, mochten deze worden toegepast 1).
De eerste tijd kenmerkte zich door een volkomen gemis aan vaste
wettelijke normen. Dit bevredigde echter niet. Reeds spoedig nam
men dan ook zijn toevlucht tot afzonderlijke decreten, die bepaalde
onderwerpen regelden (sabotage, speculatie, etc.), waarvan er echter
vele buiten gebruik bleven.
Hoogst belangrijk was het drukpers-decreet van 9 November 19 I 9,
omdat een van de grondprincipe's van het Bolsjewisme: vrijheid
van drukpers, daardoor werd aangetast. Den inbreuk op dit beginsel
rechtvaardigde men met de bewering dat de bourgeois-pers even
gevaarlijk was als "bommen en machinegeweren" . Wel werd ver1) Pro f .
Mi c h a e LTs c hel Z 0 f f-B e but 0 f f . te Ki ew. Das
Straf und Suafprozessrecht der Sowjet-Union, S. 28-40. In Die Juristische
Literatuur d~ Sowjet -Union , herausgegeben von Prof. Dr F . KeI man und
Rechtsanwalt Dr H. Fr eu n d. 1926. Verder aangehaald als T s c h el Z 0 f f Be but 0 f f .
Het decreet dateert van 10 Dec. 19 I 8. Het legaliseerde slechts de meer dan
een jaar bestaande praktij k.
Zie ook Fr e u n d. S. 4 . 5.
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meld, dat deze onderdrukkingsmaatregel slechts "tijdelijk" was, en
ook werd verzekerd dat, onmiddellijk nadat het Bolsjewistisch régime
zich geconsolideerd had, elke inbreuk op persvrijheid zou ophouden 2). Doch ook thans nog heerscht deulfde scherpe preventieve
censuur.
Het grondwetsartikel van 19 I 8, dat drukpersvrijheid waarborgde,
verloor hierdoor veel van zijn beteekenis 3).
Bij decreet van 7 Maart 19 18 waren reeds aparte revolutie-rechtbanken ingesteld voor drukpersdelicten, met bevoegdheid om te
straffen "misdrijven en overtredingen tegen het volk door de pers
begaan", waarbij onder " volk" volgens de terminologie der nieuwe
communistische Regeering deze laatste zelve moest worden verstaan 4).
Een ander decreet, dat ook in 't buitenland belangstelling heeft
getrokken, betrof den abortus. In de eerste jaren der revolutie werd
vruchtafdrijving nooit gestraft. Bij besluit van 18 Nov. 1920 kwam
daarin eenige wijziging. Abortus provocatus werd toen gelegaliseerd,
mits de behandeling zou geschieden door een arts, in een ziekenhuis
en mits de feitelijke omstandigheden die noodzakelijk maakten.
Bij de invoering werd opgemerkt, dat de bestrijding van de steeds
toenemende onwettige afdrijving tot nu toe noch in 't buitenland,
noch in Rusland resultaat had gehad. De regeering stond, zoo heette
het in de Inleiding, in wezen afwijzend tegenover het vrijlaten van
den abortus, maar kon de oogen niet sluiten voor het feit, dat door
de ongunstige materieele omstandigheden van het meerendeel der
vrouwen een onvoorwaardelijk verbod buiten werking zou blijven
en bij strenge naleving alleen tot uitgebreide illegale afdrijving zou
leiden 5).

2) Hei n z Fen n e r, Politisch-Statistisches Handbuch der Sovjet-Union,
S. 84 , herausgegeben van der Deutschen Uberseedienst G.m. b.H . Berlin 1926.
3 ) Art. 14 G. W .- I 9 18: " Om aan de arbeiders werkelij ke vrijheid van
meeningsuiting te verschaffen, maakt de R.S.F.S.R. een einde aan de onafhankelijkheid van de pers van het kapitaal en stelt aan de arbeidende klasse en aan de
arme boeren alle technische materiëele hulpmiddelen ter beschikking tot het uitgeven van kranten, brochures, boeken en alle ander drukwerk en garandeert bun
vrije verspreiding over bet ganscbe land."
4) Heinz Fenner a.W. S. 82.
Freund, S. 30.
Zie Z .f.O .E .R ., 1936, Augustusnummer, S. 10 I .
5) Daarom lijkt het mij niet geheel gerechtvaardigd, dat D r J. Val k hof f
in het Februarinummer 1937 van de Socialistische Gids in zijn artikel SowjetRuslands terugkeer tot de oude kriminele politiek inzake de vruchtafdrijving
zegt: "Nooit (cursiveering van mij) beeft vroeger bij de legaliseringspolitiek de
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§

2.

HOOFDTREKKEN DER "GRONDBEGINSELEN"
VAN 1919.

Met de publicatie van de Grondbeginselen van het Strafrecht der
R.S.F.S.R. werd de eerste serieuze poging gedaan tot verwezenlijking
van communistische strafrechtsgedachten.
Deze richtlijnen bevatten een uitvoerige, als program bedoelde
verklaring over de taak van de communistische rechtsorde en daarbij
aansluitend een korte, in 27 artikelen samengedrongen, weergave van
de leidende beginselen 6) .
Men moet deze niet beschouwen als grondlijnen, die in latere
rechtsregelen nader uitgewerkt behooren te worden. Zij richten zich
veeleer onmiddellijk tot den rechter en moeten gezien' worden als
een Algemeen Deel, zonder de aanvulling van een Bijzonder Deel.
In de Inleiding van de Grondbeginselen heet het "In het strijdproces met zijn klassevijanden gebruikt het proletariaat zijn geweldmaatregelen zonder bijzonder systeem, van geval tot geval, ongeorganiseerd" 7).
"Het strafrecht heeft tot inhoud", zegt art. 2, " de rechtsnormen
en andere rechtsmaatregelen, waardoor het systeem van de maatschappelijke betrekkingen der heerschende klasse door onderdrukking
(straf) tegen inbreuken (misdrijven) beschermd wordt" 8).
Artikel 3 geeft de doelstelling: "Het Sovjet-strafrecht heeft tot
taak dàt systeem der maatschappelijke betrekkingen door onderdrukking te beschermen, dat beantwoordt aan de belangen der
arbeidersmassa, die zich gedurende de periode van de dictatuur van
het proletariaat in den overgangstijd van het kapitalisme naar het
communisme, als heerschende klasse georganiseerd heeft" .
Inplaats van een aantal wettelijke omschrijvingen van misdrijven
lezen we in artikel 5: "Misdrijf is inbreuk op de orde der maatschappelijke betrekkingen die door het strafrecht beschermd
worden" .
Hier wordt dus elke voor de gemeenschap schadelijke handeling
tot misdrijf geproclameerd. Of het doen of laten (art. 6) strafbaar
is, beslist de rechter naar zijn revolutionair rechtsgevoel.
Een uitgesproken sociaal beueiligingsrecht derhalve. Al spreekt
gedachte voorgezeten, dat men weer tot een wettelijk verbod en strafbaarstelling
van de abortus provocatus zou komen."
6) Duitsche tekst te vinden bij Freund. S. 89-97.
7) Zie Fr eu n d. S. 89 .
8) De woorden tusschen haakjes zijn niet door mij ingevoegd, maar staan
in den tekst.
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men nog van straf, duidelijk blijkt, dat het hier gaat om beveiligingsmaatregelen. Het vergeldingsbeginsel is uitgeschakeld. Schuld is voor
strafoplegging geen vereischte. De beantwoording van de vraag of
iemand toerekenbaar is, legt geen gewicht in de schaal bij de overweging: al of geen straf. Eerst bij de keuze van de soort maatregel
komt het belang van het schuldvereischte uit. En art. 7 noemt straf
"den dwangmaatregel", waardoor de regeering "een gegeven ordening
der maatschappelijke betrekkingen tegenover de schenders van die
laatste verzekert". Art. 8 geeft als doel van de straf aan "bescherming van de maatschappij tegenover diegenen, die een delict begaan
hebben of trachten er een te begaan".
De dienstbaarheid van het strafrecht aan den opbouw van het
communisme en de onderdrukking van de bourgeoisie teekent zich
helder af. Art. 12 lid I beveelt den rechter onderscheid te maken bij
de bestraffing, al naar gelang de dader tot de vermogende klasse behoort of onvermogend is. En in art. 10 wordt de rechter geinstrueerd om bij de keuze van de straf in 't oog te houden, dat
in de in klassen verdeelde maatschappij de criminaliteit wordt
teweeggebracht door de verhoudingen der maatsch;tppelijke betrekkingen, waarin de dader leeft.
Ook bij de omschrijving van de phasen van uitvoering der misdrijven (art. 17-20) en van de deelnemingsvormen (art. 21-24)
zijn deze beginselen toegepast 9). De strafmaat wordt niet bepaald
door den vorm van deelneming, maar door den graad van gevaarlijkheid van den dader en van de door hem begane daad 10).
De regeling van 19 19 tracht de preventie-gedachte te verwezenlijken. Stuurt zij aan op voorkoming van volgend misdrijf door
denzelfden dader (speciale preventie), of wil zij een afschrikkenden
invloed uitoefenen op iedereen (generale preventie) ?
M a u r ach zegt, dat de preventieve middelen, welke den rechter
(volgens art. 25) ten dienste staan, de speciaal-preventieve instelling
van de "Grundsätze" duidelijk doen uitkomen 11).
De Sovjet juristen maken geen principieele tegenstelling. De concrete verhoudingen zullen nu eens een generaal preventief optreden,
dan weer een speciaal-preventief optreden vereischen. Dit zal naar
tijd en omstandigheden verschillen 12).
9) Al is het. van preventief standpunt bezien, inconsequent voorbereiding en
poging te onderscheiden van voltooid delict. deze inconsequentie wordt opgeheven
door art. 20, dat beide stadia rechtens gelijkstelt aan de voltooide handeling.
10) Art. 21.
J.l) Zie zijn artikel in Z .f.O.R., 193 I, S ..41 0 f.
1'2) Zie Pas c h e--O ze r s k y (te Kiew) , Strafe und Strafuollzug in der
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§ 3. SAMENSTELLING EN WERKWIJZE VAN DE
RECHTERLIJKE MACHT.
STRAFMIDDELEN EN STRAFTOEMETING.
Na deze summiere uiteenzetting van het materieele strafrecht. zooals dat gegolden heeft tot 1922. komt van zelf de vraag aan de
orde : Welk beeld bood de practijk?
De rechterlijke organisatie heeft in de periode van het Oorlogscommunisme verscheidene veranderingen ondergaan. Evenwel bleef
de bij den aanvang van het bewind gemaakte indeeling der gerechten
in volksrechtbanken en revolutie-rechtbanken (Tribunale) steeds
gehandhaafd.
De eerste berechtten voornamelijk de gewone misdrijven. de laatste
waren vóór alles bestemd om de revolutionaire orde te handhaven.
De plaatselijke volksrechtbanken kregen tot 20 Juli 19 I 8 alleen
kleine strafzaken. welker sanctie niet hooger dan twee jaar vrijheidsonttrekking mocht wezen. Toen werd hun bij decreet toegestaan.
straffen tot 5 jaar op te leggen. Voor de meer belangrijke zaken
waren de districtsrechtbanken competent. die bestonden uit I rechter
en 1:2 bijzitters. terwijl de rechter in de volksrechtbanken slechts
door 2 bijzitters bijgestaan werd. Het decreet van 30 Nov. 19 I 8
verklaarde de volksrechtbanken competent voor alle strafzaken. met
uitzondering slechts van die. welke bij de revolutie-rechtbanken aanhangig moesten worden gemaakt. Van den rechter. die telkens voor
één jaar door de politieke corporaties werd benoemd. en ten allen
tijde kon worden afgezet. werd aanvankelijk geen enkele vooropleiding gevraagd. Eerst sedert 19 I 9 moest hij actief en passief
kiesrecht hebben voor de arbeidersraden. en eenige politieke ervaring
bezitten. Het éénige statische element vormden in dien tijd de lagere
functionarissen. in ' t bijzonder de griffiers. die reeds voor het uitbreken der revolutie hun ambt hadden bekleed en sedert in dienst
gebleven waren. Zij bezaten nog een zekere rechtskennis. door
routine verworven. en oefenden deswege tamelijk veel invloed uit
op den gang van het proces en op het vonnis 13) .
Kenmerkend was het volkomen gemis aan onderscheid tusschen
straf-en civielproces.
Ook ontbrak een Openbaar Ministerie. De aanklacht moest door
den voorzitter geformuleerd worden.
Sovjet-Union, 1929. S. 38. en Ga 11 a s. Kriminalp olitik und Strafrechrssystematik. 193 I. S. 44.
13) Men zie Fr e u n d. S. 24-25.
Mie h a e 1 T s c hel Z 0 f f-B eb u tof f. aangehaald artikel. S. 29 f.
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Nergens waren de rechten der verdediging gepreciseerd.
Hooger beroep was sedert het decreet van 24 November 19 I 7
uitgesloten, als in strijd met de procesvereenvoudiging, welke de
revolutionaire regeering nastreefde.
Als eenig rechtsmiddel kende men de cassatie, die overigens 10
geheel andere banen geleid werd, dan die wij kennen.
Cassatie in Sovjet-Rusland beteekent een algeheele controle over
de werkzaamheid van de eerste instantie. Waar de Sovjetrechtbanken
tot taak hadden : bescherming en doorvoering van de revolutionaire
wetmatigheid, en de wet moesten toepassen in het belang van de
heerschende klasse, rustte op het cassatiecollege - i.c. den raad van
volksrechters de plicht, elk vonnis vanuit dezen gezichtshoek
te bezien, en het dienovereenkomstig te bevestigen of te vernietigen.
De volgende cassatiegronden konden worden aangevoerd:
I. onvolledigheid of onjuistheid van het onderzoek;
2. inbreuk op wezenlijk (! ) processueele voorschriften ;
3. schending van de wet 14 ) ;
4. klaarblijkelijke onrechtvaardigheid van het vonnis.
Met name deze laatste grond bood steeds voldoende gelegenheid
tot volledige doorvoering van de klasse-justitie 15) .
De rechters trachtten op de proletariers die terecht stonden, opvoedend in te werken. Men strafte mild. De arbeiders hadden hier
immers te kampen met een der overblijfselen van de gehate burgermaatschappij ?
Ten aanzien van de keuze en mate der straf niet aan bepaalde
normen gebonden, paste de volksrechter veelvuldig geldstraffen en
strafarbeid zonder vrijheidsonttrekking toe. Deze laatste maatregel
is naderhand op een voetstuk gezet en hooggeprezen '16) , veelal ten
onrechte, omdat hij practisch onuitvoerbaar was 17) .
Dat van de genoemde mildere strafmiddelen evenals van de ge14) Schending van de wet heeft plaats :
a. bij niet-toepassing van een wet, die toegepast had moeten worden ;
b. bij toepassing van een wet, die niet had mogen worden toegepast ;
c. bij onjuiste interpretatie van een wet;
d. bij toepassing van wetten en verordeningen , die uitgevaardigd zijn door
onbevoegde instanties, of in strijd zijn met de door de centrale organen gegeven
richtlijnen.
1 5) Uitvoerig o ver de cassatie: Prof. M. G r 0 d sin s k y (te Charkow), Das
R echtsmitte(verfahren im Sovjet-strafprozesz, Z.f.O.R.. 1932, S. 241 - 2 57.
16) B.v. door Pro f . Pas c b e--O z e r s k y (te Kiew) in zijn boek Strafe
und Strafvo[(zug in der Sovjet-Union.
17) Zie D r R. M a u ra c h , System des russischen Strafrechts, S . 42-43 .
Over dezen maatregel en zijn toepassing uitvoeriger Hoofdstuk V, § I.
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deeltelijke (of geheele) vermogensconfiscatie dikwijls gebruik gemaakt werd. geschiedde niet louter uit ideëele overwegingen. maar
evenzeer omdat de huizen van bewaring. de strafgestichten. ja zelfs
vele vrije ruimten met (bourgeois) gevangenen overvoerd waren. De
voorwaardelijke veroordeeling werd reeds in de eerste dagen na de
revolutie toegepast. en kreeg wettelijke basis in de Grondbeginselen
van 1919.
Doodstraf mochten de volksrechtbanken niet opleggen 18). Deze
bevoegdheid hadden de revolutie-rechtbanken - met kleine onderbreking - echter wel.
Laatstgenoemde. in December 19 I 7 nieuwgeschapen colleges dienden om misdaden te berechten van " personen die opstanden tegen
de arbeiders- en boeren-regeering voorbereiden. de regeering openlijk
tegenwerken. of haar niet volgen. of andere personen tot zulke handelingen ophitsen" 19).
Een van de voornaamste strafmiddelen. door deze rechtbanken
toegepast. was de doodstraf. Weliswaar had men dadelijk bij het
begin van de revolutie de doodstraf afgeschaft. maar de tusschenregeering had haar kort daarop weer ingevoerd. M et uitzondering
van een volgende verdwijning voor enkele maanden. bleef de doodstraf verder ongestoord gehandhaafd. Door het herstel van dit
zwaarste strafmiddel werden de revolutie-rechtbanken "jetzt zu
biassen. vielleicht etwas gemilderten Kopien der Tscheka selbst" 20) .
Er kwamen telkens krachtens decreet nieuwe speciale revolutierechtbanken. Zoo voor drukpersdelicten. voor oorlogs- en oorlogstransportaangelegenheden. voor het leger. voor sabotageprocessen
etc. De drie rechters - bijzitters hadden geen toegang - werden
voor drie maanden gekozen en konden steeds afgezet worden. Ook
hier kende men een cassatie-college.
Het is niet in overeenstemming met bolsjewistische opvattingen.
een principieele scheidslijn te trekken tusschen de behandeling voor
de revolutie-rechtbanken en voor " de buitengewone commissie tot
bestrijding van contra-revolutie en bandieten wezen" : de Tsjeka.
"Der Unterschied besteht nur darin. dasz die gerichtliche Form
mehr Garantien bietet. dasz sie keine Fehler begeht : sie garantiert
die für den menschlichen Geist maximal mögliche Richtigkeit der
1 8 ) Art. 25 van de Grondbeg. van 19 I 9 noemt alle maatregelen waaruit de
rechter kiezen kon. Het is de stabiliseering van de practijk sinds 19 I 7.
19) M a u r ach, System , S. 42-43 .
20) I. S te i n b erg, gewezen Volkscommissaris van Justitie in zijn boek
Gewalt und T error in der Revolution, Berlin 193 I. Ernst Rowohlt Verlag, uit
het Russisch vertaald door Dr 1. Donsky, S. 50 .
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Schluszfolgerungen über die soziale Gefährlichkeit (der betreffenden
Person) . Weiter garantiert sie nichts, und dem Wesen nach besteht
kein U nterschied zwischen dem gerichtlichen fund auszergerichtlichen
Prozesz":21 ).
De invloed van de bevoegdheid doodvonnissen uit te spreken. op
de werkzaamheid der Revolutie-rechtbanken teekent St ei n b erg
aldus: .,Das Tribunal. dessen Ziel es war in öffentlicher gerichtssitzung das revolutionäre. Rechtsbewusztsein der Werktätigen zu
entwickeln, kannte nach seiner Statuten k,eine Todestrafe und
wandte sie daher nicht an .... Das Gericht. das in der werktätigen
Gesellschaft der Obergangsperiode Organ des gesellschaftlich-sittlichen Selbstbewustseins, also auch der Erziehung sein musz. wurde
mit der blosz die physische Vernichtung und mechanische Beseitigung der Gegner erstrebende Abrechnung vertäuscht" 22).
Het onderscheid tusschen gerechtelijke en buitengerechtelijke vervolging was, mede ook door het gemis aan wettelijke processueele
basis, slechts zeer gering, en niet goed door te voeren. zooals wel
uit boven geciteerde uitspraak van K r y Ie n k 0 blijkt. Daarom
zal ik thans de berucht geworden organisatie van de Tsjeka. waaraan de buitengerechtelijke vervolging opgedragen was. bespreken.
§ 4. DE TSJEKA.

Bij het begin der Revolutie was dadelijk een "buitengewone commissie tot bestrijding van contrarevolutie. speculatie en bandietenwezen", bij afkorting "Tsjeka" geheeten. ingesteld. Evenals de
gehate Uchrana. de Staatspolitie onder den Tsaar. bezat dit administratiet orgaan een eigen jurisdictie. Zonder rechterlijke tusschenkomst kon de Tsjeka onbeperkt de straffen toepassen. welke zij
wenschte. en zij was hiervan aan niemand rekenschap verschuldigd.
Wel is er in den kring der regeering nog hardnekkig gestreden voor
beperking en "reguleering der rechten van de in den chaos der eerste
bewogen dagen der October-revolutie ontstane Tsjeka. om haar te
plaatsen onder de organen van het V olkscommissariaa t van Justitie.
d.i. onder het gerecht" 23) .
21) Cursiveering van mij. Aldus Kr y I enk 0 in zijn rede voor de Communistische Academie, geciteerd uit een Russisch tijdschrift bij L e 0 Z a i t z e f f,
Das Scrafrechtswesen im Sovjet Staate. Z.f.d.g.Str. 193 I, S. 9 en Ia.
22) Gewalt und T error. S. 42 , 43.
In de regeeringsvergaderingen kwamen S t e i n b erg en andere commissarissen
hiertegen op. Men wilde geen " door den staa t gereglementeerde guillotine". Evenwel bleef deze oppositie, zooals reeds gebleken is. zonder resultaat.
23) Ook hier O.a. door Steinberg zie a.w. S. 37.

30

Maar de regeering gaf aan de instincten van boosheid en teugelloosheid den vrijen loop door willekeur te sanctioneeren. In een
bevel van 2 I Februari 19 I 8 b.v. riep zij het volk op tot den strijd,
omdat de Duitsche troepen op Rusland aanrukten. In het desbetreffend manifest werden staatsvijandige elementen allerwege met de
doodstraf bedreigd. "Feindliche Agenten, Spekulanten, Plünderer,
Strolche, gegenrevolutionäre Agitatoren, deutsche Spione werden an
Ort und Stelle erschossen". Zelfs dat was niet voldoende. Even
verdl!r luidde het: "In diese (d.i. tot het aanleggen van loopgraven)
bestimmten Bataillone müssen alle arbeitsfähige Mitglieder der
bürgerlichen klasse, Männer und Frauen unter Aufsicht von Rotgardisten eingereiht werden: die Wiederstand leistenden sind zu
erschieszen" 24) •
Het decreet van 5 Sept. I 9 I 8 "Over de roode terreur" bedreigde
klassevijanden met fusilleering en dwangarbeid in concentratiekampen.
Als elastisch verzamelbegrip had het contrarevolutionaire misdrijf
al heel spoedig ingang in de praktijk gevonden. Serieus onderzoek
naar de aanwezigheid van een strafbaar feit had niet plaats. Het
behooren tot de burgerlijke klasse alleen werd reeds als contrarevolutionaire misdadigheid beschouwd.
"Wir vernichten die Bourgeoisie als Klasse. Sucht beim Verhör
nicht nach Beweise dafür, dasz der Angeklagte in Taten oder
Worten gegen die Sovjetmacht gekämpft hat. Die erste Frage, die
ihr ihm vorlegen müszt, ist die nach Herkunft, Bildung und Beruf.
Die Antwort darauf ist für das Schichksal des Betreffenden entscheidend" schreef L a z i s, een der voornaamste Tsjeka-figuren 25).
"Alles is geoorloofd tegenover den vijand der revolutie. Dat zijn
de beide grondpilaren van de terreur. Practisch houdt dit in dat tegen
iedereen elke weg, elke vorm van geweld en dwang toelaatbaar is ...
Terreur is een gelegaliseerd plan voor massa-afschrikking, massadwang, massa-uitroeiing van den kant van de regeering" 26).
Een man als S te i n b erg, die de terreur toch ziet als eenigen
weg tot bevrijding der menschen, haar nuttig en daarom ook zedelijk
gerechtvaardigd acht, mits zij te werk gaat zonder overbodige wreedheden 27), schrijft: "Die zum gesetzlichen Attribut der Tscheka geGewalt und Terror, S. 4 I.
In een artikel Der Bürgerkrieg hennt hein geschriebenes Gesetz, geciteerd
uit L eo Z a i t z e f f, Das Strafrechtswesen im Soujetstaate. Z.f.d.ges.Str. , S. 10.
Zelfde citaat in Gewalt und Terror, S. 59.
26) Gewalt und Terror, S. ~4 , ~3.
27) A.w., S. 141, 96.
24)

25)
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wordenen Hinrichtungen und die schnelle Verbreitung der Tschekas
in der Provinz machten den Terror zu ei ne Lebenseinrichtung und
schufen die Atmosphäre der dauernden niedrigsten Todesfurcht".
"So ist der Terror. in dem die Toc,iesstrafe nur die blutige Krönung.
die Apotheose des Systems bedeutet. der aber mit jedem seiner
Atemzüge die Volksse~le Tag für Tag abtötet. Terror heiszt Todesstrafe - überall. in allem. in allen seinen Fasern" 28) .
Volledige gegevens omtrent de werkzaamheden van de Tsjeka
(en later de G.P.Oe en O.G.P.Oe). bestaan er niet. omdat deze
colleges nergens verplicht zijn hun vonnissen te publiceeren. Hier
komt nog bij dat vooral gedurende de eerste jaren (en niet alleen
toen!) van het Bolsjewisme op bevel van lokale Tsjeka-afdeelingen
massa-executies hebben plaatsgehad. waarvan een statistiek onmogelijk te geven is 29).
Het besluit van 17 Februari 19 19. waarbij de bevoegdheid van
de Tsjeka eenigszins beperkt werd door de bepaling dat in 't vervolg deze organisatie slechts voorbereidende maatregelen mocht treffen. terwijl de revolutierechtbanken dan de vonnissen zouden vellen.
heeft waarschijnlijk wel bijgedragen tot het plaats hebben juist van
massa-executies. Immers slechts bij gewapende opstanden en in
oorlogstoestand behield de Tsjeka het recht tot geheele afwikkeling
van het proces. met inbegrip van veroordeeling tot en voltrekking
van de doodstraf 30). Het begrip "gewapende opstanden" werd.
naar F reu n d opmerkt. in de practijk zoo ruim geïnterpreteerd.
dat het nieuwe decreet aan den bestaanden toestand feitelijk niets
veranderde.
De reeds genoemde Tsjeka-leider La z i s verschaft in zijn boek
Zwei Jahre Kampf an der inneren Front enkele gegevens. (Sindsdien
verbood de Sovjet-overheid dergelijke publicaties).
Blijkens deze gegevens waren van de oprichting af. tot I Aug.
19 I 9 in 20 districten van Centraal Rusland 8389 menschen terechtgesteld. Ongeveer in denzelfden tijd had de Tsjeka in de Oekraïne
825 personen neergeschoten. In den loop van 19 I 8 en 19 19 werden
86 .893 menschen in hechtenis genomen. waarvan 34.334 in de gevangenis geworpen werden. 9496 naar de concentratiekampen gezonden en 13. I I I als gijzelaars opgesloten werden 31).
28) Ibidem. S. 29 .

Zie Dr Wal d e mar G u r i a n, Der Bolschewismus. Einführung In
Geschichte und Lehre. Herder en Co., Freiburg (im Breisgau) 1931 . S. 73.
30) Fr e u n d , S. 7°, 71.
31) Geciteerd volgens Hei n z Fen n e r, Politisch-Statistisches Handbuch der
Sovjet-Union. S. 58. Het boek zelf kon ik niet bemachtigen.
29)
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V olgens een officieele. door de Sov jet-regeering zelf gepubliceerde
statistiek 32). werden in de jaren 1917 tot 1923 gedood:
de keizerlijke familie
28 bisschoppen
8 . 115 priesters
6 ·575 professoren en
onderwijzers
8.800 geneesheeren
54·834 officieren

260.000
105. 0 00
4 8 . 000
12.850
35 0 . 000
19 2 .000
81 5. 00 .0

soldaten
politie-officieren
gendarmen
functionarissen
intellectueelen
arbeiders
boeren.

S te i n b erg die op S. 58-73 enkele grepen doet uit de wreede operaties
der Tsjeka. en concrete tooneelen beschrijft. geeft ook enkele getallen volgens
een officieel bericht van L a z i s. D eze getallen betreffen volgens S t e i n b erg
ongetwijfeld alleen de geregistreerde opgaven. terwijl juist het gemis aan verantwoordelijkheidsbesef. en daarmee het geheim blijven van ontzaglijk vele offers.
een karakteristieke trek van de terreu r uitmaakt. Dat geldt voor de steden. maar
meer nog voor de provincie waar zij het sterkst woedde. en waar registratie der
slachtoffers volstrekt ondenkbaar was . De getallen zijn (S. 73):
te zamen
19 18
19 1 9
gevangen genomen
... . . . . .. .. .. .
128010
47. 348
80.662
gijzelaars
........ ... . . . .. .
4 . 068
5.49 1
neergeschoten
..................
6.185
3 .4 56
147 21 0
32) In de Prawda van 11 Dec. 1932. Ik heb dit nummer. ondanks vele
pogingen daartoe. niet zelf in handen kunnen krijgen. en citeer via USSR in den
Volkenbond. 1935. uitgave van de CILACC (Internationaal Centrum van actieven
strijd tegen het Communisme) . Ook elders vond ik vrijwel gelijke cijfers.
D r Wal d e mar G u r i a n vermeldt in zijn aangehaald boek op S. 73
ongeveer dezelfde getallen. Hij schrijft:
" De emigranten vermelden 1.860.000 slachtoffers (volgens het boek van
I I jin. Welt vor dem Abgrund). onder wie zich 28 bisschoppen. 1200 priesters.
6000 onderwijzers en professoren. 8800 doctoren. 54000 officieren. 26000 soldaten. 10.5000 politie-officieren. 48000 gendarmen. 12800 ambtenaren. 335.000
intellectueelen. 192.000 proletariërs en 8 11.000 boeren zouden bevinden. Bij
deze cijfers waarschijnlijk veel slachtoffers van de burgeroorlog meegerekend".
Bij Essad Bey. Hisroire du Gépéou. Payot. Paris. 1934. trof ik op p . 120
met kleine nuanceering dezelfde cijfers aan.
D r Fr i t z Dit t lof f. leider van een modelbedrijf in den Noord-Kaukasus.
beweert dat in de jaren 1920-21 door hongersnood en Tsjeka-werkzaamheid
12 millioen menschen om het leven zijn gekomen. In het meermalen genoemde
boek Und du Siehst die Sovjets Richtig. S. 3 I 6.
Na al deze executies in grooten getale doet de definitie. welke T rot s k y
(volgens S. 169 van St e i nb erg) van de terreur geeft. wel wat zacht aan:
"Die Abschreckung ist ein mächtiges Mitttel in der internationalen und inneren
Politik. Der Krieg ist gleich der Revolution auf der Abschreckung begründet. Ein
siegreicher Krieg vernichtet in der Regel nur einen unbeträchtlichen Teil der besiegten Armee. der Rest wird abgeschrekt. sein Wille wird gebrochen. Ebenso
wirkt auch die Revolution : sie röret einzelne und schreckt Tausende ab".
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La z i s loofde de revolutie voor haar "gematigdheid" en rechtvaardigde de bloedbaden met de uitspraak: "die Weissen töten noch
mehr" 33).
De onlangs veroordeelde oud-redacteur van de Izwestia, R adek 34), schreef :
"De roode terreur is geprovoceerd door de witte terreur. De
noodzakelijkheid van de roode terreur, d.w.z. het gebruiken van
verschillende methoden, (n.1. doodstraf en zenden naar concentratiekampen) om de bourgeoisie te bedwingen berust op onzen binnenen buitenlandschen toestand 35 ) . De vernietiging van enkele personen uit de bourgeoisie, die niet onmiddellijk deelnemen aan de
beweging der Witten, beteekent slechts een middel tot afschrikking
te midden van den strijd als antwoord op aanslagen. Het valt te
begrijpen, dat voor iederen Sovjetleider der arbeidersrevolutie, die
door de hand van agenten der contra-revolutie valt, deze met dozijnen van hoofden zullen moeten betalen" 36).
Toen U rit z k y de voorzitter van de Tsjeka in Petrograd
gedood was, en er een aanslag op L e n i n gepleegd was, schreef
de Rote Zeitung van Petrograd "Tausende von Feinden müssen
für den Tod unseres Kämpfers büszen" 37).
De regeering nam de volgende resolutie aan: "Der Zentrale
V ollzugsrat spricht ein feierliche Warnung an alle Knechte der
Russischen und alliierten Bourgeoisie aus; er läszt sie wissen dasz
für jedes Attentat gegen die Führer der Sovjet-regierung und die
Träger der Ideeën der sozialistischen Revolution alle Gegenrevolutionäre und ihre Anstifter verantwortlich sein werden. Die Arbeiter
und Bauern werden den weissen Terror der Feinde der Arbeiterund Bauern Gewalt mit dem roten Massen-terror gegen die Bourgeoisie und ihre Agente beantworten."
Zoo werden na den aanslag op L e n i n niet minder dan 3000
menschen in de gevangenissen, waarin zij over heel Rusland verdeeld
waren, gedood 38). En - om een recent voorbeeld te noemen na den moord op Kirow eind 1934, werden dadelijk 66 menschen
ter dood gebracht. Een maand na zijn dood waren er 1 16 menschen

33) Geciteerd uit Gewalr und Terror. S. 73 .
34) Ibidem. S. 54.
35) De internationale verhoudingen dienen louter als dekmantel. Ibidem S.
36) S te i nb erg ibidem. S. 51 .
37) Ibidem. S. 53.
38 ) Leo Zaitzeff in meergenoemd artikel S. 17. noot 22.
Steinberg a.w. S. 57.
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gefusilleerd op beschuldiging van het "voorbereiden van terroristische daden" 39).
Men moet niet denken dat in den loop der jaren de opvattingen
zachter zijn geworden. Na I 3 jaren Sovjetregime sprak K r y I enk 0
in een rede:
"Kein einziger Arbeiter, kein einziger Bauer zweifelt daran, dasz
gegen die Feinde der Werktätigen der Terror unumgänglich ist.
Auszer dem besessenen (!) Intellectuellen zweifelt niemand daran.
Wir handeln auch entsprechend dieser Anweisungen" 40) .
Wie regelmatig de berichten uit Rusland in de dagbladen volgt,
weet, dat zelfs in 1937 de toestand nog weinig beter is geworden.

39) K ni c k e r boc k e r, Alg. Handelsblad, 27 - 2 -'35, schreef dit na een
studiereis door Rusland.
40) Izwestia 14 Febr. 1930, geciteerd bij Zaitzeff. aangehaald artikel.

S. 17.
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HOOFDSTUK lIL

DE INVLOED V AN DEN NIEUWEN KOERS OP
DE STRAFWETGEVING.
Een volkomen débacle, één groote catastrophe had het nieuwe
beleid teweeggebracht. Met geweld had het alles ineens willen veranderen. Zonder eenigen tijd tot aanpassing te laten, à tort et à
travers, had men hals over kop getracht de Marxistische theorieën
in practijk te brengen. En dat in een land, uitgeput door oorlogsjaren, gedrenkt door het bloed van den burgerkrijg, welke in al zijn
felheid van Februari tot November 19 I 7 had gewoed, en die, zij
het in mindere mate, ook na de vestiging van de dictatuur werd
voortgezet. Het was een in alle opzichten donkere tijd. De plotselinge
ombuiging van het productieproces had een totale desorganisatie
van het economisch leven veroorzaakt, die millioenen den hongerdood bracht. Misdrijven namen allerwege toe. De ontwrichting der
maatschappij , waarbij zoo velen uitgestooten werden, had een algemeene zedelijke verwildering tengevolge. Diefstal. rooverij, zedendelicten, zij namen alle een onrustbarenden omvang aan.
Wilde het land niet geheel ten onder gaan, dan moesten schielijk
andere wegen worden ingeslagen. Want de nood was op 't hoogst
gestegen. De Regeering, den ernst van den toestand beseffend, kondigde een periode van rust aan. Zij gaf na de drastische onderdrukking van alle particulier initiatief thans eenige vrijheid van beweging
om dezen critieken toestand te boven te komen. De boeren kregen
vergunning om, wat zij na voldoening van de belasting in natura
nog van hun landbouwproducten over hadden, in den vrijen
handel 1 ) te brengen.
De periode der Nieuwe Economische Politiek 2) brak aan. Nu
men weer eenige waarde hechtte aan particulier initiatief, werd de
behoefte aan rechtszekerheid voor het individu dringend. Niet alleen
het kapitaal verschaffend buitenland, ook de binnenlandsche markt
kon niet buiten een minimum aan rechtsgaranties.
De Nieuwe Economische Politiek liet dan ook niet na op het
rechtsleven invloed uit te oefenen.
1) Deze was tot 192 I verboden.
2) Gewoonlijk aangeduid als N .E.P.
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§ 1. WETBOEK VAN STRAFPROCESRECHT-I 922.
Zoo verscheen er een Wetboek van Strafprocesrecht. waarin men
tal van garanties vindt voor den enkeling: binding van de hechtenis
aan bepaalde voorwaarden. recht op verdediging en getuigenverhoor.
mondelinge behandeling etc. 3).
Hoewel dit Wetboek ook thans nog het officieel geldende is. heeft
het weinig zin uitvoerig op deze stof in te gaan. Immers. in de
practijk is van toepassing bitter weinig terecht gekomen. Het Hooggerechtshof heeft er zelfs hard aan medegewerkt. deze wetten tot
doode letter te doen worden. door een uitgebreid gebruik te maken
van zijn bevoegdheid om bindende "aanwijzingen" en "verhelderingen" te geven. die niet zelden tegen de Wet indruischten 4) .
De laatste jaren wordt dit openlijk erkend. De Procureur-Generaal
V is h ins k y sprak het in een rede onomwonden uit: " Het Wetboek van Strafprocesrecht is practisch buiten gebruik" 5). Hij
stemde volmondig toe. dat de subjectieve rechten van den verdachte
in het proces practisch nihil zijn.
Te verwonderen behoeft het dan ook niet. dat het terrein van
het strafproces zelfs afgezien van de berechting der politieke
delicten - op den duur een onoverzienbare wirwar van willekeur
is geworden. De later te bespreken reactie tegen deze practijk onder
de huidige Sovjetjuristen is zoodoende volkomen te begrijpen 6).
§ 2. WETBOEK VAN STRAFRECHT-I922.
Ook in het nieuwe Wetboek van Strafrecht der R.S.F.S.R. 7) kan
men het streven naar eenige rechtszekerheid opmerken. Het moment
van den klassenstrijd is iets teruggetreden.
3) Duitsche tekst te vinden bij Fr e u n d. S. 214-325.
Hierover Mar y St e ven s 0 n Ca 11 c 0 t t Ph. D.. Russian Justice.
Chapter VI-IX.
4) De aanwijzingen en besluiten van het Hooggerechtshof staan in beteekenis
met wetten gelijk. Zij spelen een zeer belangrijke rol in het Sovjet-recht. Het
Russische reglement op de Rechterlijke Organisatie zegt : "De interpretaties van
het Plenum van het Hooggerechtshof zijn verbindend voor alle rechterlijke instanties.
die in de R.S.F.S.R. werkzaam zijn."
Elk besluit van het Hooggerechtshof kan door het Presidium van het Centraal
Uitvoerend Comité opgeheven worden.
Zie over deze punten Pro f. P . J . L j u b I ins k y (te Leningrad) • Das neue
Strafrecht in der Sovjet-Union. in Z.f.O.R. 1927. S. 320-340.
Freund. S. 354. 355 .
6) Te vinden in het artikel van D r R. M a u r ach. Grundlagen und Ten denzen der Strafrechtsreform in der Sovjet-Union, Z.f.O.E.R.. 193513 6.
S. 637-661.
~) Zie Hoofdstuk VII.
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" Verouderde" strafrechtsgedachten zijn geïncorporeerd in de Wet
van 1922.
Men keerde terug tot de wettelijke omschrijving der misdrijven:
naast het Algemeene Deel trad weer een Bijzonder Deel. evenals in de
Westersche landen, waarbij echter een onderscheiding tusschen misdrijf en overtreding achterwege bleef.
Niet langer werd dus het revolutionaire rechtsgevoel van den
rechter als toereikende rechtsbron beschouwd.
Wèl vindt men in artikel 10 het beginsel der analogie opgenomen.
Maar de practijk heeft - al bestond er aanvankelijk strijd 8) over
de grenzen waarbinnen die analogie toepassing zou mogen vinden op grond van duidelijke aanwijzingen van het Hooggerechtshof het
artikel restrictief uitgelegd en er slechts noodmiddel in gezien om
nalatigheden van den wetgever goed te maken 9).
Zelfs een dualistisch systeem van straffen en beveiligingsmaatregelen treffen we hier aan. Dit beteekent uiteraard allerminst een
ontwikkeling in modern-strafrechtelijke richting, al zou het feit,
dat in 19 I 9 alleen van straffen gesproken werd, dezen schijn kunnen
wekken. Integendeel. de straffen van 19 19 waren, zooals ik heb
trachten aan te toonen, in feite niet anders dan beveiligingsmaatregelen. Eerder valt hier een terugval in de opvattingen van vóór
de Revolutie te constateeren.
Terwijl in 19 I 9 schuld voor strafoplegging geen vereischte was,
werd in 1922 de straf aan het schuldelement gebonden.
Voor strafbaarheid is noodig toerekeningsvatbaarheid, alsmede
opzet of onachtzaamheid: "Personen, die een delict begaan hebben
in een toestand van voortdurende krankzinnigheid of tijdelijke storing hunner geestvermogens of in het algemeen in een dergelijken toestand, waarin de daders zich van hun daden geen rekenschap konden
geven, voorts ook zij, die, hoewel tijdens de handeling normaal
zijnde, op het moment, waarop het vonnis gewezen en voltrokken
wordt, aan een geestesstoring lijden, kunnen niet worden bestraft.
Op zoodanige personen kunnen slechts de maatregelen van sociale
bescherming, in artikel 46 van het W. v. S. genoemd, toegepast
worden" (artikel I 7) .
Art. I I bepaalt : "Slechts die personen kunnen gestraft worden, die
a) opzettelijk gehandeld hebben, d.w.z. de gevolgen van hun
7) Tekst bij Freund. S. 97-213 .
T s c hel Z 0 f f Be but 0 ff. aangehaald artikel.
9) Z .f .O.R. . 193 I. S. 4 lof.
Tschelzoff Bebutoff. S. 30.
8)
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daad voorzien en tevens gewild, of deze niet verhinderd hebben; of
b) die onachtzaam geweest zijn, d. w.z. die lichtvaardig gehoopt
hebben, de gevolgen van hun handeling te kunnen afwenden of
deze niet voorzien hebben, hoewel ze die hadden moeten voorzien."
Ook moet in het algemeen de gedraging aan de wettelijke omschrijving beantwoorden. Er zijn maar enkele gevallen waarin de
rechter, bij ontbreken van een bijzondere wettelijke omschrijving,
bevoegd is tot strafoplegging. 't Belangrijkste is dat van art. 49.
V olgens dit artikel kan aan personen, die door den rechter als
sociaalgevaarlijk worden beschouwd op grond van strafbare werkzaamheid of omgang met crimineele kringen in een bepaalde plaats,
voor ten hoogste drie jaren het recht ontnomen worden om zich
in de desbetreffende plaats op te houden. Zelfs is dit, volgens een
aanvullende circulaire van 6 Juni 1923 van het Commissariaat van
Justitie, mogelijk, wanneer iemand wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken is van een concrete tenlastelegging.
Mede in verband met de beperkte toepassing van de analogie sluit
het nieuwe systeem de mogelijkheid van algeheele doorvoering der
preventiegedachte uit. Een zuiver preventierecht immers stelt de persoonlijkheid van den .dader, zijn al of niet gevaarlijke gezindheid,
in het middelpunt. Deze gevaarlijkheid kan op allerlei wijze blijken.
Zeker niet alleen uit een gedraging die in den strafrechtscatalogus
van het Wetboek is omschreven.
Het doel van de straf is, volgens artikel 8, verbetering van den
dader en afschrikking van andere elementen:
"De straffen en de overige maatregelen van sociale bescherming
worden uitgesproken met het doel:
a) nieuwe inbreuken op de rechtsorde, zoowel van de zijde van
den dader als ook van de zijde van andere onzuivere elementen in
de maatschappij, te verhinderen;
b) den dader door verbetering en arbeid zich te leeren aanpassen
aan de eischen van het maatschappelijk leven;
c) den dader van het begaan van verdere misdrijven te weerhouden."
De strekking van dit artikel in verband met artikel 26 is, naar
Fr e u n d opmerkt, elke vergeldingsgedachte uit te sluiten. Hierdoor
heeft de straf een hybridisch karakter gekregen; zij mag geen straf
in den zin der vergelding zijn 10), doch is ook niet met een beveiligingsmaatregel te identificeeren.
10) Artikel 26: " Als beveiligi ngsmaatregel behoort de straf doelmatig te zijn
zonder leed te beoogen, en ze behoo rt den dader overbodig leed te besparen."
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Bij het bepalen van de strafmaat moet er op gelet worden of
het delict tegen den staat gericht was, of in 't belang van de wederoprichting der bourgeoisie dan wel uit zuiver persoonlijke drijfveeren werd gepleegd 11). Dit in tegenstelling tot 19 19 toen het
al of niet behooren tot de vermogende klasse doorslaggevend
criterium was.
Wat de stadia van voorbereiding en uitvoering van het delict
betreft: voorbereidingshandelingen zijn straffeloos wanneer ze niet
aan een wettelijke omschrijving van een bijzonder delict beantwoorden (art. 12, lid 2), en poging is een facultatieve grond voor strafvermindering (art. 14). Vrijwillig terugtreden bevrijdt van straf.
De belangrijkste onderscheiding, welke dit Wetboek in de delicten
maakt, is die tusschen misdrijven tegen den staat (d.z. contrarevolutionaire en tegen de administratie gerichte) en gewone misdrijven. Voor de eerste categorie is een hoog, voor de laatste een laag
strafminimum bepaald.
De tegen den staat gerichte misdrijven worden veelvuldig met de
doodstraf bedreigd.
L e n i n interesseerde zich bij de totstandkoming van het Wetboek vooral voor deze groep delicten. Uit zijn brief aan Volkscommissaris Koe r s k y blijkt zijn invloed op art. 57. waar het
contra-revolutionaire delict omschreven is. Hij maakte hiervoor verschillende ontwerpen, waarvan het eerste luidde : "Propaganda of
agitatie of deelname aan organisaties of medewerking aan organisaties,
die strekken tot hulpverleening aan dat deel der internationale bourgeoisie. dat het nieuwe systeem van eigendom, dat in plaats van
het kapitalisme is gekomen. niet erkent. en gewelddadig omver wil
werpen door interventie. blokkade. spionnage. financiering der pers.
of andere middelen, wordt gestraft met de hoogste sanctie. Bij verzachtende omstandigheden wordt die straf veranderd in gevangenisstraf of verbanning naar het buitenland."
Bij dit ontwerp schreef hij in een brief aan Koe r s k y, gedateerd 17 Mei 192 I , ter rechtvaardiging van de politieke terreur,
het volgende : "In aansluiting aan ons gesprek zend ik U het ontwerp
voor een artikel van het W . v. Stro De principieele gedachte is wel
duidelijk: Openlijk de principieeIe en politiek-ware, (niet slechts
juridisch-beperkte) stelling formuleeren, die het wezen en de rechtvaardiging van de terreur, haar noodzakelijkheid en grenzen om-

11) Zie Freund. S. 16. 17.
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schrijft. De rechtbanken mogen de terreur niet buiten werking
stellen. Dat te beloven. zou bedrog of zelfbedrog zijn. Men moet
echter een principieele basis voor de terreur vinden, en die in
wettelijken vorm gieten. duidelijk. zonder onoprechtheid of vergoelijking. Men moet zoo ruim mogelijk formuleeren. want slechts
het revolutionaire rechtsgevoel en geweten zullen beslissen over min
of meer ruime toepassing in de practijk" 12 ). Art. 57 is geheel in
dien geest geredigeerd. Alleen doelt het niet louter op het contrarevolutionaire delict dat met buitenlandsche hulp is gepleegd. Aan
de zinsnede. die ongeveer gelijkluidend is aan de door L e n i n
voorgestelde. gaat vooraf de aanduiding "contra-revolutionair"
voor " elke handeling, die op het omverwerpen van de door de
proletarische Revolutie veroverde heerschappij der arbeiders- en boerenraden en der op grond van de Grondwet der R.S.F.S.R. ingestelde
arbeiders- en boerenregeering gericht is" 13).
Administratieve delicten worden in het algemeen in de wet geformuleerd als : "elke handeling. die op benadeeling van het ordelijk
functioneeren van de ondergeschikte bestuursorganen of van de
volkshuishouding gericht is, voorzoover zij samengaat met tegen de
wet indruischende of de wet minachtende of andere handelingen, die
een verzwakking van de kracht en autoriteit van den staat teweeg
brengen" (art. 74).
Wanneer men de bijzondere wettelijke omschrijvingen beziet, die
in dezen titel staan. dan valt op, dat vele daarvan ook bij contrarevolutionaire delicten voorkomen. met dit verschil dat hier de
contra-revolutionaire bedoelingen ontbreken. Echter werd door een
novelle van 10-7-'23 de groep van contra-revolutionaire delicten
ten koste van de laatstgenoemde uitgebreid door toevoeging van een
tweede lid aan art. 57, n .1. :
"Als contra-revolutionair geldt ook een handeling, die, zonder
onmiddellijk op het bereiken van boven aangeduide doeleinden gericht te zijn, desalniettemin voor den dader bewust een aanslag op
de grondleggende politieke of economische behaalde resultaten der
proletarische revolutie inhoudt" 14) .
Men ziet, ook in 1922 blijven de politieke delicten een uiterst
D r Wal d erna r G u r i a n, Der Bolschewismus, Einführung in GeEinführung in Geschichte und Lehre, Herder en Co., Freiburg (im Breisgau)
193 I, heeft het hier aangehaalde stuk overgenomen uit Der Boischewik van
31 Oct. 1930, op S. 241 te vinden.
Zie ook I. St e i n b erg, Gewa[t und Terror in der Revo[ution, S. 328 .
13) Zie voor bijzondere wettelijke omschrijvingen artikel 57-74 .
14) Vertaald uit Z .f.O.E .R. 1936, S. 225 .
12)
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belangrijke plaats innemen. en is de houding er tegenover niet veel
milder geworden.

§ 3. TSJEKA WORDT G.P.OE.
Ook de opheffing van de Tsjeka (6 Februari 1922) heeft in dit
verband geen beteekenis. Deze opheffing geschiedde vooral met de
bedoeling. het buitenland. dat het verleenen van credieten begon
te bemoeilijken. gunstiger te stemmen 15). Gelijktijdig deed de G.P.Oe
zijn intrede. Op denzelfden datum nam dit nieuwe orgaan de taak
van de Tsjeka over.
Ook dit is een belangrijke factor waardoor de rechtszekerheid.
die men door de wetgeving had willen bevorderen. zoo goed als
illusoir werd.
"Die Freiheit der Person wird geschützt durch das Verbot der
Festnahme einer Person, sofern diese nicht unter Beobachtung der
in der Strafprozeszordnung gegebenen Vorschriften erfolgt. Eine
Ausnahme ist aber auch vor diesem Grundsatz gemacht. indem eine
von der Staatlichen Politischen Verwaltung (G.P.Oe) erfolgte Festnahme sich nach den besondern Regeln dieser Behörde richtet, bei
denen der Schutz des staatlichen Interesse bis zur Vernichtung
jeglicher Garantie für das Individuum gesteigert ist" ,16)., schrijft
Fr e u n d.
Het decreet van 6 Febr. 1922 geeft aan de G.P.Oe de bevoegdheid
tot
a} Onderdrukking van contra-revolutionaire opstanden en
banditisme.
b) Beveiligings- en strijd maatregelen tegen spionnage.
c) Bescherming van verkeer, spoor- en waterwegen.
d) Politieke bescherming van de grenzen der R.S.F.S.R.
e) Strijd tegen contrabande en overschrijding van de grenzen der
Republiek zonder verlof.
f) De uitvoering van bijzondere opdrachten van het Centraal
. Uitvoerend Comité of den Raad van Volkscommissarissen ter
bescherming van de revolutionaire orde 17) .
Als regel werd eigen jurisdictie haar onthouden. bij de bijzondere
15) Hei n z Fen n e r.
Politisch-Statistisches Handbuch der Sovjet-Union,
S. 57.
16) Fr eu n d. S. 50. Cursiveering van mij.
17) Tekst van het geheele decreet met latere aanvullingen te vinden in
Fr e u n d. S. 458-464.
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opdrachten evenwel kan zij doodvonnissen uitspreken en deze op
staanden voet executeeren 18 ).
De Wet van 18 Maart 1924, die niet openbaar gemaakt is 19),
ook alom het buitenland zoo min mogelijk in te lichten over deze
organisatie, gaf een interne regeling van haar administratieve bevoegdheden 20).
De G.P.Oe met haar uitgebreide machtsbevoegdheid zoowel op
militair als politioneel terrein ontwikkelde z ich tot een staat in den
staat. Een afgrenzing van haar terrein tegenover de rechtbanken
kwam er niet. Zij deed hetzelfde werk als de laatste, maar behoefde
geen rekening te houden met rechtsgaranties. Zoo heeft ook na 1922
de bolsjewistische staat zich de mogelijkheid voorbehouden, om
met uitschakeling van een openbaar proces strafzaken af te doen,
en op deze wijze tegenstanders uit den weg te ruimen. En hij heeft
ook sedertdien van deze bevoegdheid een zeer ruim gebruik gemaakt.
V i c tor Ser gemerkt ten aanzien van de G.P.Oe op:
"Elle se siège en secret, sa composition est secrète, elle décide
du sart de l'accusé sans Ie faire comparaître. elle n 'admet aucune
défense, elle ne fournit aucune explication à l'accusé ou à ses praches:
ses décisions sant pratiquement irrévocables.
Pendant toute la durée de la peine elle exerce sur Ie condamné
un pouvoir absolu" 21).
Kenschetsend voor de werkwijze zijn de gegevens, door B e sse d 0 w ski, een vroegeren ambtsdrager der Sovjet-Unie, verschaft 2 2 ) •
Hij schrijft o.a., dat door de centrale organen van de O.G.P.Oe 23)
aan de plaatselijke, instructies werden gegeven, om het percentage
Heinz Fenner. a.w. S. 57 .
F reu n d. S. 71 .
19) Zie in dit verband Hoofdstuk I. § 2 .
20) Zie Z .f.O.E .R. 1934135 . S. 326.
Bij dit decreet werden de privileges der G.P .Oe verder uitgebreid door de bepaling. dat de straf van verbanning kon worden toegepast op personen. die
in vreemde valuta spec uleeren of op andere wijze economische contrarevolutie
bedrijven . . . alsook op menschen die maatschappelijke parasieten zij n. Daarbij
werd de hoofdrol in het uitspreken van genoemde verbanning aa n de G .P .Oe
opgedragen.
Zie B. Mi r k i n- G e t z e wit s c h . Die rechtstheoretischen Grundlagen des
Sowjetstaates. S. 9 I.
71) Victor Serge. Destin d' une Révolution. U.R.S .S . 1917-1937. uitg.
Grasset. Paris. p . 75.
22) Russische Pariser Z eitung .. Dernières Nouvelles" . van 3 - 1 2 - 1 9 29 . geciteerd bÜ Z a i t z ef f . S. 6.
23) Over de O.G.P.Oe zie men de volgende blz.
18)
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van de doodvonnissen te verhoogen in verhouding tot het aantal
gevangennemingen. "De geconstateerde groei van de oppositie van
de zijde der uitbuiters maakt het noodzakelijk, het aantal uit te
spreken doodvonnissen met 30 % te verhoogen."
Naast de G.P.Oe werd bovendien een bijzondere commissie ingesteld met de bevoegdheid tot uitwijzing en verbanning langs
administratieven weg 24).

24 ) Fr e u n d. S. 72 .
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HOOFDSTUK IV.

DE STRAFWET VAN 1926.
§

I.

DE BETEEKENIS VAN DE STICHTING DER UNIE
VOOR HET STRAFRECHT.

Al wat tot nu toe medegedeeld werd over het Russische strafrecht
betrof de R.S.F.S.R. , den voornaamsten Sovjetstaat. Deze was toonaangevend voor de overige Republieken, en is dit ook gebleven.
6 Juli 1923 werd de Unie van Vereenigde Sovjet-Republieken
gesticht, de U.d.S.S.R., zoo als zij gewoonlijk wordt aangeduid.
Het Centraal Uitvoerend Comité publiceerde den I sen November
een wet, waarin de G.P.Oe tot vereenigde G.P.Oe of O.G.P .Oe werd
verklaard. Deze kwam daarbij onder toezicht te staan van het Hooggerechtshof. Overigens zette dit gecentraliseerde orgaan de werkzaamheid van de G.P .Oe op denzelfden voet voort 1).
Bij decreet van 23 November 1923 riep men een Hooggerechtshof
van den Bond in 't leven, dat belast werd met het algemeen toezicht
op de wetgevingswerkzaamheid der Republieken, en bevoegd werd
verklaard, in eersten aanleg ambtsdelicten van hooge functionarissen
te berechten 2).
3 I October 1924 vaardigde de Unie haar "Grondlijnen van Strafwetgeving" uit 3).
Deze Grondlijnen bevatten, evenals die van 19 19, slechts een
Algemeen Deel. Deze richtten zich evenwel n~et , zooals de vorige,
onmiddellijk tot den rechter. Het in kracht zijnde strafrecht der afzonderlijke deelstaten lieten zij onaangetast. Maar eventueele hervormingen in de verschillende staten zouden door hun wetgevende
organen overeenkomstig de in het Algemeen Deel weergegeven normatieve regelen der Unie moeten plaats vinden.
Bindende bepalingen gaf de regeling van 1924 slechts ten aanzien
van delicten tegen den staat en van militaire misdrijven 4) .
1) Men vindt de wet in haar
Guépéou, Payot. Paris 1934 , p.
2) Freund. S. 85 .
3) Tekst te vinden bij Fr e u
4) Over de beteekenis van de

geheel afgedrukt bij Es s ad Bey. Histoire du
13213 3.
n d. S. 4 I 9-450.
Grundsätze zie men: Prof. L j u b 1 ins k y (te
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De Grondlijnen ga~n in meer linksche richting dan het Wetboek
van 1922. Dit laatste droeg, naar bij de bespreking reeds is gebleken, een compromiskarakter : eenerzijds deed de strafsanctie denken
aan de strafwetboeken van het Westen, anderzijds was de Marxistische lijn erin vertegenwoordigd 5). Al dadelijk na de totstandkoming van de Code in 1922 openbaarde zich een sterke strooming
van uiterst-links georienteerde Sov jet-juristen, die in de nieuwe
Strafwet een verwatering der Marxistische ideeën zagen, en een
meer consequente doorvoering van de denkbeelden van hun grooten
meester bepleitten.
Deze strooming oefende invloed uit op de samenstelling van de
"Grundsätze", hetgeen o.a. hierin uitkomt, dat de Grondlijnen geen
straf meer kennen en geen schuld vereischen, maar alleen verschillende soorten maatregelen ter sociale verdediging bevatten en ieder,
die als sociaal-gevaarlijk wordt beschouwd, verantwoordelijk stellen
voor de wet.
De richtlijnen van de Unie-strafwetgeving zijn gevolgd en uitgewerkt in het Strafwetboek der R.S.F.S.R. van 1926, zoodat de
bespreking van dit laatste voldoende licht verschaft over de opvattingen, in het Algemeene Deel van de Strafwetgeving der Unie neergelegd.

§

2.

HET DELICT ALS SYMPTOOM VAN SOCIALE
GEV AARLIJKHELD.

De Strafwet van 1926 heeft zich geheel los willen maken van
Westersche opvattingen 1». Volgens de Marxistisch-Leninistische
doctrine trachten alle codificaties der West-Europeesche landen het
ware karakter van elk strafrecht: machtsmiddel in de hand van de
heerschende klasse, te verbergen.
Leningrad). Das mue Strafrecht in der Sovjet-Union, Z.f.O .R .. 1927. S. 320340. en Or Hei n ri c h Fr eu n d. Strafrechtsreform im Zeichen der MarxistiISchen Theorie, Z.f.d.ges.Str.• 1931; S. 301-316 .
Prof. N . N. Pol a n ski (te Moskou). D ie Grundlagen der Strafgesetzgebung
Sovjet-Ruszlands, Z .f.O .R .• 1926. S. 585-613 . De laatste verhandeling is een
vergelijkende studie van het Ontwerp-Fe r r i 1921 met de Grondlijnen van •24.
5) Zie ook Or Hei n ri c h Fr e u n d. aangehaald artikel. noot 55.
6) Over dit wetboek verschenen in Holland in het T.v.S. een artikel van de
hand van Mr J. Val k hof f. Het misdaadrecht van Sovjet-Rusland, in dl. 38.
bI. 143 e.v.; en een van de hand van Mr L. I. Bar mat. Strafrecht in SovjetRusland, in dl. 44. blz. 117 e.v.
Ik gebruikte de Duitsche vertaling van dit wetboek, zooals deze gegeven werd
door Or W i Ih e I m Ga II a s. Strafgesetzbuch der R.S.F.S.R. , Berlin, de Gruyter
en Co., 1931.
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Het is juist de taak van de proletarische dictatuur. dit klassestandpunt te "ontmaskeren" en zelf open en bloot het strafrecht
tot taak te geven de behartiging van de belangen der heerschende
klasse alleen.
In overeenstemming met deze theorie wordt bijzondere aandacht
gewijd aan het moment van den klassenstrijd en de regel "nulla
poena sine lege" als noodelooze inperking van de macht der proletarische dictatuur ter zijde gesteld.
Hoewel geheel afstand is gedaan van den eisch. dat een misdaad.
om strafbaar te zijn. moet beantwoorden aan de wettelijke omschrijving. treft men nochtans een Bijzonder Deel aan. Dit heeft hier
echter slechts exemplarische beteekenis. n.l. om den rechter richtlijnen te verschaffen bij de keuze van sanctiemaatregelen.
Elk handelen of nalaten. dat gericht is tegen het Sovjetsysteem
of de rechtsorde schendt. is sociaal-gevaarlijk. zegt artikel 6. evenals
het correspondeerend artikel in 1922. Doch er is tusschen de uitspraken in beide Wetboeken een groot verschil in beteekenis:
In dat van 1922 was het artikel niet veel meer dan een programverklaring. die verder weinig invloed oefende. omdat immers de eisch
was gesteld. dat een misdrijf in 't algemeen moest beantwoorden aan
de wettelijke omschrijving en de analogie slechts in zeer beperkte
mate uitzonderingen daarop veroorloofde.
In het Wetboek van 1926 evenwel beheerscpt dit artikel heel het
Bijzonder Deel 7) .
Artikel 16 maakt ruim baan voor de analogie;
"Wanneer een sociaal-gevaarlijke handeling niet uitdrukkelijk in
dit Wetboek omschreven is. wordt de verantwoordelijkheid ervoor
bepaald naar analogie van de artikelen uit dit Wetboek. welke betrekking hebben op de misdrijven. die het meest op de betreffende
gedraging gelijken."
Leest men in dit verband artikel I. waar de taak van het Strafrecht omschreven staat;'
"De strafwetgeving der R.S.F.S.R. he,eft tot taak. den socialistischen arbeiders- en boerenstaat en de daarin geldende rechtsorde te
beschermen tegen sociaal-gevaarlijke handelingen door op de daders
de maatregelen toe te passen. welke in deze Wet genoemd worden."
dan wordt ons duidelijk. dat het delict slechts beteekenis heeft
als symptoom van sociale gevaarlijkheid. Te duidelijker nog. waar
we in een noot bij artikel 6 lezen. dat anderzijds een handeling. al
7) Z ie ook Dr R . M a u ra c h . System des Russischen Strafrechts. S. 97 . en de
daar aangehaalde beslissing van het Hooggerechtshof.
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beantwoordt zij aan een der wettelijke omschrijvingen van bet Bijzonder Deel, toch het odium van sociaal-gevaarlijkheid mist. indien
ze onbeteekenend is en geen schadelijke gevolgen met zich brengt.
Geheel in dezen lijn gaat artikel 8 voort:
"Ingeval een bepaalde handeling. die op het moment. waarop zij
begaan wordt. een misdrijf is in den zin van artikel 6 van dit Wetboek. op het moment van de vervolging of van het gerechtelijk
onderzoek haar sociaal-gevaarlijk karakter heeft verloren tengevolge
van een wijziging in de Strafwet of in den toestand op sociaal]olitiek terrein. of ingeval de dader naar de overtuiging van de
rechtbank op bedoeld tijdstip niet meer als sociaal-gevaarlijk kan
beschouwd worden. heeft deze handeling geen toepassing van sociale
beveiligingsmaatregelen tot gevolg."
Inbreuk op de norm is slechts aanwijzing voor de sociaalgevaarlijkheid. Boven elke rechtsnorm staat als alles beheerschend motief het
staatsbelang. Daaraan moet het concrete geval steeds getoetst worden.
Dit kan vandaag - zonder dat er een daaraan beantwoordende
rechtsnormeering noodig is - een doen eischen. dat gisteren nog
verboden was. of een handeling verbieden. die gisteren nog geëischt
werd 8).
Immers. elk handelen of nalaten. dat tegen het Sovjetregime gericht is. geldt als sociaalgevaarlijk.
In verband met de voortdurende veranderingen op economisch en
politiek gebied heeft het hier gedefiniëerde begrip van misdrijf een
groote elasticiteit. die. volgens de bolsjewistische wetenschap. verre
te verkiezen is boven het formeeIe delictsbegrip van het "burgerlijke"
strafrecht.
G a 11 a s schrij ft met betrekking tot artikel 6: " Der dem Sovjetregime eigentümliche ständige Wechsel der wirtschaftlichen und
politischen Gesamtsituation und die dadurch bedingte Umwertung
der Strafschutz würdigen Interessen kommt in ihm automatisch
zum Ausdruck. Unbehinderd durch rechtsstaatliche Bindungen ist
der strafende Staatsgewalt in der Lage. sich jeder Wandlung des
Schutzobjects unmittelbar anzupassen. Dasz in der Verbrechensdefinition des U.K. (= strafwetboek) die vom Standpunkte eines
reinen Zwecksystems konsequente Lösung gefunden wo.rden ist. läszt
sich nicht bestreiten" 9).
8) Dr R. M a u r a c b. Grundlagen des räterussischen Strafrechts. S. I 64;
Go1 u n s k y. Volkscommissaris van Justitie. geciteerd bij Mar y St e ven s 0 n
Ca 11 C 0 t t Pb. D .• Russian Justice. p. 200.
9) Dr Wil bel m Ga 11 a s. Kriminalpolilik und Strafrechtss!lstematik. Walter de Gruyter en Co .• 8erlin und Leipzig I 93 I. S. 44.
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Niet langer behoeft dus de handeling aan een wettelijke omschrij~
ving te beantwoorden. Strafbaarheid is mogelijk ook dHr, waar
onrechtmatigheid uit wetsvoorschriften niet is te lezen, maar alleen
uit hooge ren maatstaf: het staatsbelang, voortvloeit; straffeloosheid
ook dáár, waar de handeling aan een wettelijke omschrijving voldoet.
Het materiëele delict als anti~sociale uiting is daarmee tot louter
symptoom van sociale gevaarlijkheid gemaakt, en mist verdere be~
teekenis.
De preventiegedachte.
Ieder, die een sociaal-gevaarlijke handeling verricht, komt in aan~
merking voor een maatregel. Het doet er niet toe, of hij al dan niet
toerekeningsvatbaar is.
Voor schuld in juridischen zin is in dit stelsel geen plaats. Ieder,
die sociaal-gevaarlijk geacht wordt, is verantwoordelijk voor de wet.
Eerst bij de keuze uit de verschillende soorten maatregelen wordt
met toerekeningsvatbaarheid, alsmede opzet en onachtzaamheid reke~
ning gehouden 10).
Hiermede heeft dit Wetboek zijn karakter van strafrecht prijsgegeven. Artikel 9 lid 2 zegt het zonder omw'egen: "Sociale beveili~
gingsmaatregelen .. , . stellen zich vergelding en straf niet ten doel."
De eenige rechtvaardiging der beveiligingsmaatregelen ligt in het
doel der preventie, in het voorkomen van anti~sociale gedragingen.
Alleen de Marxistisch-communistische rechtsopvatting kan, naar
haar vertegenwoordigers meenen, de preventiegedachte consequent
doorvoeren 11 ). Zeker is er geen land aan te wijzen waar deze
10) Artikel I I: "Gerechtelijk-verbeterende beveiligingsmaatregelen kunnen niet
worden toegepast op personen. die een misdrijf begaan hebben in een toestand
van chronische krankzinnigheid of tijdelijke geestesstoring of ziekte en dienten •
gevolge zich van hun handelingen geen rekenschap hebben kunnen geven of niet
in staat waren. de beteekenis van hun daden te beseffen. alsook op hen. die.
hoewel geestelijk normaal ten tijde van bet misdrijf. op het moment van de
vonniswijzing geestesziek zijn.
Op zoodanige personen kunnen slechts medische beveiligingsmaatregelen worden
toegepast.
Opmerking: Dit artikel is niet toepasselijk op personen. die een misdrijf begaan
hebben in een toestand van dronkenschap."
Artikel 10: " Gerechtelijk-verbeterende beveiligingsmaatregelen worden slechts
dan toegepast op personen. die sociaal-gevaarlijke handelingen begaan bebben,
wanneer deze personen:
a. opzettelijk gehandeld hebben. d, w.z. bet sociaal-gevaarlijk karakter van de
gevolgen van bun daad voorzien. gewild of niet verhinderd hebben. of
b. onachtzaam geweest zijn. d.w.z. de gevolgen van hun handelingen niet
voorzien hebben. hoewel zij deze hadden moeten voorzien. of lichtvaardig geboopt
bebben. zoodanige gevolgen te kunnen voorkomen."
J.1) Maurach. System, S. 34.
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gedachte in die mate het strafstelsel beheerscht als Rusland.
Door te verklaren, dat de gerechtelijk-verbeterende, medische, of
medisch-paedagogische maatregelen niet alleen van toepassing zijn
op personen, die sociaal-gevaarlijke handelingen verricht hebben,
maar ook op degenen, die een sociaal gevaar beteekenen door hun
betrekkingen met misdadige kringen of hun vroeger misdadig optreden (iets geheel nieuws, dat zelfs in de Grondlijnen van 1924
niet te vinden was), schept artikel 7 de mogelijkheid tot toepassing
van sancties, zonder dat een misdrijf heeft plaats gehad, dus reeds
bij aanwezigheid van enkele gevaarlijkheid.
Toch heeft het Hooggerechtshofi in een circulaire van 15 Jan.
1927 de mogelijkheid tot toepassing van maatregelen bij enkele
sociale gevaarlijkheid afgesneden. Artikel 7 mag volgens deze
circulaire niet "in dien zin uitgelegd worden, dat de rechtbanken
een willekeurigen beveiligingsmaatregel kunnen toepassen op personen, die geen concreet delict begaan hebben, alleen omdat deze
personen, naar overtuiging van de rechtbank, ingevolge hun betrekkingen met misdadige kringen of hun vroeger misdadig optreden,
gevaarlijk zijn; in zooverre moet artikel 7 in verband met artikel 35
en 36 uitgelegd worden 12), d.w.z. de rechter mag als bijkomenden
maatregel ten opzichte van een voor een misdrijf veroordeelde, verbanning of verwijdering opleggen, in geval te vreezen is, dat zijn
verblijf ook na voltrekking van den hoofdmaatregeI. ingevolge zijn
betrekkingen met misdadige kringen of ingevolge zijn eigen vroeger
misdadig optreden, een sociaal gevaar beteekent" 13).
Jongere Sovjet juristen, in de meening, dat artikel 7 juist de
grondsteen ' van de preventiegedachte was, verzetten zich heftig tegen
deze practijk. En. naar we later zullen zien. niet zonder resultaat.
Wanneer, gelijk in dit systeem, niet het bedreven kwaad, maar de
sociale gevaarlijkheid van den dader op het oogenblik van de veroordeeling. grond is voor toepassing van beveiligingsmaatregelen, omdat
deze verdere sociaal-gevaarlijke werkzaamheid vermoeden doet, dan
zou men verwachten dat de gedachte der speciale 'preventie - hetzij
deze zich openbaart in verbetering, of in onschadelijkmaking - het
uitsluitend doel der toepassing zou wezen.
!" 1'v

112) Art. 35 : uitwijzing uit de Unie. uit de R .S.F.S.R. of een bepaald gedeelte
daarvan. al of niet met verplichte verhuizing naar een bepaalde plaats.
Art. 36 geeft door een groot aantal artikelen op te sommen de gevallen aan.
waarin deze maatregel toegepast kan worden. o.a . bij alle contrarevolutionaire- en
de ernstige administratieve- en ambtsdelicten.
13) Vertaald volgens het citaat bij Maurach. System, S. Il3-1l4.
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In de Wet komt niettemin evenzeer het principe der generale
preventie tot uiting.
Weliswaar zegt artikel 9, dat de maatregelen toegepast worden
met het doel:
"a) te voorkomen, dat de dader verdere misdrijven begaat";
en
"c) de daders zicb te leeren aanpassen aan de eischen van het
maatschappelijk leven in den arbeidersstaat" ,
maar ook noemt het onder b) als doel "de inwerking op andere
onzuivere elementen in de maatschappij."
Het moet gezegd: de Sovjet-juristen erkennen zelf een dualisme,
en geven een rechtvaardiging van hun streven, naast de speciale
ook de generale preventie in toepassing te brengen. " De gedurige
bedreiging van den Sovjetstaat door de "kapitalistische landen" 14 )
- aldus de verklaring - de gebrekkige socialistische opvoeding van
het volk, en het feit, dat de revolutionaire socialistische ideeën nog
niet gebeel in het rechtsbewustzijn der menschen wortel hebben
geschoten, sluiten de mogelijkbeid uit, onder de 'gegeven omstandigheden de toepassing van de maatregelen uitsluitend aan speciaalpreventieve gezichtspunten te accommodeeren" 15) .
Overigens wordt steeds met nadruk betoogd, 'dat de generale
preventie slechts als voorbijgaand verschijnsel gezien moet worden.
"Wanneer de massa in het Socialisme ingroeit en het revolutionaire
bewustzijn sterker wordt, zal de eisch, generaal-preventieve doeleinden in de crimineele politiek te bereiken, langzamerhand afsterven
en de speciale preventie als opvoeding van de proletariërs op den
voorgrond treden. Zoolang echter de overblijfselen der oude maatscbappij nog niet geheel weggevaagd zijn, kan men de generale
preventie als het aan deze elementen alleen beantwoordende doel
der toepassing van maatregelen niet ontberen" 16). '
De afschrikkingsgdacbte vindt zelfs zóózeer uitdrukking in de
Wet, dat Prosanto Kumar Sen in zijn boek From
H) Hier komt de voortdurende angst. in een oorlog met het buitenland te
worden gewikkeld. tot uiting.
3.5) Pi 0 n t 0 w s k y. Zijn opvatting wordt weergegeven door M a u r ach.
System. S. 153.
16) Ibidem. Zie ook Pas c h e-O z ers k y in Strafe und Strafvollzug in
der Sovjet-Union. 1929. S. 38. 39.
Indien wij de hier geboden maatstaf aanleggen. dan krijgen wij een niet zeer fraai
beeld van de vorderingen van het revolutionaire regime. Het is typeerend. dat de
wetten der laatste jaren in uitgesproken generaal-preventieve richting gaan. We
hopen dit later nader te adstrueeren.
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Punishment to Prevention .eryan schrijft: "The essence of the
whole code . . .. appears to be intimidation" 17) .
M eeningsverschil inzake den vergeldingseisch.
Theoretisch bestaat er geen eenstemmigheid, of men in den communistischen overgangsstaat een strafstelsel opbouwen kan zonder het
vergeldingsbeginsel. Pas u kan i s b.v. ontkent niet, dat de maatregelen louter het doel der 'preventie dienen moeten, maar naar hun
wezen schijnen zij hem uitvloeisel van de aequivalentiegedachte.
"Es ist für die Strafe darum schwer, sich von ihrer objectiven Basis
loszulösen, weil sie nicht die Form der Gleichwertigkeit abwerfen
kann ohne ihr grundlegendes Merkmal zu verl ieren". Dat laatste
acht hij slechts mogelijk in de staatlooze toekomst. "Die Begriffe
des Verbrechens und der Strafe sind ... . 'notwendige Bestimmungen
der Rechtsform von denen man sich erst wird befreien können,
wenn das Absterben des rechtlichen Überbaus überhaupt anfängt.
Und wenn wir in Wirklichkeit und nicht nur in Deklarationen
diese Begriffe zu überwinden und ohne sie auszukommen beginnen,
wird dies das beste Zeichen dafür sein, dasz der enge bürgerliche
Rechtshorizont sich endlich vor 'uns erweitert" 18).
Tegenover den strafrechtsleeraar Pas u kan i s en zijn aanhangers staat de school van P ion t 0 w s k y. Volgens deze laatste
miskent Pas u kan i s de specifieke wisselwerking tusschen politieken en juridischen 'bovenbouw in den staat tijdens de periode
van de proletarische dictatuur. Wanneer Pas u kan i s in het
afwegen van den maatregel een "doseering" ziet, dan is dit, volgens
Pi 0 n t 0 w s k y , een terugvallen in den gedachten gang van de
vergeldingsleer, want " nicht die Herstellung eines Gleichgewichts
zwischen Verbrechen und Sühne, sondem wirksamer Schutz höherwertiger Interessen sei der Sinn einer solchen Abstufung" 19) .
De heerschende groep, die van de zg. Communistische Academie,
is de meening van Kr y 1 enk 0 toegedaan. Deze erkent met
Pas u kan i s, dat aan doseering vergeldingselementen inhaerent
zijn. Echter - en hier stelt hij zich tegenover Pas u kan i s - in
den huidigen Sovjetstaat is doseering niet meer noodig. De SovjetP . 81. uitgave University Press. Oxford. 1927.
Pas u kan i s. Allgemeine Rechtslehre und Marx ismus. S. 172. 174. ge·
citeerd volgens M a u r ach. Grundlagen, S. 184 .
Zie over Pas u kan i s' vergeldingsopvatting ook Hoofdstuk X van dit pr~f
schrift.
19) Zie Dr Wil hel m G a 11 a s. Kriminalpolitik und Strafrechtssystematik,
193 I. S. 69.
3.7)

3.8 )
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staat is rijp voor strafrecht zonder doseering 20). In den burgeroorlog
is b.v. het doel der gener:ale preventie voortreffelijk bereikt. ook
zonder doseering. leert K r y I enk 0 21). en mèt hem de heerschende bolsjewistische doctrine 22).
Inconsequenties.

Het preventierecht in het Wetboek van 1926 stelt. zooals we
gezien hebben. den dader in het middelpunt van de belangstelling.
De daad is slechts van belang als symptoom voor de gevaarlijkheid.
In dezen gedachtengang is het juist. dat voorbereiding en poging.
wat de sanctie betreft. op één lijn worden gesteld met voltooid
delict.
Inconsequent daarentegen is de Wet. waar zij den rechter instrueert.
als met een zelfstandig moment naast de mate van gevaarlijkheid
van den persoon. er rekening mee te houden. hoever het begonnen
misdrijf de voltooiing naderde (artikel 19). Bij vrijwillig terugtreden ontbreekt straffeloosheid 23).
Iets dergelijks treft ons bij de deelnemingsvormen. Wel worden
uitlokkers en medeplichtigen op één lijn gesteld met daders (artikel
17). maar bij de toemeting moet de rechter 24) niet alleen letten
op de gevaarlijkheid van den misdadiger. maar ook op die van den
deelnemingsvorm (artikel 1 8) .
Preventief recht - en dit is de fout van 1926 - kan eigenlijk
niet vasthouden aan een begrip "materieel delict" 25). Het kan
immers de vraag naar de afdoende symptomatische beteekenis van
het materieel delict en de vraag naar de grenzen daarvan niet beantwoorden.
Misdrijf is op dit standpunt elk sociaal-gevaarlijk handelen of
nalaten. zonder dat dit aan een wettelijke omschrijving behoeft te
beantwoorden. Hoe moet de grens tusschen a-sociale houding en
"gevaarlijkheid" worden getrokken?
20) M a u r ach. Grundlagen. S. 186.
21) Dr Wilhelm Gallas. a.w .. S. 70 .
22) Uitvoeriger Maurach. Grundlagen. S. 185 e.v.; Gallas. a.w .•
S. 70 e.v.
2.3) Artikel 19. lid 2 : "In de gevallen. waarin het misdrijf tengevolge van een
vrijwillig terugtreden van den persoon . die het wilde begaan. niet wordt voltooid.
legt de rechtbank een socialen beveiligingsmaatregel op voor die handelingen. die
door den dader van de poging of de voorbereiding werkelijk zijn begaan."
24) Zie Maurach. System. S. 154; idem. Grundlagen, S. 172-175.
25) In den zin van symptoom van sociale gevaarlijkheid. Ik gebruik dezen term
in navolging van M a u r ach. Zie zijn System, Hoofdstuk IV en zijn Grundlagen,
Hoofdstuk IX.
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Het Ontwerp-K r y I enk o ' van 1930 heeft de volle consequentie
getrokken en maakt niet langer onderscheid tusschen "materieel
delict" en subjectieve gevaarlijkheid 26).
Nu beeft weliswaar artikel 7 van bet Wetboek van ' 1926 eigenlijk
dit onderscheid reeds opgeheven 27). maar in de practijk is daaraan.
naar reeds werd opgemerkt. een zoodanige uitlegging gegeven. dat
het toepassen van sancties bij enkele gevaarlijkheid - dus zonder
dat deze uit een concrete anti-sociale daad voortvloeien - van meet
af verboden was 28).
Eigenaardig in dit op de preventiegedachte berustend systeem is
ook. dat de rechter steeds aan bijzondere maxima. bij misdrijven
tegen de Sovjetmacht zelfs aan bijzondere minima gebonden is (art.
46 lid 2).
Opvallend laag - voor onze opvattingen zelfs onbegrijpelijk
laag - zijn ze bij de misdrijven tegen het leven. de gezondheid
en het aanzien der persoonlijkheid (art. 136-162). als ook bij
de delicten tegen het vermogen (art. 162-178).
"Das Sovjetstrafrecht mit seiner durchgeführten sozialen. antiindividualistischen Einstellung hat niemals den Angriff auf die
einzelne Persönlichkeit (wenn er auch gegen das höchste Gut dieser
Persönlichkeit : das Leben oder die Gesundheit. gerichtet war)
als eben sozial-gefährlich anerkannt wie die Anschläge gegen die
Sovjetsordnung im ganzen . ... Mit aller Entschiedenbeit verwirft
das Sovjetstrafrecht die höchste soziale Schutzmasznahme (d.i. de
doodstraf) als Schutzmittel der Sovjetsrechtsordnung gegen die
Anschläge auf die Güter der einzelnen Persönlichkeit" 29).
Het ligt geheel in deze lijn. dat voor doodslag en moord niet
meer dan vijf. respectievelijk tien jaar gevangenisstraf kan worden
opgelegd. Zelfs bij samenloop blijft dit de uiterste termijn. Als eenige
bijkomende maatregel is uitwijzing naar verafgelegen streken voor
niet meer dan vijf jaar toegestaan.
Voor de ernstigste gevallen van beroeps- en gewoontemisdaad
blijft dit beveiligingsrecht dus ontoereikend. hetgeen in een preventiesysteem vreemd aandoet.
Bij politiek getinte misdrijven als b.v. economische benadeeling

Zie Hoofdstuk Vl. § 2.
Zie voorgaande bladzijden.
211) Bij circulaire van het Hooggerechtshof der R.S .F.S.R.. dato
1927. Zie M a u r ach. Grundlagen. S. 178.
29) Pas c h e-O z ers k y. Strafe und Strafvollzug. S. 27.
20)
27)
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Januari

van den staat daarentegen is de doodstraf toegelaten. omdat hier
de gemeenschap benadeeld wordt 30) .
Klassejustitie.
Op velerlei wijze komt de boven geformuleerde gedachte inzake
den absoluten voorrang van het belang der politieke gemeenschap
boven het individueeIe. tot uiting. Daarbij is de Wet zeer streng
tegenover de klassevijanden.
Bij de vaststelling van een beveiligingsmaatregel heeft de rechter
zich - volgens artikel 45 - steeds te richten naar de aanwijzingen
van het A,lgemeen Deel, bovendien naar de grenzen, die het Bijzonder Deel stelt, maar last not least naar zijn socialistisch rechtsbewustzijn, dat klaarblijkelijk steeds ' in overeenstemming met het staatsbelang geacht wordt.
Hij moet aan zijn revolutionair rechtsgevoel toetsen de sociale
gevaarlijkheid van het strafbaar feit, de omstandigheden, waaronder
het gepleegd is, alsook de persoonlijkheid van den dader, en dan
het vonnis bepalen.
De termijnen, die vastgesteld zijn voor de verjaring van de strafbaarheid van een delict en van de uitvoering der straf zijn bindend
met betrekking tot proletariërs; ten aanzien van klassevijanden is
de rechter vrij, ze al or niet toe te passen (art. 14).
Artikel 46 verdeelt de misdrijven in twee groepen, n.l. in politieke
(d.z. die, welke zich tegen de grondslagen van de door de macht
der arbeiders en boeren gevestigde Sovjet-organisatie richten, en
daarom het gevaarlijkste zijn) en gewone misdrijven.
Daarbij worden de wettelijk vastgestelde minima bij de eerste
groep onbeweeglijk verk,laard, terwijl de rechter bij de gewone misdrijven slechts aan bepaalde maxima gebonden is.
Beschouwt men artikel 48, dat een aantal verzachtende omstandigheden opnoemt, juncto de zooeven besproken artikelen 45 en 46,
dan bemerkt men, hoe de verzachtende omstandigheden alleen bij
proletariërs ten volle tot uitdrukking kunnen komen.
Reeds vóór 1926, toen een wettelijke basis ten dezen nog ontbrak,
hield de rechter zich meer aan de algemeene grondlijnen der Sovjet30) Dan behoeft men zich niet te verwonderen. dat een meisje. na 9 maal gezeten te hebben voor diefstal. den tienden keer tot een straf van 2 jaar veroordeeld
wordt, terwijl een vrouw, die voor het eerst met den rechter in aanraking komt.
als zij van een collectieve boerderij een werktuig heeft gestolen. deze daad met
10 jaar gevangenisstraf moet bekoopen. De laatste gaat immers in tegen het staatsbelang!
Mar y S t e ven s 0 n C a 11 C 0 t kwam deze gevallen tegen bij een bezoek
aan een vrouwengevangenis. Zie Russian Justice , p. 199{200.
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strafpolitiek. dan aan de in 't Bijzonder Deel bij wetfelijk omschreven delicten vastgestelde straffen 31).
De belangrijkste vraag. welke de rechter bij elk punt te beslissen
krijgt. is volgens art. 47 die inzake de sociale gevaarlijkheid van het
misdrijf.
-Zooals te verwachten was. wordt als verzwarende omstandigheid
voor de straf toemeting in de eerste plaats genoemd het begaan van
een misdrijf met het doel. de macht der bourgeoisie te vestigen. Daarnaast geldt echter de mogelijke benadeeling van het staatsbelang
reeds als verzwarende omstandigheid. ook al is de handeling daar
niet opzettelijk op gericht.
Een groote mate van vrijheid is den rechter gelaten om V oorwaardelijke Veroordeeling toe te passen. De V.V .• welke reeds sinds
19 19 practisch in gebruik was bij oplegging van strafarbeid zonder
vrijheidsonttrekking. had in 1922 wettelijken grondslag verkregen.
Sedert 1926 geldt niet langer als vereischte. dat het misdrijf onder
invloed van moeilijke levensomstandigheden. en voor de eerste maal
begaan is 32 ) •
Voldoende wordt geacht de overtuiging des rechters. dat de graad
van sociale gevaarlijkheid van den dader het noodzakelijk maakt.
hem te isoleeren of strafarbeid te laten uitvoeren 33) .
Dwingende. maar éénige voorwaarde gedurende den proeftijd is.
volgens art. 54. dat er in dien tijd geen nieuw. niet minder zwaar
of gelijksoortig delict plaats heeft.
Het instituut der Voorwaardelijke Veroordeeling kan alleen aan
proletariërs ten goede komen. Immers. een niet-proletariër wordt
steeds als een ernstig gevaar voor de socialistische orde beschouwd.
en in dit geval kan natuurlijk een voorwaardelijke opschorting van
de ten uitvoer legging der straf niet in aanmerking komen.
Kan de rechter. indien hij wil. altijd een motief vinden om den
proletariër zacht te straffen. evenzoo heeft hij steeds volop gelegenheid. den klassevijand streng te behandelen.
Wèl zijn de politieke delicten 34) limitatief opgesomd in art. 58
31) Zulks geschiedde onder invloed van een circulaire, door het Hooggerechtshof der R .S.F.S.R. aan alle rechtbanken gezonden. Zie Mi c h a e lTs c b e 1zo f f -B e but 0 f f, aangehaald artikel.
32 ) Artikel 36 W .v.Str.-1922 , volgens redactie der novelle van 11-8-'24, te
vinden bij Freund, S. 114.
33) Artikel 53 . Zie Ga II a s, S. 23 .
.34 ) Artikel 58 , lid 1, defini ëert als contra-revolutionair misdrijf "iedere han deling, welke er op gericht is de heerschappij van de arbeiders- en boerenraden
en de door hen op de basis van de Grondwet der U.d.S.S.R. alsook van de
staatsregelingen der vereenigde Republieken gekozen arbeiders- en boerenregeeringen
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lid 1-14. Wèl geeft art. 58 lid 7 aan. dat bij elk contra-revolutionair delict. ook indien van de analogie gebruik gemaakt wordt.
de contra-revolutionaire bedoelingen bewezen moeten worden.
Wèl geeft art. 59 lid 1 - 1 3 een opsomming van de bijzonder
gevaarlijke delicten tegen de volkshuishouding en van de administratieve misdrijven. die juist van de politieke onderscheiden zijn
door het ontbreken van contra-revolutionaire bedoelingen en de
objectieve gevaarlijkheid der gedraging voor den staat.
Maar .. . contra-revolutionaire bedoelingen worden in het delict
van art. 58 reeds a'angenomen bij het zgn. voorwaardelijk opzet 35).
En wanneer bij de delicten van art. 59 de dader wèl contrarevolutionaire bedoelingen heeft. dan blijft de objectieve gevaarlijkheid van de daad buiten beschouwing; dan wordt het delict
contra-revolutionair. zonder dat het in den catalogus der contrarevolutionaire misdrijven behoeft te staan. Evenals bij het misdrijf
van art. 58 zal ook hier voorwaardelijk opzet reeds voldoende
kunnen zijn.
Ja. zelfs kan elk vergrijp. hoe klein ook. politiek misdrijf worden.
juist omdat de rechter een handeling niet op zich zelf moet beoordeelen. maar in verband met de klasse waartoe verdachte behoorde.
Zoo geeft het klassebelang steeds den doorslag. en heerscht het
bij de beoordeeling van strafbare feiten als suprema lex.

der U.d.S.S.R .. der Unie-Republieken en autonome Republieken. te vermengen. te
ondermijnen of te verzwakken. Of om de betrekkingen met het buitenland en de
maatschappelijke. politieke en nationale veroveringen der proletarische Revolutie te
ondermijnen of te verzwakken."
Tot zoo ver is de redactie gelijkluidend aan die van 1922. Maar dan wordt
er hier nieuw aan toegevoegd: " Terwille van de internationale solidariteit en de
belangen van alle arbeiders gelden diergelijke handelingen ook dan als contrarevolutionair. wanneer zij tegen een anderen niet bij de Unie aangesloten arbeidersstaat gericht zijn."
Kr y I enk 0 merkt in zijn boekje Kriminalpolitik und StraFrechtspolitik .
S. 28 . ten aanzien van deze zinsnede op: "Wir fügten diesen Artikel unserem
Gesetze ein. da wir der Ansicht sind. dasz unser Gesetz nicht nur unseren Staat.
sondern auch jeden anderen Staat der Werktätigen zu schutzen hat. wenn er
entsteht und wenn irgend jemand Ränke oder gegenrevolutionäre Pläne gegen
ihn schmiedet. Die Interessen deI! Werktätigen der ganzen Welt sind für uns
Richtschnur" .
35) Art. Ioa luidt : "Gerechtelijk-verbeterende beveiligingsmaatregelen kunnen
dan worden toegepast op personen. die sociaal-gevaarlijke handelingen begaan
h ebben. wanneer deze personen: a. opzettelijk gehandeld hebben. d, w.z. het
sociaal-gevaarlijk karakter der gevolgen van hun daad voorzien. gewild of niet
verhinderd hebben."
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§ 3. OVEREENKOMST EN VERSCHIL MET HET

ITALIAANSCHE ONTWERP VAN

1921.

Reeds toen de voorstellen tot hervorming van het Russische strafrecht in het Centraal Uitvoerend Comité der R .S.F.S.R. besproken
werden, kon men het verwijt hooren, dat de Sovjetwetgeving niet
meer dan een copie 36) was van de in 192 I onder leiding van den
grooten criminoloog Fe r r i ontworpen proeve van een Italiaansch
Wetboek van Strafrecht.
Bedoeld Ontwerp 37) vertegenwoordigde de eerste poging, om
eenzijdig - met afwijzing van elk compromis - de ideeën der
criminologische of sociologische richting in de positieve wetgeving
te verwezenlijken.
Ik moge hieronder, aan de hand van de Memorie van Toelichting 38), de voornaamste bijzonderheden van het Ontwerp-F e r ri
kortelijks releveeren, om daarna een oogenblik aandacht te wijden
aan de voornaamste punten van overeenkomst en verschil tusschen
de Wetten der beide landen, waarbij dan tevens enkele onderdeelen
beter belicht kunnen worden.

Grondtrekken van het Ontwerp-F e r r i.
De Italiaansche Staatscommissie had zich onder invloed van
Fe r r i vooral door twee hoofdbeginselen laten leiden:
In de eerste plaats ging zij uit van de gedachte, dat het zwaartepunt van de strafwet diende verlegd te worden van de daad naar
den dader.
Bovendien achtte zij zich geroepen, het strafrecht een schrede
vooruit te brengen door de onherroepelijke veroveringen van de
moderne cultuur ten gunste van de juridische waarborgen voor de
voornaamste belanghebbenden in het strafstelsel, n.l. den dader,
de gemeenschap en de door het misdrijf gelaedeerde partij, in vasten
vorm te brengen.
In onderstaande beginselen, die hier weergegeven worden in de
86) Zie Prof. N. N. Pol a n ski, Die Grundlagen der Strafgesetzgebung
Soujet-Ruszlands, Z .f.O .R. , 1926, S. 586 .
37) Italiaansche uitgave en Memorie van Toelichting, met Fransche, Engelscbe
en Duitsche vertaling : Relazione sul progetto Preliminare di Codice Penale Italiano,
(Libro I).
Rapport et Projet preliminaire de Code Pénal Italien.
Report and Project of Italian Penal Code.
Denkschrift nnd Vorentwurf zu einem Italieniscben Strafgesetzbucb, .. L'univtrselle" , Imprimerie Polyglotte, Roma, 192 I.
38) Te vinden in bij noot 37 vermelde uitgave.
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volgorde en - hoewel korter - geheel in den trant van de Memorie
van Toelichting, zijn de zooeven vermelde denkbeelden nader uitgewerkt:

1. Slechts misdrijven, geen overtredingen vinden een plaats in
het Wetsontwerp.
Il. Bij het afwegen der sancties staat de dader in 't middelpunt,
en niet de daad.
lIL De gevaarlijkheid van den dader, niet ook de zwaarte van
het delict, is beslissend voor de toepassing der maatregelen.
IV. Groepeering van de daders in volwassen en minderjarige
delinquenten.
V. De onderscheiding in gewone en sociaal-politieke misdadigers.
VI. Verwerping van het schuldprincipe in den zin van strafoplegging op grond van moreele aansprakelijkl;leid, aangezien de
sanctie geen vergelding beoogt, maar bescherming van de maatschappij tegen gevaarlijke personen. In de plaats van het schuldprincipe treedt het beginsel: ieder is verantwoordelijk voor de wet.
Daarbij is de onderscheiding tusschen niet-toerekeningsvatbare en
toerekeningsvatbare misdadigers vervallen. Met de psychische gesteldheid van den delinquent wordt eerst gerekend bij de keuze van
de sanctie.
VII. De sancties beoogen beveiliging van de maatschappij, geen
straf. Dienovereenkomstig is overal de uitdrukking "straf" vermeden.
VIII. Voor de meeste maatregelen is slechts een wettelijk minimum, geen maximum vastgesteld. De rechter kan vonnis vellen op
relatief of absoluut onbepaalden termijn.
IX. Overeenkomstig de grondtendenzen van het Ontwerp ontbreekt elk onderscheid tusschen straf en bewaringsmaatregel.
X. De ver doorgevoerde differentiëering in de maatregelen verschaft den rechter de mogelijkheid, steeds een sanctie te kiezen, welke
bij de persoonlijkheid van den dader past.
XI. Eenzame opsluiting in de cel wordt slechts des nachts, niet
overdag toegepast.
De Russische strafwet van 1926, vergeleken met
het Italiaansche stelsel van Fel' r i.
Bij den eersten oogopslag reeds valt een groote gelijkenis op
tusschen dit Ontwerp en het Russische Wetboek van Strafrecht.
Van Italiaansche zijde is door F e r r i zelf een vergelijkende
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studie betreffende beide systemen gepubliceerd 39), en de Moskousche hoogleeraar Pol a n ski 40) heeft vanuit bolsjewistischen
gezichtshoek een duidelijke uiteenzetting gegeven met betrekking tot
de punten van overeenkomst en verschil tusschen de hier behandelde
stelsels.
Ik zal trachten, in een summiere behandeling het standpunt van
elk dezer geleerden tot zijn recht te doen komen.
In 't algemeen kan gezegd worden, dat Fe r r i de Russische
Strafwet beschouwt als een stuk wetgeversarbeid in zijn geest, maar
niettemin oog heeft voor de op essentiëele punten belangrijke afwijkingen.
Pol a n ski evenwel kan niet meer dan uiterlijke, slechts schijnbare overeenkomst ontdekken.
De Russische Code en het Italiaansche Ontwerp komen volgens
F e r r i hierin overeen, dat in beide de volgende beginselen verankerd liggen:
Ie. De uitschakeling van straf en schuld. De misdadiger wordt
onderworpen aan sociale beveiligingsmaatregelen, niet omdat hij
schuldig is, maar omdat hij voor de gemeenschap gevaarlijk is.
2e. De onderscheiding in gewone en politieke delinquenten.
3e. De aanvaarding van het rechterlijk pardon: beide wetten
geven den rechter de bevoegdheid, in bepaalde gevallen een vonnis
te vellen, waarbij de sanctie beneden het wettelijk minimum of geheel
achterwege blijft 41).
Pol a n ski is van meening, dat de gemeenschappelijke ideeën
beperkt blijven tot de uitschakeling van straf en schuld. De begrippen
sociale gevaarlijkheid en beveiliging loopen. aldus de Moskousche
geleerde, reeds dadelijk uiteen.
,.lm letzteren (n.l. Ontwerp-F er r i) wird das Kriterium der
"Gefährlichkeit" nur auf den Verbrecher (d.h. die Person - ganz
gleich. ob zurechnungsfähig oder nicht - die das Verbrechen begangen hat) angewandt. Nach den "Grundlagen" kann dieses
Kriterium Anlasz zur Anwendung wenigstens einiger Repressiv39) Prof. M . E n r i c 0 Fe r r i. Le Principe de responsabilité légale dans Ie
nouveau Code Pénal Russe (1927). Revue internationale de Droit pénal 1928.
P· 34-50.
40) Prof. N. N. Pol a n ski. Die Grundlagen der Strafgesetzgebung SovjetRuszlands. Z .f.O.R. 1926. S. 585-613 . Hoewel Polanski het OntwerpFe r r i vergelijkt met de Grondlijnen van 1924 - het Wetboek van 1926 was
toen nog niet verschenen - geldt wat hij zegt ook voor dit laatste. omdat. naar
ik aan ' t begin van dit hoofdstuk opmerkte. in de Strafweet van 1926 de Grondlijnen nader uitgewerkt zijn.
41) Art. 5 I Wetboek der R.S.R .S.R. en art. 78 Italiaansch Ontwerp.
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masznahmen auf Personen geben. die keinerlei Verbrechen begangen
haben".
F e r r i keurt dit in artikel 7 neergelegde principe dan ook ten
sterkste af. Hij acht het geheel onjuist. dat de onderdanen door
dezen regel niet meer precies kunnen weten. wanneer zij door de
wet met een sanctie bedreigd worden 42).
Over het begrip sociale beveiliging schrijft Pol a n ski terecht :
"Und während ebenso der " Sozialschutz" im Fe r r i schen Entwurf auf Mittel der Spezialprevention reduziert wird. ist er in den
"Grundlagen" weiter gedacht. da er beide Richtungen der Kriminalpolitik (die der Spezial- und der Generalpolitik) umfaszt" 43).
In de vorige § is reeds gebleken. hoe de Russische Strafwet welbewust zoowel het doel der generale- als dat der speciale preventie
najaagt. Fe r r i echter verklaarde in de Memorie van Toelichting
op het Italiaansche Ontwerp. dat hij aan den rèpressiemaatregel als
middel tot generale preventie slechts zeer weinig waarde hechtte.
maar hem nuttig achtte om den misdadiger ongevaarlijk en geschikt
tot een leven in de vrijheid te maken 4 4 ) .
Als een ernstige fout rekent de Italiaansche geleerde den Sovjetwetgever aan. dat deze. door opneming van het analogie-beginsel
in artikel 16. de in den regel "nulla poena sine lege" gelegen noodzakelijke waarborg voor de onderdanen heeft prijsgegeven.
In zijn eigen Ontwerp is juist bijzonder veel aandacht besteed
aan de garantierechten voor den enkeling. R eeds het eerste artikel
geeft uitdrukking aan het Feuerbachiaansche principe. door te verklaren dat niemand veroordeeld kan worden wegens een handeling.
welke op het tijdstip van het begaan nog niet als misdrijf aangemerkt was. noch ook aan maatregelen kan worden onderworpen. die
niet door de wet bepaald zijn.
Hoewel ook volgens Fe r r i's opvatting de bolsjewistische
definitie 45) van het politiek misdrijf enger is. dan die in het
Italiaansche Ontwerp 46 ). breidt naar zijn meening de hanteering
van het analogiebeginsel het begrip " politiek" delict voor den
R.S.F.S.R. verder uit. dan de omschrijving "onmiddellijk tegen de

(2) Over art. 7 zie men de vorige §. Ook Fe r r i.
aangehaald artikel.
p. 43. 44·
(3) Aangehaald artikel, S. 587 .
(4) Zie bij noot 37 aangehaald boek, o.a. S. 580.
46) Weergegeven in noot 34.
(6) Artikel 13 omschrijft het politieke misdrijf als .. elk delict dat begaan wordt
uitsluitend uit politieke motieven of in ' t belang der gemeenschap".
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grondslagen van de Sovjetheerschappij gericht misdrijf" zou doen
vermoeden.
Doch Pol a n ski wijst er op, dat bedoelde onderscheiding in
beide landen verschillende beteekenis heeft. In Rusland is deze
geheel gebaseerd op den klassestrijd en deswege worden in dit land
tegen politieke misdadigers zeer strenge maatregelen getroffen.
Het Italiaansche Ontwerp daarentegen treft tegen de politieke
delinquenten, met het oog op hun altruïstische beweegredenen 47),
speciale en mildere sancties 4 8 ) .
Het Sovjetrecht kent geen veroordeeling op onbepaalden termijn
behalve in de gevallen, waarin iemand tot vijand van de arbeiders
verklaard wordt; in dit geval wordt het onbepaalde vonnis gecombineerd met veroordeeling tot verlies van nationaliteit en uitwijzing
uit de U.d.S.S.R. 49) .
Bij geen enkel misdrijf mag een veroordeeling tot vrijheidsonttrekking voor langer dan 1 0 jaar worden uitgesproken 50) .
In het Italiaansche Ontwerp kent men niet alleen strenge opsluiting voor relatief onbeperkten termijn ( 3-10 jaar en 1-10
jaar), maar ook vrijheidsberooving voor absoluut onbepaalden tijd,
waal'bij een minimum van 10 jaar is vastgesteld 51 ) .
Pol a n ski acht het een " geluk" . dat de Russische wetgever
deze consequentie uit het sociaal beveiligingsrecht niet heeft getrokken, Fe r r i echter schrijft begrijpelijkerwijze bovenvermelde inconsequentie van het Wetboek van Strafrecht op de debetzijde van het
bolsjewistische stelsel.
Beide systemen kennen een afzonderlijke behandeling voor minderjarigen. Ook hier openbaart zich echter een verschil: de Russische
Wet rekent alleen met den leeftijd, niet met de persoonlijkheid der
minderjarige delinquenten 52), terwijl het Italiaansche Ontwerp in
artikel 34-38 ruimschoots gelegenheid biedt een sanctie te kiezen,
die behalve bij den leeftijd ook speciaal bij de persoonlijkheid van
den jeugdigen wetsschender past.
Men kan zeggen, dat in het Italiaansche Ontwerp steeds de subN.l. in 't belang der gemeenschap.
Zie in noot 37 aangehaald boek. S. 676. 677 .
Art. 20a en art. 27 Wetb. der R .S.F.S .R.
60) Zie vorige § en Hoofdstuk V.
Bij het ter perse gaan van dit Hoofdstuk meldt het Russische perbureau Tas s
juist, dat het Centraal Uitvoerend Comité heeft besloten, de maximum-straf voor
feiten van spionnage, sabotage enz., waarop tevoren ten hoogste tien jaa r gevangenisstraf stond , op 25 jaar te brengen . (Alg. H andelsbI. , 4.10 . ' 37 , av.ed. ) .
51) Zie art. 52 en 57.
52) Zie Hoofdstuk VIII.
47)

48)
49)
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jectie,ve persoonlijkheid van den dader den doorslag geeft bij het
afwegen van de zwaarte der sanctie.
In het systeem van de Russische Code legt, naast de subjectieve
persoonlijkheid van den dader, veelvuldig de objectieve zwaarte van
het delict gewicht in de schaal, een - reeds in de vorige § gesignaleerde - inconsequentie, welke F e r r i als een der ernstigste
fouten van het bolsjewistische Wetboek aanmerkte 53).
Uit het voorgaande is wel duidelijk geworden, dat het Sovjetstelsel. hoewel oorspronkelijk berustend op de basis van F e r r i' s
beginselen, bij de uitwerking dezer laatste geheel eigen banen gekozen
heeft, waarbij Fe r r i's grondgedachten dermate zijn omgebogen,
dat er inderdaad niet veel meer dan een uiterlijke gelijkenis is overgebleven 54) .
Ik meen, dat Kr y I enk 0 de verhouding tusschen het Strafwetboek der R.S.F.S.R . van 1926 en het ltaliaansche Ontwerp van
1921 op de juiste wijze typeert, wanneer hij in zijn boekje Kriminalpolitik der Sovjetmacht schrijft:
"Die Schule Enrico Ferri steht zwar tatsächlich auf dem Standpunkt des Kampfes mit den gesellschaftsgefährlichen Erscheinungen,
schlieszt auch den Begriff "Bestrafung" aus und gebraucht den
Begriff "Masznahmen der sozialen Verteidigung" usw. Aber erstens
ist das auf den Prinzipien der Schule Enrico Ferri aufgebaute
italienische Gesetz nicht durchgeführt, während unser Gesetz bereits
seit 10 Jahren gilt: zweitens ist die Schule Ferri von einer Klasseneinstellung und van Klassenprinzipien in der Auffassung über die
Einrichtung des Gerichtes selbst und über die sogenannte " Gerechtigkeit" weit entfernt. Schlieszlich ist in den Werken der Gelehrten
der Schule Enrico Ferri nirgends eine solche Einstellung zum Verbrecher zu finden , wie wir sie auf Grund unseres Strafgesetzes
demonstrierten. Ein Bourgeois bleibt immer ein Bourgeois und sei
es auch der gelehrteste, glänzendste und fortschrittlichste Bourgeois.
Deshalb sind wir im Rechte zu behaupten, dasz wir zwar alles
Gute, das in der T 'heorie Enrico Ferri ist, ausnutzten. wie wir es
53) Het Ontwerp -Krylenko van 1930 dat intusschen reeds in 1935
door een nieuw Ontwerp werd vervangen - trok wel de radicaal-preventieve lijn
door en wilde de toemeting alleen door de gevaarlijkheid van den persoon bepaald zien. Zie Hoofdstuk VI.
54) Pro s a n toK u mar Sen doet in zij n Prom Punishment to Preven tion,
p . 80 , op grond van het volkomen gemis aa n garanties in de Russische Code en
de belangrijke plaats die daar ingeruimd wordt aan de generale preventie. zelfs de
volgende uitspraak : " It is obvious that this conception of measures of social
defence is entirely foreign to the mind of Ferri or any other positive penalist" .
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auch machten mit allen Erzeugnissen der bür~rlichen Kultur im
Interesse der Arbeiterklasse, im Interesse des kommunistischen Aufbaues. Aber wir nutzten es auf unserer Weise" 55).
§ 4. SAMENSTELLING EN WERKWIJZE VAN DE
RECHTERLIJKE MACHT SINDS

1922.

Algemeene kenmerken.
Alvorens over te gaan tot een korte beschrijving van de verschillende, meerendeels reeds sinds 1922 op strafrechtelijk gebied fungeerende organen, wil ik een oogenblik aandacht wijden aan de
typisch bolsjewistische hoofdbeginselen, welke de rechterlijke organisatie geheel beheerschen en daaraan een eigen cachet verleenen 56) .
Daar is allereerst de onzelfstandigheid van de rechterlijke macht.
In Sovjet-Rusland, waar alle macht geconcentreerd is in het Centraal Uitvoerend Comité van de Unie, heeft ook de rechtspraak een
aan dit college ondergeschikte positie. Dit is trouwens de onvermijdelijke consequentie van de vroeger' besproken Marxistische
doctrine, welke den staat slechts ziet als zuivere machtsorganisatie
van de eene klasse boven de andere.
In dat licht bezien, heeft de rechtspraak tot taak, de belangen
van de heerschende klasse te verdedigen en daarbij de richtlijnen van
het Uitvoerend Orgaan te volgen. Deze afhankelijkheid van de
administratie werd door L e n i n aldus geformuleerd: "De werk55 )

S. 30.
Hoewel het hier behandelde grootendeels reeds zoo was in 1922, aangezien
de wet op de Rechterlijke Organisatie, do. 3 I October 1922, in hoofdzaak heden
nog van kracht is, bespreek ik deze stof eerst thans, daar zoo een meer aaneengesloten beeld van het huidige systeem wordt verkregen.
Ik raadpleegde:
Freund, S. 41-46 en S. 214-362;
Heinz Fenner, S. 65/66;
Mi c hel Fr i die f f, L'organisation actuelle de la justice pénale en U.R.S.S.,
in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé. I ère année, 1936,
56)

P·5 1 9-543;

Joh n L. G i II i n, Russia's Crimina I Court and penal system, in The Journal
of criminal Law and Criminology, Vol. XXIV, 1933, p. 291-312;
Pro f. M. G r 0 din s k y (te Charkow), Die Kameradengerichte und Schlichtungskammern im Sovjetrecht, in Z.f.O.R., 1930 , S. 951-960;
i d e m, Das Rechtsmittelverfahren im Sovjet-Strafprozesz, Z .f.O.R. , 1932,

S. 241-257;
Or R . M a u ra c h, Neue Wege in Ruszlands Strafprozesz, in Z.f.O.E.R.,
1936, S. 637-661;
L e 0 Z a i t z e f f, Das Strafrechtswesen im Sovjetstaate, Z.f.d.ges.Str., 1931,
S. 1-17.
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zaamheid van den rechter is slechts een vorm van publieke administratie". Duidelijk, komt zij uit in de wijze, waarop de rechters
benoemd worden, en in het feit, dat het Centraal Uitvoerend Comité
steeds de bevoegdheid heeft, de leden der justitie af te zetten.
Vervolgens moet genoemd worden de groote plaats, die aan het
instituut der cassatie, met uitsluiting van het hooger beroep, wordt
toegekend 57) •
Terwijl dientengevolge aan den verdachte slechts één rechtsmiddel
openstaat. heeft men aan de publieke organen op andere wijze vergoeding voor de afschaffing van het appèr geschonken. door den
voorzitters der gerechten en den leden van het Openbaar Ministerie
- uit hoofde van hun recht. toezicht te houden op de werkzaamheid der rechterlijke organen. - de bevoegdheid toe te kennen. tegen
alle beslissingen der gerechten protest aan te teekenen. Zonder opschorting van het vonnis wordt in dergelijke gevallen het vonnis of
arrest van den rechter onderworpen aan het hiërarchisch hoogergeplaatste college. welk orgaan in geheime zitting het geval opnieuw
onderzoekt. zonder dat de delinquent hierbij tegenwoordig is.
Tenslotte zij er nogmaals aan herinnerd. dat in Sovjet-Rusland
de vonnissen niet zuiver volgens de wet moeten worden gewezen.
maar aan de rerJolutionaire wetmatigheid moeten beantwoorden. En
revolutionaire wetmatigheid is. zooals K r y I enk 0 haar definieerde. "de politiek van de dictatuur van het proletariaat". "de
wil van de arbeidersklasse en haar partij omgezet in de wet".
·Genoemde omschrijvingen maken het begrip nog weinig duidelijker. Meer instructief is de verklaring van V is h ins k y. Wel
acht de procureur-generaal der Unie het noodzakelijk. dat de rechter
de wet kent. maar alvorens haar toe te passen moet hij steeds
toetsen. of zij uitdrukking is van de partij-politiek. Indien de wet
in een concreet geval in strijd blijkt te zijn met de op dat oogenblik
gevolgde partijlijn. moet de rechter zonder eenige aarzeling abstraheeren van de wet. en in absolute gehoorzaamheid aan de richtlijÏien van de partij. als hoogste wetgeving. vonnis wijzen. Wanneer
men op deze wijze handelt. volgt men het beginsel van de revolutionaire wetmatigheid.
De waarde van de wet bestaat slechts daarin. zoo gaat Vi s h i n sk y voort. dat zij een door de ervaring geijkt middel is om den
socialistischen opbouw te verwezenlijken 58).
57) Ook thans geldt nog hetgeen ik in Hoofdstuk II op blz. 28 hieromtrent
mededeelde.
58) De uitspraken van K r y I enk 0 en V i s h ins k y vindt men bij M.
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Deze uitspraken zun geheel in overeenstemming met de vroeger
besproken bolsjewistische rechtsbeschouwing, welke alle eigen
waarde aan de rechtsnormen ontzegt, en ze slechts als technische
hulpmiddelen in dienst van het klassebelang laat gelden.
A. DE RECHTSPREKENDE ORGANEN.

De volksrechtbanken.
Bij de hervormingen in 1922 werd de onderscheiding in volksen revolutierechtbanken opgeheven ten gunste van de eerste, terwijl
bovendien de eischen van vooropleiding iets strenger werden.
Het volksgerecht vormt den grondslag van de rechterlijke macht.
Het is niet alleen het laagste rechtscollege, welks leden uit de arbeidende klasse gekozen worden, maar ook de gewone rechtbank, daar
het meerendeel der crimineele zaken tot haar competentie behoort.
Slechts bijzonder ernstige strafzaken, waarop in bepaalde gevallen
de doodstraf staat, liggen buiten haar bevoegdheid.
Om voor het ambt van volksrechter in aanmerking te kunnen
komen, moet men actief en passief kiesrecht bezitten en niet minder
dan twee jaar lid geweest zijn van een arbeiders- of boerenorganisatie.
De rechter wordt voor één jaar benoemd dootl het Provinciale
Uitvoerend Comité of, in sommige gevallen, door de stadssovjet,
maar steeds op voordracht van de provinciale rechtbank of van het
Volkscommissariaat van Justitie.
Het Provinciaal Uitvoerend Comité mag een rechter herkiezen
en is ook bevoegd, hem vóór afloop van den termijn af te zetten.
Het rechterambt staat evenzeer open voor de vrouw als voor den
man. De bolsjewistische doctrine eischt immers volledige gelijkstelling der geslachten.
In verband met de typische taak, welke in den overgangstoestand
aan de rechtspraak is opgedragen, kan de mededeeling, dat verreweg
het grootste percentage van de rechters uit communisten bestaat,
geen bevreemding wekken 59).
Fr i die f f, t.a.p., met vermelding van de authentieke bronnen.
Vergelijk ook G r é go ir ede Dol i v o. Le Mariage en Droir Soviérique,
Lausanne 1936. die met verwijzing naar den Russischen schrijver Arc hik 0 f f
op p. 10 schrijft: "Le juge considère souvent la loi comme un simple instrument
à sa disposition pour atteindre un but politique, social ou éoonomique. Lorsqu'il
estime qu'un texte légal ne saurait remplir cette mission, i1 s'en écarte au point
d'adopter quelque-fois des solutions diametralement opposées à celles de la loi".
5 9 ) Kr y I enk 0 , in zijn Kriminalpolirik der Sovjetmacht, S. 7, zegt: "Nicht
ein einziger Bourgeois, nicht ein einziger Nepmann, nicht ein einziger Händler
und niemand der von den Zinsen seines Kapitals lebt, kann nach unserer Ver-
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Wanneer de rechtbank zitting houdt. wordt de rechter - behalve
bij zeer lichte gevallen. waarin hij als unus iud ex fungeert - bijgestaan door twee bijzitters. wien het niet toegestaan is. langer dan
zes (achtereenvolgende) dagen per jaar als zoo danig op te treden.
Hoewel zij met gelijke autoriteit als de rechter zijn bekleed. is het
eenig vereischte. waaraan candidaten voor het bijzitterschap moeten
voldoen. het zijn van stemgerechtigde burgers. Van hun namen
wordt een lijst samengesteld. welke onderworpen wordt aan het
oordeel van een comité. bestaande uit een lid van het plaatselijk
uitvoerend comité, den procureur van de provincie en een gewonen
volksrechter.
De volksrechtbanken hebben het recht. beslissingen van de Z.g.
kameradenrechtbanken 60 ) te vernietigen. Laatstgenoemde colleges.
welke niet tot de staatsrechtspraak behooren, vindt men bij elk
bedrijf en - sinds de resocialiseeringsperiode - bij eIken kolehos.
De kameradenrechtbanken zijn bevoegd. lichtere zaken te behandelen,
met terzijde stelling van de Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering. De leden dezer colleges worden gekozen uit en door de
arbeiders der betreffende bedrijven.
Iedere volksrechtbank heeft 150 à 200 dergelijke instituten onder
haar toezicht.
Bij elke volksrechtbank bestaat een griffie. Om tot griffier benoemd te kunnen worden. moet men kunnen lezen en schrijven en
politieke rechten genieten.
Provinciale rechtbanken.
Een trap hooger dan de volksrechtbanken staan de provinciale
of gouvernementsrechtbanken.
Bedoelde colleges zijn samengesteld uit een president, twee plaatsvervangers, blijvende leden (d.i. voor één jaar) en volksbijzitters.
De rechters moeten voldoen aan de eischen voor gewoon rechter
en bovendien drie jaar als zoodanig gefungeerd hebben. Zij worden
door het Provinciaal Uitvoerend Comité voor den tijd van I jaar
gekozen. De benoeming moet worden goedgekeurd door den Volkscommissaris van Justitie, die de bevoegdheid heeft, een ander te
fassung Richter oder Schöffer sein" . . . . en " Der proletarische Staat und seine
proletarischen Gerichte sind deshalb so eingerichtet. dasz sie nur in den Händen
der Werktätigen ruhen und dasz die Werktätigen bei diesen Gerichten jederzeit
den Schutz ihrer Interessen finden können".
Volgens V i s h ins k y wordt nooit meer dan 6 % der rechters bij de volksrechtbanken buiten de gelederen van de communistische partij gekozen. terwijl bij
de hoogere organen louter communisten worden benoemd. Zie noot 58 .
60) Zie Prof. M. Grodsinsky. Z.f.O .R .• 1930, t .a.p.
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benoemen. Aan het Presidium van het Provinciaal Uitvoerend
Comité komt het recht toe, ongewenschte elementen tusschentijds
af te zetten.
Om als bijzitter te kunnen optreden moet men twee jaar administratief werkzaam zijn geweest.
De gouvernementsrechtbanken fungeeren in. eersten aanleg voor
delicten, welke door hooge functionarissen van de provincie bedreven
zijn, en voor de minder zware politieke misdrijven.
In tweede instantie doen de provinciale gerechten dienst als
cassatiecolleges voor de vonnissen der volksrechters. Bij de behandeling van cassatieprocedures wordt door bijzondere kamers, bestaande uit drie rechters - m et uitsluiting van bijzitters - , recht
gesproken.
Het zijn deze kamers. die bovendien kennis nemen van de door
den volksrechter berechte zaken. waartegen de procureur of de president van de provinciale rechtbank protest aangeteekend heeft.
Als administratief- en controle-orgaan houdt de provinciale rechtbank plenaire en presidiale zittingen.
Het Plenum bestaat uit alle rechters en het Presidium uit den
president en zijn plaatsvervangers.
In de plenaire zitting spreekt de rechtbank zich uit over de
wenschelijkheid. al of niet gehoor te geven aan de " protesten" van
den president of van het Openbaar Ministerie. Indien laatstgenoemden zich niet met de beslissing van het Plenum kunnen vereenigen.
komt de zaak voor het Hooggerechtshof.
Het Hooggerechtshof der Republiek.

De president, zijn plaatsvervangers en de presidenten der afzonderlijke kamers worden door het Centraal Uitvoerend Comité der
Republiek benoemd. Ook de overige leden van h et hoogste orgaan
worden door hetzelfde lichaam gekozen. met dien verstande. dat
in de laatste gevallen de benoeming geschiedt op voordracht van
het Volkscommissariaat van Justitie. Ook hier valt te onderscheiden
een Plenum, bestaande uit alle rechters plus den procureur-generaal,
en een Presidium, samengesteld uit den president. diens plaatsver·
vangers en de presidenten der verschillende kamers.
Het Plenum is de hoogste autoriteit voor alle rechtskwesties en
geeft bindende interpretatie met betrekking tot alle processueele en
materiëele rechtsvragen.
Tevens fungeert het als controle-orgaan over alle rechtbanken der
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Republiek. Zelfs beslissingen van het Presidium van het Hooggerechtshof kunnen door het Plenum vernietigd worden.
Het Presidium fungeert eveneens als administratief- en controleorgaan en is te beschouwen als de uitvoerende tak van het Plenum
van het Hooggerechtshof.
Bij de Kamer voor crimineele zaken, bestaande uit den president
of een van zijn rechters en twee bijzitters, komen in eersten aanleg
de bijzonder belangrijke zaken en die gevallen, welke het Centraal
Uitvoerend Comité of de Volkscommissaris van Justitie, die van
Binnenlandsche Zaken of de procureur-generaal der Republiek eraan
opdraagt.
Als Hof van cassatie fungeert het Hooggerechtshof in speciale
kamers, bestaande uit den president en twee van zijn twaalf rechters,
terwijl bijzitters buitengesloten zijn.
Het Hooggerechtshof heeft als cassatiecollege die zaken te beoordeelen, welke in eersten aanleg bij een provinciale rechtbank werden
aanhangig gemaakt.
In buitengewone gevallen wordt de beslissing van deze kamer
weer onderworpen aan de uitspraak van het Plenum, terwijl in
sommige gevallen nog beroep openstaat op het allerhoogste orgaan
der Republiek: h~t Centraal Uitvoerend Comité.

"
1

Het Hooggerechtshof der Unie van Sovjetrepublieken.

Hiërarchisch boven alle gerechten der afzonderlijke Republieken
staat het Hooggerechtshof van den Bond, dat bij het Centraal U itvoerend Comité der Unie behoort. De president, zijn plaatsvervangers en de rechters worden gekozen door laatstgenoemde instantie.
De 29 aan dit Hooggerechtshof toegevoegde bijzitters worden gekozen uit de door iedere Republiek en door het Hooggerechtshof
van den Bond voorgedragen candidaten. Het Presidium van het
Centraal Uitvoerend Comité der U.d.S.S.R. kiest uit deze voordrachten 29 candidaten uit, waaronder zich 15 door het Hooggerechtshof der Unie voorgestelde personen moeten bevinden.
In eerste instantie berecht dit hoogste rechtsprekend orgaan van
Rusland de voor twee of meer Republieken uiterst belangrijke
crimineele zaken, en de aanklachten, die tegen hooge functionarissen
van de Unie worden ingebracht. De behandeling geschiedt door één
rechter, bijgestaan door twee bijzitters.
Ingeval de crimineele zaken van hoogst ernstigen aard zijn, worden
bijzitters geweerd en wordt de beslissing aan drie tot vijf rechters
opgedragen.
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Het Hooggerechtshof kan niet optreden ter berechting van strafzaken in eerste instantie. zonder dat het Centraal Uitvoerend Comité
der 'Unie of zijn Presidium toestemming daarvoor heeft verleend.
Een zeer bijzondere rol speelt in het Hooggerechtshof van den
Bond de Kamer van Toezicht, welke samengesteld is uit den president van het Hooggerechtshof en zijn plaatsvervangers. terwijl voor
den procureur-generaal of diens plaatsvervanger de verplichting bestaat. haar zittingen bij te wonen.
Deze Kamer fungeert in tweeden aanleg voor de zaken. welke
in eerste aanleg door de andere kamers van dit Hooggerechtshof
zijn berecht. benevens voor de vonnissen van de Hooge Gerechtshoven der afzonderlijke Republieken.
Bovendien heeft de Kamer van Toezicht het recht. wanneer er
bij haar protest wordt aangeteekend tegen de beslissingen der andere
bij het Hooggerechtshof der Unie behoorende kamers. alsmede tegen
die van de hoogste rechtsorganen der afzonderlijke Republieken. elk
der hier bedoelde vonnissen te vernietigen of te wijzigen.
Haar arrest wordt slechts definitief. wanneer de procureur-generaal
en de president van het Hooggerechtshof van de Unie zich met de
uitspraak der beide andere leden dier Kamer kunnen vereenigen. Is
dat niet het geval. dan komt de zaak voor het Plenum van het
Hooggerechtshof. Kan ook dan nog geen overeenstemming worden
bereikt. zoo komt de kwestie voor het Presidium van het Centraal
U itvoerend Comité der Unie. aan welks uitspraak niet meer getornd
kan worden.

Speciale rechtbanken.
Behalve de gewone rechtsprekende colleges en de G.P.Oe 61) kent
het Sovjetrecht nog een aantal bijzondere gerechten. wier karakter
van de gewone rechtbanken voornamelijk verschilt op het punt der
competentie (ze zijn slechts voor zeer bepaalde misdrijven. b.v.
militaire. bevoegd) . alsmede door het feit. dat deze rechtbanken niet
in de gewone hiërarchische lijn passen. maar onmiddellijk staan
onder het Hooggerechtshof van den Bond. terwijl ook de procesgang
bij deze colleges door afwijkende processueele regelen beheerscht
wordt 62).

61)

Zie Hoofdstuk III, § 3. en Hoofdstuk IV. §

I.

62) Zie hiervoor Dr R. Maurach, Z.f.O.E.R .• 1936. t.a.p., S. 638;

Michel Fridieff, t.a.p., p . 534-536.

70

B. ADMINISTRATIEVE ORGANEN.

...

Het Volkscommissariaat van Justitie .

In elke Republiek staat aan het hoofd van het Volkscommissariaat
van Justitie een Commissaris (wij zouden zeggen: Minister) van
Justitie, die tevens lid is van den Raad van Volkscommissarissen.
De vervlechting van de rechtspraak met de administratie blijkt
duidelijk uit het feit, dat ' als plaatsvervanger van genoemden functionaris ex officio optreedt . . . . de president van het Hooggerechtshof dier Republiek.
Met name gedurende de laatste jaren heeft dit instituut veel van
zijn oorspronkelijke beteekenis verloren.
Tot 1933 waren niet alleen alle leden van het Openbaar Ministerie
onderworpen aan den Volkscommissaris van Justitie als hoogste
instantie, maar fungeerde de laatste ook als procureur-generaal der
betreffende Republiek.
Terwijl een - nader te bespreken - decreet van 17 December
1933 aan den Volkscommissaris de bevoegdheid ontnam, als procureur-generaal op te treden, verloor omstreeks Juli 1936 het Volkscommissariaat der afzonderlijke republieken zijn autonomie door de
stichting van een gelijkvormig Unie-commissariaat, dat hiërarchisch
boven de Justitiecommissariaten der deelstaten kwam te staan. Dit
brengt met zich mede, dat sindsdien de Volkscommissaris van
Justitie in deze laatste niet alleen rekenschap is verschuldigd aan
den Raad van Volkscommissarissen van de afzonderlijke Republiek,
zooals tot 1936. maar bovendien aan den Volkscommissaris van
Justitie der Unie.

Het Openbaar Ministerie.
Tot ' 17 December 1933 kende de Unie slechts een procureur bij
het Hooggerechtshof van den Bond, die benoemd werd door het
Centraal Uitvoerend Comité, en wiens bevoegdheden zich beperkten
tot de zaken, voor welke het Hooggerechtshof bevoegd was.
Buitendien was 'aan hem het toezicht opgedragen over werkzaamheden der O.G.P.Oe als rechtsprekend orgaan.
Tot dien datum ook was het Openbaar Ministerie, zooals gezegd,
geconcentreerd in handen van den Volkscommissaris van ·Justitie.
Sedert is veel gewijzigd.
Bij Uniedecreet van 17 December 1933 werden alle Openbare
Ministeries der verschillende Republieken gecentraliseerd in handen
van één orgaan: den nieuw gecreëerd en Procureur-Generaal der
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U.d.S.S.R., die tevens als procureur bij het Hooggerechtshof der
U nie fungeert 63). Hij heeft adjunct-procureurs en procureurs voor
speciale zaken naast zich. Het Openbaar Ministerie der Unie kent
verschillende departementen, welke door de procureurs van speciale
zaken gepresideerd worden.
Hiervan zijn te noemen het departement. dat de werkzaamheden
van de organen van het Volkscommissariaat van Binnenlandsche
Zaken moet controleeren. alsmede de afdeelingen voor militaire misdrijven. voor strafbare feiten met betrekking tot vervoer per spoor
en vervoer te water.
Onder de exorbitante bevoegdheden. welke den nieuwen procureurgeneraal der Unie werden toegekend. behoort ook het recht. den
procureur-generaal der afzonderlijke Republieken te benoemen en af
te zetten.
Deze laatste functionarissen staan nu eens naast den Volkscommissaris van Justitie, dan weer onder hem.
Hiërarchisch onder den procureur-generaal eener Republiek - zij
worden door dezen benoemd en afgezet - staan in het algemeen
de leden van het O.M. bij de onderscheiden rechtsprekende colleges
in de desbetreffende Republiek.
Slechts de procureurs bij de speciale rechtbanken staan onmiddellijk onder den procureur-generaal der Unie.
Overigens biedt het Openbaar Ministerie nog een belangrijke bijzonderheid. welke reeds bij de bespreking der gerechten naar voren
kwam: Het Openbaar Ministerie heeft n.l. weder eerst sedert 1933.
het recht tegen alle definitieve beslissingen der lagere instanties protest
aan te teekenen bij de hoogere rechtbanken. Het doet zulks op grond
van zijn plicht. de wetmatigheid van alle handelingen der publieke
organen in de Unie te controleeren. Hierdoor met name is de positie
van de staande magistratuur een hoogst belangrijke geworden.
C. DE ORGANISATIE VAN DE VERDEDIGING.

In Sovjet-Rusland gaat de verdediging uit van een openbare organisatie: het corps der verdedigers. dat tot op zekere hoogte zelfbestuur
geniet.
De advocatuur staat onder onmiddellijk toezicht van de provinciale rechtbanken. Terwijl in het civiele proces de advocaat is te
63)

De tekst van het decreet in Duitsche vertaling is te vinden in Z.f.O.E.R .•

1934. S. 147-15°. terwijl op S. 145-147 enkele inleidende opmerkingen

en een historisch overzicht worden gegeven door D r R. M a u r ach.
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beschouwen als vertegenwoordiger van zijn partij, is dit in het strafproces absoluut niet het geval.
Daar is de advocaat in de eerste plaats dienaar van het 'gerecht.
Hij helpt den rechter, zich in de zaak te oriënteeren en de feiten
te bezien vanuit het 'standpunt van verdediging van de rechten en
belangen van den aangeklaagde. Daarom wordt van een advocaat
het volgende geëischt: ten eerste : actieve propaganda voor de bolsjewistische rechtsbeginselen, en voorlichting van de arbeiders inzake
de Sovjetwetgeving; ten tweede: juridische bijstand aan de bevolking; ten derde: verdediging ter terechtzitting, als dienaar van het
gerecht, ter voorkoming van fouten 64) .
Elke Sovjetburger, die twee jaar een ondergeschikte functie bij bet
gerechtelijk onderzoek heeft bekleed, kan zichzelf aanbevelen om
op de candidatenlijst geplaatst te worden. Aan den Raad van het
advocatencollege staat het, dit voorstel te weigeren of te aanvaarden.
Overigens is deze Raad verplicht, het advies in te winnen van
het Presidium van het Provinciaal Uitvoerend Comité. Laatstgenoemd orgaan is bevoegd, besluiten van den Raad te casseeren, en
kan bovendien aan advocaten de uitoefening van hun beroep verbieden.

§ 5. DE STRAFRECHTSPRAA;K IN DE PRACTIJK.
De justitie staat in Rusland niet in hoog aanzien. Vele factoren
dragen hiertoe bij .
Het gemis aan een eenigszins behoorlijke vooropleiding van hen,
op wier schouders zulk een verantwoordelijke taak wordt gelegd,
maakt een belangrijke post op de debetzijde uit.
Slechts het Hooggerechtshof heeft juridisch ontwikkelde leden,
maar deze ontvingen veelal hun opleiding in den ouden tijd.
In 1925 vernietigde het Hooggerechtshof in cassatie een vonnis,
"aangezien een bijzitter niet kon schrijven, terwijl deze zich een
eigen oordeel moet kunnen vormen over alle bewijsstukken en
acten" 65).
Begin 1937 schrijft de Sovjetskaja Justizia, het ambtelijk orgaan
van het Commissariaat van Justitie: " Die Recbtschreibungskontrollprüfung ergab, dasz über 70 .% der Studenten nur ungenügend die
Orthograpbie beherrschten" 66).
64) M . St [0 g 0 wit s c h (Ambtenaar O .M.) , De Rechterlijke Organisatie
in de Sowjet-Unie, in Cultuur der U .d.S.S.R., 1933, blz. 73 .
65) Izwestia, 4. I . 1925 , geciteerd volgens Fr eu n d, S. 4:a .
66) No. 4 . Geciteerd uit UdSSR-Dienst, 12 April 1937 .
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Er zijn rechters, die zelfs hun handteekening niet kunnen
zetten 67).
Ook komt het voor, dat tot lid van het Openbaar Ministerie
benoemd worden menschen, die ternauwernood in staat zijn, gedrukt
schrift te lezen, handschrift in ' t geheel niet kunnen ontcijferen 68).
"Die Untersuchung der Kriminalfälle stellt von Tag zu Tag
höhere Anforderungen. Dagegen ist die theoretische Ausbildung der
damit beauftragten Personen äuszerst schwach und zudem fehlt es
auch den meisten an Praxis" , berichtte in 1 93 6 de Sovjetskaja
Justizia 69) •
Toch heeft men sinds eenige jaren aan deze zoolang verwaarloosde
opleiding weer een plaats toegekend.
" .... Alle Richter mit abgeschlossener juristischer Ausbildung
zu haben . .. . ist eine schwierige Aufgabe. Sie kann nur nach Ablauf
einiger Zeit gelöst werden. Und hierfür musz man die Kenntnisse
der Richter mäglichst erweitern . . . .
Jedoch haben viele Mitarbeiter des Gerichts eine überhebliche
Stellungnahme gegenüber dem erforderlichen Minimum an juristischen Kenntnissen.
Einige Richter unterschätzen die Bedeutung dieses Minimums.
Zum I. Oktober (1936) muszten alle Richter des Westgebiets
die erste Prüfung über das sogenannte "juristisches Minimum"
ablegen. Dabei wurden folgende Ergebnisse erziehlt: "sehr gut"
erhielten 4 % der Richter, "gut" 33 %, "mäszig" 49 %, "schwach"
und "ungenügend" 14 %.
Dieselben Resultate zeigte die zweite Prüfung. Es meldeten sich
fj 7 % der Richter zur Prüfung; 8 % davon erhielten "sehr gut",
. . . " , un d 8 01.
35 01.
10 "gut " , 49 01.
10 "maszlg
10 "sc h wac h" 70) .
De Prawda van 16 Febr. 1937 laat al geen beter geluid hooren:
"Het grootste bezwaar tegen een groot aantal leden van de rechterlijke macht is hun gebrek aan beschaving en het feit, dat ze halfanalphabeet zijn . . .. Slechts de helft van alle rechters bezit de
noodige juridische opleiding. Aan practische ervaring ontbreekt het
eveneens overal, daar slechts 4.5 % meer dan 3 jaar in functie is.
Daarom is ook in de eerste helft van 1936 slechts 63 % van alle
vonnissen bekrachtigd."

67)
68)

69 )
76)
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Izwestia. 4. 6. '35.
Zie Michel Fridieff. aangehaald artikel. p. 538.
Geciteerd uit UdSSR-Dienst. 14 December 1936.
No. 32. Idem. 23 December 1936.

Het zijn niet steeds hoogstaande figuren, die een positie bij de
rechterlijke macht bekleeden 71) .
Zeer recente inlichtingen verschaft een door den plaatsvervangenden Volkscommissaris van Justitie G r a n 0 w ski in de Prawda
van 3 Juli 1937 gepubliceerd artikel. Genoemde functionaris meldt,
hoe een onderzoek naar de geschiktheid van het ambt van rechter
bij 4200 rechters tot resultaat had, dat 18 1% als ongeschikt voor
hun taak uit het ambt moest worden ontzet, terwijl bovendien voor
20 % van alle rechers alsnog een grondige opleiding noodzakelijk
bleek.
Kr y 1enk 0, de Volkscommissaris van Justitie, is dan ook
allesbehalve tevreden over den gang van zaken. Medio 1936 publiceerde hij een artikel over de practijk van het rechtsleven.
Het onderzoek, zoo klaagt hij, is geheel onvoldoende. Daardoor
sluipen er ontzaglijk veel fouten in de beslissingen. Daarnaast onderschatten zoowel de staatsorganen als de partij de beteekenis van de
rechtspraak. Ook missen zittende en staande magistratuur den moed,
onafhankelijk van de politiek, de wet te verdedigen (!). Tenslotte
hebben de gerechten, volgens Kr y I enk 0, groot gebrek aan behoorlijke lokaliteiten, wat niet bevorderlijk is, om het aanzien van
den rechter te verhoogen 72).
Zonder eenigen twijfel komt de voortdurende wisseling in de
bezetting van rechters- en bijzitterszetels aan een bezonken oordeel
weinig ten goede.
Er IS weinig plichtsbesef bij de verantwoordelijke personen 73).
7l) In verschillende streken moest. naar de Prawda van 16 Februari 1937
voorts mededeelt. een niet gering aantal rechters wegens misdadige werkzaamheden
uit het ambt ontzet worden.
7'2) Een van de vele voorbeelden uit de Russische pers : Een volksrechtbank
houdt zitting in een ouden paardenstal. waarvan het dak vol gaten is. zoodat
het onmogelijk den regen kan tegenhouden. Aan alle kanten staat de stal vrij. met
het gevolg. dat het er 's winters verschrikkelijk koud is. Ieder zit dan met jas
en muts en handschoenen aan .• s Zomers daarentegen is het er verschrikkelijk heet.
De heeren rechters houden dan zitting. gekleed in badcostuum. Zie Mi c hel
Fr i dief f. p. 539. noot I. Voorts uit de Sovjetskaja Justizia geciteerde voorbeelden in UdSSR-Dienst van 19 Januari 1937.
73) Sovjetskaja Justizia : "Es ist bereits 10 Uhr. Die Gänge der Gebäude der
Staatsanwaltschaft und des Volksgerichts des Nishne- Udinsker Rayons in Ostsiberien
"Der Staatsanwalt ist noch nicht da. und der Volksrichter
sind überfüllt. ist verreist". Ganz unbekümmert beantworten die Beamten die Fragen der
Besucher. Dasz die Beamten zu ihrer Dienststelle mit groszer Verspätung erscheinen. und um 2-2Y2 Uhr bereits wieder nach Hause gehen. ist dort zum
System geworden. Das ist ja schon eine aUtägliche Erscheinung . . .. In den Aktenmappen liegen haufenweise unerledigte Beschwerden. Mahnungen auf die nie
Antworten folgen. werden 5-6 mal geschrieben . . .. Ganz rurug schreibt der
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Acten schijnen vaak zeer onnauwkeurig opgesteld en vonnissen
zonder voorafgaande overweging uitgesproken te worden 74).
Reeds eerder wees ik erop. dat wettelijk gewaarborgde rechten
van den verdachte niet ontzien worden 75). De verdedigers genieten
weinig aanzien vanwege hun groote onkunde en weinige ontwikkeling.
" Zij zijn noch bemind. noch geacht bij de Kamers en zij hebben
in feite een deel der hun door de wet toegekende rechten verloren".
schreef Tc h Ie nov in 1929. Sindsdien is. naar uit een artikel
van V i s h ins k y blijkt. niets verbeterd 76) .
"Es gibt sehr viele Leute. die sich "Rechtsberater" nennen. die
aber hierfür keinesfalls berufen sind. Eine grosze Anzahl dieser
"Rechtsberater" besitzt nicht einmal die elementaren Kenntnisse der
Rechtschreibung. geschweige denn irgend eine juristische V orbildung .
.. Solche .. Gebildeten" bilden unter den Rechtsberatern einen
groszen Prozentsatz. Ohne einen groszen Fehler zu begehen. darf
man behaupten. dasz es nur einzelne Rechtsberater mit Hochschulbildung gibt. So z. B. haben in Swerdlowsk unter ca. 200 Rechtsberatern höchstens 50 Hochschulbildung; der restliche Teil besteht
aus Praktikern. wobei ein Teil hiervon sich mit den übernommenen
Pflichten vertrautgemacht hat. der andere Teil jedoch - qualitativ
der unbedeutendste. quantitativ ab er der gröszte - nur auf Grund
eines M iszverständnisse und mangels einer Kontrolle über den
Rechtsberatern noch den Posten eines solchen bekleidet .
.. Es ist für niemanden ein Geheimnis. dasz die Posten eines RechtsStaatsanwalt seine meterlangen Beschlüsse. Die Tatsache. dasz diese Beschlüsse in
der Regel niemals erfüllt werden. beunruhigt nicht im Geringsten die Mitarbeiter
der Staatsanwaltschaft. In einem Monat werden lediglich zwei. drei Sachen bearbeitet. Die Aktenmappe liegen Monate lang unberührt. Unter ihnen befinden
sich Sachen. die Menschen betreffen. welche schon 5, 6 Monate lang im Gefängnis
sitzen. . . . Hunderte von ungeprüften Sachen liegen auch bei dem Volksrichter" .
No. 30. 1936. Citaat uit UdSSR-Dienst van 1 December 1936.
74) Sovjetskaja Justizia. No. 34. schrijft in dit jaar: .. Die Arbeit der Kassationskollegien ist effecti v den Praktikanten überlassen: es ist zur Regel geworden.
dasz die Akten von Praktikanten untersucht werden. die dann Bericht erstatten
und auch selbstständig Beschlüsse fassen . Oft werden diese Beschlüsse mechanisch
vom Richter unterschrieben. Die Beschlüsse werden oft nachlässig aufgestellt: Die
Tatbestände, Daten usw. werden verwechselt. Auch die Volks gerichte und das
Hauptgericht begehen oftmals Fahrlässigkeiten gegenüber solchen .. Kleinigkeiten".
wie Tag. Monat. Name u.a. Angaben die in die Gerichtsakten eingetragen
sind ... . " Citaat uit UdSSR-Dienst van 26 Januari 1937.
75) Hoofdstuk III, § I.
76) Izwestia, 1 Juni 1936.
Tc h I e nov citeerde ik volgens Mie hel F r i die f f, aangehaald artikel,
p. 530, noot I.
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beraters manchmal Personen erhalten, die in keinerlei Beziehungen
zum Recht stehen. Das ist nur deshalb moglich, da wir keine Instanz
besitzen, die sich mit den Fragen des Rechtsberatungswesens beschäftigt" 77).
Onder deze omstandigheden kan aan het werk van den advocaat
als "dienaar van het gerecht, ter voorkoming van fouten" geen
noemenswaardige juridische beteekenis worden toegeschreven.

77) Sovjetskaja Justizia. No. 30. 1936. geciteerd volgens UdSSR-Dienst van
16 Dec. 1936.
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HOOFDSTUK V.

DE AFZONDERLIJKE MAATREGELEN
VOLGENS DE STRAFWET VAN 1926
EN DE WIJZE VAN UITVOERING.
§

I.

DE SOCIALB BEVEILIGINGSM'AA'TREGELEN.

Er zijn drie soorten van sociale beveiligingsmaatregelen :

J. Gerechtelijk-verbeterende.
Onder deze groep ressorteeren de "straffen" van 1922 . Men vindt
in artikel 20. zooals dat bij novelle van 1930 op enkele punten
is gewijzigd. de volgende opsomming:
a. Verklaring tot vijand van de proletariërs. gepaard met verlies
van nationaliteit en uitwijzing uit het gebied der Sovjet-Unie.
b. Vrijheidsonttrekking in werkkampen in ver verwijderde
streken.
c. Vrijheidsonttrekking in de algemeene gevangenissen.
d. Strafarbeid zonder vrijheidsonttrekking.
e. Verlies van politieke en enkele burgerrechten.
f. Uitwijzing uit de Sovjet-Unie voor een bepaalden tijd.
g. Uitwijzing uit het gebied der R.S.F.S.R. of uitwijzing uit
een bepaalde plaats. al of niet gepaard met gedwongen vestiging in
een andere plaats. of met verbod van vestiging in een bepaalde
andere plaats.
h. Ontslag uit dienstbetrekking. al of niet verbonden met een
verbod. om bepaalde ambten te bekleeden.
i. Verbod. om een bepaald beroep of een bepaald handwerk uit
te oefenen.
j. Openlijke berisping.
k. GeheeIe of gedeelelijke vermogensconfiscatie.
1. Geldstraf.
m. Veroordeeling tot herstel van aangerichte schade.
n. Waarschuwing.
Deze sancties worden toegepast op den toerekeningsvatbaren misdadiger. indien er althans sprak is van schuld. Schuld is hier niets
dan de "psychische draad. welke hem die handelt verbindt met het

78

gevolg". Alleen "bewustzijn van de handeling" is voldoende. Opzet
en onachtzaamheid als schuldvormen zijn. ingevolge de wilsbetrekking van den dader tot de gedraging. louter onderscheiden symptomen van sociale gevaarlijkheid 1) .
De schuld behoeft niet op de onrechtmatigheid gericht te zijn.
Dit zou trouwens niet passen bij een sociaal beveiligingsrecht. Een
dwaling omtrent het rechtens geoorloofde kan hoogstens verlichting
van straf geven (artikel 5 I) .
De belangrijkste gerechtelijk-verbeterende maatregelen (volgens
artikel 23) zijn wel:
Verklaring tot vijand der proletariërs. samengaand met verlies
van burgerschap der U.d.S.S.R. en uitwijzing uit het gebied der
Sovjet-Unie 2) ;
de verschillende vormen van vrijheidsonttrekking. al of niet gepaard met verbanning naar verafgelegen streken der Unie;
de strafarbeid zonder vrijheidsonttrekking.
Als bijkomende maatregel voor klassevijanden wordt veelvuldig
vermogensconfiscatie toegepast.
Geldstraf komt veel voor. niet alleen als hoofdstraf. maar ook
als bijkomende maatregel. Is geldboete hoofdstraf. dan is subsidiair
alleen strafarbeid zonder vrijheidsonttrekking mogelijk.

Il. Medische.
Deze zijn bestemd voor degenen. die een misdrijf begaan hebben
in een toestand van chronische krankzinnigheid of tijdelijke storing
van de geestvermogens of in een anderen ziekelijken toestand. als ook
voor hen. die. hoewel toerekenbaar ten tijde der handeling. op het
oogenblik waarop het vonnis geveld wordt. geestesziek zijn (Artikel I I ). In dronkenschap gepleegde feiten vallen erbuiten (Noot
~) Er zijn aangaande het schuldvereischte in het Wetboek van 1926 twee
meeningen. nl. die welke in de handhaving van opzet en onachtzaamheid een
vasthouden aan het vergeldingsprincipe ziet. en de boven genoemde. welke hierin
slechts ziet gewichtige subjectieve criteria voor de sanctietoepassing. zonder het
aan beide inhaerente element van laakbare inbreuk op de norm in oogenschouw
te nemen.
Zie over het schuldprobleem :
Prof. J . J . A nos s 0 w (te Taschkent). abel' die Analogie im Strafrecht.
M .f.kr.Ps.u.Str .• 1933. S. 338139.
M a u ra c h. Grundlagen. S. 168 . en de daar aangehaalde schrijvers;
M a u r ach. System. S. 76 ff. ;
Ga II a s. Kriminalpolitik und StraFrechtssystematik. S. 53ft.
2) Zoo is b.v. met T rot z k y gehandeld. Deze maatregel laat zien . boe
weinig Rusland zich zijn verantwoordelijke plaats in de volkenrechtsgemeenscbap
bewust is.

79

artikel 1 1). Als maatregelen zijn aangewezen: gedwongen behandeling en plaatsing in een krankzinnigengesticht voor onbepaalden
termijn (Artikel 24).
Psychopaten vallen niet onder artikel 1 1. Voor hen is geen behoorlijke regeling getroffen.
Over 't algemeen wordt in de Sovjet-literatuur aan de medische
maatregelen en hun toepassing heel weinig aandacht geschonken.
lIl. M edisch-paedagogische.
Deze dienen voor jeugdige personen, en zullen in een der volgende
hoofdstukken, waarin bet geheele jeugdrecht behandeld wordt, bespreking vinden.
§

2.

UITVOERING VAN DEN STRAFARBEID ZONDER
VRIJHEIDSONTTREKKING.

De meest geprezen maatregel is voorzeker de strafarbeid zonder
vrijheidsonttrekking. " Spezifischer Sovjetart" is het epitheton, dat
Pas c h e-O z ers k y eraan geeft, hoewel reeds het Noorsche Wetboek van 1902 deze sanctie kende.
Den dader te verbeteren, door hem te leeren werken, hem door
arbeid een nuttig lid der Sovjet-maatschappij te maken, dàt is de
taak, die de Sovjet-regeering zich in strafpolitiek en strafvoltrekking
stelt. Arbeid is de aangewezen manier, om delinquenten weer tot
nuttige menschen voor 't maatschappelijk leven te maken. En het
beste is dan: arbeid zonder vrijheidsonttrekking. Want, aldus de
hierboven geciteerde bolsjewistische hoogleeraar Pas c h e-O z e r sk y, "die Sovjetmacht bat die Freiheitsentziebung niemals als
Zweckmäszige Masznahme des sozialen Schutzes anerkannt. Sie
wendet sie nur in soweit an' als sie unter den Bedingungen der
Obergangszeit als Masznahme der Verteidigung der Sovjet-Rechtsordnung noch notwendig und zweckmäszig erscheint" 3). Een
idealistisch geloof in de natuurlijke goedheid der arbeidersklasse beluistert men hier weer.
Op groote schaal heeft de hiergenoemde sanctie toepassing gevonden : in 1922 bij 40 1%' in 1926 bij ruim 45 % der misdrijven.
Dat een ruime toepassing nog geen waarborg .is voor goede resultaten, zooals Bar mat 4 ) meent, bewijst wel wat M a u ra c h 5)
3) In Strafe und Strafuo[[zug. Het is meer een program-verklaring dan
realiteit.
4) T .v.S .• dl. 44. blz. 132.
5) Maurach. Z .f.O.R .• 1928. S. 1539/44. Hij neemt deze gegevens over
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in 1928 bij het aankondigen van een novelle voor het Correctioneel
Wetboek 6) met cijfers. overgenomen van den Sovjetstatisticus.
Prof. 1 sa e f. te dezen aanzien heeft aan het licht gebracht.
T ot 1928 heeft deze maatregel in geen enkel opzicht haar taak
vervuld. en ook na de novelle is het niet veel beter geworden.
Gewoonlijk werd de strafarbeid verricht in bedrijven. behoorende
bij de gevangenissen. Het spreekt vanzelf. dat aanraking met gevangenen dan onvermijdelijk was. Ook was daar meestal veel te weinig
plaats. In het laatste geval werden de arbeiders in gewone bedrijven
ondergebracht. Maar bij de critieke economische verhoudingen en de
aanwezigheid van een overschot van zich aanbiedende arbeidskrachten werd dit vaak zeer moeilijk. Veelal kwam practisch dan niets
van uitvoering der straf terecht.
M a u r ach geeft o.m. dit voorbeeld: 3 I Mei 1926 waren in
Moskou 3369 tot strafarbeid veroordeelden bij de bureaux daarvoor
geregistreerd. Slechts 257 verrichtten dien arbeid daadwerkelijk. En
hiervan maar omstreeks 100 in de daarvoor bestemde bedrijven. terwijl de overigen dezen arbeid volvoerden op hun vroeger arbeidsterrein. onder aftrekking van de voorgeschreven 25 ;% van hun loon.
Practisch kregen zoo werkloozen. die zich aan de rechtsorde vergrepen. op gemakkelijke wijze werk en meer loon dan hun kameraden. die niets op hun kerfstok hadden. De maatregel schoot zijn
doel voorbij.
In dit verband zij gewezen op de novelle van 16 October 1924.
waarbij de minimumtermijn voor vrijheidsonttrekking van één
maand op 7 dagen werd teruggebracht. Waar de strafarbeid zonder
vrijheidsanttrekking zoo weinig aan zijn doel beantwoordde. moest
men wel andere wegen zoeken 7).
Ook een novelle van 1928 met betrekking tot het loon van den
strafarbeid is reeds lang ;:tchterhaald 8).
uit het boek van Prof. 1 sa e f, Grundlagen der Strafuollzugpolitik, 1927,
Moskou.
6) Het Correctioneel Wetboek van 1924 regelt in extenso de uitvoering der
maatregelen. De novelle, die het 4de hoofdstuk van het eerste boek, over de
strafarbeid zonder vrijheidsonttrekking, wijzigde. staat geheel afgedrukt in
Z .f.O.R., 1928 , S. 1544/48.
Het Correctioneel Wetboek is in Duitsche vertaling in zijn geheel afgedrukt
bij Freund, S. 363-410.
In 1933 is dit vervangen door een nieuw, waarvan, voorzoover mij bekend,
geen vertaling bestaat.
7) Zie Fr e u n d, S. 20 .
8) Deze novelle maakte belooning van den arbeid tot uitzondering. Als regel
moet sinds 1928 de arbeid zonder loon verricht worden. In de gevallen, waarin
de arbeid wel beloond 'wordt - dit mag thans alleen geschieden ten behoeve van
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De veranderingen van 1929 en 1930 hangen samen met de gewijzigde economische politiek. De staat had toen dringend behoefte
aan menschen om het socialiseeringsplan in de Noordelijke gebieden
door te voeren. Nu zijn d.e levensvoorwaarden in die streken niet
aanlokkelijk voor vrije arbeiders en daarom worden sindsdien tot
strafarbeid veroordeelden daarheen gezonden. en gaat deze maatregel
tegenwoordig veelal gepa:l!d met verbanning naar verafgelegen gebieden.
Aangezien de werkplaatsen niet zelden honderden kilometers van
de woonplaatsen der veroordeelden verwijderd liggen. moeten de
laatsten lange. moeilijke reizen. - meestal in gevangenisescorte maken. alvorens zij hun arbeid kunnen aanvangen.
Men zal begrijpen. dat de maatregel op deze wijze zijn karakter
van lichte straf voor een groot deel inboet. Ter voorkoming van
al te ernstige misbruiken heeft nu artikel 15 Corr. W.-1933 eenige
preciseering gegeven met betrekking tot de plaats van uitvoering
van den maatregel. door voor te schrijven. dat bij veroordeeling tot
een maand strafarbeid zonder vrijheidsonttrekking de arbeid in de
woonplaats. en bij veroordeeling tot zes maanden in de provincie.
waar de veroordeelde woont. moet verricht worden. Zoo kunnen
de met de uitvoering belaste organen sindsdien dus alleen tot meer.
dan 6 maanden veroordeelden naar willekeurige streken zenden.
De hierboven gesignaleerde. onder den druk van het socialiseeringsplan tot stand gekomen koersverandering - welke overigens
het geheele gebied van de strafvoltrekking bestrijkt - is met zoovele woorden in het nieuw Correctioneel Wetboek van 1933. dat
fundamenteel verschilt van de regeling van 1924. omschreven. De
voltrekking van de straf moet. volgens artikel 2. eenerzijds verdere
sociaal-gevaarlijke werkzaamheid van de veroordeelden afsnijden.
anderzijds hun krachten dienstbaar maken aan den opbouw van het
Socialisme. en hierdoor zal dan tevens een aanpassing van de veroordeelden aan het gemeenschapsleven bereikt worden 9).
Zoo zijn verbetering en aanpassing naar de tweede plaats gehen. die den arbeid verrichten op bun vroegere werkplaats en groote armoede
lijden - is niet langer aftrek van 25 % toegestaan. maar 'moet het door den staat
bepaalde minimumloon uitgekeerd worden. Indien de waarde van den arbeid hier
boven uitgaat. wordt de rest afgedragen aan de arbeidsbureaux.
Uitvoeriger over deze novelle Dr R. Maurach. Z.f.O.R .• 1928. S. 1543.
Men zie verder D r M a u r ach. Der neue Strafvollzug in Sovjet-Ruszland,
M .f.Kr.ps.u.Str .• 1933 . S. 705 -1 9 .
De veranderingen zijn neer~ele gd in het Correctioneel Wetboek van 1933 .
9) Zie Dr R. M a u r ach. Der neue Strafvollzug in Sovjet-Ruszland,
M .f.Kr.ps.u.Str .• 1933. S. 705/H). in 't bijzonder S. 710.
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drongen. Thans prevaleert het staatsbelang. en wat eerst hoofddoel
was. is tegenwoordig niet meer dan mogelijke nevenwerking.

§ 3. DE VOL TREKKING DER VRIJHEIDSSTRAFFEN.
Volgens de Strafwet van 19 2 6 veroordeelt de rechter tot vrijheidsonttrekking (nergens wordt e~n andere terminologie gebruikt). voor
een bepaalden t ijd. in overeenstemming met de wettelijk daarvoor
gestelde grenzen. zonder dat hij zich uitlaat over de soort van inrichting. waar de straf moet worden ten uitvoer gelegd.
Op speciale Verdeelingscommissies rust de taak. een bepaald gesticht aan te wijzen (artikel 16 Corr. Wetboek 1924). Elk district
heeft zoo'n commissie. die samengesteld is uit
den inspecteur van de districtsrechtbank ;
een vertegenwoordiger van de provinciale arbeiders- en boereninspectie ;
een lid van den bedrijfsraad ;
een lid van het comité tot ondersteuning der in de gevangenis
verblijvende en daaruit ontslagen personen (artikel 15 Corr. Wetboek- 1 9 2 4) .
De verdeelingscommissies zijn onafhankelijk van de rechtbank.
Het toezicht op de gestichten is opgedragen aan afzonderlijke
Commissies van Toezicht. welke samengesteld zijn uit den directeur
van het gesticht. den volksrechter van het desbetreffend gebied en den
vertegenwoordiger van de bedrijfsbureaux (artikel 19 Corr. Wetboek- 1924) . Uitvoerig wordt haar taak in artikel 20 omschreven.
Terwijl in 1922 de kortste vrijheidsstraf nog 6 maanden duurde.
was deze bij verordening van het Centraal Uitvoerend Comité in
Juli 1923 tot I maand teruggebracht. De reden hiervan moet gezocht worden in de omstandigheid. dat het practisch onmogelijk
was gebleken. den juist voor kleine vergrijpen in aanmerking komenden strafarbeid zonder vrijheidsonttrekking daadwerkelijk toe te
passen. Kort daarop werd. gelijk wij reeds opmerkten. de mogelijkheid opengesteld. straffen van een week op te leggen.
Ondanks verscheidene circulaires. welke de rechtbanken instrueerden. den termijn vooral niet korter dan I maand te stellen. werd
vooral om bovengenoemde reden juist van die korte vrijheidsstraffen
gebruik gemaakt.
Sinds 1926 werd zelfs gevangenisstraf van 1 dag mogelijk voor
gewone misdrijven. terwijl staatsgevaarlijke delicten hun hooge
minima behielden. Gelijk we zullen zien. is in deze practijk echter
na eenige jaren weder een radicale wijziging gekomen.
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A.

DE VOL TREKKING IN DE GESTICHTEN VOOR PROLETARISCHE
GEDETINEERDEN.

De proletariërs brengen hun straftijd gewoonlijk in de "algemeene"
gevangenissen door. Het in deze gestichten geldende milde regime
kan het verblijf voor de veroordeelden werkelijk aangenaam maken.
Het Interneerings- of verbeteringsgesticht tracht door arbeid en
"cultureele verzorging" op de delinquenten een gunstigen invloed
uit te oefenen. Alle geïnterneerden. die kunnen werken. zijn hiertoe
verplicht. Bij weigering verliezen ze een aantal privileges 10). Door
arbeid wil men opvoeden en verbeteren 11 ).
Meer dan acht uren wordt er niet gewerkt. Een vastgestelde hoeveelheid arbeid moet eIken dag verricht worden. Om tot intensiever
werken aan te sporen. is een regeling getroffen. waardoor één
dag voor twee telt. indien tweemaal de vereischte arbeid wordt gepresteerd. of twee arbeidsdagen voor drie tellen. indien in denzelfden
tijd het werIq van drie dagen afkwam. Hoe meer dagtaken men
binnen den gestelden termijn volbrengt. des te korter duurt de gevangenschap.
De gevangenen hebben recht op betaling van hun arbeid ten bedrage van 25 tot 50 .% van den loonstandaard in de vrije maatschappij.
Men moet echter niet te vast op uitbetaling rekenen: "Es ist
jedoch unter den gegenwärtigen wirtschaftlichen Verhältnissen des
Sovjetsstaates nicht möglich die Arbeit der Internierten in einem
genügend groszen Umfange zu organisieren. urn ihnen eine bezahlte
Arbeit zu übertragen. wegen der Mangel an entsprechenden Räumlichkeiten in den für diese Zwecke nicht eingerichteten zaristischen
Gefängnissen und der Mangel an technischen Mittel" . zegt Prof.
Pas c h e-O z ers k y. een autoriteit. van wien men niet kan verwachten. dat hij de feiten donker zal kleuren.
Elke geïnterneerde mag eigen k/eeren dragen. maar heeft recht op
staatskleeding. Ieder mag zijn cel versieren. rooken. dikwijls bezoek
en geschenken ontvangen. bepaalde voorwerpen dragen (b.v. horloge) enz.
In afwijking van de ten onzent bestaande regeling zijn deze
gunsten reeds vanaf den aanvang der interneering toegestaan.
Een van de idealen. die de uitvoerende organen zich gesteld hebben.
10) Zie Pasche-Ozersky. a.w .• S. 40-49 :

Mary Stevenson-Callcott Ph.d .• a.w., S. 167:
Artikel 5:2 van het Correctioneel Wetboek. Fr eu n d.l S. 376.
11) Zie ook Michael Tschelzoff-Bebutoff. aangehaald artikel.
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is eIken gevangene als alphabeet in de vrijheid te doen terugkeeren.
Er wordt dan ook onderwijs gegeven, en niet alleen aan an-alphabeten en half-alphabeten, maar ook aan hen, die reeds de kunst
van lezen en schrijven verstaan.
Elk gesticht heeft een bibliotheek, waarvan de gevangenen onbeperkt gebruik kunnen maken. Typisch voor de godloozenactie is,
dat zich vrijwel in iedere bibliotheek een zgn. "atheïstische hoek"
bevindt 12). Er wordt zeer veel atheïstische propaganda gevoerd,
o.a. door lezingen, dagbladen en radio.

Het progressiestelsel.
Men kent bij de strafvoltrekking een progressie van het eene
gesticht naar het andere (b.v. van een algemeene gevangenis naar
een arbeidskolonie) en een progressie binnen een zelfde gesticht.
Het progressiestelsel, dat in de "algemeene" gevangenissen toegepast wordt, wijkt eenigszins af van de regeling, welke in andere
landen gevolgd wordt.
"Die unterscheidende Eigentümlichkeit des Sowjet-Progressivsystems liegt darin, dasz es entschieden die U nverrückbarkeit der
Mindestfristen für den Aufenthalt der Internierten in der einen
oder anderen Stufe ablehnt" 13).
Dit systeem is n.l. als volgt uitgewerkt:
In 't algemeen beslist de directeur, of iemand al dan niet overgeplaatst zal worden. Zijn besluit is gegrond op de mate van sociale
gevaarlijkheid van den geïnterneerde op dat concrete oogenblik.
Slechts in geval de overplaatsing reeds wenschelijk geacht wordt,
vóórdat de wettelijk vastgestelde minimumtermijn verstreken is, moet
de directeur de beslissing van de verdeelingscommissie of van het
gestichtsbestuur afwachten.
In de midden- en hoogste klasse hebben de veroordeelden recht
op verlof voor 7, resp. 14 dagen per kalenderjaar. "Die schwierige
"geschlechtliche Prage" innerhalb der Mauern des Gefängnisses
erhält somit in einem bedeutenden Masze ihre Lösung" 14).
Langere verloven, tot drie maanden, zijn mogelijk voor landarbeid.
Het is geïnterneerden toegestaan om te huwen met iemand binnen

1:2) Aldus M. S. Ca 11 C 0 t t, in RussÎan JustÎce. Zij maakte in 1934 een
lange studiereis door Rusland en beeft op gevaugenisgebied veel gezien.
13) Pas c b e-O z ers k y, a.w., S. 70. Cursiveering van den schrijver.
14) Ibidem, S. 83 .
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of buiten het gesticht. Invloed op het reglme heeft dit niet. Ook
echtscheiding kan plaats vinden tijdens de gevangenschap.
Bij overtreding van disciplinaire voorschriften kunnen de gunsten
worden beperkt of opgeheven.
In deze gevallen fungeeren gevangenen uit de midden- en hoogste
klasse als rechtbank 15).
De zooeven besproken gevangenissen zijn niet streng van de
buitenwereld geïsoleerd.
Overdag brengen de veroordeelden den straftijd in gemeenschap
door.
Arbeidskolonies en doorgangshuizen.
Een half vrije behandeling krijgt men in de arbeidskolonies. Daar
kan men zich tot den avond vrij bewegen. Dag en nacht zijn de
cellen open. De verloven duren er tweemaal zoo lang als in de
gewone gevangenissen. Er is zelfbestuur. Pas c h e-O z ers k y
vindt dit den idealen vorm van interneering.
Bovendien kent het Sovjet-recht doorgangshuizen, om den overgang van het gevangenisleven naar de vrijheid geleidelijk te maken.
In deze tehuizen kunnen op verzoek van een reclasseeringscomité
ook ontslagen gevangenen worden opgenomen, mits de laatsten zich
geheel aan de in die inrichtingen geldende regelen onderwerpen H,) .

Voorwaardelijke inurijheidsstelling.
Ten aanzien van eIken maatregel betreffende vrijheidsonttrekking
is voorwaardelijke invrijheidsstelling toegelaten.
Het Sovjet-recht kent deze laatste in tweeërlei vorm. Ten eerste
voorwaardelijke invrijheidsstelling in eigenlijken zin, d.i. voorwaardelijke kwijtschelding van de straf voor den verderen tijd. Daarnaast
de voorwaardelijke invrijheidsstelling in oneigenlijken zin, d.i. vervanging van den maatregel van vrijheidsonttrekking door een
anderen, b.v. door strafarbeid zonder vrijheidsonttrekking, berisping
en dergelijke 17).
Ibidem. S. 89-94.
Pascbe-Ozersky, a.w., S. 94-98.
Voor verdere gegevens verwijs ik naar Dr Ru dol f PI i s c bk e, Da,
Gefängniswesen Sovjet-Ruslands, Z .f.d.ges.Str.• 1928. S. 362-37 I ;
D r W i I bel m Ga 11 a s. Kriminalpolitik und Strafrechtssystematik, S. 64 ff.
D r M a u ra c b . Der neue Strafvol/zug in Sovjet-Rusland. Mon.f.Kr.ps.u.Str.
1933 . S. 705-719.
17) Artikel 56 W .v.S .: .. De voorwaardelijke invrijheidsstelling bestaat Of in
kwijtscbelding van verdere tenuitvoerlegging van den desbetreffend en maatregel
of in wijziging daarvan in een zacbteren."
'15)
16)
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De V.I. kan steeds plaats hebben, wanneer de straftijd voor de
helft is verstreken en de veroordeelde beterschap betoont. De beslissing hierover berust bij de Verd'eelingscommissies.
De eenige voorwaarde, die gedurende den proeftijd gesteld wordt,
is deze, dat de in vrijheid gestelde geen delict begaat, dat even ernstig
of zwaarder is, dan dat, waarvoor hij reeds gestraft werd.

Reclasseering.
Ook is er in het Sovjetsysteem plaats voor colleges, welke zich
het lot van gevangenen en vrijgelatenen aantrekken.
De staat zelve heeft de zorg voor de reclasseering op zich genomen
en daarbij alle particulier initiatief van de hand gewezen. De organisatie is opgedragen aan speciale hulpcomité's. Alleen proletariërs
kunnen voor den steun in aanmerking komen.
De nadruk wordt gelegd - men kan ook niet anders verwachten
bij een geheel op materialistische ideologie opgebouwd strafstelselop materiëele verzorging : hulp in geld, voeding of kleeding.
De kosten worden onder meer bestreden uit de gelden, welke
de arbeid in de gestichten opbrengt 18 ) .
Wij bevinden ons, wat betreft het régime in de bovengenoemde
gestichten en inrichtingen, op een terrein, waar we de Sovjets van
hun beste zijde leeren kennen 19 ). Ide3lisme, vertrouwen, humaniteit
spreken uit de wijze van behandeling. Van vernedering, hoe dan
ook, is geen sprake. Gaarne en met begrijpelijken trots worden de
gestichten aan vreemdelingen getoond. Zij maken den indruk, slechts
tehuizen voor verpleging te zijn. Er wordt goed voor de gevangenen
gezorgd. Niet zelden is een gedetineerde er zelfs beter aan toe dan
een vrije, wien 't vaak aan voedsel en kleeren ontbreekt.
Buitenlanders mogen tijdens hun bezoek vrijuit met de gevangenen spreken en allerlei vragen stellen 2 0) .
Volgens de interpretatie van het Hooggerechtshof dato 16 Oct. 1930 is voorwaardel ij ke invrijheidsstelling ,,:oooals van zelf spreekt" uit gesloten voor klassevijandelij ke elementen . Z ie Z .f.d .gs.Str.. 1934 . S. 34 .
1 8 ) Zie Pa s c h e-O z ers k y . a. w .• S. 73-74. en artikel 2 27-231 Core.
Wetb. 1924 . Overigens heb ik al heel weini g over de rec1asseeringsorganen in de
literatuur gevonden.
19) Hoewel ik het Corr. Wetb. niet zelf in handen heb kunnen krijgen. meen
ik. op grond van het hierboven gepubliceerde. met vrij groote zekerheid te kunnen
zeggen. dat in het boven beschreven r égime met betrekking tot ' de gevan genissen
voor proletariërs niets is veranderd. behalve dat voor tot meer dan 3 jaar veroordeelden deze gestichten niet meer toegankelijk zijn.
20 ) W. M ü 11 e r, Personliche Eindrücke aus russischem Gefängnis. M.f.Kr.
ps.u.Str .• 19 31. S. 207- 213 ;
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Nergens heb ik een aanwijzing gevonden omtrent het aantal van
de door mij besproken gestichten. Wel ben ik hier en daar de waarschuwing tegengekomen. dat er maar enkele van zulke modelinrichtingen zijn en dat men slechts deze weinige aan den vreemdeling
toont 21).
Een feit is. dat men telkens weer de beschrijving tegenkomt van
de Bolsjevo-gevangenis, die gesticht is door D ze r d s jin ski. in
leven president der Tsjeka 22 ). Dat er niet vele soortgelijke gestichten zijn. blijkt wel uit de meer dan 25 . 000 "aanvragen". die hier
jaarlijks binnenkomen. terwijl er ruim 4000 menschen geplaatst
kunnen worden 23) .
De gestichtsbevolking wordt slechts uit bepaalde categorieën van
veroordeelden gerecruteerd. Politieke misdadigers hebben geen kans.
Moordenaars. dieven. etc .• vooral recidivisten. krijgen gemakkelijker
een plaats. Zij leven met hun gezin in gezellige kamertjes. Niemand
steelt er. Men is veel te bang. weggestuurd te worden. Dor gel è s
zegt. dat "Bolsjevo" de eenige plaats in Rusland is. waar hij vrije.
gelukkige menschen heeft gezien. De eenige afsluiting waardoor men
het gesticht van de buitenwereld heeft gescheiden. dient om vreemden
buiten te houden!
Karakteristieker dan Pan a ï t I s tra t i. die na bezichtiging
van dit gesticht uitriep: "Quel dom ma ge. qu'il faille avoir assassiné
plusieurs personnes pour jouir de ce bien-être" 24) . kan ik mijn
eigen indruk na het lezen der vele beschrijvingen niet weergeven.

Alleen werkelijk ernstig misdadige proletariërs genieten van zulk
een inrichting!
Mary S. Calicott. in Russian Justice, p . 159-202; 220-233;
M a u ri c e H i n dus. in zijn boek The great Offensive. uitgave London.
Victor Gollancz. 1933 . p. 235-253 . De gevangenis. die hij beschrijft. is een
soort modelboerderij.
Deze Amerikaansche journalist. Rus van geboorte. verhuisde op zijn 14de jaar
naar Amerika. Verscheidene studiereizen h eeft hij naar zijn geboorteland ondernomen. om zelf te kunnen beoordeelen. wat het Sovjetrégime in de verschillende
perioden bracht. In zijn interressante boeken H umanity U prooted, 1929 . Red
Bread, 1931. en The great Offensive, 1933. die lan gzamerhand algemeene bekendheid hebben gekregen. heeft hij de resultaten van zijn onderzoek neergelegd.
Het boek van M. S. Ca II c 0 t t werd vóór de uitgave door de Sovjets gekeurd. wat aan de objectiviteit niet ten goede komt.
21) Zoo S i d n e y van den Be r g h . lid van de directie van de Unilever.
in een interview in de Vrijzinnig Democraat, De Standaard van I I November
1936, en in de Nieuwe Rott. Courant van 16 November 1936.
22) Ook in de zooeven aangehaalde literatuur.
203) Rol a ndD 0 r gel è s. De modelstrafinrichting der boosdoeners, in De
Telegraaf van 9 Februari 1937. av.ed.
24) Geciteerd bij V i c tor Ser ge, Destin d' une Révolution, p. 276.
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Ondanks hun aantrekkelijk karakter schijnen deze gestichten niet
de gewenschte resultaten te hebben opgeleverd. En dat ligt niet alleen
aan chronisch plaatsgebrek. Ter compenseering van dit laatste heeft
het Hooggerechtshof in zijn besluit van 23 Juli 1929 reeds de korte
vrij heidsstraffen, beneden 1 jaar, vervangen door strafarbeid zonder
vrijheidsonttrekking 25) . Een klein jaar later werden, bij een novelle
van 20 Mei 1930, vrijheidsstraffen beneden 1 jaar zelfs absoluut
uitgesloten. Toen werd tevens bepaald, dat voor ' t vervolg alleen
vrijheidsonttrekking tot drie jaren (alleen door proletariërs) , in de
" algemeene" , hier door mij beschreven gevangenissen, mag worden
geboet.
In het algemeen voldoet de wijze, waarop de straf bepaald en
uitgevoerd wordt, blijkbaar niet aan de gestelde verwachtingen. Er
is te mild tegen de proletariërs opgetreden. Het (nog nader te bespreken) Ontwerp-K r y 1 enk 0-1935 wil van opvoeding en speciale preventie al heel weinig meer weten! In plaats van verbetering
treedt afschrikking als doel op den voorgrond.
Ieder, die voor langeren tijd veroordeeld wordt, - dus ook de
proletariër - moet sinds 1930 den straftijd in de "verbeteringswerkkampen" doorbrengen 26) .
B.

DE VERBLIJFPLAATSEN VOOR POLITIEKE GEVANGENEN.

Gevangenissen met strenge isoleering.

"Wie auf die ganze Strafpolitik erstreckt sich das Klassenprinzip
auch auf das Verfahren der Strafverbüszung" '2 7), merkt T s c h e 1zo f f-B eb u tof fop.
Volgens de oorspronkelijke redactie kende het Wetboek van 1926
"vrijheidsonttrekking zonder strenge isoleering" voor proletariërs,
en "vrijheidsonttrekking met strenge isoleering" voor klassevijanden 28 ) .
Zij, die tot den laatsten vorm van gevangenisstraf veroordeeld
werden, kwamen in de " bijzondere" gevangenissen met strenge
isoleering. Men meene echter niet, dat in deze gestichten de straftijd
in afzondering wordt doorgebracht. Ook hier verkeert men in ge25) Men zal zich herinneren . dat deze maatregel toen in ruimere mate practisch
doorgevoerd kon worden , omdat hij gecombineerd we rd met verbanning. Zie
§ I van dit Hoofdstuk.
26) Artikel 28 W .v.S .. in gewijzi gde redactie. Ga 11 a s. S. 15 .
27) Mie h a e 1 T s c hel z 0 f f -B e but 0 f f. aangehaald artikel.
28 ) Freund. S. 6 3.
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meenschap. De strenge isoleering beteekent slechts uitsluiting van
alle contact met de buitenwereld.
Het Correctioneel Wetboek van 1924 wijdt slechts enkele artikelen
aan deze soort inrichtingen 29). Binnen de gestichten geldt geen
progressie-systeem. Wel is bij wijze van uitzondering mogelijk. dat
iemand overgeplaatst wordt naar een der gevangenissen zonder
strenge isoleering.
In de bijzondere gevangenissen mist men de faciliteiten. die aan
de andere gestichten het karakter van strafinrichting voor een groot
deel ontnemen.
Werkkampen.
Toen in 1929 ernst gemaakt werd met de socialiseering van heel
het productieproces 30). besloot de Regeering ook de gevangenen
zooveel mogelij~~ in dienst van het eerste vijfjarenplan te stellen.
Practisch was men hiertoe steeds overgegaan. De O.G.P.Oe. welke
tot 1934 rechtspraak oefende over politieke gevangenen en zelve de
strafvoltrekking van de door haar veroordeelden regelde. had voor
de vrijheidsonttrekking reeds lang den vorm van onderbrenging in
concentratie- of werkkampen gekozen.
Langzamerhand volgden ook de met de executie belaste organen
van het gewone strafproces deze methode en in "ver verwijderde
streken". d.i. in de Noordelijke randgebieden. in den Oeral en in
Siberië. richtten zij werkkampen in 31). terwijl de strafinrichtingen
van het Correctioneel Wetboek van 1924 slechts op papier bleven
voortbestaan.
Dienovereenkomstig bracht de novelle van 1 930 verandering in
de formuleering "vrijheidsonttrekking zonder strenge- en mèt isoleering" en verving deze door "vrijheidsonttrekking. welke in de
algemeene gevangenissen geboet wordt" en "vrijheidsonttrekking.
welke in verbeteringswerkkampen in ver verwijderde streken wordt
ondergaan" 32).
Voor deze werkkampen gelden de regelen van het Correctioneel
Wetboek niet.
Oppermachtig. door geen richtlijnen van hooger hand beperkt.
heerscht hier de G.P.Oe 33). die zelfs geen statistieken behoeft te
publiceeren.
211) Artikel 165-173, Freund, S. 397-398.
Zie het volgende Hoofdetuk.
31) Zie Maurach. aangehaald artikel in M.f.Kr.ps.u .Str.• 1933. S. 707.
32) Zie artikel 20, aan het begin van dit Hoofdstuk.
33) Zie noot 31.
30)
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Het zijn déze gevangenissen, die eigenlijk de voortzetting vormen
van de beruChte gestichten onder het Tsaristisch bewind.
Ook toen zuchtte de gevangenis bevolking onder een onmenschelijk
wreed régime, dat met de meest grove en meest verfijnde middelen,
door pijnigingen en beleedigingen de menschen den dood injoeg.
Ook toen was het aantal politieke gevangenen legio (meer dan
50 %), met name sinds de revolutie van I 905, toen de regeering
meedoogenloos tegen de revolutionairen optrad 34). Ook toen werden dezen erger dan beesten behandeld 35) .
Velen van hen, die thans hooge posities bekleeden of voor "verraad" reeds met hun leven hebben moeten boeten, zuchtten onder
den Tsaar meermalen in deze oorden der verschrikking. Sta I i n
bijv. is vijf maal van de vrijheid beroofd geweest, de laatste keer
voor 5 jaar, met verbanning naar het Noordelijkste punt van
Siberië 36).
Hier schijnt het spreekwoord bewaarheid te worden: het eenige
wat men uit de geschiedenis leert, is, dat men er niets uit leert. Want
op dezelfde wijze zet het revolutionair régime de oude practijken
voort. Doch de rollen zijn omgekeerd.
Daar de leiding van deze gevangenissen berust bij de meest gevreesde mannen der Sovjet-Unie: de leden der G.P.Oe, valt te vermoeden, dat er veel waars schuilt in de verhalen van ontvluchte
gevangenen over de ondervonden behandeling.
De wreedheden tegenover de geïnterneerden zal ik stilzwijgend
voorbijgaan. Vrijwel ieder revolutionair bewind maakt zich daaraan
schuldig, zoolang de macht nog niet geconsolideerd is.
Van de bewakers kan in dezen weinig goeds verwacht worden,
niet alleen vanwege het feit, dat zij G.P.Oe-agenten zijn, maar ook,
omdat zij zelve dadelijk streng gestraft worden, indien zij de van
hooger hand gegeven bevelen niet strikt uitvoeren 37) .
34) In de jaren 1906-19 I 0 bedroeg, volgens de officiëele statistieken, het
totaal aantal veroordeelingen 37 .620, waarvan 19. 14 5 van politieken aard waren.
Hiervan waren 9 .32 3 uitgesproken wegens deelnemen aan onwettige vereenigingen
en vergaderingen en wegens persdelicten.
35) Zelfmoord was dan ook aan de orde van den dag.
Men zie over de Russische gevangenissen de op authentieke gegevens berustende
rede van Fr anc i s deP re s sen s é, De verschrikkingen der Russische gevangenissen, uitgesproken in 19 I 3 voor den Franschen "Bond voor de Rechten
van den Mensch", welke rede vertaald werd door Ca r r y van B rug gen.
Zie ook D r Fan n i n a W. Hall e, Die Frau in Sovjet-Ruszland,

S. 102-105 .
36)

Es s a d Bey, Sta/in, eine Biographie, Kiepenheuer Verlag Berlin, 1931 ,

S. 207-:131.
37)

Te Toursk werd een gevangenissuppoost gefusilleerd, omdat hij in strijd
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Deze onder de leiding van de G.P.Oe staande gestichten zijn voortdurend overvol 38).
Telkens hebben massa-arrestaties plaats.
Enkele voorbeelden: In 1928 werden onder de opposlt1egroep
3 à 4000 arrestaties verricht. In October 1929 in de groote centra
1000. In Januari 1930 te Moskou alleen 300, in Mei 1930, ter
gelegenheid van het 16e partijcongres 4 à 5000. In Augustus van
hetzelfde jaar nog enkele honderden 39).
Weliswaar kan men nooit tot langer dan 10 jaar vrijheidsstraf
veroordeeld worden, doch dit waarborgt niet, dat men na afloop
van den termijn volledige vrijheid herkrijgt. Het is geheel onzeker,
hoelang men op vrije voeten blijft.
Zoo werden de in 1928 voor vijf jaar opgesloten gevangenen in
1933 en 1934 ontslagen, maar na den moord op Kir 0 v zonder
speciale reden weer voor eenzelfden termijn achter slot en grendel
gezet 40).
De dwangarbeid aan openbare werken vult gedurende de gevangenschap het grootste gedeelte van den dag.
"Wij kregen", aldus de heer v a n den B erg h over zijn bezoek van het vorig jaar in Rusland, "in Moskou van een rechter,
tezamen met andere toeristen, een voordracht over Russisch recht; hoe
gevangenissen zijn afgeschaft en men door opbouwenden arbeid de
misdadigers tot een betere levenswijze tracht op te voeden. Wij
dachten hier nog vaak aan, als wij in de provincie honderden en
honderden mannen en vrouwen onder toezicht van tientallen zwaar
bewapende soldaten zagen werken in de kou en den modder van
zwaar graafwerk, of als wij op de stations vele arme gevangenen
onder streng militair geleide in beestenwagens zagen vervoeren" 41) .
Toen het Wittezeekanaal, geheel door gevangenen gegraven, geopend werd, schreef de Prawda: "onze Tsjekisten hebben zich als
bijzonder goede bedrijfsleiders ontpopt, aangezien zij politiek speciaal
onderlegd zijn. Zij kennen geen sentimentaliteiten of "humane"
met de voorschriften een brief had laten doorgaan.
V i c tor Ser g e, a. W ., p . 1 1 7.
38) Vietor Serge, a.w. , p. 86.
39) Ibidem, p. 134.
40) Zie Dr R . M a u r a e h. Der neue Strafvol/zug in Sovjet-Ruszland,
M.f.Kr.ps .u .Str. 1933, S. 705-719 .
4l.) "Meestal was de eenige misdaad, die deze arme menschen begaan hadden ,
dat zij zich niet konden vereenigen met de uitbuiting door den staat van den
boer in de Z.g. collectieve boerenbedrijven", vervolgde de directeur van de Unilever. Zie noot 2 I .
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overwegingen ... . onze Tsjekisten verstaan het vanzelf. den klassevijand schrik aan te jagen" 42).
Geen oogenblik wordt er gewerkt zonder het met behulp van
speurhonden plaats hebbend. veeleischend toezicht van de G.P.Oeagenten.
De geschiedenis van de tot stand koming van het Witte Zeekanaal werd in het officiëele regeeringsorgaan als een "boek over
den glorierijken arbeid der G.P.Oe en der 36 Tsjekisten" aangeprezen 43).
V rouwen moeten precies denzelfden arbeid verrichten als de
mannen.
In een zeer voorzichtig gestelde circulaire van de G.P.Oe leest men
tusscben de regels door. hoe menschonwaardig het leven in die werkkampen voor de vrouw somtijds is :
,,8 Febr. 1933. Circulaire Nr 54 van het hoofdkwartier van de
G.P.Oe over bet G.P.Oe-werkkamp van de Witte Zee. Station
Medweschja Gora.
l . In eenige afdeelingen is de leiding van de vrouwenafdeelingen
slecht ; deze laatste zijn gebrekkig ingericht en verkeeren in onhygiënischen toestand.
2 . De meeste afdeelingen. waarin vrouwen werken. hebben geen
keuken. dikwijls worden droge levensmiddelenrantsoenen uitgereikt.
waardoor de kwaliteit van de voeding achteruit gaat.
3. De medische verzorging en de sanitaire toestanden zijn onvoldoende. Doktershulp wordt den vrouwen niet steeds verschaft . ..
7. Van de zijde van de kampleiding en de aanwezige mannen.
wordt aan de vrouwen geen achting toegedragen. Zij wordt cynisch
en grof behandeld. dikwijls wordt haar schaamtegevoel niet ontzien.
8. Tengevolge van den uiterst gebrekkigen cultureelen arbeid en
van het feit. dat onvoldoende acht geslagen wordt op de levensbehoeften. zijn te constateeren : "diefstallen. alcoholisme. kaartspel
en prostitutie" " 44).
Er zijn zelfs aparte concentratiekampen voor kinderen. De Prawda
van 40ct. 1936 bericht dat in het G.P.Oe-kamp Nadwoizk 2000
kinderen werden gehuisvest. Ook worden kinderen vaak onderge42) 5 Aug. 1933 .
4..'1) 7 Dec. 1933. Deze zoo wel als de vorige aanhaling overgenomen uit
W . A n d r e je w. Hier spricht Ruszland. Universitätsverlag von Robert Noske
in Leipzig. 1936. S. 73 en 74 .
44 ) Via de Action Mondiale des Femmes t:ontre Ie Bolchévisme overgenomen
uit het ambtelijk werk Stalin-Wittezeekanaal (dat uitgegeven is met medewerking
van M a x i m Gor k i). S. 352.

93

bracht bij de ouderen. waar de jongsten meestal ten gevolge van
honger of mishandelingen het leven laten 45) •

Verbannning.
De maatregel van verbanning kan zoowel als hoofdstraf als ook
in den vorm van bijkomende straf opgelegd worden, en bestaat
volgens artikel 35 W. v. S. hetzij in het verbod, zich in een bepaalde
streek op te houden. hetzij in de toewijzing van een bepaald gebied.
waar men moet gaan wonen. in het laatste geval al of niet gepaard
met dwangarbeid.
Het verbod. zich in een zeker gebied op te houden. mag nooit
voor langer dan 1-5 jaar worden uitgesproken. terwijl gedwongen
vestiging, indien zij hoofdstraf is. niet langer kan duren dan van
drie tot tien jaar en. indien zij bijkomende straf is, niet langer dan
vijf jaar. De gedwongen vestiging, gepaard met dwangarbeid, kan
alleen als hoofdstraf worden opgelegd.
Indien iemand in aansluiting aan een vrijheidsstraf, in een verbeteringswerkkamp doorgebracht, verbannen wordt, moet hij zich
in dezelfde streek vestigen, waar zich het concentratiekamp bevindt.
Het Correctioneel Wetboek regelt slechts die gevallen van uitwijzing, waarin deze als hoofdstraf, gepaard met dwangarbeid,
uitgesproken wordt, terwijl de G.P .Oe in de overige gevallen
de uitvoering regelt 46) .
In de practijk komt het vrij veel voor, dat men na afloop van
zijn straftijd dadelijk verbannen wordt.
Omgekeerd worden gedeporteerden meermalen zonder bepaalde
redenen, zonder eenige verklaring, gevangen genomen 47).
De banneling, die niet tot dwangarbeid veroordeeld is, moet in
de hem aangewezen plaats zelf werk zoeken, of zelf den onvruchtbaren grond bebouwen, om in zijn levensonderhoud te voorzien.
Er zijn streken, waar dit werkelijk mogelijk is, b.v. Tachkent,
Kazan en Saratov; deze plaatsen zijn echter meestal voorbehouden
aan Stalinisten.
In Noord-Siberië, Centraal-Azië en Kazakstan daarentegen zijn
45) Kinderen kunnen tot den zwaarsten vorm van dwangarbeid veroordeeld
worden. Zie Hoofdstuk VIII.
46) Zie hierover M a u r ach. aangehaald artikel in Mon.f.Kr.ps.u.Str .• 1933 .
47) In Januari 1936 werden alle naar Tara (Siberië) verbannen Trotzkisten
gearresteerd.
In 1935 evenzoo bijna alle verbannen socialisten van Oulianovsk en Kazan,
omdat zij de vorming van het eenheidsfront in Frankrijk hadden goedgekeurd.
Victor Serge. a.w .. p. 92.
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dorpen en gehuchten voor dit doel bestemd. die ongezond zijn en
berucht door hun slecht klimaat. en waar de verbannene de grootste
moeite heeft. om zijn brood te verdienen.
Geen enkele arbeid staat voor hem open zonder nadrukkelijke
toestemming van de G.P .Oe. Fabrieken blijven voor den arbeider
gesloten. scholen voor den onderwijzer etc. Beroofd van burgerrechten mist hij recht op eten 4 8 ) •
Over ' t algemeen zijn de verbannenen aan de ergste ontbering en
armoede ten prooi.
Het schijnt. dat deze maatregel hoe langer hoe meer wordt toegepast 49) .
§ 4. DE EENIGE BUITENGEWONE MAATREGEL:
DOODSTRAF DOOR DEN KOGEL.
In de opsomming der maatregelen. aan 't begin van dit hoofdstuk gegeven. is de doodstraf niet genoemd. Oogenschijnlijk heeft
het niet in de bedoeling gelegen. aan dezen maatregel een uitgebreid
gebied van toepassing te geven. "In den strijd 'tegen de zwaarste
misdrijven. welke de grondslagen van het Sovjet-regime en de
Sovjet-staatsregeling bedreigen. wordt. zoolang niet een andere
regeling door het Centraal Uitvoerend 'Comité der U.d.S.S.R. is
getroffen. in de gevallen. in afzonderlijke artikelen' van dit Wetboek uitdrukkelijk genoemd. als buitengewone (!) maatregel ter
bescherming van den arbeidersstaat de doodstraf 'door den kogel
toegepast". bepaalt artikel 21 van het Wetboek van Strafrecht19 2650 ).

Nog maar enkele maanden was dit Strafwetboek ingevoerd. of
de Bolsjewistische Regeering bood bij gelegenheid van haar lo-jarig
bestaan, ter viering van dit jubileum. een geschenk aan in den vorm
van ' 10 wetgevende maatregelen. waarvan No. 9 voorschreef:
.. Uit de bestaande Wetboeken van Strafrecht der Unie-Republieken moet de doodstraf als sociale beveiligingsmaatregel voor alle
4 8) Zie de nieuwe G.W. 193 7 , artikel I 18 , en de rede van Sta 1 i n op
het Grondwetscongres : " Wie niet werkt zal niet eten". Telegr. Ocht.bl. 24 November 1936.
V i ct 0 r Ser ge, Destin d' une Révolution, p . 90 .
49) In 1935 werden burgers va n Leningrad bij tienduizenden •s nachts van
het bed gelicht en verbannen van 3 tot 5 jaar.
Roland Dor g el ès, Telegr. Av.ed .. 22 Februari 1937 ;
V i c tor S e r ge, p. 228 . Zie ook voorbeelden op p . 94.
Deze massa -arrestaties zijn toen niet in de Europeesche pers bekend gemaakt.
50) Cursiveering van mij .
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delicten worden geschrapt, met uitzondering van alle delicten tegen
den staat, van'militaire delicten en van berooving, met gebruikmaking
van wapenen gepleegd" 51).
Veelbelovend geschenk! Het begrip "misdrijf tegen den staat"
is echter helaas maar al te ver uitgebreid. Vermogensdelicten als
diefstal van den heilig verklaarden staatseigendom 5'2 ), verspilling
van den oogst, vallen eronder.
De kring van delicten, waarbij de doodstraf sindsdien niet meer
toegepast mag worden, is, in vergelijking met het gebied, waarop
deze buitengewone maatregel nog wèl blijft gelden, een zeer enge.
Ja, zelfs misdrijven, waarbij geenszins van opzet, slechts van
onachtzaamheid sprake is, als ook v09rvallen, waarin van schuld
Ja, zelfs misdrijven, waarbij geenszins opzet, slechts onachtzaamheid aanwezig is, als 'ook voorvallen, waarin van schuld geen sprake
is. maar het zgn. "zondebok" -systeem 53) slachtoffers vraagt, wor51) Fr eu n d. Die Einschränkung der Todesstrafe in der U.d.S.S.R.. Z .f.O .R.
1927, S. 1360-1362.
511 ) Zie in dit verband Hoofdstuk VI.
53) Indien het "Plan" niet vervuld wordt. indien er in de bedrijven een
ongeluk gebeurt. dan moet iemand daarvoor boeten. Geheel onjuist zou de
veronderstelling zijn. dat het "Plan" is vastgesteld. zonder voldoende met de
bijzondere omstandigheden (als de ligging. technische hulpmiddelen. enz.). waaronder een bedrijf werkt. rekening te houden.
De Sovjets schuiven de aansprakelijkheid vall 7,ichl af. door ondergeschikten
voor de fouten van de leiding (alles wordt vanuit Moscou beslist) te straffen.
Enkele voorbeelden van zulke gevallen. die gevangenisstraf ten gevolge hadden,
mogen hier worden vermeld. Zij zijn ontleend aan Ing. W . V 0 Ik er zen.
uit Und du Siehst die Sovjets R ichtig. S. 254-257:
In 1927 was een dronken arbeider onbevoegd in de hangende mand van den
kolenmijn gestapt. en door plotseling neerdalen tegen den wand van de schacht
geslingerd. waarbij hij gedood werd. De hoofdingenieur werd daarop door het
gerecht veroordeeld ~ot 2 jaar gevangenisstraf. omdat hij blijkbaar geen voorzorgen
had getroffen. die het betreden van den mand door dronken lieden verhinderden.
In de door dezen ingenieur V 0 I k e r zen geleide groep van mijnwerkers
werd een der arbeiders getroffen door een vallend en steen. Hij stierf eenige dagen
later aan de verwondingen. Het gerecht veroordeelde ondanks protest van den
Hoofdingenieur en trots diens uitleg den afdeelingsleider tot I Yz jaar gevangenisstraf. Gronden werden niet aangegeven.
In het bergwerk van ing. V 0 I k e r zen werden de levensmiddelen slecht
verzorgd. Zelfs voor kinderen en zieken was er den geheelen zomer geen korrel
suiker. De leidende commissarissen leefden op grooten voet en hadden zelf van
alles in overvloed. Omdat er een partijzuivering voor de deur stond en men de
verbittering van het volk vreesde. werd de roode leider der levensmiddelenverzorging
afgezet. maar zijn technische bediende. een man van 64 jaar. van burgerlijke
afkomst. tot 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld. omdat hij niet voor suiker gezorgd
had. Eerst toen ing. V. dreigde te interveniëeren in Moscou en daar den waren
stand van zaken bloot te leggen. werd dit vonnis ingetrokken.
Vele "sabotage" -processen tegen buitenlandsche specialisten worden op dergelijke
gronden gevoerd.
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den onder de delicten gerekend. waarop de doodstraf staat

54) .

Ter illustratie een enkel woord over het spoorwegwezen, welks
materiaal zich doorloopend in slechte conditie bevindt. hetgeen het
reizen onveilig maakt. en oorzaak is van vele ongelukken.
"In 1934 werden 62000 (I) averijen en spoorwegongelukken
geregistreerd. 7000 lokomotieven en meer dan 60.000 wagons werden beschadigd ; bovendien kregen 4500 wagons een breuk. Personeel en passagiers werden bij honderden gedood. bij duizenden
gewond. Wel werden in 193 4 19000 nieuwe wagons ingeschakeld.
maar aan den anderen kant 64000 wagons onbruikbaar gemaakt".
meldde de Prawda 55 ) van 20 en 21 Maart 1935 .
Verscheidene diergelijke ongelukken zijn aan achteloosheid en
roekeloosheid der bestuurders te wijten. Een botsing op het station
Freser bij Moscou. veroorzaakt door onoplettendheid van het personeel op den rijdenden trein. kostte aan 19 menschen het leven. en
bracht 52 reizigers zware verwonding.zn toe. De beide lokomotiefbestuurders. die zich verontschuldigden met: "Zoo vaak hebben
we gereden zonder 10komo2iefrem. en er gebeurde niets" (I) kregen
kort daarop volgens vonnis van het Hooggerechtshof den kogel 56) •
In dit geval kon een verregaand gemis aan verantwoordelijkheidsbesef bij de veroordeelde personen worden geconstateerd.
Niet steeds is dit echter mogelijk.
Op 12 September 1936 reed in het Noorden van den Kaukasus
een trein met benzine op een anderen trein en vloog in brand. Een
maand daarna werd de stationschef gefusilleerd en drie zijner
employé's elk tot 10 jaar veroordeeld.
In een soortgelijke zaak. te Tsjita voorgekomen. werd de stationschef. die op het moment van de ramp niet aanwezig geweest was.
ter dood veroordeeld wegens " banditisme". te weten. het niet in
acht nemen van de reglementen voor technische exploitatie 57) .
Inderdaad. lang niet altijd is er aanwijsbare schuld bij de veroordeelden. De ondeugdelijkheid van het materiaal is evenzeer debet
aan de vele ongelukken. Hoe weinig secuur de wagons vóór de
aflevering nagezien worden. blijkt uit het volgend berichtje. ontleend aan de Pra wda van 26 September 1933 :
" Bij het controleeren van een goederentrein. welke reeds ambtelijk
54) Zie ook In g. A . Ri e d 1. in aa ngehaald boek. S. 183 en 184.
5 5) Vertaald volgens Hier spricht Ruszland. S. 21.
66) Ibidem. S. 22 .
67) Deze voorbeelden ontleen ik aa n Rol a ndD 0 r gel è s. in De Telegraaf
van 6 Februari 1937.
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goedgekeurd was, werd een enorm aantal gebreken vastgesteld.
Verreweg de meeste wagenbuffers waren slechts gebrekkig met twee
bouten "bevestigd", 35 hiervan zaten in 't geheel niet vast; alles
tezamen mankeerden er 250 bouten, overal waren de schroeven
I os "58) .
Om de dagelijks voorkomende ongelukken te bestrijden en de
discipline te verbeteren, werd geruimen tijd straf op straf gegeven.
Het regeeringsorgaan schreef hierover: "Deze strafvervolging is tot
een zondvloed geworden. Bij het spoorwegpersoneel heeft zich de
overtuiging gevestigd, dat het geheel onverschillig is, hoe men
arbeidt: ·de straf zal men toch niet ontgaan. Door de automatisch
intredende arrestaties heeft het verkeerswezen duizenden van de
meest actieve arbeiders verloren" 59).
De nieuwe chef kondigde daarom in April 1935 een inperking
van de werkzaamheid der "politieke afdeelingen" (G.P.Oe-agenten)
aan. Hij voegde er evenwel dadelijk aan toe, dat men "zooals vanzelf
spreekt daarbij de "klassevijanden" niet sparen mocht en deze onverwijld onschadelijk moest maken" 60) .
Cijfers over de toepassing van de doodstraf zijn niet te geven,
omdat tot 1934 oplegging en uitvoering ervan meestal door de
G.P .Oe geschiedde, welk lichaam haar vonnissen niet publiceert.
Het aantal doodvonnissen moet echter wel groot zijn. "In het
halve jaar, dat ik in de Bubyschi-gevangenis doorbracht, werden
alleen uit de cellen in mijn gang meer dan honderd gevangenen
Dinsdags weggevoerd om doodgeschoten te worden. Men komt tot
duizenden, indien men ook die uit andere gangen meerekent, en
dat alles in één gevangenis. Ik wil niet eens spreken van Loebyanka
14, de Z.g. "binnen" -gevangenis 61), en van de tallooze andere

Vertaald uit Hier spricht Ruszland, S. 35 .
Prawda van 24 April 1935, vertaald uit Hier spricht Ruszland, S. 33.
Ibidem . Met betrekking tot deze methode merkte de volkscommissaris
La z arK a ga n 0 wit s k op: " Het O.M. klaagt aan, de rechtbanken veroordeelen, doch het aantal spoorwegongelukken neemt toe."
Onverdroten wordt niettemin op dezelfde wijze voortgegaan. Slechts bij wijze
van voorbeeld memoreer ik hier het volgende bericht uit het Handelsblad van
12 Augustus 1937:
MOSKOU, I I Aug. (D.N.B.). De Oost-Siberische "Prawda" meldt uit Irkoetsk,
dat 72 functionarissen van de Oostsiberische spoorwegen, beschuldigd van
Trotzkisme, sabotage, spionnage ten gunste van vreemde mogendheden en het
met opzet veroorzaken van spoorwegongelukken, waarbij talrijke menschenlevens
verloren zijn gegaan, ter dood zijn veroordeeld en terechtgesteld.
61) Men leze oVer deze gevangenis Essad Bey, Histoire du Guépéou,
p. 24 8-260.
58)

59)
6 0)
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arrestanten-inrichtingen der G.P.Oe, waarvan elke afzonderlijk haar
" Dinsdag" heeft en vele zelfs meer Dinsdagen in de week" 62) .
De politieke processen, waarbij de Bolsjewisten elkander verraden,
en doodvonnissen in grooten getale geveld worden, behoef ik ternauwernood te noemen. Die, welke in den laatsten tijd gevoerd zijn,
liggen ons nog versch in 't geheugen. Ik denk aan het proces tegen
Zin 0 w j e f en Kam ene f, waarbij 14, aan dat tegen P j at a kof, waarbij 9, en aan de pas beëindigde procedure tegen
Rad e k c.s., waarbij 13 doodvonnissen werden voltrokken, en tenslotte aan de terechtstelling van maarschalk Toe c h a t s c h e w ski
en zijn zeven generaals.
In de jaren, die achter ons liggen, werden ook over de Russische
grenzen bekend het Ram si n-, het Sj ach t i proces in 19 28 63 ) ,
het groote proces der specialisten in 1930, het V i c k ers-proces
etc. &4) .
Het geheimzinnige bij al de in 't publiek gevoerde processen is
de stroom van boetvaardige bekentenissen, die daarbij steeds weer
loskomt. Niemand buiten de ingewijden, vriend noch vijand van
het Bolsjewisme, weet met zekerheid, hoe die bekentenissen uitgelokt worden. Sommigen zeggen: door folteringen . Dat dit middel
gebruikt wordt, is echter niet steeds waarschijnlijk. De beklaagden
in het proces-Z in 0 w je f-K a men e f maakten volgens de
persberichten - wèl den indruk, geheel murw te zijn gemaakt;
daarentegen gedroeg Rad e k, de oud-redacteur van de Izwestla,
die toch fabelachtig veel bekende, zich allerminst als iemand, die
geïntimideerd is, en stapelde zelfbewust en energiek beschuldiging
na beschuldiging op zijn eigen hoofd! Zoo verklaarde hij zelfs op
23 Januari 1.1. zich moreel aansprakelijk voor alle sabotage-centra,
"zelfs voor die, waarvan ik niets afweet".
Zulke bekentenissen zijn zeer nuttig ter verdediging van de bolsjewistische politiek. Waarschijnlijk koesteren de beklaagden de hoop,
62) Jo s e p h D 0 u i II e t, vroeger Belgisch consul in Rusland, die 9 jaren
van zijn 35-jarig verblijf in Rusland onder het Sovjet-regime doorbracht, in
Moskau oh ne Maske, Berlin (10-12 tausend) übertragen von Dr R. H i I f e rding, 1931, S. 205 . Men leze in dit verband S. I82-2II.
63) Bij het Ram sin-proces werden o.a . 2000 vakmenschen gevangen en
na 4 maanden weer losgelaten. Achteraf bleek, dat de meesten van een Prompartija
(industriepartij) . waarbij zij heetten aangesloten te zijn, nimmer iets gehoord
hadden.
Zie Ing. W. V 0 I k e r zen. in Und du Siehst die Sovjets Richtig, S. 257.
64) Voor een groot aantal voorbeelden uit de jaren na 1930 zie men
V i c tor Ser g e. Destin d' une Révolution, p. 199-202.

99

dat hun zelf-beschuldiging hen zal vrijwaren tegen de strengste
straf. Maar ingeval 'men twijfelt aan de echtheid van het berouw,
is de doodstraf het beste middel om de Sovjetmacht te versterken
en zoo voor anderen het samenzweren, dat den bolsjewisten blijkbaar in 't bloed zit, van zijn aanlokkelijkheid te berooven.
Poging tot ontkenning heeft nooit succes, ook al rust de aanklacht op nog zoo zwakke gronden. Tegenover beschuldigingen
heeft de staat altijd gelijk, en het is eigenlijk reeds een contrarevolutionair misdrijf, door het ontkennen van de aanklacht de
rechtspraak der bolsjewistische justitie in ongelegenheid te brengen.
In ieder geval geldt zulks bij de groote politieke processen, die met
een propagandadoel begonnen worden. Daar gaat het juist om de
bekentenissen 65) . Men leert deze op de juiste waarde schatten, als
men hoort, hoe een man als P jat a kof getuigde in December
1935 per vliegtuig van Berlijn naar Oslo te zijn gevlogen, om daar
met T rot z k y samen te zweren, en van deze vlucht een gedetailleerde beschrijving gaf, terwijl nader bleek, dat in de maand
December geen enkel, maar dan ook niet één vliegtuig uit Duitschland op het vliegveld van Oslo was aangekomen! !
Evenzoo zouden, volgens getuigenverklaringen in het vorige
proces, in 1932 verdachten in Hotel Bristol te Copenhagen den zoon
van T rot z k y hebben ontmoet. Dit hotel bestaat echter sedert
19 I 7 niet meer.
Maandelijks worden niet weinige doodvonnissen in de Russische
bladen gepubliceerd, terwijl toch de meeste geheim blijven. Dit is
reeds jaren zoo.
Gepubliceerd werd b.v. een door de O.G.P.Oe uitgesproken doodvonnis in de Izwestia van 1929, waarin mededeeling wordt gedaan
van de ontdekking van contrarevolutionaire organisaties in het
spoorwegwezen en de platina- en goudnijverheid van de Unie,
waarbij voluit vermeld worden de namen der leiders met afkomst
en tegenwoordige positie.
Dan leest men: "Het college van de O.G.P .Oe heeft in zijn
vergadering van 22 Mei 1929 de zaak van bovengenoemde organisaties onderzocht en besloten A, B en C als contrarevolutionaire
kwaaddoeners en onverzoenlijke vijanden van de So-vjetmacht te
fusilleeren.
Men zie D r Wal d e mar G u r i a n, Der Bolschewismus, S. 77. 78.
Ook uit alles wat ons van de openbare zittingen met betrekking tot deze
processen bekend[ is geworden door de daarbij aanwezige correspondenten der
groote dagbladen, blijkt de juistheid van het hierboven gezegde.
65)

100

Het vonnis is ten uitvoer gebracht.
De overige deelnemers van de genoemde contrarevolutionaire
organisatie zijn veroordeeld tot opsluiting in concentratiekampen
voor verschillende tijden.
De plaatsvervangende voorzitter der O.G.P.Oe
G. YAGODA. "
Korten tijd later vond men over dit geval in de Izwestia een nietofficiëele mededeeling van de ten laste gelegde feiten 66) .
28 Februari 1930 meldde de Izwestia de ter dood veroordeeling
van 3 verkoopers . een er arbeidsgemeenschap in Lugansk wijl zij
systematisch de planverzorging van de arbeiders benadeelden en de
waren, die in niet voldoende mate voorhanden waren, aan private
kooplieden verkochten 67).
Er is niets, dat op een terugloopen van het aantal doodvonnissen
wijst. Integendeel. Men vindt telkens ook in de Hollandsche bladen
berichtjes als : "Te Chabarovsk in Siberië zijn vandaag elf Trotskisten geëxecuteerd. Het in de laatste 14 dagen terechtgestelde aantal
Trotskisten is hiermede tot 66 gestegen" 6 8) .
Het verschil met vroeger jaren is, dat toèn de klassevijand, de
burger en de welgestelde boer 69 ) , het slachtoffer werden, maar thans,
nu er vrijwel geen vertegenwoordigers meer van deze klasse overgebleven zijn, de objecten in eigen kring worden gezocht, een practijk
waartoe de vele "ontmaskeringen" van "Trotskisten" en "saboteurs" voldoende gelegenheid bieden 70) .
In 1 9 3 2 werd het veld van toepassing van de doodstraf uitgebreid door met contrarevolutionaire delicten gelijk te stellen: propaganda tegen de collectiveering.
Het jaar 1934 bracht een wet, waarvan ons niet zoozeer verbaast,
66) J. J. Boa s s 0 n. Ho ofdlijn en van Bewind in Sovjet-Rusland. opgenomen
in De Gids. 1929 . blz. 426-45 I en geschreven na zijn bezoek aan dat land.
67) Vermeld bij L e o Z a i t z e f f. Das Strafrechtswesen im Sovjet-Staate.
Z.f.d.ges.Str .• 193 I . S. 6, noot 12 .
68) Handelsblad van 2 J uni 1937.
69) Over den strijd tegen de boeren handel ik afzonderlijk in Hoofdstuk VI.
Ook in gevangenissen en concentratie-kampen is de bezittende klasse vrijwel niet
meer vertegenwoordigd. V i c tor Ser g e. p . 93 .
70) Uit vrees voor verraad. uit angst voor gevangenis en kogel, komen hooge
functionarissen in veel gevallen tot zelfmoord. Zie V ic tor Ser ge. p. 256.
Terwijl ik aan ' t schrijven ben. brengt de krant weer een voorbeeld. Het Handelsblad van 2 Juni 1937 bevat het bericht:
MOSKOU, I Juni (Reuter) . Blijkens mededeeling van het centraal comité der
communistische partij heeft de plaatsvervangende commissaris van defensie Gamarnik, die tevens hoofd was van de politieke opvoeding van het roode leger,
zelfmoord gepleegd.
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dat de zwaarste sanctie op de daar genoemde misdrijven is gesteld,
als wel. dat onschuldige familieleden van de delinquenten (in lid 3)
zoo uitermate hard getroffen worden. Deze wet is per vliegmachine
door het land verspreid.
Zij luidt 71) :
Artikel I. I) Het landsverraad, d.w.z. handelingen, die staatsburgers ten nadeele van de militaire macht der U .d.S.S.R., hare onafhankelijkheid als staat, of de ongereptheid van haar staatsgebied
begaan hebben, als: spionnage, verraad van militaire of staatsgeheimen, overloopen naar den vijand, vlucht of vliegen over de
grenzen worden met den zwaarsten maatregel. den kogel en geheele
confiscatie van het vermogen, en bij verzachtende omstandigheden
met vrijheidsberooving voor 10 jaar en verbeurdverklaring van het
vermogen, bedreigd.
2) Dezelfde misdrijven, door militairen begaan: kogel en geheele
confiscatie.
3) Volwassen familieleden van een 'militair, die over de grenzen
vlucht, worden, indien zij bij het deserteeren behulpzaam geweest
zijn, ja zelfs indien zij van het verraad slechts kennis droegen zonder
hiervan bericht te geven aan de organen, met vrijheidsberooving van
5 tot 10 jaar met geheele confiscatie gestraft.
De overige volwassen familieleden, die met hem in één huis
woonden ten tijde van het verraad, of onderhouden werden door
hem, verliezen hun kiesrecht en moeten voor den duur van 5 jaar
naar verwijderde gebieden van Siberië gezonden worden.
4) Wanneer een militair nalaat, aangifte te doen van een plan
tot of een reeds gepleegd landsverraad, dan wordt hij met vrijheidsonttrekking gedurende 10 jaar gestraft.
Het niet aangeven van het misdrijf van de zijde van andere staatsburgers (niet militairen) wordt bestraft volgens artikel 12 van deze
wet."
En de wet is waarlijk geen doode letter!
Rol a ndD 0 r gel è s woonde eenigen tijd geleden een rechtzitting bij, waarin deze wet toegepast werd tegen de families van
twee gedeserteerde matrozen. De ouders werden tot dwangarbeid aan
het Witte Zee-kanaal veroordeeld, jongere broertjes en zusjes naar
Siberië verbannen! 72).
71) Geciteerd volgens Z .f.O.E.R .• 1936/37, S. 228.
12) ,,0, weet U" , verweerde zich de rechter (gewezen metselaar) tegenover
Dor gel è s, "het leven in Siberië is nog zoo kwaad niet als men wel denkt".
(Telegr., Av.bl., van 6 Februari 1937).
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Het ligt voor de hand. dat men - nu volgens de nieuwe G. W.
de eerste phase van het communisme is bereikt. en er geen elkander
vijandige klassen meer bestaan 73) - een terugloopen van bet aantal
terdoodveroordeelingen zou verwachten. De criminaliteit is immers
volgens de theorie louter gevolg van de in klassen verdeelde maatschappij en zal mèt het verdwijnen van den klassenstrijd zich in
dalende lijn bewegen 74).
Doch niets wijst op vermindering. IntegendeeL juist in 1937
volgen de processen en executies elkander in ongemeene snelheid op.
In Juli van dit jaar schreef het regeeringsorgaan, de Prawda:
"Geen vijanden kunnen onzen zegevierenden vooruitgang tegenhouden. Zij worden zonder erbarmen verpletterd, hun machinaties
zu1len in het stof getreden worden. Het straffende zwaard van de
proletarische dictatuur is niet bot geworden en niet verroest" 75).

Zie Bijlage.
Z ie Hoofdstuk 1.
. 5) Overgenomen uit de N.R .C. . Av.ed .. 7 Juli 1937 .
73)
74)
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HOOFDSTUK VI.

DE INVLOED VAN HET RESOCIALISEERINGSPLAN OP HET STRAFRECHT.
De opbouw van bet Socialisme is onze grootste taak.
Al wat bijdraagt tot de voltooiing daarvan, is goed; al
wat deze belemmert, is verkeerd. Vanuit dat gezichtspunt
beoordeelen we elk strafbaar feit.
Go I u n ski,
Volksc'ommissaris van Justitie.

De collectiveeringsgedachte.
Toen in 1927 de bolsjewistische beweging in China op niets
uitliep, was de laatste hoop op een spoedige wereldrevolutie vervlogen. Maar gedurende het decennium Sovjetrégime was in allerlei
toonaarden telkens weer de komst van de wereldrevolutie aangekondigd. Van de wereldrevolutie, als onmisbare voorwaarde voor
de doorvoering van het Communisme. Immers, eerst wanneer de
proletarische revolutie zich ook over andere landen zou uitbreiden,
kon volgens de theorie de mogelijkheid worden geschapen, het productieproces geheel in communistische volkshuishouding om te zetten.
Thans was de laatste kans verkeken! Hoe nu?
Sta I i n, de man achter de schermen, bracht "uitredding". Wat
geen ander land ooit alléén had kunnen presteeren, aldus de dictator,
dat kan Rusland. Met zijn onmetelijke hulpbronnen en zijn reusachtig grondgebied vormt het een wereld op zichzelf, waarbinnen
het Socialisme zéker opgebouwd kan worden.
Het is deze frontverandering, die de resocialiseeringsperiode inluidde. Sta I i n kondigde een vijfjarenplan aan, dat, grootsch van
opzet, in een schier onmogelijk snel tempo de productiemiddelen
aan den staat zou moeten brengen 1).

§

1.

DE STRIJD TEGEN DE KOELAKKEN.

Een strijd op leven en dood tegen de boeren is de uitvoering van
dit vijfjarenplan geworden.
1) Zie Prof. Dr P. A . Diepenborst, De Eigendom. Kampen 1933.
blz. 195-268.
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Ook vóórdien waren de Sovjetleiders den landbouwers niet welgezind.
De terreur tegen dit deel der bevolking had in de jaren van 19 19
tot 192 I geheele dorpen vernietigd en de bewoners waren bij
duizenden en duizenden uitgemoord en gevangen genomen 2).
In de N.E.P.-periode was de onwelwillende gezindheid der Sovjets
tegen de 'boeren gebleken uit de drukkende belastingen, die van den
landbouwstand geheven werden. Maar toen werden althans de
boeren van hooger hand er toe aangezet, het uiterste te presteeren
in hun bedrijf. Hoe meer rendabel zij landbouw en veeteelt maakten,
des te beter hielpen zij het Communisme. Immers, chronisch
heerschte er gebrek aan levensmiddelen. En de koelaki, zuinige hardzwoegende menschen, deden hun best.
Toch werd in den "welvarenden " boer steeds het grootste gevaar
voor de revolutionaire plannen gezien.
Deswege begon men hem sinds 1928 aan bijzondere individueele
belastingen te onderwerpen, dienend "om opeenstapeling van rijkdommen te voorkomen". Toen ging de boer kunstmatig zijn productie beperken, hetgeen gevoelige verliezen veroorzaakte.
In Siberië b.v., vóór den oorlog een beroemd zuivelgebied, waar
5 7 % der boeren 4 koeien, en slechts 7 1% niet meer dan één koe
bezat, veranderde de stand van den veestapel schielijk. Eind 1928
was slechts 13 % der boeren eigenaar van 4 koeien en 33 % van
één koe. Wel had ook de burgeroorlog de zuivelindustrie zeer gescbaad, het grootste nadeel evenwel ontstond door de behandeling
van de Z.g. koelaki 3).
2) Zie Hoofdstuk VIn van het boek van I. S te i n be r g, Gewalt und
Terror in der Revolution, dat uitvoerige concrete gegevens verschaft.
;I) Deze gegevens ontleen ik aan M a u ri c e H i n dus, Red Bread, Jonathan
Cape, London, Toronto 1930, p. 66 e.v. Over den "koelak" geeft hij de volgende
inlichtingen: Het woord koelak bete ek ent letterlijk vuist en wordt gebruikt voor
een man die zijn materiëele bezittingen stevig vasthoudt. Wettelijk is de koelak
iemand, die in den een of anderen vorm uitbuit, gehuurde hulp in zijn dienst
heeft, of inkomsten trekt uit huur, rente of het bezit van een landbouw- of andere
machine. In werkelijkheid is een koelak een landbouwer, wien het goed gaat,
voorZoOover dat in Rusland iets beteekent. Hij is iemand, die zijn bedrijf op een
aanmerkelijk hooger niveau heeft gebracht dan de gemiddelde boer. Hij heeft, wat
de Communisten noemen, een moshtshnoye khoziaistovo, een welvarend bedrijf.
In Amerika zou de gemiddelde Russische koelak een arm man zijn, en zelfs
in Rusland is er geen permanente klasse van koelaki. De mate van welstand
verandert voortdurend.
Hij is een zuinige energieke man, soms gierig, maar geen leeglooper, zooals
de landbeeren uit vroeger dagen, die al hun werk door anderen lieten doen. Hij
behoort tot de hardst-zwoegende menschen in Rusland, en zijn vrouwen kinderen
eveneens.
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Het "Plan" trachtte hun alle vrijheid te ontnemen. Eerst eischte
men den inventaris van koren, linnen etc. De eigenaars moesten hun
reserves aan den Staat verkoopen tegen bij de Wet vastgestelden
prijs. De belastingen in geld en natura werden zoo hoog gesteld,
dat de boeren onmogelijk konden betalen.
Toen deze maatregelen niet voldoende resultaten opleverden, men stuitte op verwoeden tegenstand - , vermenigvuldigden zich,
in strijd met de gedane beloften, de onwettige eischen. De koelaki
werden met de grofste middelen gedwongen, al hun bezittingen aan
den kolchos af te staan 4) en in deze dorpsgemeenschap te treden.
Men wilde, aldus drukte een leider het uit, "de boeren tot een
kolonie vormen, die door den socialistischen staat wordt geexploiteerd" 5) .
Deze politiek was onderdeel van het ideaal der dictatuur. Een
waagstuk: 150 millioen boeren te willen onderwerpen aan ongeveer
10 millioen stedelingen!
5 Jan. 1930 vaardigde het Politieke Bureau twee besluiten uit,
n.l. dat de koelak moest worden " geliquideerd" en dat de volledige
collectivisatie van het land binnen een vastgestelden termijn moest
worden voltooid. De koelaki moesten economisch worden vernietigd,
hun eigendommen verbeurd verklaard 6).
In de eerste jaren trad, meestal gedwongen, 85 :%-95 % in de
kolchozen 7) .
Wanhopig verweerde zich de boer. Hij verkocht wat hij kon, eD
doodde liever zijn vee, dan h et in de kolchozen te brengen, waar
de dieren zelden goede verzorging genoten 8) .
4) De kolehos is de gemeenschap, de coöperatie, waaraan de boeren bij toetreding
hun eigen bezittingen moeten afstaan. Leden van een kolchos, kunnen levensbehoeften tegen niet al te hoogen prijs koopen. Daarentegen zijn voor niet-leden
de exorbitant-hooge prijzen van den vrijen handel een haast onoverkomelijk bezwaar om zich het noodi ge te verschaffen.
De sovehos is de coöperatieve samenwerking van niet-bezittende boeren in staatsbedrijven. Zie Maurice Hindus, a.w. p. 202-218 .
5) Ibidem;
V i c tor Ser g e, Destin d'une Révolution, p. 191 e.v.;
1. St e i n b erg, Gewalt und Terror, S. 33 I.
6) Dit kan geschieden bij rechterlijk vonnis, maar ook zonder rechterlijke
tusschenkomst door de G.P .Oe.
7) Z .f.d.g.Str. 1934, blz. 334.
8) Men Ie ze in dit verband de Sovjetroman van M. Sj 010 c h 0 w, Neuland
unter den Pflug. Aus dem Russischen übersetzt von B. Krotkow und G. S.
Stoessler, Zürich 1934 . Dit is een van de meest verspreide boeken in Rusland.
Indien zijn beschrijving, o .a. van de verzorging van den veestapel in de kolchozen,
gechargeerd was, dan zou het ongetwijfeld de strenge censuur niet gepasseerd
hebben.
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De afslachting van het vee in deze jaren, vooral in de eerste
maanden van 1930, was ontzettend. In 1934 eerst durfde Sta I i n
de cijfers te publiceeren. Het aantal paarden was verminderd van
34 millioen tot 16.6 millioen. De rundveestapel was van 68 millioen stuks tot iets meer dan de helft gedund. Zoo ging het ook
met de varkens 9) .
Veel ernstiger dan de moedwillige vernietiging van den veestapel
door de koelaki was de gewelddadige liquidatie van den vrijen landbouw door den Staat.
Begin I 93 0, na de uitvaardiging der besluiten van het Politiek
Bureau, begon de terreur eerst recht. Bij verzet tegen intreden in
den kolehos werden de bezittingen der boeren dadelijk onteigend
en zij zelven met hun familie op straat gezet. "Als vrijgekomen
arbeidskrachten" werden zij - midden in den winter - naar het
Noorden en Oosten des lands verbannen en tot dwangarbeid genoodzaakt.
Bij uiting van een protest wierp men hen in gevangenissen of
stelde hen op staanden voet terecht.
Daarbij veranderde het begrip "koelak", naarmate zulks de tactiek
ten goede kwam 10) •
..Nu kwam de tijd, waarin alle gevangenissen te klein waren,
waar ' s nachts elke kelder tot menschenkooi voor uit hun rechten
ontzette boeren kon worden" 11).
Over deze, alle recht met voeten tredende, behandeling van de
Russische boeren licht de Sovjetpers zelve ons in 12): "In Wosnes9) Niet te veronderstellen is. dat Sta I i n niet geweten zou hebben van de
wijze. waarop de ambtenaren in de dorpen te werk gingen. Het uitgebreide spionagenet. de vele verbindingen overal met Moscou maken dit onmogelijk. De hooge
autoriteiten hebben. het gevaar niet beseffend. de lagere hun gang laten gaan.
omdat de collectivisatie op deze wijze zoo snel vorderde. Aldus is de opvatting
van M a u ri c e H i n dus.
Behalve bij M a u r i c e H i n dus kan men genoemde cijfers vinden bij
V i c tor Ser g e. p. 219. Deze deelt mede. dat de vernietiging van paarden in
1935 nog voortging. De officiëele cijfers komen hem voor, beneden de waarheid
te zijn.
10) M a u r i c e H i n dus. Red Bread. p. 240/41;
1. St e in b erg, Gewalt und Terror. S. 33 I.
11) Und du Siehst die Sovjets Richtig. S. 273.
12) Volgens 1. Steinberg. a.w .. S. 332-339.
Aan het begin van zijn boek. op S. 8. vraagt deze aanhanger der Revolutie
zich af : .. Zullen bepaalde bladzijden van mijn boek niet. evenals zoovele onthullingen. nadeelig blijken voor het prestige van het revolutionaire Rusland ? Zullen
ze den lasteraars en vijanden van de Octoberrevolutie geen nieuwe stof geven?"
Maar de revolutie moet volgens S t e i nb erg geleid en gestuurd worden zonder
onnoodige wreedheden.
Aan zijn werk ontleen ik ook de volgende voorbeelden.
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sensk (gouv. Archangelsk) heeft de dorps-sovjet op I Februari 1930
vergaderd en 25 boeren van hun bezittingen onteigend. Men stelde
daarop een sanctie van 3000-25000 roebel. Om drie uur 's nachts
is bij al deze personen inventaris opgemaakt van al hun bezittingen,
lompen en afval incluis. Hun gezinnen werden naar twee andere
huizen gebracht. Vervolgens hebben allen zich in de openbare
samenkomst als lid van den kolehos laten inschrijven, hoewel voordien ter plaatse niemand voor den kolehos voelde" 13).
"In het gouvernement Nowgorod, in een streek, waarin in het
geheel geen collectiveering doorgevoerd was, heeft het laagste rechterlijk college bevolen, dozijnen gezinnen in den loop van 24 uur
langs administratieven weg te verbannen en hun vermogen te confisceeren. De Sovjet-ambtenaren zijn reeds den volgenden dag begonnen, dit vermogen onder elkaar te verdeelen. "
"In het gouvernement Kursk heeft men op één plaats 17 onderwijzers van hun bezittingen beroofd. Een onderwijzeres, omdat ze
eens met een predikant gehuwd was geweest. Men nam alles van
haar af, zelfs haar bril, en zette haar zoo op de besneeuwde straat.
Later bleek, dat haar man vijf en twintig jaar geleden reeds gestorven was."
Men ziet, de liquidatie bleef niet tot de welgestelde boeren beperkt,
ook onderwijzers werden niet gespaard. In het dorp Essaulwka,
behoorend tot hetzelfde gouvernement, werd een aantal arbeiders
slachtoffer van de resocialiseeringsijver. De voorzitter van de dorpssovjet verklaarde: "Waarom zal men de arbeiders, die 100 roebel
arbeidsloon ontvangen en onderhuurders hebben, niet als koelakken
beschouwen?' ,
"Een lid van de dorps-sovjet, die vier boeren in hechtenis genomen
had, liet een van hen overbrengen naar de Tsjeka in Borissoglebsk
(gouv. Tambow) onder beschuldiging van contra-revolutie, die
daarin bestond, dat hij weigerde, in den kolehos te treden. De drie
andere kon hij wegens de koude niet laten vervoeren, daar ze oud
en arm waren en geen kleeding bezaten."
"In het dorp Molosino (gouv. Samara) werd een speciale commissie benoemd om te zorgen, dat het koren zou ingeleverd worden.
In den nacht van 16 October 1929 mobiliseerde deze commissie
30 arme boeren, omsingelde het dorp van alle zijden en hing zwarte
vlaggen uit met het opschrift: "Boycot van het dorp Molosino!"
"Niemand mag het dorp betreden of verlaten!" Zonder te letten
U) Sovjetskaja Justizia, Nr 10, 1930.
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op de sociale omstandigheden. waarin de bevolking leefde. is
de commissie tot algemeene huiszoeking en algeheele verbeurdverklaring van de bezittingen overgegaan. Gedurende eenige dagen bleef
het dorp. zelfs het ziekenhuis. afgesloten. Een maand lang bleef
de commissie aan den arbeid. Deze bestond daarin. dat men de
boeren voor liet komen en hun het strenge bevel gaf. een bepaalde
hoeveelheid koren in te leveren. Bij het minste verzet werd men
gearresteerd en in een kouden kelder opgesloten. Meer dan 30 personen. onder wie 70-jarig grijsaards. werden in deze periode opgesloten. Aan de vrouwen werd teruggave van haar bezittingen beloofd
op voorwaarde, dat zij geslachtelijk verkeer zouden toestaan" 14) •
"Bij den publieken verkoop van de in beslag genomen bezittingen
in den Noord-Kaukasus heeft men b.v. een huis voor 20 kopeken.
vier paarden voor 60 en een koe voor I 5 kopeken verkocht. waarbij
dat alles van de leden van de dorps-sovjet werd gekocht" 15).
"De armen uit het dorp vormden geen uitzondering bij deze toepassing van geweld en bedreiging en dit doen van beloften."
Toen men in het gouvernement Irbit door dwang een groote
landelijke commune. bestaande uit 66000 menschen. op een oppervlakte van 275000 hectaren had gesticht. verklaarde een partijleider:
"Wanneer de bevolking gecollectiveerd zal zijn. is de massa in onze
handen, en dan kunnen we met haar doen wat we willen" 16).
Op deze wijze ging de "vrijwillige collectiveering" 17) met reuzenschreden vooruit. I 0 Febr. 1930 reeds waren in kolchozen opgenomen:
op den Noord-Kaukasus 71.5 %;
in het Centraal gebied der Zwarte aarde 65 .8 %; in het gebied
der beneden-Wolga 61.5 %; in den Oeral 58.9 % van alle boerenbedrijven.
Maar in hetzelfde tempo voltrok zich het algeheel verval der
massa.
Sta I i n. het gevaar onderkennend, greep plotseling in. Doch
zijn bekend geworden circulaire "Duizelig van succes". do. I 5 Maart
193 o. waarin elke pressie op het intreden in de kolchozen verboden
werd. kwam te laat om de blinde vernietiging van den "koelak"
te voorkomen. Met al te groote dienstijver en met al te veel bedrei14) Ibidem. Nr 22 , van 30 Aug. 1930 .

°

111) Zoo S y r z f f. de later afgezette Voorzitter van den Raad van Volkscommissarissen, in de "Bolsjewiek", Nr 5 , van 15 Maart 1930.
16) " Aan het Landbouwfront", Nr 7/ 8, Aug. 1930.
17) Den boeren werden twee lijsten voorgelegd; de eene beteekende toetreding
tot den kolebos, de andere verbanning naar Siberië. P rawda. 17 Maart 193° .

109

gingen hadden de lagere ambtenaren de boerenbevolking gedwongen;
kolchozen te stichten.
Toen Sta I i n vele van de lagere functionarissen om hun overdreven ijver bij het uitvoeren van de uit Moskou gegeven bevelen
liet straffen. was het kwaad reeds geschied 18).
Onmiddellijk na het verlossend woord van Sta I i n begon de
uittreding uit de collectieve bedrijven. Op den Noord-Kaukasus trad
de helft uit. In het gebied van de Zwarte Aarde bleef van de 65.8 1%
maar 18.5 :% in de kolchozen. In het Wolgagebied liep het aantal
terug van 64.8 i% op 8 %. Zelfs in de onmiddellijke nabijheid van
de centrale regeering. in het land om Moskou. daalde het percentage
van 73 ;% op I 1'%.
Deze tempering van het dwang-systeem was echter slechts tijdelijk.
Het vijfjarenplan moest immers worden uitgevoerd. maar dit kón
niet geschieden. wanneer de boeren hardnekkig bleven weigeren mede
te werken. Mede uit (niet ongerechtvaardigden!) angst. zelve aansprakelijk gesteld te worden voor het mislukken van de collectiveering. gebruikten de uitvoerende organen dan weer geweld.
Eind 1930 richtte zich de regeering inderdaad tegen de hoogere
functionarissen. Acht en veertig Sovjetambtenaren. die vele jaren
van trouwen dienst achter zich hadden. werden. zonder vorm van
proces. door de G.P.Oe doodgeschoten.
ZÓÓ werden weder de fouten van het regime door de verantwoordelijke personen afgeschoven op de uitvoerders. die met hun leven
of hun vrijheid daarvoor moeten boeten 19).
Hoeveel werkzame levens de terreur tegen de boeren vernietigd
heeft. is niet bij benadering te schatten. Totaal-cijfers zijn niet bekend. Wel cijfers uit bepaalde streken. Zoo vermeldde het O.M. van
den Noord-Kaukasus. dat door de justitie-organen 3403 koelakken
gevonnist waren. zonder mee te tellen hen. die ter vernietiging van
de boerenklasse. langs administratieven weg uit het land verbannen
waren.
Van de door de rechtbank veroordeelden had 62 ;% gevangenisstraf van I jaar of meer gekregen. 66 % was daarenboven het land
uitgewezen of naar Siberië verbannen 20).
De hierboven aan de Sovjetpers ontleende voorbeelden werden
door de Regeering als "uitwassen" gebrandmerkt. "Het is echter dui1 8 ) Zie M a u r i c e H i n cl ~ s, t.a.p . ; V iet
M a u r ach, t.a.p.; Sj 0 c holow, t.a.p.
10) S te i nb erg, S. 334 f.f.
20) Sovjetskaja Justizia. Nr 20, Juli 1930.
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r Ser g e, t .a.p ., p . 194 ;

delijk. dat het hier geen uitwassen gold. maar gewone verschijnselen.
die voor het systeem symptomatisch waren en bij de ontzaglijke
uitgestrektheid van het land slechts voor een zeer klein deel ter
kennis van pers en regeering konden komen" . verklaart St e i nb erg. van wien men mag veronderstellen. dat hij. daar hij een
belangrijke positie in het Volkscommissariaat van Justitie bekleed
heeft. goed is ingelicht.
In ieder geval is de collectiveering. - op welke wijze en met
welke middelen zij dan ook tot stand kwam - gelukt. In den
herfst van I 932 was 65 '% van den geheelen landbouw gecollectiveerd 21) .

§

2.

HET STRAFRECHT ZOEKT NIEUWE BANEN.

Voor dergelijke. geheel nieuwe omstandigheden was het Strafwetboek van 1926 niet geschreven. Daarenboven. al liet dit laatste.
gelijk in Hoofdstuk IV werd uiteengezet. de analogie in onbeperkte
mate toe. de rechtspraak gaf het houvast. dat de rechtsregeling van
1922 gegeven had. ook na 1926 aanvankelijk niet uit handen.
15 Januari 1927 had het Hooggerechtshof nog in een circulaire
aan de rechtbanken aangedrongen op een zeer beperkte toepassing
van de analogie. IntuitieF trachtte de rechterlijke macht de verkregen
rechtszekerheid te behouden, en slechts schaars hanteerde zij het
middel der analogische wetstoepassing.
Intusschen. de jongere Sovjet juristen verzetten zich heftig tegen
deze bedachtzame practijk. Op deze manier handelde de rechtspraak
volgens hen volkomen in strijd met de bedoelingen van de Wet.
Men zon op nieuwe wetgeving.
Reeds se,dert 1927 waren er in de juridische tijdschriften 22)
artikelen verschenen. waarin aan den wetgever dringend de eisch
gesteld werd. de wetboeken te herzien overeenkomstig de zuivere
Marxistische rechtstheorie. Maar uitermate sterke werd die roep
vooral. nadat een begin was gemaakt met de socialisatie van het
maatschappelijk leven.
In zekeren zin is dit te begrijpen. Met den aanvang van het eerste
vijfjarenplan immers had de Nieuwe Economische Politiek haar
roemloos einde gevonden. En daarmee had het Wetboek van Strafrecht voor een groot deel zijn politieke basis verloren. Hoewel de
Strafwet volgens de letter voldoende gelegenheid bood tot aan21) Z .f.d.ges.Str. , 1934. S. 334.
22) Zie Dr H . Fr e u n d, Strafrechtsreform im Zeichen del' marxistischen

Theorie, in M.f.Kr.ps.u.Str. , S. 303 .
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passing aan de gewijzigde omstandigheden, had de rechtspraak door
haar eenigszins conservatieve houding deze Wet in discrediet gebracht.
Het strafrecht beantwoordde niet meer in voldoende mate aan zijn
bijzondere taak als beschermer van het systeem der maatschappelijke
betrekkingen in den overgangsstaat 23 ).
De collectiveeringspolitiek eischte een terugtreden van de enkele
persoon achter de massa, een verder prijsgeven van de bescheiden
resten der nog in het strafrecht aanwezige garantieregelen voor den
misdadiger.
Het Ontwerp-K r y l enk van 1930.

°

Zoo verschenen hoewel het geldende wetboek nog slechts
enkele jaren van kracht was, - reeds in het jaar 1930 drie 24 )
ontwerpen voor een nieuw Wetboek van Strafrecht.
Het eenige Wetsontwerp, dat aanvankelijk kans, zelfs groote kans
had, aangenomen te worden, was dat, hetwelk K r y I enk 0, de
invloedrijke procureur-generaal van de R.S.F.S.R., samenstelde met
medewerking van Pas u kan i s en Est rin, (beide, evenals
Kr y I enk 0 zelf. lid van de Communistische Academie).
Echter, ook dit heeft reeds lang zijn actualiteit verloren. Toch is
het met het oog op de verdere strafrechtsontwikkeling niet zonder
belang, over dit Ontwerp eenige opmerkingen te maken 25) .
Het vond. evenals de beide andere, zijn grondslag in hoofdzaak
in de veranderde economische omstandigheden: de snel-voortschrijdende socialiseering der bedrijven. Kenmerkend voor dit Ontwerp
is het totale gemis aan juridische waarborgen voor den verdachte.
Tlot nu toe was het volgens den ontwerper niet gelukt. zich van
de overgeërfde burgerlijke vormen los te maken. Men had niet gebroken met de beginselen van vergelding en straf. en men had nauw23) Zie artikel 3 der Grondbeginselen van 19 I 9. in Hoofdstuk Il. § 2.

N.l. van Kr y I enk o. Sc b ir win d t en G a I ki n-K ras ik 0 W.
Het Ontwerp is niet afzonderlijk gepubliceerd.
Ik raadpleegde in dit verband de volgende literatuur:
D r H. Fr e u n d. Strafrechtsreform im Zeichen der marxistischen Theorie.
in Z.f.d.ges.Str .. Band LI. S. 3°0-3 16;
D r W. Ga 11 a s. Kriminalpolitik und Strafrechtssystematik. de Gruyter en
Co .. Berlin und Leipzig 1931. S. 73-88;
Dr R. Mauracb. Das Sovjetstrafrecht 1919-193°, in Z.f.O.R .. 1931,
S. 427-432; Grundlagen des räterussischen Srrafrechts. S. 19°-204;
D r M ü 11 e r. Die Entwicklung des sowjetrussischen Strafrechts, in M.f.Kr.
ps.u.Str .• 1930. S. 647-668;
Pro f. E. Ne m i r v s k y (te Odessa) • Das neue Srrafgesetzbuch der
R.S.F.S.R .. in Z.f.O.R.. 1932. S. 81-104.
24)

25)

°
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keurige wettelijke omschrijvingen van de strafbare feiten gegeven.
die in zekeren zin waarborgden. dat iemand niet zonder wettelijken
grond van de vrijheid beroofd werd. De "prijslijst van misdrijven".
zooals K r y I enk 0 het bijzonder deel gaarne qualificeerde. had
den klassenstrijd in den weg gestaan. in plaats van dezen te vergemakkelijken.
Maar nu. in de periode van socialistischen opbouw. moest de
mogelijkheid worden geopend. iederen tegenstand tegen het Socialisme te breken. Daarom ook was een losmaken van het oude
absoluut noodzakelijk.
"De periode van energieken voortgang in de richting van socialistische ontwikkeling" . heet het in de Inleiding van het Ontwerp.
" heeft in gelijken tred met den groei en de stabiliseering van de
nieuwe verhoudingen ook nieuwe vormen van den klassenstrijd geschapen. De methoden. die tot nu toe bij de samenstelling van een
Wetboek van Strafrecht gevolgd werden: de formeele delictsomschrijvingen in plaats. dat men door den rechter vrij te laten het proletariaat in zijn klassenstrijd ondersteunde. hebben zin en doel van
het Wetboek in het tegendeel veranderd. zijn tot belemmeringen
van den klassenstrijd geworden."
Volgens K r y I enk 0 is het verschil tusschen het nieuwe Ontwerp en de bestaande wetten er een "van hemel en aarde".
De principiëele afwijkingen van het geldende recht worden aldus
in de Inleiding aangegeven : "Het nieuwe Wetboek van Strafrecht
is gebaseerd op een algeheele scheiding tusschen bestrijdings- en
onderdrukkingsmaatregelen met betrekking tot klassevijanden en
gedeclasseerde elementen eenerzijds. en maatregelen van dwangopvoeding voor de overige misdadige proletariërs anderzijds ; in
plaats van den vroegeren "catalogus" van misdrijven en straffen moet
het aan den proletarischen rechter slechts een voorbeeldsgewijze opsomming van de bijzonder gevaarlijke misdrijven verschaffen ; de
daders dezer delicten moeten naar de bedoeling van het Ontwerp
radicaal door isoleering uit de maatschappij uitgesloten worden;
verder geeft het Ontwerp een voorbeeldsgewijze opsomming van
de maatregelen van dwangopvoeding met betrekking tot degenen.
die een minder ernstig misdrijf hebben begaan" 26).
Afschaffing van "doseering" als een burgerlijke rechtsvorm. die
een doelmatige crimineele politiek in den weg stond. is wel de voornaamste tendenz van K r y I enk o' s Ontwerp. Als " een Wetboek
20 )

Aangehaald volgens Pro f. Ne m i r 0 v s k y . t.a.p.
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van Strafrecht zonder Bijzonder Deel en zonder doseering" betitelt
de Procureur-Generaal zelf zijn voorstel.
Om dit te bereiken moet het strafrecht zich losmaken van het
- tot nu toe ook in Sovjet-Rusland gevolgde - burgerlijke schema.
dat bij ieder delict een bepaalde sanctie aangeeft. Een dergelijk
systeem heeft namelijk slechts zin op den grondslag van het vergeldingsbeginsel.
K r y I enk 0 wil den rechter een gansche reeks van maatregelen
ter beschikking stellen. waaruit deze bij elk strafbaar feit geheel vrij
kiezen kan.
.
Grondslag voor bestraffing blijft de sociaal-gevaarlijke handeling.
die in artikel 2 gedefiniëerd wordt als een handeling. die a) de
proletarische dictatuur bedreigt. b) de vestiging en de ontwikkeling
van den opbouw van het Socialisme in den weg staat. of c) de
zich ontwikkelende ordening der maatschappelijke betrekkingen desorganiseert.
De sociaal-gevaarlijke handelingen worden onderscheiden in twee
groepen. n.l. in bijzonder en minder gevaarlijke '27) .
Dezelfde tweeledige groepeering treft men aan bij de daders:
eenerzijds klassevijanden en gedeklasseerde proletariërs, anderzijds de
minder gevaarlijke antisociale arbeiders.
En de sancties zijn dienovereenkomstig onderscheiden in maatregelen ter klasseonderdrukking van de eersten en dwangopvoeding
voor de laatsten.
In het tweede hoofdstuk van het Ontwerp wordt een aantal wettelijke omschrijvingen van bijzonder en minder gevaarlijke misdrijven
gegeven. zonder dat daarbij echter een bepaalde sanctie genoemd
wordt. Dit is ook niet noodig. omdat de rechter vrije keuze heeft
uit alle maatregelen. welke de Strafwet kent.
Deze geheele opsomming dient alleen ter oriënteering van den
rechter. Hij is in geen enkel opzicht gebonden aan de daarin neergelegde kenmerken van sociaal-gevaarlijke handelingen. De wettelijke
27) Artikel 3 : " Bij de sociaal-gevaarlijke handelin gen (misdrijven) wordt onderscheid gemaa kt tusschen :
I. de bijzonder gevaarlijke. welke tegen de dictatuur van het proletariaat of
tegen de veroveringen van de Revolutie geri cht zijn. of de grondslagen van de
maatschappij, de regeering of den opbouw van h et Socialisme ondermijnen. Daar
ze den dader in het licht stellen als klassevijand of als iemand . die uit de arbeiders gemeenschap moet worden verwijderd. moet men op h em maatregelen ter klasseonderdrukking toepassen;
2 . de overige. minder gevaarlijke misdrij ven, die den opbouw van het Socialisme
in den weg staan of in strijd zijn met de eischen van het maatschappelijk leven en
daarom de toepassing van maatregelen van d wa ngopvoeding noodzakelijk maken. "
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omschrijvingen zijn slechts bij wijze van voorbeeld gegeven, zegt
artikel 7.
"Deze bepaling", aldus K r y 1 enk 0 in zijn Inleiding, "kan
beschouwd worden als een analogie-bepaling in Marxistischen
geest" .
De analogie krijgt hier wel veel breeder beteekenis dan vroeger.
Het onderscheid tusschen de toepassing van dit rechtsbeginsel in de
Wetboeken van 1922 en 1926 eenerzijds en dit Ontwerp anderzijds
is aldus te typeeren : in de eerste stond men op het standpunt van
wetsanalagoie, het laatste daarentegen staat op dat van rechtsanalogie.
Eenerzijds kan de rechter een veroordeeling uitspreken, wanneer
iemand een handeling verricht, welke in het Ontwerp niet genoemd
wordt. Anderzijds is de rechter bevoegd tot vrijspraak, indien hij
den dader, die een wettelijk omschreven misdrijf beging, niet langer
voor sociaal-gevaarlijk houdt 28).
Wel staat reeds het Wetboek van 1926 in artikel 8 toe, iemand
vrij te spreken, al heeft hij een bepaald misdrijf begaan. Dáár geschiedt dit echter op grond van het feit , dat de daad haar karakter
van sociale gevaarlijkheid verloren heeft.
Volgens het Ontwerp-K r y I enk 0 daarentegen moet de sociale
gevaarlijkheid van den dader steeds den doorslag' geven. Duidelijk
komt dit uit in artikel 17, waarin deelnemingsvormen, voorbereidingshandelingen en poging op één lijn gesteld worden met het
voltooid delict, en volgens welk artikel de rechtbank zich bij de
keuze harer maatregelen alleen moet laten leiden door den graad
van des daders gevaarlijkheid, en niet door den vorm van deelneming
of het stadium van uitvoering van het delict .
Volgens hetzelfde beginsel kan de rechtbank op iemand, die een
minder gevaarlijk misdrijf begaan heeft, de - op zichzelf slechts
voor bijzonder ernstige misdrijven bedoelde maatregelen ter
klasseonderdrukking toepassen, wanneer zij meent, dat de dader
uit klassenhaat heeft gehandeld (art. 13), of een gedeklasseerde
proletariër is (art. 14) 29) .
Omgekeerd kan de rechtbank aan iemand, die een bijzonder ge28) Artikel 16, lid I: "Wanneer de rechtbank tot de overtuiging komt, dat
degene, die een misdrijf begaan heeft, niet gevaarlijk is, en indien het niet waarschijnlijk is, dat de dader nieuwe misdrijven zal begaan, dan kunnen noch maatregelen ter klasseonderdrukking, noch maatregelen van dwangopvoeding toegepast
worden."
29) Artikel 13: " Indien de rechtbank, bij het berechten van een minder
gevaarlijk delict, vaststelt, dat het misdrijf begaan is uit klassenhaat tegen de
dictatuur van het proletariaat öf den opbouw van het Socialisme, dan kan zij
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vaarlijk misdrijf begaan heeft, de - op zichzelf slechts voor de
lichter strafbare feiten bedoelde - maatregelen van dwangopvoeding
opleggen, indien zij de overtuiging heeft gekregen, dat de dader
een proletariër is, en de daad geschiedde uit overwegingen, die haar
in milder daglicht stellen 30).
Aan een begaan delict wordt slechts beteekenis toegekend, inzooverre het symptoom is van sociale gevaarlijkheid.
Zeer goed mogelijk is ook, dat iemand sociaal-gevaarlijk wordt
geacht, terwijl hem geen enkele laakbare gedraging kan worden ten
laste gelegd.
Artikel 6 zegt daarom uitdrukkelijk, dat maatregelen ter klasseonderdrukking en dwangopvoeding evenzeer kunnen worden toegepast op personen, die geen bepaald misdrijf begaan hebben, maar
ingevolge hun verkeer in crimineele kringen of wegens eigen vroegere
misdadige werkzaamheid de vrees rechtvaardigen, dat zij in de toekomst zich aan misdrijven zouden kunnen schuldig maken.
Het preventie-karakter van het Ontwerp-K r y I enk 0 teekent
zich hier duidelijk af 31).
Het is te begrijpen, dat in een dergelijk preventie-systeem voor
op grond van dit feit den dader voor bijzonder sociaal -gevaarlijk verklaren, en
- met uitzondering van de doodstraf - een der maatregelen ter klasseonderdrukking ook dan toepassen. wanneer het begane misdrijf niet tot de bijzonder sociaalgevaarlijke handelingen behoort. In deze gevallen echter moet in het vonnis
uitdrukkelijk gemotiveerd worden. om welke redenen de gekozen maatregel(en)
noodzakelijk en doelmatig geacht werd(en) ,"
Artikel 14: "Wanneer een dergelijk misdrijf door een beroepsmisdadiger begaan
is, d.w.z. door iemand. voor wien het begaan van sociaal-gevaarlijke handelingen
gedurende verloop van langeren tijd de voornaamste bron van levensonderhoud
beteekend heeft. dan is de rechtbank evenzoo gerechtigd. hem te isoleeren. onafhankelijk van den aard van het laatste misdrijf. dat de dader begaan heeft en
onafhankelijk van het aantal vroegere vonnissen. De rechtbank kan ook dan
tot isoleering veroordeelen. wanneer een georganiseerde bende herhaaldelijk een
misdrijf begaan heeft. dat in den catalogus van bijzonder gevaarlijke delicten niet
is opgenomen of wanneer de aard van het misdrijf en de wijze, waarop het begaan
werd. den dader als beroepsmisdadiger kenmerkt."
30) Artikel 15: "Tevens moet de rechtbank overwegen. of het begane delict,
ook al behoort het tot de bijzonder gevaarlijke. niet is begaan door een arbeider
tengevolge van onwetendheid. onervarenheid of uit nood. of tengevolge van het
toevallig samentreffen van bijzondere omstandigheden. en of het op motieven
berust. die niet op eigenbelang of andere minderwaardige beweegredenen terug
te voeren zijn. tenslotte of het niet onder den indruk van bedreigingen. dwang.
afhankelijkheid. als gevolg van dienstverhouding of materiëele omstandigheden e.a .•
begaan is. In deze gevallen moet de rechter den doe\matigsten maatregel uitkiezen
en tot isoleering alleen dan veroordeelen. wanneer maatregelen van dwangopvoeding
ondoelmatig blijken. "
31.) Waarom aan het gelijkluidende artikel van het Wetboek van I 926 niet
dezelfde waarde kan toegekend worden. ziet men op blz. 54 van dit proefschrift.
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schuld als noodzakelijke voorwaarde voor strafbaarheid geen
plaats is.
Deswege ontbreekt een bepaling. waarin. zooals in artikel 10 van
het geldende Wetboek. onderscheid gemaakt wordt tusschen opzet
en onachtzaamheid 32). Niettemin wordt in de bijzondere wettelijke
omschrijvingen meermalen van onachtzaamheid en boos opzet gesproken.
In zijn Inleiding geeft K r y I enk 0 hiervan een verklaring.
Opzet en onachtzaamheid. aldus de ontwerper. golden vroeger als
schuldvormen. Zij onderstelden toerekeningsvatbaarheid en voerden
als grondslag voor de straf toemeting tot een "doseering" van de
repressie. Het Ontwerp-I930 beperkt daarentegen de beteekenis van
opzet en onachtzaamheid tot die van een aanwijzing betreffende
de gevaarlijkheid van den dader. Daarom kunnen volgens dit Ontwerp evengoed maatregelen op niet-toerekeningsvatbare personen
tVorden toegepast 33).
Bij de maatregelen treedt de speciaal-preventieve functie van de
straf op den voorgrond. De maatregelen ter klasseonderdrukking
dienen tot onschadelijkmaking van den dader. de maatregelen van
dwangopvoeding tot verbetering van den "ongedisciplineerden"
proletariër.
In vergelijking met het Wetboek van 1926 zijn de maatregelen
belangrijk gewijzigd en vertoonen zij . naar M a u r ach opmerkt.
zelfs "erstaunliche Anklänge an das Strafensystem des zaristischen
Strafrechts. von dessen Zweckmäszigkeit sich die Sovjetstrafvollzugspraxis. nach ursprünglicher Abkehr anscheinend doch überzeugt
hat" 34). De grootste plaats wordt namelijk ingeruimd aan de opsluiting in werkkampen (volgens het vroegere recht : katorga) en
verbanning 35).
"De maatregelen ter klasseonderdrukking .... bestaan in hoofdzaak uit langdurige isoleering van den dader uit de maatschappij
onder gebruikmaking van diens arbeidskracht ten algemeenen nutte ;
Zie Hoofdstuk IV, noot 10.
Overigens vermüdt het Ontwerp den term toerekeningsvatbaarheid, omdat
deze met de begrippen schuld en vergelding historisch verbonden is. Er wordt
slechts van geestesstoring gesproken.
34) M a u r ach, in Z .f.O .R., t.a .p.
De hier voorgestelde veranderingen inzake de strafvoltrekking hebben, hoewel
het Ontwerp in ZÜn geheel nooit tot wet is verheven, in de practijk toepassing
gevonden, rn ZÜn geïncorporeerd in het Corr. W. van 1933. Zie Hoofdstuk V . § 2 .
35) Tot nu toe werd de arbeid in werkkampen alleen door de G.P.Oe, niet
door den strafrechter opgelegd.
32)

33)
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in bijzondere gevallen kan de doodstraf worden toegepast" 36), zegt
artikel 5.
Het Ontwerp noemt als maatregelen ter klasseonderdrukking :
dood door den kogel 37 ) ;
opsluiting in een gevangenis Plet strenge isoleering voor 5 jaar,
met daaraan (volgens artikel 34) verbonden gedwongen vestiging
in ver verwijderde streken voor de volgende vijf jaren;
opsluiting in een verbeteringswerkkamp voor drie, bij bijzondere
gevaarlijkheid van den dader voor vijf jaar, eveneens na afloop daarvan verbonden met gedwongen vestiging voor den tijd van 5 jaar
in een veraf gelegen streek;
verbanning met of zonder dwangarbeid voor den tijd van vijf jaar ;
vermogensconfiscatie.
Opmerkelijk zijn hier de starre termijnen. Dit systeem van vaste
grenzen ten aanzien van den duur van den straftijd wint nog aan
starheid, doordat niet alleen de voorwaardelijke veroordeeling, maar
ook de voorwaardelijke invrijheidsstelling alleen toegelaten is bij de
maatregelen van dwangopvoeding. Dit alles doet in een zuiver op
preventie gericht systeem van maatregelen tamelijk inconsequent aan.
K r y I enk 0 rechtvaardigt deze inconsequent ie door er op te
wijzen. dat verbetering bij een klassevijand uitgesloten en bij den
gedeclasseerden proletariër volgens de ervaringen zoo goed als onmogelijk is. Bestaat er dus geen reden. om kortere termijnen toe
te laten. evenmin ziet K r y I enk 0 de noodzakelijkheid in. om
langere straffen mogelijk te maken. " In deze vijf jaren kan veel
gebeuren. Wij weten niet precies. in welke situatie onze klassenstrijd
en de opbouw van het Socialisme zich over vijf jaren zullen bevinden ; doch naar alle waarschijnlijkheid zal de situatie een zoodanige zijn. dat deze termijn voldoende is. om den dader onschadelijk
te maken. Men mag ook niet vergeten. dat op de isoleering een
tweede. mildere vorm - de beperking van de vrijheid voor vijf
jaar - volgt. Kortom. een tienjarige termijn is voldoende. Na tien
jaar zullen wij ons in omstandigheden bevinden. waarin het. naar
zich laat aanzien. met de geheele kwestie anders gesteld zal zijn dan
op het oogenblik. Wij zijn geen phantasten, maar daarop kan men
wel rekenen" '38).
Duitsche vertaling van M a u ra c h.
N .l. in geval iemand zich aan vervolging onttrokken heeft. Indien de
vogelvrij verklaarde gepakt wordt, zij n de best uursorganen bevoegd, hem onmiddellijk na vaststelling zijner identiteit zonder vorm van proces dood te schieten.
38) Kr y I enk 0 in de Inleiding van het Ontwerp. Zie Ga II a s, t.a.p.
36)

37)
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Bij de maatregelen van dwangopvoeding neemt de onderbrenging
in verschillende arbeidskolonies 39 ) een belangrijke plaats in: in ver
verwijderde streken voor den duur van twee jaar, in eigen woongebied voor den tijd van I jaar.
V oorts treft men in de opsomming aan:
strafarbeid zonder vrijheidsonttrekking (twee weken tot een jaar) ;
verbanning in verschillende vormen;
geldboete;
berisping;
plaatsing in een opvoedingsgesticht, etc. 40).
De toespitsing op den klassenstrijd in dit Ontwerp is uit het
voorgaande duidelijk gebleken. De rechter heeft groote macht en
volop gelegenheid gekregen, recht te spreken op grond van zijn
socialistisch rechtsgevoel, d.i. van zijn revolutionair klassebewustzijn 41).
De opvatting van het strafrecht als wapen in dienst van de heerschende klasse ter onderdrukking van de niet-heerschende, komt uit
in heel haar huiveringwekkende draagwijdte.
Hoewel geheel in den geest der Leninistische doctrine heeft dit
Wetsontwerp geen positieve gelding verkregen.
Thans willen wij nagaan, hoe de practijk zich heef\) gered bij
het achterwege blijven van een nieuw Strafwetboek, dat zich aan
de gewijzigde maatschappelijke omstandigheden aanpaste. Hierbij
zal blijken, dat de geest van het Ontwerp- 1930: toespitsing van
den klassenstrijd en veelvuldige toepassing van de analogie, in
partiëele herzieningen van het bestaande Strafwetboek heeft doorgewerkt.

§ 3. DE RECHTSPRACTIJK IN DIENST DER
RESOCIALISEERINGSPOLITIEK.
De rechtspraak heeft, toen de aandrang sterk werd, zijn vroegere
terughoudendheid opgegeven en zich, in bolsjewistischen trant,
geheel aangepast aan de veranderde politiek. Zij benutte de mogelijk39) Deze arbeidskolonies (Besserungsarbeitskolonien) zijn wel te onderscheiden
van de bij de maatregelen ter kla sseonderdrukking genoemde verbeteringswerkkampen (Besserungsarbeitslager). De laatste dienen in de eerste plaats, om den
veroordeelde te isoleeren. de eerste om hem te verbeteren. De arbeid in de verbeteringswerkkampen wordt allereerst ten algemeenen nutte verricht. die in de arbeidskolonies voornamelijk. om den veroordeelde tot een arbeidzaam leven op te voeden.
40) De 16 maatregelen van dwangopvoeding vindt men uitvoerig besproken
bij Ga II a s. t.a.p.
41) Pasukanis. zie Maurach, Grundlagen, S. 194 .
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heden, welke de artikelen 6, 7 en 16 van het Wetboek van Strafrecht1926 boden, sloeg geheel nieuwe banen in, en stelde haar eigen
practijk, in de plaats van het geschreven recht.
V olgens de Russische Wet op de Rechterlijke Organisatie heeft,
gelijk wij vroeger zagen, het Hooggerechtshof de bevoegdheid, "beslissingen" en "interpretaties" te geven, die zelfs dan absoluut
binden, wanneer ze contra legem zijn. Gewoonlijk wordt evenwel
de weg van werkelijke uitlegging en analogie gekozen.
Toen de boeren hun eigen vee begonnen te slachten, alvorens in
den kolehos te treden, bevatte het Wetboek van Strafrecht geen
bepaling, waarin vernietiging van eigen vermogen strafbaar werd
gesteld.
Daarin trachtte de Novelle van 2 0 Januari 1930 te voorzien door
invoeging van artikel 79a, waarbij de onredelijke slachting of vermindering van vee om de collectiveering te verhinderen, met vrijheidsonttrekking en facultatieve verbanning werd bedreigd. Afdoende was dit echter niet 42 ) •
Het Hooggerechtshof der R .S.F.S.R. vulde de nog gebleven leemte
aan. Dit orgaan gaf op 6 April 1930 de volgende commentaar betreffende artikel 79a:
Wanneer koelaki in gebieden, welke nog niet vrijgegeven waren
voor algeheele collectivisatie, voornemens waren, hun landbouwinventaris te vervreemden, te vernietigen of te beschadigen met het
doel de collectivisatie te benadeelen, moest men artikel 79a analoog
op hen toepassen.
Eigenaardig is, dat het Hooggerechtshof bestraffing toeliet, ook
wanneer geen collectiveering op handen was, en zelfs, wanneer er
feitelijk nog niets met den inventaris gebeurd was.
Daarenboven stelde het hoogste rechtscollege "besonders böswillige Fälle" van vernietiging op één lijn met contrarevolutionaire
misdrijven. Dientengevolge kunnen in zulke gevallen de zwaarste
straffen uitgesproken worden.
Voor de beantwoording van de vraag, wanneer een dergelijk geval
zich voordoet, werd geen richtsnoer gegeven. Dat moesten de gerechten zelf beoordeelen.
De lagere organen volgden ijverig de door het Hoofdgerechtshof

42) De gegevens, hier verwerkt, ontleen ik aan M a u r ach, Die Rechtsprechung des Obersten Gerichth ofes des R .S.F.S.R. in der Periode des "sozialistischen Wiederaufbaus", Z .f.d.ges.Str., 1934, S. 333-347. Zie ook Und du
Siehst die Sovjets Richtig, S. 271 f.
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ingeslagen richting. waarbij de wettelijke omschrijvingen der mlSdrijven als quantité négligeable beschouwd werden.
Zoo besliste de provinciale rechtbank te Moskou op 25 Januari
1930. dat de gerechten "koelaki. handelaars en andere klassevijandige
elementen" tot verbanning mochten veroordeelen. wanneer deze personen weliswaar van een bepaalde aanklacht vrijgesproken waren.
maar hun verder verblijf in de betreffende streek "ongewenscht"
werd geacht. Bovendien zou men in dergelijke gevallen steeds verm ogensconfiscatie kunnen overwegen.
Dit vond het Hooggerechtshof echter toch al te bar. naar bleek
uit een besluit van 18 Februari 193 o. waarbij voornoemde instructie
van de Moskousche provinciale rechtbank buiten werking werd
gesteld.
Overigens wist de hoogste instantie toch niet te verhinderen. dat
het door haar zelf gegeven voorbeeld inzake het losmaken van de
strafbare feiten van de wettelijke omschrijvingen en strafgrenzen.
bij de lagere rechtsorganen leidde tot practijken. welke - zelfs van
klassestandpunt bezien - met strafrechtspraak niets meer uitstaande
hadden.
De wetgeving kwam achter de rechtspraak aan: 28 April 1932
verscheen, een novelle. waarbij op onredelijke slachting van eigen
paarden door de boeren. ook al had deze afslachting niets uitstaande
met de collectivisatie. twee jaar gevangenisstraf gesteld werd.
Van bijzondere beteekenis in den strijd tegen de boeren is de
straFrechtelijke bescherming van het kolchosvermogen.
Bij een &ondswet van 7 Augustus 1932 werd het kolchosvermogen. inbegrepen nog niet geoogste velden. oogstvoorraden. vee enz .•
gelijkgesteld met het staatsvermogen iets. wat de rechtspraak
buiten de Wet om reeds gedaan had - en werd ontvreemding van
wat tot dit kolchosvermogen behoorde. met de doodstraf, bij verzachtende omstandigheden met niet minder da'" tien jaar vrijheidsonttrekking en vermogensconfiscatie bedreigd. Contrarevolutionaire
bedoelingen behoeven bij dit vergrijp zelfs niet aanwezig te zijn.
Voor toepassing van de Wet is reeds voldoende: het oogmerk van
toeëigening 43).
43) M a u r ach. in Z .f.d.ges.Str.. 1934. t.a.p.
M a u r ach. die later een onder:roek naar de practische toepassing van deze
wet heeft ingesteld. kwam toen tot de volgende conclusie: .. Eine Prüfung der
überaus zahlreichen Kassations- und Aufsichtsentchiedungen auf diesem Gebiet.
zeigt aber nicht nur welche ungeheurer Miszbrauch mit diesem Gesetz getrieben
wurde. sondern sie erweist auch - und dies erscheint als das Wesentlichere dasz die allgemeinen schwammigen Tatbestände dieses Gesetzes zu der Bildung
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In nauwen samenhang met de beoogde liquidatie van den vrijen
boerenstand staat de bestrijding, voornamelijk ook op het platteland,
van de z. g. "terroristische daden". Zooals te begrijpen is, richtte zich
de verbittering van de gewone óoeren, die gedwongen toetraden tot
den kolehos, en van de koelaki, wier bezitting onteigend werden,
voornamelijk tegen degenen, die aan de resocialiseering meewerkten.
Delicten, begaan tegenover deze "activisten" (onomlijnd begrip)
werden door het Hooggerechtshof op één lijn gesteld met politieke
misdrijven, doordat aan artikel 58, lid 8 44), een interpretatie werd
gegeven, ver uitgaande boven de woorden der Wet, inzooverre n.l.
de bescherming werd uitgebreid over ieder, die op een of andere
wijze actief aan de doorvoering van een regeeringsmaatregel heeft
deelgenomen. De sanctie mocht slechts toepassing vinden bij aan~
wezigheid van politieke motieven.
Dit laatste lijkt meer een beperking, dan het in wezen is. Immers,
tegenover boeren geldt volgens de rechtspraak het vermoeden, dat
hun vergrijpen tegenover de activisten met politieke bedoelingen zijn
geschied. Bovendien bleef de bijzondere bescherming der activisten
niet tot hun persoon beperkt, maar ook hun goederen werden er
onder betrokken.
"Op zichzelf staat het Hooggerechtshof weliswaar niet op het
standpunt, dat het eigendom van een "activist" op gelijke wijze
beschermd moet worden als zijn leven, maar dit neemt niet weg,
dat het gerechtvaardigd is, een eigendomsdelict van een klassevijand
tegenover een Sovjetfunctionaris ook dan als contra-revolutionair
te beschouwen, wanneer deze handeling door den dader als middel
tot klassestrijd bedoeld is" 45) •
Ook de straftoemeting werd geheel in dienst gesteld van den strijd
tegen de boeren. Genoemde instantie verbood de lagere gerechten,
op de koelaki den bijkomenden maatregel: uitwijzing uit de woon~
einer einigermaszen gleichförmigen Rechtsprechung überhaupt nicht fähig waren."
Geciteerd uit Z .f.d.ges.Str. 1936--1937, S. 757.
Zie ook V i c tor Ser g e, Destin d' une Révolution, p. 197:
Und du Siehst die Sovjets Richtig, S. 287, alwaar men ook voorbeelden uit
de practijk vindt.
Men zie voorts art. 131 van de laatste Grondwet, in de Bijlage geciteerd.
44) "Het begaan van daden van terreur tegen vertegenwoordigers van de
Sovjetmacht of leiders van revolutionaire arbeiders- en boerenorganisaties. alsmede
het deelnemen door niet bij een contra-revolutionaire organisatie aangesloten personen, aan de uitvoering van dergelijke handelingen hebben de toepassing van de
strengste maa tregelen ter sociale bescherming ten gevolge. "
45) Instructie van bet Hooggerechtshof. do. 5 April 193 I, volgens Duitscbe
vertaling van M a u r ach, in Die Rechtsprechung des Obersten Gerichrshofes
der R .S .F.S.R., Z.f.d.get.Str.• 1934, S. }4:1.
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plaats. toe te passen. omdat deze categorie boeren in staat is. zich
elders door bewerking van den grond. binnen korten tijd middelen
tot levensonderhoud te verschaffen. Deze maatregel moest volgens
de circulaire van 16 April 193 I bewaard blijven voor proletariërs.
Boeren moest men onderwerpen aan den strengeren vorm : verbanning naar een bepaalde (onvruchtbare) streek. al of niet met dwangarbeid gepaard.
Nu is in het Wetboek dwangarbeid aan speciale. wettelijk omschreven misdrijven gebonden.
Nog in ·dezelfde maand gaf daarom het Hooggerechtshof de instructie. dat eveneens voor de gevallen van artikel 79a (vernietiging
van eigen inventaris tot saboteering van de collectivisatie) dwangarbeid in aanmerking komt. en dat alleen de koelak een dergelijk
misdrijf begaan kan.
Ik zou zoo kunnen voortgaan. maar niet zonder eentonig te
worden. aangezien steeds weer afkomst en klasse als beslissende
momenten op den voorgrond treden. en steeds weer de wettelijke
normen wijken voor daarmee strijdende. ruime formuleeringen.
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HOOFDSTUK VII.

ANDERE WEGEN.
Toen de resocialiseeringsperiode het einde bracht van de N.E.P .•
ontstoncl een ware chaos op het gebied der rechtstoepassing.
Het spreekt vanzelf. dat een groot aantal wettelijke regelen. zooals
b.v. voor het private handelsverkeer. overbodig werd, omdat voor
particuliere ondernemers in het maatschappelijk leven geen plaats
werd gelaten.
Maar ongerechtvaardigd was de uitholling van het niet overbodig
geworden strafrecht. De rechterlijke organen gaven tot in hoogste
instantie tegen de wet indruischende uitspraken. Het Hooggerechtshof maakte van zijn bevoegdheid tot rechtstreeksche rechtsvorming
op zulk een wijze gebruik. dat de wettelijke bepalingen van strafen strafprocesrecht telkens geschonden en buiten gebruik gesteld
werden.
Bij de lagere gerechten vertoonde zich de neiging, de wetboeken
als een hinderpaal te beschouwen voor een juiste uitvoering van hun
taak. en van toepassing kwam al zeer weinig terecht.
De toen reeds jarenlang gepropageerde bolsjewistische opvatting
van het wettenrecht als een overgangsregeling. welke slechts uit
technische doelmatigheidsoverwegingen gegeven is, had ingang gevonden. en het bleek, dat het revolutionair rechtsbewustzijn van
den rechter zich niet meer kon vereenigen met de bestaande wetten.
De steun, welken de rechtspraak aan de regeeringspolitiek verleende. met verachting van rechtvaardigheid en rechtszekerheid. heeft
tot onduldbare toestanden geleid.
"Die rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes ist die Geister,
die sie rief. nicht mehr losgeworden" 1 ) .
Tenslotte heeft de regeering deze ondermijning van het wettenrecht als een niet te onderschatten gevaar onderkend. Vandaar. dat
op 25 Juni 1932 een Wet betreffende de "revolutionaire wetmatigheid" werd uitgevaardigd. waarbij aan dit begrip een nieuwe zin
werd gegeven. door niet langer alleen te wijzen op de noodzakelijkheid' recht te spreken volgens de door Regeering en Partij gegeven
1) M a u ra c h, Z.f.d.ges.Str. , 1934, S. 345.
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richtlijnen. maar door haar met nadruk voor te schrijven. dat zij zich
zouden houden aan de wetten 2) .
Ook de Wetten van 20 Juni en 17 December 1933 gingen in
deze richting: er werd een Openbaar Ministerie van den Bond in
het leven geroepen. dat de vèrstrekkende bevoegdheid ontving. een
onderzoek in te stellen naar de wetmatigheid van de beslissingen
van alle organen. zelfs de O.G.P.Oe niet uitgezonderd 3).
De rechtspraak had zich bewogen in de lijn van het OntwerpKr y I enk 0- 1 930. Doch de toestand van hopelooze verwarring.
die hieruit voortvloeide. was niet geschikt om de aanvaarding van
dit aanvankelijk zoo enthousiast begroete Wetsvoorstel te bewerkstelligen.
Dat het bedoelde Ontwerp in 1930 en de eerste daarop volgende
jaren zoo grooten opgang maakte. is geen wonder. In dien tijd
stond de industrialiseering op haar hoogtepunt, en de machine had
als spil van het productieproces den mensch naar den achtergrond
gedrongen. Met hem werd slechts gerekend. inzooverre hij onmisbaar was om de machine te bedienen. De individueele persoonlijkheid
verloor in deze periode alle beteekenis.
Toen Kr y I enk 0 dan ook een strafrechtssysteem ontwierp,
waarvan niet de misdadige individueele persoon het middelpunt
vormde, maar waarin de mensch beschouwd werd als vertegenwoordiger van een bepaalde klasse, - wien de rechter straf oplegde,
meer om het milieu. waaruit de dader stamde, dan om de zwaarte
van het begane delict. en met wiens schuld minder gerekend werd,
dan met zijn gevaarlijkheid voor de nieuwe maatschappij - , sprak
het vanzelf, dat dit met blijdschap ontvangen werd.
Echter, de nu volgende jaren bewezen, dat niet zonder schade
voor de samenleving de mensch als quantité négligeable kan worden
beschouwd.
De resultaten van de productie bleven verre bij de ramingen ten
achter. In hoeverre hieraan de slechte kwaliteit der machines debet
was, moge hier buiten beschouwing blijven. Een niet te ontkennen
feit is, dat de vanuit Moskou aan ingenieurs, werkmeesters en
bedrijfsleiders gegeven opdrachten de bekwaamheden dezer personen
verre te boven gingen.
Dit gaf aanleiding tot tallooze processen tegen "saboteurs", wier
eenig misdrijf meestal uit niets anders bestond, dan dat hun niet
gelukt was, het voorgeschreven plan uit te voeren.
2)" Ibidem. S. 346/47.
3) Tekst Z .f.O.E.R .• 1934135. S. 145.
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Met betrekking tot dezen stand van zaken uitte V is h ins k y,
de reeds eerder genoemde procureur-generaal van de Unie, in een
artikel. dat een aantal instructieve voorbeelden van bovengenoemden
aard bevat, de typeerende klacht : " Het O.M. klaagt aan, de rechters
veroordeelen, maar toch ontglippen ons de teugels" 4) .
Zelfs Sta I i n beleed in zijn bekend geworden rede van 4 Mei
1935 over "Bescherming van de menschenrechten" de onjuistheid
van de gevolgde politiek, waarin de machine en de productie boven
den mensch waren gesteld. Hij kondigde een nieuw tijdperk aan,
waarin de Regeering zich als hoogste taak zou stellen, den mensch,
als het meest waardevolle goed van den staat. met haar zorg te
omnngen.
Grooten bijval oogstte deze rede met name bij de toonaangevende
Sovjet juristen. Na de verklaring van Sta I i n waagden zij het,
hun stem te verheffen en de bestaande toestanden openlijk te laken.
V i s h ins k y schreef in het zooeven aangehaalde artikel : " Het
is ontoelaatbaar, dat elke rechter maar naar eigen goeddunken recht
spreekt. Het is ontoelaatbaar, dat elk willekeurig burger ter verantwoording geroepen wordt voor delicten, die niet in de wet genoemd
worden. De rede van Sta I i n dwingt er ontegenzeggelijk toe,
dat men zich met alle kracht moet toeleggen op vastheid. klaarheid
en scherpe preciseering in de wet."
De roep om wettelijke waarborgen voor het individu werd algemeen, en hervormingen in dien geest werden voorgesteld.
§

I.

HET ONTWERP-KRYLENKO-I935.

Wat het materieele strafrecht betreft, het is weer Kr y I enk 0,
die - thans als Volkscommissaris van Justitie van de Sovjet-Unie
- in het voorjaar van 1935 een geheel nieuw Wetsontwerp samenstelde, dat bedoeld was als een toekomstige regeling, niet slechts
voor de R.S.F.S.R., maar ook voor de andere deelstaten der Unie 5).
4) Zie M a u r ach. Strafgesetzumbruch in der Sovjet-Union. in Z .f.O .E .R .•
1935136. S. 123. waar hij citeert :
Vishinsky. De rede van Stalin dO 5 M ei 1935 en de taak van de
rechterlijke macht. in oovjetskaja Justizia. Nr 18. van 1935.
5) De tekst is niet afzonderlijk gepubliceerd .
Mijn eenige bronnen voor dit Ontwerp zijn het hierboven genoemde artikel
van M a u r ach. die zelf zijn gegevens uit ambtelijke publicaties in Sovjettijdschriften putte. en het op S. 107 door denzelfden rechtsgeleerde gegeven verslag
van de zitting van de Communistische Academie. waarin de hervorming van het
strafstelsel besproken werd.
Wanneer ik in het volgende Kr y I enk 0 citeer. geschiedt dit volgens de
Duitsche vertaling van M a u r ach.
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Onmiddellijk valt op, dat dit Ontwerp, hoewel afkomstig van
denzelfden man als het Wetsvoorstel in 1930, een principieel
andere richting uitgaat, welke men kort kan karakteriseeren als
terugkeer tot de straf.
Interessant is Kr y I enk o's verdediging van zijn nieuw standpunt, zooals hij deze in een vergadering van de Communistische
Academie en in de Sovjetskaja Justizia ten beste gaf.
Openlijk erkende hij, dat de sedert 1924 gevolgde gedragslijn,
waarbij het strafrecht geheel in sociaal-beveiligingsrecht was opgelost, een misgreep is gebleken. Men heeft de opvoedende en generaalpreventieve werking der straf door de invoering van het aan het
Sovjet-systeem "innerlijk vreemde en in wezen kapitalistische" (!)
instituut van maatregelen ter sociale bescherming, ontoelaatbaar
onderdrukt.
Het Ontwerp- I 935 wil dan ook in hoofdtrekken terugkeeren tot
de beginselen van het Wetboek van 1922.
Critiek op het Ontwerp- I 930.
Nochtans acht Kr y 1 enk 0 het niet gerechtvaardigd, zijn Ontwerp van 1930 voetstoots te veroordeelen. Ondanks talrijke tekortkomingen beantwoordde dit Ontwerp in wezen aan de eischen van
crimineele politiek voor dien tijd. Het ging toen om een revolutionaire idee, bepaald door de doorvoering der socialiseering, in 't
bijzonder op het platteland.
Het is te begrijpen, aldus de Commissaris van Justitie, dat in
deze periode, waarin de socialiseering in een overmatig snel tempo
op ongeoorloofde wijze geforceerd werd, ook het strafrecht van
"excessen naar links" niet vrij bleef.
Deze overdreven koers naar links van het Ontwerp- I 930 is naar
drie zijden aan den dag getreden.
Allereerst in de reeds genoemde onderschatting van het begrip
der straf en in de mislukte poging, in de plaats daarvan het maatregelen systeem radicaal door te voeren. Te vroeg en psychologisch
onjuist was in de tweede plaats geweest het hiermee samenhangende
streven van het Ontwerp, de rechterlijke straftoemeting uit te
schakelen en door een star systeem van maatregelen te vervangen.
Men had veel te weinig waarde gehecht aan de volksopvattingen
over het misdrijf en de daaraan verbonden rechtsgevolgen.
"De fout was, dat we ons er op hadden toegelegd, alles wat
irrationeel was, uit onze strafpolitiek uit te bannen, en daarbij
vergaten, dat dit irrationeele nog in het bewustzijn van mi1lioenen
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arbeiders is geworteld, en juist daarom een werkelijke macht vormt,
waarvan men zich niet zonder meer kan afmaken met logische beschouwingen over de zinneloosheid van deze overgeleverde opvatting. Des te grooter was onze fout evenwel daarom omdat wij
meteen ook als irrationeel veroordeelden al datgene waarvan de
ervaring in de strafpolitiek ons geleerd had, dat het rationeel was" 6).
De ernstigste fout echter ligt, volgens den samensteller zelf, in
de practische uitschakeling van een Bijzonder Deel, aangezien men
aan de wettelijke omschrijvingen in het Bijzonder Deel slechts een
exemplarische beteeKenis toekende en den rechter er niet aan gebonden
achtte.
Karakter van het nieuwe Ontwerp.
Het nieuwe Ontwerp gaat uit van andere principes.
Daar is allereerst de wederinvoering van de straf, met afschaffing
van de maatregelen ter sociale bescherming.
In de toekomst zal niet meer het beginsel van preventie het richtsnoer geven, maar dat van repressie van een plaats gehad hebbenden
inbreuk op de rechtsorde.
K r y I enk 0 gaat thans zelfs zeer ver in zijn waardeering van
de straf. Hij erkent namelijk, dat deze laatste de onmisbare basis
behoort te zijn van iedere gezonde crimineele politiek.
Doch men zie geen vergeldingselementen in de straf. In overeenstemming met artikel 9 , lid 2 , van het geldende Wetboek. verklaart
artikel 14 van het Ontwerp, dat de straf zich vergelding, toevoeging
van lichamelijk leed en kwetsing van de menschelijke waardigheid
niet tot taak stelt.
Doel is " vernietiging van de oppositie van klassevijandige en
boosaardige elementen en verbetering van degenen, die daarvoor
ontvankelijk zijn, voorts opvoeding van zwakke elementen onder
de arbeiders door middel van toepassing van maatregelen van dwangopvoeding en van strenge maatregelen tegenover degenen, wier
handelingen voor den opbouw van het Socialisme gevaarlijk zijn."
En ten slotte is de straf "weliswaar een wapen tegen individueele
personen, die misdrijven begaan hebben, tegelijkertijd echter behoort
ze als preventieve bedreiging dienst te doen en het socialistisch rechtsgevoel der arbeiders te versterken" 7) .
Noodzakelijke consequentie van deze opvatting, waarbij de
generaal-preventieve functie van de straf nadrukkelijk op den voor6) Kryl e nko. in Sovjetskaja Justizia, 1 935 , Nr.
vertaling van M a u r ach, t.a.p.
7) Artikel 14 van bet Ontwerp.
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11 ,

volgens Duitsche

grond wordt geschoven. is. dat de sanctie zich slechts richt tegen
toerekeningsvatbare personen. In artikel 14 wordt dienovereenkom stig verder bepaald : .. Straf wordt door de rechtbank slechts tegen
die personen uitgesproken. van wie gebleken is. dat ze toerekenbaar
zijn ten aanzien van het begane delict."
Naast den tenugkeer tot de straf valt als tweede grondtendenz van
het Ontwerp- I 93 5 aan te wijzen de wederinvoering van een Bijzonder Deel. dat bindend zal zijn voor den rechter. In tegenstelling tot
1930 wordtJ aan elk wettelijk omschreven strafbaar feit een bepaalde strafsanctie vastgeknoopt.
Deze strafbedreigingen moeten. volgens K r y I enk o. eenerzijds
noodzakelijk zeer scherp zijn. om een meedoogenlooze bestrijding
van den klassevijand te vergemakkelijken. anderzijds - in tegenstelling tot het starre systeem van 1930 - binnen het wettelijk
raam een groote vrijheid in de straftoemeting voor den rechter openlaten, om .. doseering" van de straf (niet naar vergeldingsbeginselen.
maar volgens eischen van doelmatigheid !) mogelijk te maken.
Analoge toepassing van de strafwet is geoorloofd. maar zal binnen
enge grenzen moeten worden gehouden. Voor de principiëele' rol.
welke de analogie - in tegenstelling tot de vroegere voorzichtige
sedert de resocialiseeringsperiode
hanteering van dit beginsel speelde. zal in het toekomstige strafrecht geen plaats zijn. Zij zal
zich moeten beperken tot wetsanalogie. en alleen ter noodzakelijke
aanvulling van leemten mogen worden toegepast.
Vooralsnog blijft het een open vraag, 01' dit Unie-ontwerp de
plaats van het geldende Wetboek zal innemen.
Nochtans, van eenzelfden geest als in het zooeven besproken
. systeem tot uiting komt. zijn verscheidene reeds vóór en ook sedertdien uitgevaardigde. bijzondere Wetten doortrokken. waarvan de
voornaamste een afzonderlijke behandeling zullen vinden in de
volgende hoofdstukken.
In het tegenwoordig verband wil ik thans - zij 't al slechts
summier. omdat het strafprocesrecht in het bestek mijner studie een
ondergeschikte plaats inneemt - de ten aanzien van het strafprocesrecht voorgestelde wijzigingen memoreeren. voorzooverre deze van
essentieel belang zijn met betrekking tot de in dit proefschrift behandelde materie.
Het feit. dat Kr y I enk 0 onlangs 8 ) gedeeltelijk van zun
functies ontheven is. beeft misscbien de kans. dat het door hem
geredigeerde Wetsontwerp zal worden ingevoerd. verminderd.
8) September 1937.
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§

2.

WETSVOORSTELLEN INZAKE HET STRAFPROCESRECHT.

Sedert den aanvang van de resocialiseeringsperiode had men het
Wetboek van Strafprocesrecht vrijwel geheel buiten werking gesteld.
De rechten van den verdachte werden op verschillende manieren
beperkt of ter zijde geschoven. Zoo werd het gewoonte, verdedigers
buiten de rechtszitting te sluiten, ook in die gevallen, waarin de
Wet hun aanwezigheid bindend voorschrijft 9).
Getuigenverhooren werden meer en meer ten gunste van een
schriftelijke afwikkeling beperkt, en hand in hand daarmee ging
een steeds toenemende vonniswijzing bij verstek, terwijl deze in
de Wet toch slechts in een klein aantal gevallen toegestaan was 10) .
De schriftelijke en geheime procedure won hoe langer hoe meer
veld, ten koste van de mondelinge.
V i s h ins k y merkt op : " Ons " geldend" Wetboek van Strafprocesrecht geldt in werkelijkheid in het geheel niet ; zelfs die voorschriften, welke niet op bevel van het Volkscommissariaat van
Justitie of door interpretaties van het Hooggerechtshof in plenaire
zitting zijn ter zijde gesteld, zijn in de practijk Of in het geheel
niet van kracht, àf slechts inzooverre, als de rechter tot toepassing
dier bepalingen geneigd is" 1.1) .
Op deze wijze wilde men, naast een beoogde vereenvoudiging van
het strafproces, de volkomen uitschakeling van den verdachte als
rechtssubject bereiken : deze laatste is immers vermoedelijke klassevijand - en tegenover zoo iemand behoeven processueele garanties
niet in acht genomen te worden 12) .
De gevolgen van deze practijk moeten wel catastrophaal zijn,
want anders is het onverklaarbaar, dat de Sovjet juristen niet alleen
openlijk, zonder eenige vergoelijking, misstanden op dit terrein veroordeelen, maar het zelfs wagen, de juistheid van den theoretischen
achtergrond van deze ontwikkeling te betwijfelen.
~Aangemoedigd door de boven gereleveerde rede van Sta I i n
durfde men in 1935 voor't eerst sedert het bestaan van den Sovjetstaat, in 't publiek een lans te breken voor de onbeperkte garantiefunctie van het recht 13) .
9) A rtikel 55 W .v.Sv. . F r eu n d, S. 228 .
Artikel 265 W .v.Sv .• idem, S. 276 .
U ) Volgens Duitscbe vertaling van M a u r a c b . Grundlagen und Tendenzen
der Strafprozeszreform in der Sovjetunion, Z.f.O.E.R .. 1935/36. S. 643.
~ ) M a u ra c b. t .a.p .
.13 ) Deze eiscb werd met groote beslistheid gesteld en werd zelfs gemeengoed.
10)
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De hervormingsvoorstellen betreffende het strafproces berusten op
de besluiten van de - op instigatie van den Raad van Volkscommissarissen der U.d.S.S.R . en het Centraal Uitvoerend Comité bijeengeroepen - eerste Unie-conferentie van de leden der zittende
en staande magistratuur in April 1934. Zij bieden in vergelijking
met het bestaande Wetboek feitelijk weinig nieu ws. Het gaat er bij
het streven naar rechtszekerheid voornamelijk om. of het mogelijk
zal zijn. de Wet weer tot gelding te brengen. Voor een groot deel
zal dit afhangen van de op dit terrein bevoegde organen. En het
is de vraag. of deze de wettelijke bepalingen zullen eerbiedigen.
Het nieuwe Ontwerp wil om enkele belangrijke gedachten
naar voren te brengen - het zwaartepunt van het proces verleggen
naar het vooronderzoek. Toen hiertegen bezwaren werden geopperd.
schroomde V is h ins k y niet. de voor een Sovjetjurist wel
stoutmoedige uitspraak te doen. dat er geen enkele reden was. een
goed instituut uit het strafproces te verwijderen. omdat er bourgeoise
voorbeelden van zijn aan te wijzen : .. We moeten voor ons strafprocesrecht alle positieve elementen gebruiken. die wij van de burgerlijke cultuur kunnen overnemen. "
De in artikel 5 van het Ontwerp gegeven waarborg tegen willekeurigen inbreuk op de persoonlijke vrijheid is niet nieuw 14). Maar
wel de bepaling van artikel 13. waardoor aan de rechtbanken en
de vervolgingsambtenaren de verplichting opgelegd wordt. den verdachte in elk stadium van het proces in kennis te stellen van de
hem toekomende rechten.
Typeerend voor de bestaande toestanden is. dat in artikel 31
foItermethoden bij opsporings- en vooronderzoek verboden worden.
Aan den verdediger wordt ongeveer dezelfde plaats toegekend als
volgens het Wetboek van 1922.
Het Ontwerp laat voor klassegenooten en klassevijanden dezelfde
procesregelen gelden. al zal voor bijzondere politieke delicten de z.g.
lex-K i r 0 v blijven gelden 15) .
Over dit punt evenwel voeren de geleerden een verbitterden strijd.
V ooraanstaande mannen als K r y I enk 0 en R u bin s t e i n
achten de algemeene procesregelen voor het politieke proces niet
hetgeen o.m . hieruit valt op te maken. dat zij in een leerboek van strafprocesrecht
te vinden is. Zie M a u ra c h. S. 647.
14) Artikel 5 van het geldende Wetboek zegt reeds. dat niemand van de vrijheid kan worden beroofd. dan in de gevallen en op de wijze. welke bij de W et
voorzien zijn. Zie Fr e u n d. S. 2 I 6.
15) Deze wordt in de volgende bladzijden besproken.
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noodzakelijk. Indien hun opvatting wettelijke basis zou krijgen.
zou de rechtszekerheid voor velen weer illusoir worden.
Evenals het Ontwerp voor het materieele strafrecht is dit wetsvoorstel uitgewerkt als Ontwerp voor de geheele Unie. en kan over
eventueele invoering nog niets gezegd worden.
Wij willen thans zien. in hoeverre de dringende noodzakelijkheid
van processueele waarborgen voor den verdachte in de positieve wetgeving uitdrukking heeft gevonden.
§ 3. DE BETEEKENIS VAN DE AFSCHAFFING VAN DE
O.G.POE ALS RECHTSPREKEND ORGAAN.

Een belangrijke stap tot verkrijging van eenige rechtszekerheid
beteekende oogenschijnlijk de Wet van 10 Juli 1934. welke aan de
G.P.Oe-organen de bevoegdheid ontnam tot het vellen en executeeren
van doodvonnissen. alsmede tot het opleggen van gevangenisstraf
voor langer dan vijf jaar.
Tegelijkertijd werd aan het nieuwgecreëerde Uniecommissariaat
voor Binnenlandsche Zaken het opsporingsonderzoek ter zake van
politieke delicten opgedragen. terwijl aan den krijgsraad van het
Hooggerechtshof, aan de bijzondere oorlogsrecht banken en de gewone
gerechten werd opgedragen, vonnis te wijzen in de gevallen, waarin
bovengenoemde strenge maatregelen moesten worden toegepast.
Hiermede was de geheime politieke macht van de gevreesde G.P.Oe
grootendeels gebroken. Kort en bondig maakte de Wet van 10 Juli
een eind aan de uitgebreide - niet door wettelijke regelen beperktewerkzaamheid van de G.P.Oe op het gebied der rechtspraak, zeer
ten bate oogenschijnlijk van de rechtszekerheid, welke door de practijken van dit orgaan wel het sterkst bedreigd werd 16).
Evenwel, de verbetering was slechts schijnbaar. Niet alleen werd
de vroegere chef van de G.P.Oe tot Volkscommissaris van Binnenlandsche Zaken benoemd, maar ook werden enkele maanden nadien
eenige Wetten uitgevaardigd, welke feitelijk weer de oude toestanden
van onzekerheid te voorschijn riepen.
Bij de Wet van 5 November 1934 werd aan het Uniecommissariaat
voor Binnenlandsche Zaken de bevoegdheid gegeven, langs administratieven weg aan verdachte personen, wien concrete staatsgevaarlijke handelingen niet ten laste konden worden gelegd, maatregelen
op te leggen als:

16)
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Zie Hoofdstuk III, § 3. en Hoofdstuk IV. §

1.

verbanning naar ver verwijderde streken voor den tijd van 5 jaren;
uitwijzing uit een bepaald gebied voor gelijken tijdsduur;
opsluiting in werkkampen (!) voor gelijken tijdsduur,
terwijl aan de verdachten geen enkel rechtsmiddel werd toegekend 17).
Ten slotte bleef er nog een leemte over:
In zooverre de rechtbanken competent waren in politieke zaken,
golden voor de behandeling van deze laatste de bepalingen van het
Wetboek van Strafprocesrecht, zij 't al door de practijk aanzienlijk
"vereenvoudigd". Zulks sloot in, dat er voor de politieke verdachten
altijd nog een zekere - zij het ook geringe - garantie bestond
door publiciteit, verdediging, rechtsmiddelen, etc., een waarborg,
welke bij bepaalde processen voor de overheid nog wel eens lastig
kon worden.
De lex-K i r 0 v.
In zekeren zin kwam de moord op Kir 0 v, I December 1934,
den autoriteiten dus niet ongelegen, omdat dit vooral een gereede
aanleiding schiep voor de uitvaardiging van een Wet, waardoor de
laatste hinderpaal voor rigoreuze procesafwikkeling verdween.
De Sov jetleider Kir 0 v van Leningrad verloor op genoemden
datum het leven tengevolge van een aanslag, welke blijkbaar het
resultaat was van een wijdvertakte samenzwering.
Onmiddellijk na dezen moord - denzelfden dag nog - vaardigde de Regeering een Wet uit, waarbij de rechtbanken zakelijk
dezelfde bevoegdheden ontvingen, welke de G.P.Oe vroeger bezat,
n.l. om in geheim proces politieke strafzaken snel te berechten en
bet doodvonnis op staanden voet ten uitvoer te leggen.
De tekst der Wet luidt:
"Het Centraal Uitvoerend Comité der Unie bepaalt :
De in de Unierepublieken geldende regelen van strafprocesrecht
worden met het oog op de opsporing en behandeling van strafzaken,
betreffende vorming van terroristische organisaties en terroristische
daden tegen functionnarissen van de Sov jetregeering als volgt gewijzigd:
Art. I. Het opsporingsonderzoek moet binnen 10 dagen worden
afgesloten.
Art. 2. De aanklacht moet den verdachten 24 uur voor de behandeling ter terechtzitting ter hand gesteld worden.
17)

Zie Z.f.d.ges.Str., 1937, S. 750.
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Art. 3. De behandeling ter terechtzitting heeft plaats, zonder dat
de partijen daarbij aanwezig mogen zijn.
Art. 4. Ten aanzien van het vonnis is noch cassatie, noch gratie
mogelijk.
Art. 5. De doodstraf moet onmiddellijk na de uitspraak van het
vonnis voltrokken worden" 18) .
De G.P.Oe-organen zijn uitgeschakeld, maar overigens is er hoegenaamd niets veranderd 19).
•
Zoo heeft de Wet van 10 Juli 1934 in wezen geen verbetering
gebracht, omdat, wat met de eene hand gegeven werd, met de
andere weer teruggenomen werd.

Het Habeas lcorpus-recht in de Grondwet van
5 December 1936.
Waar we tot nu toe in de positieve wetten nog niet de in den
jongsten tijd gewenschte "bescherming van de menschenrechten"
vonden neergelegd, zullen we onderzoeken, inhoeverre de nieuwe
Grondwet waarborg schenkt tegen lichtvaardig ingrijpen in de sfeer
der individuèele vrijheid.
De groote reclame, die van Russische zijde voor deze "democratische" staatsregeling is gemaakt. wekt goede verwachtingen.
Wanneer we het hoofdstuk der vrijheidsrechten doorlezen, stuiten
we - voor 't eerst sinds jaren - op een artikel, dat den burgers
de onaantastbaarheid van hun persoon tegen willekeurige ingrepen
waarborgt.
"Niemand kan in hechtenis worden genomen anders dan volgens
het besluit van het gerecht of met toestemming van den procureur",
zegt n.1. artikel 127.
Vooral in verband met artikel 112; "De rechters zijn onafhankelijk en alleen ondergeschikt aan de wet" 20), schijnt de hier genoemde waarborg een sterke te zijn. Immers, tot nu toe was de
rechterlijke macht onderworpen aan het Centraal Uitvoerend
Comité.
18) Z.f.O.E.R .• 1934135. S. 328. alwaar men ook inleidende opmerkingen
van Dr M a u r ach kan vinden.
Zie ook V iet 0 r Ser g e, Destin d' une Révolution, p. 75. 97.
19) .. Devenues par trop odieuses. les sanctions administratives peuvent être
abrogées et remplacées par l'activité de tribunaux - d'ailleurs tout à fait ad ministratifs - siégant à huis cios. n'admettant aucune défense et n'offrant par conséquent aucune garantie aux accusés" (11 iet 0 r Ser g e. t.a.p.).
20) Dit artikel moet natuurlijk nader uitgewerkt worden in de Wet op de
Rechterlijke Organisatie.
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Maar zullen de rechtbanken nu ook werkelijk onafhankelijk
worden?
Een bevestigend antwoord op deze vraag is zeer betwistbaar,
gelijk reeds blijkt uit het feit, dat zich in de Russische pers hieromtrent een discussie ontspon tusschen drie hooge functionarissen in
den staat, n.l. den procureur-generaal der Unie, den Volkscommissaris van Justitie en den voorzitter van het Hooggerechtshof van
den Bond, waarbij ieder zijn superioriteit in rang boven den ander
volhield 21) .
Kr y 1 enk 0 preciseerde in de Komsomolskaja Prawda van 27
Juni 1936 naar aanleiding van het Ontwerp-Grondwet de " onafhankelijkheid" van den rechter aldus, dat zij niet beteekent onafhankelijkheid met betrekking tot de staatspolitiek. Aan deze laatste
blijft de rechter volgens hem gebonden Z2). Trouwens, indien dit
niet het geval zou zijn, dan beteekende de nieuwe Grondwet ten
dezen een breuk met het z.g. " juridisch-relativisme" van L e n i n 23).
Van een zóó radicale koersverandering is echter, voorzoover mij
bekend, geen sprake. Doch zoolang de Grondwet niet ingevoerd is,
kan men dienaangaande nog niets met zekerheid zeggen.
Om zich geen verkeerd denkbeeld van het Habeas corpus-recht
volgens de Russische Grondwet te vormen, moet men tevens letten
op de bevoegdheden van het Openbaar Ministerie.
Zonder besluit van de rechtbank kan de procureur inhechtenisneming bevelen. Tegenover hem geldt de onaantastbaarheid van de
persoon niet. Hij kan - onafhankelijk als hij is - op eigen gezag
beslissen, wie zonder rechterlijke machtiging in hechtenis genomen
zal worden 24 ).
Zl) L ' organisation actuelle de la J ustice pénale en U.R.S.S ., par Dr M i c hel
Fr i die f f. (attaché à I'Institute de droit comparé de I'Université de Paris). In
Revue des sciences criminelIes et de droit pénal compré . 1 ère année. p. 539 .
22) Ibidem. noot 3 .
23) Zie Hoofdstuk I. § 2.
24) Zie artikel 113-II7.
De volledige tekst is in Engelsche vertaling te vinden in het tüdschrift van de
Carnegie Endowment: International Concilation. Febr. 1937.
Artikel 113 geeft den procureur-generaal der Unie "het hoogste toezicht op de
nauwkeurige uitvoering van de \Vetten door alle Volkscommissariaten en de aan
deze ondergeschikte instellingen . evenals door afzonderlijke ambtelijke personen en
door burgers van de U.d.S.S.R."
Artikel 1 1 7 verklaart de organen van het O .M. onafhankelijk van alle plaatseIÜke organen en alleen ondergeschikt aa n den procureur der Unie.
C.f. hetgeen Dr Kar 1 Bra u n i a s (Sektionsrat und Priv. Doz. an der Universität Wien). zegt in ZÜn artikel Die Grund- und Freiheitsrechte nach dem
Entwurf der neuen Sowjetverfassung. in Zeitschrift für Oeffentliches Recht. 1936.
Heft 5. S. 615.
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"Wether such extra-judicial arrests wi11 number scores or
thousands is left to political guess.
There is small chance, however, that by free abstinention this
discretionary power will fall into disuse", merkt A r nol d
B re c h t op 25).
Vooreerst lijkt die kans ons zeer gering, omdat er juist nu vrijwel
geen dag voorbijgaat, zonder dat er berichten binnen komen van
arrestaties op groote schaal 26) .
Artikel 1 1 I, dat de processueele rechten der verdachten waarborgt, bevat in cauda uenenum. Het belooft openbare behandeling
van alle zaken, waarbij het den beschuldigde recht op verdediging
garandeert, " voorzoouer de wet geen uitzonderingen voorziet".
Dit houdt in, dat de zooeven besproken lex-K i r 0 v onveranderd
van kracht blijft, hetgeen juist dezer dagen duidelijk is gebleken uit
het proces tegen Toe c h a t sc he w ski c.s., die binnen 24 uur.
nadat hun de aanklacht was medegedeeld. ter dood gebracht werden.
zonder dat zij gelegenheid gekregen hadden. zich te verdedigen.
De volgende woorden van A r nol d B ree h t, geschreven
voordat de stroom van arrestaties tegen "klassevijanden, saboteurs,
Trotzkisten" loskwam, meen ik. mede op grond van de jongste
ervaringen ter zake. te mogen onderschrijven: .. There will be no
inviolability of the pers on in Soviet-Russia" 27).
Zoo is tot nu toe in de algemeene wetgeving van een verhoogde
zorg voor de rechten van den mensch weinig gebleken.
We moeten thans nog bespreken eenige belangrijke bijzondere Wetten van de laatste jaren, welke een fundamenteele koersverandering
verraden.

'26) Ar nol d B r e c h t. The New Russian Constitution. in Social Research.
An international Quarteiy of Political and social Science. May 1937. p. 157-19°.
26) Mei. Juni. Juli 1937.

27) P. 177.
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HOOFDSTUK VliJ.

STRAFRECHT EN JEUGD.
De voornaamste partieele herziening waarin de geest van het
Ontwerp- 1935 duidelijk uitkomt. is de Wet van 4 April 1935
geweest. waarbij het jeugdrecht een opzienbarende verandering
onderging.
Tot nog toe werd gezwegen over dit belangrijke onderdeel van
het strafrecht. In dit hoofdstuk zal ik trachten deze stof in haar
geheel te behandelen. opdat de beteekenis van den radicalen omzwaai.
welke het jaar 1935 bracht. duidelijk in .t oog springt.

§

I.

WETTEN MET BETREKKING TOT MINDERJARIGEN.

In de eerste jaren der Revolutie trad bij de bestrijding van de
jeugdcriminaliteit de opvoedingsgedachte van meet af sterk naar
voren.
Een Wet van 14 Januari 19 18 schafte rechtbank en gevangenis
voor kinderen en minderjarigen af. Voor jeugdigen tot 17 jaar werden commissies voor de aangelegenheden van minderjarigen in het
leven geroepen. die bevoegd waren de jeugdigen in vrijheid te laten
of hen te zenden naar een opvoedingsgesticht.
Doch voor een zoo vooruitstrevende regeling bleek de tijd nog
niet rijp.
Door den wereldoorlog en den daaropvolgenden burgerkrijg. alsmede door den chaos. welke het oorlogscommunisme schiep. hadden
de verwildering en de misdadigheid van de jeugd ontstellende afmetingen aangenomen. Daarbij kwam. dat het den commissies aan
geschoolde krachten ontbrak. Om deze beide redenen bleef het werk
der commissies zonder resultaat 1) .
Na twee jaren. 19 December 1919. kwam er derhalve reeds verandering: slechts voor kinderen beneden 14 jaar werden geen andere
dan opvoedingsmaatregelen toegestaan. Ten aanzien van jeugdige
1) Nat h a n Be r man. Juvenile Delinquency, the Family and the Court in
the Sovjet, in The American Journalof Sociology, Maart 1937, p. 684-692, in
't bijzonder p . 691.
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personen van 14-18 jaar liet men de keuze tusschen opvoeding en
straf vrij. Indien de Commissie straf noodzakelijk achtte, volgde
verwijzing naar de volksrechtbanken. Deze mochten aan minderjarigen echter geen gevangenisstraf opleggen 2).
Het Wetboek van 1922 bepaalt het volgende ten aanzien van
minderjarigen:
Artikel 18: "Kinderen beneden de 14 jaar worden niet gestraft,
evenmin als jeugdigen van 14-16 jaar, in geval de commissie voor
aangelegenheden van minderjarigen meent zich bij de laatsten tot
medisch-paedagogische maatregelen te kunnen beperken."
Niet in de Wet omschreven vindt men, wat verstaan wordt onder
een maatregel, die medisch-paedagogisch op betrokkenen moet inwerken. De Wet had waarschijnlijk op 't oog maatregelen als: vermaning, ondertoezichtstelling van ouders, verwanten etc., aanwijzing
van een bepaald beroep, onderbrenging in een school. in een kindertehuis. sanatorium of opvoedingsgesticht, onderbrenging in speciale
afgezonderde afdeelingen van psychiatrische ziekenhuizen 3) .
Artikel 18a stelt nader vast, dat kinderen van 14-16 jaar door
het gerecht slechts tot straffen, niet hooger dan de helft van het
maximum voor volwassenen, mogen veroordeeld worden.
De straf voor jonge menschen van 16-18 jaar, aldus artikel 18b.
moet steeds een derde beneden het maximum voor volwassenen
blijven.
Het jaar 1926 brengt in het jeugdrecht geen verandering 4). In
het nieuwe Wetboek vindt men als maatregelen van medisch-paedagogisch karakter genoemd:
a. teruggave aan ouders. voogden of verwanten;
b. plaatsing in bijzondere opvoedingsgestichten 5) .
Uitdrukkelijk verklaart artikel 22. dat de uiterste maatregel: doodstraf door den kogel, niet kan toegepast worden op personen. die op
het moment van het misdrijf den leeftijd van 18 jaar nog niet
bereikt hebben 6).

§ 2. ERNSTIGE MISDADIGHEID ONDER VIGUEUR
DEZER WETTEN.
Onder vigueur van deze regeling waren de toestanden allesbehalve
bevredigend. Er is geen ander land. dat zoo geteisterd is, en nog
2) Zie voor deze wetten Z .f.O.E.R., 1934/35 . s. 585.
3) Fr e u n d, S. 106, in een noot bij dit artikel.
4) Ga 11 a s, S. 11, artikel 12 van het Wetboek.
5) Artikel 25. Zie ook artikel 26.
6) De uitzondering geldt ook vrouwen tijdens zwangerschap.
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wordt. door tallooze benden van zwervende en van misdaad levende
kinderen.
Hoogst ernstig was de toestand reeds in I 927. Voornamelijk in
de groote steden. Huizende in hoekjes van de stations. in ruïnes van
huizen. in holen. overal waar maar een beschut plekje te vinden is.
maakte reeds toen die vagabondeerende jeugd de groote steden onveilig.
De oorzaken dier vagabondage wortelen - schreef M a u ra c h 7)
in 1928 - meer dan in de burgeroorlogen en de daardoor ontstane
daling van het zedelijkheidsniveau. in de regeeringspolitiek ten aanzien van opvoeding en gezinsleven. De minachting voor de in andere
landen algemeen geldende opvattingen over huwelijk en gezin. die
als "kleinburgerlijk" werden gebrandmerkt. heeft zich al spoedig
gewroken.
Wel bestonden en bestaan er ook nu gestichten voor de verwaarloosde jeugd. waarin op genezing gerichte behandeling bij reeds
begonnen verwaarloozing. en prophylactische behandeling ten aanzien van alleen staande kinderen. toegepast worden. Maar de resultaten van die verpleging moet men niet te hoog aanslaan. In
werkelijkheid zijn massa-ontvluchtingen uit deze gestichten een dagelijksch gebeuren. zegt Pro f. Mak I e c 0 v in zijn in 1927
verschenen boek De bestrijding van de vagabondage der jeugd in de

U.d.S.S.R .8 ).
Hoe diep vaak het zedelijk verval bij die kinderen was. blijkt uit
zijn mededeeling. dat van de in inrichtingen opgevangen minderjarigen een opvallend groot percentage tusschen 8 en 14 jaar met
venerische ziekten besmet was. terwijl bij meisjes van dienzelfden
jeugdigen leeftijd veelvuldig prostitutie voorkwam.
In verband met de onmogelijkheid. om die groote scharen verwaarloosde kinderen van staatswege te verzorgen. moet ook gezien
worden de uitvaardiging van een afzonderlijke Wet met betrekking
tot adoptie. Reeds in het ontwerp van het Burgerlijk Wetboek was
deze laatste (welke sedert 19 I 8 als in strijd met de socialistische
grondbeginselen. verboden was geweest 9) ) weer toegestaan. De
regeering wachtte echter de invoering van het geheele Burgerlijke

7) Z .f.O .R. , 1928 , S. 390/39 x.
8) Het boek is in het Russisch geschreven. Ik neem deze mededeelingen over
uit de bespreking, die Maurach geeft in Z .f .O.R., 1928, S. 3901391.
Ook thans zijn de toestanden niet gunstiger, naar uit het vervolg van dit
Hoofdstuk zal blijken.
9) Art. 183 Wetboek betrekkelijk acten va n den burgerlijken stand, huwelijks -
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Wetboek niet af. maar kondigde in deze afzonderlijke Wet de op~
heffing van het adoptieverbod aan 10) .
De Russische bladen en geschriften konden de troostelooze toe~
standen niet verzwijgen.
Vóór I 929 kon men in de pers lezen: "Geheele troepen van onze
kinderen, duizenden en tienduizenden in aantal, zijn gedoemd om
ten onder te gaan, moreel en physiek" 1'1).
"De arme, kleine, verlaten kinderen vluchten naar de steden om
den hongerdood te ontkomen. Uitgehongerd, met lompen bedekt,
rillend van de koorts, slapen zij onder de ketels, waarin asphalt
gekookt wordt, in publieke privaten, op mestfaalten. Zij worden
weggejaagd, gestompt, geranseld. Hun lippen worden weggevreten
door lupus, hun tandvleesch bloedt. Velen zijn zóó uitgeput, dat
zij de kracht niet meer hebben om te bedelen" 12) .
"Zeven millioen verlaten kinderen zijn officiëel geregistreerd en
80.000 daarvan zijn in gestichten onder dak gebracht. Hoeveel méér
zwerven er nog door Rusland" 13) .
"Misdaden, door kinderen gepleegd, zijn tegenwoordig tienmaal
talrijker dan vóór den oorlog" 14) .
"Wanneer de honger ondraaglijk wordt en niemand geeft, steelt
het kind : eerst brood, later alles, waarop het de hand kan leggen.
Geweld en list gaan weldra een rol spelen. Om meer kans van slagen
te hebben, vereenigen deze ongelukkige kleinen zich tot troepen en
worden langzamerhand werkelijke misdadigers. Misdaad viert hoogtij

en familierecht en voogdij. 1919 . in de uitgave van Dr A. B u rik s en Mevr.
G . B u rik s-v. d. L. v. d. H . luidt :
" Na de inwerkingtreding van deze Wet is adoptie van eigen en vreemde kinderen
verboden. Alle adoptie van dien aard na het in dit artikel genoemde tijdstip
vestigt geen enkel recht noch eenige verplichting voor adoptanten en geadopteerden. "
(De vertalers zijn verantwoordelijk voor dit Nederlandsch 1) .
Zie ook Fr eu n d. Das Zivilrecht Sovjetruszlands. S. 14.
U)) Pro f. M . G r ö din g e r. (te Minsk) . Zur Reform des Familienrecht3
in der U .S .S .R.. Z .f.O .R .• 1927. S. 33-41 . schrijft op S. 35 :
.. Ist es doch offenkundig. dasz der Staat. wenigstens temporär nicht in der
Lage ist. die grosze Schar der nahrungs-. erziehungs- und schutzbedürftigen
Waisen und verwahrlosten Kinder auf seine Kosten zu unterhalten. Hier müssen
eben die Bürger selbst Hilfe leisten, und als eines der wirksamsten Mittel. dieses
Ziel mit Erfolg zu erreichen. wird die Adoption bezeichnet. welche übrigens in
der R .S.F.S.R . noch vor der Bestätigung des ganzen Kodex. sozusagen pränumerando. eingeführt wurde" .
11) Aldus de vrouw van K a I i ni n.
12) Uit het blad De Communist. te Charkow.
13) Aldus de weduwe van L e ni n.
14) Bolsjewistisch tijdschrift voor psychiatrie en neurologie.
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onder hen. De jonge meisjes verdienen hoofdzakelijk de kost door
prostitutie.
"Eén blik op de Verslagen van de Commissies voor Minderjarigen
is voldoende om te constateeren, dat allerlei geslachtsziekten, misbruik van cocaïne en van alcohol, perversiteit, met alle vreeselijke
gevolgen daarvan, ongehinderd voortwoekeren onder deze buiten elk
toezicht levende kinderen" 15).
"De kinderen vormen op straat een gevaar. De Regeering kan niets
meer voor hen doen" 16).
"De Huligans (d.i. de verzamelnaam voor degenen die met opzet
misdrijven als zaakbeschadiging, beleediging, mishandeling, diefstal,
rooverij etc. begaan 17)) nemen niet af. Het is onmogelijk zooals
sommigen voorstellen, de kinderen in concentratiekampen op te
sluiten" 18) .
"Er wordt een geweldige toeneming van de criminaliteit onder
de minderjarigen geconstateerd. Het bandietenwezen heeft onder
kinderen aanzienlijke afmetingen aangenomen" 19).
Niettemin vertoonen de door de Sovjet juristen gepubliceerde cijfers
van het aantal kinderen, dat wegens begaan misdrijf met de Jeugdcommissies in aanraking kwam, althans tot 1929 een dalende lijn :
In 1924 werden 30.200; in I925, 29.000; in 1926, 32 . 500; in
1927, 28.000 en in 1928, 21.600 gevallen van misdadigheid wangedrag en verwaarIoozing niet inbegrepen - geregistreerd 20).
Prawda.
Ibidem.
17) De woorden tusschen haakjes zijn van mij.
Deze benden worden ook wel als " besprizorni" aangeduid.
Over de beteekenis van het woord " Huligan" zie men Z.f.O.R. 1927. S. 326 .
M .f.Kr.ps.u .Str. 1936. S. 228.
18) Mevrouw K a I i n i n.
Ik citeerde al deze voorbeelden volgens M r J . van Sc h e v i c k h a ven.
Bloemlezing uit de Sovjetpers. HoIlandsche Revue 1929. blz. 1176 en I 177.
Vergelijk ook de cijfers welke overgenomen zijn uit de Prawda en Izwestia
door W. N . Kok 0 v t z 0 f f. Le Bolchévisme à ['oeuvre, La ruïne morale et
économique dans Ie pays des Sovjets. Marcel Giard. Paris 1931. p . 168. 169.
19) Circulaire van den Volkscommissaris van Justitie. t.a.p.
20) Nat h a n Be r man. t.a.p.
Hij komt voor het jaar 192 I tot een totaal van 75 .0 00 jeugdige delinquenten
in "the Russian Unit of the Sovjet Union" . Dit kan niet juist zijn. omdat de
Unie eerst in 1924 gesticht werd.
De in den tekst aangehaalde cijfers betreffen " Sovjet Russian". Of de Unie
bedoeld is. of de R.S.F.S.R. weet ik niet. maar ik vermoed het laatste. Aan de
Sovjetstatistieken valt overigens weinig waarde te hechten.
D r R. M a u r ach. Die Sowjet-Union im Kampf gegen die Kinderkriminalität.
M.f.Kr.ps. u.Str. 1936, S. 2 I 5~2 36 . merkt op : "Mehr als anderwärts ist der
'16)

16)
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§ 3·

DE OMZWAAI IN 1935.

De wetgever ging aanvankelijk voort in de ingeslagen richting:
nog sterker werd de opvoedingsgedachte geaccentueerd.
In een Novelle van 30 Oct. 1929 werd zonder uitzondering verboden, kinderen beneden 16 jaar te straffen 21) .
Ti'wee jaar geleden kwam echter de omzwaai:
In schril contrast met de Novelle van 1929 staat de Wet van
7 April 1935, die de richtlijnen uit het Wetboek nog slechts laat
gelden voor kinderen beneden 12 jaar, en voor ouderen. wanneer
zij een misdrijf begaan, niet in artikel 1 genoemd. Doch practisch
valt bijna heel de jeugd-criminaliteit onder de Wet van 1935. omdat
de in artikel 1 genoemde misdrijven juist de overweldigende meerderheid vormen, n.l. 75 :%-85 % van alle door kinderen gepleegde
misdrijven 22) .
De tekst der eerste artikelen van deze U nie-Wet luidt :
"Teneinde zoo snel mogelijk een einde te maken aan de jeugdcriminaliteit stellen het Centraal Uitvoerend Comité en de Raad
van Volkscommissarissen van de U.d.S.S.R. het volgende vast:
Art. 1. "Jeugdige personen, vanaf 1 2 jaar, van wie bewezen is,
dat ze zich hebben schuldig gemaakt aan diefstal. geweld, lichamelijk
letsel, verminking, doodslag of poging daartoe. moeten voor de strafrechtbank worden geleid en zijn onderworpen aan alle strafmaatregelen."
Art. 2. "Personen, van wie bewezen is, dat ze zich hebben
schuldig gemaakt aan het aansporen of verleiden van minderjarigen
tot deelneming aan onderscheidene delicten. alsmede het toelaten,

Wert jeder Statistik in der U.d.S.S.R. fragwürdig" .
Ook Kr y I enk 0 is, naar uit de Sovjetskaja Justizia. Nr 5 van 1937 blijkt,
overtuigd dat op dit terrein nog veel verbeterd moet worden. Hij zegt daar n.l.:
" D er riesige Unterschied in den prozentualen Angaben der einzelnen Republiken
ist ein Beweis für die Miszstände, die auf dem Gebiete der Gerichtsstatistik in
den einzelnen Republiken herrschen. Man kann doch kaum annehmen, dasz
die Zahl der Verurteilten in der Ukraïne doppelt so stark zurück gegangen
sei. wie in der R.S.F.S .R. Diese Differenz bestätigt nur die Miszstände in unserer
Arbeit" (cursiveering van mij, Duitsche vertaling volgens de UdSSR-Dienst
7 Mei '37).
2'1) "Gerechtelijk-verbeterende maatregelen worden niet toegepast op minderjarigen tot 16 jaar; op hen kunnen slechts sociale beveiligingsmaatregelen van
medisch-paedagogischen aard - en wel door bijzondere rechtbanken voor jeugdzaken toegepast worden."
Artikel 12, gewijzigde redactie. Te vinden bij Ga ll as, S. I I.
22) Tekst overgenomen uit Z .f.O.E.R. , 1934135, S. 587/88 .
Zie over deze wet ook V iet 0 r Ser g e, Destin d'une Révolution. p. 214.
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dat jeugdige personen zich schuldig maken aan zwendel, prostitutie,
bedelarij enz., worden gestraft met gevangenisstraf van minstens
5 jaar. "
Voorts wordt door deze Wet artikel 50 W . v. Str.-I926 buiten
werking gesteld, hetgeen beteekent dat de rechter, door geen wettelijke bepaling meer belemmerd, vrij de zwaarste sanctiemaatregelen
op minderjarigen kan toepassen 23).
Kan hij deze kinderen ook tot doodstraf veroordeelen? Artikel I
zegt duidelijk, dat zij onderworpen zijn aan "alle strafmaatregelen".
Maar omdat artikel 22 W . v. Str., hetwelk verbiedt den uitersten
maatregel toe te passen op personen beneden 18 jaar, niet uitdrukkelijk is afgeschaft, is het niet onmogelijk, dat dit verbod in de
practijk is gehandhaafd :24) .
Eigenaardig is het, dat hier voor 't eerst weer onverbloemd van
straf gesproken wordt en dat het camoufleerende woord "vrijheidsonttrekking" plaats gemaakt heeft voor het duidelijke "gevangenisstraf" .

Dat het hier niet om een tijdelijke verandering gaat blijkt wel
hieruit, dat een van de volgende artikelen onmiddellijke verandering
in dezen zin eischt in de strafwetgevingen der verschillende Bondsrepublieken.
Enkele weken later, 3 I Mei, werd een decreet uitgevaardigd, dat
gedeeltelijk als aanvulling op genoemde Wet is te beschouwen. In
uitzicht werd gesteld verbetering en uitbreiding van de tehuizen
voor verwaarloosde kinderen, krachtdadig optreden tegen straatschenderijen en gewelddadigheden, door jeugdigen bedreven. Op de
communistische partij, de Komsomol (communistische jeugdorganisatie) en de arbeidersvereenigingen deed de overheid een beroep tot
medewerking in den strijd tegen de misdaad. Ten slotte verhoogde
zij de aansprakelijkheid d er ouders voor het gedrag en welzijn van
hun kinderen '25 ) .
23 ) Art. 50: " Bij veroordeeling van een minderjari ge van 16-18 jaar tot
vrijheidsonttrekking of dwangarbeid moet de duur. dien de rechtbank zou bepaald
hebben. indien een meerderjarige het delict begaan had. met een derde verminderd
worden. In geen geval mag de duur van de sociale beveiligingsmaatregel langer
zijn dan de helft van den tijd. dien dit Wetboek voor het betreffend delict voor schrijft."
24) Zie hiervoor D r R . M a u r a ch in bij noot 20 aangehaald artikel.
S. 231-2 32 .
In ieder geval is mij van een toepassin g van de doodstraf op kinderen in de
practijk nog niets bekend geworden.
2 5 ) Duitsche tekst van het decreet te vinden in Z .f.O.E.R. 1935136. S. 34 2.
Cf. Nat h a n Be r man. aangehaald artikel p . 683 .
Pr o f. G. Mo t h. in Un d du Siehst die Sovjets Richtig. S. 143 .
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In de Inleiding tot dit decreet critiseert de overheid de slappe
houding der verschillende organisaties en de lauwheid van de publieke
opinie:
" Gezien het verbeterd materiaal en de verbeterde cultureele voorwaarden van de massa's in de steden en op het land, en de groote
subsidies die voor het onderhoud van kindertehuizen verschaft worden, kan het bestaan van de jeugdmisdadigheid alleen verklaard
worden uit het slechte werk van de Sovjets, Partijorganen, com·
munistische jeugdorganisaties, bedrijfsvereenigingen en uit het feit
dat de publieke Sovjet-opinie niet deel neemt aan de oplossing van
dit probleem" 26) .
Toenemende criminaliteit .
Vanwaar zoo plotseling die radicale omzwaai in het Jeugdrecht.
in dat deel van het recht. waar men steeds het sterkst voor opvoeding
geijverd heeft, en van straffen niet wilde weten?
Dit laat zich alleen verklaren uit den steeds dreigender W'ordenden
aanwas van het misdadig bende wezen onder de jeugd, tot stuiting
waarvan de ter beschikking staande middelen ten eenenmale faalden.
Toen eind 1934 de curve der jeugdcriminaliteit weer angstig omhoog liep '27) , moest de overheid snel en krachtig handelend optreden,
26) Vertaald uit citaat bij Berman. p. 688.
27) In percenten uitgedrukt was de stijging sinds 193 I. wanneer de Crlmlnaliteit in dit jaar met 100 wordt uitgedrukt. volgens een officiëele Russische
statistiek. te vinden bij Berman t .a.p .• p. 684 . aldus: 1932. 128%;
1933. 165 %; 1934. 185 %. D ei genoemde cijfers hebben alleen op jongens
betrekking. Be r man deelt mede. dat ten aanzien van meisjes een nog sterker
stijging te constateeren valt. waarschijnlijk omdat er voor haar minder tehuizen
zijn dan voor jongens.
D r M a u r ach geeft in zijn zooeven aangehaald artikel ook gedetailleerde
statistische gegevens. Zooals reeds werd opgemerkt. trekt hij de waarde van de
Russische statistieken in twijfel. Nochtans meent hij. dat wanneer men zich slechts
houdt aan één bepaalde ambtelijke bron (in dit geval werden de gegevens uit de
Sovjetskajal Justizia benut). men. bij alle gereserveerdheid daartegenover. wel
eenigszins een beeld van den ontwikkelingsgang kan verkrijgen. "denn auch die
Sprache die sie reden ist erschü tternd genug". Uit zijn gegevens blijkt duidelijk.
dat de criminaliteit van kinderen van 8 tot 9 jaar sinds 1924' verdrievoudigd is.
"Unaufhaltsam verschieben sich die Wellen der Kriminalität nach unten."
Over den leeftijd van de in den loop der jaren bij de jeugdcommissies gekomen
kinderen geeft de Sovjetskaja Justizia 1935. Nr 13. de volgende inlichtingen:
19 2 4
193 2
1934
Kinderen van 8- 9 jaar
3 %
6 %
9 %
kinderen van 10-12 jaar
23 %
21 %
28 %
kinderen van 13-14 jaar
30 %
P %
40 %
kinderen van 15-16 jaar
33 %
40 %
29 0/0
kinderen boven
I 6 jaar
I %
3 %
2 %
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en zette zij een streep onder de tot nu gevolgde methode 28).
Ja. de Regeering beleed openlijk. dat het werk der commissies voor
de aangelegenheden van minderjarigen volkomen schipbreuk had
geleden. Zij werden dan ook dadelijk ontbonden 29) .
Hoe men het feitelijk buiten werking stellen van het jeugdrecht
voor kinderen boven r 2 jaar tracht te rechtvaardigen? Daarover
licht ons het volgend betoog uit de Sovjetpers in:
"Na r 7 tot r 8 jaar Sovjetrégime is er een nieuw geslacht opgegroeid. dat de ellende en verdrukking van voorheen niet heeft gekend;
dit heeft op een deel van de jeugd verfrisschend gewerkt. op een
ander deel ontzenuwend. De gelijkstelling met volwassenen. de vrijheid. maar vooral de overdreven zachtheid van bejegening door
ouderen. dat alles heeft veel meer gevoel van eigengewichtigheid
gekweekt. dan voor vele kinderen goed was. Zwakke ouders en slappe
opvoeders verergerden nog het kwaad. En contra-revolutionaire elementen maakten daar gretig misbruik van. om de kinderen tot verkeerde daden op te hitsen. en ze daardoor in de sfeer van beroepsmisdadigheid te brengen (!) .
Het doen vervallen van het kinderrecht is thans de noodsprong. De
kinderen. die nu misdaden plegen. zullen voortaan precies als volwassen misdadigers behandeld worden" 30).
Waarschuwend hief de Prawda bij haar commentaar op genoemde
regeling den vinger en onderstreepte dat "iedere vader. iedere moeder.
iedere opvoeder bij het lezen van deze nieuwe Wet. ernstig moge
nadenken en met zorg zijn houding ten aanzien van de kinderen
moge herzien. Met de Wet valt niet te spotten" 31).
K r y 1 enk 0 zeide met betrekking tot de Wet van 7 April op
het r6e Alrussisch congres: "Men weet wat er op 't oogenblik
gebeurt met de kinderen beneden den wettelijken leeftijd. wanneer zij
door hun vaders en moeders aan hun lot zijn overgelaten en wanneer
zij onder invloed komen van een gedeclasseerd milieu. Vroeger waren
onder onze Wet kinderen beneden 16 jaar niet onderworpen aan
strafrechtelijke vervolging. Het leven heeft aangetoond dat een groot
aantal van de zwaarste misdaden - moorden. misdadige overvallen.
rooverijen - juist door zulke jeugdigen bedreven worden.
Maar hoe een geval ook ligt. steeds wanneer wij te doen hebben
28) Maurach: Z.f.O.E.R .. 1935/36. S. 125.
Z .f.O.E.R .• 1934135. S. 587. Het reglement. waarin de vèr-gaande

29)

bevoegdheden van die commissies geregeld waren. kan men vinden in Z .f.O .R.
1931. S. 603-608.
30) Bericht uit de Sovjetpers. geciteerd in de Nieuwe Fakkel. 2 I Juni 1936.
31) Prawda. 8 April 1935. volgens Berman p. 688.
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met klaarblijkelijk gedeclasseerde elementen onder de jeugd, waarbij
onmogelijk iets te bereiken zou zijn met zuiver paedagogische of
medisch-paedagogische maatregelen, zijn wij gedwongen de vraag
van strafrechtelijke vervolging dezer jongeren op te werpen" 32).

§ 4. DE OORZAKEN DER TEGENWOORDIGE TUCHTELOOSHEID ONDER DE JEUGD.
Van bolsjewistisch standpunt bezien, schijnt het niet moeilijk, de
oorzaken van de jeugdcriminaliteit aan te wijzen 33). D e Prawda
zette in haar commentaar op het decreet van 3 I Mei uiteen, dat de
campagne om de misdadigheid en dakloosheid onder de jeugd uit te
roeien, deel uitmaakte van de intensieve poging, de laatste sporen
van het kapitalisme in de Sovjet-Unie uit te wisschen. Verdwijnen
kan de misdadigheid van de jeugd alleen in een socialistisch land,
vanwege de aldaar bestaande sociale gelijkheid 34) en economisch
gunstige levensvoorwaarden 35).
Wanneer men de criminaliteit van de twintiger en de dertiger jaren
vergelijkt, dan blijkt dat deze zich steeds om dezelfde misdrijven
beweegt: voornamelijk diefstal, rooverij, en "speculatie" (d.i. wilde
straathandel) .
Toch is er een groot verschil te constateeren. Maar dit ligt bij de
kinderen. Waren het in het achterliggend decennium hoofdzakelijk
besprizorni (d.z. daklooze kinderen), in de laatste jaren zijn het
de Z.g. besnadzorni (d.z. verwaarloosde kinderen) die de grootste
scharen van misdadige jeugd vormen. De besnadzorni zijn kinderen,
wier ouders in leven zijn, die schoolonderricht gehad hebben en van
huis zijn weggeloopen. "De verwaarloozing van de zorg voor onze
kinderen is een even groot kwaad als de dakloosheid ooit is geweest" .
Een ander Russisch schrijver toonde aan, dat de jeugdige delinquenten, die voor commissies voor de aangelegenheden van minderjarigen verschijnen, voornamelijk slachtoffers waren van wanverhoudingen en ongewenschte toestanden in 't huiselijk leven 36).
Een bestudeering van Sovjet-statistieken over kinderen uit Moskou bracht B e r man tot de conclusie, dat het gros der jeugdige
misdadigers op de volgende wijze globaal gegroepeerd kan worden:
a) kinderen van antisociale en slechte ouders.
3'2) Izwestia, 12 Febr. 1936, t.a .p. , p. 692 .
33) Zie Hoofdstuk 1, slot.
34) Over de sociale " gelijkheid" zie men de Bijlage, § 2.
(5 ) Be r man p . 688.
36) T.a.p. p. 689.
Eveneens Maurach in M.f.Kr.ps.u.Str., 1936, S. 224-227.
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Deze ouders worden beschouwd als overblijfselen van het donkere
verleden, op wie het nieuwe sociale leven nog geen invloed heeft
gehad. Tegen zulke menschen vooral gaat art. 2 van de Wet van
7 April 1935·
b) slachtoffers van ouáerlijke onverschilligheid. Zulke ouders
moeten beboet, de kinderen aan hun toezicht onttrokken worden,
of beide.
c) de jonge slachtoffers van het vijfjarenplan, de kinderen wier
ouders overdag als "stootarbeiders" werken en des avonds hun tijd
aan "socialen arbeid" besteden . Hun kinderen blijven zonder toezicht
en verzorging, zwerven langs de straten en komen onder invloed
van misdadige elementen 37).
Al deze verklaringspogingen van bolsjewistische zijde zien echter
den wortel van het gestichte kwaad voorbij :
De van hoogerhand jarenlang aangewakkerde minachting voor
de goddelijke grondslagen van huwelijks- en gezinsleven moet als
de grond-oorzaak van de degeneratie onder de jeugd worden aangemerkt. Talloos velen worden geboren uit vluchtig voorbijgaande
verhoudingen. De vaders laten de moeders, en deze laatste niet zelden
de kinderen in den steek 38).
De toestanden in de gestichten.
De Sovjet-Unie heeft vele gestichten in het leven geroepen voor de
verlaten en verweesde jeugd, alsmede voor de kinderen , wier ouders
geen tijd voor de opvoeding hebben . Daar zijn modelinrichtingen
onder 39 ). Echter, slechts een klein percentage vindt onderdak in
tehuizen. Daarenboven laat - de goede uitzonderingen niet te na
gesproken - in vele gestichten de verzorging veel te wenschen over.
Be r man. p . 689 en 690.
M a u ra c h t.a.p. . die opmerkt. dat men bü de constateering van het op
zich zelf verheugende feit. dat de moeders in grooten getale in bedrüven werken
over het hoofd ziet. " dasz die Hausfrau nicht deshalb als Zweitverdienerin auftritt.
urn den Produktionsprozesz z u steigern. sondern lediglich deshalb. weil der
Verdienst des Mannes und Vaters - wir berücksichti gen hier im wesentlichen die
besonders charakteristi schen Verhaltnisse der groszen Industriezentren für die
Familie nicht a usreicht."
38 ) Zie in dit verband het vol gend Hoofdstuk.
39 ) In Moskou b.v. w aar Sta I i n zelf komt inspecteeren. Zie A n d r é
G i d e. Retour de I'U.d.S .S .R. 19 3 6. Galimard. Paris. p . 56 . 57. (Ik gebruikte
den 126en druk ). G i d eis een der meest vooraanstaande F ransche communisten.
Hü kan zich echter niet meer vereenigen met de practijk in Sovjet -Rusland. V an
zün vroegere boeken z ün in Moskou 400 .000 exemplaren verkocht. Over zün
beteekenis voor het Communisme zie men C I a u deN a v i II e. André Gide
et te Commun isme. Librairie du Travail. Paris 1936 .
37)
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Toen er in 1930 een enquête was gehouden met betrekking tot
de toestanden in de kindertehuizen, publiceerde het ambtelijk orgaan
de Izwestia in het nummer van 2 I Sept., als resultaat van dit onderzoek, het volgende;
"Het is met de kindertehuizen welke het belangrijkste wapen in
den strijd tegen de verwaarloozing der verlaten kinderen vertegenwoordigen, wanhopig gesteld.. . . De materieele omstandigheden,
waarin die tehuizen verkeeren, zijn afschuwelijk: er blijft den kinderen, volgens het rapport van een der afdeelingen, niets anders over
dan te gaan bedelen of te stelen. Gebrek aan kleeding verhindert hen
school en werkplaats geregeld te bezoeken. Men voedt de kinderen
met overschotten, die men nergens meer voor kan gebruiken. De door
besmettelijke ziekten aangestoken kinderen worden niet van de gezonde gescheiden: de geesteszwakken bevinden zich in de gemeenschappelijke kamers. De arbeidsvoorwaarden voor onderwijzers zijn
zóó slecht, dat in de kindertehuizen alleen dat personeel komt, hetwelk elders geen betrekking meer kan krijgen" 40).
Het blad besloot zijn artikel als volgt:
"Niet alleen slagen de kindertehuizen er niet in het kwaad te
bestrijden, zij worden zelfs centra, welke het aantal besprizorni
vermeerderen 41).
Het is idioot, het is misdadig, geld uit te geven om een leger van
besprizorni, dieven en leegloopers tot stand te brengen. Het is misdadig, op dergelijke wijze de weezen op te voeden, welke aan den
staat zijn toevertrouwd, en het is misdadig, bij voortduur nieuwe
besprizorni te maken."
Ondanks het decreet van 3 I Mei 1935 "ter bestrijding van de
dakloosheid en verwaarloozing van de jeugd", worden ook in den
laatsten tijd nog ernstige misstanden in verschillende jeugd tehuizen
aangetroffen.
Dikwijls berust de leiding bij menschen, die volkomen ongeschikt
zijn voor een dergelijke taak 42).
"In den unsauberen, vernachlässigten Kinderheim des NowoPetrowsker Rayons (Moskauer Gebiet) laufen schmutzige, zerlumpte
40) Vertaald uit de aanhaling bij W. N . Kokovtzoff. Le Bo/chétJÎsme
à l'oeuvre. p. 183-184.
41) " Zoo zijn in den loop van één jaar" . vervolgde de Izwestia. ,, 1380
leerlingen uit de kindertehuizen ontvlucht. De tegenwoordige besprizorni zijn
voor de overgroote meerderheid kinderen welke de tehuizen ontloopen zijn".
4:2 ) Recente berichtgeving omtrent misstanden in de kindertehuizen te Ruskoj .
Tscherlansk. Nowo Alexandrowsk etc. vindt men in de Izwestia van :Z7 Maart
1937·
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Kinder herum. denen schon seit langer Zeit das Haar nicht mehr
geschnitten worden war. In den Kinderheim ist es kalt und
schmutzig. Der Leiter erlaubt nicht. die Ofen zu heizen. aber in
seiner Wohnung wurde schon bereits geheizt. Die Kinder schlafen
auf verdreckten Matratzen. Bettlaken sind nicht vorhanden. Die
Leibwäsche ist schmutzig.
Untell der Leitung des Direktors dies es Heimes hat man neue
Strafen für unartige Kinder eingeführt: die Jungen werden in
Mädchenkleider umgekleidet und so laufen sie tagelang herum. Dieser
Direktor "hilft" den Kindern. sich auch das Rauchen abzugewöhnen.
Die Kinder werden in sein Zimmer gebracht. wo sie so lange rauchen
müssen. bis sie das Bewusstsein verlieren. Er ordnet an. dass die
Kinder hart bestraft werden. Es ist auch kein) Wunder. dass die
Kinder aus dem Heim weglaufen . . . . Das Schuljahr wurde mit
grosser Verspätung begonnen. In den U nterrichtsräumen ist es kalt
und feucht. Die Kinder haben keine Lehrbücher. Es ist keine Tinte
vorhanden. darum schreiben die Kinder mit Bleistiften . .. In diesem
Kinderheim wurde lange Zeit ein Lehrer beschäftigt. der vollkommener Analphabet ist. Er hat die Kinder auf grausamste Weise verprügelt. Zur Zeit sind dort zwei Erzieher tätig. die aus dem Prussker
Kinderheim entlassen worden sind. da sie die Kinder auf die furchtbarste Weise mishandelt hatten. A,lle diejenigen. die gegen die verbrecherische Tätigkeit des Direktors und seiner Helfer ankämpften.
wurden aus dem Kinderheim entfernt" 43).
Onverantwoordelijk zorgeloos is de behandeling soms zelfs in
kindersanatoria. "De directeur van het Sanatorium te Noworossyck.
voor kinderen die aan beentuberculose lijden. bekommerde zich niet
om zijn kleine patiënten. Hij wilde de zieke kinderen zoo gauw
mogelijk kwijt zijn. Eind Augustus. nog vóór hun behandeling was
afgeloopen. stuurde hij de kinderen naar Moskou terug.
De kinderen waren slechts gekleed in gymnastiekbroekjes en
-shirts. en kregen van den directeur niet eens levensmiddelen voor
de reis mee. De ouders van de kinderen werden niet op de hoogte
gesteld van den datum van vertrek. De vaders en moeders. die uit
Gomelj. Knotop (3 tot 4 dagen reizen ver) en andere steden zich
naar Noworossyck spoedden. vonden hun kinderen niet meer in
het Sanatorium. De arts Wolchonsky. die de zieke kinderen verge43 ) Kom somolskaja Prawda. Nr 239. geciteerd volgens UdSSR-Dienst. Nr 140
vom 16 November 1936 .
Waarom deze aanhaling in het Duitsch geschiedt. leze men in de Inleiding.
noot 3.
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zelde, had er onderweg niet voor gezorgd, dat zij te eten kregen.
De kinderen moesten, half verhongerd als zij waren, op de stations
gaan bedelen.
De directeur spaarde op kosten van de voeding. De vastgestelde
hoeveelheden verminderde hij, en dikwijls werden vuile eieren, ransige melk en andere bedorven levensmiddelen den kinderen voorgezet. De geheele behandeling bestond in het' s morgens en 's avonds
opnemen van de temperatuur" 44).
Kort geleden moest de Prawda melding maken van het wegloopen
van I I kinderen uit één tehuis. De directeur had dit, om de verantwoording te ontgaan, geheim gehouden en het kwam pas uit toen
er een kind door de politie opgepakt werd. Het kind werd teruggestuurd, en de zaak op haar beloop gelaten 45) .
Klachten als de volgende zijn geen uitzondering:
"Bij den vruchten oogst is mijn vrouw uit een boom gevallen en
heeft een been gebroken. Daar ik gedurende den ganschen dag in
de fabriek werkzaam ben, bleven onze vier kinderen , onder wie
een zuigeling, zonder eenig toezicht. Ik heb daarom besloten, de
beide jongsten voorloopig in een weeshuis onder te brengen. - Na
korten tijd bemerkten wij , dat onze beide kinderen uit het weeshuis
verdwenen waren. De vader van het weeshuis heeft niet eens geprobeerd, de kinderen te zoeken. Daarna heb ik mij tot het Volkscommissariaat gewend, maar ook daar werd ik niet geholpen. Ik
zoek nu reeds vier jaar mijn kinderen .... " 46 ) .
Hoewel deze aanhalingen met vele soortgelijke zouden kunnen
worden vermeerderd, doet men beter zich niet in bijzonderheden
te verliezen. Die veelvuldig voorkomende berichtgevingen betreffende
misstanden op dit terrein en elders, moeten gezien worden als uiting
van een streven naar verbetering. Immers ~ in tegenstelling tot
de vroeger gevolgde tactiek - meent men de laatste jaren juist door
dergelijke afkeurenswaardige feiten ter algemeene kennis te brengen
en de daders streng te straffen, mede te werken aan de bestrijding
van zoodanige ontoelaatbare practijken. Of, en in hoeverre er tegenwoordig wezenlijke verandering ten goede te bespeuren valt, kan
- wegens gemis aan voldoende gegevens - thans nog niet worden
beoordeeld. Doch dat ook heden de opvoeding en verzorging van
44) ' t GebeeIe bericbt overgenomen uit de Prawda van 15 Nov. 1936. De
directeur werd tot zes jaa r gevangenisstraf veroordeeld.
45) 4 Jan. 19 3 7.
46 ) Babinski Rebotschi, 28 Mei 19 3 7 . Geciteerd In De Maasbode van
2 J uni 193 7 .
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kinderen in jeugd tehuizen soms nog veel te wenschen overlaten,
hebben de boven weergegeven citaten wel aangetoond.

Schoolwezen.
Eenzelfde bezwaar geldt ook de scholen. Onderwijzers en hoofden
zijn dikwijls allesbehalve hoogstaande menschen, voor wie de jeugd
respect kan hebben. Niet alleen onttrekken zij zich gaarne aan de
opvoeding van lastige kinderen, door deze zoo gauw mogelijk bij
de politie aan te geven 47), ook een misdadige inslag bij het onderwijzend personeel is niet zelden aanwijsbaar 48).
Demoraliseerende beïnvloeding is geen uitzondering. In den loop
van 4 maanden moest de Sovjetpers tot driemaal toe melding maken
van een onzedelijkheid bij schoolhoofden, zooals men elders niet
licht zal aantreffen 49).
Het onderwijs is veelal slecht. Dit is reeds op te maken uit de ongemeene slordigheid in de uitgaven der benoodigde boeken. Zoo kan
het voorkomen, dat een volgens den titel wiskundig leerboek voor
een groot gedeelte met Duitsche spraakkunst is gevuld, dat de bladzijden op de linkerhelft leeg blijven, zoodat alle verband gemist
wordt. Tallooze onjuistheden worden in de leerboeken neergeschreven 50) .
Dat zelfs op modelscholen, die door autoriteiten en buitenlanders
geprezen worden, ontoelaatbare toestanden heerschen, bewijst een,
een dezer dagen binnengekomen, bericht uit Moskou. De controlecommissie der partij, een der belangrijkste organen in de Sovjet-Unie,
stelde onlangs een onderzoek in naar de toestanden in school no. 25,
een der modelscholen van de Unie, die ook bezocht wordt door
kinderen van Sta I i n, en van vele vooraanstaande personen.
Merkwaardige feiten kwamen aan het licht. Wanneer er examens
op komst waren, lichtten de onderwijzers hun leerlingen vooraf in
over de onderwerpen, die aan de orde zouden komen; ook gedurende
de examens genoten de leerlingen den vollen steun hunner meesters:
Zie voorbeelden uit Leningrad, in de Prawda van 4 Januari 1937.
Zie b.v. Izwestia. No. 6168 .
49) Zie de Prawda van 16 en 22 Mei 1935 en 27 Juni 1935. geciteerd in
Hier spricht Ruszland. S. 248 en 249.
Zie verder in dit verband het artikel van Prof. Ing. Mot h. Pädagogik auf
Abwegen. in Und du siehst die Sovjets Richtig, S. 127-143.
50) De Prawda van 11 Januari 1937 bevat bij wijze van voorbeeld - een
twaalftal voorbeelden van dezen aard. waardoor de boeken hetzij vanwege slordigheid des drukkers of onkunde des schrijvers. volkomen ongeschikt zijn.
Zie A n d t é G i d e. Retouches à mon Retour de I'U.R.S.S., Galimard,
Paris 1937. p. 26. 27.
47)

48)
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als er fouten in de taal werden gemaakt. werden deze door de leeraren
verbeterd 51).
De slechte invloed op schoolkinderen. uitgeoefend door de antireligieuze propaganda. kan moeilijk worden overschat. Met alle
middelen wordt deze propaganda gevoerd.
Op een vorig jaar in het Donez-bekken gehouden congres van
schoolhoofden werd uitvoerig over methoden en resultaten der
atheïstische beïnvloeding van de jeugd gesproketi. Aan de antireligieuze opvoeding besteedde men nog te weinig aandacht. luidde
het oordeel. Kinderen beklaagden zich over hun moeders. die hen
tot bidden wilden dwingen. Zelfs waren er klassen. met voor de
helft religieuze kinderen. Algemeene instemming bij het onderwijzend
personeel vonden de volgende besluiten:
1. Elk schoolvak. zelfs talen en wiskunde. Ploet dienstbaar gemaakt worden aan de antireligieuze opvoeding.
1I. De strijd tegen religie en kerk in de school moet samengaan
met een diep ingrijpenden antireligieuzen opvoedingsarbeid onder
de ouders.
lIl. In eIken kolehos moet een cel van de "strijdende godloozen"
georganiseerd worden.
Zonder eenig houvast of innerlijke levenshouding. in de grootste
geestelijke armoede. groeit de schooljeugd op.
Men handelt vrij willekeurig tegenover de jongeren. Sommigen.
van wie wij zouden zeggen. dat er hoognoodig verstrekkende maatregelen tegen hen genomen zouden moeten worden. blijven in Rusland vrij rondloopen. Zoo meldde de Prawda van I I November 1936.
hoe twee jongens een knaap beroofden van het geld. waarvoor deze
boodschappen moest doen. waarbij zij. omdat hij tegenstand bood,
hem een messteek in den rug toebrachten. De gewonde knaap stierf
enkele uren later in een ziekenhuis. Drie dagen later werden de jeugdige misdadigers aangehouden: beide scholieren van 9 en I I jaar.
Met een berisping liet de bevoegde instantie hen op staanden voet
vrij, en sindsdien bezochten ze weer gewoon de school 52).
De nieuwe rigoureuze Jeugdwet schijnt. naar de Russische correspondent van De Maasbode berichtte. niet dadelijk de gewenschte
intimideerende uitwerking op de schooljeugd te hebben gekregen :
51) De leider is uit zijn functie ontzet, evenals de chef der onderwijsafdeeling,
waartoe de school behoort.
Telegraaf van 31 Mei 1937, United Press.
52) Aanval en aanhouding hadden respectievelijk plaats 26 October en 29
October.
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"De Prawda vermeldt. dat in Odessa bijna iederen . dag het
centrale comité tot bestrijding van de misdaden onder verwaarloosde
kinderen. de hulp van de politie moest inroepen om zich tegen de
aanvallen dezer jeugdige boefjes te verdedigen.
In Kiew werd een verbitterde strijd gestreden tusschen leerlingen
van een der beste scholen aldaar. In Samara hebben de leerlingen
van de 29ste school den voorzitter van de vereeniging van leeraren.
den leider van de roode pionieren en een onderwijzer vermoord.
In het Donbekken wordt de bevolking door jeugdige bandieten
geterroriseerd; de communistische leiders en de leerlingen der scholen,
die niet met hen sympathiseeren. worden eenvoudig neergeslagen.
Uit Wladiwostok wordt bericht. dat de jeugdige bandieten hier
met zulk een onbeschaamdheid optreden. dat de autoriteiten machteloos zijn om aan deze uitspattingen een einde te maken. In de se
klas van een der middelbare scholen had een jongen verklapt wie
de grootste bandieten van de heele school waren. Naar aanleiding
van dit verraad werd hem meegedeeld dat men hem zou vermoorden.
Vier dagen lang leefden de kinderen in een vreeselijke spanning.
waarvan de leeraren zelfs geen vaag vermoeden hadden. totdat op een
gegeven oogenblik tijdens de les het gruwzame vonnis door een
van de scholieren aan den kleinen jongen voltrokken werd" 53) .
Ook de jeugdorganisaties oefenen niet steeds een goeden invloed
uit 54).
Alcohol.
Overal hangen borden : " Drink niet. wijn en drankzucht zijn
vijanden der menschheid". Wordt aan den eenen kant aldus tegen
het gebruik van sterke dranken gewaarschuwd. aan den anderen
kant schijnt de drankzucht in hooge mate in de hand gewerkt te
worden. En wel op een onontkoombare wijze : de dagelijksche benoodigdheden. als zout en petroleum. ook tabak. kan men in de
coöperatieve winkels slechts koopen. indien men er een halven liter
" Rykowka" (zoo genoemd naar den leider Rykow. die veel dronk)
bij koopt.
"Das Proletariat der ganzen Welt ist interessiert an der Erziehung
der russischen Jugend und diese Jugend liegt sinnlos mit Schnaps
besoffen auf dem Straszenpflaster von Moskau" 55) .

53) 28 Februari 1936 .
(4) Zie b.v. bet artikel over de Komsomol in de Prawda van 28 Februari 1935 .
riS ) 0 t t 0 G r a b. Und du Siehst die Sovjets R ichtig, S. 69 .
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Het is een gewoon verschijnsel. De bevolking let er niet eens
meer op 56).
Kinderarbeid en leiding van den staat.
Artikel 2 van het Russisch Wetboek van den Arbeid stelt vrij
van arbeidsplicht o.a. personen beneden 16 jaar. Op papier is deze
bepaling mooier dan in practijk, want ook in Rusland is ontduiking
van dergelijke voorschriften geen uitzondering. Het komt voor, dat
kinderen van 12 tot 14 jaar niet naar school kunnen, omdat zij met
zwaren arbeid soms zelfs 12 tot 16 uur bezet zijn 57) •
In het vorige hoofdstuk maakte ik melding van de Wet van
7 Augustus 1932, welke diefstal van den heilig verklaarden staatseigendom: de op het land staande gewassen etc., met strenge straffen
bedreigde. Men kwam menschen te kort om de bouwvelden tegen
de uitgehongerde boeren te beschermen. Toen schoten de jeugdorganisaties te hulp, en uit kinderen werd de z.g. " lichte brigade"
gevormd, wier taak zou zijn, de te velde staande gewassen te bewaken.
Op dit terrein beging de staat grove fouten, zoowel aan het kind,
als aan het gezin. "Heldendaden" der lichte brigade vonden rijkelijke
belooning.
!,Olga Balykina, Jungkomunistin des Dorfes "Otrada", hat
einige Getreidediebe entlarvt, unter ihnen au eh ihren eigenen Vater.
Das Zentralbüro der Jungkommunisten hat beschlossen, Olga durch
Verleihen der "Pionier" -Uniform auszuzeichnen und ihrer Abteilung
500 Rubel für die Einrichtung des Klubs zu überweisen" 58).
"Eine rühmliche Tat des Jungkommunisten Kolybin" heet in
de Prawda van 20 Mei 1934 het verraden van zijn eigen moeder
door dien jongen. De krant drukte een eigengemaakt gedicht af,
waarin Kolybin zijn moeder uitschold als dievegge en klassevijandin,
waarmee hij niet meer in één huis kon wonen.
"Ganz besonders kommt das Pflichtsbewusztsein der Kinder in
den folgenden Worten des Jungkommunisten Jegorow zum Ausdruck", schreef men in de Prawda. " Er hat, als ihn der politische
Agent auf der Kinderversammlung fragte: "Wie werdet ihr denn
6 6 ) Prof. G. Moth. a.w .• S. 129 .
Ook D r R. M a u r ach. Vier Jahre bolsjewistischer Strafrechtsgeschichte (1933
bis 1936) Z.f.d.ges.Str. 1936. S. 735-763 . noemt op S. 743 als een der
oorzaken van de algemeene zedelijke verwildering onder de jeugd: het bevorderen
van het alcoholisme door het monopolie van den staat.
57) Zie b.v. Komsomolskaja Prawda. 4 September 1936.
68) Prawda, 1 Mei 1934.
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die Getreidediebe einfangen?". sofort geantwortet: .. lch werde sie
ohne jegliche Ausnahme festnehmen; selbst wenn es meine eigenen
Eltern wären. ich lieferte sie rücksichtlos ohne zu zögern aus" 59).
Kinderen vanaf 9 jaar. zelfs kleine meisjes. mishandelen als leden
der lichte brigade. ieder dien zij betrappen. Men moet bij de beoordeeling in het oog houden. dat de "dieven" meestal menschen
zijn. wier land en bezittingen met geweld ontroofd waren.
Naast de jeugd van het industrieproletariaat in de steden. die.
gezond en pittig. uithoudingsvermogen bij werk en hongerlijden
heeft 60) . staat de groote massa verwaarloosde kinderen .
.. Het aantal verwaarloosde kinderen. dat zich weet te onttrekken
aan den dwangarbeid en de opsluiting in de regeeringsgestichten.
groeit met den dag. Op alle scholen is een groeiende toeneming van
het bandieten wezen waar te nemen. ondanks het feit. dat sinds een
half jaar terug (midden '35) de doodstraf en ook dwangarbeid op
hen wordt toegepast". schrijft in 1936 de Russische correspondent
van De Maasbode 61) .
In groote benden trekken zij naar de steden. waar zij nachtlogies
vinden in riolen. bouwwerken. parken. etc. 62) .
Bedelende kinderen ziet men overal. Slechts den vreemdeling. die
in het reisseizoen Rusland bezoekt. valt deze ernstige verwaarloozing
niet zoozeer op. Dit is te begrijpen. want "die Polizei geht gerade
in Moskau mit Rücksicht auf die zahlreichen Ausländer. denen
man die Wahrheit verschweigen will. mit den brutalsten Methoden
gegen diese Kinder vor" 63).
Zoolang de Regeering de demoraliseerende inwerking op de jeugd
van de hierboven besproken factoren niet vermag te stuiten. zal zij
haar bestrijding van de verwaarloozingen en misdadigheid der minderjarigen voor een onoplosbaar probleem blijven staan.
De - in het volgend Hoofdstuk te bespreken - veranderde
regeeringspolitiek ter zake van het gezinsleven zal slechts zeer ten
deele kunnen bijdragen tot de oplossing van dit probleem. omdat
elke diepere fundeering voor een gezond gezinsleven ontbreekt.
59) Deze en verdere voorbeelden van eerbewijzen en belooning. geciteerd uit
de Prawda, volgens Hier spricht Ruszland, S. 68-70 .
~O) V iet 0 r Ser g e. Destin d'une Révolution, p. 39 .
61) Maasbode 28 Februari 1936.
<62) Ibidem.
Ook A. Rudolf CR. Laszo) , Waarom ik de UdSSR verliet, blz. 26;
V iet 0 r Ser g e. p. 39.
A n d r é G i d e. Retour de I'U.R.S.S ., p . 123-128.
63) Ing. A. Ri e d 1. in Und du Siehst die Sovjets Richtig, S. 180.
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HOOFDSTUK IX.

HET STRAFSTELSEL IN VERBAND MET DE
MORAAL EN DE HOUDING TEN AANZ~EN
V AN HET GEZINSLEVEN.
§

I.

ZWENKING TEN AANZIEN VAN DE MORAAL.

Van eenzelfden geest als Kr y 1 enk o's nieuwste Ontwerp
getuigen de Wetten van 1932 en 1934 betreffende homosexualiteit.
In 1932 werden homosexueele handelingen, tusschen mannen
bedreven, strafbaar gesteld. Men kan de beteekenis hiervan eerst beseffen, als men weet, dat tot de vele veranderingen, die met de
Revolutie haar intrede deden, ook behoorde de opheffing van elke
strafbepaling ter zake.
Volgens het Wetboek van 1926 was bestraffing hiervan slechts
bij misbruik van minderjarigen mogelijk 1). Deze regeling ging geheel in Marxistische lijn. Immers, elke betrekking tusschen de
geslachten is volgens deze levensbeschouwing een private aangelegenheid 2) .
In hooge mate verwonderlijk is dan ook de zooeven genoemde
koerswijziging, welke het jaar 1932 op dit punt te zien geeft;
"Kriminalpolitisch bedeutet sie die Preisgabe eines wesentlichen
Satzes der marxistischen Moralauffassung. Zwei feIl os hat sich die
Regierung nur unter den Druck der unhaltbar gewordenen tatsächlichen Verhältnissen zu diesem Schritt entschlossen", schrijft
M a u r ach terecht 3) ,
Men wordt in deze meening versterkt door de Bondsnovelle van
7 Maart 1934, die, om de sancties te verscherpen, vrij hooge strafminima aangeeft. Thans is het zoo, dat vrijwillig sexueel verkeer
onder mannen met gevangenisstraf van minimaal drie tot maximaal
1) Artikel 151: .. Vleeschelijke gemeenschap met personen die nog niet geslachtsrijp zijn. wordt. wanneer zij met verkrachting of bevrediging van den geslachtsdrift
op onnatuurlijke wijze gepaard gaat. gestraft met vrijheidsonttrekking tot 8 jaar."
2) Halle. a.w. S. 188.
D r G. Solo wei t s c hik. Das Eherechr Sou jetruszlands. Hans Buske Verlag. Leipzig. 193 I. S. 6 en daar aangehaalde schrijvers.
3) Maurach. Z .f.O,E.R .. , 1934135. S. 96 . 97. alwaar men ook de Wet
kan vinden.
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vijf jaar bedreigd wordt, terwijl. wanneer misbruik gemaakt wordt
van de afhankelijkheid van een persoon of gewelddadig gehandeld
wordt, de straf op minimaal vijf tot maximaal acht jaar is gesteld.
Niet alleen is het in een Marxistisch strafrecht vreemd, dat dergelijke feiten tot de strafbare worden gerekend, vreemder nog zijn
de starre, hooge minima.
Het vooropstellen van de generale preventie - geboren uit de
noodzaak, strenger op te treden tegenover de klassegenooten, eenerzijds omdat de misdaad onder de proletariërs onrustbarende stijging
vertoonde, anderzijds omdat de niet-strafbaarstelling van sommige
heeft, behalve in de
feiten tot onhoudbare toestanden leidde Wetten betreffende helt reeds besproken jeugdrecht, ook in deze bepalingen uitdrukking gevonden.
K r y I enk 0 moet als Volkscommissaris van Justitie de strenge
maatregelen gerechtvaardigd hebben met de woorden, dat de homosexualiteit een overblijfsel van de gedegeneerde burgerlijke klassen
is, en dat gevangenisstraf daarvoor de aangewezen weg scheen 4) .

§

2.

DE WIJZIGING IN DE W AARDEERING VAN HET
GEZINSLEVEN VINDT HAAR NEERSLAG IN DE
STRAFWET.

Verrassende standpuntswijziging vinden we belichaamd in de Wet
ter bescherming van de Familie, die medio 1936 in werking trad.
Alvorens tot bespreking van deze nieuwe regeling over te gaan,
zullen wij eerst een kort historisch overzicht geven van de regeeringspolitiek, welke de bolsjewistische overheid met betrekking tot
huwelijk en gezin en de positie der vrouw in 't bijzonder gedurende
de achterliggende jaren gevoerd heeft.
A.

HISTORISCHE ONTWIKKELING SINDS 1917.

De eerste regeling van het huwelijk naar bolsjewistische grondbeginselen had plaats bij de door L e ni n uitgevaardigde decreten 5)
van 18 en 19 December 1917. Nadere uitwerking vond deze summiere regeling in het Wetboek der R.S.F.S.R. van 19 18, betrekking
hebbende op acten van den bu.rgerlijken stand, hu.welijks- en familierecht en voogdij 6) .
4) Vieror Serge, Destin d'une Révolution, p. 216.
5) Zie Dr H. Freund, Das Zivilrecht in der Sowjet-Union, 1927, dl. I,

S.

10,

1 1.

Halle, S.156.
6) In Hollandsehe

vertaling

van

Mr

DrA.

B u rik s en

Mevrouw
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De "Entkirchlichung" van het huwelijk vindt hier haar wettelijke
basis. Alleen de door den burgerlijken stand geregistreerde huwelijkssluiting is als wettelijke vorm erkend. Aan in en buiten huwelijk
geboren kinderen wordt dezelfde rechtspositie gegeven 7) .
Slechts op bijzonderen wensch ontvangen de echtgenooten een
familienaam 8) . Een burgerrechtelijke plicht tot samenwoning bestaat niet (artikel 104).
"De grond tot echtscheiding kan zoowel de wederzijdsche toestemming der beide echtgenooten. als de wensch van een van beiden
zijn" (artikel 87).
"In één woord. iedere dag van het bestaan dezer huwelijkswetten
brengt een stoot toe aan de idee van het individueele huwelijk. van
de "wettelijke keten tusschen man en vrouw"". zegt Ale x a n der
Hoi c h bar g in de Inleiding 9) .
De eerste jaren der Revolutie "wirkte sich die noch beibehaltene
Einrichtung der Ehe in der Sowjetgesellschaft katastrophal auf die
gegenseitigen Beziehungen der Geschlechter ausz" 10).
Ter illustratie maak ik even melding van het in I 9 I 8 door de
Communistische Partij te Saratow uitgevaardigde decreet. onderteekend door Ale x a n dra K 0 11 0 n t a y en T rot z k y.
waarin de vrouw tot gemeenschappelijk bezit werd geproclameerd 11) . Slechts gehuwde vrouwen met vijf of meer kinderen
vielen buiten de gelding van dit decreet.
De uitzinnigheid van dien eersten tijd is in den loop der jaren
geluwd. L e n i n verzette zich reeds in 1920 krachtig tegen derG. B u rik &--v. L. v. d. H .. naar de officieele uitgave te Petrograd. gedrukt
bij "De Nieuwe Amsterdammer" te Amsterdam 19 2 0.
7) Artikel 133 : " D e grondsla g van de familie is de werkelijke afstamming;
geenerlei onderscheid wordt gemaakt tusschen natuurlijke en w ettige verwantschap.
Opmerking I. Kinderen. wier ouders niet wettig gehuwd zijn. hebben dezelfde
rechten als kinderen van ouders. wier huwelijk volgens de wet is ingeschreven.
Opmerking Ir. Het voorschrift van dit artikel is ook toepasselijk op natuurlijke kinderen. die geboren zijn vóór de afkondiging van het decreet betreffende
het burgerlijk huwelijk" (20 D ecember 1917).
8) Artikel 100 in de redactie. zooals deze gewijzigd werd bij novelIe van
16 October 1924. Oorspronkelijk was een familiena am nog verplicht. Sinds een
instructie van het Volkscommissariaat voor Binnenlandsche Z aken van 1927 is
de vereeniging van beide namen verboden. Zie G r é g 0 i r e d e Dol i v o.
Le Mariage. ses effets et sa dissolution en Droit Souiétique, Thèse, Lausanne
1936. p . 88.
9) Chef-redacteur van het Wetgevend Bureau. A . Hoi c h bar g is waarschijnlijk dezelfde als de eerder genoemde Go i c h b a r g. Er is groote onnauwkeurigheid in de schrijfwijze van Russische namen.
10) Hall e.
11) Zie over dit decreet Gré g oire d e Dolivo. a.w .. p. 144.
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gelijke opvattingen. In een gesprek met C I a r a Zet kin uitte
hij zich aldus:
"U kent ongetwijfeld de bekende theorie, dat in de communistische
maatschappij de bevrediging van den geslachtsdrift even eenvoudig
en onbelangrijk is als " het drinken van een glas water" . Deze "glaswater-ftheorie" heeft een deel van onze jeugd het hoofd geheel en
al op hol gebracht. Ze is velen jongens en meisjes noodlottig geworden. Haar aanhangers beweerden, dat ze Marxistisch zou zijn.
Ik bedank voor zulk een Marxisme, dat alle verschijnselen en wijzigingen in den ideologischen bovenbouw van de maatschappij onmiddellijk en rechtstreeks uit haar economischen ondergrond afleidt. Zoo
eenvoudig staat het met deze dingen toch niet . . .. " 12) .
Het gevolg van de nieuwe verhoudingen was, dat duizenden verlaten vrouwen voortdurend op zoek waren' naar de, hun verantwoordelijkheid ontloopende, vaders harer kinderen. De zware hongersnood van de jaren 19 2 1 en 19 2 2 maakte het nog moeilijker,
die scharen vaderlooze kinderen te onderhouden.
Na verloop van eenigen tijd voldeed het Wetboek van 1918 niet
meer aan het revolutionair rechtsbewustzijn en respectievelijk in de
jaren 1923, 1924 en 1925 zagen nieuwe ontwerpen het licht.
Het laatste werd geïncorporeerd in het Wetboek betreffende huwelijk, familie en voogdij , dat 1 Januari 1927 van kracht is geworden.
Na de "Entkirchlichung" komt nu de "Entstaatlichung". Niet
langer wordt het huwelijk voor den burgerlijken stand gesloten. Dit
Wetboek kent slechts een facultatieve registreering, die - aan bepaalde vereischten gebonden - slechts bewijsrechtelijke beteekenis
heeft, en geen constitutief element meer vormt. De huwelijkssluiting
heeft plaats door de private wilsovereenstemming der betrokkenen 13).
De Wet van 1927 is teruggekomen op de waarschijnlijk
unieke - regeling van den onderhoudsplicht in 19 I 8.
Volgens deze laatste regeling (artikel 144) n.l. moest de rechtbank,
in geval bij het rechterlijk onderzoek bleek, dat op het tijdstip van
de conceptie van een kind de moeder in intieme verhouding stond
.l2) Zie Halle. a.w .. 165 f .

Vergelijk eveneens : W . N . Kok 0 v t Z 0 f f. Le Bolchévisme à l'oeuvre. La
ruïne morale et économique dans Ie pays des Sovjets. Marcel Giard. Paris 1931.
p. 160.
M a u ei c e H i n dus. H umanity U prooted. Jonathan Cape. London 193 I,
p . 10 I.
1~) Tekst der Wet bij D r H. Fr eu n d, Das Ziuilrecht in der Sovjet-Union.
S. 22- 73. Zie art. I . 2. en 3.
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met anderen dan gedaagde. deze allen oproepen en tot bijdragen in
de kosten van levensonderhoud voor het kind veroordeel en.
Dit collectieve vaderschap bevredigde den wetgever niet en sinds
1927 wijst de rechter een der intimi aan als vader met de verplichting
tot onderhoud. In het algemeen volgt de rechter in dergelijke gevallen de aanwijzingen van de moeder. In de practijk kiest deze
laatste een man uit. die de beste waarborgen biedIt voor de vervulling
van den alimentatieplicht 14). Een exceptio plurium concubentium
kent het Russische strafrecht niet.
Houding ten aanzien uan polygamIe.

Bij de discussie met betrekking tot de Wet van 1927 zeide
K r y I enk o. dat de registreering slechts was gehandhaafd als een
vorm ter vergemakkelijking van de bescherming der belangen van
de huwenden en hun kinderen. en dat men de registratie moest zien
als een recht. niet als een plicht 15).
Men zag wel in. dat op deze wijze de mogelijkheid van polygamie
openstond. Echter. hierin werd geen reden gezien om de Wet te veranderen. die slechts registratie van een huwelijk verbiedt. wanneer een
der partijen reeds met een ander in huwelijksgemeenschap leeft .
.. Aangezien feitelijk samenleven. ook wanneer het niet geregistreerd is. als huwelijk geldt. dan volgt daaruit. dat de mogelijkheid
van polygamie bestaat. Deze mogelijkheid is er ook werkelijk. en
hoewel ze hoogst ongewenscht is. bevat de Sovjetwetgeving hiertegen geen verbodsbepalingen. Ons standpunt met betrekking tot
polygamie hebben we dáár uiteengezet. waar de registreering van een
huwelijk verboden wordt ingeval ook maar één partij reeds gehuwd is" 16) .
1.4) Zie hierover G r é g 0 i red e D() 1 i v o. a.w .• p . 98 en 99 en daar
aangehaalde litteratuur;
Fr e u n d. Das Zivilrecht in der Sovjet-Union.
Niet geheel juist is de opmerking van D r Hall e op S. 157 van haar boek.
dat in den tzaristischen tijd de vrouw een onderhoudsactie geheel miste. Althans
bevat de Wet van 3 Juni 1902 een dergelijk recht.
Zie Fr eu n d. Das Zivilrecht in der Sovjet -Union . S. 6.
Over bet onderhoudsprobleem schreef Prof. W. J . B()schko (te Kiew)
Das Unterhaltsproblem in der Sovjet-Union. Z.f.O .R .• 1928, S. 1 -::12 .
15) Zie het citaat uit zijn rede bij Hall e, a.w .. S. 176.
16) Ibidem, cursiveering van mij.
Artikel 5 handelt hierover :
In de volgende gevallen mogen huwelijken niet geregistreerd worden :
.. a. tusschen personen, van wie ook slechts één reeds in een andere al of niet
geregistreerde huwelijksgemeenschap leeft ;
b. tusschen personen, van wie QQk slechts één op de wettelük voorgeschreven
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Weliswaar verklaarde de Communistische Academie, dat de
monogamie .. de historisch geworden huwelijksvorm" is, .. die het
best met de huidige sociale omstandigheden overeenkomt", maar
als gevaarlijk voor het sociale leven wordt polygamie niet beschou wd 17). Polygamie is derhal ve niet onder de strafbare feiten
genoemd 18).
23 Juni 1927 verklaarde het civiele cassatiecollege, in een procedure
tusschen twee vrouwen, die twistten over een testament van hun
beider echtgenoot, o.a.: "Dubbel huwelijk is bij ons wel niet bij
de wet toegestaan, maar heeft op zich zelf als uitzonderlijk verschijnsel geenerlei gevolg" 19).

Huwelijksverhoudingen tusschen naaste bloedverwanten.
Registreering van een huwelijk tusschen naaste bloedverwanten
en van een echtverbintenis met een zwakzinnige of een geesteszieke
is volgens art. 5 eveneens verboden 20).
Een verbintenis tusschen nauwe verwanten, welke naast polygamie
in de meeste wetgeving€n als een strafbaar feit wordt beschouwd,
is in Rusland niet verboden. De overheid ziet daarin blijkbaar geen
gevaar voor den staat. Immers. ..de radenstaat verbiedt slechts die
sexueele misdrijven, die de Sovjetsrechtsorde in gevaar brengen en
als bedreiging van de gemeenschap beschouwd moeten worden" 21) .
In 1926 wendde een vrouw zich tot de rechtbank om alimentatiegelden te vorderen voor de drie kinderen, die zij van haar eigen
vader had ... De civiele rechtbank wilde de zaak naar den strafrechter
verwijzen", verklaarde Kr y I enk 0, .. maar wij hebben uitgelegd.
dat er geen reden was. de zaak strafrechtelijk te vervolgen. want
vanuit sociaal-hygiënisch gezichtspunt zijn verhoudingen tusschen
een vader en zijn dochter minder gevaarlijk. dan verhoudingen tuswijze voor geesteszwak of krankzinnig verklaard is;
c. tusschen verwanten in rechtstreeks stijgende of dalende lijn. alsmede tusschen
broers en zusters uit hetzelfde of een ander huwelijk."
17) Cf. Grégoire de Dolivo. a.W.. S. 61.
18) Behalve in streken waar polygamie heerscht als overblijfsel va.n oude
gewoonten. zooals bij de Muzelmannen . Zie art. 199 W .v.Str. 1927 der R.S.F.S .R .
Cf. het artikel van Pro f. J . J . A nos s 0 w. Die volkstümlichen V erbrechen
im Srrafcodex R.S .F.S.R. . (art. 194- 205 W. v. Str.) . in M.f.Kr.ps.u.Str .• 1933 .
19) Arrest uitvoerig met noot weergegeven door Pro f. M. G r ö din g e r.
(te Minsk). in Z.f.O .E.R .• 1928 . S. 692-698.
Zie ()ver de bolsjewistische houding tegenover de polygamie ook :
Or G. Solo wei t s c hik. Das Eherecht Sovjet-Ruszlands, Hans Buske Verlag. Leipzig 1931. S. 36-37 .
20) Zie noot 16.
11) Ha ll e. a.w . S. 189 .
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scben twee tuberculeuzen. die niet door banden des bloeds vereenigd zijn". En hij voegde eraan toe: ,.Laten we ons bij beslissingen over dergelijke gevallen toch niet door burgerlijke vooroordeelen laten leiden" 22).

Misbruik van een vrouw.
Wèl als misdrijf. wèl als een gevaar voor de Sovjetsrechtorde.
wordt beschouwd het misbruik maken van de ondergeschikte positie
van een vrouw. en evenzeer het afdwingen van gemeenschap door
geweld. bedreigingen en bedrog 23) .
Dit ligt geheel in communistische lijn : de gelijkheid van man en
vrouw moet in alle rechtsverhoudingen erkend worden. tn daarom
was wettelijke bescherming van de vrouw tegen bovenvermelde feiten
noodig.
Reeds in 1927 merkte Fr e u n d op. dat de nieuwe huwelijkswetgeving in de groote steden onder het jonge industrieproletariaat
tot een dergelijken chaos in de geslachtsverhoudingen had gevoerd.
dat men reeds overwoog. de ernstigste excessen bij huwelijk en
scheiding te bestrijden. door op zulke voorbijgaande geslachtsgemeenschap artikel 153 W. v. Stro toe te passen 24).
Het Hooggerechtshof achtte zich genoodzaakt. in 1928 een arrest
in dien geest te geven '25) • en nam een strenge houding aan tegenover
elken vorm van misbruik van een vrouw in dienstverhouding. evenals tegenover verkrachting '26) •
22) Izwestia 1926. geciteerd volgens Grégoire de Dolivo. a.w. p . 30.
Wal d e mar G u r i a n. Der Bolschewismus, geeft hetzelfde bericht weer op
S. 287/288.
23) Resp. art. 154 en 153 W. v. Str.:
Artikel 154: " Het dwingen van een vrouw tot vleeschelüke gemeenschap of
tot bevrediging van den geslachtsdrift op andere wüze door iemand. van wien
de vrouw materiëel afhankelük is of tot wien ze in dienstbetrekking staat. wordt
gestraft met vrüheidsonttrekking tot VÜf jaar."
Artikel 153: " De afdwinging van vleeschelüke gemeenschap door geweld. bedreigingen. vreesaanjaging of door misbruik van iemands staat van onmacht. wordt
gestraft met vrüheidsonttrekking tot vüf jaar.
Heeft de verkrachting zelfmoord tengevolge of wordt zÜ gepleegd tegen iemand.
die nog niet geslachtsrijp is of wordt ze door meerderen tezamen gepleegd. dan
volgt vrüheidsstraf tot 8 jaar."
'24) Fr e u n d. Das Zivilrecht etc.. S. 27.
25) Verwerkt bÜ Gr égoire de Dol iv,o, a.w .. p . 143.
26) Artikel 154 W.v.Str. achtte het Hooggerechtshof in 1929 ook toepasselÜk.
wanneer een patroon aan de arbeidster loonsverhooging of promotie belooft.
op voorwaarde. dat zÜ zich aan hem wil prÜsgeven. Zie Z.f.O.R. 1931. S. 455.
waar twee arresten afgedrukt staan.
Evenzoo verklaarde het Hooggerechtshof artikel J 53 toepasselÜk in een geval.
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Niettemin is deze maatregel tot op heden niet in staat, de toeneming van dergelijke feiten te stuiten. De Prawda van 19 Juni
1935 vertelde - onder bijvoeging, dat het hier geenszins om een
uitzonderingsgeval gaat - van een zekeren M ., die tallooze malen
huwde en telkens kort daarna zich weer liet scheiden. Zijn laatste
huwelijk had slechts enkele uren geduurd. De namen van sommige
zijner echtgenooten waren hem zelfs ontschoten 27).
Voor de vrouwen het kind beteekent Ruslands huwelijkswetgeving waarlijk geen winst, maar zwaar verlies 28 ).

Openbare zedelijkheid en prostitutie,
"Heute fällt es im öffentlichen Leben Sovjetruszlands auf, wie
wenig Raum der sexuellen Frage dort belassen ist. Alles Schlüpfrige,
Verderbte, Sumpfige, Zersetzende, jede Spekulation auf die Sinnlichkeit des Publikums in den Theatern, in Kino und Kiosk, all
die Pornografie, vor der man sich in West-Europa nicht mehr retten
kann, und die in Ruszland auch schon früher wenig zu verspüren
waarin de vrouw geslachtsverkeer toegestaan had, omdat de man haar een toekomstig huwelijk voorspiegelde. Z .f.O .E .R. , I935136, S. 295.
Bekend is geworden h et geval te Leningrad , waar 8 Jonge mannen een meisje
van I4 jaar om beurten verkracht hadden. De bevolking protesteerde heftig tegen
deze schanddaden, en de rechtbank veroordeelde de jongens ter dood, en nadat
alle verzoeken om de straf te verzachten, waren afgewezen, werd het vonnis
voltrokken. Zie M a u ri c e H i n dus, Th e Great OffensÎue, p. I 18.
L e 0 Z a i t z e f f. in zijn meermalen aangehaald artikel.
27) Cf. Grégoire de Dolivo, a.w. p . 143 .
Onnoodig te zeggen, dat een man meestal niet in staat is, van zijn bescheiden
inkomsten de kinderen uit zijn onderscheiden " huwelijken" te onderhouden.
28 ) Een jonge vrouw van 28 jaar, die in de wachtkamer zat om de scheiding
te laten registreeren, legde den vinger precies op de wondeplek, toen z,ij tot
D r Hall e sprak: " Ziet U wel. hoe vol het tegenwoordig overal is met
echtscheidingen? Dat komt alleen, omdat het sluiten van een huwelijk zoo
gemakkelijk gaat. Daarom zijn er ook zooveel verwaarloosde kinderen ."
D r Hall e, S. 28 I , juicht zelf de Russische regeling zeer toe, al erkent zij
het gevaar voor ontaarding.
De overheid werkt weinig mee tot een idealistische huwelijksopvatting. In de
wachtkamer voor bruidsparen, die registreering wenschen, vindt men niet alleen
plakkaten van den volgenden inhoud :
" Toekomstige vrouwen moeder, verg~et niet, voordat gij U registreeren laat,
een vrouwenarts te consulteeren over :
geslachtshygiëne ;
voorbehoedmiddelen;
het toekomstige kind.
Medische raad wordt te dezer plaatse verschaft."
Men vindt er ook dit :
"Gij, die huwen. en gij. die scheiden wilt, wendt U tot het consultatiebureau
voor sexueele moeilijkheden,"
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war, kommt weder auf der Bühne noch sonstwo zu Wort. Die
Luft ist wohltuend, gesund, wirklich rein, " schrijft D r Hall e
in haar reeds meermalen geciteerd boek 29) •
Onze landgenoot M r H 0 0 y k a a s bevestigt de hier aangehaalde woorden uit eigen ervaring en ziet in dezen toestand een
gevolg van de betere Russische hu welijkswetgeving.
Een geheel andere opvatting hierover heeft D r W ir s c h u b ski,
die het ontbreken van pornografische geschriften etc. beschouwt
als een van de weinige goede gevolgen van de op alle terrein doorgevoerde preventieve censuur, daar immers èn aan uitgever èn aan
drukker verboden is, geschriften te publiceeren zonder voorafgaande
goedkeuring 30).
Eenigszins overdreven lijkt mij de door bovengenoemde personen
gegeven teekening wèl. Immers, indien de omstandigheden op dit
terrein werkelijk zoo gunstig waren als men hier voorstelt, dan
zou het moeilijk t e verklaren zijn, waarom op 17 Oct. 1935 een
speciaal decreet i.z. strafrechtelijke bestrijding van pornografische
publicaties werd afgekondigd!
Reeds in 19 19 was een commISSIe voor de bestrijding van de
prostitutie ingesteld, welke evenwel weinig positieven arbeid verrichtte.
In April 1924 werd het werk serieus aangepakt. In één jaar
tijds kon men in de R.S.F .S.R. 2228 huizen van ontucht sluiten 31).
De beweegredenen, welke de Regeering hierbij leidden, sproten, zooals
reeds is gebleken, niet voort uit een streng afkeurende houding ten
aanzien van buitenechtelijk geslachtsverkeer. Zij ging slechts uit van
de utilaristische gedachte, dat op deze wijze het best geslachtsziekten
bestreden konden worden.
Daarom zegt artikel 150 W. v. Str.:
" Wanneer iemand een ander met een geslachtsziekte besmet, terwijl
hem bekend is, dat hij zelf aan een dergelijke ziekte lijdt, wordt hij
gestraft met vrijheidsonttrekking of strafarbe~d tot zes maanden" ,
en artikel 155:
"Het dwingen van een ander tot prostitiutie, koppelarij, het
29) Die Frau in Sovjer-Ruszland, S. 251 .
Zie ook M r 1. P . Ho 0 y ka a s. Praeadvies voor de Neder!. Jur. Ver .• 1934.

blz. 86. In denzelfden geest M a u r ie e H i n dus. The Great Offensive, Vietor
Gollancz. London. 1933 . p. 1 1 7 -131.
30) D r G reg 0 r Wir s eh u b ski. Der Schutz der Sittlichkeit im Sovjetstrafrecht, Z .f.d.ges.Str.. 1931 . S. 3 I 9 f.f.
Zie het artikel van Dr Maurach. Z .f.d.ges.Str.. 1937. S. 7~3.
31) Halle. a.w . S. 32 1.
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houden van huizen van ontucht, alsook het werven van vrouwen
voor prostitutie, wordt gestraft met vrijheidsonttrekking tot vijf
jaar, g€paard met geheele of gedeeltelijke vermogensconfiscatie" 32) .
Er is veel gedaan om het kwaad der prostitutie uit te roeien.
Mooie prophylactoria heeft men opgericht voor de zoo moeilijk
te reclasseeren vrouwen, welke zich aan dit kwaad overgeven. Volgens M a u r i c e H i n dus, die een inrichting voor prostituées
bezocht, komen zij in de nieuwe verhoudingen zeer spoedig tot een
normaal bestaan 33) .
Eenige jaren geleden vertoonde de straatprostitutie een bijzonder
gunstig beeld 34). Thans niet meer in die mate 35). Broodsgebrek
dwingt vele vrouwen dit beroep op te vatten. Maar haar goeden
naam schijnt de overheid op te willen houden, door aan den vooravond van groote of internationale congressen plotselinge razzia's te
laten plaatsvinden in groote steden als Moskou, Leningrad, Kiev,
Odessa. Volgens V i c tor Ser geworden dan honderden vrouwen gearresteerd en langs administratieven weg verbannen naar het
Noorden of naar Siberië 36).
Zelfs al kan men aannemen, dat de openbare prostitutie voor een
groot deel verdwenen is, dan moet men toch niet vergeten, dat in
verband met Sovjet-Ruslands huwelijkswetgeving de werkelijke toestanden vaak niet veel van feitelijke prostitutie verschillen.
Huwelijk is volgens een beslissing van het Hooggerechtshof
"een vrij samenleven tusschen man en vrouw" 37) •
32) G a II a s, S. 50 en 5 1.
33) The Great Offensive, p. 131- 145 .
34) M r I. P . H ooy ka a s, t .a.p. ;
M a u ri c e H i n dus, t .a.p.
35) A. Ru dol f, a.w. blz. 28 en 29 ... Zoo komt er weer een sociaal
verschijnsel op, dat de bolsjewi ken verd wenen noemden, en dat inderdaad gedurende
het eerste vijfjarenplan verminderd was: de prostitutie".
A n d r é G i d e, Retouches à m on R etour de [,U.S .S.R. , Galimard Pa ris
1937, p . 23. Zie ook Léon Trotski, La révolution trahie, traduit du
russe par V iet 0 r Ser g e, 2e édition, Grasset, Paris 1936.
36) Victor Serge, a.w., p. 33 , 34.
37) 18 Mei
1925 . Zie Gregor Wirschubski, Der Schutz der
Sittlichkeit im Sovjetstrafrecht, Z.f.d.g.Str.W., 1931 , S. 319.
De Russische strafrechtsgeleerde Sc h i r win d t geeft de volgende definitie :
"Als huwelijk wordt beschouwd een op wederzijdsche toestemming berustend,
vrijwillig samenleven tusschen man en vrouw, waarbij blijvende persoonlijke en
sociale onderlinge betrekkingen ontstaan, krachtens welke zij elkander erkennen
en in het openbaar en tegenover derden als echtgenooten optreden" , en
G i d u 1 jan 0 f f zegt in zijn commentaar op de huwelijkswet :
.. Huwelijk is een aan geen termijn gebonden vrijwillige verbintenis tusschen een
ongehuwden man en een ongehuwde vrouw, die samengaat met het ontstaan van
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" .... hierin ligt de oplossing van het schijnbare wonder (n.l.
dat er zich geen publieke vrouwen op straat bevinden. F.T.L.).
Het geeft blijk van een stand van zaken. die iemand in den tijd
vóór den oorlog den adem benomen zou hebben. maar die nu de
nieuwe moraal genoemd wordt. Het is een onmiddellijk gevolg der
bolsjewistische wetgeving.... Bloedschande. sodomie. abortus
mogen ongestraft bedreven worden" 38) .
Terwijl men ijverde voor "bevrijding der vrouw van sexueele beperking" greep de ontucht om zich heen. "Ofschoon onze Regeering
de socialiseering van de vrouw niet officiëel gedecreteerd heeft. wordt
deze in de practijk wel doorgevoerd. Een vrouw verdedigen beteekent
burgerlijke opvattingen aan den dag leggen". verklaarde een schoolhoofd te Tiriakse 39).
Dat het Hooggerechtshof streng optreedt tegen degenen. die zich
op dergelijke wijze tegenover vrouwen gedragen. houdt niet in. dat
de laatsten als regel recht kunnen verkrijgen 40) •
De klove tusschen de rechtspraak van het Hooggerechtshof en die
van de volksrechtbanken is helaas groot.
blijvende persoonlijke en sociale betrekkingen. met het doel, het zware gezinsleven
te verlichten. "
Deze laatste omschrijving is feitelijk een petitio principii!
Beide definities nam ik over volgens de Duitsche vertaling van D r G. Sol owei t s c hik. Das Eherecht Sovjetruszlands. 193 I S. 15 .
3 8 ) E. J. Di II 0 n. Indrukken van Sovjet-Rusland. Wetenschappelijke Bladen
1929. blz. 178 •
.39) Het eerder vermelde Saratow'sche decreet gold slechts korten tijd.
Zie het artikel van Pro f. Ing. G. Mot h in Und du Siehst die Sovjets
Richtig. S. 127-144. in 't bijzonder S. 141.
Vergelijk ook de resultaten van een enquête over de geslachtsverhoudingen.
welke in de Prawda gepubliceerd werden en geciteerd worden door W. N.
Kokovtzoff. Le Bolchévisme à /'oeuvre. p . 160/61.
40) Een voorbeeld uit den laatsten tijd:
De Babinsky Rabotsky van 29 April 1937 bevat het volgende bericht: " Mitten
in der Stadt lag a uf dem Straszenpflaster mit ihrem Kinde in den Armen die
Arbeiterin Ksebija Strischkowa. Es steilte sich heraus. dasz sie von ihrem Nachbarn.
dem Kassierer Hasan Nagijew. verprügelt wurde. weil sie seine unsittlichen Anträge abgeschlagen hatte. Nagijew setzte bei dem Hausverwalter durch. dasz sie
mirten in der Nacht mit ihrem Kinde auf die Strasze geworfen wurde. Strischkowa
ist die Frau eines Rotgardisten. Auf der Polizeiwache steilte sich heraus. dasz
sie bereits mehrmal Nagijew bei ihrer Arbeitsstelle und bei der Poli zei angezeigt
hatte. Es wurde aber nichts unternommen. Als Nagijew in derselben Nacbt auf
die Polizeiwache gebracht wurde. fragte er empört: "Haben Sie die Bevollmächtigung des Staatsanwalts. urn mich zu verhaften ? Da. ist ein Verstosz ge gen
die Verfassung. Ich bin ein Mitglied der Kommunistischen Partei" ... . Daraufbin
wurde Nagijew entlassen. Strischkowa aber muszte mit ihrem Kinde auf dem
Bahnsteig übernachten". Overgenomen in Duitsche vertaling uit UdSSR-Dienst.
Nr 53. 19 Mei 1937·
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Zoo schrijft de Izwestia van 6 Juni 1937 het volgende naar
aanleiding van een vergadering der leden van het O.M.:
"Kameraad V i s h ins k y (de reeds meermalen genoemde Procureur-Generaal der Unie) wijs~ op de slechte wijze van gerechtelijk
onderzoek. Vele gevallen moeten de rechtbanken aan ambtenaren voor
onderzoek teruggeven, in een groot aantal gevallen wordt het onderzoek eenvoudig nagelaten ... .
In het eerste half jaar van 1936 werden tegèn 1,2 millioen vonnissen bezwaren ingebracht, in het tweede half jaar zelfs tegen 1,3
millioen . . .
In de R .S.F.S.R . zijn niet geringe onregelmatigheden ontdekt.
In het bijzonder verdient vermelding het sprekende feit, dat in de
zakken met het oude archiefmateriaal tallooze bezwaren en protesten
tegen vonnissen ontdekt werden" 41).
B.

NIEUWE BANEN.

De Sovjetpolitiek ten aanzien van huwelijks- en gezinsleven
boekte geen goede resultaten. Zij leidde - om van de onbeschrijfelijke huwelijks- en gezinsellende nog maar te zwijgen - tot verwaarIoozing en toenemende misdadigheid van de jeugd.
Toen de Wetten van 1935 met betrekking tot de jeugd haar gewenschte uitwerking misten, zocht de regeering andere wegen. Voor
de noodlottigheid van vluchtige verhoudi.ngen tusschen de sexen
waren haar de oogen open gegaan. Na de nieuwe Jeugdwet n.l.
schreef de Prawda, het regeeringsorgaan, dat steeds den toon aangeeft:
"Slechts hopelooze warhoofden en domkoppen kunnen beweren,
dat het gezin en de zorg daarvoor iets klein burgerlijks is. Een goed
gezinsm2nsch te zijn is plicht. Een slecht gezinsmensch kan geen
goed Sovjetburger en maatschappelijke arbeider zijn .. ..
In ons land is men niet gedwongen, tegen zijn wil gehuwd te
blijven. Zoodoende hebben we geen tragische scheidingsprocessen.
Maar recht tot scheiden beteekent geen recht tot bandeloosheid.
Een familie zonder kinderen verliest haar doel. en kinderen vragen
zorg en moeite. . . . Aandacht voor kinderen en zorgzaamheid voor
moeders is een typische karaktertrek van ons systeem en van Sovjetburgerschap" 42).
41) "Een stuitend geval heeft zich in het Moskousche arrondissement voorgedaan". gaat V i s h ins k y verder. "Daar werden bij den Ambtenaar van het
O.M., Kurotschkin. - en wel in zijn divan verstopt - niet minder dan 250 dossiers van rechtszaken gevonden. Deze geheele collectie had de man verdonkeremaand,
om zich van het werk af te maken."
42) Prawda 26 Juni 1935. Zie Nathan Berman. aangehaald artikel.
p. 69 1 •
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Wij beluisteren in deze uitspraken als het ware het voorspel van
de Wet ter bescherming van de Familie, die in Juni 1936 in werking
trad. En daarin treft ons onmiddellijk de nieuwe toonaard.
De zorg voor gezin en kind staat in 't middelpunt. De vroeger
zoo bekende klanken: "Gezin een klein-burgerlijk instituut", worden bij leidende figuren niet meer vernomen.
Iets van de groote waarde van een gezond familieleven is tot de
Sovjetregeering doorgedrongen. Dit blijkt uit de nieuwe wettelijke
bepalingen.
Scheiding bemoeilijkt.
"Ter bestrijding van de lichtzinnige opvattingen van gezin en
gezinsplichten bepaalt artikel 27 van de Wet ter bescherming van
de Familie, dO. 27 Juni 1936, in afwijking van de bestaande Wet
betreffende huwelijk, gezin en voogdij, dat bij voorgenomen scheiding de beide echtgenooten moeten verschijnen, om deze scheiding
in de acten van den Burgerlijken Stand te laten inschrijven en de
scheiding in de paspoorten der echtgenooten te doen vermelden."
De wetgever tracht thans met zijdelingsche middelen de echtscheidingen te bemoeilijken. Zoo bepaalt art. 28: "De registratieonkosten voor scheiding worden als volgt verhoogd: 50 roebel voor
de eerste scheiding, 150 roebel voor de tweede, 300 voor de derde
en volgende scheidingen" 43) .
Zou deze regeling effect sorteeren? Wij meenen van niet. Immers,
er bestaat geen verplichting tot registratie van het huwelijk. En indien het huwelijk zelf niet geregistreerd is, kan inschrijving van de
echtscheiding gevoegelijk achterwege blijven. Zoolang er geen verplichting tot registreering bestaat, is de nieuwe eisch, dat beide partijen (tot nu toe kon op verzoek van één van beide onmiddellijk
scheiding worden uitgesproken) op moeten komen, dat de scheiding
in de pas 44) vermeld zal worden, en dat zij onkosten met zich
brengt, niet doeltreffend. Om deze wetsbepalingen te ontduiken,
behoeft men slechts bloot feitelijke huwelijken aan te gaan 45) .
Tot dien tijd bracht scheiding geen onkosten met zich. Artikel I 12 W.
luidde:
"De in het voorgaande artikel genoemde inschrijvingen (n.l. van geboorte,
dood, huwelijk, echtscheiding en adoptie, F. T . L.) , alsook de eerste uitgifte
van bewijs, dat inschrijving heeft plaatsgehad, geschieden geheel gratis. "
Zie Fr e u n d, Das Zivilrecht. S. 62 .
De belangrijkste bepalingen van de Wet ter bescherming van de Familie vindt
men afgedrukt in een artikel van D r R. M a u ra c h daarover. in Z.f.O.E.R.,
1936, blz. 100-110.
44) Over de onmisbaarheid van paspoorten zie men de Bijlage, § 2.
45) Zie het zooeven aangehaald artikel van M a u r ach.
43)

1927
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Verscherpte strafrechtelijke aansprakelijkheid van
ouders voor kinderen.

Een onrustbarende stijging vertoonde het aantal alimentatieprocessen in de eerste helft van 1936. In de Sovjetskaja Justizia.
No. 5. van 1937. vinden we de volgende. van Krylenko afkomstige. gegevens. Deze zeide: " Ich will im Besonderen die Statistik
über Alimentensklagen betrachten. denn gerade diese gibt ein anschauliches Bild über das Anwachsen der Zahl der Verbrechen gegen
die Person. Die Zahl der auf Alimentenzahlung Verurteilten stieg im
ersten Halbjahr 1936 gegenüber der gleichen Zeit des Jahres 1935
wie folgt: R.S.F.S.R. - 189 1%. U.S.S.R. (Oekraine) - 336.5 %.
B.S.S.R. (Wit-Rusland) - II6 .3 %. etc. " 46).
Met het oog hierop behoeft het dan ook niet te verwonderen. dat
de artikelen 29-31 de ouders tot onderhoud van hun kinderen
verplichten. onder bedreiging van gevangenisstraf tot 2 jaar bij nalatigheid in dezen.
Artikel 29: " Bij het vaststellen van de ,o nderhoudskosten moeten
deze bij één kind op een vierde van het arbeidsloon van den beklaagde worden bepaald. bij den plicht tot onderhoud van twee
kinderen op een derde en bij drie of meer op een bedrag van 50 %
van het arbeidsloon van den beklaagde."
Artikel 30 : " De aan een kolehosboerin uit te betalen alimentatieonkosten moeten op dezelfde wijze vastgesteld worden. Wanneer
een moeder en kolchosboerin. die gelden voor onderhoudskosten
krijgt. in denzelfden kolehos werkzaam is als de beklaagde. is het
bestuur van den kolehos verplicht. bij de berekening van het loon
voor! de werkdagen het daaraan evenredige bedrag aan loon. dat
den vader toekomt. onmiddellijk (al naar gelang er kinderen zijn)
aan de moeder uit te betalen. Is de moeder in een anderen kolehos
werkzaam. dan volgt overschrijving van het evenredige bedrag aan
loon. dat de vader ontvangt. op den naam van de moeder bij de
uiteindelijke afrekening voor het aantal werkdagen door het bestuur
van den kolehos. waarbij de beklaagde werkzaam is."
Artikel 31: "De straf voor het niet-betalen van het gerechtelijk
vastgesteld bedrag tot dekking van het levensonderhoud van de
kinderen wordt verhoogd tot gevangenisstraf van twee jaar. terwijl
de onkosten. gemaakt bij de opsporing van een persoon. die zich
Hall e. a.w,. S, 280 ; " Immer mebr Paare unterlassen jedocb die Eintragung.
"Wozu sol icb mich meinen Pasz beschmieren lassen?" ..
46 ) UdSSR-Dienst. 7 Mei 1937 .
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aan zIJn onderhoudsplicht onttrekt, ten laste van dezen laatste
komen."
V olgens artikel 158 W. v. Str. was die straf tot Juni 1936 zes
maanden vrijheidsonttrekking of driehonderd roebel geldboete.
Zijn deze wettelijke bepalingen doeltreffend? Na zoo korten tijd
valt dit uiteraard nog moeilijk te beoordeelen. Tot nu toe is van
eenig effect in elk geval nog niets gebleken.
Volgens belangrijke statistieken, loopend over de maanden October. November, en December 1936, werden in deze drie maanden
- dus na het in werking treden van de Wet ter bescherming van de
Familie - in Moskou 44000 kinderen, en meer dan 200.000 In
Sovjet-Rusland door hun vader in den steek gelaten 47).

§ 3. ABORTUS.
A.

STRAFBAARSTELLING .

.

De meest essentiëele verandering, welke de Wet van 1936 teweegbracht, is ongetwijfeld die met betrekking tot den abortus. Afdrijving, een practijk. welke meer dan vijftien jaar lang. onder bepaalde
voorwaarden werd toegelaten. is plotseling strafbaar gesteld.
De Wet bepaalt:
Artikel I : "Aangezien geconstateerd is. dat abortus nadeelige
gevolgen met zich brengt. wordt verboden. deze hetzij in ziekenhuizen en in bijzondere sanatoria. hetzij in het huis van den arts of
de zwangere vrouw te doen plaats hebben. Abortus is slechts dan
toegestaan. wanneer verdere zwangerschap het leven van de vrouw
in gevaar brengt of haar gezondheid ernstige schade dreigt te berokkenen. voorts bij aanwezigheid van ernstige erfelijke ziekten bij
de ouders. en dan nog slechts in ziekenhuizen of kraaminrichtingen."
Artikel 2 : " Indien abortus niet in een ziekenhuis heeft plaats
gehad of ingeval zij in een ziekenhuis verricht is. waarbij inbreuk
is gemaakt op bovengenoemde voorschriften. wordt de betreffende
arts gestraft met gevangenisstraf van 1 - 2 jaar; abortus. verricht
door personen. die geen speciale medische opleiding genoten hebben.
wordt gestraft met gevangenisstraf van niet beneden 3 jaar."
Artikel 3: "Het dwingen van een vrouw tot het toelaten van
abortus wordt gestraft met gevangenisstraf tot 2 jaar."
Artikel 4: "Indien zwangere vrouwen. met overtreding van
bovengenoemde bepalingen. abortus plegen. worden zij met openlijke
47)
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Gepubliceerd in De Maasbode. avo ed .• van

I

Maart 1937.

berisping en bij herhaalde overtreding van het verbod met geldboete
tot 300 roebel gestraft."
In Hoofdstuk II maakte ik er reeds melding van. dat abortus bij
decreet van 18 November 1920 gelegaliseerd werd. mits de behandeling geschiedde door een arts. in een ziekenhuis en indien de
feitelijke omstandigheden deze noodzakelijk maakten.
De Wetboeken van 1922 en 1926 bestendigden deze wetgeving.
In 1924 voerde men gedwongen registratie van deze operatie in.
In den loop der jaren heeft de afdrijving een uiterst belangrijke
plaats in het volksleven veroverd.
In 1930 werd b.v. in Moskou alleen in 175.000 gevallen de
zwangerschap op zoodanige wijze kunstmatig onderbroken 48).
Er zijn vrouwen. die zich reeds 15 maal aan deze ingrijpende
operatie onderwierpen. Gewoonlijk liet men zich echter niet meer
dan 7 maalopereeren. Vele vrouwen werden twee tot driemaal per
jaar behandeld 49) •
D e officieele statistieken. uitgegeven door het Commissariaat voor
Volksgezondheid. publiceerden over het jaar 1934 de volgende
cijfers 50). welke slechts betrekking hebben op de R .S.F .S.R .: In de
steden werden 573.593 geboorten en 374.935 afdrijvingen geregistreerd. op het platteland 242.979 geboorten en 324.584 afdrijvingen; in Moskou resp. 70.000 en 155 .000.
In de desbetreffende cijfers is uitsluitend gerekend met de geregistreerde gevallen van abortus.
Men zal zich afvragen. welke overwegingen de Regeering geleid
hebben tot haar zoo ingrijpende frontverandering tegenover de afdrijving.
Zij motiveerde de nieuwe wettelijke bepalingen ter zake met de
mededeel ing. dat de groeiende volks wel vaart thans een gebruik
maken van het in 1920 gemaakte voorbehoud veroorloofde 51) •
Al doet de Wet het voorkomen. alsof het verbod alleen gegeven
wordt op grond van de geconstateerde nadeelige gevolgen. die niet
slechts bij den illegalen. maar ook bij den legalen abortus optreden.
'8) In één inrichting hadden 55000 operaties plaats. Zie D r Hall e. a.w .•
S. 206.
Zie ibidem. In de nieuw-ontworpen Grondwet is dez~ koerswijziging neergelegd in art. 122. waar niet meer gerept wordt van een recht op onderbreking
der zwangerschap. Zie Bijlage.
50) Izwestia. 12 Juli 1936.
( 1 ) Dr Maur a ch. Z .f.O .E.R .• 1936. S. 104.
Zie in dit verband Hoofdstuk Il. § I .
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ons lijkt het met Val k hof f, dat hier nog iets gehe~1 anders
achter zit 52) •
"De regeering van de Ud.S.S .R. is in de laatste paar jaar vóór
alles aan een zoo groot mogelijke bevolkingsaanwas gaan hechten.
Deze is in de afgeloopen jaren wel dalende , maar toch nog altijd
zeer groot, n .l. ongeveer 231 millioen zielen per jaar. Men meent
echter in de komende jaren nog meer menschen te kunnen gebruiken,
zoowel voor de verder gaande industrialisatie, waarbij een tekort
aan werkkrachten bestaat, alsook met het oog op de verliezen aan
menschenlevens, die het inderdaad ernstig van buiten af door agressieve mogendheden als Duitschland en Japan bedreigde land zal
lijden.
Voor eenige jaren hechtte men niet zoo aan bevolkingsvermeerdering. De bevolkingsaanwas was, zoo als gezegd, toch altijd enorm.
In de jaren 1926-1930 was deze nog 3 31 millioen. De economische moeilijkheden waren toen nog zeer groot. Er bestond nog een
omvangrijke werkloosheid. Het oorlogsgevaar was niet zoo dreigend.
Leger en vloot worden in den laatsten tijd voortdurend uitgebreid.
De diensttijd is onlangs verlengd.
Een oorlog zal groote verliezen onder de bevolking veroorzaken,
die zoo snel mogelijk weer aangevuld moeten kunnen worden" 53) .
In deze richting wijzen ook de uitkeeringen, die beloofd worden
aan gezinnen met meer dan 6, respectievelijk 10 kinderen.
B.

FACTOREN, DIE BELEMMEREND OP HET EFFECT VAN HET
WETTELIJK VERBOD WERKEN.

Voordat de nieuwe regeling tot Wet werd, is - democratische
geste ! - het ontwerp den lande ter discussie gegeven. Ieder mocht
zijn meening ronduit zeggen. De critiek was fèl. zóó fel, dat doorvoering niet waarschijnlijk leek.
Nochtans en dit typeert weer het inderdaad dictatoriaal
karakter van het Sovjet-regime - is de Wet toch, met een enkele
onbelangrijke wijziging, ingevoerd, en niemand waagt meer, zijn
stem tegen deze koersverandering te verheffen 54).
Nu de vrouw eenmaal haar plaats in het productieproces heeft
ingenomen, nu zij in fabrieken, kolchozen, sovchozen en bij open5~) D r J. Val k ho ft, in De Socialistische Gids, Februari 1937.
53) Ibidem , blz. 131. Zijn eigen opvattingen over abortus o nderschrijven wij

in geen enkel opzicht.
54) Z ie Val kb 0 f f , t.a.p.
Over bet ontwerp : Pro f. J.
S. 388.
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J . A nos s 0 w in M.f.Kr.Ps. u.Str. 1936,

bare werken naast den man arbeidt, en haar jarenlang geleerd is,
dat zij vrijelijk over het rijpende leven in haar schoot mag beschikken
en dat de moord op de ongeboren vrucht. mits geschiedend volgens
bepaalde voorschriften. geen afkeurenswaardige daad is, zal het
moeilijk zijn. haar we,er in de oude banen te leiden. Het valt inderdaad te verwachten. dat de niet-geregistreerde. verboden. geheime
afdrijving zal toenemen.
Onderscheiden factoren zijn er aan te wijzen. die naleving van
de Wet belemmeren.
Woningellende.
Tijdens de besprekingen van het Ontwerp inzake de hier behandelde materie, kwam reeds een groot bezwaar tot uiting: "Om kinderen te kunnen hebben. moet men ruimte hebben om te wonen" 5 5) .
"Elke gehuwde vrouw zou in normale levensomstandigheden vele
kinderen hebben. Toch zal een moeder, die reeds twee kinderen
heeft. geen derde willen hebben. wanneer ze slechts beschikt over
een kamer van 12 M'2 " 5 6 ) .
Wij kunnen ons haast geen voorstelling maken van de woningtoestanden. waaronder het grootste deel der bevolking moet leven.
De werkende arbeider in Sovjet-Rusland leeft in ongunstiger omstandigheden dan de armste werklooze bij ons.
De Sovjetskaja Justizia. No. 31 van 1936, deelt mede. dat in
Moskou 92 % der onderhuurders in één kamer woont met den
verhuurder. en slechts 8 '% een eigen kamer heeft. waarvoor fabelachtig hooge p; ijzen worden gevraagd.
"Der Wohnungsmangel führt zu den verschieclensten Situationen,
die Gerichtsverhandlungen sind voll von Beispielen offener und verkappter Spekulation mit Wohnflächen unter dem Deckmantel fiktiver Ehen und Scheidungen" 5 7) .
"Hunderte von Akten bestätigen, dasz die Moskauer Wohnungsinhaber von ihren Untermietern derart hohe Mieten verlangen. dasz
diese die eigentlichen Wohnungspreise urn das vielfache übersteigen".
"Nicht selten zahlt ein Untermieter für ein Zimmer oder eine
55 ) Izwestia. 27 Mei 1936.
56) Ibidem. 28 Mei.
57) " Z . B. brauchte der Angestellte R . ei ne Wohngelegenheit. Er kaufte bei
einer Greisin für 2000 Rubel ein Zimmer. Urn dieses Geschäft zu verheimlichen.
ging R . mit der Greisin nun eine fiktive Ehe ein und bezog somit als " Ehernann"
ihr Zimmer. Sie lebten nun 3 Monate und er fragt jetzt: " Kann man sich jetzt
von ihr scheiden lassen. damit sie jetzt das Zimmer räumt. ohne dabei einen
Verdacht beim Wohnungsamt zu erregen? ....
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Schlafstelle 50 % und mehr seines monatlichen Einkommens" 58).
T.ypeerend in verband met den woningnood zijn enkele vragen,
voorkomend in de uitgebreide gedrukte enquête, die werklooze
vrouwen ten behoeve van het sociaal-hygiënisch onderzoek moeten
beantwoorden, n.l.;
Vraag 37: .. Woont ze in een tehuis, in een woonkazerne, in een
nachtasyl, bewoont ze een hoek van een vreemde kamer, waarin
tegelijkertijd . . . . mannen, .... vrouwen slapen, is ze zonder
onderdak?' ,
V raag 38: "Is het een kelderwoning. sousterrain, benedenverdieping. zolderkamer, is het vertrek licht. droog. warm, donker,
vochtig. koud?" 59).
Verwaarloozing der huizen, gebrek aan ruimte. is de algemeene
klacht.
Een enkel voorbeeld uit de pers moge dit toelichten. De Prawda
van 11 April 1937 schrijft : .. Aan de administratie en instandhouding van de Moskousche woningen wordt door de Moskousche
stadssovjet niet voldoende aandacht besteed. De plannen tot verbetering en herstel der woningen worden jaar in jaar uit niet in
daden omgezet. In de huizen van de "Mosschiltrest" , de coöperatie
en de rayontrust (d.i. de overgroote meerderheid van alle woningen
in Moskou) moeten de stookgelegenheden. de ketels. de gasleidingen.
de daken. de vensters. de deuren en de vloer·en hersteld worden. De
middelen zijn er, maar de stadssovjet doet niets. De honderd reparatieinrichtingen leiden een treurig bestaan. aangezien ze niet over
materiaal beschikken."
Indien men leest, dat het geen uitzondering is. wanneer 2 tot
3 families in één kamer wonen, dan valt te begrijpen. hoe een
gezond gezinsleven door zulke toestanden belemmerd wordt 60).
Het blad geeft o.a. dit voorbeeld :
"Akten Nr 3689 . Ein Untermieter zahlt für ein 3 qm. Zimmer 120 Rubel
bei einem Monatsgehalt von 250 Rubel".
De citaten nam ik over uit UdSSR-Dienst. 14 December 1936.
59) De lijst van 58 vragen geheel gepubliceerd in een bericht uit Mei 1937
van de Action Mondiale des Femmes contre Ie Bolchévisme.
60) Men zie over den woningnood:
Dr Halle, a.w. S. 497-504;
Ing. L. Sc hap 0 , in Und du Siehst die Sovjets Richtig, S. 189;
Hier spricht Sovjet-Ruszland, S. 168-17° , waar twee artikelen uit de Prawda ,
met foto 's van het origineel. worden aangehaald. Een bloemlezing uit de Russische
pers. S. 221-235 .
Voorts artikelen uit Sowjetskaja Sibirj van 21 October 1936;
Molot van 23 September 1936:
Ticbookeanskaja Swesda van 21 Mei 1937 ;
58)

174

Typeerend is ook het volgende persbericht: " In de omgeving van
Saporoschje wonen de arbeiders van de Dnejprostoi, de aluminiumfabriek en het Dnjepr-krachtstation 45 15 gezinnen. tezamen
16 . 000 menschen. onder wie 75 gezinnen van soldaten uit het roode
leger - in afschuwelijke. kleine hutten. die in groepen van 80 tot
100 stuks om de stad heen liggen. In deze hutten is noch water
noch licht. Afval en vuilnis worden nooit opgeruimd" 61) .

De gelijkstelling van man en vrouw in het
arbeidsproces en de verkeerde invloed daarvan.
Een der voornaamste gevolgen van de gelijkstelling van man en
vrouw is wel. dat de laatste hoe langer hoe meer een belangrijke.
onmisbare plaats in industrie- en landbouwbedrijven gaat innemen.
Een derde van alle arbeiders bestaat uit vrouwen 62). Enthousiast
schrijft D r Hall e: " Und wie stark sich die Industrie-Arbeiterinnen jetzt schon in der soziale Arbeit betätigen. geht daraus hervor.
dasz in einer Reihe von Industriezweigen - im Maschinenbau. Bergwerkwesen und in der Steinkolenindustrie - die Zahl der öffentliche Funktionen\ bekleidenden Frauen die der männlichen Funktionäre übersteigt .
. . .. "In den groszen "Hammer und Sichel" -Werken sind fa st
sechzig Prozent Frauen tätig; in der Stahldrahtzeche. wo es Ende
1928 noch keine Arbeiterinnen gab. beträgt ihr Prozentsatz bereits
ein und dreiszig. Ueberall - an den Werkbanken. den Hebekränen.
in den Gusseisenwerkstätten - haben sich die Arbeiterinnen das
Bürgerrecht erobert".
Evenwel. dit beteekent allesbehalve een verbetering voor de
vrouw. Immers. haar huishouding gaat door. Daarbij is in SovjetRusland het uren in de rij staan vóór men de gewone levensmiddelen
kan koopen. een algemeen verschijnsel. dat zelfs iederen vreemdeling
opvalt.
De Rabotniza maakte eenige jaren geleden eens een berekening
hoeveel uren daarmede verloren gaan : "In dit jaar moeten een millioen zeven honderdduizend vrouwen in het productieproces worden
ingeschakeld. Of ze daardoor ook van de keuken en huishoudelijke
beslommeringen bevrijd worden? Neen . Dat zal niet het geval zijn.
Leningradskaja Pra wda. van 2 Juni 1937. voorzoover letterlijk geciteerd in
de verschillende berichten van de UdSSR-Dienst.
61) Izwestia . 23 Augustus 1936.
62) Halle. a.w. S. 444 . In de Grondwet van 5 December 1936 vindt deze
gelijkheid haar staatsrechtelijke basis in artikel 122.
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zoolang zij zelf niet de zaak stevig aanpakken. Men denke zich
eens in! Van deze zeventienhonderdduizend vrouwen staat elke
vrouw dagelijks niet minder dan twee uur in de rij. Dat is gelijk
aan vijfhonderdduizend arbeidsuren per dag. Dat beteekent zooveel
als een fabriek met twee duizend arbeidsters. welke onafgebroken
gedurende acht maanden werkt" 63).
D r Hall e erkent. al juicht zij de gelijkstelling van man en
vrouw zeer toe. dat het leven voor de vrouwen moeder. nu deze
in het arbeidsproces is ingeschakeld. nog verre van ideaal is: "Die
Arbeiterin. die abends müde heimkommt. hat vorlaüfig in vielen
Fäl1en in ihrem Haushalt das am Tag Versaümte nachzuholen und
viel zu wenig Zeit sich halbwegs aus zu ruhen. Dies gilt sogar
von den fabriksfreien Tagen. die gewöhnlich so sehr mit Waschen.
Stoppen. Flicken und allen möglichen Hausarbeiten ausgefüllt sind.
dasz man in den satirischen Zeitschriften häufig Anekdoten. Spässe
wie diesen lesen kann: Die Mutter steht am Waschtrog und antwortet ihrem Kind. auf die Bitte mit ihm spazieren zu gehen: Wo
denkst du hin. ich hab' doch heute meinen Ausgangstag!" 64).
Hoewel deze toestanden op zichzelf alles behalve bevorderlijk zijn
voor een goed gezinsleven. is dit niet de voornaamste oorzaak waarom de nieuwe Wet ter bescherming van de Familie vooralsnog zonder
resultaat blijft 65). Althans in verband met den abortus moet nog
op iets anders de aandacht gevestigd worden.
Het Wetboek van den Arbeid 66) bepaalt in artikel 3: "Tijdelijk
vrij van arbeidsplicht zijn:
a) personen die door ziekte of invaliditeit tijdelijk hun arbeidsgeschiktheid hebben verloren. gedurende den tijd. noodig voor hun
herstel;
b) vrouwen 8 weken vóór en 8 weken na de bevalling."
Indien men alleen op deze wettelijke bepalingen tot bescherming
van de moeder en aanstaande moeder let. dan zou men geneigd zijn
te meenen. dat de arbeidster het nog zoo slecht niet heeft.
D r Hall e b.v. schrijft: " .... dasz die Kolchosfrau nicht
63) Volgens de Sovjetskaja Justizia 1937 nr. 5. blijkt dat in de zware industriebedrijven 40 % van alle arbeiders vrouwen zijn. Zie UdSSR-Dienst. 10 Mei 1937.
Halle. S. 507.
64) Halle. t.a.p.
65) Het feit. dat de zesdaagscbe week in Rusland geen vasten rustdag kent.
opdat de bedrijven zonder ophouden in werking kunnen blijven, is oorzaak. dat
leden van hetzelfde gezin elkaar slechts zelden overdag thuis treffen. De rustdagen
voor de verschillende personen vallen vaak niet op denzelfden dag.
66) 19 1 9. Nederlandsche uitgave van M r DrA. B u rik s en Me v r.
G. B u rik s-v. L. v. d. H. Uitgave "Nieuwe Amsterdammer" te A'dam 1920.
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mehr nötig hat bis zum Augenblick der Niederkunft auf dem Felde
zu arbeiten und des lieben Brotes willen die gesundheit ihres Leibesfrucht wie ihre eigene auf schwerste zu gefährden" 67).
Deze woorden zou ik niet durven onderschrijven. Hiermee bedoel
ik niet, dat de wettelijke bepalingen niet toegepast worden, want
dat zou veel te boud gesproken zijn. Maar wèl kart ik op goede
gronden zeggen, dat toch vaak, zelfs ten koste van het leven van
moeder en kind, tegen deze regeling gezondigd wordt. In de practijk
komt het niet zelden voor, dat een vrouw, die de bedrijfleiding
van haar toestand in kennis stelt, op staanden voet ontslagen wordt.
Dit houdt in, dat honger en gebrek haar lot worden. Immers, "wie
niet werkt zal niet eten" is een van de grondpijlers der huidige
politiek. Na ontslag kan men aan brood- en meelkaarten uiterst
moeilijk komen, omdat het loon van de arbeiders voor een belangrijk
gedeelte in den vorm van dergelijke kaarten wordt uitbetaald.
Natuurlijk gevolg is, dat de a.s. moeder haar zwangerschap verzwijgt, uit vrees voor ontslag 68).
In de Komsomolskaja Prawda Nr 239 van I936 leest men: " Die
Jungkommunistin Smirnow sollte Mutter werden. Sie arbeitete in
der Weberei in Dresna. Der Arzt verbot ihr die Nachtarbeit, doch
der Vorarbeiter bestand darauf dass sie wenigstens noch eine Woche
in der Nachtschicht arbeitete. Als sie später das Attest eines Arzten
vorlegte, der dafür eintrat, dasz sie statt der Bedienung der 24 Webstühle, eine leichtere A:rbeit zugewiesen erhalten solI te, meinte der
Werkmeister: "Man hat Euch lange genug verwöhnt. Wollt ihr
nicht arbeiten, sa geht nach Hause!" - Eine Fehlgeburt war die
Folge. Der Gesundheitszustand der Frau Smirnow hatte sehr schwer
gelitten, so dasz die Ärzte Erholung vorschrieben. Aber auch in
diesem Falle weigerte sich der Betriebsrat, ihr den Überweisungsschein in ein Erholungsheim auszuhändigen und zwar mit dem
Bemerken, dasz ein Aufenthalt in einem Erholungsheim nur diejenigen beanspruche-n könnten, die keinen Wöchnerinnen-Urlaub
erhielten" 69).
S. 23 r.
Men zie de Prawda van 29 Juni 1936, waarin toegegeven wordt dat
de zwangere vrouwen van den "kolebas van de 1 7e partijconferentie" uit bet
Aleksejewsker gebied evenals in het Woroneschergebied niet alleen geen verlof
krijgen , maar zelfs met straffen bedreigd worden.
Izwestia 15-7-' 35 deelde mee dat een " stootarbeidster" ondanks haar zwangerschap het zwaarste werk moest verrichten en dat haar bevalling tijdens den arbeid
geschiedde.
69) UdSSR-Dienst 16 Nov. 1936.
67)

68)
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"Ich arbeite", schrijft een vrouw in de Molot van 26- I 0- I 93 6,
"in dem Kalmykischen Rayon-Finanzamt, und sah ruhig dem Tag
entgegen, an dem ich Mutter werden solI te. Bald darauf Iiesz ich
mich infolge meiner Schwangerschaft beurlauben. Als ich aber wieder
in Amt erschien, teilte mir der Amtsvorsteher mit, dasz ich gekündigt sei . . .. und zwar wegen meiner Schwangerschaft" 70).
De Leningradskaja Prawda laakte onlangs de houding tegenover
arbeidsters, die een kind verwachten, in dit bericht: "De stenotypiste
Tornskaja werd wegens haar nauwkeurigen, stipten arbeid zeer
gewaardeerd. Maar sinds ze moeder geworden was, behandelde de
chef Tschernow haar anders dan tot nu toe. En toen ze na haar
verlof weer in dienst trad, heeft hij haar, zonder veel omslag, ontslagen.
Op het bouwterrein, waarop Tschernow chef is, zijn handelingen
in strijd met de wet, vooral met betrekking tot de bescherming van
de arbeidsters, schering en inslag" 71).
Met opzet koos ik mijn voorbeelden uit de Sovjetpers zoo wel uit
den tijd na in werking treden van de Wet ter bescherming van de
Familie, als daarvóór.
Doch onmiddellijk wil ik hieraan toevoegen, dat de Sovjetpers
dergelijke misstanden aan de openbaarheid prijs geeft als middel tot
zelfcritiek. Hoewel dit in deze aanhalingen niet tot uiting komt,
kan men gevoegelijk aannemen, dat er, met name den laatsten tijd,
zeer streng wordt opgetreden tegen degenen, die op zoo grove wijze
inbreuk maken op de arbeidswetgeving ten aanzien van de vrouw.
Niettemin zal duidelijk zijn, dat onder de huidige sociale omstandigheden, de vrouwen alles in het werk stellen om het moederschap

'/1)) Ibidem 9 Nov.
71) 3 Januari I937.
De Sovjetskaja Sibir van I2 Mei I 93 7 laat zien hoe ruw aanstaande moeders
behandeld worden: " Die schwangere Kolchosarbeiterin A. Naumowa hat sich
mehrmals an den Kolcbosverwalter mit der Bitte gewandt. ibr eine Fahrtmöglichkeit zu geben. urn nach den nächsten Krankenhaus gebracht zu werden. Dieser
wies sie immer wieder mit den Worten zurück dasz dies nicht seine Aufga be sei.
Als die Naumowa die ersten Wehen fül1te. hat man sie in einer Waschstube untergebracht. In demselben Augenblick erschien der Ko\chosverwalter und wa rf sie
in den V orra urn hina us unter dem V orwand dasz er sich waschen wolJe.
Auf <lem schmutzigen Boden des Vorraumes brachte Naumowa ihr Kind zu
Welt. Nacht der Geburt wurden Muteer und Kind in das Frauenheim einge1iefert.
Nach 2 Tagen erschien dort wieder der Kolchosverwalter und befahl der Mutter.
das Heim sofort Zit verlassen. da sie entlassen sei. Daraufhin wurde die Naumowa
aus den Frauenheim hinaus geworfen. Man hat ihr dabei nicht einmal den
restIichen Lohn ausgezahlt" (UdSSR-Dienst 7 Juni I937).
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te voorkQmen, vooral nu haar jarenlang geleerd is, dat abortus niet
ongeoorloofd is.
Men zou natuurlijk kunnen vragen, waarom de gehuwde vrouw
dan ook werkt, wanneer haar man reeds een inkomen heeft. Om
te kunnen verstaan, dat in vele gevallen de harde noodzakelijkheid
de vrouwen dwingt, ook van haar kant inkomsten aan te brengen,
moet men eenigermate op de hoogte zijn van loonstandaard en koopkracht van het geld.
Zoo verdient de Sovjetarbeider, in waren omgezet, in één maand
ten hoogste een derde deel van een costuum, meestentijds echter
slechts een vierde, terwijl - om een vergelijking te trekken met
enkele landen, welke vlak bij Rusland liggen en daarom eerder dan
West-Europeesche landen een billijke vergelijking mogelijk maken zich b.v. de ongeschoolde Eestische arbeider een compleet costuum
van middelmatige kwaliteit kan aanschaffen, en de Finsche arbeider
zelfs twee costuums.
De geschoolde arbeider in de Sovjet-Unie verdient 42 kilogram
van het goedkoopste vleesch of 15 kilogram van de goedkoopste
boter of een half costuum of een paar schoenen. De Eest daarentegen:
300 kilogram vleesch of 80 kilogram boter of twee behoorlijke
costuums of 12 paar schoenen. De Fin: 250 kilogram vleesch of
83 kilogram boter of 4 tot 5 costuums of 12 paar schoenen.
Als in Rusland de vrouw werk vindt, wordt het inkomen der
Sovjet-familie verdubbeld, maar in weerwil daarvan bedraagt het
met dat der werkende vrQUW ook nog maar een vierde van dat der
Eestlandsche en Finsche familie, waar de vrouw thuis blijft 72) .

Medische hulp.
V ruchtafdrijving zal, ook vóór zij strafbaar werd gesteld, wel in
't geheim zijn geschied. Immers op het land kan men lang niet
altijd naar een ziekenhuis gaan, omdat in uitgestrekte gebieden maar
een enkele inrichting is; en lange reizen kan de arbeidende bevolking
niet betalen.
Maar thans komt geheime abortus, zooals vanzelf spreekt, vaker
voor. Bij het weergeven van dezen stand van zaken wil ik niet
de voorstelling wekken, dat op dit gebied de toestanden elders veel
beter zijn. De geheime vruèhtafdrijvin~ openbaart zich overal in
ergerlijke vormen, waarlijk niet in Rusland alleen. Doch in den
Sovjetstaat wordt het verbod der Regeering niet door de zedelijke
72) Zie het artikel van Nik ol a us Bas sec hes, geciteerd in Algemeen
Handelsblad, I:l Oct. 1936, av.ed.
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volksovertuiging gedragen, wijl de bolsjewistische machthebbers het
volk jarenlang in andere richting geleid hebben.
Een van de eerste dingen die door de veranderde houding ten
opzichte van abortus noodzakelijk werden, is uitbreiding van het
aantal ziekenhuizen voor kraamvrouwen. Al wordt er van hoogerhand op spoedige verbetering aangedrongen, in de practijk zijn
blijkbaar vele moeilijkheden te overwinnen. Men leze slechts de volgende mededeeling in de Izwestia van 15 Dec. 1936: " In de gang
van de kraaminrichting te Archangelsk liggen kraamvrouwen.
In de afdeeling-geboorten van het stedelijk ziekenhuis staan gang
en ontvangkamer van den dokter vol met bedden ....
De bevolking van de stad Archangelsk is toegenomen tot circa
250 . 000, maar in het geheele gebied om Archangelsk heen zijn er
samen slechts 200 bedden voor kraamvrouwen!
Het vrouwelijk hoofd van de kraaminrichting, kameraad Margolis,
verklaarde: " We hebben niet voldoende ruimte en zijn gedwongen,
de kraamvrouwen op den vierden dag na de verlossing uit de inrichting te ontslaan. Dat bedden in de gang worden gezet, vindt
men reeds gewoon. Men zou moeten aannemen, dat na uitvaardiging
van de wet, waarbij abortus verboden werd, het stadsbestuur het
aantal bedden voor kraamvrouwen zou vergrooten; doch onze verwachtingen zijn tot nu toe niet vervuld. "
De Izwestia is van oordeel, dat er wel veel over vermeerdering
van het aantal kraambedden gepraat wordt, maar dat men niet tot
daden komt 73).
De Unie-Commissaris voor de Volksgezondheid liet zich aldus
uit over den aanbouw van kraaminrichtingen en kindercrêches: "Op
1 October 1936 was het bouwplan op vele plaatsen slechts voor
5,6 % vervuld. Het slechtst gaat het met het bouwen in de Tatarische Republiek, in het gebied van Omsk en Krasnejarsk, in WestSiberië in het gebied van Winniza. Tot de plaatsen, die ver achterblijven, behoort de stad Moskou.
Slecht staat het met den bouw van crêches bij de lichte industrie
en de bedrijven voor voedingsmiddelen. In Moskou zijn de meeste
crêches en kraaminrichtingen, waaraan wordt gebouwd, nog altijd
niet onder de kap. Op enkele bouwterreinen komt men ontstellende
verwarring en gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef tegen. Bij het
bouwen van de crêche in de Podsosnenskaja-steeg is men in den
loop van één maand vijf maal van opzichter veranderd! De
73)
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Izwestia Nr

29 1 .

bouw van de crêche in de Bogorodskaja-straat schiet heel langzaam op. . . . " 74) .
De leiding in onderscheidene ziekenhuizen is slecht. Een drietal
voorbeelden van ernstige misstanden noemt de Izwestia van 10
December 1936. Dat het hier niet om uitzonderingen gaat bewijst
de slotzin: .. De reeks van niet minder opzienbarende feiten zou
kunnen worden uitgebreid." Het schijnt zelfs geen uitzondering
te zijn, dat patienten spoorloos verdwijnen 75).
Ook op dit terrein is het uitoefenen van critiek in Rusland niet
zonder gevaar 76).
Ongetwijfeld zijn er in de voornaamste steden uitstekend geoutilleerde ziekenhuizen. Maar Rusland is groot en heeft een talrijke
bevolking en op het platteland is de medische hulp niet overal goed
georganiseerd. Soms blijkt, dat aan de opleiding van den medicus
nog wel iets ontbreekt. Het komt voor dat men afgestudeerd arts
is, zonder ooit bij een bevalling geholpen te hebben 77) .
Gebrek aan elementaire benoodigdheden.
Naast de hierboven ontwikkelde bezwaren nog een enkele opPrawda Nr 350, 193 6.
T.a.p.. n.l. berooving van patienten door den hoofdarts. verzuim van
berichtgeving aan de familieleden - terwijl alle benoodigde gegevens voorhanden
waren dat iemand op straat ziek wa s geworden. opgenomen werd en in een
ziekenhuis stierf. Eveneens Izwestia Nr 298 en 301 ;
76) Zie b.v . de Prawda. Nr 358. 1936.
77) Deze bewering steunt op een in de Izwestia van 19 Jan. 1937 gepubliceerden
brief. geschreven door een directrice (arts ) van een ziekenhuis. waaruit ik enkele
markante opmerkingen overneem : ...... Sinds den 20en Augustus ben ik directrice van het ziekenhuis in het dorp Molochewo . . .. H et ziekenhuis verkeerde
in een zeer slechten toestand. toen ik het overnam . ... Vuil. wandluizen. kakkerlakken. gescheurd linnengoed. houten blokken als onderstellen voor de bedden.
De verroeste instrumenten lagen op een hoop in de vensterbank. Er was niet
eens een gewone kast .... Weldra merkte ik. dat mijn opleiding onvoldoende is
geweest. Ik wist niet eens. hoe ik bij een operatie steriliseeren moest. Practisch
hadden we zooiets aan de Universiteit te Leningrad nooit zelf gedaan . Ik had
verschillende instrumenten voor het ziekenhuis besteld. maar kan er niet eens
mee omgaan . ... De medische Universiteit te Leningrad moest zich schamen. dat
ik dit alles niet wist; er waren immers genoeg dergelijke instrumenten in de
kliniek. Waarom heeft men ons die niet laten zien? Het bleek nu. dat mij vele
bijzonderheden onbekend waren. die ik zeker had behooren te weten . . . . Aan
de Universiteit hadden we nooit zelf pa tien ten behandeld en zelfstandig onderzocht . . . . In het ziekenhuis ligt een kraamvrouw. die voor de eerste maal moeder
zal worden. De geboorte kan elk oogenblik worden verwacht. en ik zal voor de
eerste maal in mijn leven bij een dergelijke gebeurtenis assistentie verleenen ...
De schrijfster wilde in dezen brief. waarin ze overil!ens ook van verbeteringen
sedert haar komst melding maakte, wijzen op de volgens haar te theoretische
scholing van de studenten.
74)

75)
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merking over de dagelijksche benoodigdheden in een gezin met
kinderen.
Toen het ontwerp voor de Wet ter bescherming van de Familie
aan het volk werd voorgelegd om daarover zijn meening kenbaar
te maken, vroeg ook dit punt bij de discussie aandacht.
Onderscheidene ingezonden stukken in de dagbladen vestigden
er de aandacht op, dat er dan eerst meer en betere elementaire benoodigdheden verkrijgbaar moesten worden gesteld. " Ik stel voor, in
de Wet een bepaling ter vermeerdering van de productie en verbetering van den handel in benoodigdheden voor kinderverpleging op
te nemen. Tegenwoordig is het erg moeilijk, de productie van handdoeken, badkuipen of kinderbedden te verhoogen. De prijzen voor
deze benoooigdheden moeten dalen" 78).
In de Prawda schreef reeds eerder een Russische moeder het
volgende: " Het is geheel onmogelijk, een goed kinderdekentje te
krijgen. De dekentjes zien er onooglijk uit, zijn meestal ook onbruikbaar, omdat ze afgeven op de kleertjes van het kind. Men kan niet
eens een badje of een spons koopen om het kind te baden" 79).
Het abortus-probleem in ,verband met de losheid
der huwelijksverhoudingen.

Ook in verband met het abortus-probleem moet ik op de huwelijkswetgeving wijzen. Het best doe ik dit bij monde van het
ambtelijk orgaan, de Prawda: " Trouwen gaat gemakkelijk, maar
scheiden nog gemakkelijker. Men moet toch eerlijkheidshalve toegeven, dat het bij ons gemakkelijker is, zich te laten scheiden, dan
bijvoorbeeld informaties in te winnen of petroleum te koopen. De
Wet inzake huwelijk en scheiding is echter niet daarom vastgesteld,
om ze te gebruiken, zooals men een tram gebruikt: men gaat er in
zitten, betaalt 10 kopeken, rijdt een eindje voor zijn plezier en
probeert dan een andere tram te krijgen.
Een man, die bijna elk jaar van vrouw verandert, zijn vrouwen
kind eenvoudig buiten de deur zet en weigert, de voedingsmiddelen
te betalen, behoort nu toch te weten, dat zijn vrienden hem eveneens
in den steek zullen laten .. .. Het kost niets, om een vrouw te verMen zie tevens A n d r é G i d e, Retouches à mon R etour de tU.S.S .R .,
p. 116, 117. alwaar een uittreksel van een communiqué der medische faculteit
van Oct. 1936 in het Fransch wordt weergegeven. waarin het tekort aan medische
hulp en de slechte opleiding der artsen met statistisch materiaal bevestigd wordt.
78 ) F . Lebedeff in de Izwestia van 1 Juni 1936 . Ook Dr Halle
klaagt al in haar boek over gebrek aan zeep en toiletartikelen. Zie S. 495 .
79) Prawda. 10 Juli 1935.
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stoeten. Dan heet het officiëel: .. zij konden niet met elkaar overweg" . hoewel het feitelijk een gemeenheid tegenover de vrouw is . . .
Kan men er zich dan nog over verbazen. dat er zooveel gevallen
van abortus zijn?
Hoe vaak is een vrouw niet bang. moeder .te worden. aangezien
ze haar man niet vertrouwt. Hoe kan men b.v. een schurk vertrouwen. die reeds voor de derde maal gehuwd is. want men kan
rustig aannemen. dat hij ook nu wel zal wegloopen. Hij reist eenvoudig ergens heen onder het voorwendsel. dat hij vacantie neemt.
komt ,d an misschien met een andere vrouw terug en gaat zonder
meer met deze in het huis wonen. Ondelj het parool: .. Zij zijn
meisjes. wij zijn jongens. dat is alles" . vieren ruwheid en zelfs
cynisme hoogtij .... .. 80) .
Resultaten.
Over het resultaat van de nieuwe politiek ten aanzien van huwelijk
en gezin. die medio 1936 haar intrede deed. valt nog weinig te
zeggen. De sociale verhoudingen. zooeven kort aangestipt. stemmen
vooralsnog weinig hoopvol. In de Sovjetpers vindt men wel enkele
uitlatingen ter zake. Zoo schrijft de Sovjetskaja Justizia : .. Die
Popularitä t des Gesetzes vom 2 7 Juni 1936 ü ber das Verbot der
Abtreibungen hat sich bis jetzt durch das Anwachsen der AlimentenKlagen bei den Gerichtsorganen ausgewirkt. Wenn im ersten Halbjahr 1936 z. B. in Leningrad 20.060 Alimentenklagen vorlagen.
so ist ihre Anzahl im Laufe der Monate Juli und August bereits
auf 10.010 angewachsen d.h. urn 5.005 Klagen pro Monat. Diese
Steigerung i~t auszerordentlich" 81) .

80) H etzelfde artikel. getiteld De Moeders, cntlseert de houding ten aanzien
van het kind. Een klein kind zou als het spreken kon, volgens den auteur, het
volgende mededeel en ; " Kameraden. het moet eerlijk gezegd worden, ik dank mijn
geboorte aan een misverstand. Mijn moeder heeft n.l. verzuimd, tijdig abortus
te laten plaats hebben. Ik ben dus om zoo te zeggen resultaat van de onachtzaam·
heid van mijn ouders, en ik weet al van te voren, wat er verder volgen zal. Ik
zal geen broertjes of zusjes krijgen. Moeder wil immers geen kinderen meer ter
wereld brengen. want zij vertrouwt de hechtheid van haar huwelijk niet.
En vader . . .. is een echte snaak, hij meent n.l. dat kinderen niets meer zijn
dan een kleinburgerlijke aangelegenheid. Ik weet het precies, binnen een half jaar
gaat mijn vroolijk vadertje naar den burgerlijken stand, en laat zich binnen vijf
minuten scheiden. Hij houdt n.l . van jonge vrouwen en trouwt daarom des te
vaker. Alimentatiekosten wil hij niet betalen." Prawda, 7 Juni 1935.
G r é go i red e Dol i v 0 haalt in zijn meergenoemde Zwitsersche dissertatie
deze stukken aan op p. 147 en 14.8.
81) 16 % hiervan betrof oneenigheid over het vaderschap en de toewijding
der kinderen . Zie h et citaat in UdSSR·Dienst 26 J an . 1937.
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Het premiestelsel ten behoeve van kinderrijke gezinnen schijnt nog
niet geheel naar wensch te functioneeren 82).
Enkele factoren heb ik trachten aan te wijzen. welke ontegenzeggelijk een gunstige werking van de nieu we Wet ter bescherming
van de Familie belemmeren. Doch een definitief oordeel over het
effect van deze Wet moet. zooals vanzelf spreekt. opgeschort worden.
tot men kan beoordeelen. of de nieuwe moraal ingang heeft gevonden in het volksleven.

82) De Ekonomitscheskaja Shisnj van 10 Maart j.l. schrijft ;
"Beim Gauexekutivkomitee und bei der Gaufinanzverwaltung Westsibiriens und
bei den übrigen Gauorganisationen laufen tagein tagaus ungezählte Beschwerden
kinderreicher Mütter über Ungesetzlichkeiten der Beamten ein. die die Auszahlung
der Unterstützung zurückhalten. Die Ko1chosbäuerinnen des Dorfes Boischekul
brachten eine kollektive Beschwerde ein. in der sie ' sich darüber beklagen. dass
nach mehrfachen Fahrten von über 60 km sie nur 200 Rubel erhalten ha ben ....
lm Februar verbrachten die kinderreichen Mütter in der Hauptstadt des Rayons
drei volle Tage. Unter grossen Anstrengungen gelang es ihnen. noch 100 Rubel
herauszubekommen. Mehr konnten sie nicht erhalten. obwohl sie bei sämtlichen
Funktionären des Rayons. darunter sogar beim Staatsanwalt. ihre Beschwerden
vorgebracht hatten.
"So1che Niederträchtigkeiten herrschen auch im Ojaschinsker Rayon. Den hergerei sten Müttern erklärt der Finanzabteilungsleiter Tschernych stets; "Fahrt nach
Hause. Geld ist keins da. Werden mit der Post schicken." Aber tHese "postalischen
Versprechungen" werden nie erfüllt. Die Mütter ~ind gezwungen immer mehrere
Male hintereinander in die weit entfernte Provinzhauptstadt nach ihrem Gelde
zu fahren.
"Es lohnt sich noch einige andere Beispie1e des empörenden Verhaltens den
kinderreichen Müttern gegenüber anzuführen. Die Bürgerin Pustowa musste in
das Ubinsker Exekutivkomitee allein sechsmal fahren . Anstelle der ihr zukommenden 2000 Rubel erhielt sie nur 200 Rubel. Die Bürgerin Keger wand te sich
an das Ubinsker Exekutivkomitee siebenmal. hat ab er ihre Unterstützung trotzdem
nicht erhalten. Die Bürgerin Nikolaewa suchte die Andrejewsker Finanzabteilung
viermal auf und erbielt ebenfalls kein Geld. Auf ibren Fabrten musste sie bin
und zurück 320 km zurücklegen."
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HOOFDSTUK X.

RESUMPTIE, EIGEN STRAFRECHTSOPVATTING
EN CONCLUSIE.
In het voorafgaande hebben wij de ontwikkeling van het bolsjewistische strafrecht tot in de jongste phase onderzocht. Wij willen
thans allereerst een korten terugblik werpen op den afgelegden weg.
om vervolgens te trachten een antwoord te vinden op de vraag. of
in de voortdurende koersveranderingen zich niet een hoogere noodzakelijkheid manifesteert.

§

1.

KORT HISTORISCH OVERZICHT.

In den eersten overwinningsroes hadden de revolutionaire machthebbers terstond alle bestaande wetten afgeschaft. Zij wenschten het
voetspoor der kapit alistische landen eens en voorgoed te verlaten.
en vertrouwden daarbij op het revolutionaire rechtsgevoel eenerzijds
van ongeschoolde rechters. wien het aan inzicht in en begrip van
rechtskwesties ten eenenmale ontbrak. en anderzijds van geschoolde.
weliswaar revolutionaire rechters. maar in wier hoofden de oude
rechtsopvattingen ongebroken bleven voortleven.
Bij gemis aan vaste richtlijnen gaven de verschillende rechters
weldra de meest uiteenloopende beslissingen met betrekking tot in
wezen vrijwel gelijke gevallen. De uit bovengenoemde "regeling"
voortspruitende anarchie leidde spoedig overal tot hoogst ongewenschte toestanden.
De enkele afzonderlijke decreten uit de jaren 19 I 7 en 19 I 8 vermochten hiertegen weinig te doen.
S tut s c h k a. de auctor intellectualis van decreet No. I (waarbij
de tzaristische wetten werden afgeschaft en het revolutionair rechtsbewustzijn van den rechter tot eenige rechtsbron werd verheven).
moest zelf erkennen. dat die decreten "dikwijls niet meer inhielden
dan een nieuwe programs telling en àf buiten werking bleven, Of,
hetzij woordelijk, hetzij met eenige wijziging, moesten worden herhaald, eer zij doordrongen" 1) .
1) P . St uts c b ka. Das Problem des Klassenrechu und der Klassenjustiz,
Verlag Karl Hoym N acbt. Hamburg. 19 :22 . S. 24 .
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Er openbaarde zich een dringende behoefte, den rechtsprekenden
organen wettelijke richtlijnen voor de vaststelling van hun vonnissen
te verschaffen.
In zijn kwaliteit van Volkscommissaris van Justitie schreef
S tut s c h k a reeds in 19 18 : .. Nu is de tijd gekomen om tot
codificatie over te gaan, om het geheele proletarische recht van de
overgangsperiode in een systematisch geordend Wetboek samen te
vatten. Het moet een Wetboek zijn, dat voor de breede volksmassa's
gemakkelijk te begrijpen is" .
Doch vol vertrouwen in de doorvoerbaarheid van dit plan was
hij, blijkens het volgende, niet : .. Maar zou het ons gelukken in de
komende maanden een zoodanig Wetboek samen te stellen ? En indien het al gelukt, dan is het nog de vraag, hoelang het van kracht
blijft. Immers, wanneer wij het boek der decreten doorbladeren.
komen we wel tot de overtuiging. hoe onbestendig en veranderlijk
door de Revolutie gevormde instituten en rechtsregelen zijn" 2) .
De eerste serieuze proeve van revolutionairen wetgevingsarbeid
op strafrechtelijk gebied. de .. Grondbeginselen van Strafrecht" van
19 I 9 verdiende den naam Codificatie nog geenszins. Ook gaven
deze weinige algemeene bepalingen geen wezenlijk strafrecht. al heette
het zoo; zij beoogden een preventiesysteem te scheppen. dat ten doel
had .. de maatschappij te beschermen tegen personen. die een misdrijf
begaan hadden of er een wenschen te begaan" 3) .
Onverbloemd werd in deze Grondbeginselen de bolsjewistische
rechtsopvatting geformuleerd door het recht te definieeren als .. het
systeem van maatschappelijke betrekkingen. dat beantwoordt aan
de belangen van de heerschende klasse en beschermd wordt door haar
georganiseerd geweld" 4).
Zoo werd aan de Marxistische theorie. die het eigen normatief
karakter des rechts loochent en het recht verlaagt tot machtsmiddel
in den klassenstrijd. een wettelijke basis gegeven.
Aan deze definieering hechtte men niet geringe waarde .
.. Wanneer wij op deze wijze het begrip des rechts duidelijk maken.
dan doen wij een reusachtige schrede voorwaarts ter verheldering
van het rechtsbewustzijn der breede volksmassa's. Wij bevrijden
daarmede het recht van den geheimzinnigen mysterieuzen schijn en
veranderen het in een systeem van alledaagsche menschelijke verhoudingen. die voor ieder even gemakkelijk te begrijpen en toegankelijk
2) Ibidem. S. 38. 39.
') Art. 8.
4) Art. I.
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zijn als de verhoudingen zelf. Wij stellen het "onderste boven gekeerde" rechtsbewustzijn weer "op zijn voetstuk", doordat wij het
op het bewustzijn van het klassebelang baseeren" 5).
Of het later gelukt is ,deze opvatting bij het volk ingang te doen
vinden, blijve thans nog buiten beschouwing. Te dezer plaatse volstaan we met er op te wijzen, - hetgeen ook algemeen door de
Sovjet juristen erkend wordt - dat de tijden toen althans niet rijp
waren voor doorvoering van de boven vermelde principes.
Het, zonder twijfel geheel uit de bolsjewistische beginselen geboren 6), Oorlogscommunisme had gemeend, zonder ook maar
eenigszins met de bestaande toestanden in het door oorlog uitgeputte
land rekening te houden, zijn denkbeelden in practijk te kunnen
brengen. Als gevolg hiervan ontstond een zoo groote verwarring in
het economische leven, dat het uitgestrekte Russische rijk den ondergang nabij scheen.
De Regeering besefte toen eindelijk de noodzaak, ten aanzien van
de economische houdingen ten deele terug te keeren tot de regeling
van vóór de Revolutie. Deze verandering nu drukte haar stempel
op de nieuwe crimineele politiek.
Met de weer-openstelling - zij het ook in beperkten zin - van
het private handelsverkeer werd het dringend noodig, wettelijke
waarborgen voor den individueelen mensch te scheppen.
En zoo kwam het, dat in 1922, bij den aanvang van de Nieuwe
Economische Politiek, voor 't eerst verschillende codificaties van
het Sovjetrecht in werking traden. Daaronder bevond zich ook een
Wetboek van Strafrecht, dat zeer sterk afweek van de Grondbeginselen - I 9 19. Men vindt in het bedoelde Strafwetboek niet alleen
weer een Bijzonder Deel. d.i. een catalogus van wettelijke omschrijvingen van de bijzondere misdrijven, aan welker elementen een
gedraging moet beantwoorden om veroordeeling door den rechter
mogelijk 'te maken, maar zelfs een dualisme: straf-beveiligingsmaatregel.
Dit laatste is typeerend voor het - van bolsjewistisch standpunt
bezien - reactionair karakter van het Wet boek van I 922. Het
compromis tusschen straf en beveiligingsmaatregel is de practische
verzoening in den theoretischen strijd tusschen de klassieke en (reeds
5) P . St uts c h k a, a.w., S. 19 (Cursiveering en aanhalingsteekens zijn van
den schrijver zelf).
6) Over de opvatting, dat het z.g.Oorlogscommunisme geenszins uit de bolsjewistische beginselen zou voortvloeien, en voor de bestrijding van deze meening
zie men Prof. M ti P. A. Die pen hor s t, Het Socialisme., blz. 25 I en de
aldaar aangehaalde literatuur.
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voorheen) moderne richting. waarbij het klassieke vergeldingsbegrip
der straf intact bleef. maar de leemte. welke het strafrecht liet bestaan met betrekking tot de bescherming van de maatschappij. aangevuld werd door beveiligingsmaatregelen 7) . Doch. "Kompromisse
sind Halbheiten. Sie bedeuten ja schon begrifflich ein teilweises
Aufgeben jedes von zwei entgegengesetzten Standpunkten. sodasz
keinet ganz zur Geltung gelangt. Halbheiten sind aber mëglichst zu
vermeiden. nicht nur in der Wissenschaft. sondern auch im praktischen Leben. und darum auch in der Gesetzgebung" 8). Dit verwijt. dat B ir km e y e r reeds in 1907 richtte tegen de door v 0 n
Lis z t voorgestelde samenkoppeling van straffen en beveiligingsmaatregelen. kan met reden tegen het eerste bolsjewistische Wetboek
van Strafrecht worden aangevoerd.
Hoewel men tevergeefs zal zoeken naar eenige erkenning van het
vergeldingskarakter der straf. begrepen de Russische strafrechtsgeleerden zeer goed. weder in het zog van de klassieke strafopvatting
te zijn geraakt. Immers. reeds onmiddellijk na de tot standkoming
van deze Codificatie sprong een groep van jonge Sovjet juristen op de
bres voor doorvoering van de Marxistische ideeën in de strafwetgeving. En niet zonder resultaat.
De "Grondlijnen van Strafwetgeving". in I 924 door de Unie
van Sovjet-republieken uitgevaardigd. gingen in de gewenschte richting en werden nader uitgewerkt in het nieu~ Wetboek van Strafrecht der R.S.F.S.R. van 1926. Weliswaar sloot dit systeem in vele
opzichten aan bij de Strafwet van 1922. maar toch vonden de
Marxistische ideeën eerst in 1926 haar wettelijken grondslag: het
strafrecht loste zich op in een systeem van uitsluitend sociale beveiligingsmaatregelen; op den klassenstrijd werd bijzondere nadruk
gelegd; en de analogie kreeg. in tegenstelling tot 1922. een eerepositie. zoodat het Bijzondere Deel verlaagd werd tot een niet anders
dan bij wijze van voorbeeld gegeven opsomming van misdrijven.
Deze verandering in beteekenis van de analogie van het strafrecht
zou men aldus kunnen typeeren. De wets-analogie van 1922. als
hulpmiddel voor den rechter om leemten in de wetgeving aan te
7) Zie Mr W. P . J . Po m p e. Beveiligingsmaatregelen naast straffen, Dekker
en van de Vegt. Utrecht 192 I . blz. 2 :
Prof. Dr H. Do 0 y e wee r d. Beroepsmisdaad en Strafvergelding, Antirevolutionaire Staatkunde. driemaandelijksch orgaan. 1928. blz. 240:
i d e m. Grondslag en Doel, rede. uitgesproken op de eerste jaarvergadering van
de Prot. Chr. Reciasseeringsvereeniging. 193°.
8) Dr K. Bi r k m e y e r, Wa. läszt von Liszt vom Strafrecht übrig, München,
1907. S. 41.
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vullen. maakte plaats voor de rechts-analogie. welke een principieele
functie moest vervullen bij al de al of niet strafbaarverklaring van
sociaal-gevaarlijke gedragingen.
Toen het Wetboek- I 926 van kracht werd. was de N.E.P.-periode
nog in vollen gang. en de rechtspraak zette aanvankelijk - zonder
zich veel om de nieuwe principes ,te bekommeren - rustig de sinds
1922 gevolgde lijn voort.
Niet het minst door het feit. dat de rechterlijke macht ook na
1926 haar gedragslijn niet wijzigde. doken al dadelijk plannen op
om de nieuwe wetgeving te vervangen door een andere. welke beter
kans bood voor de doorvoering van de communistische beginselen.
Het Ontwerp-K r y 1 enk 0-1930 met zijn grondbeginsel van
meedoogenlooze klasseonderdrukking. met zijn absolute vrijheid
voor den rechter elke gedraging strafbaar te verklaren. met zijn
proclameering van een preventiesysteem zonder Bijzonder Deel en
zonder doseering. vertolkte wel het best. wat in de juridische kringen der bolsjewistische wetenschap leefde.
Intusschen. sedert in 1928 het resocialiseeringstijdperk was ingeluid. hadden rechtspraak en wetgeving in partieele wijzigingen de
ideeën. welke aan dit wetsvoorstel ten grondslag lagen. reeds in
practijk gebracht.
Wil men goed begrijpen hoe de rechterlijke organen er toe kwamen.
hun conservatisme prijs te geven. dan moet men het volgende in
•t oog houden:
Gedurende de N .E.P. had de overheid rechtsvorming. wetenschap
en practijk voortdurend zóó weten te beïnvloeden. dat algemeen
bet N.E.P.-stelsel (waardoor de rechter aan tot op zekere hoogte
reactionaire wetten gebonden werd) als een knellende band werd
beschouwd. dien men. door economische oorzaken gedwongen. wel
moest gedoogen. maar die bij den overgang naar de resocialiseeringsperiode onmiddellijk zou kunnen worden afgeworpen.
Bovendien was de voortdurende strijd van de Regeering tegen de
nog ten ·deele conservatieve rechtswetenschap en -practijk niet zonder
resultaat gebleven. De zuivering van de leerstoelen der weinige nog
overgebleven juridische faculteiten. de vervanging van de sporadisch
nog juridisch geschoolde rechters en leden van het O.M. door zoodanige. die niets hadden aan te bieden dan een paar jaren van dienst
in de partij en een behoorlijke dosis klassenhaat. waren wel in staat.
een vruchtbaren bodem te bereiden voor de practische doorvoering
van de leer i.z. de overbodigheid van het wettenrecht.
Zoo kwam het. dat de rechtspraak zich langzamerhand aan de
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resocialiseeringspolitiek der Regeering aanpaste: het materieele en
formeele strafrecht werden buiten werking gesteld en in plaats
daarvan 't rad de "rechtscheppende werkzaamheid" van den pro~
letarischen rechter. Deze sprak "recht" naar zijn revolutionair
rechtsbewustzijn hem ingaf. waarbij hij slechts beoogde de regee~
ringspolitiek in het gevlei te komen. noodzakelijke doelstelling
overigens om zijn functie te kunnen behouden zonder argwaan te
wekken.
lloen werden de toestanden werkelijk allerwege zóó. als die waartegen St uts c h k a in 1922 reeds gewaarschuwd had met de
woorden: "Klaarblijkelijk zijn er menschen. die meenen. dat de
woorden: recht. wetma.tigheid. enz. wel een bepaalde beteekenis
hebben. maar dat het voldoende is het woordje "revolutionair" er
aan toe te voegen. om juist het tegendeel te verkrijgen. Of meent
men soms. dat elke onwetmatigheid in wetmatigheid verandert.
wanneer men de woordjes "revolutionair" of "Sovjet" er aan toevoegt?" 9) .
In 1922 reeds trachtte S tut s c h k a. die toch werkelijk als de
U rheber van de theorie inzake het revolutionaire rechtsbewustzijn
als rechtsbron werd beschouwd. deze leer als een misvatting van zijn
ware bedoelingen af te wijzen: "Toen wij in decreet No. 1 spraken
van revolutionair rechtsbewustzijn. deden wij dat noodgedwongen.
maar wij hebben dat rechtsbewustzijn nooit tot een mysterieuze bron
van recht en gerechtigheid verheven" 10).
In de jaren na 1928 wer,d tegen deze aldus nader verduidelijkte
opvatting voortdurend gezondigd en aan de geldende wetten practisch alle waarde ontzegd. Bij dezen stand van zaken meende men
de spoedige invoering van het Ontwerp- I 930. dat volstond met een
aantal algemeene richtlijnen te geven. als zeker te kunnen beschou~
wen. Evenwel. deze invoering bleef achterwege. en zelfs geraakte
dit Wetsvoorstel voorgoed van de baan.
Wat kon hiervan de reden zijn?
De oorzaak van deze niet-invoering moet men elders zoeken dan
in de door K r y I enk 0 zelf later aangevoerde gebreken 11 ). De
ware grond is veeleer te vinden in het feit. dat de wetgever in de
jaren 1929-1934 volop gelegenheid heeft gehad. de uitwerking
van een van de wet losgemaakte rechtspraak. uitgeoefend door een
juridisch ongeschoolde rechterlijke macht. te leeren kennen.
I

9) P. Stutschka. a.w .• S. 46.
Ibidem. S. 5 x.

10)
11 )
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Zie Hoofdstuk VII.

De practijk was een toonbeeld van zoo chaotische wanorde geworden, dat de leiding gevende kringen, hevig verschrikt door de
~evolgen hunner ideeën, gingen beseffen, hoe dringend noodzakelijk
het was, de rechtspraak terug te leiden in wettelijke banen 12).
Slechts deze factoren kunnen de verschijning van het OntwerpK r y I enk 0- I 935 verklaren. Het belangwekkende van dit Wetsvoorstel is, dat het - onder den druk van de in de werkelijkheid
heerschende wereldorde - de typisch-bolsjewistische rechtsbeschouwingen feitelijk overboord werpt.
Eerst wanneer men de verschillende wijzen, waarop de onderscheiden strafstelsels zijn aangeprezen, met elkander vergelijkt, blijkt
hoe weinig wezenlijke waarde kan gehecht worden aan de betoogen
i.z . juistheid en doelmatigheid dier systemen. Dan blijkt voor de
bolsjewistische machthebbers zelve de Leninistische waarheid wel
zéér relatief te zijn, zóó relatief, dat men erkennen moet, dat men
na twintig jaren Sovjetregime toch weer moet terugkeeren naar de
gehoonde, oude opvattingen. Zoo moest men ongewild toegeven,
dat men wèl in theorie, maar niet zonder schade in de practijk de
boven-willekeurige grondslagen van het strafrecht kan terzijde
stellen.
De Strafwet van 1926 had met elke gedachte van vergelding en
straf willen afrekenen. Doch toen K r y I enk 0 een toelichting gaf
op zijn Ontwerp- I 930, moest hij erkennen, dat het strafrecht zich
nog steeds niet had weten los te maken van de overgeërfde burgerlijke
vormen. In werkelijkheid had men n iet gebroken met de beginselen
van vergelding en straf, hetgeen hij als onvereenigbaar met de grondbeginselen van den communistischen staat brandmerKte. De sancties
op sociaal-gevaarlijke gedragingen behoorden slechts het doel der
preuentie, en wel dat der speciale preventie, na te streven.
Maar deze speciale preventie werd in 1930 niet meer gevat in
dien zin, welken Pas c h e-O z ers k y " spezifischer Sovjet-art"
noemde {l3) •
Niet langer was de taak, die de Sovjetregeering zich in strafpolitiek en strafvoltrekking stelde, in de voornaamste plaats " den
dader te uerbeteren, hem door arbeid een nuttig lid van de Sovjetmaatschappij te maken", maar onschadelijkmaking kwam op het
eerste plan, en de opvoeding trad op den achtergrond.
Is het werkelijk gelukt bij het systeem van 1930 alle doseering te
vermijden?
12 )

13)

Zie ibidem.
Zie Hoofdstuk V.
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K r y I enk 0 zelf meende de afschaffing van de aequivalentie te
kunnen bewerkstelligen door den rechter vrije keuze te geven uit de
verschillende sancties, in plaats van hem bij elk afzonderlijk misdrijf
een bijbehoorenden maatregel voor te schrijven.
Doch daarvoor is niet de aequivalentie verdwenen, maar slechts
de methode van haar formuleering veranderd 14). Het maakt toch
waarlijk geen wezenlij'k onderscheid. op welke wijze men de strafbare feiten en de sancties groepeert. Dit kan evengoed! geschieden
door eerst den geheelen catalogus van misdrijven. en pas daarna een
afzonderlijke opsomming van de straffen te geven, als door achter
elk delict den bij die bepaalde gedraging passenden maatregel aan
te wijzen.
Veeleer zien we in dit Wetsontwerp wel degelijk een zekere
aequivalentiegedachte belichaamd, n.1. daar waar de sancties gesplitst
worden in strenge onderdrukkingsmaatregelen ten aanzien van
klassevijandelijke handelingen, en lichte maatregelen van dwangopvoeding voor gewone misdrijven. Het zorgvuldig weren van de
benaming straf is op zichzelve niet in staat, het strafkarakter. dat
aan de meeste maatregelen inhaerent is, daaraan te ontnemen.
Terwijl Kr y Ie n k 0 in 1930 nog met nadruk beweerde, dat
strafoplegging in strijd is met de bolsjewistische beginselen. verkondigde hij in 1935 het tegenovergestelde, door te verklaren. dat
de straf onmisbare basis is van iedere gezonde crimineele politiek 15).
Daar komt nog bij, dat dezelfde jurist - hoewel door hem steeds
geleerd was, dat aan doseerin-g vergeldingskarakter eigen is - toen
plotseling een andere opinie ging voorstaan, en verwezenlijking der
aequivalentie mogelijk achtte naar doelmatigheidsmaatstaven. geheel
buiten den vergeldingszin om 16).
Nochtans baseerde deze Volkscommissaris van Justitie zijn
nieuwe systeem tegelijkertijd juist op het feit, dat het volk in de
straf vergelding ziet 17) •
Er zit een zekere tragiek in, dat een Sovjet jurist als Kr y 1 enk 0
- krachtens zijn heele instelling onverzoenlijk vijand van al wat
naar vergelding zweemt - na zoovele jaren van intense propaganda
voor de bolsjewistische opvatting nog moet erkennen: ,,In het volksbewustzijn is de irrationeele idee van het evenwicht tusschen straf14) Zie Fr e u n d. Strafrechtsreform in Zeichen der Marxistischen Theorie.
Z .f.d.ges.Str .• Bond 5 I. S. 3 I 2.
15) Zie Hoofdstuk VII.
16) Zie Z.f.O.E.R .• 193513 6. S. [08.
17) Krylenko. in Sovjetskaja Justizia. No. lI, 1935. volgens de vertaling
van Maurach. Z.f.O.E.R .. [935136. S. [32.
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bare gedraging en straf een feit. Meer dan dat: een feit van een zoo
ontzaglijke beteekenis, dat het buitengewoon moeilijk is deze algemeene heerschende voorstelling uit den weg te ruimen; van tijd tot
tijd kan de algemeene roep om een maat tusschen misdrijf en straf
zoo dringend worden, dat bij niet-inwilliging van dezen eisch er
een klove ontstaat tusschen het volksbewustzijn en de crimineele
politiek, een klove, die onder geen beding over ' t hoofd mag worden
gezien" 18).
Hieruit blijkt - maar daarover wordt natuurlijk niet gerept dat het zelfs na 18 jaren nog niet gelukt is het recht los te maken
"van den geheimzinnigen mysterieuzen schijn", terwijl men in 1919
reeds gemeend had dit te kunnen bewerkstelligen!
Opmerkelijk is ook, dat de in 1930 op het eerste plan gestelde
speciale preventie als doel der maatregelen. in het nieuwe Ontwerp
haar eerepositie heeft moeten afstaan aan de generale preventie. Aan
deze koerswijziging, die reeds in de afzonderlijke positieve wetten
der laatste jaren heeft doorgewerkt, en gezien moet worden als een
noodzakelijke reactie, veroorzaakt door de schrikbarende toeneming
der gewone criminaliteit, zal in de volgende § nog nader aandacht
worden geschonken.
Ten aanzien van het karakter der in het Ontwerp- 1935 weder
ingevoerde straf betoogde Kr y Ie n k 0, dat deze in den communistischen overgangsstaat wèl een leed is, wèl generaal-preventieve
doeleinden nastreeft, en bovendien slechts repressief werkzaam wil
zijn, maar toch met "burgerlijke vergelding" niets heeft uit te staan.
En hij verdedigt dit standpunt, door het karakter der straf aldus te
teekenen, dat zij "volgens onze begrippen niet slechts een maatregel
van repressie is en haar beteekenis niet slechts ligt in de toepassing
dier sanctie door den rechter. De straf is naar haar hoedanigheid ~en
bijzondere maatregel van rechtspolitiek, die onlosmakelijk en organisch verbonden is met de doeleinden. welke onze rechtspolitiek nastreeft" ,' 19).
Doch moeilijk kan men in deze woorden een afdoende verklaring
vinden voor de bewering, dat in het Sovjetrecht de straf in geen
enkel opzicht vergelding zou zijn.
. Des te minder aannemelijk is deze verklaring, wanneer men leest.
dat alleen bestraft worden "bewuste volwassen burgers, wijl wij hen
tegen hun wil in voor hen pijnlijke omstandigheden verplaatsen en
18)
19)

Ibidem.
Ibidem. S.

I

H.
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wijl wij door de bedreiging met deze straf hen en anderen trachten
te beïnvloeden" 20) .
Toch verschilt de Sovjet~Russische straf toepassing aanmerkelijk
van die in andere landen. Het is alsof men in Rusland weer is
teruggevallen op een primitief cultuurpeil. Gelijk in het Oud ~ Ger~
maansche recht de geheele sibbe moest boeten voor het kwaad , door
één der leden gedaan, zoo moeten in Sovjet~Rusland de verwanten
van vluchtelingen boeten voor het door den laatste gepleegde misdrijf
van desertie '2 1) •
Terwijl in de beschaafde staten algemeen gehuldigd wordt het
processueele beginsel audi et alteram partem, maakt de bolsjewistische
staat inbreuk op dit principe door bij ernstige politieke misdrijven
doodvonnissen te vellen en op staanden voet te executeeren, zonder
dat de beschuldigde gelegenheid heeft ontvangen, iets te zijner ver~
dediging of als bewijs voor zijn onschuld aan te voeren 22) .

§

2.

HET VERGELDINGSKARAKTER VAN DE STRAF.

Uit het voorgaande is voldoende gebleken, hoe vijandig het Bols~
jewisme tot nu toe tegenover straf en vergelding heeft gestaan, en
hoe ook thans nog - ofschoon men noodgedwongen de straf weer
moest aanvaarden althans in theorie elk vergeldingselement
daarin ten eenenmale van de hand gewezen wordt.
Wil men deze afwijzende houding ten aanzien van de vergelding
goed begrijpen, dan is het noodzakelijk, te weten wat men in Rus~
land onder vergelding verstaat.
Pas u kan i s: vergelding is economische
aequivalentie.
Onder invloed van den - zoo juist in ongenade gevallen 23) vooraanstaanden strafrechtsgeleerde Pas u kan i s, beschouwt een
groote groep van Sovjet~juristen de in de burgerlijke staten gehan~
teerde vergeldingsidee als een aan het ruilverkeer in het economisch
leven ontleende aequivalentie: evenals in de kapitalistische maat~
schappij de goederenruil plaats heeft naar het principe van de afgifte
van de waar tegen een aequivalent in geld, zoo wordt ook de mis~
Ibidem.
Zie Hoofdstuk V . § 2 .
22), Zie Hoofdstuk VII. § 3.
23) Zie De R. M a u r ach. Zur neuesten Wandlun g in der allgemeinen
Rechtslehre. im Strafrecht und Völk errecht der Sovjet -Union , Z.f.O.E.R. 193613 7.
20)
21)

S. 74:3.
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dadiger voor een bepaalde daad met een daaraan beantwoordende
mate van straf betaald.
Pas u kan i s brengt deze analogie aldus onder woorden: .. Zoolang de waar en de daaruit voortspruitende vorm des rechts bij voortduur hun stempel op de maatschappij blijven drukken, zoolang zal
in de rechtspractijk de afgezaagde idee, dat de zwaarte van elk delict
in zekeren zin op een weegschaal wordt afgewogen en in maanden
en jaren van opsluiting in een gevangenis kan worden uitgedrukt,
haar gelding en wezenlijke beteekenis behouden" 24 ).
Uit deze aanhaling zal tevens duidelijk zijn geworden, waarom
Pas u kan i s aan het Wetboek van Strafrecht- 1926 vergeldingskarakter niet kon ontzeggen : de N .E .P .-periode met het door haar
toegelaten private ruilverkeer was nog in vollen gang 2 5) ! Uit dezelfde uitlating kan men echter ook opmaken, waarom deze strafrechtgeleerde in het daarop volgend resocialiseeringstijdperk aan de rechtsnormeering steeds minder waarde ging hechten: het ruilverkeer werd
immers geheel gesocialiseerd!
K r y I enk 0:
talio-principe.

vergelding

IS

het klassieke

Een andere groep onder aanvoering van K r y I enk 0 identificeert de vergelding met de in mathematischen zin gevatte
talio-gedachte, gelijk deze door sommige aanhangers van de klassieke
school is verdedigd. Dit is een tamelijk verbreide opvatting! Wanneer van uit dezen hoek aanvallen gericht worden tegen de vergeldingsgedachte in de straf, dan geschiedt dit steeds tegen de, alle
levensverband van het misdrijf uit het oog verliezende, beschouwing
der klassieke school.
Deze laatste richting zag het wezen van de straf in de vergelding
van een abstract en individualistisch gevatte strafbare daad met een
bepaald kwantum leed, dat evenredig moest zijn aan het door den
dader aan zijn slachtoffer berokkende kwaad.
D e persoon van den dader werd in deze beschouwingswijze slechts
onder het schuld-gezichtspunt in rekening gesteld, waarbij men de
schuld zelve slechts in geheel individualistischen zin opvatte. Men
ging daarbij uit van de idee der autonome menschelijke persoonlijkheid, die in vrijheid zijn handelen kan bepalen.
24)

In zijn Die allgemeine R echtslehre und der Marxismus. geciteerd volgens

Dr H. Fr e u n d, Strafrechtsreform im Zeichen der marxistischen Theorie. Z .f.d.
ges.Str., Bnd. 51. 1931, S. 305.
26)

Zie in dit verband Hoofdstuk IV, §

2.
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De schuldvraag, de z.g. "innerlijke zijde" van het vergrijp, werd
toegespitst op de zedelijke gezindheid van den dader, maar deze
gezindheid werd zelve op individualistisch-idealistische wijze benaderd.
De klassieke school heeft als 't ware de, in de moderne richting
opgekomen, felle bestrijding van de vergeldingsgedachte en de proc1ameering van het enkele beveiligingskarakter der sancties uitgelokt.
Met haar abstracte opvatting van de misdaad, met haar isoleerende
en mathematiseerende vergeldingsopvatting had immers de klassieke
school den teleologischen aard der straf, die wel in de eerste plaats
bescherming van de maatschappij beoogt, miskend. Haar groote fout
was, dat zij het levensverband der misdaad uit het oog verloren had
en de laatste meende te kunnen verstaan, los van haar psychisch,
historisch, sociaal en economisch substraat.
Het is geen wonder dat de positivistische school, aanvankelijk
onder invloed van Ferri ontstaan, uitsluitend het doel van beveiliging der maatschappij nastreefde, - waarbij de nadruk werd gelegd
op de speciale preventie.
Bepaling van eigen standpunt en critiek op
deze theorieën .

Wanneer wij thans als ons oordeel uitspreken, dat de ontwikkeling
van het Russische strafstelsel duidelijk bewijst, hoe het vergeldingskarakter uit de straf onmogelijk kan worden geëlimineerd, zonder
aan de straf haar zin te ontnemen - met al de destructieve gevolgen
van dien - , dan gebruiken wij de uitdrukking " vergelding" in
geheel andere beteekenis, dan in bovenvermelde opvattingen tot
uiting kwam.
Allereerst moeten wij er op wijzen, dat naar onze beschouwingswijze geenszins alleen aan de straf vergeldingskarakter inhaerent is.
Integendeel, de vergeldingszin openbaart zich in alle rechtsverschijnselen, omdat alle recht naar zijn wezen vergeldingskarakter draagt.
Doch deze vergelding openbaart zich - al naar gelang van den
typischen aard der samenlevingsverhoudingen - in een rijke verscheidenheid van typische vormen. Zoo komt zij in het privaatrechtelijk koopcontract met zijn "do ut des" in ander zin-'t ype tot uiting
dan in den volkenrechtelijken regel "schip is territoir". In de staatsrechtelijke normen, die den militairen dienstplicht en belastingplicht
reguleeren, openbaart de vergelding zich in andere typische structuur
dan in het privaatrechtelijk schadevergoedingsbeginsel, gelijk zij in
de procesrechtelijke regeling van een beroepstermijn ander zin-type
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aanneemt dan in de strafvergelding met haar modern principe "straf
naar schuld".
In de vergelding ligt de grondleggende modale zin des rechts
zelve. Deze mag dus nooit met een specifiek type van dien zin. i.c.
de strafvergelding. worden vereenzelvigd 26).
Bovendien is de zin der vergelding nimmer te herleiden tot den
zin van eenigen anderen wetskring. Hij is in wezen souverein in
eigen kring.
Hoezeer hij b.v. analogisch terugwijst naar den economischen zin
(het waarden-afwegend sparen) 27). hij voegt een nieuwe normatieve zinzijde aan de werkelijkheid toe. welke in de economische
niet is vervat.
Wanneer de rechtsorde den kooper verplicht den bedongen koopprijs te betalen. dan ligt hierin een plicht in den zin der vergelding.
Het is volkomen waar. dat de inhoud van deze verplichting niet
te vatten is zonder zin-samenhang met den economisch en norm van
vraag en aanbod die den prijs naar de economische zijde reguleert 28) •
Maar de rechtsplicht is daarom nog geen economische verplichting!
Ware vergelding identiek met economische afweging van waarden.
dan zou de vergeldingsplicht in een koop- of arbeidscontract zich
oplossen in een waardeering van de economische waarde van een
prestatie!
Met opzet koos ik ter illustratie van de souvereiniteit in eigen kring
des rechts. een voorbeeld uit den samenhang tusschen recht en economie. om zoo aan te toonen. dat er in de door Pas u kan i s
gehuldigde leer een kern van waarheid schuilt. De vergeldingszin is

•

26) Gelijk b.v. Prof. Mr W. Z e ven b erg e n doet in zijn Leerboek van
het Nederlandsche Strafrecht, Wolters. Groningen, 1924, Dl. I.
27) Reeds in het primitieve talio-principe openbaart zich deze economische
analogie op overtuigende wijze, ofschoon de gehee1e realiseering van de vergeldingsharmonie hier nog een uiterst primitief karakter draagt. De bedoelde samenhang
komt n.1. duidelijk uit in het feit. dat men in de primitieve stamrechten ook bij
de uitoefening der eigenrichting al kende men de theoretische begrippen nog
niet wel degelijk de rechtsgevolgen van een rechtsfeit. in juridische harmoniseering van gemeenschaps- en maatschapsbelangen. werden afgewogen naar de
rechtsgronden onder wering van overmaat of exces.
Cf. Prof. Dr H. Do 0 y q wee r d. De Wijsbegeerte der Wetsidee, Bnd. H,
blz. 88-91, en de aldaar aangehaalde literatuur.
28) Dit is juridisch van beteekenis om te onderscheiden, of men met een koop.
dan wel b.v. met verkapte schenking te doen heeft. Wanneer iemand b .V. een
kistje van 100 Havanna-sigaren voor het bedrag van f 1 . - koopt. kan meI)
niet meer van een koopcontract spreken, doch slechts van een schijnhandeling,
omdat bier de economische evenredigheid tusschen waar en prijs ontbreekt.

197

n.1. nooit te vatten zonder direct verband met zijn economisch
substraat.
Voor de opvatting van Pas u kan i s pleit oogenschijnlijk ook
de ontdekking van D r L e 0 Pol a k, die aan het licht bracht,
dat in vele talen (althans in de indo-germaansche en semietische)
ongeveer alle vergeldingstermen aan economische, speciaal aan ruilverkeer en dienstverhoudingen, ontleende woorden zijn, of afleidingen daarvan 29). Echter, slechts oogenschijnlijk. Want men mag uit
den etymologischen samenhang tusschen de vergeldings- en economische termen geen oogenblik de conclusie trekken, dat het
primitieve, naieve bewustzijn den vergeldingszin in een functioneel
economischen zin zou oplossen. Zoo is het toch niet. Maar,
evenals in de naieve ervaring de logische begripsvorming als 't ware
nog traag hangt aan het zinnelijk waarneembare van een ding, zonder
dat daarbij de dingwerkelijkheid wordt opgelost in haar objectiefzinnelijke functies, zoo ook bevindt zich de nog niet wetenschappelijk
verdiepte taal bij de beteekening van vergeldingsverhoudingen nog
in star verband met de onmiddellijke substraten der vergelding 30). De
niet-wetenschappelijke taal rust - evenmin als het naieve begrip op een theoretische "uiteenstelling" van de verschillende zijden der
werkelijkheid. D eze onderscheiden levens-aspecten vormen op primitief cultuurpeil nog een zoo goed als ongedifferentieerd geheel.
Na deze algemeene opmerkingen, waarbij wij reeds gelegenheid
hadden onze houding ten aanzien van de door Pas u kan i s gehuldigde leer te bepalen, komen wij tot een nadere bespreking van
de strafvergelding. Hierbij zal nader blijken, waarom wij ons eensdeels met Kr y I enk o's afwijzende houding tegenover de klassieke opvatting der vergelding kunnen vereenigen, ofschoon wij
andersdeels uiteraard lijnrecht tegenover zijn eigen beschouwingen
staan.
De algemeene modale zin der vergelding, welke aan het recht als
zoodanig eigen is, openbaart zich in het door den staat uit te oefenen
strafrecht in een zeer typische structuur. Deze laatste hangt geheel
samen met de bijzondere taak, welke den staat als institutair samenlevingsverband ten aanzien van de beteugeling van de doorwerking
der zonden in deze tijdelijke samenleving is toebedeeld 31) .
29) In De Zin der vergelding, Amsterdam. 1921 , Dl. 1. blz. X.
Cf. bet in getypten vorm uitgegeven Dictaat encyclopaedie der rechtsweten , ,hap, deel VI. door Prof. Dr H. D 0 0 y e wee r d.
31) Cf. Pro f. Dr H . D 0 0 y e wee r d. In de branding van den nieuwen
tüdsstroom, Prot. Cbr. Reclasseeringsorgaan 1935136. blz. 85-92 .
30 )
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Thans treedt reeds dadelijk aan het licht. hoe een onoverbrugbare
klove ons scheidt van de bolsjewistische theorie. wijl deze laatste
geen zonde erkent 32).
De klassieke leer. die de strafbare daad. als een uitsluitend aan
het zich misdragend individu toe te rekenen feit. abstraheert van het
geheele levensmilieu. waarin zij begaan is. miskent o.i. te zeer het
typisch karakter van de door den staat op te leggen straf.
De individueele misdadiger is niet los van de omgeving. waarin
hij leeft. en zijn strafbare gedraging kan nooit in haar juiste mate
van materieele onrechtmatigheid. schuldigheid en strafwaardigheid
gevat worden zonder met haar invloed op het levensmilieu en omgekeerd. rekening te houden.
De strafvergelding mag niet worden losgerukt uit haar vollen
organischen levenssamenhang. hetgeen Prof. Do 0 y e wee r d aldus uitdrukt: "Het leven kent geen aparte hokjes voor natuur.
recht en zedelijkheid. economie of sociale gedragingsnorm. Alles
grijpt hier. in elkander als de organen in een geweldig goddelijk
organisme" 33).
Het principieel verschil tusschen de klassieke vergeldingsleer en
de onze is hiermede in beginsel blootgelegd: wij snijden den band
van het strafrecht met de geheele werkelijkheid, waarin het fungeert,
niet door.
Terwijl in het leven historische. economische. juridische en zedelijke normen - om maar enkele groepen te noemen - fungeeren.
en deze alle een geheel eigen karakter hebben. is geen van deze te
begrijpen zonder zijn samenhang met de wetten der andere levensaspecten.
Waar op ons standpunt het recht steeds gezien wordt in onmiddellijk verband met zijn psychische. historische. sociale en economische substraten. en tevens in verband met zedelijkheid en geloof.
kan onze strafrechtsopvatting nooit op één .lijn worden gesteld met
die van de klassieke richting.

Het karakter van de door den staat op te leggen straf.
Straf is naar onze beschouwing een leed in den zin der vergelding.
dat naar zijn wezen slechts door een rechtsverband. i.c. den staat.
kan worden opgelegd in zijn boven-individueele gezagsfunctie. Naar
Zie Hoofdstuk 1.
33) Pro f. D r H . Do 0 y e wee r d. Het juridisch causaliteitsprobleem in het
licht der Wetsidee, Antirevolutionaire Staatkunde 1928 (driemaandelijksch orgaan).
blz. 21-121 . citaat blz. 25 .
32)
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haar vergeldingszin is de straf een verbandsreactie tegen hen, die de
juridische verbandsbelangen aantasten.
Het statelijk strafrecht berust op het goddelijk recht der Overheid,
als wrekende gerechtigheid op te treden tegenover personen, die
openlijk de heiligheid der rechtsorde gekrenkt hebben. De straf. die
de Overheid oplegt, draagt naar haar goddelijk structuurprincipe een
uitboetend, verzoenend karakter. Daarbij moet de Overheid - als
uitvloeisel van de staatstaak: een evenwichtige harmoniseering tusschen de rechtsbelangen van gemeenschap en individu in den zin
der vergelding tot stand te ' brengen 34) - een straf opleggen, evenredig aan de oorzakelijkheid, onrechtmatigheid en schuld met betrekking tot het misdrijf.
Juridische causaliteit.

De juridische causaliteit - en alleen met deze oorzakelijkheid
hebben we bij het strafrecht te maken - is slechts een bestanddeel
van een rechtsfeit, i.c. van een onrechtmatige gedraging. Het gaat
hier om een veroorzaken in juridischen, niet in physieken zin. Een
niet-doen b.v. kan juridisch, maar niet physisch gevolgen veroorzaken, die de wet wraakt als schending van de rechtsorde.
Onrechtmatigheid.
Wat de onrechtmatigheid der gedraging betreft, houden wij ons
aan de in verscheidene landen nog heerschende, uit de rechtsstaatsidee voortvloeiende, opvatting, dat slechts wettelijk omschreven onrechtmatige handelingen voor straf in aanmerking behooren te
komen, hetgeen noodzakelijk is om willekeur en rechtsonzekerheid
te vermijden.
Terwijl in de laatste jaren velen aan de juistheid van den regel
nulla poena, nullum crimen sine lege praevia poenali zijn gaan
twijfelen en men in verschillende landen reeds met dit principe gebroken heeft, is door Prof. Rut g ers in zijn bekende rectorale
oratie Strafrecht en Rechtsstaat 35) op overtuigende wijze voor het
behoud van dit beginsel gepleit. Hij wees daarbij op het gevaar, dat
de hanteering van de analogie zou kunnen worden misbruikt als
politiek machtsmiddel.
Het staat wel vast, dat de strafrechtsontwikkeling in Rusland
gedur~nde de resocialiseeringsperiode, de juistheid van deze visie in
sterke mate bevèstigt.
34) In dezen geest ook Prof. W . Po m p e, Vergelding in het recht, Studia
Catholica. 13e Jaargang, aflev. Juli-Sept. 1937. blz. 388-394.
35) V rijz. Universiteit. Amsterdam 1933.
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Toch moet de vraag naar de onrechtmatigheid van een gedraging
niet slechts daaraan getoetst worden, of zij aan de wettelijke omschrijving beantwoordt, maar bovendien dient onderzocht te worden. of zij in concreto onrechtmatig is. Een formalistisch onrechtmatigheidscriterium moet als onjuist van de hand worden gewezen.
Schuld.

Tenslotte moeten we ook het schuldelement nader bezien.
Straf in den verdiepten of ontsloten zin der vergelding is niet,
gelijk in primitieve rechtsorden : straf slechts naar het uiterlijk gevolg van de daad. maar: straf naar schuld.
Doch daarbij komt het er juist op aan, wat men onder schuld
verstaat. Genoemd element wordt veelal in een on-juridischen, hetzij
in psychischen, hetzij in ethischen zin gevat. Maar in het rechtsleven
heeft men toch de schuld in juridischen zin te vatten, hoewel daarbij
nimmer het verband met de andere modale aspecten der werkelijkheid
kan en mag worden doorgesneden.
De strafrechtelijke schuld moet gezien worden als een juridisch
normatieve. subjectieve eigenschap der onrechtmatige gedraging, en
zij rust daarbij, evenals de onrechtmatigheid, krachtens haar organischen levenssamenhang. op psychische, sociale en economische substraten. Zij is, gelijk de onrechtmatigheid, gebaseerd op een afweging
van rechtsgoederen tegenover elkandér in de weegschaal van Themis,
waarbij de zedelijke gezindheid van den dader in den zin der vergelding benaderd wordt, zonder dat daarom de strafrechtelijke schuld
in een moreele wordt omgezet.
Op een cultuurpeil als het onze, waarin het individualiseerend
beweeglijk schuldbeginsel een belangrijke rol speelt, kunnen in ieder
strafrechtelijk schuldoordeel - en dus ook in de straf - de concrete motieven in verband met de omstandigheden, waaronder het
vergrijp plaats vond, het zwaarder of lichter karakter van de inbreuk
op de rechtsorde, tot uiting komen 36) •
Vergeldingszin en generale preventie.

Juist krachtens dien organischen samenhang met heel het leven
36) Over den wijsgeerigen acbtergrond dezer bescbouwing raadplege men
Pro f. Dr H. Do 0 y e wee r d. De Wijsbegeerte der Wetsidee, Bnd. I. II en lIl.
H. J. Paris te Amsterdam. 1935 en 1936.
Over de strafvergelding vindt men uitvoeriger uiteenzetting. bebalve in de bij
noot 33 aangebaaide studie. in Pr 0 f. D r H . Do 0 y e wee r d. Beroepsmisdaad
en strafvergelding, Antirevolutionaire Staatkunde (driemaande1ijkscb orgaan). 19:18.
blz. :133-333 en 389-436 .
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moet de straf in haar typischen vergeldingszin zoowel speciaal- als
generaal-preventieve functies vervullen.
In den gedachtengang van de klassieke richting kon noch de z.g.
opvoedingsstraf, noch de Z.g. straf met algemeene werking tot haar
recht komen. De ideeën van opvoeding, sociale beveiliging zijn veeleer door de moderne strafrechtsschool tot practische gelding gebracht.
Maar dit geschiedde uit louter utilaristische overwegingen, waarbij
gelijk wij ook in de bolsjewistische strafrechtsontwikkeling
zagen - de begrippen schuld en straf plaats moesten maken voor
die van sociale gevaarlijkheid en technischen beveiligingsmaatregel.
De tegenstelling tusschen de klassieke strafrechtsdogmatiek met
haar abstract-individualistisch gevatte grondbegrippen van strafbaar
feit, onrechtmatigheid en schuld en de moderne beschouwingswijze,
die met baar natuurwetenschappelijke methode van onderzoek naar
de oorzaken van de criminaliteit overwegend de belangen der maatschappij in ' t oog hield, is duidelijk.
Naarmate nu deze laatste richting aan invloed won, zocht men
van klassieke zijde tot een compromis met de moderne strafrechtsgedachten te komen. Men meende dit te kunnen bereiken door onderscheid te maken tusschen wezen en doel van de straf 37) . Doch tot
een wezenlijke, innerlijke verzoening kan dit compromis nooit
voeren, zoolang het wezen der straf vereenzelvigd wordt met de
abstracte vergelding van een op zichzelf gesteld en individualistisch
gevat, strafbaar feit. Iedere doelstelling immers, welke de straf
dienstbaar maakt aan de belangen der gemeenschap of aan de individueele opvoeding van den dader, moet met deze wezensomschrijving
in innerlijke botsing komen.
Niet slechts de opvoedingsgedachte, maar ook de idee der generale
preventie is met de klassieke vergeldingsopvatting - waarmede ze
ten onrechte vereenzelvigd is - in lijnrechten strijd.
In de practijk is de invloed van de moderne richting duidelijk
aanwijsbaar. Wij zagen reeds, hoe in Rusland bij de bestraffing van
proletariërs aanvankelijk overwegend opvoeding werd beoogd. Ook
elders, . b.v. in ons land, heeft de opvoedingsgedachte jarenlang op
den voorgrond gestaan.
Den laatsten tijd evenwel valt er een tendenz in generaal-preventieve richting te bespeuren. Niet alleen in Rusland (en Duitschland),
maar ook in Nederland. Bij ons was het vooral Dr Muil e r,
die zich - door de practische noodzaak gedwongen - ontpopte
37) Gelijk ten onzent b . v. geschiedde door Prof. W . Z e ven b erg e n. Zie a. w.
Zie a.w .
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als verdediger van de straf met beoogde algemeene werking S8). Zijn
pleidooi tegen verwaarloozing van den generaal-preventieven factor
in de straf is des te opmerkelijker. waar hij zelf tot dien tijd steeds
den nadruk had gelegd op het individueele opvoedingsmoment in de
straf. Hij zag in. dat men niet zonder schade deze algemeene preventieve functie van de straf had genegeerd. en achtte. vooral ook
in verband met de economische crisis. voor bepaalde typen van
delicten. onvoorwaardelijke bestraffing noodzakelijk.
In zijn belangwekkend artikel over taak en schoonheid der onvoorwaardelijke straf. schreef hij: .. Waarom trekt den allerlaatsten
tijd de straf met beoogde algemeene werking weer zooveel meer de
aandacht? Omdat elke overgangstijd. meer dan een stilstaande tijd
die algemeene werking van de straf behoeft en dus adverteert" 39).
Vervolgens wees hij er op hoe met name in de stormachtige bewogenheid van revolutionaire en semi-revolutionaire tijden de algemeene werking der straf - die ook in rustige perioden niet verdwijnt
- op overtuigende wijze kan worden waargenomen.
Inderdaad eischen onrustige tijden strengere bestraffing dan normale. Maar misdrijven. welke de gemeenschap benadeel en zijn dan
ook werkelijk ernstiger in tijden. waarin het staatsgezag niet voldoende geconsolideerd is. of waarin geworsteld wordt om de staatshuishouding naar behooren te voeren.
Het is dan ook zeer begrijpelijk. dat we in Sovjet-Rusland een
ontwikkeling van het strafrecht in generaal-preventieve richting
moesten constateeren. De precaire algemeene situatie en de miskenning van den werkelijken aard van de straf. waarbij de toespitsing
op opvoedingsdoeleinden ten aanzien van de proletariërs geleid had
tot een toeneming van de criminaliteit. geven op zich zelve een genoegzame verklaring van deze koersverandering.
Wij moeten echter scherp stelling kiezen tegen de meening. dat
bij beoogde algemeene werking van de straf deze laatste niet in
vergeldingszin behoeft te worden gevat.
Kr y Ie n k 0 moge vroeger gezegd hebben. dat in den burgeroorlog het doel van de generale preventie ook uitstekend bereikt is
zonder doseering. - in zijn Ontwerp- I 93 5 breekt hij een lans voor
een aan den ernst van het strafbaar feit evenredige straf. Hij moge
zichzelven en anderen daarbij trachten te misleiden. door te verkondigen. dat doseering mogelijk is alleen naar doelmatigheids.'l8) De straf in het Strafrecht. Taak en schoonheid der onvoorwaardelijke
straf. T . v. S .• Bnd. XLIV. blz. 15-72.
39)

Ibidem. blz. 4 6.
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maatstaven, hij kan toch niet ontkennen dat deze doseering noodig
is, om aan de in het volksbewustzijn nog (!) steeds levende idee,
dat straf vergelding is, tegemoet te komen. Het gemis van het vergeldings-etiquet kan echter aan de straf haar innerlijk karakter van
vergeldingsmaatregel niet ontnemen.
Hier te lande verdedigt Dr Muil e r de opvatting, dat de dader
van een strafbaar feit slechts " aangrijpingspunt is tot het verkrijgen
van een straf met algemeene werking" 40) . Hij meent, dat de rechter
"in principe, wanneer hij een straf oplegt ter algemeene beïnvloeding,
met den dader en diens motieven en aard en omstandigheden niets
te maken heeft" 41). Elders drukt hij dit aldus uit: " In de gevallen
waarin de straffende generale preventie op den voorgrond moet
staan, is het mogelijk, dat men moet vernietigen den schuldigen
individu, die behoefte zou gehad hebben aan opvoeding in de
straf" 42) .
Wij zijn van oordeel, dat nóóit de persoonlijke omstandigheden
uit het oog mogen worden verloren. Want dit zou kunnen leiden
tot oplegging van een straf, die terecht als onrechtvaardig gevoeld
wordt, en dan zou de straf haar typisch karakter verliezen.
Ook de straf met beoogde algemeene werking behoort te blijven;
straf naar schuld. Daarbij dient echter - het werd reeds eerder gezegd - gebroken te worden met de abstracte individualistisc~
opvatting van misdrijf en schuld.
Noch als abstract begrip, noch als symptoom van anti-socialen
aanleg, maar naar haar materieelen verbandszin komt het delict
voor de straffende vergelding in aanmerking. Elk lid van de staatsgemeenschap heeft ook verantwoordelijkheid tegenover die gemeenschap. DaarQm kan naar onze organisch gevatte vergeldingstheorie
de straffende vergelding nooit haar grond vinden in de daad naar
abstracte individualistische conceptie, doch slechtS' in het delict in
zijn alzijdig gevatte rechtsbeteekenis voor de staatsgemeenschap.
Bij de beoo~deeling van den schuldgraad moet men wel degelijk
rekening houden met den socialen achtergrond, doch niet slechts in
dien zin, dat men let op den invloed van het milieu op den dader,
maar ook met dien van den dader op het milieu. Een gemis aan
verantwoordelijkheidsbesef tegenover de gemeenschap verzwaart de
schuld van den dader. Hij kan niet zonder schade zijn gemeenschapsfunctie misverstaan. Nochtans mag de rechter bij zijn waardeering
Ibidem. blz. 4 8 .
41. ) Ibidem. blz. 67.
42) Ibidem, blz. 18.

40 )
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van bet strafbaar feit. ook dHr. waar de sociale structuur van bet
delict oplegging van een straf met algemeene werking rechtvaardigt.
nog niet de Z.g. motievenschuld, waarin de zedelijke gezindbeid van
den dader benaderd wordt in den zin der strafvergelding. uitschakelen.
In den samenhang van het misdrijf met persoonlijken aard,
motieven en omstandigheden. openbaart zich de vergeldingszin in
speciaalpreventieve functie. Maar de rechter mag slechts straffen. in
zooverre dit noodzakelijk is om de rechtsbelangen van de rechtsgemeenschap van den staat te beschermen. En al naar gelang de organische samenhang met heel het leven dit eischt. zal nu eens meer de
generaalpreventieve. dan weer de speciaal-preventieve functie op den
voorgrond treden.
Uit bet voorgaande zal duidelijk geworden zijn, hoe wij, ofschoon
door ons evenals door K r y 1 enk 0 c.s. de klassieke vergeldingsleer van de hand gewezen wordt. niet gelijk de laatste konden
concludeeren tot verwerping van het vergeldingskarakter van de straf.

§ 3. CONCLUSIE.
Wij realiseeren ons ten volle. dat de ongeloovige mensch. dus ook
de Bolsjewist. deze beschouwingswijze. welke in diepsten grond
rust op een Calvinistische levens- en wereldbeschouwing. nooit kan
deel en. In het gunstigste geval zal hij kunnen komen tot een erkenning van de practische bruikbaarheid van de hierboven summier
verdedigde principes.
Daarom mag deze studie niet besloten worden met de uiteenzetting
van onze eigen opvattingen, maar zijn we verplicht ook den maatstaf der immanente kritiek aan de ontwikkeling van bet bolsjewistische strafrecht aan te leggen.
Innerlijke tegenstrijdigheden .
.. Het recht. zoo wel als de staat zijn attributen of vormen van de
klasseheerschappij. niets meer en niets minder . . . . En zoo lang als
de staat er nog is. zal hij en moet hij het wetsapparaat in dienst
van de heerschende klassen toepassen" 43). Ziedaar de eenvoudige
taak van den staat bij zijn rechtsoefening. En de rechtsnormen ontleenen. gelijk de Sovjetregeering in 19 19 geheel overeenkomstig de
Marxistische doctrine verklaarde. haar karakter aan de economische
verhoudingen.
Doch het geldende recht is hiermede niet in overeenstemming: de
43) P. Stutschka. a.w .• S. :11. 23.
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practijk heeft een politiek organisme in het leven geroepen, dat geheel
over het economisch apparaat domineert.
Door de theorie wordt voorspeld - om op een ander punt te
wijzen - , dat de staat geleidelijk zal afsterven wanneer de socialistische productiewijze de klassetegenstellingen zal hebben opgeheven 44) .
In werkelijkheid echter verdringt de idee van den absoluten
machtsstaat dit oude dogma geheel en al. Van een ontwikkeling in
de richting van een vrije economische maatschappij valt in de SovjetUnie niets te bespeuren, des te meer evenwel van een ongekende
ontplooiing van het staatsabsolutisme.
In grondwetsteksten en declaraties een illusoir primaat van de
I!conomie behoudend, heeft de Sovjetstaat zich ontwikkeld tot een
politieke dictatuur. Daarbij heeft de burocratie een zoo ontzaglijke
vlucht! genomen, dat zij haars gelijke schier niet kent. Die overwoekering door de burocratie is een duidelijk bewijs, dat L e n i n's
theorie over den Sovjetstaat 45) verder dan ooit van haar practische
verwezenlijking verwijderd is.
Daar is geen absolutistischen staat aan te wijzen, waarin het beginsel ."princeps legibus solutus" zoo breeden grondslag verkreeg, als
in de Sovjet-Unie. Niet alleen is de staat zelf aan geen wetten gebonden, maar ook rechtspraak en bestuur zijn krachtens den voorrang
van de doelmatigheid, volgens de oorspronkelijke theorie "legibus
solutae". De draagwijdte van deze opvattingen over staat en recht
komt niet zoozeer uit in den inhoud van de Sovjet-wetten, als wel
voornamelijk in de uiterst relatieve rol. welke het recht daar speelt,
en in het feit, dat niets, zelfs niet het eigen recht de staatsmacht
beperkt.
Het eenige vaste principe, dat de bolsjewistische doctrine bij de
poneering van de relativiteit des rechts had behouden, is de overeenstemming met de revolutionaire doeleinden van den staat, hetgeen
door een Russische strafrechtsgeleerde aldus uitgedrukt werd : .. Het
rationeele element van de revolutionaire doelmatigheid bepaalt den
inhoud van de wet geheel en al. zonder voor rechtsbeginselen' in
eigenlijken zin 'plaats te laten .. .. De revolutionaire doelmatigheid
speelt hier een rol. analoog aan de algemeene rechtsprincipes der
burgerlijke staten . . . . In de plaats van deze algemeene grondbeginselen stelt men bij ons een wegens zijn klassekarakter daar
diametraal tegenover staand begrip: het begrip van de overeen44) Zie Hoofdstuk J.
45)
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Zie ibidem.

stemming met de revolutionaire doeleinden" 46). In het primaat
van dit beginsel ligt de oorzaak van het feit, dat - in weerwil van
alle pogingen en moeiten, trots alle decreten en verordeningen het jongste streven: terug te keeren tot de legaliteit, mislukt is.
Men verkeert in een circulus vitiosus. Het handelen ,volgens de
revolutionaire doelmatigheid ontaardt in wiUekeur en rechteloosheid.
Dan roept men om wetmatigheid. Maar boven de wetmatigheid
staat steeds als suprema lex de doelmatigheid, die, wanneer ze opgevolgd wordt, weer tot rechteloosheid leidt.
De Russische machthebbers hebben, onder den druk van de sedert
1928 in deze richting gaande rechtspractijk, de destructieve werking
van dit bolsjewistische principe onderkend.
Doch inplaats, dat men de onjuistheid van de bolsjewistische
doctrine erkent, wordt, om verbetering in de rechtstoestanden te
bereiken, weer het beproefde maar weinig hoogstaande, middel te
baat genomen: de uit de theorie noodzakelijk voortvloeiende gevolgen
voor de practijk, worden verweten aan den Trotzkistischen corrupten sabotage-arbeid van . . . . Pas u kan i s.
Het is deze, tot op heden uiterst invloedrijke strafrechtsgeleerde,
die moet boeten voor de in de practijk ontstane chaotische toestanden
op het rechtsterrein. ZiJn opvatting van het overbodig worden van
het recht bij socialiseering van de economische verhoudingen zou
oorzaak zijn van de "ontevredenheid en opwinding, welke in het
volk is opgeroepen", en van het feit, dat de Sovjet-wetten "geheel in
discrediet zijn gebracht" 47) .
Pas u kan i s zou zich indertijd in de Communistische Academie hebben weten "in te dringen" om daar zijn verderfelijke werkzaamheid te kunnen ontplooien. Het Ontwerp-Kr y I enk 0- 1930
zou, naar de Izwestia in den loop van dit jaar vermeldde, het
product zijn geweest van door Pas u kan i s "ingefluisterde"
ideeën. Ondanks de autoriteit van K r y I enk 0, die Pas uk a nis voor zijn minderwaardig streven had misbruikt (!), was
dit extreme voorstel afgewezen geworden.
Pas u kan i s wordt aansprakelijk gesteld voor het feit, dat de

46) D i a blo in een Russisch vakblad 1926. geciteerd volgens Prof. B.
Mi r ki n-G e t z e wit s c h. Die rechtstheoretische Grundlagen des Sovjetstaates. S. 119.
(7) Zie D r R. M a u r ach. Zur neuesten Wandlung in der allgemeine
Rechtslehre. im Strafrecht und Välkerrecht, Z .f.O.E.R .• 1936137. S. 742. alwaar
hij uitvoerig het in de Izwestia Nr 107 van 1937. over dit onderwerp gepubliceerde artikel bespreekt.
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geest van het Ontwerp- I 930, hoewel het zelf niet ingevoerd werd,
in den practischen arbeid der juristen tot uiting kwam.
,.In talrijke, met name in ver verwijderde streken, waar de rechters
geen Wetboek van Strafrecht bij de hand hadden (!), werd het
Ontwerp van de "school" van Pas u kan i s toegepast. Een belangrijk gedeelte van de fouten en verwringingen, die in den practischen juridischen arbeid aan de orde van den dag zijn, moet worden
toegeschreven aan de " conceptie" van Pas u kan i s, aan het
Ontwerp- I 930 van een Wetboek van Strafrecht 4 8 ).
Pas u kan i s ook wordt aansprakelijk gesteld voor de eerepositie welke de analogie in het strafrecht verworven heeft. Thans
wordt de invoering van de analogie en het symptomatisch delict
in het Sovjetstrafrecht als een geheel " on-sovjetistische dwaalleer"
gebrandmerkt. Het zou de fout van Pas u kan i s en diens school
zijn, dat de regel "nulla poena sine lege" als "bourgeoise" uitvinding
terzijde werd gesteld, en de toelaatbaarheid van de analogie in het
strafrecht als " typisch sovjetistisch" element in het strafrecht gepropageerd is.
Nu is het waar, dat de analogie op zichzelf in 't geheel niet een
typisch Sovjet-rechtsbeginsel is. De gedachte is reeds oud. Maar in
haar uitbreiding tot het symptomatisch delict praeter en contra legem,
beteekende· zij juist de verwerkelijking van het Marxisme in het
strafrecht.
Het is een weinig gelukkige rechtvaardiging, wanneer men nu
Pas u kan i s aansprakelijk stelt voor de gevolgen van de doorvoering van een sociaal beveiligingsrecht, dat de doeleinden van den
onbegrensden dictatorialen Sovjetstaat nastreefde.
Men behoeft zich maar te herinneren, dat de Grondbeginselen van
Strafrecht van 19 19 ook reeds een diergelijk preventierecht verwezenlijkten. En toen kon van een door Pas u kan i s geoefenden
invloed nog niet worden gesproken!
Wie den ontwikkelingsgang van het Russische strafrecht en den
theoretischen achtergrond ervan heeft bestudeerd, kan maar tot één
conclusie komen: de gevolgen in de practijk zijn uitvloeisel van de
opvatting van de relativiteit des rechts.
48 ) Ibidem. S. 744. M a u ra c h merkt hierbij op. dat de campagne tegen
Pa s u kan i s waarschijnlijk van V i s h ins k y. Kr y I enk o's gevaarlijksten
tegenspeler. uitgaat. Door de houding van Pa s u kan i s te laken wordt Kr y Ie n koop bedekte wijze reeds gecompromitteerd.
De verdere ontwikkeling heeft. naar het ons voorkomt. de veronderstelling
van M a u r ach reeds ten dee1e bevestigd. Eind September is n.l. K r y I enk 0
gedeeltelijk uit zijn functies ontheven.
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En wanneer men thans in Rusland het beginsel der revolutionaire
wetmatigheid wil uitgelegd zien in den zin van een zich strikt
houden aan de bolsjewistische wetten, dan is dit in strijd met de
doctrine, en deze tegenspraak kan door het aanwijzen van een
zondebok. i.c. Pas u kan i s. niet worden verdoezeld.
Het is juist de Sovjet-Russische ontwikkeling der laatste jaren.
welke het meest klemmend pleidooi heeft geleverd tegen de orthodoxbolsjewistische rechtstheorie. en in feite is dit door de tegenwoordige
machthebbers erkend.
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BIJLAGE.

EENIGE OPMERKINGEN OVER DE GRONDWET
VAN 5 DECEMBER 193 6.
§

1.

ALGEMEENE RICHTLIJNEN.

Het onderwerp en de geheele opzet van de hier geboden studie
lieten geen plaats voor het opnemen in den tekst zelve van eenige
algemeene beschouwingen aangaande Ruslands nieuwste Staatsregeling. Slechts inzoover deze een direct aanknoopingspunt met het
strafrecht vertoonde, kon ik haar hier ter sprake brengen.
Toch lijkt het me niet ondienstig - en voor een juisten kijk
op het Sovjetstelsel in het algemeen zelfs noodzakelijk - , een oogenblik aandacht te wijden aan het tot stand komen van de nieuwe
Grondwet en haar staatsrechtelijke beteekenis.
Immers, juist door deze nieuwste Constitutie schijnen vele bezwaren tegen het Sovjetsysteem te zijn ondervangen. Groote ruchtbaarheid is gegeven aan de veranderingen, die laatstelijk - geheel
in overeenstemming met de wenschen van Sta I i n en onder diens
leiding 1) - in de Sovjetwetgeving zijn tot stand gekomen.
Maandenlang van te voren reeds werd het Ontwerp bediscussiëerd
in de pers, op fabrieken , werkplaatsen, sovchozen en kolchozen 2).
Het buitenland zag toe met groote belangstelling, die zich openbaarde in uitbundige loftuitingen van communistische zijde 3) en in een
gereserveerde, sceptische houding van de staatkundig anders georiënteerde groepen, die er louter een middel in zagen, om het
buitenland zand in de oogen te strooien, en zelfs waagden te spreken
van een "vodje papier".
1) Zie Dr Maurach. Das Wahlrecht nach der Verfassung der Sovjet-Union
vom 5. Dezember 1936. in Z .f.O.E.R .• 1937. S. 547-561, op S. 548.
2) "Wenn sich die SpaJten der amtlichen Presse auch in wei tem Umfang
dieser Diskussion öffneten. war es von vornherein klar. dasz der Entwurf im
wesentlichen sc Gesetz werden würde. wie es von Stalin vorgeschlagen war;
tatsächlich gingen die zahlreichen Abänderungsvorschläge nicht über die Bedeutung
rein redaktioneller Zusätze oder Abänderungen hinaus". (M a u r ach. ibidem) .
.:I) Sinds Augustus 1936 kon men zelfs hier te lande het door D r J.
Rom e i n vertaalde Ontwerp overal voor f 0.10 koopen onder den titel Een
Historisch Moment. De vertaler vergelijkt het Russische Staatsstuk met
de
Magna Charta van 12 IS!
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Maar Sta I i n heeft in zijn rede op het Grondwetscongres die
laatsten streng de les gelezen en met nadruk betoogd. dat de nieuwe
Grondwet geen belofte is. doch een registratie en wettelijke verankering van hetgeen reeds bereikt werd. De Russische Staatsregeling is
volgens hem democratischer dan welke Westersche Constitutie
ook! 4).
In korte trekken zette Sovjet-Ruslands dictator uiteen. welke de
vijf karakteristieke kenmerken der nieuwe Constitutie zijn:
"De Sovjet-maatschappij heeft de eerste faze van het Commu.nisme, namelijk het Socialisme, in hoofdzaak verwezenlijkt: het
grondbeginsel dezer faze is : elk naar zijn bekwaamheden. elk naar
zijn prestaties. Dat is in de Grondwet vastgesteld; de laatste is een
registreering van wat reeds is verwezenlijkt."
Het tweede kenmerk van de nieuwe Grondwet is. dat zij uitgaat
van het feit van de liquideering der kapitalistische orde en van de
invoering der socialistische orde. De grond. de bosschen. fabrieken
en voorts alle productie-middelen zijn het eigendom der arbeidersklasse geworden. "Arbeid is plicht". zeide Sta I i n. " wie niet
werkt zal ook niet eten, doch arbeid is ook recht".
Dat in de Sovjet-Unie geen vijandige klassen meer bestaan. noemde
Sta I i n het derde kenmerk der Grondwet. Er zijn nog slechts twee
elkaar vriendschappelijk gezinde klassen: arbeiders en boeren. De
Grondwet legt vast, dat de leiding van den staat bij de arbeiders
moet berusten.
Na als vierde kenmerk de gelijkheid der rassen genoemd te hebben.
wees hij vervolgens als vijfde kenmerk der Grondwet op de daarin
volkomen doorgevoerde democratie.
Daarna richtte hij zich tot verschillende groepen van sceptici. Hij
erkende. dat degenen, die beweerden, dat vrijheid tot vorming van
politieke partijen niet wordt toegestaan en dat de leidende positie
der communistische partij blijft bestaan. gelijk hadden. "Partijvrijheid heeft slechts zin in een maatschappiJ, waar vijandige klassen
tegenover elkaar staan. Inde Sov jet- Unie bestaan dergel ij ke klassen
niet meer" 5) .
Toen hij aanbevolen had. het Ontwerp met geringe wijziging
aan te nemen, werd een uit meer dan 200 leden bestaande revisie-

4) Ontleend aan het verslag van het officiëele Russische telegraafagentschap.
zooals dat gepubliceerd werd. o.a. in De Telegraaf. 27 November 1936 av.ed .• en
N .R .C. van dienzelfden datum.
5) Ibidem.
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commissie ingesteld, die met haar taak: definitieve formuleering van
de Grond wet, in drie dagen gereed moest zijn! 6).
5 December 1.1. werd dit Ontwerp met algemeene stemmen aanvaard 7). Doch, hoewel in deze nieuwe Staatsregeling is vastgelegd
"hetgeen reeds bereikt werd", zal de invoering waarschijnlijk niet
eerder dan begin 1938 plaats hebben 8).
Thans zal op enkele kenmerkende onderdeelen van de nieuwe
Grondwet nader worden ingegaan.
§

2.

DE GRONDRECHTEN EN -PLICHTEN.

Dadelijk valt op, dat deze Grondwetsherziening een hoofdstuk
bevat, vrijwel geheel aan grond- en vrijheidsrechten gewijd. Ja, zelfs
vindt men bij de opsomming in deze Constitiutie verscheidene rechten, die men in andere landen niet zal aantreffen.
Recht op arbeid.

"De burgers van de U.d.S.S.R. hebben recht op arbeid, recht op
het verkrijgen van gewaarborgd werk tegen betaling van hun arbeid
in overeenstemming met de hoeveelheid en de hoedanigheid ervan.
Het recht op arbeid wordt verzekerd door de socialistische organisatie van de volkshuishouding, door de voortdurende stijging van
de productiekrachten van de Sovjet-maatschappij, door het ontbreken
van economische crises en door de liquidatie van de werkloosheid",
kondigt artikel 1 1 8 aan.
Hieruit zou men de conclusie kunnen trekken, dat in SovjetRusland van werkloosheid geen sprake is. Het is inderdaad juist,
dat men den vorm van werkloosheid, zooals deze in andere landen
heerscht, in Rusland niet kent 9). Dit neemt echter niet weg, dat
ook in Rusland vele menschen zonder werk rondloopen. En zulks
beteekent daar: niet te eten hebben. Immers, artikel 12 van de
Grondwet luidt: "De arbeid in de U.d.S.S.R. is verplicht voor
iederen tot arbeid in staat zijnden burger, volgens het beginsel: Wie
niet werkt, zal ook niet eten" 10).
Om te verstaan, dat de zaak echter niet zoo rooskleurig staat als
het wel lijkt, moet men tevens het passenstelsel in oogenschouw
6) M a u ra c h. aangehaald artikel.
7) De officiëel·vastgeste1de tekst is in Engelsche vertaling te vinden in het
tijdschrift van de Carnegie Endowment. International Conciliation. Februari 1937.
8) Zie Algemeen Handelsblad. 29 Sept. 1937. av.ed.
9) Zie hierover V iet 0 r Ser g e. a.w.p. 22.
10) Sinds de rede van Sta I i n in 1931 is de leuze: "Ieder naar zijn beo
kwaamheden en behoeften". vervangen door de in den tekst genoemde.

nemen. Immers, hoewel de Kleine Sovjet-Encyclopaedie in de uitgave
van 1930 nog vermeldt, dat de paspoorten voor binnenlandsch verkeer bij de October-revolutie dadelijk afgeschaft waren, aangezien
zij een "politiek middel om de arbeidersmassa's te onderdrukken"
vormen, is sedert 1932 dit gewraakte stelsel weder ingevoerd.
Om een paspoort te verkrijgen moet men vast werk en een vaste
woonplaats hebben, alsmede uit politiek oogpunt "betrouwbaar" zijn.
Wie geen pas heeft, mag zich in steden niet ophouden en heeft dus
geringe kans, vast werk te krijgen 11) .
Bij decreet van 15 November 1932 werd de volgende regeling
afgekondigd:
,,1. Punt M. E. van artikel 4 7 Wetboek van den Arbeid der
R.S.F.S.R. en de overeenkomstige bepalingen in de wet van de
andere Unie-republieken zijn opgeheven 12).
2. Ingeval een arbeider ook maar één dag verzuimd heeft, zonder
geldige reden, moet hij uit de fabriek of de werkplaats ontslagen
worden, met verlies van zijn recht op levensmiddelen- en warenkaarten, welke aan hem als arbeider aan een bepaalde instelling
toebedeeld waren, alsook met ontzetting uit de woning, die hem
onder de huizen van het desbetreffend bedrijf of de desbetreffende
instelling toegewezen was" 13) .
Dit decreet laat duidelijk zien, hoe nauw het recht op en de
mogelijkheid van verkrijging van levensonderhoud en woning met
het hebben van werk verbonden is.
1"1) In Rusland heeft men een pas noodig om van de eene plaats naar de andere
te reizen. Om alle mogelijke redenen kan een pas geweigerd worden. De weigering
brengt met zich mee, dat men zich binnen enkele dagen meer dan 50 K.M. van
de stad verwijderd moet hebben. Families worden door deze regeling uiteengescheurd : kinderen van ouders gescheiden, vrouwen van hun mannen weggenomen.
In het begin waren de administratieve excessen zoo groot, dat er een epidemie
van zelfmoorden uitbrak, zoodat Sta I i n tusschenbeide moest komen.
Victor Serge, a.w., p. 81-8z;
Cf. A. Ru dol f. Waarom ik de U.d.S.S.R. verliet, blz. 10;
1 n g. Kis tie r, in Und du Siehst die Sovjets Richtig, S. 31Z.
M a u ra c h, in Z.f.d.ges.Str., 1937, S. 74Z , maakt melding van een novelle
van 1 Juli 1934, betreffende inbreuk op de bepalingen inzake paspoorten.
12) Volgens dit artikel mocht ontslag plaats vinden als een dergelijk verzuim
drie dagen bedroeg.
13) Geteekend "Moskou, den 1 sen November 1932.
President van de Raad van Volkscommissarissen : W. Molotow.
De President van het Centraal Uitvoerend Comité : E nuk i d s e."
Het decreet is te vinden in de Prawda van 16 November 193Z, geciteerd op
S. 198 van Hier spricht Ruszland. Eveneens te vinden bij Otto Grab, in
Und du Siehst die Sovjets Richtig, S. 84 .

Aan de administratie werd toen tevens recht gegeven, "de ontslagen arbeiders onmiddellijk. in elk willekeurig jaargetijde. de hun
ter beschikking gestelde woning te doen ontruimen. zonder hun
andere woongelegenheid of transportmiddel te verschaffen".
Het loon wordt vastgesteld naar het beginsel: "Ieder volgens zijn
bekwaamheid - ieder volgens zijn arbeid". zegt het tweede lid van
artikel I 2 der Grondwet.
Het zgn. "Stachanovisme" heeft dan ook een groote vlucht genomen. Dit "Stachanovisme" is het stelsel. krachtens hetwelk meer
loon uitbetaald wordt. naarmate de arbeider meer dan het vereischte
kwantum werk doet. Het is eigenlijk hetzelfde als het Taylor-stelsel.
Een mijnarbeider. genaamd Sta c h a nov. heeft dit in 193 I in
de practijk voor Rusland her-ontdekt.
De overheid heeft onmiddellijk het Stachanovisme aangegrepen
als middel. om de Slavische laksheid, die den Russen in hooge mate
eigen is. te bestrijden 14).
De gewone arbeiders zijn de stootarbeiders gaan haten, omdat
deze oorzaak zijn. dat telkens het vastgestelde loon verlaagd wordt
of de hoeveelheid werk. die per dag verricht moet worden, verhoogd.
Hierdoor komt de gemiddelde arbeider niet toe aan extra-verdienste
boven zijn voor levensonderhoud veel te karig loon. Vandaar, dat
onder de werklieden een anti-Stachanov-beweging opkomt. De
G.P.Oe heeft de bevoegdheid. degenen. die daaraan meedoen. zonder
vorm van proces te deporteeren.
Men kan niet zijn toevlucht nemen tot staking, omdat deze beschouwd wordt als contra-revolutionaire sabotage, waarop krachtens
artikel 58. lid 13. W. v. Stro de doodstraf staat 15).
De ontzaglijke verschillen in bezoldiging (wisselend van 9 0 10.000 roebel) zijn oorzaak, dat er reeds een nieuwe klasse-tegenstelling is opgekomen 16) .
Zie het oordeel van A n d r é G i d e. Retour de I·U.R.S.S., p. 44-46.
Dat zulke lieden werkelijk gefusilleerd zouden worden. blijkt wel uit het
verslag van een gesprek van Dor gel è s met een rechter. (Telegraaf. 5 Februari,
av.ed.). Men hoort dan ook nooit van stakingen in Rusland.
16) Zie A n d r é G i d e, Retouches à mon Retour de I'U.R.S.S., p. 37-42;
Pi e t roS es s a, Die soziale Frage, in Die rote Wirtschaft, Probleme und
Tatsachen , Ein Sammelwerk herausgegeben van Dr Gerhard Dobbert. Ost-Europa
Verlag. Köningsberg, Pr.-Berlin 1932 , S. 22 I. Op S. 208 zegt hij. dat volgens
de officiëeële statistiek in 1932 er reeds meer dan 3 millioen stootarbeiders waren.
Voorts Ar nol d B re c h t. The New Russian Constitution, in Sodal Research. 1937, p . 170 : "There is no constitutional limit to differentiations in pay.
Salaries may vary over as wide a scale as they do in any capitalist country, one
employee getting two. ten, fifty or more times what the others gets". (Zie voor
cijfermateriaal p . 170, noot 2).
14)

15)
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Reeds lang bestaat er een groot onderscheid in levensstandaard
tusschen de gewone arbeiders eenerzijds en partijfunctionarissen. soldaten van het roode leger. G.P.Oe-agenten en bedrijfsleiders anderzijds 17).
Het ergste evenwel is nog niet eens. dat het loon van den gewonen
werkman ontoereikend is. maar dat dikwijls maanden lang het
overeengekomen salaris niet wordt uitbetaald vanwege gebrek aan
geld.
Met dergelijke misstanden in verband staat ook de Novelle. dato
20 Juni 1935. welke de uitgave van geldsurrogaten (noodgeld)
verbood. en op overtreding van dit verbod gevangenisstraf tot 5 jaar
stelde 18).
Recht op ontspanning en materiëele verzorging.

De artikelen 1 19 en 120 leggen deze rechten grondwettelijk vast.
Artikel 1 19 : .. De burgers van de U.d.S.S.R. hebben recht op
ontspanning.
Het recht op ontspanning wordt verzekerd door de verkorting
van den werkdag voor de overgroote meerderheid van de arbeiders
tot 7 uur. door het instellen van jaarlijksche vacanties voor de
arbeiders en ambtenaren met behoud van loon. het ten behoeve van
de arbeiders oprichten van een omvangrijk net van sanatoria. rusthuizen. clubs."
Artikel 120: .. De burgers van de U.d.S.S.R. hebben recht op
materiëele verzorging bij ouderdom en eveneens ingeval van ziekte
en verlies van arbeidsvermogen.
Dit recht wordt verzekerd door de breede ontwikkeling van de
sociale verzekering van de arbeiders en ambtenaren op kosten van den
staat. door de kostelooze medische hulp. door het beschikbaar stellen
Victor Serge. a.w .• p . 37. 57 en 178 ;
Alg. Hbld. van 7 Juli 1937. Twintig jaar Bolsjewisme, medewerker Hbld.Timesdienst.
17) Victor Ser g e. ibidem ;
Ing. Hoe c hst, in Und du Siehst die Sovjets Richtig, S. 201 ;
St e in b erg, Gewalt und T error, S. 28, die reedIl in 1923 schreef: "Es
ergeben sich zwei neue von einander durch den tiefsten sozialen und psychologischen
Abgrund getrennte Klassen : die Klasse der Sowjet-kommissare mit ihren Untergebenen und die Klasse der Sowjet-" Untertanen" . Je Stärker der Druck der neuen
herrschenden Klasse ist. je schamloser und brutaler sie die Pbase ibrer ersten Akkumulation durchscbreitet, desto grelIer brennt in den Angebörigen der neuen
unterdruckten Klasse die Flamme des Zornes und des Hasses gegenüber der Macbt".
Eveneens Alg. Handelsblad, 7 Juli 1937 . Zie noot 6.
1 8 ) D r R . M a u r a u c h, Vier Jahre bolsjewistisches Strafrecht. Z.f.d.ges.Str .•
1937·
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van een omvangrijk net van herstellingsoorden ten gebruike van de
arbeiders. "
B e rna r d A p per t noemt de garantie van artikel 120 "assez
platonique évidemment" 1 9 )
Door de communisten wordt vooral van deze rechten hoog opgegeven. " In werkelijkheid beteekenen zij niet zooveel. al zijn zij
declaratorisch van belang" 20) .
Het aantal menschen, dat in sanatoria en herstellingsoorden opgenomen wordt, mag op zichzelf groot zijn, in verhouding tot het
gezamenlijk aantal arbeiders der Sovjet-Unie is het dat niet 21) .
Bovendien profiteert slechts een selecte groep van dit voorrecht. In
de eerste plaats komen hooge functionarissen en stootarbeiders voor
opnemmg in aanmerking. De gewone arbeider komt niet aan de
beurt '22) .
Recht op onderwijs.
Inzake het onderwijs bepaalt artikel 121 van de Grondwet : " De
burgers van de U .d.S.S.R. hebben recht op onderwijs.
Dit recht wordt verzekerd door het algemeen verplichte lager
onderwijs, het kostelooze onderwijs, het hoog er onderwijs daarbij
inbegrepen, door het systeem van staatstoelagen voor de overgroote
meerderheid van studeerenden aan de hoogeschool, door het onderwijs aan de scholen in de moedertaal. door de organisatie van kosteloos bedrijfstechnisch- en landbouwonderricht aan de arbeiders in
de fabrieken, op de sovchozen, op de machine- en tractorenstations
en in de kolchozen."
Gelijkheid der geslachten.
Na de verankering van het recht op onderwijs volgt in artikel 122:
" De vrouwen hebben in de U.d.S.S.R. gelijke rechten als de mannen op alle gebied van het economische, het staats-, culturee1- en
maatschappelijk-politiek leven.
De mogelijkheid van het verwezenlijken van deze rechten van de
vrouwen wordt verzekerd, doordat aan de vrouwen het gelijke recht
als aan de mannen is ingeruimd, wat betreft recht op arbeid, arbeidsloon, rusttijd, sociale verzekering en onderwijs, door de staatsbescherming van de belangen van moeder en kind, door het verleenen
19) La Réforme constitutionelle de l'Union soviétique, in R evue des Sciences
Politiques. Juillet-Septembre 19 3 6. p. 4 01.
2 0) D r J . V a l k h
ff . in De Socialistische Gids. Juni 1937. blz. 402 .
21) Pi e t roS e s s a. in aangehaald artikel. w aar hij ook statistische gegevens noemt.
22) Zie Izwestia. 29 April 1937.
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aan de vrouwen van vacantie met behoud van loon bij zwangerschap,
door een omvangrijk net van kraaminrichtingen, kinderbewaarplaat·
sen en kindertehuizen."
In dit artikel wordt - geheel in overeenstemming met de Wet
ter bescherming van de Familie - niet meer gerept van een recht
op onderbreking der zwangerschap.
De waarde van dit artikel hangt, evenals die van de reeds besproken rechten, grootendeels af van de practijk 23).
Artikel 137 geeft aan de vrouw het kiesrecht, actief en passief,
op gelijken voet als aan den man. Zulks is overigens niets nieuws,
want artikel 68 van de Grondwet van 1925 bepaalde dit reeds, en
hetzelfde beginsel werd al door de tijdelijke regeering in 19 I 7 tot
positieve gelding gebracht '2 4) •
V rijheid van godsdienst.
Terwijl artikel 1 23 de rechtsgelijkheid van alle burgers der Unie
proclameert, wordt in artikel 124 aan ieder vrijheid van godsdienst
gewaarborgd. "Teneinde den burgers gewetensvrijheid te verzekeren,
zijn in de U.d.S.S.R. de kerk van den staat, de school van de kerk
gescheiden. De vrijheid van religieuzen eeredienst en de vrijheid van
antigodsdienstige propaganda worden erkend voor alle burgers."
Deze regeling beteekent meer een inperking van de religievrijheid
dan een uitbreiding daarvan.
In 1925 verleende de Grondwet althans nog vrijheid van religieuze
en anti-religieuze propaganda. Dit is in 1929 veranderd in: vrijheid
van religieuze belijdenis en antireligieuze propaganda voor alle
burgers 25).
Het is zelfs niet onmogelijk, dat de redactiewijziging, waarbij
"belijdenis" door "eeredienst" vervangen werd, een nieuwe beperking
beteekent '2 6).
23) Zie hierover nader Hoofdstuk X. passim.

M a u ra c h. Das Wahlrecht etc .• in Z.f.O.E.R.. 1937. S. 169/1 70.
Zie D r Wal d e mar G u r i a n. Der Bolschewismus. Einführung in
Geschichte und Lehre. S. 84 .
Eveneens Dr J. Valkhoff. in De Socialistische Gids. Juni 1937. blz. 397.
Cf. Dr Ka r1 Bra u n i a s. in Zeitschrift für Öffentliches Recht. 1936.
S. 614.
26) D r W. L. Jac k. van Wernigerode. een goed kenner van Rusland. die
daar 13 jaar woonde. schrijft over dit punt in De Rotterdammer van 1 3 November
1936. dat men in 't buitenland uit onbekendheid met de Russische opvattingen
over de wijzigingen heeft heengelezen. Hij legt uit. dat dit artikel in wezen een
beperking van de godsdienstvrijheid is. met de volgende woorden: "Onder "eeredienst" verstaan de Sovjets datgene wat de Russische volksmond noemt "het
heilige! theater". n.l. uitsluitend de liturgie. met altaren. beelden. gezangen en
24)
25)
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In ieder geval schijnt het niet in de bedoeling gelegen te hebben,
een grootere vrijheid te waarborgen. De belangrijkste conclusies van
de vergadering van strijdende godloozen in Rusland, in September
1936 gehouden, waren n.l.: 1. Dat het Volkscommissariaat voor
Onderwijs officiëel met de communistische jeugdorganisaties en vakvereenigingen in het propagandaplan der godloozen wordt betrokken.
2. Dat verdediging van den godsdienst op één lijn wordt gesteld
met contra-revolptionaire propaganda. Deze wordt in de nieuwe
Grondwet van Sta I i n met zware straffen bedreigd en bepaalde
maatregelen zijn daartoe in uitzicht gesteld 27).
Kort vóór de nieuwe Grondwet tot stand kwam, verklaarde
Sta I i n nog: "Men moet de jeugd de schadelijkheid der godsdienstige vooroordeel en verklaren en onder de jeugd de materialistische wereldbeschouwing doorvoeren" 28) .
De strijd tegen de kerk is niet geëindigd 29). In dit verband is
leerzaam het hoofdartikel uit de Prawda van 6 Mei 1937, overgenomen door vele provinciale bladen, waarin tot sterker actie tegen
de kerk wordt aangespoord. Wij lezen hier: "Al staat de nieuwe
Grondwet vrijheid van religie en vrijheid van anti-religieuze propaganda toe, de communistische partij kan niet neutraal zijn, maar
ceremoniën. Alle "prediking" echter heet "propaganda". En aangezien de oude
grondwet in het desbetreffende artikel van "vrijheid van religieuse belijdenis"
sprak, kon nog een beroep op de grondwet worden gedaan voor het predikrecht,
hoe weinig dit beroep ook baatte. Thans echter sluit de nieuwe formuleering ook
dit beroep uit. Uitsluitend de cultische handelingen worden door het nieuwe art. 124
formeel beschermd. Reeds wijzen de tijdschriften der godloozen erop, dat elk priester
die van de strenge riten afwijkt, om het volk ook als zie1szorger te dienen, op
"slinksche wijze" propaganda drijft en wat hij doet geen "cultus" is in den zin
der grondwet. Maar natuurlijk worden de Protestanten thans het meest getroffen,
daar hun "eeredienst" altoos "prediking" en dus "propaganda" is."
27) Eerst twee maanden later werd officiëel bekend, dat dit congres gehouden
was. Ik ontleen de gegevens aan het uitvoerig verslag in De Maasbode van 23
November 1936, av.ed.
28) Bebosjirk, Nr. 5. 1936, geciteerd volgens De Maasbode van 24 November
1936, av.ed.
29) Eenige maanden geleden publiceerden de Nederlandsche dagbladen een zoojuist afgekondigd decreet van het Volkscommissariaat voor Binnenlandsche Zaken,
dat de volgende richtsnoeren geeft ten aanzien van de sluiting van kerkgebouwen.
Deze sluiting moet n.1. geschieden, 1. wanneer een kerk bouwvallig is; 2. wanneer een kerk het stadsbeeld niet verfraait; 3. wanneer een kerk het verkeer in
den weg staat; 4. wanneer in een kerk Sovjet-vijandige vergaderingen worden of
werden gehouden. Buitendien kan een kerk nog worden gesloten, wanneer de
desbetreffende gemeente niet meer in staat is, de belasting (die hoog is) te betalen.
Tenslotte. zoo heet het verder, kan een kerk in beslag genomen worden ten behoeve
van het inkwartieren van troepen van het roode leger.
Cf. Victor Serge, a.w., p. 53:
Und du Siehst die Sovjets Richtig, blz. 154.
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moet handelen om den slechten invloed tegen te gaan. welke de
kerk op oudere en jongere personen heeft" 30).
Ondanks · of waarschijnlijk zelfs mede ten gevolge van deze
houding der bolsjewistische machthebbers valt er een religieuze opleving in Rusland te bespeuren.
Die opbloei is een opmerkelijk verschijnsel. dat weer tengevolge
heeft een sterker worden van den roep om actiever anti-religieuze
propaganda 31).
Niet onmogelijk is. dat men in breede lagen van het volk mede
door de reclame voor de " democratische" Grondwet. meent. dat op
dit terrein nieuwe vrijheden werden gewaarborgd.
Maar wanneer werkelijk prediking als contrarevolutionaire actie
zal worden beschouwd - en enkele symptomen wijzen in die richting 32) ! - dan houdt dit in. dat de rechter krachtens artikel 58.

Overgenomen uit Alg. Hbld. van 8 Mei 1937.
Hetzelfde nummer van de Prawda verklaart. dat bet aantal geloovigen steeds
toeneemt en dat zij steeds stoutmoediger in bun optreden worden. terwijl bet
Verbond voor Godloosbeid en dergelijke organisaties werkeloos toezien. wat volgens
de Prawda zeer te betreuren is. In het bijzonder op het platteland neemt het
religieuze leven toe. Er zijn zelfs kolchozen. die zitting hebben in een kerkeraad.
Andere kolchozen staan toe. dat uit den Bijbel wordt voorgelezen. en dat onder
leiding van priesters in koor gezongen wordt. Het is een schande. aldus de Prawda.
dat de partij-organen geen maatregelen nemen tegen deze ontwikkeling van zaken.
De Handelsblad- Times-correspondent merkt hi erbij op : " De taal van de
"Prawda" is niet zoo hefti g als vroeger het geval was bij dit soort aanvallen.
en dat zou dus een bemoedigend teeken kunnen zijn. ware het niet. dat het artikel
ook het onheilSpellende woord "contra-revolutionaire actie" bevat. De religieuze
vergaderingen worden volgens het blad door de vijanden der regeering gebruikt
om geruchten te verspreiden".
Uit recente bekendmakingen van bevoegde zijde te Moskou blijkt. dat de
religieuze beweging in Rusland inderdaad toeneemt. De leider van het Verbond
voor Godloosheid J a ros I a w s k y heeft een verklaring gep ubliceerd. dat het
volk thans veel meer dan vroeger aan kerkelijke fondsen geeft. dat koorzangen
worden ingestudeerd. etc.
In de Izwestia van 29 April 1937 maakte de weduwe van L e n i n eenige
opmerkingen betreffende anti-religieuze propaganda. Zij gaf uiting aan de meening.
dat deze propaganda niet actief genoeg. noch voldoende uitgesproken werd gevoerd. Zij erkende. dat de invloed van de kerk nog steeds groot wa$ in de
Sovjet-Unie en wees er op. dat de jongste volkstelling heeft aangetoond. dat de
massa der bevolking. in het bijzonder het vrouwelijk deel. in verlegenheid was
gebracht door de paragrafen van de vragenlijst betreffende den godsdienst. Velen
die reeds lang hadden opgehouden den godsdienst te beoefenen. aarzelden te antwoorden. durfden niet in te vullen " ongeloovig" en eindigden met te schrijven
"geloovig".
Overgenomen uit bovengenoemde bron.
32) Zie de Prawda in vorige noot. alsmede de zooeven vermelde conclusies
van den Godloozenbond.
30)
31)
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lid I, van het Wetboek van Strafrecht de strengste maatregelen kan
treffen.
Vrijheid van drukpers.
"In overeenstemming met de belangen van de arbeiders en ter
versterking van de socialistische orde wordt den burgers van de
U .d.S.S.R. het volgende gewaarborgd:
a. vrijheid van het woord;
b. vrijheid van de pers;
c. vrijheid van vereeniging en vergadering;
d. vrijheid van straatoptochten en demonstraties.
Deze rechten worden gewaarborgd, doordat aan de arbeiders en
hun organisaties de drukkerijen, de papiervoorraden, de openbare
gebouwen, de straten, de verkeersmiddelen en andere materiëele voorwaarden voor hun verwezenlijking ter beschikking staan", zegt
artikel I 25.
Wie goed leest, ziet, dat deze vrijheden alleen toegestaan zijn,
indien ze gebruikt worden in overeenstemming met de communistische politiek.
Men zou kunnen meenen, dat hier van koersverandering sprake
is, maar dit is een dwaling. De artikelen over deze paragraaf, in de
Russische pers verschenen, laten geen enkelen twijfel over. De communistische partij bewaart als voorheen haar absoluut monopolie 33).
33) Aldus de correspondent van Le T emps te Moskou in het nummer van
5 Augustus 1936. Letterlijk schrijft hij : " Croire que les prolétariens (autres que
Ie parti communiste), par exemple, les mencheviks, les trotskistes, les anarchistes
vont avoir leurs journaux, comme ce fut Ie cas pour certains d'entre eux, pendant
les premiers mois du gouvernement soviétique, serait une complète erreur. Les
articles parus dans la presse à ce sujet ne laissent subsister aucun doute. Le parti
communiste garde, comme par Ie passé, un monopole absolu de la chose imprimée.
L'existence d'une presse d'opposition n'est même pas envisagée. A quoi se réduit
la concession faite par les autorités ? Sirnplernent à la fourniture par l'Etat à certains
organisations qui en feront la dernande d'irnprirneries et de stocks de papiers pour
éditer de dire que les journaux sant sous ie contróie naturellement du parti communiste. C'est dire que les journaux d' usines pourront, par exemple, se multiplier
sous la direction de la cellule locale. On voit que les rnêrnes expressions peuvent
recouvrir des réalités différentes, selon qu ' ells sont ernployées en U.R.S.S. ou dans
les dérnocraties occidentales. Les innocents qui prendraient pour argent comptant
des expressions comme inviola bilité de la persen ne ou liberté de la presse seraient
loin du compte".
Zie ook Be rna r d A p per t, La Réforme constitutionelle de l'Union
soviétique, in Revue des Sciences Politiques, van Juillet-Septernbre 1936.
De Prawda van 22 Juni 1936 drukte de beteekenis van het laatste lid van
artikel 125 aldus uit : " Jeden Andersdenkenden, wie den Sozial-demokraten oder
den Sozialrevolutionären, werden wir weder ein Stückchen Papier, noch ein
Plätzchen Raum für Versammlungen geben". Geciteerd volgens Or Kar 1
Bra u n i a s, in Zeitschrift für Öffentliches Rech t, 1936 , p. 6 I 4 .
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"Si la liberté de pensée existe, il n'en subsiste pas moins que la
libre discussion ne reste tolerée que pour tout ce qui ne touche pas
au fondement de l'~tat", zegt B e rna r d A p per t cynisch,
maar waarschijnlijk terecht, in zijn artikel over de Grondwet 34).
"Une seule opinion politique est tolérée, l'opinion communiste;
il ne peut exister dans rUnion que des groupements communistes
ou sans nuance politique et, par exemple, un mouvement trotskiste
serait aussi impitoyablement prohibé demain que hier" 35).
Ar nol d B re c h t merkt in zijn artikel The New Russian
Constitution 36), ten aanzien van de in artikel 125 gewaarborgde
vrijheden (in verband met artikel 127: onaantastbaarheid van de
persoon 37» op: " These freedoms are but empty shadows of
Democracy without the inviolability of the person and a broader
freedom of assocÎation. In addition there are subject to any restriction
by law wich may render punishable utterances of anykind."
Van de grondrechten in 't algemeen, zooals ze in de Russische
constitutie uitwerking vonden, kan men met B e rna r d A p per t
zeggen: "Ces doits sont clairement énoncés, mais leur garantie l' est
beaucoup moins."
"Cette énumeration imposante de libertés peut paraître surprenante. Toutefois, il convient de remarquer que la conception
soviétique de la liberté est fort differente de la notre" 38).

Plichten.
Wat de plichten betreft, volsta ik met de artikelen 1 3 I , 132 en
133 te noemen. Zij spreken voor zichzelf.
Artikel 13 I : "Ieder burger van de U .d.S.S.R. is verplicht, den
maatschappelijken eigendom te beschermen en te versterken, als den
heiligen en onaantastbaren grondslag van de Sovjetorde, als den bron
van den rijkdom en de macht van het vaderland, als de bron van
het welgestelde en cultureele leven van alle werkers.
Zie noot 30.
Ibidem. Dit werd geschreven vóór de laatste processen tegen de .. trotskis tische saboteurs".
Zie over drukpers o.a. Das Sovjet-russisch Preszrecht , von B 0 ris Mi r kin.
Z.f.d.ges.Str.W.. 1932.
Ook dissertatie van M r E. Die mer. Vrijheid van drukpers. RotterdamUtrecht 1937. Hoofdstuk IV. met literatuuropgave.
36) Gepubliceerd in SocÎal Research. An international Quarterly of Political
and Social Science. Mei 1937. p. 157-19°. citaat op p. 178.
137) Zie Hoofdstuk VII. § 3.
(8) Be rna r d A p per t, aangehaald artikel. p . 400.
34)

35 )
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Personen, die den maatschappelijken, socialistischen eigendom
aantasten, zijn vijanden des volks."
Artikel 132: "De algemeene militaire dienstplicht is wet.
De militaire dienst in het Arbeiders- en Boeren-Roode Leger vormt
een eereplicht van de burgers van de U.d.S.S.R."
Artikel 133: "De verdediging van het vaderland is de heilige
plicht van iederen burger van de U.d.S.S.R. Landsverraad, verbreking
van den eed, overloopen naar den kant van den vijand, het toebrengen van scbade aan de militaire kracht van den staat, spionnage
ten gunste van een buitenlandschen staat worden met alle gestrengheid der wet gestraft als de zwaarste misdaad."
Het kiesrecht.
Het zwaartepunt van de Grondwetsherziening ligt in de reorganisatie van het stemrecht, die toch "democratiseering nóch bereikt nóch
gewild heeft" 39) •
De artikelen 135 en I 36 bedoelen getuigenis af te leggen van
opheffing der klasse-tegenstellingen: "De verkiezingen van de gedeputeerden zijn algemeen: alle burgers van de U.d.S.S.R., die in
het jaar der verkiezingen hun 18de levensjaar bereiken, hebben recht
om aan de verkiezingen van de gedeputeerden deel te nemen en om
gekozen te worden, uitgezonderd krankzinnigen en personen, die
door het gerecht tot verlies van hun kiesrecht veroordeeld zijn."
"De verkiezingen van de gedeputeerden zijn gelijk ; iedere burger
heeft het recht te kiezen en gekozen te worden onafhankelijk van ras
en nationaliteit, godsdienst, graad van opvoeding, domicilie, sociale
afkomst, vermogens toestand en werkzaamheid in het verleden."
Artikel 136 wil op deze wijze grondwettelijk vastleggen, dat de
tegenstelling tusschen de arbeiders (als politiek leidende) en boeren
(als politiek geleide partij) door de socialiseering haar zin verloren
heeft. Tot nu toe was het industrieproletariaat steeds geprivilegeerd
met de motiveering, dat deze arbeiders de meest klassebewuste groep
vormden 40).
De vrees bestaat, dat de rechtbanken, op aanwijzing van het
39) D r R. M a u ra c h. Das Wahlcecht nach der Verfassung der SovjetUnion von 5. Dezember 1936, S. 547-560 .
Ook Val k hof f. aangehaald artikel, blz. 397.
40) De proletariërs uit de steden kregen n.l. tot op heden slechts één afgevaardigde op de 25 .000. de boeren één op de 125.000 kiezers.
Zie Kar I Bra u n i a s. aangehaald artikel, in Zeitschrift für Öffentliches
Recht. S. 6 I 2.
Voorts Val k hof f. aangehaald artikel, en M a u r ach. t.a.p.
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Volkscommissariaat van Justitie, in nog sterker mate dan tot nu
toe van de onttrekking van het kiesrecht als politiek strijdmiddel
gebruik zullen maken.
De artikelen 134 en 140 verklaren de stemmingen geheim.
Tot op heden was de vraag, of de stemmingen geheim of niet
geheim moesten zijn, in de wetgevingen der deelstaten niet afzonderlijk geregeld. Zulks wordt steeds van geval tot geval bepaald.
Meestal geschieden de verkiezingen als volgt: op groote arbeidersvergaderingen wordt een lijst van aanbeveling voorgelezen. Wie vóór
is. moet zijn hand in de hoogte steken. Alle handen gaan de lucht in.
Vervolgens wordt wie tegen is verzocht zijn hand op te heffen.
Niemand verroert zich. Geen enkele durft het aan, zich bloot te
stellen aan het gevaar, opgemerkt te worden als één, wien de gevolgde partijlijn niet juist voorkomt 41) .
De stemming heeft plaats naar bedrijven (fabrieken. kolchozen,
etc.) en in kiesvergaderingen. waarvoor de hiertoe ingedeelde stemgerechtigden uitnoodigingen ontvangen.
M a u r ach is van meening, dat de door de nieuwe Grondwet
nog niet geregelde wijze van handhaving van het geheime stemrecht
in dit opzicht niet van de bestaande toestanden zal verschillen 42).
Doch de ontwikkeling van den laatsten tijd gaat niet in de door
M a u r ach voorspelde richting. Het Centraal Uitvoerend Comité
vaardigde in Maart van dit jaar een circulaire uit, waarin de doorvoering van strikt geheime verkiezingen, het geven van meer gelegenheid tot critiek, en het recht, candidaten van de lijst te laten
afvoeren, benevens enkele andere wijzigingen bepleit werden 43).
M a u r ach, aangehaald artikel.
Zie ook het artikel van K n i c k e r boc k erin het Algemeen Handelsblad
van 27 Febr. 1935. av.ed.
A n d r é G i d e. Retouches à mon Retour de l'U.R.S.S., p. 43-49.
42) T.a.p., p. 55 8.
43) Zie Ar nol d B r e c h t. The New RussÎan ConstÎtutÎon, Social Research,
p. 175·
Mededeeling van deze circulaire ook in N.R.C. van 25 Maart 1937, av.bl. Aan
een hoofdartikel van de Prawda ontleent dit dagblad nog, dat de gekozenen zullen
moeten zijn "echte, werkelijke organisatoren, bolsjewistische leiders van de massa".
En Sta I i n heeft bij de discussie in het Centraal Uitvoerend Comité gezegd, dat
geen handlangers gekozen moeten worden. geen kanselarij moet worden samengesteld,
via welke voorschriften worden gegeven. Een leider en organisator moet in de
eerste plaats zijn medewerkers kennen, hun verdiensten en gebreken, en met hen
weten om te gaan. Vervolgens moet hij zijn medewerkers zoo weten re plaatsen,
dat ieder zich op zijn plaats gevoelt; dat hij voor de revolutie het maximum
praesteert. waartoe hij overeenkomstig zijn persoonlijke kwaliteiten bekwaam is;
dat in den arbeid in zijn geheel geen gapingen ontstaan, maar overeenstemming.
eenheid en algemeene verheffing vertoont en dat de algemeene richting va n den
41)
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Er is ook op dit punt in de politiek van Sta I i neen tendenz
te bespeuren. zich den steun der massa te verzekeren. hier minder
bloedig. dan in de "zuiveringen" van leger en partijleiding.
Doch dit laatste neemt niet weg. dat de Sovjetstaat gebaseerd is
op het één-partij-stelsel met sterke centralisatie en absolute partijdiscipline.
Er is volgens artikel 14 I . in verband met artikel 126. slechts één
instantie. èlie het recht heeft. candidaten voor te stellen. en dat is
de Partij. Immers. de Grondwet bepaalt aldaar in genoemde artikelen
respectievelijk:
"De candidaten worden bij de verkiezingen volgens kieskringen
aangewezen. Het recht om candidaten te stellen wordt gewaarborgd
aan de maatschappelijke organisaties en vereenigingen der werkers;
aan de communistische partij-organisaties. aan de vakvereenigingen.
aan de coöperaties. aan de organisaties van de jeugd. aan de cultureele
vereenigingen" (art. 141). en
"In overeenstemming met de belangen van de arbeiders en met
het doel de organisatie van de zelfwerkzaamheid en politieke activiteit van de volksmassa's tot ontwikkeling te brengen. wordt den
burgers van de U.d.S.S.R. het recht van vereeniging in maatschappelijke organisaties verzekerd: in vakvereenigingen. coöperatieve
vereenigingen. jeugdorganisaties. sport- en verdedigings-organisatie.
cultureele. technische en wetenschappelijke vereenigingen. de meest
actieve en bewuste staatsburgers uit ·de rijen van de arbeidersklasse
en andere lagen van de arbeidersvereenigingen zich in de Communistiscbe Partij van de U.d.S.S.R .• die de voorhoede is van de arbeiders
in hun strijd ter versterking en ontwikkeling van de socialistische
orde en die de leidende kern vormt van alle organisaties van de
arbeiders. zoowel van de maatschappelijke als van de staatsorganisaties" (art. 126) 44).
Zoo wordt inbreuk gemaakt op het naar buiten met zooveel
ophef verkondigde beginsel van democratie. hetgeen A r nol d
B re c h t aldus uitdrukte: .. These two provisions have startled the
more careful western observers. and the fact that both of them are
arbeid dient tot uitdrukking en verwezenlij king van de politieke idee. in naam
waarvan de medewerkers over hun posten verdeeld worden. Een aanwijzing dus.
om ook onder het nieuwe kiesstelsel het krachtige organisatorische beginsel te
handhaven. dat Sta 1 i n zelf steeds heeft doorgevoerd.
44) Met betrekking tot dit laatste artikel verklaart A r nol d B re c h t . The
New Russian Constitution, in Social Research. An international Quarterly of
Political and Social Science 1937 ; " Not only does Article 126 fail to guanrantee
tbe existence of other political groups, it guarantees destruction".
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hidden in the latter part of the document af ter the resounding democratie passages, has made them appear the more sinister" 45 ).

§ 3. CONCLUSIE.
Uit het voorgaande is wel gebleken, dat de Grondwet slechts
een schijnbaar democratische regeling geeft. Schijnbaar, immers. er
is maar één politieke partij toegestaan. de candidaatstelling is niet
vrij . en het parlement zal slechts weinig bijeenkomen 46) .
Voorloopig zal in de dictatuur der burocratie. die reeds zoovele
jaren in Rusland heerscht, wel geen verandering komen 47).
Dit staat vast: Een wezenlijk democratische regeeringsvorm is
onvereenigbaar met de idee van een partij-staat. welke aan de bolsjewistische doctrine absolute heerschappij wil verzekeren.
Of de nieuwe Grondwet nog eens den weg zou kunnen banen
voor verandering van regime is een andere kwestie.
Het Westen heeft geaarzeld, dit stuk werk als een historisch keerpunt te beschouwen. en zijn aandacht voornamelijk gericht op de
vraag. of de Constitutie niet meer voor den schijn is gemaakt. dan
wel bedoeld is als een serieuze stap naar democratische vormen.
Zooals reeds gezegd. men neemt een sceptische houding aan.
" Es war von vornherein selbstverständlich. dasz die neue Verfassung einen politischen Kurswechsel nicht nach sich ziehen konnte",
verklaart M a u r ach, die wel als een van de allerbeste kenners van
het Sovjetrecht mag beschouwd worden.
Weinig hoopvol besluit Dr Kar 1 Bra u n i a s zijn meermalen
aangehaald artikel: "Der neue Entwurf ist ein unharmonisches
Aneinanderreihen verschiedensten Gedankengutes. Die Aufpropfung
westlich-liberalen Reises an den bolschewistischen Stamm kann nie
gute Früchte bringen. Die beiden Gedankenwelten sind zu entfernt,
als dasz eine organische Verbindung hergestellt werden könnte. So
wird es nur bei einer Verkleidung. einer Bemäntelung bleiben" .
Hoewel ook Ar nol d B re c h it van meening is, dat deze
Ar nol d B ree h t . aangehaald artikel p . 174.
Cf. D r Kar I Br a u n i a s. D ie Grund- und Freiheitsrechte nach dem Entwurf
der neuen S owjetverfassung. in Z eitschrift für Öffentliches Recht. 1936. S. 615.
46) Val k hof f. aa ngehaald artikel. blz . 400 .
Zie ook Hoofdstuk III van de Grondwet. artikel 46 . waarin vastgesteld wordt.
dat het parlement. bestaande uit twee kamers. tweemaal per jaar wordt bijeengeroepen.
47) Over de bureaucratie-regeering zie men Fr e u n d. S. 13;
Steinberg. Gewalt und Terror. S. 106. 107 ;
Victor Serge. D estin d' une R éliolution, p. 27 . 28 . 2 88 . 312 ;
D r M a u r ach, Das Wahlrecht, etc. in Z .f.O .E.R .• 1937.
45 )
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Grondwet voor den sehijn gemaakt is, heeft hij vei!I waardeering
voor de samenstelling: "The new Constitution is no erude draft
whieh might be belittled because of its inexperienced language; it
is rather an expert work of refined constitutional formulation .... " 48) , en hij vervolgt: " Wether or not set up as a
disguise, the Soviet Constitution broaches the problem of connecting
democraey with socialism".
Het is niet onmogelijk, dat "the historie function of this Constitution may to be afford the stepping-stone for libertarian tendencies" .
Zelfs bestaat er een zekere mate van waarschijnlijkheid, dat de
nieuwe Grondwet den band tusschen Regeering en arbeiders nauwer
wil aanhalen. De administratie is een gevaar geworden voor het
regime. Zij is een staat in den staat met schier onbeperkte macht 49).
Sta I i n heeft misschien gevoeld, dat dit catastrophaal voor zijn
bewind kon worden. Heeft hij daarom zoo meedoogenloos den strijd
tegen hoogergeplaatsten aangebonden, heeft hij daarom de Grondwet
ingeluid met deze terreur?
V ooralsnog kan men met zekerheid niets over de reëele beteekenis van Ruslands nieuwste Constitutie zeggen. Slechts de tijd
zal een definitief, betrouwbaar antwoord kunnen verschaffen.

48) Aangehaald artikel. p. 19°.
49) Zoo o.a. V i c tor Se r g e, die op p . 96 van zij n gedocumenteerd boek
zegt : "L'abus de la terreur exercée contre les classes se retourne contre Ie régime et
risque de lui ~oûter fort cher un jour ou I'autre".
De tegenwoordige gebeurtenissen, bijna dagelijk~ door de dagbladen vermeld,
wijzen in dezelfde richting.
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