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1. Kameradenrechtbanken (tovarisceskie sudy) hebben in de 
Sovjet Unie en in de meeste volksrepublieken een grote uitbreiding 
gekregen (1). Zij zijn uitsluitend uit niet-juristen samengesteld. 
Hun taak bestaat er hoofdzakelijk in, de kleine twisten uit het dage
lijks leven te beslechten, in de omgeving zelf van arbeid en waning. 
Dit beslechten gaat evenwel gepaard met opvoeding en overtuiging, 
zodat er van de rechtbank een preventieve invloed uitstraalt (2). 

2. Dadelijk valt hierbij op, hoe deze instelling de socialistische 
politiek client, welke er naar streeft de bevolking in de Staatsfuncties 
te betrekken, ten einde de dag voor te bereiden, waarop al deze 
functies ( ook de gerechtelijke) uit de handen van de Staat in die 
van de bevolking rechtstreeks kunnen overgaan. Op die dag mag 
de Staat, als dwangapparaat, gerust verdwijnen. Zo krijgen de kame
radenrechtbanken een dubbele betekenis : als maatschappelijk expe
riment en als toetssteen voor de marxistische leer van het weg
kwijnen van de Staat. Het loont dus de moeite, om daar even bij 
te blijven stilstaan. 

Ik zal eerst hun geschiedenis vertellen, want ze zijn niet van 
vandaag. Daarna zal ik trachten, ze te beoordelen. 

A. Geschiedenis 

3· Het idee om kameradenrechtbanken op te richten grijpt 
(eens te meer) terug op Lenin. Op 14 november 1919 ondertekent hij 
een decreet van de volkscommissarissen (ministers), tot regeling 
van ,disciplinaire kameradenrechtbanken der arbeiders" (3). Het 

(r) In Tsjechoslovakije zijn de kameradenrechtbanken verplichtend. 
Voor Polen, met zijn arbeidersrechtbanken, zie RozMARYN, S., La Pologne (in de reeks 

Comment ils sont gouvernes), Paris, 1963, biz. 299, noot 5· 
Voor Hongarije: GELLERT, G., Les tribunaux de camarades en Hongrie, in Revue 

de droit contemporain, Brussel, 1963, nr 2, biz. 45-57; - VoROZKIN, E., Tovarisceskie sudy 
VNR na novom etape, in Sovetskaja Justicia, I963. 20, 24. 

(2) Zie het hieronder afgedrukte reglement (art. r). 
(3) 0 raboeih disciplinarnyh tovariSceskih sudah. (Polo:ienie), SU RSFSR, 1919, 56, 537· 



ging inderdaad om versterking van de arbeidstucht, d.w.z. om het 
beteugelen van het te laat komen, het te vroeg vertrekken, het on
gegrond wegblijven, het zich niet toeleggen, het gebrek aan plichts
besef, het nalaten van veiligheidsmaatregelen, het beschadigen van 
gerief en uitrusting, - dit alles, buiten het gebied van het strafrecht. 

Die kameradenrechtbanken zouden opvoedingsmaatregelen tref
fen, geen traditionele sancties. De beslissing (meestal een blaam, 
het aanzetten tot verontschuldigingen) zou in het bijzijn van al 
de arbeiders uit het bedrijf worden uitgesproken; de schuldige zou, 
gedurende zes maand, zijn stemrecht in de syndicaten (actief en 
passief) verbeuren; hij zou, voor een maand, aan een werk met lager 
loon worden gezet; hij zou een zwaardere arbeid moeten verrichten, 
en dergelijke. 

Onttrekt de schuldige zich moedwillig aan de arbeidstucht, 
herhaalde vermaningen ten spijt, dan mag de kameradenrechtbank 
hem afdanken, of hem zelfs een klassieke straf opleggen, zoals 
vrijheidsberoving. Doch Lenin onderstreepte van meet af aan de 
noodzakelijkheid, om aan het kameradengerecht een ander karakter 
te geven dan aan het gewone. Kameradenrechtbanken moesten 
eerder gebruik maken van voorwaardelijke uitspraken, van dwang
arbeid zonder vrijheidsberoving, van opleidingscentra (niet van 
gevangenissen). 

De kameradenrechtbanken zouden uit drie leden bestaan: 
een vertegenwoordiger van de bedrijfsdirectie, een vertegenwoordiger 
van de lokale sectie van het syndicaat, een vertegenwoordiger van 
de arbeiders uit het bedrijf (door de algemene vergadering verkozen). 
Kameradenrechtbanken zouden dadelijk worden opgericht in alle 
bedrijven met ten minste 500 arbeiders~ 

Het decreet van 1919 handelt niet over procedurekwesties. 

4· In de eerste jaren wil het met de kameradenrechtbanken niet 
vlotten (1). Trotzky had er dwangmethodes willen invoeren, in strijd 
met de geest van de instelling. De klassenstrijd woedde nog steeds, 
en vele kameradenrechtbanken grepen naar de uiterste middelen, 
die slechts als uitzonderingen bedoeld waren. De tijd bleek nog niet 
rijp te zijn voor blote overtuiging en opleiding. Sommige kameraden
rechtbanken achtten zich overbodig, naast de Staatsorganen, en 
schaften zichzelf af (2). 

5· Een reglement van 5 april 1921 (3), alweer het werk van Lenin, 
wil de toestand rechtzetten. Om de overblijfselen van bourgeois 
denkwijzen te bestrijden, verruimt het de bevoegdheden van de kame-

(1) Zie SAV1CK1J, V. M., en KEJZEROV, N. M., Razvitie pravovyh form organizacii i 
dejatel'nosti tovarisceskih sudov, in Sovetskoe gosudarstvo i pravo, 1961, 4, 37-46. 

(2) Beslissingen van 9 februari 1920 en van 12 mei 1920, SU RSFSR, 1920, 10, 65 
en 1920, 1,3 195. 

(3) SU RSFSR, 1921, 23-24, 142. 
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radenrechtbanken; anderzijds vermenigvuldigt en verzacht het haar 
werkmiddelen. 

De kameradenrechtbanken zullen zich bezig houden, niet enkel 
met tekortkomingen aan de arbeidstucht, doch oak met tekort
komingen aan de moraal : grofheid, wangedrag, deugnieterij, on
hoffelijkheid, enz. .. De kameradenrechtbanken zullen niet enkel 
arbeiders en ondergeschikte bedienden aanhoren, doch oak de leden 
van het administratief en het technisch personeel. De kameraden
rechtbanken zullen talrijker worden : ze mogen worden opgericht, 
oak in bedrijven met minder dan sao arbeiders. 

Lenin legt onverpoosd de nadruk op het cultureel aspect van 
de strijd met het verleden (I). De zaken zullen in 't openbaar, dadelijk 
en ter plaatse worden behandeld. Ieder lid van het personeel moet 
aan de strijd meedoen, en bekommerd zijn om alle tekortkomingen 
die hij vaststelt. Hij mag ze niet laten doorgaan. De bij het decreet 
van I9I9 voorziene middelen worden aangevuld met : berispingen, 
vermaningen, verlaging van premies, vrijspraak na extra-arbeid, enz ... 

Verder houdt het reglement van I92I zich met de procedure 
bezig. Het bepaalt de vorm voor de verkiezing van de rechters en 
voor het neerleggen van klachten. 

6. Op 27 augustus I928 treffen het Centraal Uitvoerend Comite 
en de Raad der Volkscommissarissen van de Republiek Rusland 
een beslissing over de ,kameradenrechtbanken in fabrieksbedrijven, 
Staatsadministraties en sociale organisaties" (2). Ze betreft de bevoegd
heid en de procedure. 

De bevoegdheid breidt zich steeds uit : ze omvat nu oak beledi
gingen en laster. 

De procedure wordt nauwkeuriger afgebakend. Al herhaalt 
de beslissing van I928 dat de procedure zo eenvoudig, zo weinig 
formalistisch mogelijk moet blijven, worden tach enkele plichten 
aan de kameradenrechtbanken opgelegd : de beschuldigde in elk 
geval convoceren, zijn uitleg aanhoren, alle maatregelen treffen om 
de zaak voluit en langs alle kanten te behandelen, aan de beschuldigde 
het laatste woord laten, zo hij dit wenst. 

7· Op 26 augustus I929 treffen dezelfde organen een nieuwe 
beslissing, over ,het aanwenden van proeven tot verruiming der 
rechten en plichten der lagere rechtbanken, in experimentele 
kringen" (3). De bevoegdheid der kameradenrechtbanken wordt 
nag grater. Er komen strafzaken bij : slagen, ontvreemding van 
gerief of uitrusting van het bedrijf, tot beloop van I 5 roe bel; burger
lijke zaken : tot beloop van 25 roebel; twisten uit het dagelijks leven : 

(r) SAVICKIJ en KEJZEROV, 38. 
(2) su RSFSR, 1928, II4, ]0]. 
(3) SU RSFSR, 1929, 67, 662. 
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schelmenstreken, dronkenschap, schending van reglementen van 
inwendige orde in flatgebouwen. 

8. In de dertiger jaren houdt de wetgever zich druk bezig met 
de kameradenrechtbanken (1). Er worden er nu opgericht ook in 
dorpen en arbeiderswijken (buiten de flatgebouwen). De wetgever 
verruimt zijn doeleinden : het versterken van de arbeidstucht, van 
de bescherming van de socialistische eigendom, en van de normen 
van de communistische moraal. 

Het jaar 1938 bereikt blijkbaar een toppunt : de Republiek 
Rusland alleen (2) telt op dat ogenblik een 4s.ooo kameraden
rechtbanken (3). 

9· Doch daarop volgt een verval. En een snel verval, vermits 
de instelling nog v66r de oorlog in onbruik zou geraakt zijn (4), -
een toestand, die tot de jaren so zou voortduren. 

Welke waren daarvan de redenen? 
De Sovjet schrijvers klagen in de eerste plaats de wetgeving aan (s). 

De instelling der kameradenrechtbanken had zich met schokken 
en brokken ontwikkeld; er ontbrak een overzichtelijke tekst, die 
haar inrichting en werking op eenvoudige en homogene wijze zou 
vastleggen. 

De Sovjet auteurs betreuren ook, dat de kameradenrechtbanken 
niet behoorlijk werden geholpen. Haar oprichting berustte eigenlijk 
bij de syndicaten; welnu, vele vetwaadoosden de daartoe vereiste 
verkiezingen, en bereidden de bevolking onvoldoende voor. 

Een gedeeltelijke aansprakelijkheid droegen ook de vaste Staats
organen (de zgn. volksrechtbanken, procuratura), die weinig belang 
stelden in die amateurs-rechters, hun de nodige inwijding niet gaven, 
en hun arbeid niet volgden. Zo werden er vele kameradenrechtbanken 
aan hun lot overgelaten, - vooral, blijkbaar, wat flatgebouwen en 
andere woningen betreft. 

Daar boven heen zweefde natuurlijk de dreigende wereldoorlog. 
En wanneer deze uitbarstte, had hij een verscherping van de repressie 
tot gevolg : juist het tegenovergestelde van wat men van de kameraden
rechtbanken verwachtte. 

(r) Zie o.rn. : Beslissing van het Centraal Uitvoerend Comite en van de Raad 
der Vo!kscommissarissen van de Republiek Rusland, 30 december 1929 (SU RSFSR, 1930, 
4, 52); - en twee Besluiten van het Centraal Comite der Communistische Partij van de 
Republiek Rusland, van ro oktober 1930 en van 30 juni 1931 (zie hieronder, het organiek 
reglement). 

(2) Weliswaar is de Republiek Rusland veruit de belangrijkste onder de 15 Sovjet 
Republieken. Haar oppervlakte bedraagt rneer dan 17 millioen vierkante kilometer (de 
hele Sovjet Unie 21); en haar bevolking, meer dan rzo millioen inwoners (de hele 
Sovjet Unie 220). 
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(4) Zie vorige noot. 
(5) Zie vorige noot. 



10. De insteliing herleefde op 14 juli I95I, dank zij een nieuw, 
door de Ministerraad der Sovjet Unie aanvaard reglement (I). 
Het bleek evenwel onvoldoende. Het beperkte de bevoegdheid van 
de kameradenrechtbanken tot tekortkomingen in de arbeidstucht 
en in de veiligheidsmaatregelen, en andere overtredingen in de 
productie. 

I 1. Het is vooral in de daarop volgende jaren dat de instelling 
zich op de opleidingstaak ging toeleggen, welke Lenin gewenst had. 
Vooreerst is er in de wetgeving van I95I haast geen sprake meer 
van repressie. De klemtoon wordt gelegd op open kritiek vanwege 
arbeids- en levensgezellen. 

In een vaak geciteerde rede, die N. Khroesjtsjev in februari I959 
uitsprak (op het 2Ie Congres van de Communistische Partij van 
de Sovjet Unie), wordt de kwestie als volgt samengevat : ,De tijd 
is nu aangebroken, om meer aandacht te wijden aan de kameraden
rechtbanken, die zich vooral op het voorkomen van overtredingen 
moeten toeleggen. Ze moeten zich bezig houden, niet enkel met 
problemen van de productie, maar oak met problemen uit het 
dagelijks leven of van zedelijke aard, met onfatsoenlijk optreden van 
leden der gemeenschap, die van de sociale orde afwijken". En verder : 
, Wanneer de kameradenrechtbanken actief zullen optreden, en 
wanneer de bevolking haar eigen mensen zal aanduiden om de sociale 
orde te handhaven, dan zal het veel gemakkelijker zijn om onrust
stokers te bestrijden. Dan zal het mogelijk worden, een overtreder 
te ontdekken, niet enkel wanneer hij reeds een fout heeft begaan, 
doch oak op het ogenblik waarop zijn gedrag afwijkingen gaat 
vertonen, die hem tot antisociale handelingen kunnen leiden. Men 
zal hem op tijd kunnen be1nvloeden, en zijn verkeerde neigingen 
in de kiem smoren. Er dienen maatregelen getroffen om de maat
schappelijk schadelijke overtredingen te voorkomen, ze op den duur 
gladweg onmogelijk te maken. Hoofdzaak is de profylaxis, de op
leidingsarbeid". 

Deze taak geldt reeds voor de Staatsrechtbanken (2). Ze geldt 
nag dringender voor de kameradenrechtbanken. 

(r) Hronologiceskoe sobranie zakonov Litovskoj SSR, Ukazov Prezidiuma Verhovnogo 
Soveta i postanovlenij Pravitel'stva Litovskoj SSR, III, 1951-1952, Vilnius, 1958, biz. 
313-315. 

(2) Wetboek van de Beginselen van de Gerechtelijke Organisatie van de Sovjet Unie 
(1958), art. 3 : 

.,In heel haar optreden Ieidt de rechtbank de burgers der Sovjet Unie op in een 
geest van toewijding aan het vaderland en aan de zaak van het Communisme, in een geest 
van stipte en vaste toepassing der Sovjet wetten, van bekommernis voor de socialistische 
eigendom, van aanvaarding van de arbeidstucht, van oprecht plichtsbesef jegens Staat 
en maatschappij, van eerbied voor het recht, de eer en de waardigheid der medeburgers, 
en voor de regels der socialistische samenleving. 

Wanneer ze strafmaatregelen treft, beperkt de rechtbank zich niet tot het bestraffen 
der misdadigers, maar stelt ez zich ten doe! deze te verbeteren en weer op te leiden." 
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12. De rede van N. Khroesjtsjev mogen we als memorie van 
toelichting beschouwen voor de hedendaagse wetgeving. Deze omvat 
een reglement, dat eerst als model statuut werd gepubliceerd (r) 
en daarna werd bekrachtigd bij decreet van het Presidium van de 
Opperste Sovjet van de Republiek Rusland, op 3 juli 1961 (2). Dit 
reglement werd later gewijzigd door twee decreten van hetzelfde 
Presidium. Het eerste, van 3 maart 1962 (art. 28), brengt het regle
ment van 1961 in overeenstemming met de nieuwe wetgeving over 
administratieve boeten. Het tweede, van 23 oktober 1963, is van 
grater belang: het breidt de draagwijdte van het reglement van 1961 
naar aile kanten uit (aantal rechtbanken, bevoegdheid, maatregelen 
die ze kunnen treffen). 

Aangezien er geen vollediger en duidelijker beschrijving der 
kameradenrechtbanken kan bestaan, dan die organieke wetgeving, 
geef ik er bij dit artikel een vertaling van. 

B. Beoordeling 

13. Bij het lezen van de Sovjet schrijvers (3) valt dadelijk op, 
dat de instelling van de kameradenrechtbanken een nieuwe groei
crisis doormaakt (vgl. boven, nr 4). Want enerzijds uiten die schrijvers 
hun voldoening over de reeds bereikte resultaten; doch anderzijds 
nemen ze geen blad voor de mond, wanneer ze over de gebreken 
handelen, die het systeem thans vertoont. 

14. Wat de resultaten betreft, volgen eerst enkele cijfers. 
Op r april 1960 telde de Republiek Rusland 65.452 kameraden

rechtbanken (4). In 1962 telde de streek Moskou er 3.ooo (5). In 1963 
telde Leningrad er een 3.8oo, met 23.000 leden (6). In 1962 beoor
deelden de kameradenrechtbanken van het district Tsjelkovsk 534 
zaken (7). De kameradenrechtbank van een woningen-komplex te 
Rostov op de Don (8), en die van een woud-combinaat te Ajkinsk (9), 

(I) In de Izvestija van 24 oktober I959· 
(2) De overige Sovjet Republieken hebben dergelijke reglementen ook aanvaard. 

Zo Oekraine op IS augustus I961. 
(3) lk volsta met te verwijzen naar : SAVICKIJ en KEJZEROV, o.c.; - KoROTKOV, 

A. F., en SIND, V. 1., ObScestvennost' v borbe s narusenijami socialisticeskoj zakonnosti 
(Moskou, I962), biz. 77-I02; - KuzNECOVA, N. F., Dela o prestuplenijah rassmatrivaemyh 
tovarisceskimi sudami (Moskou, I962), 63 biz.; - SoKoLov, Ju. A., Ucastie trudjascijsja v 
ohrane sovetskogo obscestvennogo porjadka (Moskou, I962), biz. I4I-I65. 

Het tijdschrift Sovetskaja justicia (Moskou, verschijnt om de veertien dagen) besteedt 
haast in elk nummer van I963 ten minste een artikel aan de kameradenrechtbanken. 

(4) KoROTKOV en SIND, biz. 78. Op dat ogenblik was het organiek reglement der 
kameradenrechtbanken nog maar een model statuut, nog geen wet (hoven, nr I2). 

(5) GoLOVANOV, V., in Sovestkaja justicia, I963, I, 26. 
(6) SLITENKO, L., in Sov. just., I963, 22, I r. 
(7) GoLOVANOV, V., in Sov. just., I963, I, 26. 
(8) VATIN, I., en KALINOV, V., in Sov. just., I963, 2I, 24. 
(9) (Streek van Arkhangelsk): BAJKOV, M., in Sov. just., I963, I4, 21. 



zetelen eens in de maand. In 1964 werd de wetgeving op de kameraden
rechtbanken op xoo.ooo exemplaren gedrukt. 

Ziedaar voor de hoeveelheid. Wat de kwaliteit betreft, uit de 
hele U nie komen er berichten over kameradenrechtbanken, die 
aan de wens der stichters beantwoorden. Te Omsk blijven de rechters 
zich met de partijen bezig houden, oak na de uitspraak (x). Te 
Ajkinsk zijn er telkens een 50 a 6o arbeiders op de zitting aanwezig, 
en nemen ze deel aan het debat (2). Te Odessa werden er, in de 
loop van 6 maand, 27 gevallen van belediging in der minne geregeld, 
op een totaal van 37 (3). Te Tchant (4), te Oelianovsk (5), is de 
belangstelling in de zomer zo groot, dat men in open lucht zetelt. 
Ook directeurs van bedrijven of instellingen komen voor de kame
radenrechtbanken (6). Het aantal antisociale handelingen daalt met 
de dag (7), enz ... 

I 5. Volgende gebreken worden in het licht gesteld. 
a) De meest gehoorde klacht betreft de passiviteit der Staats

rechtbanken jegens de kameradenrechtbanken (8). Blijkbaar houden 
de beroepsrechters, en zelfs hun volksassessoren, zich niet voldoende 
met hun oningewijde collega's bezig. De Sovjet tijdschriften, die 
deze klachten publiceren, wijzen de (met hun naam genoemde) 
voorzitters der betrokken Staatsrechtbanken op deze tekortkoming 
aan hun plichten, en rekenen op uitleg van hunnentwege (9). 

b) Soortgelijke klachten worden tegeh de syndicaten gericht (10). 
Zij zijn het immers die voor het oprichten der kameradenrechtbanken 
moeten zorgen. Nu blijkt, dat vele dat niet doen. Men citeert 
bedrijven die geen kameradenrechtbanken meer hebben verkozen 
sedert 1961 (II), sedert 1955, ja sedert 1952 (12). Een bepaalde recht
bank heeft, in de loop van 1962, geen enkele zitting gehouden (13). 
Een andere is in handen van mensen, die geen gezag genieten bij 
de arbeiders (14), enz ... 

c) De procedure voor een kameradenrechtbank zou allesbehalve 
formalistisch moeten zijn. Nu stelt men vast, dat kameradenrecht-

(1) VoLDMAN, E., in Sov. just., 1963, 24, 2r. 
(2) BAJKOV, M., in Sov. just., 1963, 14, 21. 
(3) GR1BOEDOV, L., in Sov. just., 1963, 14, 21. 
(4) (Streek van Rostov) : KuvYLIN, A., in Sov. just., 1963, 16, 17. 
(5) (Geboortestad van LENIN, schuilnaam voor Vladimir Ilitch 0ELIANOV. De stad 

heette vroeger Simbirsk) : SrPATOV, 1., in Sov. just., 1964, 5, 25. 
(6) Antwoorden op vragen, in Sov. just., 1964, 9, 29. 
(7) GOLOVANOV, in Sov. just., 1963, I, 26. 
(8) Men hoorde ze reeds in de eerste periode, v66r 1940: boven, nr 9· 
(9) Sov. just., 1963, 14, 21 en r6, 17. 
(1o) Weer een herhaling der ervaringen van v66r 1940: boven, nr 9· 
(rr) VATIN, 1., en KALINOV, V., in Sov. just., 1963, 21, 24. 
(rz) SAvrcKrJ en KEJZERov, biz. 46. 
(13) VELICKIN, K., in Sov. just., 1963, 12, 1$. 
(r4) VATIN, I., en KALINov, V., in Sov. just., 1963, 21, 24. 



banken de procedure der Staatsrechtbanken gaan nabootsen ( 1) : 
bureaucratische convocaties, zittingen met gesloten deuren, het 
verwijderen der getuigen zolang ze niet aan de beurt komen, straffen 
tegen niet verschijnende getuigen, rekwisitoria, vonnissen uit naam 
van de Republiek (2), enz ... 

d) Iedereen mag het woord voeren in een kameradenrechtbank. 
Nu sturen sornmige bedrijven hun eigen aanklagers of verdedigers, 
wat het publiek tot passiviteit sternt (3). Zulke aanklagers of ver
dedigers betekenen voorwaar een socialistische vooruitgang, ver
geleken met de beroepsjuristen (procureurs, advocaten); daarom 
geeft de wet hun de toegang tot de Staatsrechtbanken (4). Maar 
in de kameradenrechtbanken zijn zelfs dergelijke, min of meer vaste 
aanklagers of verdedigers uit den boze, want ze beperken het spontane 
optreden van de man uit de straat. 

e) De kameradenrechtbanken wijken soms van het organiek 
reglement af : ze onderzoeken gedingen, die reeds door een Staats
rechtbank werden beoordeeld (s); ze treffen maatregelen die ze niet 
mogen treffen (6); ze houden zich niet aan de wettelijke termijnen (7); 
ze werpen niet alle overtredingen op, waarvan ze kennis rnogen 
nemen (8); ze leggen disciplinaire sancties op, zonder de gemeenschap 
bij de zaak te betrekken, wat hun vonnis zijn opleidende kracht 
ontneemt ( 9). 

Besluit 

16. De openhartigheid van die kritiek maakt het voor hem, die 
zich vragen stelt over betekenis en toekomst van de kameraden
rechtbanken, vrij gemakkelijk. 

(I) SAVICK1J en KJEZEROV, biz. 44; - KoROTKOV en SIND, biz. 93· 
(2) Schending van het organiek reglement (art. I, in fine): de kameradenrechtbanken 

zijn niets anders dan uitvloeisels der gemeenschappen (bedrijven, instellingen, enz.) die 
ze verkozen hebben. 

(3) SAVICK1J en KEJZEROV, biz. 4S· 
(4) Beginselen van de Gerechtelijke Organisatie van de Sovjet Unie (19s8), art. IS;

van de Strafvordering (I9S8), art. 4I;- van de Burgerlijke Rechtspleging (I961), art. 36. 
(S) VELICKIN, K., in Sov. just., I963, 12, 1S. Dit is een schending van artikel 7 

uit het organiek reglement. Het geval deed zich voor naar aanleiding van het toevertrouwen 
van de hoede over kinderen : de kameradenrechtbank had die hoede ontnomen aan de 
ouder, aan wie de Staatsrechtbank ze toevertrouwd had. 

(6) VELICK1N, K., l.c. Schending van artikel IS van het organiek reglement: 
kameradenrechtbanken hadden beslissingen geveld omtrent moederlijk gezag, woonst
vergunning, wegsturen van landlopers. 

De redactie van Sovestkaja justicia (1963, 17, r) wijst nog op andere misbruiken: 
afzettingen, afhouden van premies, opleggen van boeten of terugstelling zonder erge 
gronden. 

(7) Schending van artikel 9 van het organiek reglement; zie de verwijzingen in 
vorige voetnoot. 

(8) Schending van artikel 8, punt 6 : Sov. just., 1963, 17, r. 
(9) Schending van artikel II : zelfde verwijzing. 



Ik meen het probleem te kunnen samenvatten met te zeggen 
dat de kameradenrechtbanken thans een dubbele tegenstrijdigheid 
vertonen : de ene betreft hun taak, de andere hun aard, - meer 
bepaald hun verhouding tot de algemene rechtsleer. 

I. De taak der kameradenrechtbank. 

I7. In hun opvatting omtrent hun taak blijken de kameraden
rechtbanken verdeeld te zijn tussen deze twee uitersten : discretie 
of publiciteit? 

Aan de ene kant staan immers rechtbanken, die er naar streven, 
geen rumoer te verwekken. Ze wensen de problemen in der minne 
te schikken, liever dan ze voor de openbare zitting te brengen (I). 

Andere rechtbanken werken integendeel voor de gemeenschap. 
En menig Sovjet auteur gaat nog verder, met het ruimste gebruik 
aan te bevelen van lokale pers, radio en televisie (2). 

I8. De oplossing van die tegenstrijdigheid hangt natuurlijk 
van het ingenomen standpunt af. 

Discretie is meestal in het belang van de schuldige. Hij geeft 
het grif toe. Burgers hebben verklaard, dat ze veel liever voor een 
Staatsrechtbank waren verschenen (d.w.z. voor rechters, die ze 
niet kennen, en die de zaak al ras vergeten zullen zijn), dan voor 
een kameradenrechtbank ( uit makkers samengesteld, die ze dagelijks 
in de ogen moeten zien, en die de zaak onmogelijk kunnen vergeten) (3). 

Maar gaat men de kant van de discretie uit, wat blijft er dan van 
het voorbeeld over? Nu gaat van het voorbeeld een preventieve 
kracht uit, en deze client het openbaar belang. Zo komt de hele 
vraag op een conflict neer tussen prive en openbaar belang. 

I9. Tot nu toe werkte de evolutie van het recht, door de wereld 
heen, ten gunste van het prive belang. 

Eeuwenlang hebben de volkeren eerst in familiaal verband 
geleefd. Elke familie had haar eigen gerecht. Dit werkte drukkend, 
omdat aan dit gerecht niets ontging. De patriarch, met zijn familie
raad, verneemt alles en beoordeelt alles, des te gemakkelijker daar 
de familie een gesloten kring uitmaakt, waar allen elkaar kennen. 
En wat is nu een kameradenrechtbank? Is dat niet een nieuwe soort 
familierechtbank? De familie berust weliswaar niet meer op bloed
verwantschap, of op onderwerping aan hetzelfde gezag; ze berust 
thans op arbeidsgemeenschap en op buurschap. Maar daar alweer 
kennen de mensen elkaar, en spreken ze over alles wat er onder hen 
omgaat. 

(1) GRIBOEDOV, L., in Sov. just., 1963, 14, 21. 
(2) Redactie Sov. just., 1963, 23, 4 (in fine). Dit tijdschrift publiceert zelfs fotos 

van zittingen (1963, 24). 
(3) SLITENKO, L., in Sov. just., 1963, 22, II, 
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Wanneer de Staat hoven de families uitgroeide, verbleekte 
de macht der patres familias, en week ze voor openbare functies. 
Dit gold ook voor het gerecht : thans zijn de familiehoofden geen 
rechters meer, de gedingen gaan nu naar beroepsrechters. Maar 
zulke rechters ziet men niet. Ze zetelen in indrukwekkende paleizen, 
waar de bevolking zelden met hen in contact komt. Daardoor wordt 
het gerecht minder drukkend. Vele feiten blijven ongemerkt, en 
bijgevolg ongestraft. 

20. Wat verdient er nu de voorkeur? Een alomtegenwoordige 
en onvermijdelijke gerechtigheid, of een ver afgelegen en spora
dische? 

Theoretisch gezien is een onvermijdelijke gerechtigheid natuurlijk 
de beste : een gerecht, waaraan niets ontgaat, stemt de mensen immers 
tot vertrouwen in het recht. 

Behalve, dat het ondraaglijk wordt? Ja, zo er talrijke overtredingen 
gebeuren. Maar men rekent juist op de onv~rmijdelijkheid van de 
gerechtigheid om ze te doen afnemen. In haar onvermijdelijkheid 
zelf schuilt haar preventieve kracht (1). En de cijfers schijnen er wel 
op te wijzen, hoe groat die kracht is (2). 

Zo komen we tot een trilogie : publiciteit - automatisme -
preventie. 

lk wil er evenwel aan toevoegen, dat de publiciteit toch nooit 
te luidruchtig mag zijn. Want een te luidruchtige publiciteit staat 
gelijk met een te strenge wet. 

2. De aard der kameradenrechtbanken. 

21. Hier staan we voor een andere tegenstrijdigheid. 
Een kameradenrechtbank moet enerzijds wars staan van alle 

formalisme. Ze moet dicht bij het volk blijven. Ze moet het volk 
zelf blijven. En om die rol behoorlijk te vervullen, moet ze a.h.w. 
de wetten ver van zich houden, en enkelluisteren naar haar geweten. 

Doch anderzijds hoort men klachten over het feit, dat de kame
radenrechtbank geen steun krijgt vanwege Staatsrechtbank en syndi
caat. Een klacht, die zich op twintig jaar tijd heeft herhaald : men 
hoorde ze reeds v66r 1940 (3), men hoort ze nu weer. 

(r) . .,Straffen strekken tot voorbeeld, niet door hun strengheid, maar door hun 
onvermijdelijkheid", zei LENIN (Werken, derde Russische uitgave, IV, biz. 373). 

(2) De Pravda van 8 mei 1964 (biz. 2, kol. 6) wijst er b.v. op, dat er geen enkel 
misdrijf werd gepleegd in 4.279 agglomeraties uit de streek van Minsk, gedurende een 
vol jaar. 

In de meeste Socialistische Staten is de delinquentie aan het dalen. In de Sovjet Unie 
bedroeg die daling meer dan so%. van 1946 tot 1956. In 1959 bedroeg ze 19,2 %. ver
geleken met 1958. Opvallend is ook het !age cijfer der jeugddelinquentie: slechts 3 % 
van het gehele aantal misdrijven. Zie KuzNECOVA, H. F., o.c., biz. 6. 

(3) Boven, nr 9· 



22. Het valt zelfs te vrezen, dat ze thans nag krachtiger zal 
klinken dan twintig jaar geleden : de behoefte aan steun, inwijding 
en technische bijstand groeit immers met de dag. Inderdaad : 

a) Het organiek reglement der kameradenrechtbanken wordt 
steeds langer. Art. 5, op de bevoegdheid, telt (na de toevoegingen 
van I963) zestien paragrafen; art. IS, op de maatregelen die de 
rechtbank treffen kan, telt al elf paragrafen. 

b) Het reglement werpt talrijke rechtsvragen op. Zo brengt 
art. 5, punt 9, onder de bevoegdheid van de kameradenrechtbank 
alle antisociale handelingen ,die geen strafrechtelijke aansprake
lijkheid medebrengen". Art. 7 verbiedt aan de kameradenrechtbank 
gedingen te onderzoeken , waarin reeds gerechtelijke beslissingen 
zijn gevallen". Art. I4 maakt het de rechters tot een plicht, 
zich ,naar de vigerende wetgeving" te richten. Art. I 5, punt 6, 
staat aan de rechtbank toe, maatregelen voor te stellen ,in overeen
stemming met de vigerende arbeidswetgeving". 

c) Het organiek reglement maakt reeds het voorwerp uit van 
rechtsgeleerde commentaar (I). Daarin wordt o.m. het domein 
afgebakend van de kameradenrechtbank tegenover dit van de 
Staatsrechtbank. 

23. Dit alles vergt juridische kennis. De Sovjet auteurs behoren 
dan ook tot de eersten om de steeds talrijker wordende initiatieven 
toe te juichen, strekkende tot technische opleiding van de kameraden
rechters en tot harmonisering van hun rechtspraak : raden van 
voorzitters van kameradenrechtbanken (2), gemengde raden (3), 
seminaries (4), vragen en antwoorden (5), enz ... Perfect. Maar 
impliceren zulke initiatieven juist niet een veroordeling van het 
principe der kameradenrechtbanken, als oningewijd gerecht? Zal 
de wet der grate getallen niet voor de zoveelste maal· gaan werken, 
en een minimum aan rechtskennis gaan opleggen, dat met de tijd 
onvermijdelijk moet aangroeien? 

24. Het organiek reglement schrijft aan de kameradenrecht
banken de plicht voor, hun beslissingen te baseren op de vigerende 
wetgeving en op ,het besef van hun sociale plicht" (art. 14). Die 

(I) Zie KuZNECOVA, o.c.; - Redactie Sov. just., I963, 23, I. 
(2) Redactie Sov. just., I96J, I7, I. 
(3) Zie vorige voetnoot. De compressorenfabriek te Penzensk heeft een raad 

opgericht tot handhaving van de sociale orde. Daarin zetelen : de voorzitter van het syndicaal 
comite van de fabriek, de voorzitter van de kameradenrechtbank, een redacteur van het 
plaatselijk humoristisch blad en een vertegenwoordiger van: de directie. Het wordt vrij 
ingewikkeld. 

(4) KoROTKOV en SIND vermelden (biz. zoz) dater in 1960, in de Republiek Rusland, 
48.242 lessen en colloquia plaats vonden. 

(5) VATIN, 1., en KALINOV, V., (in Sov. just., 1963, 21, 24) beschrijven dergelijke 
zittingen te Rostov aan de Don, waarop uitgenodigd worden : de vertegenwoordigers van 
het uitvoerend comite, van de politie, de voorzitter van de Staatsrechtbank, de procureur. 
Een honderdtal toehoorders volgen die zittingen. 
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bepaling herinnert aan de eerste maanden der Sovjet revolutie : 
het decreet van 24 november 1917 schreef eveneens aan de nieuwe 
rechtbanken voor, uitspraak te doen ,naar hun revolutionair geweten"; 
en de decreten van 22 februari en van 20 juli 1918 riepen het criterium 
in van ,het socialistisch rechtsbesef". 

AI komt dit laatste begrip nog steeds in de recente wetgeving 
voor (1), toch maakt het heden geen eigen rechtsbron meer uit. 
Het is niets meer dan een interpretatievoorschrift bij een wetgeving, 
die met de jaren tot stand en tot hoge ontwikkeling is gekomen. 
De bron van het hedendaagse Sovjet recht, en van het socialistisch 
recht in 't algemeen, is nude wet, en niets dan de wet (2). Zo is de 
Sovjet rechter eenjurist geworden. Ten behoeve van de volksassessoren 
heeft men allerlei bijkomende vormen van opleiding ingericht 
(avondlessen, lessen door briefwisseling, enz ... ). 

25. Doch laten we niet eens zo ver gaan zoeken : de Westelijke 
landen hebben immers een soortgelijke evolutie naar het juridisme 
doorgemaakt. 

De Franse omwenteling had magistraten in het leven geroepen, 
die eigenlijk tot dezelfde familie behoorden als de kameraden
rechtbanken; magistraten die geen juristen moesten zijn; die de 
twisten in der minne moesten regelen; vandaar hun naam trouwens: 
vrederechters (3). 

Wat is er met hen gebeurd? Hun b~voegdheid. v,rerd maar steed~ 
verder uitgebreid (net zoals die der kameradenrechtbanken); hun 
sociale rol groeide voortdurend aan, zodanig dat de vrederechter 
heden (haast sedert een eeuw) doctor in de rechten moet zijn (4). 
Ze houden congressen, ze publiceren een tijdschrift, kortom : ze 
zijn nu volop gelijkgesteld met de technische magistraten, tegenover 
wie ze aanvankelijk stonden. 

26. Zullen de kameradenrechtbanken op den duur geen soort
gelijke evolutie ondergaan? ,Chassez le droit, il revient au galop ?". 
Het zou het recht ten goede komen. 

M.i. zullen de kameradenrechters voor het volgend dilemma 
komen te staan : ze zullen het recht tegemoet moeten gaan, op straf 
van te verdwijnen, zoals hun voorgangers uit de jaren v66r 1940. 

De instelling heeft weliswaar zulk een omvang gekregen in 
de meeste Oostelijke staten, en er wordt zo actief aan verder gewerkt, 

(r) Beginselen van de Strafvordering van de Sovjet Unie (1958}, art. ro; - van 
de Burgerlijke Rechtspleging (r961}, art. 9· 

(2) Zelfde teksten;- en bovendien Beginselen der Gerechtelijke Organisatie (1958}, 
art. 6. 

Over het alles beheersend begrip socialistische wetmatigheid, zie mijn Inleiding tot 
het recht der Sovjet Unie en der Volksrepublieken (Brussel, 1964), nr ro en rr. 

(3) Franse wet van r6-24 augustus 1790. De oude wetgeving was afgeschaft, de 
nieuwe was nog niet tot stand gekomen. In Rusland was het net zo, in de jaren 1917-1918. 

(4) Belgische wet van r8 juni r869, art. 3· 
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dat een nieuwe verdwijning der kameradenrechtbanken me als 
onwaarschijnlijk voorkomt. Ik geloof eerder dat ze zullen voort
bestaan, met als noodzakelijk gevolg : een meer uitgesproken juri
dische inslag krijgen. Zander daarom hun opleidende en preventieve 
taak prijs te geven (evenmin als onze vrederechters hun verzoenings
plicht hebben prijsgegeven), zullen de kameraden-rechters niet zo 
lang meer (evenmin als onze vrederechters) buiten het recht kunnen 
blijven. 

Het wordt aldus een interessante dialectiek : de kameradenrecht
banken zullen voortleven, in zover de toestand verandert; en ze 
moeten er zelf voor zorgen, dat hij verandert. 

AANHANGSEL 

Decreet van het Presidium van de Opperste Sovjet der Socialistische 
Bonds-Sovjetrepubliek Rusland tot bekrachtiging van het Reglement 
op de Kameradenrechtbanken (1). 

Het Presidium van de Opperste Sovjet der Socialistische Bonds
Sovjetrepubliek Rusland beslist : 

1) het reglement op de kameradenrechtbanken te bekrachtigen; 

2) als niet meer van kracht zijnde te beschouwen : 
- het besluit van het Centraal Comite der Communistische Partij 

der Socialistische Bonds-Sovjetrepubliek Rusland van 10 oktober 
1930, op de ,Sociale rechtbanken op het platteland" (Verzameling 
der Decreten, 1930, nr 51, blz. 629; 1931, nr 49, blz. 368); 

- het besluit van het Centraal Comite der Communistische Partij 
der Socialistische Bonds-Sovjetrepubliek Rusland van 30 juni 1931, 
op ,het inrichten van kameradenrechtbanken bij de huisvestings
trusts, en op het liquideren der verzoeningscommissies inzake huis
vesting" (Verzameling der Decreten, 1931, nr 36, blz. 295). 

De Voorzitter : N. Organov 

De Secretaris : S. Orlov. 

Moskou, 3 juli 1961. 

(1) Ik cursiveer de in 1962 en 1963 aangebrachte wijzigingen en/of toevoegingen. 
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Reglement op de Kameradenrechtbanken 

TAKEN EN WERKING DER KAMERADENRECHTBANKEN 

Art. I. - Kameradenrechtbanken zijn verkozen sociale organen, 
die er toe geroepen zijn, actief bij te dragen tot de opleiding der burgers 
in een geest van communistische houding jegens de arbeid, van eerbiediging 
van de socialistische eigendom en de regels der socialistische samenleving, 
tot de ontwikkeling bij de Sovjet burgers van het gevoel van collectivisme 
en van vriendschappelijke solidariteit, van eerbied voor andermans waar
digheid en eer. Hoofdzaak bij het werk der kameradenrechtbanken is 
het voorkomen van overtredingen en fouten die schade berokkenen aan 
de gemeenschap, het opleiden van de mensen door overtuiging en sociale 
actie, en door het kweken van een atmosfeer van onverdraagzaamheid 
jegens elk antisociaal optreden. De kameradenrechtbanken genieten het 
vertrouwen van de gemeenschap, ze spreken haar wil uit en zijn aansprake
lijk tegenover haar. 

Art. 2. - Kameradenrechtbanken worden opgericht in bedrijven, 
administraties, sociale organisaties, instellingen voor middelbaar gespeciali
seerd of voor hoger onderwijs, - naar beslissing van de algemene ver
gadering der werklui, der bedienden of der studenten. 

In kolkhozen, in huizen die door bureaus voor uitbating van on
roerende goederen, door beheerders van gebouwen of door unies van 
straatcomites beheerd worden, in de bevolkingscentra van het platteland 
en in plattelandskolonies, worden kameradenrechtbanken opgericht naar 
beslissing van de algemene vergadering van de leden van de kolkhoz, 
de inwoners van het huis of de burgers van de plattelandsagglomeratie, 
-met de goedkeuring van de bevoegde uitvoerende comites van de Sovjets 
van de afgevaardigden der arbeiders. 

In uitgebreide gemeenschappen mogen kameradenrechtbanken op
gericht worden in de werkplaatsen der bedrijven, de brigades der kolk
hozen, enz ... 

Kameradenrechtbanken mogen opgericht worden in gemeenschappen 
van ten minste 50 mensen. · 

(23 oktober 1963) In uitzonderlijke gevallen, en met goedkeuring van 
het opperste orgaan van het s)mdicaat,. of van het bevoegd uitvoerend comite 
van de plaatselijke sovjet der afgevaardigden der arbeiders, mogen kameraden
rechtbanken worden opgericht in gemeenschappen van minder dan 50 mensen. 

Art. 3· - (23 oktober 1963). De kameradenrechtbanken worden 
verkozen, met opgeheven handen, in de algemene vergaderingen der 
arbeidersgemeenschappen, voor een termijn van twee jaar (I). De tot 
de verkiezingen van kameradenrechtbanken bestemde vergaderingen 
worden geconvoceerd door de plaatselijke syndicale comites der fabrieken, 

(1). De tekst van 1961 zei: ,een jaar". 
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door de directeurs der kolkhozen, door de uitvoerende comites der plaat
selijke raden van afgevaardigden der arbeiders. 

Worden beschouwd als tot leden van de rechtbank verkozen, zij 
die de meerderheid der stemmen behaald hebben tegenover de overige 
candidaten, en meer dan de helft van het aantal stemmen der op de ver
gadering aanwezigen. 

Het aantalleden van de rechtbank wordt door de algemene vergadering 
bepaald. De leden van de rechtbank verkiezen onder elkaar, met op
geheven handen, de voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris van 
de kameradenrechtbank. 

Art. 4· - (23 oktober 1963). De kameradenrechtbanken geven 
rekenschap van hun werk v66r de algemene vergaderingen der arbeiders
gemeenschappen, ten minste eens per jaar. 

De verkiezing van nieuwe leden van een kameradenrechtbank, tot 
vervanging van afgezette of om andere redenen afwezige leden, gebeurt 
in de bij artikels 3 en 4 van onderhavig reglement voorgeschreven vorm. 

ZAKEN WELKE DE KAMERADENRECHTBANKEN ONDERZOEKEN 

Art. 5. - De kameradenrechtbanken onderzoeken de zaken betref
fende: 

r) (23 oktober 1963) inbreuken op de arbeidstucht, waaronder: 
afwezigheid zonder gegronde reden, te laat komen op de arbeid, of de arbeid 
te vroeg verlaten; gebrekkige uitvoering van de arbeid, of het louter 
gebrek aan plichtsbesef bij de arbeider; het niet in acht nemen van de 
regels der veiligheidstechniek, en van de overige regels der arbeids
bescherrning (behoudens de gevallen, die strafrechtelijke aansprakelijkheid 
meebrengen); het vernietigen, het verlies, het beschadigen van gerief, instru
menten, materiaal of ander staatsgoed of sociaal goed, bij gebrek aan plichts
besef, en voor zover die handelingen geen aanzienlijke schade hebben veroor
zaakt; 

ra) (23 oktober 1963) het ongeoorloofd gebruik, voor persoonlijke doel
einden, van vervoermiddelen, landbouwmateriaal, werktuigmachines, instru
menten, grondstoffen, die aan een Staatsbedrijf, een administratie, een orga
nisatie, een kolkhoz, of enige andere coiiperatieve of sociale organisatie behoren, 
- voor zover die handelingen geen aanzienlijke schade aan bedoelde bedrijven, 
administraties of organisaties hebben veroorzaakt; 

rb) (23 oktober 1963) Iichte deugnieterij, Iichte speculatie, licht weg
nemen van Staatsgoed of van een sociaal goed, voor de eerste maal gepleegd, 
alsook het voor de eerste maal ontvreemden van voorwerpen van dagelijks 
gebruik, en van weinig waarde, uit de persoonlijke eigendom der burgers, -
wanneer dader en slachtoffer leden zijn van dezelfde gemeenschap. 

Opmerking (23 oktober 1963) : De bij vorig lid opgesomde zaken 
worden voor de rechtbank gebracht door de organen van de politie, de procu
ratura en de rechtbank. Bestaat er geen kameradenrechtbank op de plaats 
waar. de overtreder werkt of woont, en ook wanneer de gegevens omtrent 
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de persoon van de overtreder en de omstandigheden van de zaak aantonen 
dat het ongeschikt zou zijn de zaak in een kameradenrechtbank te behandelen, 
dan zal ze behandeld worden door de volksrechtbank van het district (de stad), 
in de bij de wet voorgeschreven vorm. 

2) (23 oktober 1963) het in staat van dronkenschap verkeren, en 
het zich niet deftig gedragen, in het openbaar of bij de arbeid; het vervaar
digen van brandewijn of van andere soorten sterke drank, voor de eerste maal 
gepleegd, zonder oogmerk om ze te verkopen, en in kleine hoeveelheid; 

3) ondeftige omgang met zijn vrouw, het niet uitvoeren van de 
plichten tot opleiding der kinderen, ondeftige omgang met de ouders; 

4) (23 oktober 1963) belediging, het verspreiden van geklets dat 
een lid van de gemeenschap bevlekt, slagen, Iichte kwetsuren, die de gezond
heid niet aantasten, zo de handelingen voor de eerste maal werden gepleegd, 
onzedelijkheid; 

s) het beschadigen van bomen en andere beplantingen; 
6) (23 oktober 1963) het beschadigen van al dan niet bewoonde 

plaatsen en van gemeentelijke uitrusting, dat geen aanzienlijke schade 
heeft veroorzaakt; het niet in acht nemen der veiligheidsregels tegen brand; 

7) (23 oktober 1963) schending der regels voor inwendige organisatie 
van flatgebouwen en gemeenschappelijke woningen; twisten der inwoners 
omtrent het gebruik der bijkomende lokalen, de prestaties voor de on
roerende goederen, de betaling der gemeentelijke bijdragen, de betaling 
der g~won~ onkosten voor herstel der plaatsen voor gemeenschappelijk gebruik 
en het bepalen van de volgorde bij het gebruik van percelen onder mede
eigenaars; 

8) (23 oktober 1963) eigendomstwisten onder burgers (r) tot beloop 
van so roebel, zo partijen ermede instemmen dat de zaak door een kame
radenrechtbank wordt onderzocht; 

8a) (23 oktober 1963) twisten over het gebruik van gebouwen, die de 
gemeenschappelijke eigendom uitmaken van twee of meer burgers, over de 
verdeling der goederen van een kolkhozgemeenschap, of het zich terugtrekken 
uit een kolkhozgemeenschap, over de verdeling van goederen tussen echt
genoten, zo de twistende partijen ermede instemmen dat de zaak door een 
kameradenrechtbank wordt onderzocht; 

9) de overige antisociale handelingen, die geen strafrechtelijke aan
sprakelijkheid meebrengen; 

ro) (3 maart 1962) overtredingen van administratieve aard, zo 
de organen en de beambten, aan wie het recht is toegekend om een boete langs 
administratieve weg op te leggen, het nodig achten een dergelijke zaak voor 
een kameradenrechtbank te brengen; 

u) (23 oktober 1963) daden van willekeur, een zieke niet helpen, 
onwettig aanwenden van geneeskundige _verzorging, het aanwerven van een 

(r) De tekst van 1961 voegde er aan toe: ,!eden van dezelfde gemeenschap". 
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kennelijk uit een misdrijf afkomstig goed, en andere delictuele handelingen, 
zo ze geen groat maatschappelijk gevaar vertonen, en zo de organen van de 
politie, de procuratura of de rechtbank het nodig achten, een dergelijke zaak 
voor een kameradenrechtbank te brengen. 

Art. 6. - Het onderzoek van een zaak door een kameraden
rechtbank gebeurt op de plaats waar de overtreder werkt of woont. 

Art. 7. - De kameradenrechtbanken hebben het recht niet zaken 
te onderzoeken omtrent schending van het recht of burgerlijke twisten, 
waarin gerechtelijke beslissingen reeds geveld werden. 

Een door een administratie opgelegde disciplinaire sanctie sluit 
de mogelijkheid niet uit, dat een kameradenrechtbank de zaak onderzoekt 
op initiatief van een sociale organisatie, of van de kameradenrechtbank zelf. 

HOE DE KAMERADENRECHTBANKEN DE ZAKEN ONDERZOEKEN 

Art. 8. - De kameradenrechtbanken onderzoeken de zaken: 
I) op voorstel van de plaatselijke syndicale raden van fabrieken, 

van de volksdroezines (I), van vrijwilligers voor de bescherming van 
de openbare orde, van de straten-, huizen- of wijkcomites. 

2) (3 maart I962, art. 28) op voorstel van de uitvoerende comites 
der plaatselijke raden van afgevaardigden der arbeiders, van de admini
stratieve kommissies bij de uitvoerende comites van districten (steden) der 
raden van afgevaardigden der arbeiders, en van de bestendige commissies 
der raden; 

3) op mededeling door de Staatsorganismen, de directies van 
bedrijven, instellingen, sociale organisaties en kolkhozen; 

4) naar de door een rechtbank, of door een rechercheorgaan (met 
goedvinden van de procureur) voorgelegde dokumenten; 

5) op verzoek van burgers; 

6) op eigen initiatief. 

Art. 9· - De kameradenrechtbank onderzoekt de zaken binnen 
een termijn van IS dagen na de ontvangst. De zaken omtrent lichte deug-

nieterij en lichte speculatie worden door de kameradenrechtbank onder
zocht binnen een termijn van 7 dagen na de ontvangst. Datum en plaats 
van het onderzoek der zaak worden door de voorzitter van die rechtbank 
bepaald, en aan de burgers in ruime kring bekend gemaakt. 

Art. IO. - V66r het onderzoek van een zaak door de kameraden
rechtbank wordt er, zo nodig, overgegaan tot een grondig nazicht der 
ontvangen documenten. 

(I) In het oude Rusland was de dru2:ina (van druz, vriend) een vereniging van prinsen. 
Vandaag geeft men die naam aan vrijwilligerskorpsen, tot bijstand van de politie (b.v. voor 
het verkeer, bij voetbalmatchen, enz.). Organiek reglement van 30 maart 1960 (uit
gaande van het Bureau van het Centraal Comite der Communistische Partij en van de 
Ministerraad der Republiek Rusland). 
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De hciofden Vall bedrijven, instellirigen en sociale organisaties, alsook 
de overige ambtenaren en burgers moeten, op verzoek van de kameraden
rechtbank, de voor het onderzoek der zaak nodige inlichtingen en docu
menten verschaffen. 

(23 oktober I963). De voorzitter van de rechtbank, of zijn plaats
vervanger, geeft kennis van de documenten aan de betrokkene, en beslist, 
zo er grand bestaat voor een onderzoek van de zaak door de rechtbank, 
wie tot de zitting als getuige moet worden opgeroepen. Wie v66r de recht
bank is opgeroepen mag vragen, dat het voorleggen van aanvullende 
documenten en het convoceren van getuigen bevolen wordt. Bij het 
onderzoek van een zaak in de woonplaats van de overtreder neemt de kame
radenrechtbank, zo nodig, de maatregelen tot deelneming aan de zitting van 
de kameradenrechtbank van vertegenwoordigers van de gemeenschap waarin 
de overtreder werkt. 

Het verschijnen van burgers op convocatie v66r de kameraden
rechtbank is verplichtend. 

Art. I I. - De zittingen van de kameradenrechtbank, en het 
vervullen door de leden van de rechtbank van hun opdracht omtrent het 
onderzoek van de zaak, gebeuren buiten de werkuren. De zaken worden 
door de kameradenrechtbank in het openbaar onderzocht, door drie leden 
ten minste. 

(23 oktober I963). De v66r de kameradenrechtbank opgeroepen 
persoon, het slachto.ffer en zij die aan het debat deelnemen mogen de voor
zitter en de leden van de rechtbank wraken, zo er grand bestaat om te 
geloven dat de voorzitter of het lid van de kameradenrechtbank enig 
persoonlijk belang kan hebben bij de uitkomst van de zaak. De vraag, 
of de wraking wordt aanvaard of verworpen, wordt beslecht door de 
kameradenrechtbank die de betreffende zaak onderzoekt. 

Na voorlegging der documenten hoort de kameradenrechtbank 
de uitleg van de betrokkene, het slachtoffer en de getuigen. De bij de zitting 
aanwezige personen mogen, met goedvinden van de rechtbank, vragen 
stellen en in de grand van de behandelde zaak tussenkomen. 

De kameradenrechtbank maakt een verslag van de zitting op. 

Art. I2. - Zo hij, die v66r de kameradenrechtbank opgeroepen 
is, ter zitting niet verschijnt, mag de rechtbank het onderzoek der zaak 
verdagen, de redenen van het niet verschijnen ophelderen, en de zaak 
(naar de vastgestelde omstandigheden) voor een nieuwe zitting vastleggen. 
Verschijnt de betrokkene alweer niet, zonder gegronde reden, dan mag 
de kameradenrechtbank de zaak in zijn afwezigheid onderzoeken. 

Wat de persoon betreft, die v66r de kameradenrechtbank werd 
opgeroepen op grand van documenten uitgaande van de procuratura, de 
volksrechtbank van het district (of de stad) (I) of van een rechercheorgaan, 

(1) In de loop van mijn artikel noem ik die : Staatsrechtbank, -om ze tegenover 
de kameradenrechtbank te stellen. De volksrechtbank maakt immers dee! uit van de ge
rechtelijke organisatie; ze is een Staatsorgaan, - wat de kameradenrechtbank niet is. 
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en die verzuimd heeft v66r de rechtbank te verschijnen, worden de docu
menten naar voormelde organen teruggestuurd, opdat de nodige maat
re'gelen getroffen worden. 

Art. I3. - (23 oktober I963). De beslissing van de kameraden
rechtbank wordt getroffen met de meerderheid der stemmen van de leden 
van de rechtbank die aan het onderzoek van de zaak hebben deelgenomen. 
De beslissing bepaalt de overtreding en de door de rechtbank getroffen 
maatregel van sociale actie. De beslissing van de kameradenrechtbank 
wordt ondertekend door de personen, die aan de uitspraak hebben deel
genomen : de voorzitter en de leden der rechtbank; ze wordt in het open
baar uitgesproken en aan iedereen bekend gemaakt. Werd de zaak in 
de woonplaats van de overtreder onderzocht, dan mag de rechtbank haar 
beslissing bovendien ter kennis brengen van de sociale organisaties van de plaats, 
waar die persoon werkzaam is. 

MAATREGELEN VAN SOCIALE ACTIE DIE EEN KAMERADENRECHTBANK TREFFEN 

MAG 

Art. I4. - Bij het onderzoek van een zaak en het vellen van een 
beslissing wordt de kameradenrechtbank geleid door de vigerende wet
geving, door onderhavig reglement en door het bewustzijn van haar sociale 
plicht. 

Art. I 5. - De kameradenrechtbank mag op de schuldige de volgende 
maatregelen toepassen : 

I) hem tot openbare excuses jegens het slachtoffer of de gemeenschap 
bewegen; 

2) een kameraadschappelijke vermaning uitspreken; 

3) een openbare blaam uitspreken; 

4) een openbare veroordeling uitspreken, met of zonder bekend
making in de pers; 

5) een geldboete tot beloop van IO roebel opleggen, zo de fout 
geen verband houdt met de schending van de arbeidstucht; 

6) aan de directeur van het bedrijf, de instelling, de sociale organisatie 
(waartoe de betrokkene behoort) de vraag stellen van het toepassen van 
een der volgende maatregelen, overeenkomstig de vigerende arbeids
wetgeving : de schuldige aan een werk zetten met een minder loon, of 
hem terugstellen; 

6a) (23 oktober I963) aan de directeur van het bedrijf, de admini
stratie, de sociale organisatie, de vraag stellen van het afdanken, in de voor
geschreven vorm, van de persoon wiens arbeid verband houdt met het opleiden 
van minderjarigen en jongeren, of met het beschikken over of het bewaren 
van materiele waarden, - zo de kameradenrechtbank, rekening houdend met 
de aard van de door die persoon gepleegde overtreding, het onmogelijk acht 
hem een dergelijke arbeid in handen te Iaten; 
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6b) (23 oktober 1963) aan de directeur van het bedrijf, de s.ociale 
organisatie, de vraag stellen van het aanwenden voor fysische, niet gekwali
ficeerde arbeid, in hetzelfde bedrijf, dezelfde administratie of organisatie, 
voor een termijn tot I 5 dagen, met een loon naar het verrichte werk, van 
personen die een Iichte deugnieterij hebben gepleegd, een Iichte speculatie, 
het wegnemen van een Staatsgoed of een sociaal goed, het ontvreemden van 
voorwerpen van dagelijks gebruik van weinig waarde, slagen oflichte kwetsuren; 

7) (23 oktober 1963) de vraag opwerpen van het wegsturen van 
de schuldige uit het vertrek dat hij bezet, zo de samenwoning onmogelijk 
is geworden, of wegens zijn gierigheid jegens het woningfonds (r); 

8) (23 oktober 1963). Naast het toepassen van de bij nummers I tot 7 
van onderhavig artikel voorziene maatregelen, mag de kameradenrechtbank 
de schuldige verplichten, de door zijn wangedrag veroorzaakte schade 
te herstellen, tot beloop van hoogstens so roebel. Bij het onderzoek van 
zaken omtrent Iichte speculatie neemt de rechtbank een beslissing nopens 
het toewijzen der voorwerpen der Iichte speculatie aan de Staat. 

Art. 16. - De kameradenrechtbank mag zich beperken tot een 
openbaar onderzoek van de zaak, en de bij artikel 15 voorziene maat
regelen van sociale actie niet toepassen, zo de schuldige van oprecht 
berouw getuigt, openbare excuses aanbiedt aan de gemeenschap of aan 
het slachtoffer, en de veroorzaakte schade spontaan herstelt. 

Zo een veroordeling niet gegrond zou zijn, spreekt de kameraden
rechtbank de betichte vrij. 

Bij het onderzoek van twisten omtrent goederen, of andere burger
lijke twisten, willigt de rechtbank het voorgelegd verzoek geheel of gedeel
telijk in, of verwerpt het, of stelt aan de zaak een einde door de verzoening 
der betrokken partijen. 

De kameradenrechtbank brengt ter kennis van de sociale organisaties 
en van de ambtenaren de door haar ontdekte oorzaken en voorwaarden, 
die het plegen van een overtreding of van een andere fout hebben ver
gemakkelijkt. 

Art. 17. - Zo de kameradenrechtbank, bij het onderzoek van een 
zaak, de overtuiging krijgt dat de overtreder strafrechtelijk of administratief 
client vervolgd, dan velt ze een beslissing nopens het doorsturen der stukken 
aan de bevoegde organismen. Zo de kameradenrechtbank bij het onderzoek 
van een twist omtrent goederen, of een twist van burgerlijke aard, tot 
het besluit komt dat de zaak, wegens haar ingewikkeldheid, door haar 
niet kan worden onderzocht, dan verzendt ze de zaak naar de volksrecht
bank van het district (van de stad). 

Art. 18. - De door de kameradenrechtbank gevelde beslissing is 
definitief. Zo de beslissing in strijd is met de feiten van de zaak of met 

(r) De tekst van 1961 voegde er aan toe: ,of door zijn moedwilligheid bij het betalen 
van de prijs voor zijn waning". 
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de vigerende wetgeving, dan mag het plaatselijk syndicaal comite van 
de fabriek, ofhet uitvoerend comite van de lokale raad van de afgevaardigden 
der arbeiders aan de kameradenrechtbank voorstellen de zaak opnieuw 
te onderzoeken. 

Art. 19. - (23 oktober 1963). De beslissing van de kameradenrechtbank 
nopens het herstellen van de toegebrachte schade, de veroordeling tot een geld
boete of elke andere geldelijke invordering, dient ten uitvoer gelegd binnen 
de bij de beslissing bepaalde termijn. Werd de beslissing niet binnen de bepaalde 
termijn ten uitvoer gelegd, ook inzake uitvoering van de beslissing der kameraden
rechtbank nopens de toewijzing van voorwerpen van Iichte speculatie aan 
de Staat, dan stuurt de voorzitter van de kameradenrechtbank de zaak 
naar de volksrechtbank. Nadat deze het voorgelegd materiaal en de wettigheid 
van de beslissing heeft nagezien, verleent ze een uitvoerbare titel, tot dwang
uitvoering door toedoen van een deurwaarder. 

Is de beslissing van de kameradenrechtbank onwettig, dan weigert 
de volksrechtbank, bij met redenen omklede beslissing, een uitvoerbare 
titel te verlenen en verwittigt daarvan de kameradenrechtbank, alsook 
het syndicaal comite of het uitvoerend comite van de raad van afgevaar
digden der betrokken arbeiders, om te beslissen over een tweede onderzoek 
van de zaak. 

De gelden die bij de tot een boete veroordeelde personen werden 
gei:nd, gaan naar de Staatskas in de bij de wet voorgeschreven vorm 
(3 maart 1962). De beslissing van de kameradenrechtbank tot betalen van 
een geldboete, welke niet werd ten uitvoer gelegd binnen de drie maanden 
van de uitspraak, is voor dwanguitvoering niet meer vatbaar. 

Art. 20. - De beslissing van de kameradenrechtbank nopens het 
uitspreken van een kameraadschappelijke vermaning, een openbare blaam 
of een openbare veroordeling, wordt binnen het jaar ten uitvoer gelegd. 
Begaat hij, tegen wie de sanctie werd uitgesproken, geen nieuwe overtreding 
in de loop van dat jaar, dan wordt de sanctie als uitgewist beschouwd. 

Op verzoek van een sociale organisatie, van de directie van een bedrijf, 
een instelling, een kolkhoz, op aanvraag van de v66r hem opgeroepen 
persoon, of op eigen initiatief, mag de kameradenrechtbank de hager 
vermelde sancties uitwissen, ook v66r het verstrijken van het jaar. De 
daaromtrent gevelde beslissingen worden ter kennis van allen gebracht. 

LEIDING DER KAMERADENRECHTBANKEN 

Art. 21. - In de bedrijven, de instellingen, de sociale organisaties, 
de instellingen van hager onderwijs en van middelbaar gespecialiseerd 
onderwijs, ligt de leiding der kameradenrechtbanken bij de syndicale 
comites der fabrieken. In de kolkhozen, in de huizen die door bureaus 
voor uitbating van onroerende goederen, door beheerders van gebouwen 
of door unies van straatcomites beheerd worden, alsook in de plattelands
centra, werken de kameradenrechtbanken onder de leiding der uitvoerende 
comites der lokale raden van de afgevaardigden der arbeiders. 
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Art. 22. - De technische dienst der kameradenrechtbanken berust 
respectievelijk bij de directie der bedrijven, instellingen, sociale organisaties, 
bij de bureaus voor uitbating van onroerende goederen en de beheerders 
van gebouwen, bij de directie der kolkhozen, en bij de uitvoerende comites 
der plattelandsraden van de afgevaardigden der arbeiders. 

SOMMAIRE 

Les tribunaux civiques, ou tribunaux de camarades, sont des tribunaux 
composes de non-juristes, charges d'aplanir les differends de la vie journaliere 
dans les lieux de travail ou d'habitation. 

Cette institution cadre avec la politique socialiste, qui vise a interesser 
les masses aux fonctions de l'Etat; a preparer le jour ou les fonctions publiques 
(notamment les judiciaires) pourront passer, conformement ala doctrine marxiste, 
des mains de l'Etat dans celles de la population (theorie de l'etiolement de l'Etat). 

L'auteur retrace l'histoire des tribunaux civiques, dont l'idee premiere 
remonte a Lenine. Au 1er avril 1960, la Republique de Russie comptait 
65.452 tribunaux civiques. 

Puis !'auteur passe a !'appreciation de cette institution. Il lui semble 
qu' elle presente une double antinomie. 

En ce qui concerne, tout d'abord, la maniere dont les tribunaux civiques 
conr;:oivent leur tache, apparait une contradiction entre la discretion et la publi
cite. Les uns, en effet, soulignent qu'ils cherchent a eviter les eclats: ils s'effor
cent de resoudre les problemes a !'amiable (ce qui repond a !'esprit de !'insti
tution), sans les presenter a !'audience publique. D'autres, au contraire, travail
lent au grand jour, et meme en plein air. Allant plus loin, les auteurs sovietiques 
recommandent aux tribunaux civiques de faire largement usage de la presse 
locale, de la radio, de la television. 

La solution de cette antinomie depend du point de vue auquel on se place. 
L'interet du coupable est assurement du cote de la discretion. Mais alors on 
sacrifie l'effet exemplaire et !'action preventive sur le public. Comme cette 
action se lie au but meme des tribunaux civiques, il est probable que la publi
cite 1' emportera, et que le nombre des litiges diminuera par voie de consequence. 

Une autre antinomie affecte le caractere des tribunaux civiques. 
On veut, d'une part, qu'ils ne se laissent pas contaminer par le formalisme, 

la juridicite, la deformation professionnelle. Pour bien remplir ce role, il faut 
(sauf paradoxe) qu'ils ignorent le droit, pour n'ecouter que leur conscience. 

Mais d' autre part, on se plaint de voir les tribunaux civiques abandonnes 
a eux-memes par les syndicats (qui doivent les organiser) et par les tribunaux 
ordinaires. Or, la tache des tribunaux civiques devient de plus en plus vaste 
et difficile. Leur competence ne cesse de croitre, les mesures (morales, disci
plinaires, civiles, penales) qu'ils peuvent prendre se multiplient, le reglement 
organique (du 3 juillet 1961) a deja fait l'objet de plusieurs amendements (loi 
du 3 mars 1962, surtout celle du 23 octobre 1963) et de commentaires doctrinaux. 

Si bien qu' on se demande si, par la force des grands nombres, les tribunaux 
civiques ne vont pas evoluer en tribunaux de juristes,- comme le firent, par 
exemple, les juges de paix crees par la Revolution franr;:aise. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die Staatsbtirgergerichte oder Genossengerichte sind Gerichte, die aus 
Nicht-Juristen bestehen und die mit der Schlichtung von Streitigkeiten des 
Alltaglebens in den Werkstatten und Wohnorten beauftragt sind. Diese lnsti
tutionen stimmen mit der sozialistischen Politik tiberein, welche es darauf anlegt, 
das gemeine Yolk an den Staatsverrichtungen teilnehmen zu lassen und so den 
Tag vorzubereiten, an dem die Amtsgeschafte (insbesondere das Gerichtswesen), 
der marxistischen Staatslehre gemass von dem Staat an die Bevolkerung tiber
mittelt werden sollen (Lehre der Aufhebung des Staates). Der Verfasser schildert 
zunachst die Geschichte der Staatsbtirgergerichte, deren Urheber Lenin war. 
Am 1. April 1960 zahlte die Republik Rusland 65.452 Staatsbtirgergerichte. 

Danach beurteilt der Verfasser diese Institution. Er meint, class sie einen 
zweifaltigen Widerspruch bietet. 

Erstens zeigt sich ein Widerspruch zwischen Diskretion und Offentlichkeit; 
einige betonen, class sie aller Offentlichkeit vorbeugi'm; sie versuchen, die Pro
bleme auf gtitlichem Weise zu beseitigen (gemass dem Geist der Institution), 
ohne diese. der offentlichen Gerichtssitzung zu tibergeben. Andere arbeiten im 
Gegenteil am hellen Tage und selbst unter freiem Himmel. Die Verfasser in 
der Sowjetunion gehen noch weiter, und empfehlen den Staatsbtirgergerichten 
die lokale Presse, den Rundfunk und das Fernsehen zu bentitzen. 

Die Losung dieses Widerspruchs hangt von dem Standpunkt ab, nach dem 
man die Lage berticksichtigt. Die Diskretion liegt zweifellos im Interesse des 
Schuldigen. Aber so opfert man die exemplarische Wirkung und die vorbeugende 
Einwirkung auf das Publikum. Weil diese Einwirkung mit dem Ziel der Genossen
gerichte verbunden ist, dtirfte sich die Offentlichkeit durchsetzen und demzufolge 
die Anzahl der Prozesse kleiner werden. 

Ein anderer Widerspruch kennzeichnet die Genossengerichte : einerseits 
will man verhindern, class sie sich durch den Formalismus und die Berufsmiss
bildung beeinfl.tissen lassen. Urn diese Aufgabe zu erledigen, sollen sie - fast 
ist es Paradox - das Recht nicht beachten und nur ihrem Gewissen nach ent
scheiden ; andererseits bedauert man, class die Staatsbtirgergerichte von den 
Gewerkschaften (die mit der Organisation der Gerichte beauftragt sind) und von 
den gewohnlichen Gerichten sich selbst tiberlassen werden. Nun wird die Auf
gabe der Staatsbtirgergerichte immer umfassender und schwerer. lhre Zustandig
keit wird immer grosser. Die (moralischen, disziplinarischen, zivilen, straf
rechtlichen) Massnahmen, die sie treffen konnen, werden immer zahlreicher, 
die Grundverordnung (vom 3· Juli 1961) ist schon mehreren Zusatzen (Gesetz 
vom 3· Marz 1962, vor allem dem vom 23. Oktober 1963) und Erlauterungen 
unterzogen worden. 

Demzufolge fragt man sich, ob sich die Staatbtirgergerichte durch ihre 
grosse Anzahl nicht zu Gerichten von Juristen entwickeln werden- z.B. ahn
lich wie die Friedensrichter (justices de paix), gegrtindet in der franzosischen 
Revolution. 
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SUMMARY 

The civil courts, or tribunals of comrades, are composed of non-jurists, and 
are responsible for ironing out difficulties in daily life at home and work. 

Such an institution fits in with socialist policy which aims at involving the 
masses in the functions of the State : an attempt to prepare for the day when public 
functions (and particularly the judicial ones) would be able to pass, in accordance 
with Marxist doctrine, from the hands of the State into those of the people 
(theory of the disintegration of the State). 

The author first traces the history of the civil courts back to their inception 
with Lenin. By I April 1960 the Russian Republic possessed 65,452 civil courts. 

Then the author passes to an assessment of this institution. To him it seems 
to present a double contradiction. 

In the first place there appears to be a contradiction (between the demands 
of discretion and publicity) in the view which the courts take of their task. Some, 
in fact, stress their attempt to avoid placing difficulties in the lime-light; they 
try to resolve problems amicably (which is true to the spirit of the institution) 
without revealing them to the public. Others, on the other hand, work in public 
and even in the open air. Pushing this even further, soviet authors encourage 
the civil courts to use the local press, radio and television. 

The solution of this contradiction depends on the point of view. Discretion 
certainly favours the guilty party. But in that case any effect as example and 
prevention is lost on the public. As the latter is connected with the aims of the 
civil courts, publicity will probably prevail, and the number of cases conse
quently diminish. 

Another contradiction affects the character of the civil courts. On the one 
hand they try to avoid the contamination of formalism (legalitis) and professional 
deformation. In order to fulfill this role, it is necessary (paradoxically) that they 
remain ignorant of the law and listen only to their consciences. But, on the 
other, complaints are made that the civil courts are left to their own devices 
by the trade-unions (who ought to organise them) and by the ordinary courts. 
Also their work becomes increasingly extensive and difficult. Their competence 
grows continually, the action (moral, disciplinary, civil, penal) which they can 
take increases, their organisation (of 3 July 1961) has already been the subject 
of several amendments (law of March 3, 1962, and especially October 23, 1963) 
and of doctrinal commentaries. 

One wonders, if by the force of numbers, the civil courts will not become 
courts of jurists, as happened, for example with the justices of the peace (justices 
de paix) created by the French Revolution. 
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