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SOWIECKIE USTAWODAWSTWO 
I ORGANY REPRESJI W LATACH 20-30. XX WIEKU

Kształtowania się systemu represji w państwie sowieckim nie moż-
na rozpatrywać w oderwaniu od warunków historycznych, tzn. w ode-
rwaniu od sytuacji gospodarczej i społeczno-politycznej wewnątrz kraju, 
tradycji państwowości rosyjskiej i wydarzeń na świecie. Ciężkie następ-
stwa imperialistycznej wojny, wstrząsy rewolucyjne 1917 roku, krwawa 
wojna domowa, zaostrzenie walki klasowej, które pozbawiły wartości nie 
tylko prawa człowieka, ale również ludzkie życie, pod wieloma względa-
mi określały politykę młodej władzy radzieckiej. 

Pierwsze dekrety Rady Komisarzy Ludowych wzywały ludność do 
„aresztowania i oddawania pod sąd rewolucyjny każdego, kto ośmieli się 
szkodzić sprawie ludu”, wprowadzały pojęcie „przestępstw kontrrewolu-
cyjnych”, określały odpowiedzialność za ich popełnienie. W listopadzie 
1917 roku zlikwidowano wszystkie istniejące przed rewolucją instytucje 
sądowe:  sądy  okręgowe,  handlowe,  wojskowe  i  morskie,  zawieszono 
działalność sędziów pokoju. Powoływano lokalne obieralne sądy cywil-
ne, a w celu walki z kontrrewolucją, maruderstwem, sabotażem i prze-
stępstwami gospodarczymi tworzono robotniczo-chłopskie trybunały re-
wolucyjne wybierane przez rady i składające się z jednego przewodni-
czącego i sześciu ławników.1 

W  instrukcji  dla  Ludowego  Komisariatu  Sprawiedliwości  z  19 
grudnia 1917 roku o trybunałach rewolucyjnych2 określono następujące 
kary, które można było nakładać na winnych: grzywna pieniężna, pozba-
wienie wolności, wydalenie ze stolic republik, wydalenie z poszczegól-
nych miejscowości lub poza granice Republiki Rosyjskiej, udzielenie na-
gany publicznej, ogłoszenie winnego wrogiem ludu, pozbawienie wszyst-
kich lub niektórych praw politycznych, częściowa lub całkowita konfi-
skata majątku, obowiązkowe prace społeczne. Wymiar kary ustalał try-
bunał rewolucyjny kierując się „okolicznościami sprawy i nakazami re-

1 Istorija zakonodatielstwa SSSR i RFSRR. Sbornik dokumientow, Moskwa 1955, s. 31.
2 Ibidem, s. 34.
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wolucyjnego sumienia”. Przy trybunale rewolucyjnym powoływano re-
wolucyjny trybunał prasy, w którego gestii leżały „przestępstwa i wykro-
czenia przeciwko ludowi popełniane z wykorzystaniem prasy”.3

W lutym 1918 roku zewnętrzna i wewnętrzna sytuacja kraju wyraź-
nie się zaostrzyła.  Wojska niemieckie  rozpoczęły ofensywę na Piotro-
gród, na Białorusi i Ukrainie. Nasiliła się przestępczość kryminalna, spe-
kulacja i opór wobec kontrrewolucji. 21 lutego Rada Komisarzy Ludo-
wych (RKL) przyjęła dekret „Socjalistyczna ojczyzna w niebezpieczeń-
stwie”, wprowadzający szereg środków, w tym również nadzwyczajnych, 
których celem było zwiększenie bezpieczeństwa na tyłach frontu. Ósmy 
punkt dekretu głosił: „Nieprzyjacielscy agenci, spekulanci, bojówkarze, 
chuligani, kontrrewolucyjni agitatorzy, niemieccy szpiedzy mają być roz-
strzeliwani na miejscu przestępstwa”.4

Partie  polityczne,  organizacje  społeczne nie  tylko  nie  próbowały 
nawiązać współpracy pomiędzy sobą, ale nawet nie stawiały sobie takie-
go zadania. Na wsi odbywała się de facto samodzielna rewolucja agrar-
no-chłopska. Wypowiadając wojnę zarówno obszarnikowi, jak i kapitali-
ście  oraz  państwu,  chłopi  odrzucali  przy okazji  wszystkie  powinności 
wobec państwa, wszystkie formy kontroli i regulacji. Do lata 1918 roku, 
kiedy to  anarchia  polityczna  i  ekonomiczna  w warunkach komunizmu 
wojennego sięgnęła szczytu, państwo reprezentowane przez władzę so-
wiecką odpowiedziało represjami, przymusem, siłą oręża. Utworzono ko-
mitety biedoty wiejskiej, oddziały żywnościowe i zaporowe, znacznie za-
ostrzono kary za sabotaż i spekulację. Rozszerzono uprawnienia trybuna-
łów rewolucyjnych i Wszechrosyjskiej Komisji Nadzwyczajnej (WCzK). 
Do lipca 1918 roku przy WCzK zorganizowano wydział kolejowy i woj-
skowy.5 Komisja  otrzymała  prawo  bezpośredniego  wymierzania  kary 
łącznie z rozstrzelaniem.

Charakteryzując  ustawodawstwo Rosji  Sowieckiej  w  pierwszych 
miesiącach po rewolucji październikowej, trzeba brać pod uwagę fakt, że 
działalność organów sądowych i pozasądowych – sądów wojskowo-re-
wolucyjnych,  trybunałów, WCzK – ograniczały dekrety RKL RFSRR, 
komisariatu  sprawiedliwości  i  rozporządzenia  władzy lokalnej.  Często 
miały one charakter hasłowy, polityczny i docierały w teren z opóźnie-
niem. Przy skrajnie niskim poziomie kultury politycznej i prawnej pano-
wał subiektywizm w ocenie dowodów winy,  lekceważący stosunek do 
procesu śledztwa wstępnego i  rozpraw sądowych.  Chociaż w sądach i 
trybunałach rewolucyjnych istniały instytucje oskarżenia, obrony, kasa-
cji,  terminologia  wyróżniała  poszczególnych  współuczestników  prze-
stępstw, sędziowie wybrani przez Rady lub zgromadzenia ludowe kiero-
wali  się  przede wszystkim „świadomością  rewolucyjną”  i  „zgodnością 

3 „Sudiebnyje ułożenija 1917 g.”, nr 10, s. 156.
4 Diekriety sowietskoj własti, Moskwa 1957, t. 1, s. 156. 
5 Iz istorii WCzK. Sbornik dokumientow, Moskwa 1958, s. 8. 
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rewolucyjną”,  nie  różnicowali  stopnia  odpowiedzialności  poszczegól-
nych współuczestników. Instrukcja Ludowego Komisariatu Sprawiedli-
wości  RFSRR z 1 stycznia  1918 roku „O rewolucyjnym trybunale...” 
mówiła, że:

rewolucyjnemu trybunałowi podlegają sprawy dotyczące osób [...], które organi-
zują powstanie przeciwko Robotniczo-Chłopskiemu Rządowi, aktywnie mu się 
sprzeciwiają lub wzywają inne osoby do sprzeciwu lub niepodporządkowania się 
niemu.6

Przewidywano  jednakową  odpowiedzialność  nie  tylko  współ-
uczestników  przestępstwa,  lecz  w  ogóle  związanych  z  nim  osób,  co 
szczególnie wyraźnie ujawniło się zwłaszcza w uchwale RKL RFSRR z 
30 lipca 1918 roku „O dzwonie alarmowym”.7 „Współuczestnicy, sprzy-
mierzeńcy, podżegacze (czyli wzywający ustnie, pisemnie lub za pomocą 
druku do korzystania z wymienionego w punkcie 1 sposobu wywoływa-
nia  niepokoju itp.)  i  w ogóle  osoby związane  ze  sprawą odpowiadają 
przed Trybunałem Rewolucyjnym na równi z głównymi winowajcami”. 
Wszystko to umożliwiało samowolę.

Kryzys  gospodarczy i  groźba głodu nasilały i zaostrzały opór ze 
strony obalonych  klas  i  chłopstwa.  W tej  sytuacji  akty ustawodawcze 
władzy radzieckiej nabierały coraz bardziej nadzwyczajnego, represyjne-
go charakteru. 5 września 1918 roku po zabójstwie Uryckiego i zamachu 
na  Lenina  RKL przyjęła  uchwałę  „O czerwonym  terrorze”,8 w  której 
stwierdzano, że zapewnienie bezpieczeństwa na tyłach poprzez stosowa-
nie terroru odwetowego jest bezpośrednią koniecznością, przewidywano 
izolowanie wrogów klasowych w obozach koncentracyjnych, rozstrzeli-
wanie wszystkich osób należących do białogwardyjskich organizacji, spi-
sków  i  buntów.  Prawo  stosowania  represji  i  wykonywania  wyroków 
otrzymała WCzK. Jednocześnie przyznano jej prawo do brania zakładni-
ków spośród byłych obszarników, kapitalistów, żandarmów, policjantów, 
dygnitarzy i  oficerów uchylających się od mobilizacji.  Wzajemne wy-
niszczanie  się  przeciwstawnych  stron  stało  się  zjawiskiem masowym. 
Według danych WCzK od 1918 do 1922 roku rozstrzelano 12 733 osoby, 
w tym za  udział  w kontrrewolucyjnych  organizacjach  i  buntach  5106 
osób, pozostałych zaś za bandytyzm, szpiegostwo, dezercję, sabotaż i ła-
pówkarstwo.9 Z drugiej strony tylko w czerwcu 1918 roku „kontrrewolu-
cjoniści rozstrzelali w 22 guberniach RFSRR 824 osoby, w lipcu – 4141, 
a we wrześniu – ponad 6000”.10 

6 Sbornik dokumientow po istorii ugołownogo zakonodatielstwa SSSR i RFSRR 
1917-1952 gg., Moskwa 1953, s. 19. 

7 Ibidem, s. 33.
8 Sbornik dokumientow po istorii ugołownogo zakonodatielstwa, s. 34.
9 „Prawda Rossii”, 23 listopada 1995. 
10 Krasnaja kniga WCzK. Sbornik dokumientow, Moskwa 1990, t. 1, s. 6.
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Ciekawa jest reakcja światowej opinii publicznej na czerwony ter-
ror przedstawiona w nocie korpusu dyplomatycznego w Piotrogrodzie, 
adresowanej do Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych RFSRR: 

Stojąc wyłącznie na stanowisku humanitaryzmu pragną oni (przedstawiciele) 
wyrazić głębokie oburzenie z powodu terroru, jaki ma miejsce w Piotrogrodzie, 
Moskwie i innych miastach. Bez mandatu żadnej władzy liczni uzbrojeni ludzie 
dniem i nocą przenikają do prywatnych domów, grabią, kradną, aresztują i wy-
wożą do więzień setki nieszczęsnych ludzi, absolutnie nie mających związku z 
walką polityczną, których jedynym przestępstwem jest przynależność do klasy 
burżuazji.11

W drugiej połowie 1918 i na początku 1919 roku do aktów ustawo-
dawczych wprowadzono zmiany i uzupełnienia rozszerzające uprawnie-
nia trybunałów rewolucyjnych i przyznające im niczym nieograniczone 
prawo do stosowania represji.12 Na frontach utworzono wojskowe trybu-
nały rewolucyjne frontów i armii, 

kierujące się przy wydawaniu swoich decyzji i wyroków interesami republiki, jej 
obrony przed wrogami i interesami wojny klas o zwycięstwo proletariatu, tak jak 
podpowiada im to komunistyczna świadomość prawna i rewolucyjne sumienie.13

Wojskowe trybunały rewolucyjne składały się z jednego przewod-
niczącego  i  dwóch  członków  mianowanych  przez  Rewolucyjne  Rady 
Wojskowe. Zaskarżanie i kasacja wyroków nie były możliwe, wyrok wy-
konywano w ciągu 24 godzin. Uchwałą Prezydium Wszechrosyjskiego 
Centralnego Komitetu Wykonawczego (WCIK) z 20 czerwca 1919 roku 
„O wykluczeniach  spod ogólnych  zasad  sądownictwa  na  terenach,  na 
których  ogłoszono  stan  wyjątkowy”  przewidywała  10  rodzajów prze-
stępstw, za które WCzK i gubernialne CzK miały prawo bezpośredniego 
wymierzenia kary, łącznie z rozstrzelaniem.14

Należy podkreślić, że polityka prowadzona przez rządy białogwar-
dyjskie na zajętych terenach niewiele różniła się od polityki  bolszewi-
ków. Ekspedycje karne, rozstrzeliwania, pacyfikacje, odbieranie własno-
ści i ziemi poprzednim właścicielom przywracały stare porządki, które 
były właśnie przyczyną rewolucji. Samobójcza była również narodowa 
polityka białych generałów, głoszących hasła „jednej i niepodzielnej Ro-
sji” i nie potrafiących wypracować jakichkolwiek konstruktywnych ce-
lów i programów. Zwycięstwo w wojnie domowej pozwoliło władzy ra-
dzieckiej częściowo zrezygnować z represji. Zaobserwowano dążenie do 
ustawienia społeczeństwa w ramach prawa. W tym celu na początku lat 
20. opracowano i przyjęto szereg kodeksów regulujących stosunki praw-
ne: kodeks cywilny, rolny, kodeks postępowania karnego. Rozwinęła się 
działalność centralnych i lokalnych organów wymiaru sprawiedliwości. 

11 Iz istorii WCzK, s. 182. 
12 Istorija zakonodatielstwa SSSR i RFSRR, s. 83.
13 Ibidem. 
14 Ibidem, s. 88.
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Wszystkie trybunały rewolucyjne zostały połączone w jeden Najwyższy 
Trybunał przy Wszechrosyjskim Centralnym Komitecie Wykonawczym. 
W kodeksie karnym, który wszedł w życie 1 czerwca 1922 roku, w roz-
dziale 1 części specjalnej zostały określone rodzaje przestępstw kontrre-
wolucyjnych.15 Dekretem WCIK  z  8  lutego  1922  roku  zlikwidowano 
WCzK. Jednocześnie  w ustawodawstwie  wyraźnie  widać  było  prymat 
klasowości  i  celowości  rewolucyjnej.  W latach  1921-1922 przeprowa-
dzono szereg procesów, w których oskarżano liderów partii eserowców o 
działalność kontrrewolucyjną. W wyniku tych procesów zakazano dzia-
łalności wszystkich partii politycznych. To samo działo się w życiu spo-
łecznym i kulturze. O ile na początku NEP-u osłabiono cenzurę, istniały 
różne szkoły naukowe i nurty w sztuce, o tyle już od 1922 roku zaczęła 
się „ofensywa na wszystkich frontach”. Z kraju wyemigrowali przywód-
cy organizacji niebolszewickich i część inteligencji. Jesienią 1922 roku 
wydalono 178 wybitnych naukowców i pisarzy. Szczególnie zacięta stała 
się walka z religią.

Po likwidacji WCzK ponownie utworzony Państwowy Zarząd Poli-
tyczny (GPU przy NKWD RFSRR) został pozbawiony funkcji sądowni-
czych i prawa do pozasądowej rozprawy z kontrrewolucjonistami. Wpro-
wadzono kontrolę nad śledztwem, zaczęto dokonywać przeglądów prak-
tyki  śledczej.  Jednak  już  w  październiku  1922  roku  GPU  ponownie 
otrzymało prawo do pozasądowej rozprawy i rozstrzeliwania osób, uję-
tych na miejscu przestępstwa w czasie zbrojnych wypadów lub grabieży. 
Wtedy też powołano specjalną komisję, która mogła wysyłać i zamykać 
w obozach pracy przymusowej  przedstawicieli  „antysowieckich” partii 
politycznych.16 W listopadzie 1923 roku GPU przekształcono w Zjedno-
czony Zarząd  Państwowo-Polityczny  (OGPU) przy  Radzie  Komisarzy 
Ludowych ZSRR. Na mocy ustawy o OGPU ZSRR i jego organach w te-
renie  dekretem  Centralnego  Komitetu  Wykonawczego  (CIK)  ZSRR17 

przyznano mu prawo rozpatrywania na posiedzeniach sądowych Kole-
gium OGPU spraw karnych  dotyczących  przestępstw  kontrrewolucyj-
nych, dywersji i szkodnictwa. W ten sposób powstało Kolegium Sądowe 
OGPU,  poprzednik  utworzonego  w  1934  roku  Kolegium Specjalnego 
NKWD ZSRR.

Wraz z utworzeniem ZSRR praktycznie wszystkie dekrety i uchwa-
ły WCIK, które działały na terenie RFSRR, zaczęły obowiązywać na ca-
łym terytorium ZSRR18. W podstawach systemu sądownictwa ZSRR i re-
publik  związkowych,  przyjętych  uchwałą  CIK  ZSRR  w  październiku 
1924 roku, wskazywano, że zadaniem sądów jest 

15 Sbornik dokumientow po istorii ugołownogo zakonodatielstwa..., s. 116-143.
16 Ibidem, s. 148. 
17 Sobranije zakonow SSSR, 1924, s. 105.
18 Istorija zakonodatielstwa SSSR i RFSRR, s. 347.
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obrona  zdobyczy  rewolucji  proletariackiej,  władzy  robotniczo-chłopskiej,  [...] 
umocnienie dyscypliny pracy i solidarności ludzi pracy i ich prawne wychowy-
wanie, wprowadzanie w życie rewolucyjnej praworządności w stosunkach osobi-
stych i majątkowych obywateli.19

Jednocześnie tryb i sposób przeprowadzania aresztowań przez OGPU 
określały przepisy szczególne, wydawane przez CIK.20 W marcu 1924 roku 
utworzono Kolegium Specjalne przy OGPU, które miało zajmować się wy-
dawaniem decyzji  o  wysiedleniach  administracyjnych  i  umieszczaniu  w 
obozach koncentracyjnych. W skład kolegium wchodziło trzech członków 
Kolegium OGPU i przedstawiciel nadzoru prokuratorskiego. 

W latach  dwudziestych  partia  bolszewików coraz  bardziej  prze-
kształcała się w strukturę państwową. W mechanizmie podejmowania de-
cyzji główną rolę zaczyna odgrywać zjazd partii, zatwierdzający podsta-
wowe wytyczne i dyrektywy, które inne organy powinny ściśle wprowa-
dzać w życie. Zjazdy Rad i sesje CIK miały ustawami potwierdzać przy-
jęte decyzje, stwarzać pozory popierania ich przez naród. 

W 1926 roku uchwalono Kodeks Karny ZSRR (wszedł w życie 1 
stycznia 1927 roku)21 z następnymi zmianami i uzupełnieniami. Kodeks 
obowiązywał do 1961 roku i na długie lata stał się podstawą polityki re-
presji. Charakterystyczne jest to, że największa liczba uzupełnień do ko-
deksu, zwiększających odpowiedzialność za ten lub inny rodzaj przestęp-
stwa, była wprowadzana w okresach wielkich zmian w kraju: kolektywi-
zacji, industrializacji, reform socjokulturalnych, czystek wewnątrzpartyj-
nych itp. Za sprawę priorytetową dla obrony przed ewentualnymi prze-
stępczymi zakusami ustawa uznawała „ochronę socjalistycznego państwa 
robotników i chłopów i obowiązującego w nim porządku prawnego”.22 

Polityczne ukierunkowanie ustawy podkreślano w jej artykule 6: 
Za społecznie niebezpieczne uznaje się wszelkie działania lub brak działań, 

wymierzone przeciwko ustrojowi sowieckiemu lub naruszające porządek praw-
ny,  ustanowiony  przez  władzę  robotniczo-chłopską  na  czas  przejściowy  do 
ustroju komunistycznego. 

Podstawą do zastosowania ustawy nie musiało być koniecznie udo-
wodnienie popełnienia danego przestępstwa. Zgodnie z artykułem 7 środ-
ki ochrony społecznej można było stosować wobec osób „stanowiących 
zagrożenie poprzez swoje kontakty ze środowiskiem przestępczym lub 
na skutek swojej dawniejszej działalności”. Działanie ustawy jeszcze bar-
dziej rozszerzał artykuł 16, z którego treści wynikało, że lista przestępstw 
wymienionych w kodeksie karnym nie jest wyczerpująca: 

19 Ibidem, s. 363.
20 Ibidem, s. 368.
21 Sbornik dokumientow po istorii ugołownogo zakonodatielstwa..., s. 256.
22 Tu i poniżej cytowany jest Kodeks Karny RFSRR ze zmianami z 1 lipca 1937 

roku (Moskwa 1937).
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Jeśli  to  lub inne  społecznie  niebezpieczne  działanie  nie  jest  bezpośrednio 
przewidziane w niniejszym kodeksie, to podstawa i zakres odpowiedzialności za 
nie są określane odpowiednio do tych artykułów kodeksu, które przewidują naj-
bardziej zbliżone przestępstwa.

Za cele środków ochrony społecznej (art. 9) uznano: 
 zapobieganie popełnianiu nowych przestępstw przez osoby, które je 

popełniły;
 wpływanie na innych niepewnych członków społeczeństwa; 
 adaptację osób, które popełniły przestępstwa do warunków wspólnego 

życia w państwie ludzi pracy. Zastrzegano przy tym, że środki ochrony 
społecznej „nie mogą mieć za cel przyczynienia cierpienia fizycznego 
lub poniżenia godności ludzkiej i same w sobie nie są karą.

Do środków ochrony społecznej o charakterze sądowo-wykonaw-
czym (art. 20) zaliczano: 
 ogłoszenie wrogiem ludzi pracy z pozbawieniem obywatelstwa repu-

bliki związkowej, a tym samym obywatelstwa ZSRR i obowiązko-
wym wydaleniem poza jego granice;

 pozbawienie  wolności  w poprawczych  obozach pracy w odległych 
rejonach ZSRR;

 pozbawienie wolności w ogólnych miejscach uwięzienia; 
 prace poprawcze bez pozbawienia wolności;
 pozbawienie  praw  politycznych  i  poszczególnych  praw  obywatel-

skich;
 wydalenie poza granice ZSRR na czas określony;
 wydalenie poza granice RFSRR lub poza granice danej miejscowości 

z przymusowym osiedleniem w innej miejscowości lub bez przymu-
sowego osiedlenia, lub z wydaniem zakazu zamieszkiwania w okre-
ślonych miejscowościach lub bez takiego zakazu;

 zwolnienie ze stanowiska;
 zakaz prowadzenia danej działalności lub pracy zarobkowej; 
 nagana społeczna;
 konfiskata mienia – całkowita lub częściowa;
 grzywna pieniężna;
 nakaz zrekompensowania wyrządzonej szkody;
 ostrzeżenie.

Wszystkie  przestępstwa przewidziane  w kodeksie  dzieliły  się  na 
wymierzone przeciwko podstawom ustroju sowieckiego, które uznawane 
były za najbardziej niebezpieczne, i na wszystkie pozostałe przestępstwa.

Przy określaniu wysokości kary za przestępstwa pierwszej katego-
rii sąd nie miał prawa wymierzać okresu kary niższego niż przewidziany 
wśród sankcji za popełnienie przestępstwa z odpowiedniego artykułu. W 
odrębnym artykule kodeksu (art. 21) dla przestępstw zagrażających pod-
stawom władzy sowieckiej i ustroju sowieckiego, w przypadkach specjal-
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nie wskazanych w artykułach kodeksu karnego, jako wyjątkowy środek 
obrony ludzi pracy stosowane jest rozstrzelanie. Zgodnie z uchwałą CIK 
i RKL ZSRR z 7 kwietnia 1935 roku23 rozstrzelać można było nawet oso-
by niepełnoletnie.

Uchwałą CIK z 2 października 1937 roku odpowiedzialność karna 
za przestępstwa kontrrewolucyjne została zwiększona poprzez wydłuże-
nie maksymalnego okresu pozbawienia wolności z 10 do 25 lat. Kodeks 
karny nie tylko dawał możliwość samowolnego interpretowania i stoso-
wania zawartych w nim norm, lecz również był stale uzupełniany przez 
ustawy i przepisy, które uznawały przestępstwa pospolite za przestępstwa 
polityczne. W marcu 1928 roku WCIK zatwierdził uchwałę „O polityce 
karnej i stanie miejsc pozbawienia wolności”,24 która przewidywała, że 
stosowanie surowych represji jest niezbędne tylko w odniesieniu do wro-
gów klasowych i zdeklarowanych przestępców – bandytów, podżegaczy, 
koniokradów, malwersantów, łapówkarzy i złodziei. W latach kolektywi-
zacji przyjęto i włączono do kodeksu karnego wiele ustaw, określających 
środki walki z ubojem bydła, lekceważącym stosunkiem do maszyn rol-
niczych, organizacją fikcyjnych spółdzielni, niestawianiem się do pracy 
itd. Działania te, niezależnie od motywów osoby ponoszącej winę, były 
traktowane  jako  dezorganizacja  rolnictwa  i  jako  sposób  wyrządzania 
szkody przez kułaków.

Stosowanie artykułów represyjnych wobec chłopstwa stało się naj-
bardziej  masowe  po  ukazaniu  się  uchwały  Biura  Politycznego  KC 
WKP(b) z 30 stycznia 1930 roku „O przedsięwzięciach zmierzających do 
likwidacji kułackich gospodarstw w rejonach powszechnej kolektywiza-
cji”, a także Uchwały CIK i RKL ZSRR z 1 lutego 1930 roku „O przed-
sięwzięciach zmierzających do umocnienia przebudowy rolnictwa w re-
jonach powszechnej kolektywizacji i do walki z kułactwem”. Sam me-
chanizm i technologia „rozkułaczania” były określone w rozkazie OGPU 
nr 44/21 z 2 lutego 1930 roku. Do końca 1931 roku do 11 odległych kra-
jów i obwodów (Siewiernyj Kraj, Kazachstan, obwód uralski,  Jakucja) 
wysiedlono 356 544 rodziny (1 679 528 osób).25 

Eszelony i tabory z „rozkułaczonymi” przemieszczały się w asyście 
pracowników OGPU po całym kraju. Do nich dołączały rodziny duchow-
nych, byłych obszarników oraz innych przedstawicieli „obcego” i „wro-
giego” elementu. Za każdym z takich wysiedleń kryły się tragedie osobi-
ste i rodzinne. Ponadto zaczęła szybko rosnąć liczba osób uwięzionych w 
więzieniach i łagrach. Do 1937 roku przetrzymywano w nich 821 tysięcy 
więźniów.

Pojęcia współudziału i usiłowania przestępstwa zostały sformuło-
wane w artykułach 17 i 19 kodeksu karnego. Zgodnie z nimi 

23 Sbornik dokumientow po istorii ugołownogo zakonodatielstwa..., s. 381.
24 Ibidem, s. 302.
25 Nie priedat` zabwieniju, Pskow1996, s. 18. 
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Środki obrony społecznej o charakterze sądowo-poprawczym stosuje się jed-
nakowo w odniesieniu do osób, które popełniły przestępstwo, jak i do współ-
uczestników przestępstwa – podżegaczy i pomocników.26

Próba popełnienia jakiegoś przestępstwa, a także „działania przy-
gotowawcze do popełnienia przestępstwa” są ścigane tak samo jak popeł-
nione przestępstwo.27

Szerokie  stosowanie  tych  artykułów  w  latach  trzydziestych  po-
większało liczbę niesłusznie skazanych. Zamówienie ideologiczne okre-
śliło również sposób kształtowania się norm prawa postępowania karne-
go, regulującego różne etapy procesu sądowego. Prokurator ZSRR czło-
nek akademii nauk A.J. Wyszynskij twierdził, że:

sowieckie prawo dowodowe w odróżnieniu od prawa dowodowego w krajach 
eksploatatorskich ma związek [...] nie tylko z kategoriami prawnymi. Ma ono 
związek z całym systemem idei, poglądów, przekonań, inaczej mówiąc z całym 
filozoficznym światopoglądem, panującym w społeczeństwie socjalistycznym, a 
więc panującym również w świadomości ludzi, a przynajmniej czołowych przed-
stawicieli tego społeczeństwa, jakimi są i muszą być sędziowie i śledczy, nosi-
ciele  idei  i  zasad  najbardziej  postępowego  wymiaru  sprawiedliwości,  socjali-
stycznego wymiaru sprawiedliwości .28

Wyszynskij pisał też: 
Nie można żądać, abyśmy w sprawach o spisek, o zamach stanu podchodzili 

z takiego punktu widzenia – dajcie nam protokoły, uchwały, dajcie nam legity-
macje członkowskie,  dajcie  nam numery waszych  legitymacji  członkowskich; 
nie można żądać, żeby spiskowcy zawiązywali spisek na podstawie poświadcze-
nia ich przestępczej działalności w trybie notarialnym. Tak, mamy na ten temat 
wiele dokumentów. Ale gdyby ich nie było, też uważalibyśmy, że mamy prawo 
stawiać w stan oskarżenia na podstawie zeznań i wyjaśnień oskarżonych i świad-
ków i – jeśli chcecie – poszlak pośrednich.29

Trzeba zauważyć, że te słowa Wyszynskiego nie były tylko teore-
tyzowaniem. Podobne zasady często stosowano w praktyce, a do 1937 
roku stały się one powszechne. Do aresztowania danego człowieka wy-
starczył jeden bezpośredni i jeden pośredni dowód. Za dowody bezpo-
średnie  uważano  oświadczenia,  doniesienia  agenturalne,  zeznania  sa-
mych oskarżonych, za dowody pośrednie natomiast – znajomości, kore-
spondencję,  wspólną  pracę  itd.  Uważano,  że  aby odróżnić  prawdę od 
kłamstwa wystarczy tylko doświadczenie śledczego i sędziego. W 1937 
roku  i  na  początku  1938  w  celu  zdobywania  takich  „dowodów”  po-
wszechna stała się praktyka fizycznego oddziaływania na oskarżonych.

26 Kodeks Karny RFSRR, s. 8.
27 Ibidem. 
28 A.J.  Wyszynskij,  Tieorija  sudiebnych  dokazatielstw  w  sowietskom prawie, 

Moskwa 1950, s. 184. 
29 A.J. Wyszynskij, Sudiebnyje rieczi, Moskwa 1948, s. 459.
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Uchwałą CIK ZSRR z 1 grudnia 1934 roku wprowadzono szcze-
gólny tryb dochodzenia, dotyczący przygotowań i popełnienia aktów ter-
roru. Sprowadzał się on do kilku punktów:
1. Śledztwo w tych sprawach trzeba było zakończyć w terminie nie wię-

cej niż 10 dni. 
2. Akt oskarżenia należało wręczyć oskarżonym na dobę przed rozpa-

trzeniem sprawy w sądzie.
3. Rozprawy odbywały się bez udziału stron.
4. Nie były dopuszczalne skargi kasacyjne i prośby o zastosowanie pra-

wa łaski.
5. Najwyższy wymiar kary był wykonywany natychmiast po wydaniu 

wyroku.
W późniejszym okresie nadzwyczajny tryb śledztwa i rozpatrywa-

nia spraw objął również osoby oskarżone o szkodnictwo, dywersję i prze-
myt.

Odpowiedzialność za przestępstwa przeciwko państwu była prze-
widziana w artykułach od 58-1 do 58-14 specjalnej części kodeksu kar-
nego  z  1926  roku  w  rozdziale  pierwszym,  w  początkowym  kształcie 
przyjętym przez CIK ZSRR 25 lutego 1927 roku. Artykuł 58-1. Paragra-
fy tego artykułu wyjaśniały ogólne pojęcie przestępstwa kontrrewolucyj-
nego i nie określały konkretnej kary za to przestępstwo. W niektórych 
wydaniach  kodeksu  karnego,  komentujących  artykuł  58-1  jako  uwagi 
ogólne przytaczano cytat z artykułu Lenina: 

Przejście od socjalizmu do kapitalizmu to cała epoka historyczna i na razie 
jeszcze się  nie  zakończyła,  eksploatatorzy nadal  mają nadzieję  na  restaurację 
[dawnego systemu], a ta nadzieja przekształca się w próby restauracji. 

Jako obiekty niezgodnych z prawem zakusów wymienione są ist-
niejąca władza, zewnętrzne bezpieczeństwo państwa i zdobycze rewolu-
cji. Aby być pociągniętym do odpowiedzialności wystarczyło wyrządzić 
szkodę, mogącą doprowadzić do ich obalenia, podważenia lub osłabienia. 
Próby dokonania zamachu na nie ograniczały się do interesów państwa 
sowieckiego, lecz rozciągały się także na inne państwa o ustroju społecz-
no-politycznym  zbliżonym do panującego w ZSRR.  Podmiotem prze-
stępstwa mógł stać się obywatel ZSRR, który osiągnął wiek 14 lat, nieza-
leżnie od tego czy popełnił swój czyn na terenie kraju czy poza jego gra-
nicami. Cudzoziemcy, nie mający immunitetu, mogli być pociągnięci do 
odpowiedzialności za przestępstwo popełnione na terenie ZSRR również 
wtedy,  gdy przebywając za granicą podżegali  do przestępstwa, współ-
uczestniczyli  w przygotowaniach lub w popełnieniu przestępstwa, bądź 
też  byli  organizatorami  przestępstwa.  W  celu  udowodnienia  znamion 
przestępstwa trzeba było udowodnić, że działania winnego cechują kontr-
rewolucyjne zamiary, ale nie było przy tym konieczne, aby winny bezpo-
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średnio  uświadamiał  sobie  cele  swoich  działań  i  dążył  do  osiągnięcia 
przestępczych rezultatów.

Artykuły od 58-1a do 58-1g weszły w życie na mocy Uchwały CIK 
ZSRR z 8 czerwca 1934 roku. Już w 1929 roku za zdradzieckie przestęp-
stwo kontrrewolucyjne uznawane było przejście do obozu wrogów klasy 
robotniczej i chłopstwa przez osoby na wysokich stanowiskach, obywate-
li  ZSRR pracujących  za  granicą  i  odmawiających  powrotu  do ZSRR. 
Osoby takie były poza prawem. Ogłoszenie tego faktu pociągało za sobą 
rozstrzelanie skazanego w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu jego tożsa-
mości i konfiskatę całego majątku.

Artykuł 58-2. Artykuły od 58-2 do 58-14 weszły w życie w czerw-
cu 1927 roku. Ich założenia wynikały z doświadczenia walki o władzę. 
Uwzględnione zostało doświadczenie ze stłumieniem buntu w Jarosławiu 
w 1918 roku, powstanie Antonowa w guberni tambowskiej i woroneskiej 
w latach 1920-1921, bunty w Kronsztadcie w 1921 roku. Dlatego właśnie 
przewidywano tak surowe kary. Powstania zbrojne w ZSRR były możli-
we tylko jako akcja wrogich państw. 

Artykuły od 58-3 do 58-5. Wymienione w nich przestępstwa doty-
czą zakusów na bezpieczeństwo zewnętrzne ZSRR. Włączenie do kodek-
su karnego takich niekonkretnych i deklaratywnych politycznie artyku-
łów przyczyniło się do rozwoju wśród obywateli nieufności i podejrzli-
wości  wobec  cudzoziemców,  umacniało  reżim  izolacji  od  świata  ze-
wnętrznego. Wymienione znamiona przestępstwa dość szeroko stosowa-
no w akcjach represyjnych w obwodzie kalinińskim, który w tym czasie 
był obwodem przygranicznym. Do oskarżenia i aresztowania wystarczy-
ło urodzić się np. w Polsce, Estonii, korespondować lub utrzymywać inne 
kontakty, m.in. z krewnymi. Za granicą za popełnienie przestępstw z ar-
tykułów 58-3 i 58-5 obywatele ZSRR ponosili odpowiedzialność taką jak 
za zdradę ojczyzny.

Artykuł  58-6.  O szpiegostwo na  rzecz  „wrogów ludu”  oskarżano 
bardzo często. Stalin stale żądał „wzmożenia czujności” w warunkach „ka-
pitalistycznego  okrążenia”  Kraju  Rad  i  rzekomych  ścisłych  kontaktów 
przeciwników politycznych z wywiadami zachodnimi. Artykuł traktował 
szpiegostwo jako jeden z rodzajów zdrady ojczyzny.  Obywatele  ZSRR 
mieli odpowiadać za szpiegostwo zarówno jak za zdradę ojczyzny z arty-
kułu 58-1a, jak i za narażenie bezpieczeństwa zewnętrznego kraju. 

Podstawą  do  określenia  granic  specjalnie  chronionej  tajemnicy 
państwowej była zatwierdzona przez RKL lista, zawierająca trzy rozdzia-
ły: informacje o charakterze wojskowym, informacje o charakterze go-
spodarczym i informacje innego rodzaju. Dokument został tak sformuło-
wany, że pozwalał na rozszerzoną interpretację granic chronionych infor-
macji i obejmował prawie wszystkie aspekty działalności państwa. Póź-
niej lista ta była wielokrotnie zmieniana – zakres chronionych informacji 
był rozszerzany. Do spisu informacji innego rodzaju, specjalnie chronio-
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nych przez ustawę, włączono również informacje o metodach i środkach 
walki ze szpiegostwem i kontrrewolucją. 

O skali  walki z „wrogimi szpiegami” świadczą wypowiedzi  pra-
cowników Zarządu NKWD Obwodu Kalinińskiego (UNKWD KO) na 
zebraniu partyjnym w styczniu 1939 roku: 

Dyrektywy NKWD przewidywały likwidację określonych grup kontrrewolu-
cyjnych. Naczelnik wydziału dołączył do tej dyrektywy jeszcze punkt o areszto-
waniu przemytników i dał zalecenia dla rejonów; odnosiło się to głównie do re-
jonów przygranicznych [...]. W rezultacie stało się tak, że dzisiaj w niektórych 
przygranicznych wsiach nie ma ani jednego mężczyzny, wszyscy są aresztowani. 
Aresztowano przewodniczących  kołchozów za to, że mieszkając w odległości 
200 metrów od pasa granicznego w latach 1920-1921 byli za granicą i kupowali 
tam kilka kilogramów soli i innych produktów.

Inny przykład: 
Kiedy wydano  dyspozycję  dla  III  Wydziału,  aby dziennie  aresztować  5-6 

osób, dali nam aresztowanego G., który następnego dnia bez bicia zeznał, że jest 
czechosłowackim szpiegiem. Przyszedł D. i mówi do niego, że jest szpiegiem 
nie czechosłowackim,  lecz  niemieckim. Aresztowany upierał  się  przy swoim, 
więc D. zaczął go bić gumową pałką, a kiedy przesłuchiwano G., Nikonow (na-
czelnik UNKWD KO od kwietnia do października 1938 roku) oświadczył,  że 
przyprowadzi wszystkie jego dzieci, aby były bite i żeby malutkie dzieci pełzały 
przed nim we krwi. Wtedy G. zeznał, że od 1914 roku jest szpiegiem.

Aresztowani byli oskarżani o szpiegostwo na rzecz Niemiec, Pol-
ski,  Finlandii,  Anglii  i  Japonii.30 W 1937 roku i  w pierwszej  połowie 
1938 kaliniński Zarząd NKWD z oskarżenia o szpiegostwo skazał 493 
osoby, spośród nich rozstrzelano 307. 

Artykuł 58-7. To jeden z najbardziej złowieszczych artykułów ko-
deksu dotyczący „szkodnictwa”. Za szkodnictwo uważano dezorganiza-
cję w zamiarach kontrrewolucyjnych przemysłu państwowego, transpor-
tu, obrotu pieniężnego. Mógł dotyczyć dowolnej sfery budownictwa so-
cjalistycznego, na przykład oświaty ludowej, sztuki, szkolenia kadr itp. 
Aby udowodnić przestępstwo nie musiało dojść do załamania tej czy in-
nej sfery budownictwa socjalistycznego.

Już w latach 1930-1931 Wydział Gospodarczy Twerskiego sektora 
operacyjnego  pełnomocnego  przedstawicielstwa  OGPU  Obwodu  Mo-
skiewskiego zorganizował szereg procesów przeciwko „szkodnikom” w 
twerskich fabrykach bawełny Proletarskaja i Ważganowskaja i w zakła-
dach budowy wagonów. Kolejny potok represji i oskarżeń o szkodnictwo 
dotknął przedsiębiorstwa i instytucje miasta  Kalinin i obwodu kaliniń-
skiego w latach 1937-1938. W 1937 roku i w pierwszej połowie 1938 za 
szkodnictwo kaliniński Zarząd NKWD skazał 141 osób i rozstrzelał 50 

30 Twerskie Centrum Dokumentacji Historii  Najnowszej (dalej TCDNI), f. 722, 
op. 1, d. 46. 
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osób. Wspomniany artykuł najczęściej stosowano do oskarżania i rozpra-
wiania się z samymi funkcjonariuszami NKWD.

Artykuł 58-8. Przez akt terrorystyczny rozumiano zabójstwo, wy-
rządzenie ciężkiego uszczerbku cielesnego, znęcanie się, zniszczenie ma-
jątku.  Szerokie  stosowanie  tego  artykułu  w  latach  masowych  represji 
było zapisane w pokaźnym spisie podmiotów działań przestępczych. Za 
terror uznawano zabójstwo dziennikarzy prasy robotniczej  i  chłopskiej 
oraz korespondentów wojennych, popełnione w związku z ich publika-
cjami; zabójstwo i pobicie nauczycieli-społeczników; zamachy na człon-
ków komisji  zajmujących  się  dostawami  zboża,  przodowników pracy. 
Okólnik Ludowego Komisariatu Sprawiedliwości RFSRR nr 59 z 1934 
roku  zaliczał  do  aktów  terrorystycznych  wszelkie  prześladowania  za 
działalność społeczną członków „lekkiej kawalerii” i pionierów.

Zgodnie z powszechną regułą za terror uznawano nie tylko działa-
nia wymierzone przeciwko życiu, zdrowiu i godności przedstawicieli wy-
mienionych kategorii,  lecz także działania przeciwko członkom ich ro-
dzin. Zgodnie z uchwałą Plenum Sądu Najwyższego RFSRR z 26 lutego 
1931 roku do aktów terrorystycznych zaliczano również podpalenie mie-
nia należącego do przedstawicieli władzy i działaczy społecznych, jeśli 
to podpalenie zostało dokonane przez wroga klasowego w celu zemsty 
klasowej. Według danych Zarządu NKWD ZSRR Obwodu Kalinińskie-
go w 1937 roku i w pierwszej połowie 1938 z oskarżenia o „terror” ska-
zano 101 osób, a najwyższy wymiar kary wymierzono 70 osobom.31

Artykuł  58-9.  Dywersja  była  przestępstwem  kontrrewolucyjnym 
wymierzonym przede wszystkim przeciwko ekonomicznym podstawom 
ZSRR, własności socjalistycznej, chociaż mogła być również wymierzo-
na przeciwko ludziom: wysadzenie eszelonu wojskowego, otrucie gaza-
mi górników itd. Przez inne drogi i środki transportu rozumiano szosy, 
trasy  samochodowe,  państwowe  budowle  na  drogach  wodnych  i  po-
wietrznych. Przez magazyny i inne budowle społeczne rozumiano zarów-
no państwowe pomieszczenia magazynowe, jak i zakłady, fabryki, insty-
tucje, kopalnie, szkoły, domy kultury itd. W pojęciu majątku państwowe-
go lub społecznego mieściły się traktory, urządzenia rolnicze, produkty 
przemysłowe i rolne. Według danych Zarządu NKWD Obwodu Kaliniń-
skiego z artykułu „dywersja” w 1937 roku i w pierwszej połowie 1938 
skazano 32 osoby, z czego na rozstrzelanie skazano 21.

Artykuł  58-10.  Artykuł  ten  zyskał  tragiczną  sławę  z  powodu 
ogromnej  liczby  skazanych  na  jego  podstawie  osób.  Prezydium Sądu 
Najwyższego RFSRR z 3 listopada 1933 roku i 13 kwietnia 1934 wpro-
wadziło uzupełnienia,  zgodnie z którymi  pod artykuł  58-10 podpadała 
agitacja przeciwko dyscyplinie pracy ze strony kołchoźników, osób „nie 
stawiających się do pracy i dezorganizujących kołchoz”, agitacja „kułac-

31 Ot CzK do FSB. Sbornik dokumientow i matieriałow po istorii organow gosu-
darstwiennoj biezopasnosti twierskogo kraja 1918-1998, Twer 1998 (wkładka). 
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kich elementów, mająca na celu udaremnienie prac przy wyrębie i spła-
wie drewna”. Dla udowodnienia tego przestępstwa nie miało znaczenia, 
czy dane przestępstwa kontrrewolucyjne  zostały popełnione  na skutek 
agitacji i propagandy, czy też nie. Uważano, że kontrrewolucyjna agita-
cja i propaganda może być ustna (rozmowy, wystąpienia, wykrzykiwa-
nie), pisemna i plastyczna (rysunki i plakaty), wyrażana poprzez sztukę 
(obrazy,  muzyka,  śpiew, inscenizacje) i wreszcie wyrażana poprzez ja-
kieś  znaki  symboliczne  i  działania.  Zamiar  popełnienia  przestępstwa 
mógł  polegać  na  samej  treści  wypowiadanych  słów  (np.  wypowiedzi 
przeciwko organizowaniu kołchozów, ciężkiej pracy, obciążających po-
życzek państwowych) lub na sytuacji, w jakiej dane słowa zostały wypo-
wiedziane.

Część 2 artykułu 58-10 – szczególnie ciężki rodzaj agitacji i propa-
gandy. Do okoliczności obciążających zaliczano również wykorzystywa-
nie uprzedzeń religijnych. Dlatego w latach 1937-1938 z artykułu 58-10 
aresztowano i skazano wielu duchownych i członków sekt. W obwodzie 
kalinińskim w 1937 roku i w pierwszej połowie 1938 z artykułu 58-10 
skazano 10 999 osób, spośród których na najwyższy wymiar kary – 4466 
osób.32

Artykuł  58-11.  Tak  sformułowany  artykuł  przyczyniał  się  do 
zwiększenia kręgu osób podejrzanych, powiększał ich odpowiedzialność. 
Za główne kryterium winy członka organizacji kontrrewolucyjnej, nawet 
przy braku dowodów jego udziału w poszczególnych akcjach przestęp-
czych,  uznawano zgodność  z  popełnionymi  przez  innych  uczestników 
bezprawnymi działaniami i zgodność z celami organizacji, o przynależ-
ność do której dana osoba była oskarżana. 

Przestępstwo przewidziane w artykule 58-11 uznawano za dokona-
ne, jeśli ustalono, że dana osoba tylko należała do kontrrewolucyjnej or-
ganizacji,  nie  wykluczano  pociągnięcia  do  odpowiedzialności  również 
współuczestników z artykułu 17 i z odpowiedniego artykułu kodeksu, na 
przykład za popełnienie aktu terrorystycznego z artykułu 17 i 58-8. W 
pojęciu „działalność organizacyjna” mieściło się również „werbowanie” 
osób do wykonania jakichś poleceń organizacji kontrrewolucyjnej. W ra-
porcie  „O efektach  pracy  Zarządu  NKWD Obwodu  Kalinińskiego  za 
okres od października 1936 do lipca 1938 roku”, przygotowanym przez 
naczelnika UNKWD Obwodu Kalinińskiego Nikonowa i złożonym Jeżo-
wowi, stwierdza się, że w obwodzie kalinińskim „ujawniono i zlikwido-
wano” ponad 150 kontrrewolucyjnych prawicowo-trockistowskich, bur-
żuazyjno-nacjonalistycznych, szpiegowsko-dywersyjnych, faszystowsko-
szpiegowskich,  oficerskich  powstańczych,  lewicowo-eserowskich  i  in-
nych organizacji.33 

32 Ibidem.
33 Archiwum Zarządu FSB Rosji na Obwód Twerski, f. 1, op. 1, jedn. 2, l. 28.
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Artykuł 58-12. Artykuł ten sprzyjał podsycaniu w społeczeństwie 
atmosfery  strachu,  wzajemnych  podejrzeń  i  donosicielstwa,  pozbawiał 
obywateli wolności wyboru i myśli. Świadek jakichś niejednoznacznych, 
odróżniających się od oficjalnego punktu widzenia, wypowiedzi musiał o 
tym złożyć doniesienie. W przeciwnym razie jemu samemu groziła odpo-
wiedzialność karna z tego artykułu. 

Artykuł  58-13.  Przewidziana  przez  ten artykuł  surowa odpowie-
dzialność  karna  była  wyrazem zemsty  klasowej  zwycięskiego  ustroju. 
Mętne określenie „aktywne działania i aktywna walka przeciwko klasie 
robotniczej i ruchowi rewolucyjnemu” pozwoliło na poddanie represjom 
prawie wszystkich byłych funkcjonariuszy policji i żandarmerii carskiej 
Rosji i Rządu Tymczasowego.

Artykuł 58-14. Wszedł w życie 6 lipca 1927 roku. Źródłem tego ar-
tykułu były akty normatywne z pierwszych lat władzy sowieckiej. Ko-
deks karny z 1922 roku nie wspominał o sabotażu kontrrewolucyjnym. 
W 1927 roku jednak ze względu na konieczność przeprowadzenia przy-
spieszonej  industrializacji  i  kolektywizacji  do  nowego ustawodawstwa 
karnego włączono przestępstwa, w których przewidziane byłoby stłumie-
nie ewentualnego oporu wobec realizacji postawionych zadań. Sabotaż 
mógł  mieć  miejsce  w dowolnej  dziedzinie:  przemyśle,  budownictwie, 
rolnictwie, ideologii, oświacie, sztuce. W okresie masowych represji do-
chodziło do zaniedbań jeśli chodzi o udowadnianie kontrrewolucyjnych 
zamiarów w sabotażu. Przestępstwo uważano za popełnione również w 
przypadku ustalenia faktu umyślnie  lekceważącego wykonywania obo-
wiązków służbowych. 

Inną  grupą  naruszeń  prawa,  zaliczanych  do  szczególnie  niebez-
piecznych, były przestępstwa przeciwko trybowi rządzenia (art. od 59-1 
do  59-13),  włączone  do  drugiego rozdziału  części  specjalnej  kodeksu 
karnego. Zakres stosowania tych artykułów w razie konieczności był in-
terpretowany bardzo szeroko i często stosowano je do uprawiania polity-
ki represyjnej. Na przykład w artykule 59-3 przewidziana była odpowie-
dzialność za bandytyzm; na pierwszy rzut oka podana była dokładna de-
finicja tego przestępstwa: 

Organizacja zbrojnych band i udział w nich oraz w organizowanych przez nie 
napadach na instytucje radzieckie lub prywatne lub poszczególnych obywateli, 
zatrzymywanie pociągów lub innych środków transportu i łączności.

Jednak dość szybko po zatwierdzeniu kodeksu karnego Prezydium 
Sądu Najwyższego RFSRR pozwoliło na kwalifikowanie jako bandyty-
zmu kradzieży sprzętu domowego kołchoźnikom przebywającym na pra-
cach polowych, jeśli kradzieże te były popełniane przez element wrogi 
klasowo. Taka praktyka była powszechnie stosowana w latach trzydzie-
stych wobec elementu kryminalnego jako środek zastraszania. Z oskarże-
nia o bandytyzm byli karani złodzieje, notoryczni chuligani, recydywiści. 
Z artykułu 59-3w można było rozpatrywać sprawy związane z wypadka-
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mi w transporcie samochodowym i na kolejach miejskich, jeśli dochodzi-
ło do nich na skutek naruszenia dyscypliny pracy przez kierowcę, motor-
niczego wagonu itp. 

Ludzie, którzy stali się niewinnymi ofiarami reżimu, byli pociągani 
do odpowiedzialności również z innych artykułów kodeksu karnego. Z 
artykułu  61 skazywano za odmowę wykonywania  obowiązków, zadań 
ogólnopaństwowych; z artykułu 72 – za podrobienie legitymacji lub in-
nych dokumentów zwalniających z jakiegoś obowiązku; z artykułu 82 – 
za uchylanie się od robót poprawczych, za samowolny powrót deporto-
wanych do miejsc objętych zakazem zamieszkiwania.

Za  zaostrzeniem  ustawodawstwa  nieuchronnie  następowało  za-
ostrzenie  polityki  karnej  ze  strony  organów  wykonawczych,  przede 
wszystkim OGPU–NKWD. Normy prawne stworzone w celu realizowania 
polityki Stalina i jego otoczenia, pod koniec lat trzydziestych przekształci-
ły organy bezpieczeństwa państwowego w trybunał inkwizycyjny.

10 lipca 1934 roku OGPU ZSRR zostało zlikwidowane uchwałą 
CIK ZSRR. Jego następcą stał się Główny Urząd Bezpieczeństwa Pań-
stwowego będący częścią składową ponownie utworzonego Ludowego 
Komisariatu  Spraw Wewnętrznych (NKWD). Do chwili  utworzenia  w 
styczniu 1935 roku obwodu kalinińskiego wszystkie rejony byłej guberni 
twerskiej podlegały operacyjnie UNKWD Obwodu Moskiewskiego i Ob-
wodu Zachodniego. Obwodowy Zarząd NKWD został utworzony 16 lu-
tego 1935 roku.  Do NKWD ZSRR oprócz  GUGB wchodziła  milicja, 
wojska ochrony granic i wojska wewnętrzne, straż pożarna, zarząd szos i 
inne. W październiku 1934 roku w gestię NKWD przekazano wszystkie 
zakłady pracy poprawczej Ministerstwa Sprawiedliwości i zrzeszono je 
w Główny Zarząd Obozów (GUŁag).  Na barkach NKWD spoczywało 
zapewnienie  porządku  rewolucyjnego  i  bezpieczeństwa  państwowego, 
ochrona  społecznej  (socjalistycznej)  własności,  podlegały  mu  również 
urzędy stanu cywilnego i straż graniczna.34

Tak więc w ZSRR został stworzony jednolity system zarządzania 
administracyjno-policyjnego, skupiający się na sprawach wewnętrznych 
kraju. Zabójstwo S.M. Kirowa stało się wygodnym pretekstem do uru-
chomienia  tej  machiny.  Kolegium  Sądowe  OGPU  zostało  zastąpione 
przez Kolegium Specjalne przy ludowym komisarzu  spraw wewnętrz-
nych, które było uprawnione do dokonywania deportacji, skazywania na 
zesłanie i na poprawcze obozy pracy na okres do 5 lat.

Rozkazem NKWD ZSRR z 27 maja 1935 roku w NKWD republik, 
krajów  i  obwodów  zostały  utworzone  trójki  NKWD–UNKWD,  które 
miały takie uprawnienia jak Kolegium Specjalne. W skład trójki wcho-
dzili: naczelnik UNKWD, naczelnik zarządu milicji i prokurator obwo-
dowy. Rozkazem NKWD ZSRR z 30 lipca oprócz już działających orga-

34 A.I. Kokurin, N.W. Pietrow, NKWD: Struktura, funkcii, kadry (1934-1938gg.), 
w: „Swobodnaja Mysl”, 1997 nr 6, s. 105, 107, 108. 
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nów pozasądowych utworzono krajowe, republikańskie i obwodowe trój-
ki, których członkami byli sekretarz komitetu obwodowego WKP(b), na-
czelnik Zarządu NKWD i prokurator obwodowy. W 1937 roku powołano 
także komisję składającą się z ludowego komisarza spraw wewnętrznych 
i prokuratora ZSRR (dwójka). Trójki i dwójki miały prawo skazywania 
na najwyższy wymiar  kary.  W taki sam sposób mogły działać trójki i 
dwójki w krajach i obwodach. Te organy pozasądowe zostały zlikwido-
wane w listopadzie 1938 roku. Od tego czasu do 1 września 1953 roku w 
organach bezpieczeństwa państwowego funkcjonował jedyny organ po-
zasądowy – Kolegium Specjalne.

Badając ustawodawstwo RFSRR i ZSRR z okresu represji trzeba 
mieć na uwadze,  że stosowanie w praktyce istniejących norm ustawo-
dawczych było jak gdyby sprawą wtórną. Organy wykonawcze – WCzK, 
OGPU, NKWD – często działały na podstawie osobistych poleceń Stali-
na, uchwał partyjnych, mnóstwa osobistych rozkazów, instrukcji, okólni-
ków. Ich niewykonanie, najmniejsze odstępstwo od terminów, normaty-
wów, limitów było surowo karane. Ci, którzy wypowiadali własne opi-
nie, a tym bardziej wyrażali sprzeciw, sami natychmiast stawali się „wro-
gami ludu”. Rozkazy NKWD ZSRR zalecały przeprowadzać aresztowa-
nia jako operacje według specjalnie przygotowanych planów, jednocze-
śnie we wszystkich regionach kraju. „Masowa operacja likwidacji byłych 
kułaków, kryminalistów i innych elementów antyradzieckich” na terenie 
ówczesnego obwodu kalinińskiego, zgodnie z rozkazem nr 00447, rozpo-
częła się w sierpniu 1937 roku. Cały obwód został podzielony na 10 tery-
torialnych sektorów operacyjnych „obsługujących” kilka rejonów i 2 sek-
tory, za które odpowiedzialny był Zarząd Milicji Robotniczo-Chłopskiej i 
Oddziału Miejsc Pozbawienia Wolności. Aresztowania przeprowadzano 
siłami  funkcjonariuszy  milicji  i  Urzędu  Bezpieczeństwa  Państwowego 
(UGB). Do pomocy skierowano i przydzielono do rejonów 100 kursan-
tów – żołnierzy wojsk ochrony pogranicza i 20 słuchaczy szkoły dosko-
nalenia kadry dowódczej ochrony granic NKWD. Zawczasu zostały spo-
rządzone  spisy  osób  podlegających  aresztowaniu.  Od  lipca  1937  do 
kwietnia 1938 roku na terenie obwodu kalinińskiego zgodnie z rozkaza-
mi NKWD ZSRR nr 00485, 00593, 49990, 50215 z 1937 roku i nr 202 z 
1938 roku oraz innych przeprowadzono operacje mające na celu „rozgro-
mienie kontyngentu szpiegowsko-dywersyjnego” składającego się z Po-
laków, Niemców, harbińczyków, Łotyszy, Greków, Irańczyków, Finów, 
Estończyków, Rumunów, Czechosłowaków i Afgańczyków. 

Aresztowania w ramach tych operacji często nawet nie uzyskiwały 
formy urzędowej w postaci założenia spraw karnych, lecz kończyły się 
sporządzeniem tzw. spisów albumowych i przekazaniem ich na rozpa-
trzenie trójce. „Operacje” były ściśle tajne, ale towarzyszyła im umiejęt-
nie i powszechnie rozsiewana histeria na punkcie „wzmożenia czujności 
bolszewickiej”  i  „rozpoznawania  wrogów ludu,  jakkolwiek  by się  oni 
maskowali”.  Na licznych wiecach i zebraniach przyjmowano rezolucje 
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nakładające  piętno  „zdrajców”,  wzywające  do  rozstrzelania  ich  jak 
„wściekłe psy”, wychwalające „karzący miecz dyktatury proletariatu” i 
„bystrookiego narkoma”. Charakterystyczne jest, że w samym apogeum 
represji w ciągu 4 miesięcy do stycznia 1938 roku tylko z 30 rejonów w 
obwodzie  wpłynęło  do  UNKWD  2550  oświadczeń,  „pomagających 
ujawnić  kontrwywiadowcze  formacje  i  zdemaskować  pozostałe  grupy 
wrogów ludu”.35

Masowe stosowanie terroru stało się więc środkiem służącym kie-
rowaniu społeczeństwem, zniszczeniu w latach trzydziestych wszystkich 
instytucjonalnych  form  życia,  dających  człowiekowi  niezależność  od 
państwa (takich jak własność prywatna, cerkwie, oświata humanistyczna 
itd.). Ustawodawstwo represji miało charakter zideologizowany i przy-
czyniało się do wprowadzenia w kraju reżimu totalitarnego.36

Z języka rosyjskiego
tłumaczyła Ewa Rybarska

35 Archiwum UFSB na Obwód Twerski, f. 1, op. 1, jed. 9, l. 8.
36 Od redakcji „Zesłańca”: tekst ten pochodzi z książki pt.  Kniga pamiati żertw 

politiczeskich represji Kalininskoj obłasti. Martirołog 1937-1938, t. I, Miednoje 2005 
(Wyd. Alba).
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