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Hoofdstuk 4.     Het door het hindoeïsme gevormde recht en het recht van Indië

officiële naam: Bharat (En. India). Data: 3.287.000 km2; ca. 1.050.000.000 inw (2003). Etnische samenstelling:
Indo-ariaans 72 %, 25 % Dravidisch, 3 % Mongoolse volkeren. Godsdienst: ca 81 % Hindoe s.s., 12 % Moslims
(d.i. 120 miljoen), ca. 2,6 % christenen (waarvan ca. 18 miljoen katholieken), 2,5 % Parsi (Zorastriërs), 2 %
sikhs (ca. 20 miljoen), verder Boeddhisten (ca. 0,7 %), Jaïns (ca. 0,5 %). 18 officiële talen, waarvan Hindi
gesproken door ca. 30 % , verder Bengali, Marathi, Konkani (recent erkend), Gujarati, Sindhi, Punjabi of
Panjabi, Oriya (in Orssa), Urdu (Mogolvariant van het Hindi), Nepali (recent erkend), Assamiya (Assamees) en
Sanskrit als Indo-Arische talen, het Kashmiri als een indo-europese taal van een andere familie, Tamil,
Malayalam (in Kerala), Kannada (in Karnataka), en Telugu (in Andra Pradesh) als Dravidische talen, en het
Manipuri als Tibeto-Birmaanse taal (recent erkend). Hindustani is een mengvorm van Hindi en Urdu. Engels
heeft een bijzondere status in de overheid. Er zijn nog 228 andere talen en honderden dialecten; in totaal zijn er
33 talen met meer dan 100.000 sprekers (waaronder Ao in Nagaland, Nissi in Arunachal Pradesh, Mizo in
Mizoram, Khasi en Garo in Meghalaya).

Afdeling 1.   Indië

1.1.  Algemene geschiedenis van de cultuur en het recht in Indië

De geschiedenis van het indische recht kan in 4 periodes worden ingedeeld:
1. van de vedische beschaving naar het klassieke hindoe-recht (tot 200-600) (de periode
parallel aan het Romeinse recht);
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2. het post-klassieke hindoerecht tot de 17e/18e eeuw (met onder andere de islâm-bezetting);
3. de Britse periode vanaf begin 18e eeuw;
4. de periode sinds de onafhankelijkheid van Indië en Pakistan (sinds 1947).

1.1.1.  De Vedische beschaving

Om Indië te begrijpen is het wezenlijk te beseffen dat we te doen hebben met een beschaving
en maatschappij die - misschien op China na - de oudste (nu nog bestaande) ter wereld kan
worden genoemd; men kan dit gemakkelijk begrijpen door vergelijking met het Midden-
Oosten, een regio die talloze beschavingen heeft zien opkomen en verdwijnen (waarvan enkel
de in de 7e eeuw n.C. ontstane islâm een vergelijkbare overleving en continuïteit heeft als de
Indische, maar zij is véél jonger dan de Indische).

De oudste geschreven bronnen van de Bharata (Hindoe, Indische1595) beschaving zijn de
Veda’s, waarvan sommige tot tegen 4.000 jaar oud (d.i. 2000 vC) kunnen zijn (zie verder
onder 4.1.2.). De Vedische cultuur is wellicht de oudste cultuur die niet meer zuiver
“chtonisch” kan worden genoemd1596. Volgens de overgeleverde opvattingen zou de Vedische
cultuur de cultuur geweest zijn van de “Aryans”, d.i. de Indo-europese volkeren die in de
eerste helft van het tweede millennium v.C. vanuit Centraal-Azië onder meer in  Bharat /
Indië en Iraan (het woord Iraan komt van Aryan) zouden zijn gemigreerd1597. De Aryans die
zich in Iraan vestigden schreven daar de “Avesta”, het heilig boek van de oud-Iraanse
godsdienst1598. Andere Indo-europese volkeren vestigden zich in Europa1599: Grieken, Italiërs,
Keltische, Germaanse en Slavische volkeren. Allen kenden een hoofdzakelijk polytheïstische
religie.

Wat er ook precies van de migratie zij1600, de Indische beschaving had in ieder geval reeds
meer dan 3500 jaar geleden zijn centrum in de “Vedische cultuur” in Noord-Indië, die
vandaaruit de andere volkeren en culturen van Indië op een complexe manier integreerde
(zonder te homogeniseren), uiteindelijk in een de hele maatschappij van het Indische
subcontinent omvattend kastenstelsel. Deze integratie gebeurde met behoud van vele tradities
van de geïntegreerde stammen (als zgn. “kleine tradities”), maar tevens een herinterpretatie
ervan in het licht van de vedische religie (de zgn. “grote traditie”). Zo bestond reeds in de
oudheid een duidelijk besef van Indië als een culturele eenheid (met het Sanskriet als
cultuurtaal en een heel-indische priesterkaste). Aan deze socio-culturele integratie

                                                  
1595 Indië/Hindoe is de Perzisch-Griekse naam van het land en volk, afgeleid van de rivier de Indus (Sindhu);
inheems heet het land Bharat, adjectief Bharata. Het is pas in recente tijden dat woorden als Hindoe door henzelf
worden gebruikt.
1596 Onder meer op gebied van stedenbouw (riolering, waterleiding), techniek (windmolens, metaalbewerking,
paardenkoetsen), sterrenkunde, wiskunde en taalkunde (schrift) was de vedische beschaving bijzonder
ontwikkeld.
1597 Wat nog niet betekent dat de omschrijving van zichzelf door de Vedische beschaving als ariaans impliceerde
dat men deze cultuur etnisch definieerde; in tegendeel betekende aryan veeleer gewoon “edel” of "deugdzaam"
in de zin van “beschaafd”, of concreter: levend volgens de vedische cultuur, en kon elke etnische groep in
beginsel in die beschaving of cultuur geïntegreerd worden. De etnische betekenis van het woord "aryan" is
veeleer ene uitvinding van de 19e eeuw
1598 Zie hiervoor onder meer http://www.avesta.org/avesta.html.
1599 En dit ongeacht de discussie of dit vanuit Centraal-Azië dan wel vanuit Turkije gebeurde.
1600 Noord-West-Indië kende reeds in het derde millenium v.C. een hoogstaande cultuur, met als bekendste
opgegraven stad Harappa (vandaar ook Harappa-beschaving genoemd); historici twisten over de vraag of die
beschaving indo-ariaans was of niet (het eerste zou de thesis van de  arische migratie versterken, het tweede juist
niet).
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beantwoordde overigens slechts gedurende korte perioden een politieke eenheid1601, onder
meer onder de Maurya-dynastie rond de 4e eeuw vC1602 en onder Samudra Gupta (ca. 200
nC).

We bespreken op de eerste plaats algemene kenmerken van het hindoeïsme (dat zichzelf
Sanatana Dharma (eeuwige ordening) of Bharata Dharma (Indische ordening) noemt) als
wereldbeschouwing/religie/filosofie en vervolgens het socio-culturele systeem van het
hindoeïsme, nl. het kastenstelsel.

1.1.1.1.  Religieuze leer1603

Het hindoeïsme als religie kent geen hiërarchie, geen centraal gezag, en zeer weinig dogma.
Er is niet één wijze om de waarheid te begrijpen, er zijn vele mogelijkheden; daarom kan ook
het goddelijke op vele wijzen begrepen en uitgedrukt worden en kent de indische religie in die
zin vele goden (polytheïsme) en vele stromingen1604. Essentieel voor het hindoeïsme is deze
tolerantie: het sluit uiteenlopende vormen van godsdienst in (met uitsluiting alleen van
diegene die pretenderen de enige te zijn, dus met name van het westerse monotheïsme).
Binnen het hindoeïsme zijn er dan ook zeer vele stromingen die elkaar als hindoe erkennen.

Gemeenschappelijk is bv. de opvatting van de dharma of wet / ethiek (zie verder), de leer van
de reïncarnatie (en van de moksha als verlossing uit de reïncarnatie) en van het karma (lot,
ziel). De indische religie is een - doorheen de Vedas - filosofisch sterk verderontwikkelde
vorm van polytheïsme. De meeste stromingen erbinnen zijn polytheïstisch gebleven (met vaak
een bijzondere voorkeur voor één bepaalde god), maar niet alle. Een van de oudste
filosofische richtingen, de Mimansa, daarentegen beschouwt de goden juist veeleer als
symbolen dan personen.

De oudste faze van het hindoeïsme is het vedisme. Als reactie tegen de dan heersende
opvattingen in het vedisme zijn in de zesde eeuw v.C. als afscheuring / reformatie het
boeddhisme1605 en het jaïnisme1606 ontstaan. Tegenover deze wereldverzakende ascetische
tradities (men zou kunnen spreken van monnikentradities) heeft zich dan meer in de vedische
traditie het Brahmanisme ontwikkeld als een wereldbeamende traditie (zo men wil een

                                                  
1601 vgl. Europa dat slechts onder het Romeinse keizerrijk en later onder Karel de Grote een zekere politieke
eenheid bezat.
1602 Waarvan vorst Chandragupta (4e eeuw v.C.) en zijn zoon Ashoka Maurya (ca. 300 v.c.) heersten over het
grootste deel van Indië (behalve het Zuiden en het Noordoosten).
1603 Een toegankelijke inleiding van enkele belangrijke maatschappelijke aspecten vindt men in K. ELST, De
moord op de Mahatma, Davidsfonds Leuven 1998, i.h.b. p. 13 v.
1604 De 14e eeuwse wijsgeer en theollog Madhacacharya (1197-1276) onderscheidde in zijn werk Sarva
Darshana reeds 14 verschillende hindoestromingen.
1605 Gesticht door prins Siddharta (voornaam) Gautama (familienaam), bijgenaamd de Boeddha (de Ontwaakte),
ook genaamd Sjakja-Moeni (de asceet van se Sjakja-clan), ° ca. 563 v.C. Het boedhisme streeft naar het bereiken
van een toestand van "bodhi", d.i. "ontwaking", wat een wegtrekken uit samenleving vereist veeleer dan een
plaats innemen (en verantwoordelijkheid opnemen) in de samenleving. Het boeddhisme werd een elitereligie die
door vorsten werd gesteund, en zelfs staatsgodsdienst werd onder koning Ashoka Maurya (ca 300 v.C.). Het
boeddhisme verspreidde zich de volgende eeuwen vanuit Indië over Sri Lanka en Zuidoost-Azië (deze stroming
noemt men de Therevada, de weg van de ouden) en later naar China, Vietnam en Japan (de Mahayana-strekking,
d.i. het "grote voertuig") en Tibet en Nepal (de Vajrayana-strekking, d.i. het "diamanten voertuig", onder leiding
van de Dalai Lama). In Indië zelf verminderde de invloed ervan ten gunste van een herlevend hindoeïsme. De
leer van Boeddha werd mondeling overgeleverd; het neerschrijven ervan gebeurde kort voor de tijd van Christus.
1606 Jaïns zijn de volgelingen van Vardhamana ook genaamd Mahavira Jina (ca. 500vC, eigenlijk een eponiem);
het jaïnisme is een in oorsprong zeer ascetische, pacifistische en vegetarische secte, die zich beroepsmatig alleen
met handel bezighoudt.
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priestertraditie) (zij het later ook met een kloosterwezen)1607. Het brahmanisme is wat wij het
hindoeïsme noemen in een engere zin, en is gebaseerd op het hieronder besproken
varnashrama. “Brahmaan” (priester) betekent oorspronkelijk iemand die de rituele formules
kent en aldus in staat is de rituelen perfect uit te voeren. Hanteert men de term hindoeïsme in
een ruimere zin, dan horen ook het boeddhisme, het jaïnisme, het in de 15e eeuw ontstane
sikhisme1608 en andere heterodoxe, soms ook atheïstische stromingen (het boeddhisme is in
zekere zin ook atheïstisch) erbij.

Waar het hindoeïsme dus zeer pluralistisch is op het gebied van "geloof" (er bestaat geen
hindoe-"belijdenis"), wordt wel groot belang gehecht aan de instandhouding van de rituele en
ethische orde, samengevat in de term "dharma" (zie verder).

1.1.1.2.  Kastestelsel.

1.1.1.2.1.  De jati

De hindoesamenleving bestaat uit duizenden “jati” of geboortegroepen1609, waarvoor de
Portugezen die Indië aandeden het woord casta (kaste)1610 gingen gebruiken. Het is dus een
groep waartoe men door afstamming behoort en die het kenmerk heeft een endogame groep te
zijn, d.w.z. een groep waarbinnen men ook huwt en kinderen krijgt (in een extremere vorm
beperkt het niet alleen de personen met wie men het bed kan delen maar ook waarmee men de
tafel kan delen). Het is daardoor ook een groep waartoe men zijn hele leven behoort (vgl.
verder de gevolgen daarvan in het kastestelsel). Het bestaan van dergelijke jati houdt
overigens nog geen verticale classificatie in tussen deze groepen (zie hieronder). Dergelijke
geboortegroepen zijn niet typisch voor de hindoesamenleving, maar normaal in alle tribale
samenlevingen1611, en vinden we omzeggens steeds in combinatie met een incestverbod (w.b.
te naaste familieleden), waardoor elke endogame groep uit exogame clans bestaat (die in Indië
gotra’s worden genoemd). Typisch is wel dat bij integratie van de talloze stammen in de
hindoesamenleving zij precies een grote mate van autonomie behielden, met eigen
gewoonten, goden en rechtspraak. De hindoesamenleving was dus niet alleen politiek niet
gecentraliseerd, maar ook cultureel een eenheid-in-verscheidenheid.

                                                  
1607 De belangrijkste hindoe-monnikenorde, de Dashanami (tiennamige), werd ca. 800 nC opgericht door
Shankara.
1608 De sikhs (Sikh is Punjabi voor leerling) zijn in oorsprong een mede door de islâm beïnvloedde
monotheïstische en vrije egalitaristische secte binnen het hindoeïsme, die zich vandaag een aparte religie achten
(zonder priesterkaste, met verwerping van het varanstelsel, en zonder ascese-ideaal, maar toch met een aparte
"orde" van strijders die ingewijd zijn en strikt de regels volgen). Deze werd gesticht door goeroe Nanak Dev (°
1469 + 1539) en na hme komende goeroes (in toteel wordt er een reeks van 10  goeroes erkend). De 5e sikh Guru
compileerde de hymnen en gebeden van de goeroes in 1604 tot het "Sri Guru Granth Sahib", een heilig boek. Het
origineel handschrift daarvan wordt Pothi Sahib genoemd (en bewaard in Kartarpur). De 10e goeroe compileerde
een uitgebreide uitgave van dit Granth Sahib en institueerde het in 1708 als zijn eeuwige opvolger; aldus is er na
de 10 goeroes geen goeroe meer erkend, tenzij dan het heilige boek als levende goeroe. De meeste teksten zijn in
Punjabi, enkele in Hindi, Perzisch of Sanskriet en geordend volgens het soort melodie (Raga) waarmee ze
gezongen worden. Het origineel ging verloren in 1762. Er ligt een kopie ter lezing in elke Gurdwara (sikh-
tempel), met als belangrijkste de Harmiandir Sahib (gouden tempel) in Amritsar (Punjab). Een Engelse vertaling
is te vinden op http://www.sikhs.org/english/frame.html.
1609 Wat in het Latijn gens werd genoemd of eventueel natio, en in het Grieks genos
1610 Zie voor dat begrip de bespreking bij Spanje.
1611 Het vindt zijn oorsprong wellicht in de voorouderverering: endogamie verzekert dat de voorouderverering
door de nakomelingen niet minstens ten dele naar voorouders van een andere groep gaat. Vgl. verder K. ELST,
De moord op de Mahatma, p. 16.



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2006

696

Ten tweede zijn de jati in de hindoesamenleving ook beroepsgroepen met een relatief
monopolie op bepaalde beroepen. Historisch is het niet zo duidelijk of die beroepsgroepen
ontstaan zijn uit bestaande endogame groepen, dan wel omgekeerd jati ten dele ontstaan zijn
uit beroepsgroepen die enkel onder elkaar gingen huwen (vgl. de gilden in ons Ancien régime,
die, vanuit een arbeidsdeling ontstaan, vaak ook erfelijke groeperingen waren geworden).

1.1.1.2.2.  Het kleurenstelsel (Varnashrama)

Ten derde, en daarmee wordt deze maatschappelijke organisatie tot het voor de
hindoesamenleving typische kastestelsel (Varna Vyavastha of Varna Shrama), wordt elk van
deze jati ook, op basis van de kenmerken van de groep (beroep, gewoonten, levenswijze)
geklasseerd (status toegekend) onder één van de 4 kleuren (varna) van de rituele of sacrale
orde1612, in hiërarchische orde:
- de b r a h m i n s  of brahmana’s (brahmanen) (oorspronkelijk priesters, d.i. ritus- en
schriftgeleerden), nu ca. 5% bevolking;
- de kshatriya’s (oorspronkelijk krijgers en ambtenaren), nu ca. 4 % bevolking;
- de vaishya’s (oorspronkelijk de zelfstandige boeren en kooplieden, later de burgerij), nu ca.
4 % bevolking;
- de shudra’s (oorspronkelijk de land- en huisarbeiders, later arbeiders en ambachtslieden).
De drie hoogste kleuren zijn diegene die de religieuze (vedische) inwijding ontvangen1613

(zodat ook alle niet-hindoes (ca. 16 %) in beginsel shudra zijn, vermits niet-(in)gewijd). De
shudra's nemen door dit gebrek aan inwijding dus niet volledig deel aan de vedische (aryan)
cultuur; zij nemen eraan deel door hun kasteplichten na te komen en door een beroep te doen
op brahmanen (priesters) voor de vervulling van de rituelen.

Binnen de varna van de shudra is nog een onderscheid gegroeid1614 tussen de eigenlijke
shudra’s (nu ca. 46 % van de bevolking), de “Adivasi” of tribalen (ca 8 % bevolking), en de
zgn. onreine jati of “onaanraakbaren” (untouchables) (ca. 16% van de bevolking). De Adivasi
of tribalen zijn groepen die een duidelijk afzonderlijke etnische afkomst behouden hebben
(terwijl de overige kasten niet als etnische groepen kunnen geduid worden)1615. De
onaanraakbaren noemt men “avarna” (kleurlozen) (verkeerd vertaald door kastelozen: ze
behoren natuurlijk ook tot een kaste (jati)); officieel heten zij “scheduled classes” (SC)1616,
d.i. achtergestelde kasten. Het gaat  traditioneel om de jati met de onrein geachte beroepen
(vnl. beroepen die systematische omgang inhouden met organische materie die

                                                  
1612 Etymologisch is varna verwant aan verf, oude woord voor kleur. Met huidskleur heeft de varna in het gheel
niets te maken.
1613 Daarom worden zij ook dwija’s genoemd, d.i. tweemaal geborenen (born again).
1614 Het zijn voornamelijk de Britten die Sudra's en Untouchables als twee verschillende klassen zijn gaan
beschouwen.
1615 Vaak beschouwt men hen als de afstammelingen van de zgn. oorspronkelijke, d.i. voor-arische inwoners van
Indië, wat evenwel eveneens betwist is.
1616 Ze worden ook Dalits (“gebrokenen”, "verdrukten") genoemd, een term gemaakt door hindoehervormers uit
de herlevingsbeweging Arya Samaj (gesticht in 1875 door Swami Dayananda Saraswati, die terug wou naar de
oorspronkelijke vedische bronnen (ad fontes !), van voor de verstarring van het kastestelsel en op basis daarvan
de kastediscrminatie bestreed; zie uitvoeriger K. ELST, De moord op de Mahatma, p. 49 v.), maar nu vooral
gebruikt door de politiek meest revindicatoire beweging onder hen (met als leider dr. Bhimrao Ambedkar (1891-
1956), India’s eerste minister van justitie na de onafhankelijkheid, die overigens kort voor zijn dood met
honderdduizenden volgelingen overstapte naar het boeddhisme om uit het kastestelsel te stappen). Vele anderen
leden van de Scheduled Classes appreciêrend eze term echter niet. Men spreekt ook soms van Pariah, naar de
naam van één zo'n jati (de trommelaarsjati van de Paraia).
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desintegreert1617) en leden van andere kasten dienden op zeer strikte wijze elk contact met hen
te mijden op straffe van zelf onrein te worden.

Dat er een dergelijke functionele stratificatie bestaat (volgens de maatschappelijke functie die
men uitoefent), is ook al niet zo eigen aan de hindoesamenleving (denken we aan de drie
standen van het Ancien régime), wel de combinatie van jati en varnastelsel, waardoor niet
individuele personen werden geklasseerd maar wel endogame groepen1618. De verticale
stratificatie van endogame jati heeft namelijk ook tot gevolg dat er geen individuele sociale
mobiliteit mogelijk is tijdens het leven, aangezien men (behoudens uitzonderingen1619) tijdens
het leven in beginsel niet van jati kan veranderen (dit is enkel mogelijk door de
wedergeboorte na een deugdelijk leven); dit sluit sociale mobiliteit van een jati als geheel
echter niet uit (als groep kan men dus wel zijn status verhogen, individueel niet).

Overigens is het varna-stelsel in beginsel géén sociale stratificatie (rijk - arm), maar wel een
religieuze stratificatie van reinheid en onreinheid1620. De kaste waartoe men behoort bepaalt
iemands graad van reinheid of onreinheid, en daarmee ook de gestrengheid van de
reinheidsregels die men moet naleven, waaruit bv. volgt welke beroepen men al dan niet mag
uitoefenen. Bv. de priesterkaste (brahmanen) is de hoogste kaste en moeten zich dus aan de
strengste regels houden omdat zij het reinst moeten leven1621 (in het traditionele
hindoestrafrecht worden zij voor eenzelfde vergrijp dan ook vaak strenger gestraft dan leden
van andere kasten). De onaanraakbaren worden kleurloos (avarna) genoemd, omdat zij onrein
(mogen) leven, géén regels hoog te houden hebben en daarom geen “verve” hebben. Een jati
kan in beginsel haar status verhogen door strengere regels in te voeren en in acht te nemen.
Traditioneel heeft elke kaste immers haar eigen regels en haar eigen rechtspraak.

Het kastenstelsel leidde aldus tot een gedifferentieerde, maar wel geïntegreerde sociale orde:
de kasten leefden niet louter naast elkaar, van elkaar afgesloten, maar hadden elk hun plaats in
de sacrale ordening van de samenleving. Leden van de ene kaste waren weliswaar in zeer
sterke mate “uitgesloten” van aktiviteiten van de andere kasten, maar elke kaste had daardoor
op zijn beurt ook bepaalde voorbehouden activiteiten, waarbij zij de concurrentie van leden
van andere kasten niet moesten dulden. Toch waren de lusten en lasten - en ook de rechten -
zeer ongelijk verdeeld.

1.1.2.  De oude bronnen: Veda en Smriti

                                                  
1617 De onaanraakbaarheid komt voort uit een radicalisering van het taboe op omgang met de doden. Deze
radicale opvatting lijkt veeleer te zijn ontstaan in de Dravidische beschaving van Zuid-Indië (Tamils) en
vandaaruit verspreid te zijn over Indië in de eerste eeuwen van onze jaartelling. Zie K. ELST, De moord op de
Mahatma, p. 22-24. De onreine kasten werden geacht in contact te staan met de krachten der duisternis. Wie met
hen in aanraking kwam, was tijdelijk "besmet" met onreinheid en diende een rituele wassing te doen.
1618 Zo bv. werd men in het Ancien régime geen lid van de clerus door geboren te worden uit priesterouders. In
de islâm is een niet-moslim per definitie onrein, maar hij kan daaraan ontsnappen door zich tot de islâm te
bekeren.
1619 In de oudheid kon men via een reinigings- en inwijdingsritueel (vratyastoma) opgenomen worden in één van
de drie hogere varna; later werd dit nog aanvaard voor niet-hindoes (moslims of christenen) die uit een jati
afstamden en wilden terugkeren naar het hindoeïsme. Vanaf 1875 ging de hindoe-herlevingsbeweging Arya
Samaj dit toekennen op grote schaal aan hindoebekeerlingen en uitgestotenen, om hen terug volwaardige hindoes
te laten worden (zie K. ELST, De moord op de Mahatma p. 18).
1620 Het onderscheid tussen rein en onrein speelt in vele religies een rol, het sterkst in het jodendom en de islaam
naast het hindoeïsme. In het christendom bestaat er wel morele reinheid en onreinheid, maar is in zeer grote mate
afstand genomen van de indeling van de dingen in rein en onrein.
1621 Zo bv. moeten zij een volledig bad nemen vooraleer te bidden of de Veda’s (heilige teksten) te lezen.
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1.1.2.1.  Veda’s

De oudste bronnen van de hindoebeschaving zijn zoals gezegd de Veda’s, waarvan sommige
tot tegen 4.000 jaar oud (d.i. 2000 vC) zouden kunnen zijn, andere dateren van enkele eeuwen
v.C.

De Veda’s zijn neergeschreven in 4 boeken, waarvan de Rik (Rig-veda1622) het oudste is, en verder de volgende
3: Yajus (Yajur-veda), Saman (Sarna-veda) en als jongste de Atharra (Arthava-veda). De oudste dateren van
voor de tijd waarin de aryans zouden gemigreerd zijn en zouden dus volgens de traditionele opvatting uit
Centraal-Azië stammen1623. De jongste dateren van de na de brahmaanse contrerformatie van de zesde eeuw v.C.
Ze zijn geschreven in Sanskriet (een oude indo-europese taal).

Ze omvatten nauwelijks of geen recht, en des te meer poëtische teksten: spreuken, liederen,
riten en verhalen (de Purana’s (“oudheden”, met historisch-mythische verhalen) en de
Itihasa’s (de epen, d.i. de grote epische verhalen, met daarin echter ook belangrijke niet-
verhalende delen; belangrijkste epos is de Mahabharata - met als onderdeel de beroemde
hymne Bhagavad Gita)1624 en de Ramayana); het laatste deel van elk van de Vedas wordt
gevormd door Oepanisjaden (meer filosofische en dogmatische teksten).

Zij worden ook “Sruti” (a. Shruti) genoemd, d.i. “het gehoorde” (tegenover de “Smriti” als
“het herinnerde", waarover hieronder meer). Ze zijn anoniem, zeggen niets over de persoon
die ze zou geschreven hebben of door wie ze zouden neergeschreven zijn (vgl. daartegenover
de Bijbelboeken, de Korân, enz.), en bevatten evenmin iets over de plaats of tijd waarin ze
zouden geschreven zijn – m.a.w. ze zijn ruimte- en tijdloos. Het is een openbaringsbron, maar
men merkt al dadelijk dat ze van een heel andere aard is dan de Toraah of de Korân: de
openbaring is niet door rechtstreeks door (de ene) God gedicteerd, ook al gaat het om het
“gehoorde”. Voor “Sruti” zowel als “Smriti” (zie hieronder) geldt dat voor zover het teksten
betreft die op de goden zouden teruggaan, door de goden zouden verteld zijn geweest, het
geen bevelen zijn van de goden, maar verhalen die de goden vertellen over oude
gebeurtenissen en vooral over de handelingen, regels, praktijken van de mensen. De waarheid
wordt niet door een god gedicteerd, maar openbaart zichzelf; de goden zijn er slechts de
boodschappers en bewakers van; het goddelijk is ook niet éénmalig geopenbaard, maar
openbaart zich regelmatig opnieuw. De verhouding tussen goden en mensen in de Sruti en
Smriti staat veel dichter bij Oud-Griekse opvattingen (ook een polytheïstische indo-europese
religie) dan bij die van de monotheïstische religies1625.

De filosofie die zich op basis van de Veda’s ontwikkeld heeft wordt Vedanta genoemd.

1.1.2.2.   Smriti: soetra’s en sastra’s

De Veda’s werden onderwezen door de Brahmanen (priesterkaste) (aldus werd de vedische
beschaving een brahmaanse). Naast de oudste teksten, de Veda’s, ontstond een rijke orale
traditie, materiaal dat van generatie tot generatie werd doorverteld. Veel hiervan werd

                                                  
1622 De teksten werden in Noord-Indië geschreven in de periode van 2000 tot 1500 v.C; de bundeling in huidige
vorm geschiedde ca. 600 v.C. De teksten van de Veda’s en engelse vertalingen ervan zijn te vinden op
http://www.sacred-texts.com/hin/index.htm en op http://www.swaveda.com/Religion/Vedas/Vedas.htm. Zie ook
http://eawc.evansville.edu/inpage.htm.
1623 Over die ariaanse migratie bestaat er vandaag onder indo-historici overigens veel betwisting.
1624 De Mahabharata werd rond het jaar O in de huidieg vorm gecompileerd op basis van oudere versies. De
Bhagavad Ghita is een leerdicht dat als een synthese van de brahmaanse werelbeschouwing kan worden gezien.
1625 Vraagt ook Homeros niet aan de muzegodinnen om hem de verhalen over goden en mensen in de Trojaanse
oorlog te vertellen (de Ilias begint: menin aedei thea ...: vertel me, muze, ...).
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voorgesteld als herinneringen aan oude Veda’s, die al dan niet verloren zouden zijn gegaan, of
bestaan uit andere eeuwenoude, mondeling doorgegeven rituelen en verhalen. Men noemt dit
de “Smriti”, het herinnerde (sanskriet, met dezelfde stam als het Lat. memoria, herinnering).
In werkelijkheid vertolkten zij natuurlijk ook vaak gewijzigde opvattingen en gebruiken (en
met name het kastestelsel, dat als dusdanig in de Veda’s nauwelijks te vinden is). Deze orale
traditie (zogenaamde “herinnering”) werd neergeschreven door de brahmanen in de
“klassieke” periode1626, voornamelijk in twee poëtische vormen:

- de soetra’s (sutra), in de vorm van spreuken, regels, maximen, vooral tussen 800 en 200 v.c.;

- de sastra’s, dit zijn leerboeken in metrische vorm, vooral tussen 300 v.C. en 400 n.C.
(instructieboek, leerboek of handboek in de zin van de “Instituten”1627 – in de tijd is dit ook de
periode van het klassiek romeins recht).

De Smriti behandelden de 3 domeinen van kennis en kunde (theoretische en praktische
wijsheid)1628 (leer van de "trivarga" of drie doeleinden in het leven), namelijk dharma, artha,
kama, waartussen er in die volgorde ook een hiërarchie geldt.

1° Dharma: recht, plicht; deugd, ethiek (vergelijk het even veelduidige Latijnse woord ius);
dharma is op de eerste plaats de kosmische ethische wet, die in de wereld werkzaam is deze
ordent tot kosmos; het is de wet die ons draagt en ons beschermt; in hoofde van een persoon is
het de plicht om die wet te beleven en na te leven, om zijn leven overeenkomstig de dharma
te ordenen; het is ook de innerlijke kracht om naar het goede te streven. Deze plichten
verschillen naargelang iemands stand (varna) en levensstadium (asrama zoals initiatie
(onvolwassenheid), volwassenheid, kluizenaarschap, ascetisme). In de indische filosofie gaat
men ervan uit dat naargelang de mens meer verlicht wordt, hij een verfijndere versie van de
dharma leert inzien. De meest dominante plicht (zeker in het oudere vedisme) is daarbij die
van dankbaarheid: aan de goden en de (voor)ouders voor het leven, aan de leermeesters voor
het onderricht, e.d. Dankbaarheid jegens de voorouders betuigt men door een gezin te stichten
en het leven door te geven, jegens de leermeesters door de traditie door te geven of onderricht
ervan te steunen, enz.

2° Artha: het nuttige, dus welvaart of beleid, d.i. economie en politiek.

3° Kama: het genot, d.i. liefde, ontspanning, ...

Vandaar spreekt men bij de soetra’s en sastras van:
- dharmasoetra’s (spreuken over de kunst van goede of reine, rechtsspreuken met geboden en
verboden – de oudst bekende compilatie is de dharmasoetra van Gautama, tussen 600 en 400
v.C.; verder die van Visnu) en dharmasastras - leerboeken over recht in versvorm -;
- arthasastras – handboeken voor politiek1629:

                                                  
1626 Er is enige gelijkenis met het feit dat in de islaam-rechtswetenschap de Soenna (orale traditie van herinnering
aan de daden van Muhammad) werd neergeschreven en in het jodendom de Mishnah, het laatste overigens in
hetzelfde tijdvak als de sastras.
1627 Vgl. In onze traditie bv. de Institutiones van Gaius of die van Justinianus, of de “Inleidinge tot de Hollandse
rechtsgeleerheid” van Grotius
1628 wat basiskennis over de begrippen van het hindoeïsme kan men vinden op
http://www.urday.com/indexb.asp.
1629 De bekendste arthasastra is die van Kautilya, getiteld "koning Chandra Gupta’s handboek tot nut van de
heerser", geschreven tussen 321 en 297 v.C. door Kautilya, vermoedelijk dezelfde persoon als koning Chandra
Gupta’s belangrijkste raadgever Chanakya. Zie http://www.hinduism.co.za/newpage115.htm; in getranscribeerd
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- en kamasoetra’s en kamasastras (spreuken en regels over de kunst van de liefde)1630.
Daarnaast zijn er ook de wijsgerige soetra’s, met als bekendste de Brahmasoetra of
Vedantasoetra, toegeschreven aan Badarayana.

1.1.2.3.   In het bijzonder de dharmasastras

Dharmasastras zijn dus op de eerste plaats min of meer systematisch in metrische vorm
gezette verzamelingen rechtsteksten geschreven door grote geleerden (die daarin de orale
herinnering zouden hebben neergeschreven) of aan hen toegeschreven; oudere Smriti zijn nog
vaak anoniem zoals de Veda’s, de jongere zijn geschreven door of toegeschreven aan een
auteur. Later is men het woord dharmasastra  gaan gebruiken voor de hindoe-
rechtswetenschap, of zelfs het hindoerecht, in het algemeen (sastra is een leerboek, maar ook
gewoon “leer”, zodat dharmasastra ook “leer van de deugd/gerechtigheid” betekent).

De oudste bekende en meest gezaghebbende dharmasastra is de “Manu-smriti” of “Manava-
dharmasastra”1631, d.i. een leerboek van de 2e eeuw v.C. met eindredactie allicht rond de tijd
van Christus1632), dat een ruim overzicht bevat van privaat- en strafrecht, en op naam gezet
werd van de  legendarische vorst Manu (uit een vele oudere tijd). Dit is sindsdien het meest
gezaghebbende werk in het hindoerecht (vgl. de positie van Papinianus in het Romeinse
recht). Het werk bestaat uit 2694 paragrafen in 12 boeken, de eerste negen behandelen
dezelfde materies als de dharmasoetra, de laatste drie zijn nieuwe materies, namelijk van
bestuursrecht (oorlogsregels, belastingen, vergoeding van ambtenaren, bewijs en gerechtelijke
organisatie). Met name wat oorlogsrecht betreft is dit het oudst bekende werk uit de
geschiedenis dat aan oorlogvoerende partijen rechtsregels oplegt om de oorlog te humaniseren
(ongewapenden niet doden, gevangenen goed behandelen, verbod van bepaalde wapens, e.d.).
In de Manu-smriti worden de mogelijke geschillen ingedeeld in 18 categorieën (marga), die
sindsdien de 18 klassieke leerstukken van dé dharmasastra (het geleerde hindoerecht) zijn
gebleven1633.

De 2 andere van de 3 bekendste dharmasastras zijn:
- de dharmasastra van Yajnavalkya (2e of 3e eeuw n.C.), gedetailleerder dan die van Manu;

                                                                                                                                                              
Sanskriet op http://www.sub.uni-goettingen.de/ebene_1/fiindolo/gretil/1_sanskr/6_sastra/5_artha/kautil_u.htm.
De auteur zet uiteen hoe een vorst een oppervorst (chakravarti, letterlijk Wieldraaier, waarmee bedoeld wordt
iemand die over heel Indië regeert) kan worden, hoe hij daarbij bepaalde regels van oorlogvoering moet
eerbiedigen (bv. enkel strijd tussen krijgers, niet betrekken van de burgerbevolking) en van bestuur over de
veroverde gebieden (behouden van de plaatselijke autonomie (swarajya, lett. zelfbestuur) en plaatselijk recht
(swadharma). Zo moet de vorst die een tegenstander verslaat daarna eerst en vooral in de tempel van diens
tegenstander aan diens goden eer bewijzen.
1630 De bekendste kamasoetra is die van Mallanaga Vatsyanyana, allicht 4e eeuw en teruggaand op oudere
werken uit de 6e eeuw v.C. De meest recente vertaling en bespreking daarvan is Wendy DONIGER en Sudhir
KAKAR, Mallanaga Vatsyayana, Oxford University Press 2002. De volledige tekst staat ook in een andere
vertaling op http://www.bibliomania.com/2/1/76/123/frameset.html Zie voor een korte uiteenzetting ook
http://www.here-now4u.de/eng/the_kamasutra_of_vatsyayana.htm
1631 Een Engelse vertaling is te vinden op  http://www.swaveda.com/etext.php?title=Manu%20Smriti , die van
george Bühler op http://www.sacred-texts.com/hin/manu.htm; een tweetalige (Sanskriet en Engels) op
http://members.ozemail.com.au/~mooncharts/manu/.
1632 In feite werd de tekst ook nadien nog in belangrijke mate aangepast, vervalst zo men wil. Zo bevatte de
Manu-Smriti een vers dat bepaalt dat zonen en dochters gelijke delen krijgen in een erfenis; dat vers werd later
geschrapt toen men de zonen een groter deel ging toekennen.
1633 Wanbetaling van schulden, bewaargeving en pand, verkoop, maatschap, schenkingen, niet-betaling van loon,
niet-nakoming van overeenkomsten, vernietiging van koop-verkoop, geschillen tussen meester en dienaar,
burengeschillen, overval, laster, diefstal, geweld en aanranding, overspel, onderlinge rechten en plichten van
man en vrouw, nalatenschap en verdeling, spel en weddenschap.
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- de dharmasastra van Narada (3e of 4e eeuw n.C.), een zeer praktijkgericht (niet filosofisch)
handboek.
Verder is er nog o.m. de dharmasastra van Katyayana.
Naarmate ze jonger werden, werden de sastras ook minder sacraal.

Hoewel deze bronnen in beginsel de gewijde traditie zouden bevatten, namelijk een nadere
uitwerking van de Veda’s, is dit maar in beperkte mate het geval, en bevatten zij in
werkelijkheid – wat de dharmasastra’s betreft - vooral gewoonterecht (“acara”), in theorie
datgene wat men zich van de traditie herinnert voor zover ze niet in de Veda’s is opgenomen,
in feite vaak later ontwikkelde regels en gewoonten. Eerder dan een formele rechtsbron zijn
ze een kenbron voor de sinds eeuwen overgeleverde gewoonten, die daarin in versvorm
beschreven worden (aangezien het gewoonterecht niet overal en altijd hetzelfde was, bevatten
de Smriti dan ook ontegensprekelijk incoherenties). Of althans dat deel van de gewoonten dat
waardig of belangrijk genoeg geacht werd om in sacrale teksten te worden opgenomen.

Dit laatste betekent ook dat de dharmasastra niet het hele (gewoonte)recht bevat (zie verder
over de rechtsbronnen de bespreking in de volgende periode), het gaat trouwens nog altijd
over doctrine, over wijsheid die veeleer gezien wordt als een tak van de wijsbegeerte dan als
een uitdrukking van de praktijk. In die zin is de dharmasastra ook in de klassieke tijd veeleer
een “ideaal recht” dan positief, geldend recht.

Een andere reden voor de soepelheid bij de toepassing van de dharmasastra vloeit voort uit
het feit dat de orale traditie niet teruggaat op geboden en verboden gedicteerd door God; de
oudste teksten bevatten veeleer vage religieuze formules dan concrete geboden en
verboden1634.

Jongere teksten bevatten dan weer veel concretere en striktere teksten. Dit stemt ook overeen
met de ontwikkeling naar een rigidere kastensamenleving (rigider op gebied van
maatschappelijke gezagsverhoudingen, familiale verhoudingen (positie van de vrouw)1635,
seksualiteit, reinheidsregels, voedingsregels (bv. sacralisering van de koe)). Het klassieke
hindoerecht kende ten gevolge hiervan complexe en vaak strikte regels over de verhoudingen
tussen de verschillende kasten, in het bijzonder de omgang van leden van uiteenlopende
kasten met elkaar, regels die voornamelijk reinheidsregels zijn (waarbij leden van “reinere”
kasten zich niet mogen bezoedelen door omgang met leden van onreinere kasten). De traditie
van endogamie werd ook een rechtsregel (men mag in beginsel enkel binnen de eigen kaste
huwen, of althans toch slechts met leden van een kaste van gelijk reinheidsniveau). Hoewel de
brahmanen in beginsel de priesters waren voor de hele samenleving, kregen de verschillende
varna’s door die apartheid vaak hun eigen tempels en ten dele eigen goden (zodat de lagere
kasten dus ook hun eigen priesters hebben die geen brahmanen zijn).

1.1.3.  De postklassieke periode (ca. 600 n.C. tot 17e eeuw)

1.1.3.1.   De Nibandha (rechtsleer)

                                                  
1634 Dat laatste geldt ook voor de Koraan, maar anders dan de Smriti bevat de Soenna wel vele voorschriften die
als onmiddellijk bindende regels worden beschouwd.
1635 Zo ontstonden in later eeuwen kinderhuwelijken, een verbod op hertrouwen van weduwen, e.d.; aan vrouwen
werd de vedische inwijding niet meer toegekend, enz.
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Vanaf de zevende eeuw ontstaat er een nieuwe vorm van rechtsliteratuur, de "nibandha". De
nibandha bestaat hoofdzakelijk uit commentaren en digesten en is niet langer in poëtische
vorm (metrisch) opgesteld. De belangrijkste werken daarin zijn de volgende.

1°  In een eerste faze (7e tot 13e eeuw) zijn er vooral de Bhasya, dit zijn commentaren op één
van de bestaande Smriti of sastras (vgl. in onze geschiedenis de glossatoren), zo bv. :
- de commentaar op de dharmasastra van Narada door Asahaya (7e eeuw);
- de commentaren op de Manusmriti door onder meer Medhatihi (9e eeuw), Govindaraja (11e

eeuw) en Kulluka (13e eeuw);
- de commentaren op de dharmasastra van Yajanvalkya zoals de Balakrada (9e eeuw) of de
(later zeer invloedrijke) Mitakshara, ook genoemd Vijnaneshvara (ca. 1100).

2° In een tweede faze (12e tot 17e eeuw) werden werken gemaakt die niet één van de Smriti
becommentariëren maar een digest vormen van alle auteurs over één enkel onderwerp of
rechtsgebied. Dit is de nibandha in de enge zin (een soort Digesten). Dergelijke handboeken
heten ook "Vyavahara" (vnl. dan die boeken die over burgerlijk recht handelen). De term
Vyavahara ging aldus betekenen wat wij traditioneel onder het domein van het recht begrijpen
(zonder de regels die veeleer betreking hebbe op rituelen en zuiver religieuze verplichtingen).
Een van de bekendste is de Dayabhaga van Jimutavahana, een boek over vnl. erfrecht (ca.
1100), dat later zeer invloedrijk werd.

Het gaat over een periode met een bloeiende rechtsliteratuur, die zoals in onze eigen
geschiedenis en die van het joodse en islamrecht hoofdzakelijk bestond uit "geleerdenrecht".
Het hindoerecht ontwikkelde zijn eigen interpretatieleer, de "mimansa"1636. Deze behandelde
de wijze waarop met de Smriti moest worden omgegaan en hoe ze dienden te worden
uitgelegd; ze bevatte ook regels voor het omgaan met antinomieën en tegenstrijdigheden
tussen teksten onderling of tussen teksten en gewoonterecht. Bepaalde Smriti geraakten
daardoor in onbruik, andere bleven becommentarieerd en dus deel uit maken van de doctrine
(de darmasastra in de zin van geldende rechtsdoctrine). De facto kwam de nibandha erop neer
dat de Smriti doorheen de eeuwen herschreven werden en gemoderniseerd op een wijze die
kan vergeleken worden met de behandeling van romeinsrechtelijke teksten in de
middeleeuwen en moderne tijden in continentaal Europa. Daardoor zijn de Smriti als
rechtsbron achterhaald door de Nibandha (niet alleen positiefrechtelijk, maar ook vanuit
orthodox-religieus standpunt). Men kan een vergelijking maken met het feit dat in het de
islâm de Korân en Soenna achterhaald zijn door de Musannaf, met dien verstande dat, anders
dan deze laatste de Nibandha niet gestopt is in zijn ontwikkeling in de 10e eeuw zoals deze
laatste.

Er ontstonden in de Nibandha – en dit vooral vanaf de 12e eeuw - hoofdzakelijk twee
rechtsscholen (met daarbinnen verschillende onder-scholen), die ook genoemd werden naar
het meest gezaghebbende boek voor die school:
- de school van Mitakshara (naam van een handboek, zie hoger) in de stad Varanasi (d.i.
Benares, aan de Ganges), invloedrijk in het grootste deel van Indië;
- de school van Dayabhaga (ook de naam van een handboek, zie hoger) in Bengalen en
Assam.
Een voorbeeld van een klassiek twistpunt tussen beide hoofdscholen betreft de aard van de
familie-eigendom, de gezamenlijke eigendom van het familiaal vermogen: volgens de
Mitakshara gaat het om een collectieve eigendom van vader én zonen, volgens de Dayabhaga
worden de kinderen maar (mede-)eigenaars bij het overlijden van de vader.

                                                  
1636 De term wordt ook gebruikt voor de oudste brahmaanse denkrichting, zie hoger.
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In de latere eeuwen van de Nibandha handelden de belangrijkste rechtswerken over
afzonderlijke rechtstakken of rechtsfiguren (veeleer dan Digesten van het hele recht te zijn).
Deze literatuur bleef bloeien tot ca. de 17e eeuw.

1.1.3.2.   De verhouding tussen de Dharmasastra en het gewoonterecht; de rechtsbronnen en
de rechtspraak.

1.1.3.2.1.  Rechtsbronnen

Zoals in de islâm en het jodendom en in zekere mate onze eigen continentale traditie berust
het klassiek hindoerecht dus op geschriften en niet op rechtspraak. Anderzijds zijn er ook
duidelijke accentverschillen:
- de dharmasastra wordt gezien als het sacrale of religieuze recht, dat bestudeerd wordt
ongeacht of het in de sociale werkelijkheid wordt toegepast of niet (vergelijk het klassieke
"natuurrecht" in onze traditie);
- anderzijds is de dharmasastra wel een sacrale traditie, maar niet religieus gefixeerd voor
eens en altijd; het blijft een recht gevormd uit traditie (zij het een filosofische traditie), dat
mag worden veranderd en aangepast, zij het binnen een bepaald kader dat door de religie
wordt bepaald. De sacrale regels zijn immers niet zozeer door iemand (God) gedicteerd, maar
veeleer een projectie van de kosmische ordening.

De regels van de dharma als sacrale regels zijn meer bepaald niet exclusief, zij tolereren
andere rechtsbronnen naast zich, en geven die soms voorrang, maar die andere rechtsbronnen
hebben wel niet dezelfde "waardigheid" als de dharma:
- de dharmasastra wijkt in beginsel voor gewoonterecht wanneer het gaat om een gewoonte
die van oudsher nageleefd wordt1637, en dus kan gezegd worden ouder te zijn dan de
dharmasastras (correcter zou men kunnen zeggen: het gesacraliseerde gewoonterecht van de
dharmasastra wijkt voor afwijkend, niet-gesacraliseerd gewoonterecht1638);
- bij lacune in dharmasastra en gewoonterecht kan de rechtsgeleerde uitspraak doen volgens
gerechtigheid en billijkheid.
- rechtsgeleerden zijn bevoegd om de letter van de regel te wijzigen om aldus de geest ervan
te bewaren;
- vreemde bevolkingsgroepen die zich in Indië gevestigd hebben, konden hun eigen
gewoonterecht behouden (swadharma; lett. eigen recht; rechtsautonomie); dit gold met name
voor de naar Indië gevlucht Joden, Parsi (Zoroastriërs gevlucht uit Perzië) en christenen
(vooral Syrische Jacobieten) (tot op vandaag overigens).

In de praktijk werd het recht dan ook grotendeels bepaald door de plaatselijke gewoonte,
zoals die werd ontwikkeld door de rechtspraak van de dorpsraad, de Sabha of Panchayat (lett.
vijfschaar).

1.1.3.2.2.  (Gerechtelijke en wetgevende) instellingen

De koning (politieke overheid) is in beginsel aan het recht onderworpen, maar wel meester
over de inrichting van het bestuur (administratief recht), de rechtsbedeling (procesrecht) en de

                                                  
1637 Men noemt ze Sadachara en Sistachara.
1638 Waarbij historisch gezien het wellicht vooral de algemeen verspreide gewoonten waren die gesacraliseerd
werden in de dharmasastra, i.t.t. de meer particuliere, lokale gewoonten. Anderzijds vinden we in de Smriti
(sastras) toch ook onderling tegenstrijdige gewoonten terug.
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belastingheffing (belastingrecht) (vgl. de siyasa in het islamrecht). Bij zijn beleid moet hij
zich laten inspireren door de "artha" (beleidswijsheid) zoals bv. beschreven in de genoemde
arthasastras.

Zoals men ook in de Europese rechtsgeschiedenis kan zien waren er meerdere niveau's van
rechterlijke organisatie. De koning had zijn eigen Sabha (Hof), die stilaan uitgroeide tot een
koninklijke rechtbank voor bepaalde materies1639. De door de koning aangestelde rechters
heten "dharmastha". Er ontstond verder stilaan een hele lappendeken van met rechtspraak
belaste organen, min of meer hiërarchisch gestructureerd1640 (maar vaker min dan meer).

Maar veruit het grootste deel van de geschillenbeslechting was een zaak van lokale
rechtsmachten:

- kaste-interne geschillen werden door een orgaan van die kaste beslecht, ook
"panchayat" genaamd.

- Andere lokale geschillen werden beslecht door de dorpsraad (de lokale Sabha of
Panchayat). Deze bestond in beginsel uit 5 leden of afvaardigingen, één per varna en
één voor de avarna (met gelijk stemrecht ongeacht hun aantal leden).

In de rechtspraak was er ook een rol weggelegd voor de "pandit" (raadgever), d.i. een
rechtsgeleerde die advies gaf over de interpretatie van het recht. Verder kenden de
procedureregels een overwicht toe aan het schriftelijk bewijs. De rechtspraak werd zelden
opgetekend, zodat er ook geen precedentwerking van uitging. Wel kende het recht in zekere
mate het principe van res iudicata (gezag van gewijsde)1641.

1.1.3.3.   Politieke geschiedenis - het conflict met de islâm - en gevolgen voor het recht

1.1.3.3.1.  De verovering (1192)

Vanaf het jaar 1000 begonnen de islamitische legers, die reeds eerder het Midden-Oosten en
Iraan veroverd hadden, alsook een stuk Indië ten westen van de Indus (in 712), ook
grootscheepse invallen in Indië uit te voeren (met de val van het hindoevorstendom Kaboel
(Afghanistan) in het jaar 1000), vooral de bloedige en vernielende raids onder Mahmud
Gazznavi (ca. 971-1030) begin 11e eeuw. Ze werden steeds teruggeslagen tot Turks-
afghaanse islamlegers onder leiding van Muhammad Shahabuddin Ghori de vorst van Delhi
versloegen in een tweede slag bij Tarain in 1192 en veroverden toen heel Indië, behalve het
Zuiden (waar het Vijayanagar-rijk standhield tot 1565).

Zoals volgt uit de bespreking van de islâm ontstonden hieruit grote konflikten. De hindoes
waren immers polytheïsten, d.i. heidenen, en dus geen aanhangers van een "boekgodsdienst"
die door de islâm getolereerd werd. Volgens 3 van de 4 islamitische scholen (behalve de
Hanifitische) dienden zij dan ook zich te bekeren of uitgemoord te worden. Een groot deel
van de hindoetempels en boeddhistische kloosters werden vernield en op de ruïnes van
sommige ervan werden moskeeën gebouwd1642. Bij de verovering van Noord-Indië in 1192

                                                  
1639 Vgl. de toestand in Engeland in de beginperiode van het common law.
1640 Van onder naar boven de Puga, Sreni en Kula.
1641 De idee vinden we het eerst bij Narada, in de 4e eeuw.
1642 Het bekendste voorbeeld is de Babri Masjid (moskee van Babar), in 1526 gebouwd door Mir Baqi, luitenant
van de Mogolkeizer Babar, op de plaats van de vernielde Ramatempel in Ayodhya (wellicht reeds in 1192
vernield; of er in tussentijd nog een nieuwe hindoetempel heeft gestaan is niet geweten). De moskee werd door
hindoeïsten vernield op 6 december 1992 met de bedoeling de tempel terug op te bouwen. Het merkwaardige aan
de betwisting rond Ayodhya is dat sindsdien zowel de moslims als de zgn. “secularisten” (meestal marxisten) in
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werden in enkele jaren tijd alle tempels, kloosters en scholen in Noord-Indië vernield, de
brahmanen gedood en massa’s hindoes als slaaf weggevoerd.

1.1.3.3.2.  Het sultanaat van Delhi

Van 1206 tot 1526 werd het veroverde Indië geregeerd door een sultan vanuit zijn Hof te
Delhi (sultanaat van Delhi). Intussen (ca. 1240) werd het Midden-Oosten geteisterd door de
invallen van de Mongolen en Bagdad verwoest. Het sultanaat was nooit stabiel; het Hof kende
een voortdurende machtsstrijd tussen diverse (Turkse en Afghaanse) clans. De militair
zwakke maar cultureel sterke (door het kastenstelsel geïntegreerde en daarmee bijna
ongrijpbare) hindoesamenleving bleek grotendeels tegen de islâm bestand, zodat de sultans
verplicht werden compromissen te sluiten met de grote hindoemeerderheid. Het grootste deel
van die periode werd daarom de Hanifitische school van de islâm gepraktiseerd, de enige die
toeliet om ook aan hindoes (polytheïsten en geen boekgodsdienst) een gedoogstatuut
(dhimmat) toe te kennen. Dit gebeurde wel onder de klassieke voorwaarden van de siyar (vgl.
de bespreking hoger): allerlei beperkingen plus betaling van de dzjizia (de
gedoogbelasting)1643.

1.1.3.3.3.  Het Mogul-rijk

In 1526 (eerste slag bij Panipat) wordt de laatste sultan van Delhi verslagen door de legers
van de Oezbeek Babar a. Babur1644. Deze vestigde zich als padisjah (padesjah, soeverein,
meestal als keizer vertaald) in Delhi; gezien zijn afkomst werd deze dynastie deze van de
Mogol of Moguls genoemd. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Humayun (keizer 1530-1556,
wiens macht en gebied klein was).

Humayuns zoon Akbar (vorst 1556-1605) kon ook Bengalen veroveren (dat zich in 1526 aan
de controle van Delhi ontworsteld had en tot 1556 standhield onder Isa Khan), Midden-
Indië1645 en het Vijayanagarrijk (hindoe) in Zuid-Indië (1565). Eenmal Akbar het grootste
deel van het land onder controle had, ontpopte hij zich tot een bijzonder verstandige vorst. Hij
schoof de islamitische schriftgeleerden opzij en voerde een beleid gericht op collaboratie van
de hindoe-elite, door hen als vazallen een zekere autonomie te geven. Hoewel hij zich als
moslim beschouwde, keerde hij zich vrij duidelijk af van de islâm en stelde in 1581 een uit de
Sjia ontstane nieuwe religie in, de Din-i-Ilahi (perzisch voor goddelijk geloof)1646. Hij schafte
                                                                                                                                                              
Indië zijn beginnen ontkennen dat die tempel er ooit heeft gestaan, terwijl voorheen in islamitische schriften er
juist op geroemd werd dat de moskee op de plaats van die vernielde tempel was gebouwd. Nu is het feit dat die
tempel er gestaan heeft natuurlijk op zich niet beslissend voor de vraag wie vandaag recht heeft op de plaats (er
zijn evenzeer argumenten om te zeggen dat de situatie voor 1526 geen belang meer heeft voor de rechtstoestand
vandaag, en zo oordeelde een Britse rechter reeds in 1886), maar dat maakt het nog des te merkwaardiger met
welke koppigheid sommigen nu de geschiedenis proberen te vervalsen. Zie over dit alles de bijdragen van K.
ELST, http://koenraadelst.bharatvani.org/articles.html.
1643 Tussendoor waren er ook wel fanatiekere heersers, die de vervolgingen opnieuw doorvoerden; berucht was
vooral Muhammad ibn Tughluq (1325-1351) en de grootschalige moordpartijen van Amir Timur Lenk (a. Amir
Taimur, 1336-1405, verbasterd tot Timoerlenk of Tamerlan, die zich tot doel gesteld had het rijk van Djengis
Khan terug op te richten) in 1398-1399.
1644 ° 1483 + 1530, langs vaderszijde afstammend van Amir Timur Leng en langs moederszijde van Djengis
Khan.
1645 De andere moslimstaten, in Zuidwest en Centraal-Indië, waren door het intussen ontstane Portugese
overzicht op zee, afgesneden van het Midden-Oosten, d.i. zij kregen geen hulp meer van uit het Midden-Oosten
aangebrachte soldaten en bezweken.
1646 Deze religie bouwde voort op de doctrines van de uit de Sjia afkomstige schriftgeleerde Abu'l Faz'l, die ook
sterk door Plato was beïnvloed en een door de Sjiïtische imam-theorie zowel als Platoonse filosofie beïnvloedde
leer van de koning-filosoof ontwikkelde, alsook een doctrine van de universele tolerantie tussen de godsdiensten
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eerder de dhimmat-discriminatie van hindoes af (1564) en daarmee de islamitische
gedoogbelasting, en stelde in plaats daarvan een seculier belastingsysteem in, met gelijke
belastingen voor iedereen (grofweg 1/3 van de oogst), en met hindoe-belastingontvangers,
wat tot veel hogere inkomsten leidde dan de gehate gedoogbelasting... Deze hervorming ging
gepaard met een landhervorming, waarbij een aantal "feodale" tussenniveaus werden
uitgeschakeld. Er werd een soort kadaster ingericht en de grondbelasting werd
gerationaliseerd. Het land werd ingedeeld in 15 provincies met een uniform bestuurssysteem
onder leiding van een militaire gouverneur (een mansabar). Vele hindoetempels werden ook
heropgebouwd.

Akbar’s opvolgers beleden terug de islâm, en met hen nam het islamfanatisme weer toe, met
een hoogtepunt onder Aurangzeb (vorst 1658-17071647), met de herinvoering van het
(inferieure) statuut van de “dhimmat-al-islâm” (verbod herstellingen uit te voeren aan
hindoetempels 1664, verbod van hindoefestivals 1668, bevel tot sluiting van alle
hindoescholen en afbraak van alle tempels 1669, uitsluiting van alle hindoes uit het bestuur
1671, herinvoering gedoogbelasting 1679, invoering alcoholverbod, enz.). Grote delen van
Indië kwamen in opstand, met een coalitie van vorsten, genaamd de Marathaconfederatie, die
een groot deel van de Westkust bevrijdde1648 en na Aurangzeb’s dood in 1707 grote delen van
Midden- en Noord-Indië ging omvatten (sommige daarvan nominaal nog vazal van de
Mogulkoning, maar in feite onafhankelijk).

Onder de opvolgers van Aurangzeb verwaterde het islamitische karakter dan ook terug, werd
de gedoogbelasting afgeschaft, hindoes in het bestuur opgenomen en tempels heropgebouwd.

Toen de Marathaconfederatie de kans kreeg de Mogul af te zetten, deden ze dat niet, wat door
de Britten als zwakte werd geïnterpreteerd en hen ertoe aanzette het Marathi-rijk binnen te
vallen (en in 1818 in te lijven). Formeel bestond er ook nog een Mogulvorst tot 1857 (toen de
laatste door de Britten werd afgezet en verbannen), maar in feite was Indië vanaf 1707 weer
uiteengevallen in een lappendeken van vorstendommen, naast de intussen door Europese
naties gecontroleerde gebieden.

1.1.3.3.4.  Gevolgen

De eeuwenlange moslimheerschappij heeft geleid tot een groot aantal al dan niet gedwongen
bekeringen en een grote moslimminderheid in Indië, die in de gebieden die nu Pakistan en
Bangla Desh (Oost-Bengalen) vormen, een meerderheid werd (in het Zuiden daarentegen
bijna afwezig is).

Deze politieke evolutie heeft voor het recht het volgende meegebracht:

                                                                                                                                                              
("sulahkul") vanuit de idee van een gemeenschappelijk waarheid in al die religies. Hij werd door Akbar's hof in
dienst genomen in 1574. Deze organiseerde aan zijn Hof debatten tussen geleerden van alle godsdiensten
(inbegrepen Jezuiëten, die evenwel moesten afhaken omdat ze probeerden Akbar te bekeren tot het christendom)
om die gemeenschappelijke kern van alle godsdiensten aan het licht te brengen. De islamitische ulamaa verzette
zich vooral tegen Akbar's opvatting van het goddelijk koningschap, die hij eigenlijk uit het Zoraostrisme (de
Perzische godsdienst) overnam.
1647 Door de afzetting en opsluiting van zijn vader Sjah Djahân (de keizer die de Tâdj Mahal liet bouwen voor
zijn vrouw Moemtaz Mahal en ziek werd in 1657) en het vermoorden in 1658 van zijn oudere broers, waaronder
Dara Sjikoh, aanhanger van een tolerante vorm van soefisme en syncretisme (uiteengezet in diens werk Madjma
al-Bahrain, de samenvloeiing van twee zeeën).
1648 Onder leiding van Shivaji Bonsle (1627-1680), die in 1674 tot koning (chatrapati) werd gekroond. Pune
werd de hoofdstad. De macht was na zijn dood in feite in handen van de eerste minister (de Peshwa), en de
Peshwa namen de macht ook formeel over in 1713 (tot het ambt door de Britten werd afgeschaft in 1818).
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- de koninklijke rechtbanken kwamen in handen van de Moguls. De geïslamiseerde
rechtbanken hadden rechtsmacht over de moslims (en pasten daarbij de sharia toe) en ten dele
ook over niet-moslims, althans op strafrechtelijk en commercieel gebied;
- voor het overige bleef de rechtsmacht van de lokale rechtbanken behouden;
- er gold dus (zoals in Indië voor de islamverovering zowel als in andere islaamlanden) een
personaliteitsbeginsel, minstens voor het familie- en erfrecht, waarbij ook de (weinig talrijke)
joden en parsi (Perziërs) hun eigen religieus recht behielden (tot op vandaag overigens).

1.1.4.  Britse periode

1.1.4.1.   Politieke geschiedenis

Portugezen, Hollanders, en later Britten en Fransen kregen stilaan voet aan de grond op de
Indische kusten door middel van handelsnederzettingen (de Britten vanaf 1612). Deze
nederzettingen werden in het begin door handelscompagnieën bestuurd (de Britse "East India
Company" met name) - systeem dat voor bepaalde gebieden bleef bestaan tot in 1858.

Daarnaast kwamen ook steeds meer delen van Indië rechtstreeks of onrechtstreeks onder de
Britse kroon (bv. Bengalen 1765/1771, waar de Britten beschouwd werden als bevrijders van
het Mogulbewind), die vanaf 1805 omzeggens heel Indië (m.i.v. Pakistan en Birma)
controleerde, behoudens enkele Portugese (Goa o.a.) en Franse (Pondicherry) enclaves. In
1818 werd de laatste Peshwa van de Marathiconfederatie afgezet.
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Het bestuur van India was grotendeels in handen van enerzijds een governor general,
anderzijds de East India Company. In 1835 besliste de gouverneur William Bentinck, op
voorstel van lord Macaulay1649 om het onderwijs volledig op het Engels over te schakelen (in
plaats van Sanskriet, Arabisch en/of Perzisch in het hoger onderwijs).

Na het opslaan van de zgn. Muiterij in 1857 beslisten de Britten om het bestuur van Indië
grondig te herorganiseren (afschaffing van de East India Company en bestuur van de Britse
gebieden als kolonie (met behoud van indirect bestuur via inheemse vorsten in de andere
delen), afzetting van de laatste Mogul en aannemen van de titel van keizerin door koningin
Victoria, ...).

                                                  
1649 Thomas Babington Macaulay, 1800-1859, bestuurder van de (britse) East India Company 1834-1838,
voorzitter van de Indian Law Commission.
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1.1.4.2.  Gerechtelijke reorganisatie en evolutie van de rechtsbronnen; receptie van common
law.

1.1.4.2.1.   Uitgangspunten en effecten daarvan

In de eigen handelsnederzettingen (afhankelijk van de East India Company) organiseerden de
Britten "Mayor Courts", met name vanaf 1726 in Madras, Bombay en Kalkutta; dit waren de
3 Presidency Towns die vanaf 1726 volledig in eigen beheer waren genomen door de Britten.
Aangezien het hier ging om Britse nederzettingen, pasten zij volgens de rule in Calvin's case
(1609) in beginsel het Britse recht toe zoals het gold in 1726. Voor zover de Britten
daarbuiten recht spraken, diende volgens de rule in Calvin's case (1609) in beginsel het
inheemse recht (zoals het gold onder de Mogulkeizers) te worden toegepast.

Vanaf 1772 beginnen de Britten, die met een onoverzichtelijke lappendeken aan rechtbanken
geconfronteerd werden, ook in het achterland (d.i. buiten die handelsnederzettingen) (het zgn.
Mofussil) de rechtsbedeling te reorganiseren1650. Langzamerhand werd het recht overal,
minstens in hogere instanties, gesproken door Britse rechters of rechters die een Britse
juridische opleiding hadden gekregen, met belangrijke uitzonderingen voor rechtsmacht in
zaken van familie- en erfrecht.

Ten gevolge hiervan (alsook om de leidende klassen in Indië gingen geloven in de
superioriteit van het Britse recht) werd langzamerhand ook het Engelse common law
gerecipieerd in Indië in steeds meer domeinen, met uitzondering van het personeel statuut:

-   In 1781 bepaalde de Government of India Act dat het personaliteitsbeginsel enkel nog zou
gelden voor familie- en erfrecht, kaste en andere religieuze gebruiken en instellingen
(stichtingen), en aanvankelijk ook nog voor bepaalde vermogensrechtelijke geschillen tussen
leden van éénzelfde groep. Er komt dus een tweedeling tussen:
- de overheidsrechtbanken die zouden oordelen over "Inheritance and succession to land, rent
and goods and all matters of contract and dealing between party and party", en
- de "panchayats" (kaste-interne rechtscolleges) die bleven oordelen over familierechtelijke
en religieuze aangelegenheden. In de domeinen van familie- en erfrecht, waar het personele
recht bleef gelden, dienden de rechters advies te vragen aan een pandit voor hindoerecht c.q.
een moulavi (d.i. moefti) voor islaamrecht.

Op andere gebieden werd het inheemse recht niet afgeschaft, maar  als regel ingevoerd dat
"principles of justice, equity and good conscience" als rechtsbron zouden gelden wanneer
geen regel van inheems recht kon worden vastgesteld. Maar vanuit Brits oogpunt gezien
(onder meer doordat te veel enkel naar geschreven bronnen werd gekeken, en te weinig naar
gewoonterecht, zie verder) was het hindoerecht buiten het domein van familie- en erfrecht
zeer lacuneus.

Het recht spreken naar "justice, equity and good conscience" is achteraf neergekomen op een
bijna volledige receptie van het Engelse common law, maar het zou te eenvoudig zijn te
stellen dat het vanaf het begin zo was of zelfs dat het zo bedoeld was. Maar het is wel zo dat
in de meeste gevallen het Engelse recht, aangepast aan de lokale omstandigheden, geacht
werd overeen te stemmen met  "justice, equity and good conscience". Doch het is pas in 1887
dat de Privy Council dat ook formeel zo heeft uitgelegd1651. Daarmee was ook formeel

                                                  
1650 1771 : organisatie van de rechtsbedeling in Bengalen door Warren Hastings.
1651 In het arrest Waghela Rajsanji v. Shekh Masludin (1887 (14) Ind. App 89) (the rules of English law if found
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afgestapt van de regel in Calvin's case1652.  "Aanpassing aan de lokale omstandigheden"
betekende bv. dat de "feodale aspecten" van het Engelse onroerend-goed-recht niet
gerecipieerd werden (zoals evenmin in Amerika).

Het resultaat is wel dat van de 18 traditionele "titels" van het hindoerecht er uiteindelijk nog
maar twee echt bleven gelden, namelijk die over familierecht en over erfrecht (en familiale
mede-eigendom).

Ook werd het Engelse recht niet in alle deelgebieden in dezelfde mate gerecipieerd (vgl. de
toestand in de Verenigde Staten in de 17e en 18e eeuw).

1.1.4.2.2.   Gerechtelijke reorganisatie en deelcodificatie (vnl. 1833-1882)

In het midden van de 19e eeuw vonden belangrijke hervormingen plaats.

1° 1833 stemde het Engelse parlement een nieuwe Government of India Act, ook genaamd
Charter Act. Daarbij werd o.m. de mogelijkheid ingevoerd om in laatste instantie een beroep
te doen op de Privy Council in Londen.

2° In 1861 werd het systeem van de rechtbanken geüniformiseerd; in plaats van de aparte
regimes voor de Presidency Towns en de Mofussil komt er een uniform systeem, met een
High Court of Judicature per provincie. Het resultaat was dat door het Britse bestuur het
stelsel van de rechtbanken in overgrote mate (zij het stap voor stap) verstaatst werd, wat
voorheen niet het geval was1653. In 1864 werd het systeem afgeschaft waarbij in
aangelegenheden van hindoerecht c.q. islaamrecht door de rechter advies werd gevraagd aan
een pandit c.q. moulavi (d.i. moefti). Daardoor moesten de rechters ook in materies waarin het
common law niet gerecipieerd was zelf het recht zoeken in de dharmasastra (resp. de sharia),
waarover intussen al een hele in het Engels vertaalde of geschreven literatuur bestond.

3° Er werd op basis van de Charter Act van 1833 een "Law Commission in India" opgericht
om aldaar te doen wat toen in Engeland niet is gebeurd, namelijk het recht codificeren.
Voorzitter was de reeds genoemde Lord Macaulay (uit de school van Bentham - zie de
bespreking bij Engeland). Vanaf 1859 werd dan op grote schaal gecodificeerd recht
ingevoerd, de Anglo-Indian Codes. Dit begin met een strafwetboek en 2 procedurewetboeken,
opgesteld o.l.v. Macaulay:
- in 1859 een wetboek burgerlijk procesrecht (herzien in 1908), de Procedure of the Civil
Courts of British India;
- in 1860 de Indian penal Code (strafwetboek) waarin naast het Engelse ook het Franse recht
invloed had;
- in 1861 een Code of Criminal procedure (nadien 1883, nu 1973).

Nadien volgde een groot deel van het privaatrecht:
- in 1865/1872 de Indian Contract Act (inb. restitution (enrichment) law);
- in 1882 de Indian Evidence Act;
- in 1881 de Negotiable Instruments Act;
                                                                                                                                                              
applicable to Indian society and circumstances). Vgl. Privy council in de zaak Muhammad Raza v. Abbas Bandi
Bibi  (59 Ind App 236: AIR 1932 PC 158).
1652 Anders dan bv. in Quebec, waar het "inheemse" (d.i. Franse)  gewoonterecht werd gecodificeerd, en in Zuid-
Afrika, waar het niet-gecodificeerde Rooms-Hollandse recht het grotendeels haalde op het common law.
1653 Vergeet niet dat ook bij ons tot aan de Franse annexatie de lokale rechtbanken niet door de centrale overheid
waren ingericht.
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- in 1882 de Transfer of Property Act;
- in 1888 de Indian Easements Act (erfdienstbaarheden);
- in 1908 de Companies Act;
- in 1909 de Insolvency Act;
- in 1930 de Sale of Goods Act.

Een merkwaardigheid daarbij is dat de belangrijkste leerstukken van Equity door middel van
afzonderlijke wetten werden ingevoerd omdat betwist was dat de equity samen met de
common law zou zijn gerecipieerd; vandaar de Specific relief Act 1877 en de Indian Trust Act
1882. The law of torts werd evenmin als in Engeland gecodificeerd.

Deze wetten waren grotendeels op Engels recht gebaseerd, maar niet uitsluitend. Zo was er
ook invloed van Amerikaans en van Frans recht. Bij de codificatie werden die aspecten van
het Engelse recht die men archaïsch vond regelmatig niet overgenomen, zodat Indië eigenlijk
een "modernere" versie van het Engelse recht kreeg dan Engeland. De codificatie leidde wel
tot een fixatie, waarna er géén invloed meer bijkwam van andere buitenlandse bronnen (dan
de Engelse).

Meer in het algemeen vond er, ook buiten het gecodificeerde recht, een fixatie plaats van de
rechtsbronnen.

1.1.4.2.3.  Wijze van omgang met het inheemse recht

1. Op de domeinen die beheerst bleven door inheems recht is de wetgever meermaals
corrigerend tussengekomen, bv.:
- door de invoering van de testeervrijheid in het erfrecht;
- door de afschaffing van het hertrouwverbod voor weduwen (Hindu Widow’s Remarriage Act
1856);
- door aan weduwen erfrecht toe te kennen (zij het dat dit perverse gevolgen kon hebben)1654;
- door de afschaffing van de regel dat men enkel kon erven binnen een kaste en dus elk
erfrecht verloor indien men uit die kaste trad of gestoten werd;
- door de Caste Disabilities Removal Act 1850, die een aantal rechtsonbekwaamheden voor
leden van bepaalde (lagere) kasten ophief, alsook het rechtsverlies van individuen die uit hun
jati gestoten waren, sterk beperkte (voorheen verloor iemand die uitgestoten werd zijn
eigendom, erfrecht e.d.m.).

Anderzijds heeft het Britse bewind de kastentegenstellingen ook versterkt, door in de
volkstellingen vanaf 1871 iedereen officieel in een jati en elke jati in een varna in te delen,
daar waar dit stelsel in de voorafgaande eeuwen al een stuk was vervaagd1655.

2. Wat de rechtspraak betreft, is het een interessante vraag op welke wijze de Britse rechters
omgingen met het inheemse recht, meer bepaald de dharmasastra, in die materies waarin het
diende te worden toegepast (in het begin op bijna alle domeinen, maar uiteindelijk alleen nog
in het familie- en erfrecht). Soortgelijke ontwikkelingen deden zich ook voor met het
islamrecht.

                                                  
1654 De schoonouders hadden nu namelijk meer reden om na de dood van hun zoon hun schoondochter te doen
verdwijnen, wat het aantal “vrijwillige” zelfverbrandingen ("suttee") door weduwen bij de begrafenis van hun
echtgenoot deed toenemen.
1655 Zie hierover N.B. DIRKS, Castes of Mind. Colonialism and the Making of Modern India, Princeton UP
2001.
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Vanaf het einde van de 18e eeuw begon men vertalingen in het Engels te maken van de
klassieke teksten in het Sanskriet. Zo wilde men de Britse rechters ook de mogelijkheid geven
zelf de teksten te lezen en niet louter afhankelijk te zijn van individuele pandits Er werd zelfs
opdracht gegeven aan een gezaghebbende pandit om een geheel nieuwe digest te maken van
familie- en erfrecht1656, die door Colebrooke vertaald werd als A Digest of Hindu Law en
sindsdien ook Colebrooke's Digest heet. Colebrooke vertaalde ook het erfrecht van de
Mitakshara en de Dayabhaga. In zijn vertalingen gebruikte hij vaak begrippen geïnspireerd
door de Engelse equity-rechtspraak, wat natuurlijk een vertekening met zich bracht.

In vele gevallen hebben de Britten zich veelmeer dan in het levende hindoerecht beperkt tot
de geschreven bronnen, tot de nibandha dus1657, en over de zeer uiteenlopende regels van
gewoonterecht heengekeken. De dharmasastra in de vorm van de nibandha kreeg onder de
Britten dus eigenlijk een groter belang dan in de praktijk van de daaraan voorafgaande
eeuwen. Colebrooke’s vertalingen van de Dayabhaga en de Mitakshara kregen omzeggens
het statuut van wet, de eerste in Bengalen en Assam, de laatste in de rest van het land. Zo
werd er ook een veel systematischer hindoerecht gevonden dan er in werkelijkheid had
bestaan. Het hindoerecht werd vaak "verkeerd" geïnterpreteerd, soms opzettelijk (ook door
inheemse rechtsgeleerden, met het oog op modernisering), dan weer onopzettelijk, soms
moderniserend, soms juist verstarrend door terugkeer naar de bronnen. Anderen daarentegen
benadrukten dat men minder naar de teksten moest kijken en meer naar het gewoonterecht1658.
Maar ook de gewoonte verandert van aard eens ze opgeschreven wordt ... Bovendien leidde
de toepassing van de strenge Britse bewijsregels voor gewoonten (gegroeid in een veel kleiner
en homogener Engeland) ertoe dat de gewoonte bijna nooit bewezen geraakte.

De Britten zijn ook de rechterlijke uitspraken waarin inheems recht werd toegepast beginnen
publiceren, wat voordien nooit gebeurd was. In de Britse gerechtelijke traditie gingen de
rechters nadien "stare decisis", d.i. vasthouden aan deze precedenten (behoudens
distinguishing). Dit betekent dat men na verloop van tijd niét meer teruggreep naar de
overvloedige bronnen van de nibandha, maar het hindoerecht nog slechts toepaste in de vorm
die het in die precedenten had gekregen.

Het resultaat is dat met de materieelrechtelijke regels van Hindoerecht methodisch op een zeer
verschillende manier wordt omgegaan als voordien: dominantie van rechtsleer wordt
vervangen door die van rechtspraak, flexibele interpretatie in rechtsgeleerde discussie
(mimansa) door stare decisis, grote veelvuldigheid van gewoonten en interpretaties door
uniformisatie, voorrang van gewoonte op geschreven recht wordt de facto vervangen door
voorrang van het geschreven recht, enz.

3. Een belangrijke transformatie vloeide ook voort uit de overheveling van de rechtsmacht
van traditionele gerechten naar overheidsrechtbanken. De panchayats (kaste-interne organen)
werden niet afgeschaft, maar werden gedegradeerd tot een soort verenigingsinterne
geschillencommissies (zie ook verder over de transformatie van de kaste in het hedendaagse
Indië). De staat organiseerde niet alleen meer de hogere rechtbanken in de grote steden, maar
ook lokale rechtbanken in elk district.

                                                  
1656 de Vivadabhangarnava door Jagannatha Tarkapancananadie
1657 Er werd vrij snel geoordeeld - terecht - dat de Smriti achterhaald waren door de nibandha.
1658 bv. J.H. Nelson.
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Dit leidde tot een grotere juridisering van sociale konflikten, die voorheen niet juridisch
werden opgelost. Het leidde ook tot een "onteigening" van het volk, waarvan het recht in
handen kwam van de staat.

Ook de kontekst waarin recht gesproken wordt verandert daardoor totaal. Panchayats
beoordelen een geschil veel minder geïsoleerd, kennen de sociale kontekst en achtergrond van
partijen en brengen die in rekening, zijn meer geneigd te bemiddelen en een oplossing te
zoeken waarbij niemand helemaal verliest. Overheidsrechtbanken isoleren geschillen en
verzakelijken ze sterk, naar westers model1659.

4. Met het vorige samenhangend interpreteerden de Britten het eigendomsrecht veel
individualistischer. Voorheen werd eigendom toch in veel sterkere mate als een zaak van de
familie en zelfs van de hele kaste gezien. De Britten introduceerden een veel absolutere,
Europese notie van grondeigendom. Vaak gebeurde dit ten gunste van een ambtelijke elite ten
koste van de boeren. In de zgn. permanent settlement van 1793, een overeenkomst tussen de
East India Company en de Zamindars, werden deze laatste, die oorspronkelijk geen
grondeigenaars waren maar slechts belastingontvangers, in Bengalen als eigenaars van de
grond erkend1660, in ruil waarvoor zij instonden voor de grondbelasting en omgekeerd hun
heerlijke rechten (justitierechten e.d.) verloren; de boeren (raiyats) verloren aldus hun
gewoonterechtelijke eigendomsrechten op de grond (de talukdars daarentegen die voorheen
rechtstreeks cijns betaalden aan de overheid zonder van een zamindar afhankelijk te zijn,
werden wel zelf als grondeigenaars erkend). De Zamindars achtten zich als eigenaars niet
meer gebonden aan de gewoonterechtelijke cijnstarieven en verhoogden de pachtprijzen. Dit
leidde tot sterke klassentegenstellingen met de boeren en tot diverse boerenopstanden in de
19e eeuw (vooral 1872-1881 in Bengalen); als gevolg daarvan werden in de Bengali Tenancy
Act van 1885 zakelijke rechten van de boeren erkend (als een vorm van tenancy)1661.

Ook de individualisering had mede perverse effecten1662: het maakte dat veel meer mensen die
hun schulden niet meer konden betalen geruïneerd werden (de kaste kan op de dorpsraad het
collectief bezit verdedigen; verdediging van individueel bezit door individuen was veel
moeilijker), en ten gevolge daarvan hun kinderen als een soort lijfeigenen gingen verkopen
om die schulden af te betalen (praktijk die vandaag nog steeds niet geheel verdwenen is).

5. Tenslotte zijn de Britten ook begonnen met de codificatie van het familie- en erfrecht van
de verschillende gemeenschappen, waarbij bepaalde correcties werden uitgevoerd zoals hoger
reeds vermeld.

- Op de eerste plaats werd reeds in 1865 d.m.v. de Indian Succession Act (herzien 1925) een
gemoderniseerde versie van het Engelse erfrecht ingevoerd voor de gemeenschappen die noch
hindoe noch moslim noch parsi noch jood waren (dus vnl. de christenen). In 1872 volgde de
Indian Christian Marriage Act (die men kon kiezen zodra één van beide christen is)

- Het islamitische familie- en erfrecht werd grotendeels gecodificeerd en daarbij ook
aangepast door de Shariat Act in 1937. In 1939 volgde nog de Dissolution of Muslim
Marriage Act.
- voor de Parsi kwam er de Parsee Marriage and Divorce Act 1936.
                                                  
1659 VgL. M. GALANTER, p. 19.
1660 Voorheen werd hen reeds een soort "dominium eminens" toegekend, vergelijkbaar met het cijnsrecht van de
eigenaar jegens de erfpachter in ons recht.
1661 Met de landhervorming van 1950 tenslotte werden de Raiyats (terug) als eigenaars erkend.
1662 Voorbeeld aangehaald door K. ELST, De moord op de Mahatma, p. 86.
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- Wat het hindoerecht betreft, kwam er geen nationale codificatie. Wel kwamen er codificaties
in bepaalde deelgebieden (Baroda & Mysore, Bombay, Madras), waarbij de echtscheiding
werd ingevoerd, de polygamie afgeschaft, enz.

5. Als samenvatting kan men stellen dat:
- dat het hindoerecht beperkt werd tot familie- en erfrecht en aanverwante materies;
- dat het "verstaatst" werd door overheveling van de rechtsmacht naar overheidsrechtbanken;
- dat de geschillenbeslechting daardoor "gejuridiseerd" en gerationaliseerd werd.

Vergelijkbare ontwikkelingen van het hindoerecht deden zich voor in andere landen ter
wereld waar dit werd toegepast (d.i. waar er belangrijke hindoegemeenschappen wonen).

1.1.4.3.  Politieke geschiedenis van late 19e eeuw tot onafhankelijkheid

In 1885 werd het Indiaas Nationaal Congres opgericht, een vereniging met mensen uit allerlei
bevolkingsgroepen, die begon te streven naar zelfbestuur en later onafhankelijkheid (hieruit
ontstond later, nadat verschillende groepen eruit waren getreden om politieke partijen op te
richten, de Congrespartij). Mohandas Gandhi1663, die reeds in 1909 een ideologisch manifest
voor zelfbestuur had geschreven (de Hind Swaraj1664), werd er de leider van in 1920.

De Britten deden beperkte toegevingen (zo bv. werden in 1909 voor het eerst verkozen
vertegenwoordigers opgenomen in de wetgevende vergadering voor Indië (Morley-Minto-
hervorming)) en voerden verder een verdeelpolitiek om de onafhankelijkheidsbeweging tegen
te houden (die al tot belangrijke opstanden leidde zoals in Bengalen in 1905); zo behandelden
zij de sikhs, eigenlijk een hindoesecte, als een niet-hindoebevolkingsgroep; in het bijzonder
steunden zij moslimorganisaties die verkozen te streven naar moslim-bestuur binnen Brits-
Indië eerder dan Indische onafhankelijkheid (de moslims vormden ca 21 % van de bevolking),
in het bijzonder de in 1906 opgerichte Moslim-Liga. Zo organiseerden de Britten een aparte
kieskring voor de moslims op personele basis (waardoor moslims en niet-moslims elk nog
slechts voor kandidaten van de eigen categorie konden stemmen), wat natuurlijk de politieke
tegenstellingen tussen moslims en niet-moslims versterkte1665.

                                                  
1663 Mohandas Karamchand Gandhi, later bijgenaamd de Mahatma (Grote Ziel), 1869-1948, geboren uit een
handelaarskaste van Gujarat, studeerde rechten in Engeland, advocaat in de Indische gemeenschap in Zuid-
Afrika tot 1914, na zijn terugkeer naar Indië in 1915 politiek actief in het Nationaal Congres, leider ervan sinds
1920; trok zich uit de politiek terug in 1946-1947; vermoord in 1948 door een ontgoochelde aanhanger van het
Gandhisme (die Gandhis abdicatie tegenover de afscheuring van Pakistan en de verdrijving van de hindoes
aldaar niet kon verkroppen) (zie uitvoerig K. ELST, De moord op de Mahatma).
1664 Lett. Indisch Zelfbestuur. In het manifest vinden we onder meer de volgende knelpunten:

1. Heel Indië is (sinds vele eeuwen) één natie, ondanks de verschillende culturen en bevolkingsgroepen;
2. Het moet in plaats van het uit Engeland ingevoerde rechts- en bestuurssysteem terug een inheems

rechts- en bestuurssysteem krijgen;
3. Engels moet vervangen worden door inheemse talen;
4. De Westerse consumptiecultuur moet vervangen worden door een inheemse, op geweldloosheid

gebaseerde cultuur;
5. Decentralisatie tot op dorpsniveau met overdacht van de macht aan dorpsraden;
6. Herwaardering van de dorpen en kleinschalige economie in plaats van verstedelijking en

industrialisering.
1665 In een poging om de moslims aan hun kant te krijgen aanvaardde het Indisch Nationaal Congres in 1916
(toen de Britten in het Midden-Oosten aan het vechten waren tegen de Ottomaanse sultan en kalief) dit
“communaal” verkiezingssysteem in het zgn. Pact van Lucknow, met bovendien één derde van de zetels voor de
moslims (voor 21 % van de bevolking). Zeer merkwaardig is dat nadat de Britten de ottomaanse sultan en kalief
(met de steun van de Arabieren) in 1917 uit Mekka en Jeruzalem verdreven hadden, de Indische moslims een
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Door de toenemende onafhankelijkheidsbeweging waren de Britten verplicht in 1921
gedeeltelijke provinciale autonomie toe aan 11 provincies (Montague-Chelmsford-
hervorming) en de jaren 1930 terug te onderhandelen over een nieuw regeringssysteem. De
laagste kasten (avarna) eisten ook een eigen personele kieskring1666, maar sloten in 1932 een
akkoord dat hen een gegarandeerde oververtegenwoordiging binnen de hindoekieskring gaf
(Pact van Pune 1932), systeem dat nog steeds bestaat.

In 1935 werd het bestuur over Indië opnieuw gereorganiseerd door de Government of India
Act; anders dan Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika kreeg Indië geen statuut
van dominion van de Commonwealth (wat onafhankelijkheid in personele Unie met het
verenigd Koninkrijk inhield). Het communaal systeem (met de aparte verkiezingen voor
moslims) bleef behouden. Indië kreeg een grote autonomie zowel op provinciaal niveau (in 11
provincies) als op federaal niveau (behalve buitenlands beleid en landsverdediging en ten dele
financiën, naast talrijke bepalingen ter beveiliging van de Britse belangen. Nominaal waren er
overigens nog steeds 556 deelstaatjes (prinsdommen).

Dit kon de gemoederen niet bedaren, en de beweging voor onafhankelijkheid ging door.
Vanaf 1940 ijverde de Moslim-Liga voor een aparte territoriale moslimstaat en dus de
verdeling van Indië1667. Na de oorlog zond de Britse regering (die niet meer de middelen had
om Indië onder controle te houden) een Cabinet Mission naar Indië (1946) die weliswaar een
verenigd Indië voorzag, maar met de facto twee staten daarbinnen door de provincies met
islamitische meerderheid de mogelijkheid te geven zich aaneen te sluiten. Onderkoning
Wavell trad af omdat hij weigerde de verdeling van Indië in 2 staten te steunen. Lord
Mountbatten werd dan benoemd, die zo snel mogelijk van het probleem af wou en daarom
resoluut voor een verdeling in 2 staten koos, ook al was voorspelbaar dat dit tot bloedbaden
aanleiding zou geven.

1.1.5.  Na de onafhankelijkheid (swarajiya)1668

1.1.5.1.  Politieke geschiedenis.

Bij de dekolonisatie 1947 werd Brits-Indië verdeeld in Indië (“Bharat”) en Pakistan. Pakistan
(bestaande uit het huidige Pakistan en Bangla Desh, toen Oost-Pakistan, dat zich in 1971
losmaakte van Pakistan) werd opgericht als “thuisland” voor de moslims van Indië. Sommige
deelstaten werden ook verdeeld in twee delen (bv. Punjab); in principe kon elk van de 556
nominaal bestaande prinsdommen kiezen voor de ene of de andere1669. In Kasjmir koos het
parlement ondanks zijn moslimmeerderheid in grote meerderheid voor Indië, maar Pakistan
viel militair binnen (oktober 1947) en bezette (tot vandaag) ca. 1/3 ervan. In Hyderabad (in

                                                                                                                                                              
beweging opstartten voor het herstel van de macht van de kalief (de kalifaatsbeweging), hoewel die omzeggens
nergens in de Arabische wereld enige steun had (en kort nadien in Turkijke door Ataturk werd afgezet), en zelfs
de ondersteuning van Gandhi en het Indisch Nationaal Congres kregen voor deze reactionaire bestreving.
1666 Onder leiding van de reeds genoemde Ambedkar.
1667 Doelstelling die niet gedeeld werd door de meest islamistische elementen, die immers hoopten heel Indië
terug onder moslimbestuur te brengen (zo bv. Maulana Abul-Ala Maududi, die na 1947 ijverde voor een
zuivering van Pakistan van alle hindoes en christenen en de installatie van een islamitische republiek (wat in
1979 geschiedde)). De meer democratisch gezinden onder leiding van Ali Jinnah geloofden in een bestuur door
de meerderheid en wilden dus een eigen staat waarin de moslims de meerderheid zouden vormen.
1668 Swaraj  betekent autonomie (vrijheid en zelfbestuur); poorna swaraj was Gandhi's term voor
onafhankelijkheid. Gram swaraj (zie verder) betekent lokale autonomie (gram = dorp).
1669 In 2 christelijke deelstaten in het uiterste Oosten, Nagaland en Mizoram, waar sommigen eveneens een eigen
(christelijke) staat probeerden op te richten, bestaat er nog steeds een (gewapende) separatistische beweging.
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Zuid-Oost-Indië) wou de hindoemeerderheid bij Indië aanluiten, maar weigerde de
moslimvorst (wat tot militaire inlijving door Indië heeft geleid in 1948).

De verdeling leidde tot veel geweld en verdrijving. West-Pakistan werd omzeggens geheel
gezuiverd van niet-moslims (ca. 7 miljoen vluchtelingen en ca 700.000 doden). Het
omgekeerde gebeurde nauwelijks in Indië, wel verhuisden enkele miljoenen moslims naar
Pakistan (ca 4 miljoen) en dienden er duizenden te vluchten uit (Indisch) Oost-Punjab voor de
daar aangekomen vluchtelingen uit Pakistaans West-Punjab. Op vandaag zijn er, zonder
Pakistan en Bangla Desh, nog steeds ca. 120 miljoen moslims in Indië. In Oost-Pakistan (nu
Bangla Desh) begon de verdrijving van hindoes pas in 1950, zij het minder massaal (en
voortdurend tot op vandaag).

Indië werd ingericht als een federale staat; de grenzen van de deelstaten werden hertekend
voornamelijk op basis van de taalgrenzen (zie het kaartje met de talen hoger). Een grondwet
trad in werking in 1950. Ze was nog zeer sterk geïnspireerd door de Britse Government of
India Act van 1935. Het kastesysteem werd formeel afgeschaft in art. 15 van de Grondwet van
1950.

Indië is sinds de onafhankelijkheid steeds een parlementaire democratie gebleven en een
federale staat (al werden sommige deelstaten soms onder rechtstreeks bestuur geplaatst) en is
daarmee de grootste democratie ter wereld.

De verkiezingen vlak voor en na de onafhankelijkheid werden gewonnen door de
Congrespartij, die in handen was gekomen van de linkervleugel onder leiding van Jawaharlal
Nehru, en gedurende vele jaren een socialistische politiek voerde (alliantie met de Sovjetunie,
centralisatie van bestuur en economie, economische vijfjarenplannen naar Sovjetmodel, enz.)
met vrij catastrofale economische gevolgen.
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In 1991 werd het roer op dit vlak omgegooid en een liberalisering van de economie opgestart,
met opening van het land voor buitenlandse investeringen. De economische productie is
sindsdien in een goede 20 jaar tijd verdubbeld, wat niet belet dat nog steeds ca. 400 miljoen
Indiërs in werkelijke armoede leven (maar de middenklasse neemt wel toe met 10 % personen
per jaar).

1.1.5.2.   Evolutie van gerecht en recht

Art. 372 van de Grondwet van 1950 bepaalde dat het bestaande, door de Britse overheid
gehanteerde, recht bleef gelden behalve voor zover het strijdig was met de grondwet en de
soevereiniteit van Indië. Dit laatste hield bv. in dat het beroep op de Privy Council als hoogste
rechtsmacht verviel. Niettemin wordt inhoudelijk de evolutie in de Engelse rechtspraak
meestal nog altijd gevolgd.

De Grondwet bepaalde dat Hindi Engels zou vervangen tegen ten laatste 1965, maar de
uitvoering hiervan werd door de regerede Congrespartij op de lange baan geschoven.

Na de onafhankelijkheid waren er sterke geestesstromingen die pleitten voor een terugkeer op
ruime schaal naar inheems recht ("revivalism"). Dergelijke tendensen zijn overal ter wereld
opgekomen, zeker na de dekolonisatie, maar zijn zelden succesrijk geweest, behalve
misschien ten dele in de islaamwereld.

In Indië hebben ze dus weinig succes gehad, althans wat het formele recht betreft. Het blijft
natuurlijk zo dat het formele, statelijke rechtssysteem toch maar een klein deel van de sociale
realiteit vat. Zoals in de meeste ex-kolonies is er een vrij grote kloof tussen:
- het grotendeels uniform rechtsstelsel van Westerse signatuur, gedragen door een kleine,
nationale, seculiere elite;
- het "populair" maatschappelijk gedrag en de sociale normen van een zeer heterogene
maatschappij, zowel vertikaal (sociale stratificatie) als horizontaal (vele religies, talen,
etnische verschillen).

Voor enkele andere ontwikkelingen, onder meer de herleving van de "Panchayats", zie
verder.

Bij de opstelling van de Grondwet was een van de heikele punten de eigendomsopvatting die
men zou kiezen, en i.h.b. de visie op de grondeigendom.
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1.2.   Politieke instellingen

1.2.1.  Federalisme

Bharat (Indië) is een federale staat (republiek) bestaande uit 28 deelstaten en 7 territoria1670.

De bevoegdheidsverdeling kan als volgt worden samengevat:
- op wetgevend vlak is er een ruime concurrerende bevoegdheid tussen de federatie en de
deelstaten, met voorrang voor federaal recht. Dit betreft onder meer het grootste deel van het

                                                  
1670 Deelstaten: Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh (sedert 2000 afgesplitst van
Madhya Pradesh), Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Karnataka,
Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Punjab, Rajasthan,
Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttaranchal, Uttar Pradesh, West Bengalen. Daarnaast federale territoria met
beperktere autonomie: Andaman & Nicobar (eilandengroep), Chandigarh (gemeenschappelijke hoofdsatd van
Punjab en Haryana), Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu (allebei vroegere Portugese enclaves), Delhi
(federaal hoofdstedelijk gebied), Lakshadweep (eilandengroep), Pudicherry (vroegere Franse enclaves).
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privaatrecht, strafrecht en bestuursrecht. Aangezien de federale wetgever ruim gelegifereerd
heeft, is het grootste deel van die wetgeving nu federaal;
- de federatie (Union) heeft een aantal exclusieve bevoegdheden (“Union list”), onder meer
belangrijke stukken van het handelsrecht;
- de deelstaten hebben eveneens exclusieve bevoegdheden (“State list”), waaronder bv. het
taalgebruik (de grenzen tussen de deelstaten zijn na de onafhankelijkheid hertekend
hoofdzakelijk volgens taalgrenzen)
- op het gebied van de rechterlijke macht, zie hieronder.

1.2.2.  Verhouding tussen de machten

Op federaal vlak is Indië een parlementaire democratie. de wetgevende macht ligt bij een
parlement met twee kamers:
- de kamer van volksvertegenwoordigers (Lok Sabha, Volkskamer), bestaande uit 550 leden,
rechtstreeks verkozen en evenredig gespreid (530 van de deelstaten en 20 van de territoria),
- de raad der (deel)staten (Rajya Sabha) bestaat uit 238 leden verkozen door de
deelstaatparlementen, en 12 personen benoemd door de President wegens hun bijzondere
expertise.

Op het vlak van de deelstaten:
- is er een parlement met één kamer (met uitzondering van enkele deelstaten) met rechtstreeks
verkozen leden;
- een gouverneur die door de federale president wordt benoemd.

1.2.3.  Lokale autonomie

De grondwetswijziging van 1992 (73e amendement) en de uitvoering ervan door de Wet van
24 april 1993 heeft substantiële bevoegdheden (opgesomd in het zgn. 11th Schedule)
overgedragen van de federale en deelstatelijke overheden naar verkozen lokale organen. In
1996 werd het systeem ook ingevoerd in de “tribale” gebieden. Het systeem heet in zijn
geheel de "Gram swaraj" (dorpsautonomie of -zelfbestuur) of de “Panchayat Ray”
(radenbestuur).

De deelstaten zijn sindsdien verplicht om lokale besturen te organiseren op drie niveau’s: wijk
of dorp, gemeente en district. De grondwet van 1950 had dit weliswaar reeds vooropgesteld,
maar niet erg concreet en de realisatie liet grotendeels op zich wachten.

Op het laagste niveau vinden we de de Gram Sabha of dorpsraden. Deze bestaan uit alle
stemgerechtigde burgers en verkiezen een uitvoerend bestuur (college) met de naam Gram
Panchayat, voorgezeten door een Pradhan, en verkozen voor maximum 5 jaar. De Panchayat
moet minstens enkele malen per jaar een Sabha of volksvergadering samenroepen.

De bevoegdheidsoverdracht aan de lokale besturen dient door de deelstaten ten worden
georganiseerd, maar blijft in vele deelstaten achterop; het verst gevorderd zijn Karnataka en
West-Bengalen.

1.2.4.  Grondwet, grondrechten en grondwettigheidstoetsing

De politieke instellingen zijn vastgelegd in de Grondwet van 1950. Indië is de grootste
democratie ter wereld en heeft ook de langste grondwet ter wereld ... De grondwet kan relatief
gemakkelijk gewijzigd worden en is ook al vaak gewijzigd (meer dan 75 maal).
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Wetten kunnen aan de Grondwet worden getoetst door de gewone rechter, maar een
ongrondwettigverklaring kan ongedaan worden gemaakt door de voor een
grondwetswijziging vereiste meerderheid. Alle rechters kunnen ook ondergeschikte
regelgeving toetsen aan formele wetten.

1.3.   De gerechtelijke organisatie

De gerechtelijke organisatie werd na de onafhankelijkheid verder geüniformiseerd.

1. Het gros van de rechtbanken zijn op basis van de federale wet door de deelstaten
georganiseerd:
- District Courts, rechtbanken met een algemene bevoegdheid in eerste aanleg; en
-  High Courts (18), hoven van beroep met een algemene bevoegdheid.
Wel worden de rechters in de High Courts door de federale overheid benoemd.

Er is in beginsel geen aparte administratieve rechtsmacht (administratie is in beginsel aan de
gewone rechtsmacht onderworpen).

2. In burgerlijke en constitutionele zaken kan men tegen de High Court in beroep gaan bij de
Supreme Court of India (dat de plaats heeft ingenomen van de Federal Court of India,
waartegen men nog in beroep kon gaan bij de Privy Council in Londen). Dit bestaat uit een
Chief Justice en 13 door de president benoemde rechters.

Het Supreme Court is een revisie-instantie; de toegang is erg beperkt: men moet in beginsel
een “leave to appeal” hebben van het Hof waarvan men de beslissing aanvecht; in strafzaken
kan het Suprem Court zelf toegang verlenen (Criminal Appellate Jurisdiction Act 1970).

Het Supreme Court is ook bevoegd voor een reeks “constitutionele geschillen”:
- bevoegdheidsconflicten tussen deelstaten onderling of tussen deelstaten en Unie;
- bepaalde verkiezingszaken;
- abstracte grondwettigheidscontrole;
- klachten wegens schending van grondrechten (art. 32 GW).

Het Hof kan ook beslissen geschillen van een rechtbank naar een andere over te hevelen, en in
sommige gevallen zaken van groot belang voor de rechtsontwikkeling zelf aan zich trekken
(art. 139A GW).

3. Overeenkomstig art. 40 van de Grondwet werden na de onafhankelijkheid terug op grote
schaal lokale rechtbanken opgericht in zeer vele dorpen, de zogenaamde "nyaya panchayats",
waarvan de leden verkozen worden, zij het meestal getrapt (d.i. door de gemeenteraad).
Voordien was het wel zo dat de lokale organen ook soms gerechtelijke functies hadden (door
de Britten terug toegekend in de jaren 1920), doch er waren geen aparte gerechtelijke organen
op lokaal vlak. Art. 50 GW schrijft wel een duidelijke scheiding tussen bestuurlijke en
gerechtelijke organen door, en deze scheiding werd op lokaal vlak doorgevoerd door de
oprichting van de "nyaya panchayats". Hun bevoegdheid is vergelijkbaar met die van de
vrede- en politierechters, meer bepaald zeer kleine burgerlijke zaken en een redelijk ruime
bevoegdheid in strafzaken (zij het beperkt tot geldboeten, geen gevangenisstraf). De nadruk
ligt, in de Indische traditie, op bemiddeling en verzoening. De inrichting is wel in beginsel
een deelstatelijke bevoegdheid, zodat de regels kunnen verschillen van deelstaat tot deelstaat.
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De procedure is goedkoop en snel, maar is natuurlijk wel veel sterker gebonden aan de lokale
sociale gebruiken (en sociale druk).

4. De jury bestaat enkel in strafzaken, en dit ook niet in alle deelstaten. De procedure is sterk
door het common law beïnvloed en de regels worden naar common law traditie in beginsel
door de rechtsmachten zelf geformuleerd.

1.4.  Grondwet, grondrechten en grondwettigheidstoetsing

De Grondwet bevat naar Westers model een kataloog van grondrechten.

Het kastestelsel werd afgeschaft in het publieke leven (art. 15 GW) - zie verder voor de
betekenis daarvan.

De Grondwet bevat een verregaande minderhedenbescherming voor niet-hindoes: recht op
inrichting én subsidiëring van eigen scholen met een eigen identiteit en curriculum (art. 30
GW), geen staatscontrole op het bestuur van heiligdommen, bepaald ebelastingvrijstellingen
(voor bedevaarten bv.). Aangezien hindoegroeperingen die rechten niet hebben gaat het om
een discriminatie die een doorn in het oog is van hindoe-groeperingen. Sommige hindoe-
organisaties die scholen inrichten e.d. hebben zich daarom als niet-hindoeminderheid laten
registreren.

1.5.   Rechtsbronnen

1.5.1. Wetgeving en precedenten

De rechtsbronnen vertonen grotendeels dezelfde structuur als in common law landen, vooral
dan vergelijkbaar met de Verenigde Staten. Hoewel er veel gecodificeerd is, blijven de
beginselen van common law inzake stare decisis gelden. Rechters zijn gebonden aan
precedenten van een hiërarchisch hogere rechtsmacht (dus deelstaatrechtbanken niet aan
precedenten van rechtbanken van andere deelstaten), het Supreme Court en de hoogste
gerechtshoven van de deelstaten zijn aan hun eigen precedenten gebonden.

1.5.2. Het lokale traditionele gewoonterecht

Hoewel er formeel nog weinig ruimte overgebleven is voor lokaal gewoonterecht is het in
werkelijkheid niet geheel verdongen, noch door de wetgeving, noch door het gerecipeerde
Anglo-Indische common law, en behoudt het een duidelijke betekenis.

1.6.   Het recht van de familie en de burgerlijke samenleving

1.6.1.   Het personeel statuut

Hoewel art. 44 van de grondwet de afschaffing van het personaliteitsbeginsel in het
vooruitzicht stelt, is dit nog niet gebeurd. De tot 2004 regerende Indische Volkspartij (BJP)
streefde conform de grondwet van 1950 naar een uniforme seculiere wetgeving ongeacht
religie, en is dus in Westerse termen veeleer "republikeins" dan
"communautaristisch/communalistisch". Merkwaardig genoeg krijgt juist zij het verwijt
discriminatoir te werk te gaan, vanwege de zogenaamde "secularisten", die juist het
personaliteitsbeginsel met aparte statuten willen behouden. Waaruit de relatieve betekenis van
etiketten moge blijken ...
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In ieder geval bestaan tot op heden personele statuten volgens religieuze groep, met daarnaast
ook een “burgerlijke” wetgeving. Dit leidt tot vrij grote rechtsongelijkheid in sommige
materies van familierecht (bv. echtscheiding: moeilijk voor christenen, minder moeilijk voor
hindoes en moslimvrouwen, zeer gemakkelijk voor moslimmannen).

1.6.1.1.  Hindoestatuut

Het hindoestatuut is in beginsel van toepassing op hindoes in ruime zin, d.w.z. iedereen die
geen moslim, christen, jood of pars (perziër, d.i. zoroastriër) is, en dus ook op boeddhisten,
jaïns, sikhs, enz., op Lingayats en Brahmos, enz. (zie art. 25 GW). Al deze stromingen kennen
immers de traditie van de dharmasastra.

Na de onafhankelijkheid wilde men het hindoestatuut codificeren, oorspronkelijk door middel
van één Hindoe-code, maar over de inhoud ervan ontstonden conflicten tussen modernisten en
traditionalisten, bv. over het echtscheidingsrecht, alsook over de talloze regels die de
verhoudingen tussen leden van verschillende kasten regelden. Bovendien was het hindoerecht
verschillend naargelang de kaste (varna) - hoe "reiner" de kaste, hoe strenger de regels - en
vaak ook regionaal verschillend (de Mitakshara-school en zijn onder-scholen, en de
Dayabhaga-school), terwijl de wetgever enkel een uniform recht voor alle kasten wilde
(gezien de afschaffing van de kasten in het publiekrecht door de Grondwet). Omdat dit
minder weerstand uitlokte, gingen de modernisten over tot deelcodificaties, waarin het
hindoerecht stap voor stap werd gemoderniseerd en ééngemaakt:
- de Hindu Marriage Act1671 van 1955 (herzien 1964, 1976) (afschaffing polygamie, invoering
minimale huwelijksleeftijd, afschaffing van het varna-verschil als huwelijksbeletsel,
beperking van het aantal huwelijksbeletselen wegens verdere verwantschap e.d., invoering
nietigheidsgronden zoals wilsgebreken, invoering reeks echtscheidingsgronden, enz.); deze
wet erkent naast de door de wet zelf geregelde huwelijksvorm nog 8 gewoonterechtelijke
huwelijksvormen;
- de Hindu Minority & Guardianship Act 1956;
- de Hindu Succession Act 1956 (gelijk erfrecht voor mannen en vrouwen);
- de Hindu Adoption & Maintenance Act 1956 (invoering adoptie ook voor meisjes; een
hindoekind kan in beginsel enkel door een hindoe geadopteerd worden).

Deze codificatie hield in dat ook in deze voorheen ongecodificeerde domeinen van het
hindoerecht de doctrine als rechtsbron (die reeds grotendeels terzijde was geschoven door de
precedentenrechtspraak) werd uitgeschakeld en de wetgever de plaats van de rechtsgeleerden
(pandits) innam van hoogste gezag inzake hindoerecht. Ze hield ook de afschaffing in van
afwijkend gewoonterecht, behalve gewoonten secundum of  praeter legem. Maar deze
afschaffing van het gewoonterecht en meer bepaald de meer modernistische hervormingen
werden daarom in de praktijk nog niet altijd sociale realiteit.

Van de niet-gecodificeerde traditie zijn er aldus nog slechts weinig delen relevant vandaag
(niet vervangen door wetgeving of common law)1672. Het Supreme Court heeft na de
onafhankelijkheid wel enkele "historisch onjuiste" interpretaties van hindoerecht (gegeven
door de Privy Council) ongedaan gemaakt.

                                                  
1671 Te vinden op http://www.ap.gov.in/card/hind_mar_act.htm
1672  Het gaat om bepaalde leerstukken inzake "Partition, Joint Family, Alienation, Debts, Religious
Endowments, Impartible Estates".
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Algemeen gesproken blijft de grootfamilie (en niet slechts het kerngezin) nog steeds de basis
van het Hindoe-familierecht, maar de mogelijkheden voor individuele leden om te beschikken
over hun aandeel in het familievermogen zijn wel sterk verruimd.

Kenmerkend is ook dat de familienaam niet wettelijk geregeld is en in beginsel vrij gekozen
wordt (zodat meerdere leden van een gezin uiteenlopende familienamen kunnen hebben), zij
het dat er wel een aantal traditionele gebruiken zijn1673.

1.6.1.2.  Andere statuten

De voorheen bestaande regels van het personeel statuut van de moslims (Shariat Act 1937)
zijn blijven gelden, waar er in Pakistan een hercodificatie is gekomen na de
onafhankelijkheid), behalve nieuwe wetgeving op de Wakf  (1954). Verder geldt
gewoonterecht voor de Joden, en de voorheen bestaande wetgeving voor de Parsi (de reeds
vermelde Parsee Marriage and Divorce Act 1936) en christenen (Indian Christian Marriage
Act 1872, Indian Divorce Act 1869, voor hen geldt ook de Indian Succession Act 1925).

Tenslotte is er de Special Marriage Act 1954, een seculier huwelijksrecht dat voor iedereen
openstaat ongeacht zijn religieuze aanhorigheid, tevens een statuut waarvoor personen die
reeds onder een personeel statuut gehuwd zijn kunnen toetreden. Wie hiervoor kiest, valt ook
onder de Indian Succession Act 1925.

1.6.2. De transformatie van het kastesysteem

Een van de interessantste vragen van hedendaags Indisch recht betreft de actuele betekenis
van de kasten (jati).

Het Brits bestuur en de modernisering van de samenleving (technologie,
consumptiemaatschappij, ...) hebben enerzijds de band tussen jati en beroep sterk doen
verminderen; anderzijds hebben de Britten de kastetegenstellingen verscherpt door de
volkstellingen, waarin iedereen ook officieel bij een jati werd ingedeeld en elke jati in een
varna - waar die indleing voorheen niet altijd even duidelijk was en soms al flink verwaterd.

In publiekrechtelijke verhoudingen is het kastestelsel dan door de Indische grondwet
afgeschaft (art. 15 GW), en probeert het grondwettelijk bestel om de talloze hindoekasten in
eerste instantie te vervangen door een niet-gedifferentieerde hindoegemeenschap, met als
officieel streefdoel een niet-gedifferentieerde nationale gemeenschap (afschaffing van het
communalisme). Sociale verandering wordt zoals in de sociaal-democratie gezien als een taak
van de overheid en de natie als geheel, en niet als een zaak van de afzonderlijke groepen in de
maatschappij. De afschaffing van het kastestelsel is anderzijds natuurlijk al erg ambigu,
doordat de grondwet op vele domeinen positieve discriminatie voorschrijft voor leden van de
lagere kasten (inbegrepen ook de etnische kasten van "Adivasi"), wat impliceert dat men nog
kan vaststellen wie tot welke kaste behoort. Dit heeft de kastentegenstellingen vanaf de jaren
’50 zelfs sterk doen toenemen (doordat geen enkele jati nog een vaste plaats had in de
maatschappij, is de competitie tussen hen voor jobs, ambten e.d. sterk toegenomen). Er zijn
ook een reeks geschillen ontstaan doordat bepaalde jati beweerden achtergesteld te zijn en dus
ook recht te hebben op een voorkeursbehandeling. Zoals overal en altijd leidt positieve
discriminatie van groepen immers tot ene begunstiging van de "sterkeren" uit de zwakkere
groep ten nadele van de zwakkeren uit de sterkere groep ...

                                                  
1673 Zie K. ELST, De moord op de Mahatma, p. 21-22.
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De kasten zijn in werkelijkheid in het geheel niet verdwenen, maar hebben een verschillend
statuut gekregen, en zijn eigenlijk getransformeerd tot privaatrechtelijke organisaties,
collectiviteiten met een privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid, zoals religieuze
gemeenschappen en andere verenigingen bij ons dat zijn. Deze rechtspersonen hebben een
eigen vermogen (collectieve eigendom, bv. van tempels en andere sacrale plaatsen), interne
regels en interne organen van geschillenbeslechting. Deze laatste worden ook "panchayats"
genoemd; het zijn de “gewoonterechtelijke panchayats” die in werkelijkheid vaak een groot
gezag hebben.

Wat dus verdwenen is, zijn zeker niet de jati, maar wel in grote mate de levenslange
gebondenheid van een individu aan zijn jati en de onmogelijkheid om van jati te veranderen.
De Grondwet van 1950 heeft de status door geboorte (afkomst) dus in grote mate vervangen
door een status op basis van vrijwillige groepsvorming. Een gezin kan dus van jati
veranderen, maar dan wel op voorwaarde dat het door de nieuwgekozen jati sociaal aanvaard
wordt. De jati is dus niet meer een component van de sacrale ordening van de hindoe-
maatschappij (vgl. hoger de traditionele opvatting), waarin leden van verschillende kasten
voor de wet andere rechten en plichten hadden, maar een socio-culturele groep met eigen
rituelen en gebruiken, waarvan de integriteit door de rechtsorde in zekere mate wordt
beschermd.

De integriteit en interne autonomie van de vele kasten wordt inderdaad grondwettelijk
gewaarborgd door een zeer ruime interpretatie van de vrijheid van vereniging; verboden is
evenwel alles wat een hiërarchie tussen kasten zou impliceren (wat nog iets anders is dan
alleen een onderscheid). Discriminatie op basis van kaste is in het publieke leven verboden,
maar in private verhoudingen in beginsel toegestaan omwille van de vrijheid van vereniging
(bv. toegang tot religieuze plaatsen, religieuze scholen, enz.); de moeilijke vraag is natuurlijk
waar de grens tussen beide ligt. Wel bepaalt de grondwet uitdrukkelijk dat het verboden (en
strafbaar) is om gelijke welke onbekwaamheid af te dwingen die traditioneel uit de
onaanraakbaarheid voortvloeide. Discriminatie die niet gebaseerd is op het al dan niet behoren
tot de eigen kaste kan dus meestal wel, maar discriminatie enkel en alleen jegens zgn.
untouchables is strafbaar.

In zekere zin is door de afschaffing van de sacrale opvatting, waarin elke kaste zijn plaats had
in de maatschappij, zij het wel een andere in de hiërarchie der zuiverheid, de balkanisering
(desintegratie) van de maatschappij in van elkaar gescheiden levende groepen met eigen
cultuur en gebruiken zelfs toegenomen.


