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2.2.  Frankrijk219

Data : 545.965 km2; in 1992 inw. 59.765.000 (2002), waarvan 1.500.000 overzee.; ca 1.309.000 EU-
vreemdelingen en 2.300.000 niet-EU en ca 1.300.000 genaturaliseerd. Religieuze minderheden: wellicht ca.
4.800.000 moslims, 850.000 protestanten, 700.000 joden, 180.000 Armeniërs.

2.2.1.  Algemene en politieke geschiedenis

2.2.1.1.   Van het uiteenvallen van het romeinse rijk tot de zestiende eeuw

Wat nu Frankrijk is, was deel van het West-Romeinse Rijk. In de 4e- en 5e eeuw viel dit uiteen in meerdere
koninkrijken, in het bijzonder van verschillende Germaanse volkeren. Een dervan was het koninkrijk van de
Salische Franken, ingericht door Clovis (koning 482-511), stamvader van de “Merovingers”, die zichzelf en zijn
leger bekeerde tot het christendom. Behalve in de Elzas en Vlaanderen was de Germaanse bevolking echter niet
in de meerderheid, en ging ze grotendeels op in de Gallo-Romeinse.

in 751 werden de Merovingers opzijgeschoven door Pepijn de Korte, die daarmee de Karolingische dynastie
(genoemd naar Karel de Grote) startte. De verschillende koninkrijken in Frankrijk, de Nederlanden, en een groot
deel van Duitsland en tenslotte Italië werden verenigd.

Bij het Verdrag van Verdun (843) tussen de kleinzonen van Karel de Grote, werd West-Francië als apart
koninkrijk toebedeeld aan Karel de Kale; Lotharingen, Boergondië en Provence-Dauphiné hoorden daar niet bij
(deel van het Middenrijk, toegewezen aan Lotharius, en na 925 aan de Duitse tak). Reed kort nadien verloren de
koningen feitelijk de macht over het grootste deel van het koninkrijk, ten voordele van de regionale graven. De
feodaliteit ontstond (zie hoger). Landen zoals Bretagne, Normandië e.a. werden feitelijk onafhankelijk in de 9e of
10e eeuw.

Vanaf 888 moesten de Karolingers de kroon ten dele delen of afwisselen met de graven van Parijs of Ile de
France, de latere “Capetingers”, die vanaf 987 definitief de kroon bekwamen.

Ook hun macht was oorspronkelijk zeer beperkt (Ile de France); langzaam hebben zij het kroondomein
uitgebreid tot ongeveer heel het huidige Frankrijk. Er was een grote expansie daarvan onder Philippe Auguste
(koning 1180-1223), die onder meer Aquitanië op de Engelse koningen veroverden (die dit geërfd hadden door
huwelijk met Eleonora van Aquitanië) (de Engelsen werden verslagen in de slag van Bouvines 1214).

In de 14e eeuw begon de  “honderdjarige oorlog” (1337-1443) met Engeland, uiteindelijk verloren de Engelsen
alle continentale bezittingen (enkel de Anglo-Normandische eilanden voor de Franse kust bleven onder de
Engelse kroon, en de stad Kales (Calais) tot 1565).

2.2.1.2.  De absolute monarchie

Vanaf de zestiende eeuw werd ook een centralisatiepolitiek gevoerd op bijkomende domeinen
(niet evenwel het gerecht); bv. benoeming van bisschoppen en abten door de koning
(concordaat van Bologne 1516), invoering van Frans als enige officiële taal (ordonnance de
Villers-Cotterets 1559).

Na het uitsterven van de hoofdtak van de Capetingers (de Valois), kwam de kroon in 1589 aan de hertig van
Bourbon, Henri IV “le Grand” (koning 1589-1610). In 1598 vaardigde deze het edict van Nantes uit (tolerantie
van de protestanten). Hij werd opgevolgd door zijn zoon Louis XIII (koning 1610-1643) en diens zoon Louis
XIV (koning 1643-1715). Deze laatste herriep op 18 oktober 1685 het Edict van Nantes, wat leidde tot de
uittocht of verdrijving van de "Hugenoten" (vnl. naar Zwitserland, Engeland, Nederland en Brandenburg-
Pruisen, waar ze uitgenodigd waren door het Edict van Potsdam van keurvorst Frederik Willem van 29 oktober
1685).

                                                  
219 Nederlandstalige literatuur: PINTENS p. 95 v.; DEVROE p. 17 v.



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2006

70

Frankrijk kende ook verdere territoriale expansie, vnl. ten koste van het Duitse Rijk (inlijving van de Franche-
comté, Frans-Vlaanderen, de Elzas en Lotharingen).

(oude provincies van Frankrijk voor 1789, in het paarsbruin de gebieden die toen nog niet Frans waren, in het
roze degene die het nu niet meer zijn)

Stilaan groeide een absolute monarchie (Louis XIV zei tegen de juristen die een onderscheid
maakten tussen vorst en staat: L’Etat c’est moi220). Louis XIV kreeg wel af te rekenen met een
burgeroorlog, de Fronde, van 1648-1653; zijn uiteindelijke overwinning leidde tot een
inperking van de macht van de hoge adel.

In de 17e eeuw begon de staat verder de economie te bevorderen door een politiek van
mercantilisme221, uitgewerkt onder Louis XIV door Jean Baptiste Colbert222. De export
bloeide, doch echte hervormingen van de binnenlandse structuren bleven uit.

In de 18e eeuw had Frankrijk deel aan de zgn. Verlichting (met o.a. Pierre Bayle223, de la
Mettrie224, de Condillac225, Diderot226, Turgot227, d'Holbach228, de Condorcet229 e.a.), zij het

                                                  
220 Desondanks werd de troonsopvolging bij de door van Louis XIV volgens constitutioneel recht geregeld, en
niet volgens het private erfrecht (krachtens hetwelk de kroon naar de oudste gelegitimeerde zoon van Louis XIV
zou zijn gegaan). In de persoon van de koning werden dus meerdere functies verenigd.
221 Het mercantilisme is de Franse tegenhanger van de Duitse "kameralistiek".
222 Reims 1619- Parijs 1683; in 1661 door Louis XIV benoemd tot Surintendant des Finances, in 1665 tot
Contrôleur Général des Finances, in 1668 secretaris van het Koninklijk huis. Hij hervormde de financiën, de
handel, de marine, de organisatie van de wetenschap, liet de Franse Oostindische compagnie uitbouwen, e.d.m.
223 1647-1706, zie hoger.
224 Julien Offrray de la Mettrie, Saint-Malo 1709 - Potsdam 1751, arts en materialistisch wijsgeer; studeerde te
Leiden, verwekte in Frankrijk schandaal met zijn boek Histoire naturelle de l'âme (1745) en vluchtte naar
Pruisen. Hij radicaliseerde zijn materialistisch-empiricistische en atheïstische filosofie in onder meer L'homme-
machine (1747). Met zijn empiricisme ging hij ook in tegen de rationalistische variante van de Verlichting en
was hij een voorloper van het 19e-eeuwse positivisme.
225 Etienne Bonnot, Abbé de Condillac,  1714-1780, empiricistisch wijsgeer, economist, psycholoog.
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dat daarbij de meer radicale variant (onder meer in de Nederlanden ontwikkeld in de 17e

eeuw), die een stuk filosofisch radicaler en met name antireligieuzer werd dan de Britse
Verlichting230, in Frankrijk dominant werd - terwijl in de praktijk de hervormingen in
Frankrijk in de 18e eeuw duidelijk achterbleven bij bv. Pruisen en zelfs Oostenrijk, waar de
absolute vorst de weerstand van de adel had kunnen overwinnen, of bij Groot-Brittanië (dat
zijn politieke revolutie reeds in 1688-1689 had gekend). Er is wel een belangrijke invloed op
de economische politiek van de zgn Fysiocraten231. De politieke theorie ontwikkelt zich
verder in de werken van Montesquieu (die onder meer door het Engelse politieke model
waren beïnvloed), alsook in radicale politieke en sociale theorieën van J.J. Rousseau, en
vervolgens in de theorieën van de zgn. idéologues232. De belangrijkste gegevens hiervan
werden hoger reeds besproken.

2.2.1.3.  Eerste Franse revolutie en constitutionele monarchie (1789-1792)

In de jaren 1780 kwam de monarchie in een zware crisis. In mei 1789 zag koning Louis XVI
zich verplicht de Staten-generaal samen te roepen. De derde stand (Tiers état) van deze
Staten-generaal besliste op 17 juni, samen met 19 "afvallige leden" van de clerus (onder
leiding van Sieyès233) apart te vergaderen en zich "Assemblée nationale" te noemen. Op 27
juni 1789 geeft de koning toe aan de eis de drie standen af te schaffen en te fuseren in de ene
Assemblée nationale. Op 9 juli roept deze zich uit tot grondwetgevende vergadering.

Op 14 juli 1789, dag waarop revolutionairen de Bastille (beruchte koninklijke gevangenis)
bestormden (en die als dé dag van de Eerste Franse Revolutie wordt beschouwd), besliste ze
dat er behalve een grondwet ook een Déclaration des droits de l’homme et du citoyen zou
komen. De vervolgens opgestelde verklaring bestaande uit XVII artikelen werd aangenomen
op 26 augustus 1789 en door de Assemblée en de koning afgekondigd op 3 november 1789234.
Deze déclaration is een quasi-mythische rol gaan spelen in de Franse identiteit (en maakt
daardoor als dusdanig nog steeds deel uit van de huidige Grondwet). De Verklaring bevat
voornamelijk klassieke vrijheidsrechten en gaat voornamelijk in tegen formele ongelijkheden
(ongelijkheid van rechten) gebaseerd op geboorte of het toebehoren tot een bepaalde stand of
groep.

                                                                                                                                                              
226 Denis Diderot,  1713-1784, bekend van de Encyclopédie die hij met d'Alembert samenstelde.
227 Anne-Robert Jacques Turgot,  1727-1781. Hij had een grote invloed op Adam Smith en is in zekere zin diens
voorloper.
228 Paul Henri Dietrich alias Thiry, baron d'Holbach, Heidenheim 1723- Parijs 1789
229 Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet, 1743-1794. Speelde een leidende rol in de
revolutie van 1789, maar stierf als een slachtoffer van de Jacobijnen die hem in 1794 arresteerden.
230 Zie over het onderscheid G. HIMMELFARB, The roads to modernity, 2004.
231 Een groep economisten rond François Quesnay. Diens Tableau Économique (1759) was het basisdocument
van de groep. Zij benadrukten zeer sterk het belang van de landbouwproductie voor de economie en bevochten
daarom de juridische belemmeringen van een efficiênte landbouw.
232 Onder meer Destutte de Tracy. De "idéologie" was oorspronkelijk een filosofische leer die stelde dat alle
filosofische problemen konden worden opgelost door middel van een wetenschap van de ideëen (een ideo-logie),
d.i. een wetenschap die uitlegt hoe de mensen waarnemen en denken en hoe onder meer vooroordelen zouden
ontstaan.
233 Emmanuel Joseph Sieyès, (1748-1836), reeds beroemd door zijn pamflet Qu'est-ce que  le Tiers état? van
januari 1789. Hij formuleerde de "Eed  van de Kaatsbaan" van 20 juni 1789 (serment du jeu de paume, belofte
van de derde stand om niet uiteen te gaan tot er een grondwet was) en leidde het verzet tegen de koning.
234 Tekst o.a. op http://mjp.univ-perp.fr/france/ddh1789.htm. De verklaring was geïnspireerd door de Bill of
Rights van Virginia uit 1776, die zelf voortbouwde of de Engelse Bill of Rights van 1689.
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Op 27 juli 1989 las de graaf van Toulouse een selectie voor uit de massa's cahiers de
doléances die met het oog op de samenkomst van de Staten-generaal waren ingezameld235;
sommige van deze klachten werden effectief omgezet in hervormingen.

Tijdens deze "Eerste" Franse Revolutie (zie hieronder de Tweede van 1793) werden een hele
reeks radicale hervormingen doorgevoerd, waaronder:
* afschaffing van de standenstaat, afschaffing van de privilegies van de adel en de
geestelijkheid en van de feodale instellingen (heerlijkheden, tienden, laatschap, enz.) (5
augustus 1789); openbare ambten werden “buiten de handel” geplaatst (kunnen niet meer
verkocht worden);
* de afschaffing van de Parlementen en de inrichting van een nieuwe gerechtelijke organisatie
(3 november 1789, vervolgens de Loi sur l'organisation judiciaire van 16-24 augustus 1790);
later kwam deze onder controle van een Tribunal de cassation als orgaan van de wetgevende
macht (“auprès du corps législatif”) (zie verder);
* de kerk wordt genationaliseerd en krijgt een “burgerlijk statuut” als deel van de overheid
door de wet van 12 juli 1790 (“constitution civile du clergé”);
* afschaffing van het gildewezen (decreet d'Allarde van 2 maart 1791); de in de Déclaration
des droits de l'homme geproclameerde vrijheid van vereniging werd dus ernstig beperkt: de
wet-le Chapelier van 14-17 juni 1791 verbood elke vereniging van beroepsgenoten;
* toekenning van burgerrechten aan de joden (28 september 1791).

                                                  
235 De cahiers de doléances waren een oud gebruik, waarbij de lokale vergaderingen die afgevaardigden naar de
Staten-generaal zonden, hun wensen neerschreven. Ingevolge de samenroeping van de Staten-generaal (voor het
eerst sinds lang) in 1789 werden overal cahiers opgesteld. De graaf van Toulouse selecteerde diegene waar de
burgerij kon achterstaan, voornamelijk eisen van gelijkheid voor de belastingen en andere vormen van formele
rechtsgelijkheid.
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Op 3 september 1791 werd er een Grondwet236 afgekondigd, gebaseerd op een scheiding der
machten; de wetgevende macht berustte bij de koning en de Assemblée nationale tezamen; de
koning werd in plaats van "roi de France" nu "roi des Français". Het stemrecht gold voor ca.
4,3 van de 24 miljoen inwoners, en werd getrapt uitgeoefend.

Deze constitutionele monarchie zou maar een kort leven leiden. De meerderheid van de
priesters aanvaardde de constitution civile du clergé niet. Ook over andere onderwerpen
kwamen de Assemblée en de koning in conflict, waarbij de koning meermaals zijn vetorecht
gebruikt.

2.2.1.4.   Tweede Franse revolutie - Eerste republiek; Directoire (1792-1798).

In 1792-1793 volgde een radicalisering in de Tweede Franse revolutie.

Op 20 juni 1792 worden de Tuileries (koninklijk paleis) bestormd door een bende "sans-culottes". De Assemblée
nationale beslist de koning te schorsen en verkiezingen uit te schrijven voor een "Convention nationale" die een
nieuwe grondwet moet opstellen. Bij de verkiezingen van 10 augustus 1792 komen slechts 700.000 van de ca. 7
miljoen kiezers opdagen. In september richten de  sans-culottes een bloedbad aan; Pruisen valt Frankrijk binnen
om de koning te steunen. In de slag van Valmy werd de aanval van Pruisen en royalisten afgeslagen.

Op 21 september 1792 roept de Convention dan de republiek uit. Op 25 september werd deze
geproclameerd tot "république une et indivisible". Op 19 november wordt beslist de revolutie
- en de darain  geproclameerde mensenrechten - uit te voeren naar alle volkeren. Sindsdien
heeft het Franse "republikeinse" staatsmodel altijd die universalistische roeping gehad. Op 21
januari 1793 werden de (voormalige) koning en koningin onthoofd.

De “Girondijnen” wensten ruime provinciale autonomie, maar verloren het van de
“Jacobijnen” (Montagnards) of aanhangers van sterke centralisatie na nieuwe gewelddaden en
bloedbaden door de sansculotten in het voorjaar van 1793. In april richtten de Jacobijnen een
"Comité de Salut Public" op dat de Terreur zal organiseren (en feitelijk regeert tot 27 juli
1794). Op 2 juni worden de Girondijnse volksvertegenwoordigers gearresteerd. Het
federalisme wordt als een verraderlijke ketterij bestempeld. Opstanden in een zestigtal
departementen (meestal katholiek geïnspireerd), met als belangrijkste die van de Vendée,
worden bloedig neergeslagen. Een terreur werd van staatswege georganiseerd onder meer
tegen de kerk (“Beloken tijd” waarin de kerk ondergronds diende te gaan) en men probeerde
de maatschappij geheel te ontkerstenen. De terreu werd ideologisch onderbouwd door Sa int-
Just en Robespierre. De eerste Republikeinse grondwet van 4 juni 1793 (die de “république
une et indivisible” bevestigde) werd nooit toegepast (het Comité du Salut Public bleef verder
regeren onder leiding van Robespierre). Op grond van de "Loi des suspects" van 17 september
1793 kon iedereen die "verdacht" werd de opvattingen van de revolutie niet te delen,
inbegrepen hun familieleden, worden aangehouden en geëxecuteerd.

Enkele radicale hervormingen van de Tweede Franse Revoluties zijn bv.:
* Door een wet van 20 september 1792 wordt aan de priesters elke overheidstaak ontnomen
(invoering van een burgerlijke stand bij het gemeentebestuur); de nationalisatie van de kerk in
1790 had niet het resultaat opgeleverd dat de radicalen wensten, en zij wilden de christelijke
religie vervangen door een atheïstische staatsreligie van "de mens" en "de rede". Alle
kerkelijke bezittingen worden geconfisceerd en verkocht. Op 10 november 1793 werd la
déesse raison - de godin  Rede - formeel ingehuldigd in de Notre-Dame kathedraal in Parijs.

                                                  
236 De opeenvolgende Franse grondwetten zijn onder meer te vinden via http://mjp.univ-perp.fr/france/ en in
facsimile op http://www.uni-kassel.de/~dippel/rmc_web/screens/constitutions/chrono/constitutions_chrono.htm.
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De kerkvervolging verhevigt in 1793 (la Terreur,  onder Robespierre) tot 1794, wanneer de
godsdienstvrijheid wordt hersteld (met een scheiding van kerk en staat), zij het op en neer (in
1797 probeert men terug een burgerlijke religie in te voeren).
* de invoering van de burgerlijke stand gaat gepaard met de invoering van de echtscheiding
(door Napoléon in beperkte mate behouden in de Code Napoléon);
* om de macht van de regio’s te breken werden ze opgesplitst of gehergroepeerd in
“departementen” onder leiding van een préfet, een ambtenaar van de centrale macht;
* invoering metriek stelsel;
* invoering op 24 oktober 1793 (met terugwerkende kracht tot de oprichting van de republiek)
van de republikeinse kalender237 (in plaats van de christelijke);
* afschaffing van de slavenhandel en slavernij in de kolonies (4 februari 1794; evenwel in
1802 terug toegelaten door Napoleon in die gebeiden waar de slavernij nog bestond);
* invoering van de militaire dienstplicht;
* invoering van staatsonderwijs (wet van 29 frimaire an II (19 december 1793) met invoering
van de schoolplicht).
Deze laatste twee zaken zijn essentieel geweest om het cultureel sterk verscheiden Frankrijk
om te smeden – te homogeniseren - tot de relatief homogene natie die het dan in de 19e eeuw
is geworden (ten tijde van de Franse revolutie sprak minder dan de helft van de inwoners
Frans).

Met de militaire dienstplicht werd een groot leger op de been gebracht dat gebruikt werd om
de revolutie te "exporteren" naar de rest van de wereld.

Op 9 Thermidor van het jaar "II" (d.i. 27 juli 1794) wordt Robespierre opzijgezet. Het
radicalisme werd afgezwakt, zeker in de loop van 1795, en de Convention neemt op  22
augustus 1795 een nieuwe grondwet aan238, die vervolgens bij referendum wordt
goedgekeurd. Zij richtte de "république directoriale" in, met een versterkte scheiding der
machten tussen een "corps législatif" en een “Directoire”, een collegiaal beslissende regering
van 5 leden (directeurs), niet-afzetbaar, maar zonder wetgevende bevoegdheid (vgl. het
Amerikaans presidentieel systeem en het huidige Zwitserse model).

2.2.1.5.  Consulat en Eerste keizerrijk (Napoleon I).

Ook dit regime geraakte in  crisis, en het corps législatif, beschermd door veldheer Napoleon
(die roem gemaakt had met zijn campagne in Egypte in 1798), stelde in plaats van het
Directoire een Consulat in, d.i. een regering door 3 consuls (waarvan Napoleon er een wordt,
9 november 1799). Op 13 december 1799  kwam er aldus de Grondwet van het “Consulaat”
(of grondwet van het jaar VIII).

Napoleon Bonaparte schuift later de twee andere consuls opzij en laat zich voor het leven
benoemen; zo komt er de Grondwet van het “Consulaat voor het leven” (van Napoleon) (4
augustus 1802). Hij promoot de werkzaamheden aan de codificatie (zie verder).

In 1801 sluit hij ook een “Concordaat” gesloten met de katholieke kerk (paus Pius VII). Dit
hield subsidiëring van de kerk in, met betaling van de priesters als "bdienaars van de
redienst", in ruil voor staatscontrole op de kerk (via een Ministerie van eredienst), met o.a.
benoeming van de bisschoppen door de staat.

                                                  
237 Zie http://prairial.free.fr/calendrier/sommaire.html
238 http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/constitution/c1795.htm
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In 1803 roept hij zichzelf tot keizer uit. Het “senatus-consulte organique du 28 Floréal An
XII” (= 18 mei 1804)239 wordt de nieuwe Grondwet van het Keizerrijk. Enkele jaren later
wordt de "republikeinse kalender" terug afgeschaft. Op politiek vlak boekt hij een grote
overwinning op de Oostenrijke en Russische troepen in Austerlitz (2 december 1805), maar
de verovering van Rusland mislukt.

2.2.1.6.  Restauratie, tweede republiek, tweede keizerrijk

2.2.1.6.1.  Restauratie

Na de nederlagen van Napoleon in Leipzig (1813) (en zijn kortstondige terugkeer met
vervolgens een nieuwe nederlaag in Waterloo 1815) volgt er een “restauratie” van de absolute
monarchie, een eerste maal in 1814. De terug aan de macht gebrachte koning, Louis XVIII
(jongere broer van de in 1793 onthoofdde Louis XVI), weigerde een grondwet te aanvaarden
waaraan hij ondergeschikt zou zijn, maar gaf zijn onderdanen wel een “constitutioneel
charter”: de Charte constitutionelle van 1814240; de uitvoerende macht berustte bij de koning,
de wetgevende bij een parlement met twee kamers (chambre des pairs en chambre des
députés, zoals in Engeland) Op het Congres van Wenen slaagt Talleyrand241 er door zijn
diplomatiek talent in om zeer veel voor Frankrijk uit de brand te slepen (zoals bv. het behoud
van Elzas-Lotharingen242 (op een klein stukje in het Noorden na) en Frans-Vlaanderen).

Onder Charles X (1824-1830, jongere broer van Louis XVI en Louis XVIII) wordt het
katholicisme terug staatsgodsdienst en de echtscheiding afgeschaft.

2.2.1.6.2.   Constitutionele monarchie

Bij de burgerlijke revolutie van juli 1830 (“les 3 glorieuses”) wordt de kroon aangeboden aan
Louis-Philippe, hertog van Orléans, uit een andere tak van de Bourbon-familie, die de zijde
van de revolutie had gekozen243. Er ontstaat dus een constitutionele monarchie (burgerlijk-
oligarchisch, zgn. Julimonarchie) onder de charte constitutionnelle van 1830244 met Louis-
Philippe als “roi des Français” (en niet langer “roi de France”). Er volgt een zekere
liberalisering (zij het dat de GW duidelijk minder liberaal was dan de Belgische van 1831).
Zo bv. werd het monopolie van de staat op het lager onderwijs afgeschaft in 1833 (Wet-
Guizot) (katholiek lager onderwijs werd terug mogelijk; voor het middelbaar onderwijs
gebeurde dit met de wet-Falloux in 1850). Er werd ook een begin gemaakt van nieuwe
koloniale expansie (inval in Algerije 1830245).

                                                  
239 http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/constitution/c1804.htm
240 http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/constitution/c1814.htm
241 Charles-Maurice de Talleyrand Périgord, 1754-1838, priester in 1779 en bisschop in 1788; beëdigd priester
na de revolutie (priesterschap door de kerk ontnomen in 1802), minister van buitenlandse zaken vanaf 1796,
helpt Napoleon bij de staatsgreep van 18 Brumaire, neemt in 1807 ontslag wegens onvrede met Napoleon. Na
diens val (1814) door de senaat verkozen tot voorzitter van de voorlopige regering. In dienst van Louis XVIII,
later van Louis-Philippe als ambassadeur in Londen (1830-1834).
242 Door Franse legers bezet van 1634 tot 1639, ten dele verkregen in de Westfaalse vrede van 1648, voor het
andere deel veroverd tussen 1673 en 1681, bevestigd in de vrede van Rijswijk in 1697; dit alles behalve
Mulhouse (Mühlhausen) dat als stadrepubliek met de Zwitserse kantons geconfedereerd was en enkele kleinere
gebieden, die eerst in 1789 Frans werden.
243 Hij was de zoon van de door de monarchisten gehate "Philippe Egalité", die mee de doodstraf voor Louis XVI
had goedgekeurd.
244 http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/constitution/c1830.htm
245 gevolgd door veroveringen in Indochina vanaf 1863 (Cambodia, later Vietnam en Laos), verder in Afrika
vanaf 1881 (Tunesië, in 1895 West-Afrika, in 1896 Madagascar, in 1912 Marokko).
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2.2.1.6.3.  Tweede republiek, tweede keizerrijk

Na de revolutie van 22-24 februari 1848 (Februarirevolutie) ontstaat de tweede republiek, met
de grondwet van 1848246.

Deze was echter van korte duur. Louis Napoleon Bonaparte, verkozen als president, kan de
macht aan zich trekken, dit laten legitimeren door een referendum en roept het tweede
Keizerrijk uit als keizer Napoleon III (1852-1870) (grondwet van 1852)247. Hij verwerft het
nu franse deel van Savoye in ruil voor de erkenning van de Italiaanse eenmaking (1860).
Binnenlandse voerde hij een autoritaire politiek.

2.2.1.7.  Derde republiek (1870-1945)

2.2.1.7.1.  Ontstaan van de derde republiek en grondwet van 1875

In de Frans-Duitse oorlog van wordt Napoleon III gevangen genomen door de Duitsers in de
slag bij Sedan op 2 september 1870; overal wordt de republiek uitgeroepen (4 september
1870).

Parijs was door het Duitse leger omsingeld (Siège de Paris vanaf 19 september 1870) en de gevormde
Voorlopige regering gevlucht naar Bordeaux. Parijs zelf kwam in handen van radicalen, die het stedelijk bestuur
organiseerden en een anarchistische révolution communale predikten. Na verschillende militaire nederlagen
capituleert de Franse regering voor de Duitsers op 18 januari 1871, de commune van Parijs op 28 januari 1871.
Koning Willem van Pruisen wordt in Versailles tot Duitse keizer gekroond (Willem I) en legt Frankrijk
verkiezingen op (8 februari 1871). Parijs revolteert en vormt op 18 maart een revolutionaire tegenregering – de
“Commune”. De “burgerlijke” Franse regering beslist de Commune van Parijs met geweld te ontbinden (21-28
mei 1871, 20.000 revolutionairen komen om, 38.000 anderen worden gearresteerd). Frankrijk sluit het
vredesverdrag van Frankfurt op 10 mei 1871 met het verlies van de duitstalige Elzas (behalve Belfort) en het
duitstalig deel van Lotharingen248.

Door de grote verdeeldheid binnen de parlementaire Assemblée duurt het meerdere jaren voor
een nieuwe grondwet werd opgesteld, deze van de “derde republiek”: de Lois constitionnelles
van 1875249, die tot 1940 zou gelden, en een sterk “parlementair” regime instelden. In het
Parlement was de invloed van de regionale en lokale sterkhouders groot (vandaar dat
sommigen de 3e en ook de 4e republiek een "république des avocats et médecins" noemden).

Onder deze 3e republiek bouwt Frankrijk een groot koloniaal rijk uit, vooral in Afrika.
                                                  
246 http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/constitution/c1848.htm
247 http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/constitution/c1852.htm Deze machtsgreep leidde tot een breuk
met de Minister van buitenlandse zaken Alexis de Toqueville (1805-1859), auteur van onder meer het beroemde
De la démocratie en Amérique (2 delen, 1835 en 1840, resultaat van een studiereis in Amerika, officieel bedoeld
om daar het gevangeniswezen te bestuderen, maar gebruikt om een veel grondigere studie te maken van de
amerikaanse samenleving).
248 Elzas-Lothringen wordt "Reichsland"; de inwoners konden kiezen tussen de Franse of Duitse nationaliteit
(128.000, ca. 8,5 % koos voor de Franse en emigreerde naar Frankrijk of Frans Algerije); de Duitse grondwet
van 1871 geldt er sinds 1874, en de Elzas wordt (enige tijd later) een deelstaat met een tweekamerparlement en
een door de keizer aangestelde uitvoerende macht (een Statthalter en enkele staatssecretarissen). De ene kamer
van de Landdag was rechtstreeks verkozen, de andere in een eerste faze door de keizer benoemd (zgn. Staatsrat),
later (landsgrondwet van 1911) getrapt samengesteld uit beroepsgroepen e.d.m. (4 afgevaardigden van de
balangrijkste steden, 6 van de landbouwers, 2 van de ambachten, 1 van de universiteit, 5 van de
kerkgemeenschappen, de voorzitter van het hooggerechtshof en enkele afgevaardigden van de keizer).
249 http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/constitution/c1875.htm
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2.2.1.7.2.   Radicaal-liberale hervormingen; strijd met de kerk

Vanaf 1879 kwamen er radicaal-liberale regeringen, die een liberale, maar vooral antiklerikale
politiek gingen voeren. Een voorbeeld van het eerste was de wet op de persvrijheid van  29
juli 1881.

Wat het tweede betreft, is het zo dat de kerk in Frankrijk erg machtig was gebleven,
paradoxaal genoeg juist doordat de Franse revolutie het hele middenveld aan corporaties en
andere intermediaire organisaties had afgeschaft. Vanaf 1880 gingen de liberale regeringen in
de aanval. In 1880 werd het de jezuïeten, dominicanen en franciscanen verboden onderwijs te
organiseren of te geven en werden een groot deel van hun congregaties verboden (minister
Jules Ferry). In 1890 werden de kruisbeelden verwijderd uit openbare gebouwen. De regering
gevormd in 1899 kreeg onder meer de Wet van 1901 op de vrijheid van vereniging (voorheen
sterk beperkt250) door het parlement; de belangrijkste uitzondering op die vrijheid gold
religieuze congregaties. Vele congregaties worden door het leger uit hun kloosters verdreven
en de bezittingen aangeslagen (verjaging va ca. 30.000 kloosterlingen). Ongveer 14.000
katholieke scholen werden door de staat gesloten. In 1903 werd de antiklerikale wet op de
congregaties ingevoerd, in 1904 de diplomatieke relaties met het Vatikaan verbroken, en in
1905 het Concordaat eenzijdig opgezegd en een volledige laicité van alle overheden
ingevoerd (men spreekt van scheiding van kerk en staat – Loi du 9 décembre 1905 concernant
la séparation des Eglises et de l’état -, maar dan niet in de traditionele zin van
gelijkwaardigheid van kerk en staat elk met hun eigen domein; het gaat er veeleer om de kerk
uit het publieke leven te bannen), wat een verbod inhield van elke subsidiëring van religieuze
organisaties, inbegrepen op religieuze grondslag ingericht onderwijs (keerzijde was wel dat de
staatscontrole op kerkelijke benoemingen verviel)251. De paus reageerde heftig met de
encycliek "Vehementer nos" van 11 februari 1906.

Intussen was in 1894 ook de Dreyfus-affaire ontstaan, waarbij een joodse officier ten onrechte van spionage was
beschuldigd en gedegradeerd. Eerst in 1904 werd hij min of meer in eer hersteld. Het antijudaïsme dat aan de
affaire ten grondslag lag inspireerde Theodor Herzl, duits-joods journalist in Parijs, tot het zionisme (zie verder).
Ook de katholieken werden in het lege gediscrimineerd: officieren die naar de kerk gingen, werden systematisch
niet bevorderd.

2.2.1.7.3.   Na wereldoorlog I

Na de Eerste wereldoorlog en de wapenstilstand van 11 november 1918, gevolgd door de interne ineenstorting
van Duitsland, kan Frankrijk in het zgn. Verdrag van Versailles (eigenlijk een dictaat, want er viel niets te
onderhandelen) Elzas-Lothringen terugkrijgen en grote herstelbetalingen opleggen aan Duitsland (zie de
bespreking aldaar); de Elzas wordt "gezuiverd" van Duitsers (verdrijving van ca. 110.000 inwoners) op basis van
een racistische selectie (waarbij een onderscheid gemaakt tussen volle Fransen, halfduitsers, kwartduitsers en
volle Duitsers, systeem dat later door de nazis op de joden werd toegepast). Vervolgens werd er een strikte
verfransings- en assimilatiepolitiek gevoerd (zij het wel met behoud van enkele regionale eigenheden op
juridisch vlak, zie verder).

In 1923 werd met de katholieke kerk een compromis bereikt rond de kerkelijke goederen.

                                                  
250 Voor elke vereniging van meer dan 20 leden was er een administratieve goedkeuring nodig, en overtreders
werden gestraft door art. 261 Code pénal van 1810. Voordien was er reeds een liberalisering voor syndicaten
(wet van 21 maart 1884) en sociétés de secours mutuels (wet van 1 april 1898).
251 Merkwaardig is wel dat de wet niet onverkort gold voor de departementen in Algerije, hoewel die integraal
deel uitmaakten van Frankrijk (zie art. 43). De Franse overheid verkoos om daar de islâm te subsidiëren in ruil
voor staatscontrole op de godsdienst en via de godsdienst op de bevolking. Dit bleef zo tot aan de Algerijnse
onafhankelijkheid (en ook nadien).
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In 1940, na de militaire nederlaag tegen Duitsland, zijn de parlementsleden gevlucht naar Vichy, waar de
Assemblée op 10 juli 1940 alle grondwettelijk mogelijke volmachten geeft aan maarschalk Pétain en hem
opdracht geeft een wapenstilstand te sluiten met Duitsland, wat gebeurde. De regering onder Pétain kiest vrij
snel voor collaboratie met Duitsland en  een autoritair bestuur van het niet bezette deel van Frankrijk (l'Etat
français).

2.2.1.8.  Vierde en vijfde republiek

Wanneer de Duitsers en Pétain verslagen worden door de geallieerde legers, aangevuld met
Franse ballingen onder leiding van de Gaulle, wordt in 1945 de vierde Republiek ingericht,
eerst op basis van een voorlopige Grondwet van 1945, met toekenning van stemrecht ook aan
vrouwen, wet van 1944), en dan een nieuwe Grondwet uit 1946. Deze heeft een sterk
parlementaire inslag. Uit reactie tegen het Vichy-regime wordt aan de regering geen enkele
zelfstandige bevoegdheid gegeven. Zij bevat ook een préambule waarin de socialistische
meerderheid een reeks zgn. sociaal-economische grondrechten inschreef.

Wanneer rond de kwestie van de dekolonisatie van Algerije een burgeroorlog dreigt, wordt
generaal De Gaulle (die bevelhebber was bij de bevrijding in 1944) gevraagd om het land te
redden. Hij stelt een nieuwe Grondwet op en laat die bij referendum goedkeuren (1958, vijfde
Republiek, semi-presidentieel).

Intussen was Frankrijk mede-oprichter geweest van de EGKS (Europese Gemeenschap voor
kolen en staal, met 6 leden, 1951) en de EEG (Europese eonomische gemeenschap, dezelfde 6
leden, 1957). De grondwet werd meermaals gewijzigd met het oog op de ratificatie van
Europese verdragen.

2.2.2.  Historische ontwikkeling van het (privaat)recht

2.2.2.1.   Vroege Middeleeuwen

Het Franse privaatrecht is ontstaan uit onder meer het zgn. vulgaire Romeins recht (in het
bijzonder het Visigothisch-romeinse recht) vooral in het Zuiden, en diverse vormen van
gewoonterecht, op de eerste plaats van Frankisch-Germaanse stempel (onder meer de
zogenaamde lex Salica (recht van de Salische Franken) die voor het eerst werd uitgeschreven
in het begin van de 6e eeuw), vooral in het Noorden. Voor zover er recht werd gemaakt of
gesproken, gebeurde dat in beginsel door de vergadering van de vrije mannen (en niet door de
koning alleen).

In de vroege Middeleeuwen gold zoals in het grootste deel van Europa in beginsel het
personaliteitsbeginsel (eenieder werd beheerst door het recht van de stam waartoe hij
behoorde, met gallo-romeins recht voor de gallo-romeinse bevolking).

2.2.2.2.  Late Middeleeuwen

2.2.2.2.1.  Gerechtelijke instellingen

Zoals in een groot deel van Europa was de rechtsmacht in de feodale tijden verdeeld over 3
niveaus, de hoge justitie (Haute justice), bevoegd voor criminele straffen, de middelste
rechtsmacht (Moyenne justice) en de lagere rechtsmacht (Basse justice). Deze rechtsmacht
kwam toe aan de lokale of regionale heren. Meer in het algemeen was er het beginsel dat
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eenieder slechts kon worden beoordeeld door mannen van gelijke rang (peer review < jugé
par ses pairs).

De koning was oorspronkelijk slechts bevoegd voor de rechtspraak binnen zijn privédomein
(kroondomein). Vanaf de 13e eeuw slaagde hij erin zijn rechtsmacht uit te breiden, die werd
uitgeoefend door een nieuwe instelling die werd afgesplitst van de Conseil du Roi, en Cour of
Parlement genoemd.

Vanaf de 13e eeuw begon de koning ook op lokaal niveau koninklijke rechtbanken van de
eerste aanleg in te richten, de “Cours de baillage”, die de concurrentie aangingen met de
lokale feodale rechtbanken. Zij werden bevoegd over geschillen waar koninklijke ambtenaren
of koninklijke belangen (“cas royaux”) mee gemoeid waren. Dat laatste waren onder meer de
financiële belangen van de koning (belastingen). De advocaten die door de koning werden
aangesteld om zijn belangen te verdedigen werden gens du roi of procureurs du roi genoemd
(we vinden ze vanaf de 14e eeuw252).

Vanaf  de 15e eeuw werd de steeds toegenomen koninklijke rechtsmacht gedecentraliseerd
door de decentralisatie van het Parlement in een reeks “Parlementen” (of Conseils
souverains), regionale koninklijke rechtbanken. Dat van Toulouse werd opgericht in 1443, dat
van Dijon in 1477. In 1789 waren er 17 van deze Parlementen. Ze oordeelden over beroepen
tegen beslissingen van de lagere rechtbanken, en wel niet alleen die van de koninklijke
rechtbanken, maar ook de feodale en lokale. Deze laatste werden dus niet afgeschaft of
ingeperkt, maar wel onder toezicht geplaatst door een beroepsmogelijkheid bij een
koninklijke rechtbank van tweede aanleg.

De beslissingen van deze rechtbanken werden niet publiek gemotiveerd; integendeel werd dit
vanaf de 14e eeuw juist verboden om het gezag van de rechters niet te ondermijnen.

2.2.2.2.2.  Rechtsbronnen

i. Canoniek recht

Het Canoniek recht kende een grote invloed over heel het Franse grondgebied.

ii. Romeins recht

In het Zuiden heeft het geleerde romeins recht een relatief belangrijke rol gespeeld, omdat het
aansloot bij het doorlevende vulgair romeins recht (i.h.b. de lex romana visigothorum van
Alarik) en aldus een eenheid vormde met het gewoonterecht. Vanaf de 12e eeuw noemde men
het Zuiden dan ook “le pays de droit écrit”.

Ondanks de bloeiende studie van het geleerde Romeins recht aan de Universiteiten bleef de
rol ervan in het Noorden erg beperkt (vergeleken met andere landen van het continent)
(uitgezonderd in de Elzas, dat deel uitmaakte van het Duitse Rijk). Het Noorden werd dan ook
‘pays de droit coutumier’ genoemd. De reden hiervoor is dat het geleerde Romeins recht,
anders dan in de Nederlanden of het Duitse rijk (zie verder), nooit formeel als subsidiaire
rechtsbron werd aanvaard (maar wel feitelijk invloed had, als materiële bron dus) (subsidiaire
rechtsbron werd later de coutume de Paris, zie verder). Het geleerde Romeins recht werd dus

                                                  
252 Zie voor de geschiedenis van het openbaar ministerie onder meer S. WULFF-KUCKELSBERG, Procureurs -
accusateurs - commissaires. Die ursprünglichen Funktionsträger der Staatsanwaltschaft, Peter Lang 2005
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niet systematisch toegepast bij lacunes in het particuliere recht. In dat geval ging men veeleer
te rade het recht van naburige gebieden en uiteindelijk, in laatste instantie, bij het
gewoonterecht van Parijs (coutume de Paris). Voor zover het geleerde romeins recht
toegepast werd, was dit niet omwille van zijn formele gelding (ratione imperii), maar omwille
van zijn kwaliteit of prestige (imperio rationis). Wel was de procedure voor de koninklijke
rechtbanken net zoals die voor de kerkelijke rechtbanken mede op basis van het geleerde
romeinse recht ontwikkeld (romeins-canonieke procedure).

Ook politieke factoren hebben meegespeeld. Het Romeins recht was immers het recht van een
Keizerrijk. De Duitse keizer had vanaf de 12e eeuw argumenten uit het keizerlijk recht geput
in zijn strijd met de paus. Nadien voerde de Duitse keizer deze ook aan om zijn gezag
tegenover wereldlijke vorsten te versterken of vestigen (Kaiserrecht, zie de bespreking bij
Duitsland), wat uiteindelijk leidde tot de formele beslissing om het romeins recht te recipiëren
als geldend recht (in 1495). Hoewel de Franse koningen in de 13e eeuw eveneens een beroep
deden op romeins recht om hun aanspraken te laten gelden tegen hun vasallen (“rex Franciae
in regno suo princeps est, nam in temporalibus superorirem non recognoscit”253), is er onder
meer om zich af te zetten tegen het Duitse rijk geen receptiepolitiek gevoerd. In 1219 werd
het onderwijs van het romeinse recht aan de Sorbonne in Parijs zelfs verboden. In 1277 werd
het citeren ervan in processen verboden, behalve bij lacune in het gewoonterecht.

iii. Koninklijke wetgeving en gedelegeerde bevoegdheid

Aan de koning werd in de Middeleeuwen slechts een beperkte wetgevende bevoegdheid
toegekend, in beginsel enkel bij lacunes in het bestaande (gewoonte)recht. Vaak werden door
lokale gemeenschappen, vnl. de steden, rechten en vrijheden in de vorm van charters (keuren)
ontfutseld. De koning eigende zich echter langzaam een wetgevende macht toe254.

iv. Optekening gewoonterecht

In 1277 bepaalde de koning dat het gewoonterecht voorrang had op het romeins recht (dat
slechts mocht worden aangehaald bij lacune in de gewoonte255). Vanaf de 13e eeuw begon
men de coutumes (het gewoonterecht) op schrift te stellen, en ook te systematiseren in
doctrinale studies zoals de Somme rurale (1384) en de grand coutumier de France (1388),
beiden van Jean Boutillier.

In de Ordonnantie van Montils-les-Tours van 1454 werd door koning Charles VII ook de
verplichting opgelegd dit te doen, waarbij tevens een homologatieprocedure werd voorzien.
Aldus werden er ca. 60 regionale en een 300-tal lokale costuymen opgetekend en
gehomologeerd. Hoewel dit pas na enkele eeuwen voltooid was (in de 17e eeuw), heeft deze
optekening en homologatie het gewoonterecht veel meer geïmmuniseerd voor de invloed

                                                  
253 “de koning van Frankrijk is keizer binnen zijn koninkrijk, want in wereldse aangelegenheden erkent hij geen
hoger gezag”; dit is de formule die de Franse civilist Jean de Blanot (+ ca. 1282) uitdacht om de Franse koning
het recht te geven bepalingen uit het romeins recht in verband me de positie van de keizer in te roepen. De
argumentatie werd gebruikt tegen opstandige leenmannen, in het bijzonder tegen de Vlaamse graaf Guy van
Dampierre, om deze te veroordelen wegens majesteitsschennis en om te argumenteren dat diens eigen
leenmannen ondanks hun eed van trouw aan de graaf de kant van de konig moesten kiezen. Zie R.C. van
CAENEGEM, European Law in the Past and the Future, p. 18 en met verw.
254 Zich beroepend op de Justiniaanse adagia "princeps legibus solutus est" (D. 1.3.31) en " Quod principi
placuit, legis habet vigorem" (D. 1.4.1.).
255 Dat het romeins recht in het zuiden een grote rol speelde, berusste daarop dat het daar precies als
gewoonterecht gold.
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(sluipende receptie) van het geleerde romeins recht. Anderzijds geschiedde de optekening van
de costuymen door juristen die romeins recht gestudeerd hadden en door de methoden ervan
waren beïnvloed. Dat het gewoonterecht ook grotendeels geleerd recht was, blijkt bv. daaruit
dat de coutume de Paris, die was opgesteld in 1510, in 1580 werd herzien, grotendeels op
basis van de kritische bemerkingen in het werk van Charles Dumoulin (“Molinaeus”)256.

In de rechtswetenschap domineerde weliswaar de humanistische, historiserende school, doch de invloed daarvan
op de rechtspraktijk was relatief beperkt, en juist de historisering van het romeins recht gaf mede legitimiteit aan
een geleerde studie van het "inheemse" recht door o.a. Dumoulin, François Hotman257 (een tegenstander van het
romeins recht), en Antoine Loisel.

2.2.2.3.   Zestiende tot achttiende eeuw - eenmakingspolitiek

2.2.2.3.1.  Costumier recht en rechtspraktijk

De coutume de Paris, zoals gezegd op schrift gesteld in 1510 en herzien in 1580, kreeg de
facto vanaf de 16e eeuw een groot gezag in het hele pays de droit coutumier, behalve
Bretagne, Normandië en Bourgogne. Tegelijk ontstond er vanaf de 16e eeuw een bloeiende
doctrine over dit gewoonterecht, zoals bv. Jacques d’Ableiges, Le grand coustumier de
France (1514) en vervolgens Charles Dumoulin (hoger genoemd) en Antoine Loysel258,
Institutes coutumières. De coutume de Paris kreeg aldus de rol die het geleerde Romeinse
recht in vele andere streken kreeg, nl. als subsidiaire rechtsbron in het licht waarvan de
andere gewoonten werden bekeken.

Vanaf de zestiende eeuw was er wel een verdere homogeniseringspolitiek door de koningen
in het algemeen, doch met voorlopig beperkte gevolgen voor privaatrecht en rechterlijke
organisatie.

Vóór de Franse Revolutie hadden de rechters een dominante rol. De rechtscolleges werden
‘Parlementen’ genoemd, maar dit waren geen politieke instellingen. Deze bestonden dan
hoofdzakelijk uit voormalige advocaten. Vanwege de pragmatische ingesteldheid was het
recht in hoofdorde advocaten- en rechtersrecht en geen professorenrecht. Jean Domat (“Les
loix civiles dans leur ordre naturel”)259 was nog een jansenistisch filosoof, Robert J. Pothier

                                                  
256 Charles Dumoulin a. Molinaeus, 1500-1566, in 1522 advocaat bij het parlement van Parijs. Over hem J.-L.
THIREAU, Charles du Moulin (1500-1566). Etudes sur les sources, la méthode, les idées politiques et
économiques d’un juriste de la renaissance, Genève 1980.
257 François Hotman a. Franciscus Hotomannus, 1524-1590, studeerde rechten te Orleans, docent romeins recht
in Parijs vanaf 1546, na zijn bekering tot het calvinisme in 1547 hoogleraar geschiedenis en literatuur in Genève,
vanaf 1555 hoogleraar in Straatsburg, later Valence, Bourges e.a. Vluchtte in 1573 definitief Frankrijk uit naar
Genève. Zijn belangrijskte werk van politieke filosofie en publiekrecht was Franco-Gallia (1573); in zijn Anti-
Tribonien (1567) verdedigde hij een codificatie van het Franse recht, die volgens hem niet kon worden gebaseerd
op het justiniaanse recht (Tribonianus was de opsteller van het justiniaanse Corpus iuris civilis).
258 1536-1617, studeerde bij Cujaz in Toulouse en Bourges; advocata in Parijs vanaf 1560; auteur van de
Institutes coutumières (1608), een synthese van het gewoonterecht van heel Frankrijk.
259 Jean Domat, 1625-1696. De Loix civiles staan volledig los van de historische werkelijkheid en van de
rechtsontwikkeling in Frankrijk van zijn tijs (F. GANSHOF, Geschiedkundige inleiding tot het burgerlijk recht
(1956) 89). In zijn inleiding beschrijft hij het ontwerp dat hij wil verwezenlijken : de teksten van de Digesten en
de Codex Iustiniani ordenen volgens de cartesiaanse methode (A.-J. ARNAUD, Les origines doctrinales du code
civil,143). Hij wil ze brengen in een ordre parfait de définitions, de principes et de règles, selon qu' elles
dépendent les unes des autres, ou que le rapport de l'un à l'autre fait leur liaison. Daartoe worden dan wel vele
zogenaamde subtiliteiten van het romeins recht overboord gegooid.
Daarbij vindt ook een verschuiving plaats van de enkeling naar de maatschappelijke orde: “toutes les loix ont
leur source dans les premiers principes, qui sont les fondemens de l'ordre de la société des hommes, et on ne
sauroit bien entendre la nature et l'usage des différentes espèces de loix, que par la vue de leur enchaînement à
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(een hele reeks Traités) vooral een praktizijn260. De “Parlementen” hebben zich in de 17e en
18e eeuw verzet tegen verdere homogenisering en centralisatie in Frankrijk, reden waarom de
centralisten na de Revolutie de macht van de rechtbanken hebben willen breken.

De rechtsleer heeft daarentegen wel een belangrijke rol gespeeld in de eenmaking, door
studies te schrijven waarin het droit écrit en droit coutumier werden gecombineerd, te
beginnen met Charles Dumoulin in de 16e eeuw, en verder bv. Gabriel Argou261, Institution
au droit françois (1692). Complementair waren de sterker natuurrechtelijke en filosofische
Les loix civiles dans leur ordre naturel van Jean Domat (1689). In de 18e eeuw was kon
alvast het droit coutumier als feitelijk bijna één worden beschreven in de grote studies zoals
F. Bourjon’s le droit commun de la France (1e 1747, 2e 1770) en de reeks Traités de droit
français van Robert Joseph Pothier (1699–1772).

2.2.2.3.2.  Koninklijke Ordonnanties

Vanaf einde 17e eeuw gingen de koningen belangrijke Ordonnanties uitvaardigen voor het
hele land:

a) onder Louis XIV en zijn minister J.Bpt. Colbert:
- de Ordonnance civile touchant la réformation de la justice (1667, burgerlijke
rechtsvordering die voor heel Frankrijk uniform wordt gemaakt, met invloed van de romeins-
canonieke procedure en deze die zich in de parlementen had ontwikkeld), waarin naar
autocratische traditie een interpretatieverbod voor rechters was opgenomen met référé au
législateur262, en een mogelijkheid van cassatie (cassation) door de koning van arrest van een
parlement was voorzien.
- de Ordonnance criminelle van 1670 (strafprocesrecht263);
- de Ordonnance sur le commerce (de terre) (1673, door Savary);
- de Ordonnance sur la marine (1681, maritiem recht);
- maar ook de zgn. Code Noir of Edit du roi sur les escalves des îles d'Amérique, een later
aangevuld edict van oorspronkelijk 60 artikelen uit (1685) over de slavenhandel264 (waarbij de
slavernij in de koloniën, die tot dan illegaal was, werd gelegaliseerd).

b) onder Louis XV en zijn kanselier Henri-François d’Aguesseau:
- de Ordonnance sur la nature, la forme, les charges et les conditions des Donations
(schenkingen) van 1731;
- de ordonnantie betreffende de testamenten van 1735;

                                                                                                                                                              
ces principes et de leur rapport à l'ordre de cette société dont elles sont les règles” (Inleiding van een ander
werk van Domat, de Traité des loix). Het hele recht is voor Domat slechts een middel tot uitoefening van het
tweede gebod qui oblige les hommes à s' unir et s' aimer entre eux.
260 Robert J. Pothier, 1699-1772, professor te Orléans vanaf 1750. In zijn Traité des obligations verwerkt hij de
wel natuurrechtelijke beginselen van Domat; in de andere Traités, zoals over de afzonderlijke overeenkomsten,
blijft hij de historische werkelijkheid en de traditie van de institutionele auteurs (vgl. het rooms-hollandse recht;
zijn Pandectes zijn sterk door Voet geïnspireerd) trouwer. Omzeggens steeds, ook in zijn Traité des obligations,
ontwikkelt hij zijn stellingen aan de hand van concrete gevallen, die hij waarschijnlijk zelf heeft meegemaakt.
261 Gabriel Argou (1640–1703).
262 Titre I, art. 7: "Si dans les jugements des procès qui seront pendants en nos cours (...) il survient aucun doute
ou difficulté sur l'exécution de quelques articles de nos ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes, Nous
leur défendons de les interpréter, mais voulons qu'en ce cas elles aient à se retirer pardevers Nous, pour
apprendre ce qui sera de notre intention".
263 http://ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/ordonnance_criminelle_de_1670.htm.
264 Tekst op o.a.  http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amsudant/guyanefr1685.htm en http://www.haiti-
reference.org/histoire/documents/code_noir.html.
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- de ordonnantie betreffende de erfstellingen (substitutions) en het erfrecht van 1747/1748.

Ook werd de bevoegdheid van de gens du roi of procureurs du roi sterk uitgebreid: naast de
verdediging van de private belangen van de koning en de financiële belangen van het
koninkrijk werden zij ook bevoegd om de openbare orde te verdedigen door de strafvordering
uit te oefenen (voordien kon in vele gevallen enkel het slachtoffer dat) en de belangen van
onbekwamen en andere personae miserabiles (wezen en weduwen) te verdedigen. Hieruit
ontstond de instelling die later Ministère public werd genoemd.

2.2.2.4.   Revolutionair recht en Napoleontische codificatie.

2.2.2.4.1.  Gerechtelijke hervormingen

Na 1789 kwamen er een reeks “revolutionaire” hervormingen, ook in het (privaat)recht,
waarvan de belangrijkste hoger reeds werden aangegeven (afschaffing van de standen, van de
fedoale zakelijke rechten, van de gilden, invoering van de burgerlijke stand en de
echtscheiding).

Er kwam ook een nieuwe gerechtelijke organisatie, in verschillende fazen. Op 3 november
1789 werden de parlementen afgeschaft. De nieuwe organisatie kwam er door de de Loi sur
l'organisation judiciaire van 16-24 augustus 1790); zij kende enerzijds de juges de paix,
anderzijds de juges de district (een college van 5 verkozen rechters); er was geen Hof van
beroep: hoger beroep werd aangetekend bij een ander gerecht van gelijke rang ("appel
circulaire"). Er kwam een scheiding tussen brugerlijke zaken en strafzaken. In strafzaken
werd de jury ingevoerd (Cour criminelle van 1792, later Cour d'Assises; geïnspireerd door het
common law), nadat in 1791 het legaliteitsbeginsel in strafzaken was afgekondigd.

Volgens art. II-12 van de wet van 16-24 augustus 1790 was de rechter verplicht om, telkens
wanneer de wet uitleg behoefde, zich te wenden tot het corps législatif om die uitleg te
krijgen (de zogenaamde référé législatif265). Dit berustte op een radicale interpretatie van de
leer van de scheiding der machten, waarbij aan de rechters elke regelgevende bevoegdheid
werd ontnomen. Bijkomend werd dan bij wet van 27 november-1 december 1790 een
Tribunal de cassation ingericht als orgaan van de wetgevende macht (“auprès du corps
législatif”) om controle uit te oefenen op het gerecht. Art. 21 van die wet van 27 november-1
december 1790 bepaalde verder dat het tribunal de cassation zich eveneens tot het corps
législatif zelf moest wenden indien een zaak voor een derde maal in cassatie kwam op
dezelfde gronden (na twee eerdere verbrekingen door het Tribunal de cassation)266.

Na eerdere hervormingen in de strafprocedure in 1789 (o.a. openbaarheid van het strafproces) kwam er in 1791
er een nieuw strafrecht en strafprocesrecht, met 3 types van strafrechtelijke rechtbanken (politierechtbank,
correctionele rechtbank, criminele rechtbank). In plaats van het prerevolutionaire openbaar ministerie bestonden
er "accusateurs" die de strafvordering instelden en "commissaires" die de straftoemeting vorderden. Maar reeds

                                                  
265 Het oude recht kende wel de regel dat lagere rechtbanken in bepaalde gevallen advies moesten vragen aan
rechtbanken van hogere rang of naburige rechtbanken van groter belang. Bovendien bevatte de Ordonnance de
procédure civile van 1667 (zie hoger) de regel dat de interpretatie van koninklijke wetgeving aan de konig zelf
diende te wordne gevraagd.
Het référé législatif was onder meer verdedigd door de Engelse jurist en wijsgeer Jeremy Bentham, wiens
Draught of a New Plan for the Organization of the Judicial Establishment in France, gpubliceerd in London in
1790, geschreven was als een "succedaneum to the draught presented, for the same purpose, by the Committee of
Constitution, to the National Assembly, December 21st, 1789".
266 Zie hierover o.m. J.H.A. LOKIN, "Interpretatieproblemen na de codificatie", in Liber memorialis François
Laurent, Brussel 1989, 334 v.
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in 1793 werden onder het regime van la Terreur uitzonderingsrechtbanken ingericht, waar de basiswaarborgen
terzijde werden gesteld, het vermoeden van onschuld niet gold, enz. (vgl. hoger).

2.2.2.4.2.  Totstandkoming van de code civil

Verder werd werd gemaakt van de idee om het oude recht volledig af te schaffen door de
invoering van een codificatie. Nadat de eerste pogingen niet veel succes hadden
(voornamelijk wegens te sterk radicalisme), benoemde Napoleon een commissie van 4 grote
juristen, 2 uit het Noorden en 2 uit het Zuiden (Tronchet, Portalis, Bigot-Préameneu en de
Maleville). Zij ontwierpen in enkele maanden tijd de Code Civil, die na parlementaire
bespreking in 1804 werd afgekondigd. Het sterkst was het werk beïnvloed door de grote
Franse doctrine uit de 2 voorgaande eeuwen.

Omwille van de continuïteit van de code civil sedert 1804, wordt de structuur en inhoud ervan
verderop besproken bij het hedendaagse privaatrecht. Algemeen beschouwd zit er weinig
systematiek in de Code civil: niet alle begrippen worden consequent in dezelfde betekenis
gebruikt (bijv. het begrip “bezit”: nu eens in de feitelijke betekenis, dan weer in de
juridische). Het taalgebruik is helder en overzichtelijk, maar de terminologie is niet steeds
eenduidig. Het niveau van abstractie ligt niet zo hoog als in latere wetboeken zoals het Duitse
BGB (zie Duitsland). De aanpak was minder wetenschappelijk en meer pragmatisch. De
indeling berust in beginsel op de driedeling van de Institutiones, maar nogal verschillend
ingevuld (Boek I. personen- en familierecht; Boek II. Eigendom; Boek III. Wijzen van
eigendomsverkrijging, met daarin ook het hele erfrecht, huwelijksgoederenrecht en
verbintenissenrecht).

Inhoudelijk was er een grote continuïteit met het oude recht, zeker in het verbintenissenrecht
(dat voordien al sterk romeinsrechtelijk was beïnvloed); het zakenrecht bleef zoals voorheen
meer gebaseerd op de traditie van het gewoonterecht, zij het met afschaffing van een reeks
zakelijke rechten; familie- en erfrecht waren ook grotendeels gebaseerd op het costumiere
recht, zij het met een reeks revolutionaire en napoleontische hervormingen. Met de invoering
van de C.C. werd formeel het oude recht op die gebieden volledig afgeschaft, een maatregel
die eerder niet was vertoond. Verder werd ook het référé législatif door de gewone rechter
afgeschaft, dat na dubbele cassatie bleef behouden (in Frankrijk tot aan de afschaffing bij wet
van 1 april 1837).

2.2.2.4.3.  Andere napoleontische codes

Na de afkondiging van de Code civil volgden de Code de Procedure Civile (1806) en de Code
de Commerce (1807).  Een licht gewijzigde versie van de Code Civil wordt in 1807 opnieuw
afgekondigd als Code Napoléon. Kort nadien volgden de Code d’Instruction Criminelle
(1808) en de Code Pénal (1810). Met de laatsten voerde Napoleon ook het Openbaar
Ministerie (Ministère Public) in als een gecentraliseerde en hiërarchische instelling, belast
met de strafvervolging, de verdediging van de belangen van onbekwamen, en van de openbare
orde in het algemeen. De verkozen rechters werden afgeschaft; rechters werden voortaan
benoemd door de staat. Tevens werd in 1810 voor het eerst een algemene motiveringsplicht
voor rechterlijke beslissingen ingevoerd.
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In het administratief recht bestond er géén rechterlijke controle meer, die was precies
afgeschaft in 1790267; eerst in 1872 werden echte administratieve rechtscolleges opgericht (tot
dan beslechtte de administratie zelf alle geschillen).

2.2.2.5.  Ontwikkeling na de codificatie

Het Frans recht is tot op vandaag nog steeds zwaar getekend door de revolutie van 1789
(getekend ook in de zin van overdreven schrik voor de terugkeer van pre-revolutionaire regels
of toestanden). De Franse identificeren zichzelf, allicht meer dan andere volkeren, met wat zij
de glorie en verwezenlijkingen uit hun verleden beschouwen, zaken die voor hen Frankrijk
symboliseren en daardoor een bijna onaantastbare positie krijgen. Zo beschouwt Frankrijk
zich als het “vaderland van de mensenrechten” en is ook de Code civil een monument dat
maar zeer terughoudend wordt gewijzigd.

In de negentiende eeuw kende Frankrijk een bloeiende doctrine van commentaren op de
Codes, die door hun latere tegenstanders de "école de l'exégèse" werd genoemd. Het
rechtsonderwijs was in de negentiende eeuw zeer centralistisch georganiseerd, met een
leerprogramma dat door de regering was opgesteld en dus overal hetzelfde was. Het omvatte
in essentie enkel het onderwijs in de (Napoleontische) Codes. Niettemin speelde zeker in een
eerste periode het oude recht en de oudere rechtswetenschap nog een grote rol bij de
interpretatie van de Code en voor rechtsfiguren waarmee men meende lacunes in de Code te
kunnen aanvullen. De rechtsgeleerden ontwikkelden een “système d’application” voor de
Code, waarvan de categorieën uit het Romeinse ius commune en/of het natuurrecht kwamen.
In de tweede helft van de 19e eeuw verminderde die invloed.

Later in de 19e eeuw kwam ook de Franse exegetische doctrine onder invloed van de Duitse
rechtswetenschap, ten dele van de historische school, maar vooral van de Rechtswissenschaft
van de Pandektisten. Zo was het handboek van Aubry & Rau oorspronkelijk een vertaling van
een werk van K.S. Zachariae von Lingenthal, die het recht van de Code Napoleon, dat ook in
enkele Duitse landen was ingevoerd, met de methode van de Pandektisten te lijf ging, en dus
opnieuw ordende in de categorieën van de usus hodiernus van het romeins recht (zie de
bespreking bij Duitsland).

In het begin van de 20e eeuw - onder meer onder invloed van de school van de
Interessenjurisprudenz - kwam er een methodologische wending naar meer sociologische
interpretatie, met François Gény268 als bekendste auteur, en verder onder meer Saleilles269.
Door de ontwikkeling van de rechtspraak zijn grote delen van de Code volledig overwoekerd
door rechtspraak (heel kenmerkend in bv. het aansprakelijkheidsrecht; vgl. verder).

                                                  
267 Art. 13 de la loi fondamentale des 16-24 août 1790 : " Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront
toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront (...) troubler de quelque manière que ce
soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leur fonction
".
268 François Gény, 1861-1959; zijn eerste werk, Méthodes d'interprétation et sources en droit privé positif : essai
critique, kende reeds een grote invloed. In 1919 volgde zijn Mèthode d’interpretation et sources en droit privé
positif en in 1924 zijn 1924 Science et technique en droit privé positif.
269 Raymond Saleilles, 1865-1912. Leerling van Gabriel Tarde. In 1895 publiceerde hij reeds een commentaar op
het ontwerp van het Duitse BGB: Étude sur la théorie générale des obligations dans la seconde rédaction du
projet du code civil pour l'Empire d'Allemagne. Verder schreef hij o.m. De la déclaration de volonté (1901); De
la personnalité juridique (1910) Hij stichtte in 1901 de Revue trimestrielle de droit civil. Hij was beïnvloed door
de duitse historische school. Hij was ook een belangrijk penalist van de neo-klassieke school.
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Na de verovering van Elzas-Lothringen (Alsace-Lorraine) op Duitsland in 1918 werd het
Duitse recht op enkele gebieden instandgehouden; zo bv. behield men er het Duitse stelsel
van grondboeken (in plaats van het meer primitieve Franse stelsel van de hypotheekregisters),
van verenigingsrecht, het Concordaat met de katholieke kerk en de erkenning van de
erediensten (katholiek, protestans en joods) met betaling van de priesters door de overheid
(d.w.z. de toepassing van de Franswe wetten van voor 1870 op dit gebied270; die waren
immers pas na 1870 door antiklerikale wetten vervangen, zoals de wet van 1905), en bepaalde
in de Duitse tijd ingevoerde sociale zekerheidsregelingen (bv. de verplichte
landbouwverzekeringen, ingevoerd in 1889). Ook behield het gewest enkele Franse wetten
van voor 1870 die intussen in Frankrijk zelf waren afgeschaft.

In 1958 kwam er een nieuw strafprocesrecht en een reorganisatie van het gerecht, bij décret
van 5 december 1975 een hercodificatie van het procesrecht, in 1992 van het strafrecht, in
2000 van het handelsrecht. De code civil onderging belangrijke wijzigingen (zie verder) en
vele bijzondere wetten werden gebundeld in een Code de la consommation (zie verder).

Door deze ontwikkeling is men de jongste jaren ook de 19e eeuw als deel van de
rechtsgeschiedenis gaan zien. Tot voor kort was de tweedeling van de rechtswetenschap in
Frankrijk vrij duidelijk: alles voor de codificatie hoorde bij het “ancien droit” en “droit
intermédiaire” dat door de codificatie was afgeschaft en dus rechtsgeschiedenis was, alles
vanaf de codificatie hoorde in beginsel bij het positief recht. Toch is er tot vandaag de neiging
– ook in België trouwens – om de werken van 19e –eeuwse auteurs over niet afgeschafte
wetteksten nog als positief recht te beschouwen.

2.2.3.  Politieke instellingen 271 en bevoegdheidsverdeling.

Hier bespreken we achtereenvolgens 1° de algemene staatsopvatting, 2° hoe de politieke
instellingen eruitzien en welke bevoegdheden ze hebben, 3° in welke mate de regels
onttrokken zijn aan wijziging bij gewone wet en 4° of de verschansing ervan in een grondwet
al dan niet effectief wordt getoetst.

2.2.3.1.    Algemene opvatting van de staat.

De eerste titel van de Grondwet bespreekt de staatsopvatting, de officiële taal, de noties van
burgerschap en stemrecht. De staatsopvatting blijkt al uit de eerste bepalingen van de
Grondwet van 1958 : Frankrijk is “une république indivisible” (art. 1 GW) en “le français est
la langue de la République” (art 2 I GW).

Het eerste wijst erop dat in de staats- en rechtsopvatting in beginsel géén rol wordt gegeven
aan groepen in de samenleving (noch op territoriale, noch op personele basis), dat de
relevantie daarvan wordt ontkend en daarom ook geen enkele ongelijke behandeling
naargelang de groep waartoe iemand behoort, wordt geduld. Uit die bepaling leidde de
Conseil constitutionnel de ongrondwettigheid af van bv. het wetsontwerp-Joxe tot instelling
                                                  
270 Behalve de betaling van de priesters houden de in de Elzas-Lotharingen behouden wetten bv. ook in dat de
kruisbeelden niet uit de openbare gebouwen worden geweerd, dat in het openbaar onderwijs godsdienst wordt
gedoceerd behalve aan wie uitdrukkelijk verzoekt niet deel te nemen, dat enkele bijkomende katholieke
feestdagen officieel worden erkend e.d.m.
271 De tekst van de huidige grondwet en van de vorige is te vinden op http://www.conseil-
c o n s t i t u t i o n n e l . f r / t e x t e s / c o n s t i t u . h t m , met als laatste versie http://www.conseil-
c o n s t i t u t i o n n e l . f r / t e x t e s / c 2 0 0 3 w e b . h t m . Zie ook http://www.adminet.com/constitution.html e n
http://www.elysee.fr/instit/text3_.htm
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van een statuut voor Corsica272, omdat dit het bestaan van een “Corsicaans volk als
constituerend dele van het Franse volk” erkende. Daarmee hangt ook samen dat de Franse
Grondwet (zie de preambule) nog steeds uitgaat van de leer van de soevereiniteit van de
Natie, die op verschillende wijze vertegenwoordigd wordt (parlement, president, referendum).
De instellingen vertegenwoordigen de Natie als geheel (mythisch concept), niet de personen
door wie ze zijn ingesteld of afgevaardigd. Dit hangt ook samen met de opvatting van de
gelijkheid van alle burgers, die tot uiting komt in de behandeling van de grondrechten (zie
verder). Nochtans is het natieconcept fundamenteel ambigu: enerzijds is het inclusief in die
zin dat in beginsel iedereen kan toetreden tot de Franse natie door de "rationele" beginselen
ervan te onderschrijven (daarmee hangt samen dat de Franse nationaliteit in beginsel
verkregen wordt door in Frankrijk geboren en opgegroeid te zijn, en niet door afstamming),
anderzijds gaat het toch om een territoriale gemeenschap met een particuliere taal en
rechtsorde; dit alles hangt samen met de idee dat de Franse "civilisation" geacht wordt
superieur te zijn aan andere en daardoor ene universele roeping te hebben273.

De bepaling over de taal wordt zo uitgelegd dat andere, ook autochtone talen, geen rol kunnen
spelen in publieke aangelegenheden (en bv. ook de subsidiëring van onderwijs in regionale
talen problematisch is en deze scholen tegengewerkt worden); op grond ervan werd verder de
loi-Toubon afgekondigd op de bescherming van de Franse taal274, die het Frans in
verregaande mate voorschrijft in de voorstelling van producten en diensten, de reclame, de
opschriften in openbare plaatsen (inbegrepen plaatsen open voor het publiek), de
arbeidsverhoudingen, congressen en colloquia, en audiovisuele media.

Verder bepaalt art.1 dat het om een republiek gaat, die “ laïque, démocratique et sociale” is.
Op basis van het concept van “laicité” wordt elk religieus aspect in beginsel geweerd uit het
domein van de staat/overheid (de publiekrechtelijke sfeer)275. Omgekeerd heeft dit de kerken
wel een onafhankelijkheid ten aanzien van de staat gegarandeerd, zijn het geweerd van elke
subsidiëring.

2.2.3.2.   Afwijzing van het federalisme; wel decentralisatie gespreid over meerdere niveaus.

De république indivisible houdt dus ook een verwerping van het federalisme in. Wel is de
jongste jaren de decentralisering sterk toegenomen. In 1969 nam de Gaulle nog ontslag omdat
zijn voorstel tot regionalisering bij referendum werd verworpen, maar in 1982 werden regio's
opgericht. Sindsdien vond er een decentralisering plaats zowel naar de departementen als naar
de regio’s (“collectivités territoriales”). Zij beschikken nu over behoorlijke geldmiddelen om
een regionaal beleid te voeren, op sociaal, economisch en cultureel vlak. Ook werd het

                                                  
272 Beslissing nr. 91-290 van 9 mei 1991, Statuut van Corsica, h t t p : / / w w w . c o n s e i l -
constitutionnel.fr/decision/1991/91290dc.htm.
273 Vgl. V. DIMIER, “Unity in Diversity: contending conceptions of the French Nation and Republic”, West
European Politics 2004, 837, die over het Franse politiek project schrijft dat het "is inclusive and tending
towards universalism : it is potentially extendable to anyone on earth who can prove his or her rationality and
independence – at least those individuals who are part of the French culture. Here lies the contradiction in the
French Republican model : despite the universal ambition, this ideal political community has some borders,
which coincide with the French nation state, also considered as a territorial community and a cultural whole. In
the mind of its creators, the French Republic and nation ware closely linked to a French ‘civilisation’, which
included, on the one hand, universal political and human rights in their 1789 version, and, on the other hand, a
language and a civil code".
274 Loi relative à l'emploi de la langue française, 4 augustus 1994. Zie hierover
http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/lois/presentation_loi.htm.
275 We vinden een vergelijkbaar principe in de Verenigde Staten (zie verder); de effecten daarvan zijn daar echter
vrij verschillend, precies omdat het domein van de overheid daar een heel stuk beperkter is dan in Frankrijk.
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administratief toezicht van de staat op deze lokale besturen drastisch verminderd in 1982 (en
door de grondwetsherziening van 2003 in beginsel uitgesloten). Maar elke wetgevende
bevoegdheid bleef taboe276. Bovendien wordt de vorming van sterke entiteiten juist
tegengegaan door de bevoegdheden over meerdere niveaus te spreiden.

Op 17 maart 2003 werd wel een grondwetswijziging doorgevoerd die aan art. 1 toevoegt “son
organisation est décentralisée”, in art. 72 I GW uitdrukkelijk als grondwettelijke
”collectivités territoriales” voorziet “Les collectivités territoriales de la République sont les
communes, les départements, les régions277, les collectivités à statut particulier et les
collectivités d'outre-mer”, en zelfs in zekere mate het subsidiariteitsbeginsel invoert (art. 72 II
GW : “Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des
compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon“). Het taboe van
wetgevende macht is voor het eerst doorbroken doordat het nieuwe art. 72 IV bepaalt dat zij
bij wet de bevoegdheid kunnen krijgen om “ten experimentelen titel en voor een beperkte
duur af te wijken van de geldende wetgeving “278. Ze hebben wel geen enkele grondwettelijk
gewaarborgde bevoegdheid (elke bevoegdheid kan bij gewone wet weer ontnomen worden).
Bovendien wordt de vorming van een tegenmacht tegen de centrale overheid verhinderd door
de gedecentraliseerde bevoegdheden te spreiden over 3 niveau’s (regio, departement,
gemeente).

De grondwetswijziging werd ten dele uitgevoerd door meerdere organieke wetten (nl. van 1
augustus 2003 en van 2004) en een hele reeks decreten; de hervorming is in werking getreden
op 1 januari 2005 met overdracht van bijkomende middelen en bevoegdheden naar de regio’s,
de departementen en de gemeenten279. Het nieuwe ontwerp-statuut voor Corsica werd
evenwel in het daartoe strekkende referendum (6 juli 2003) niet goedgekeurd, zodat nog
steeds het statuut van 1992 geldt.

                                                  
276 Daarbij moet wel opgemerkt worden dat in Frankrijk de wetgevende bevoegdheid beperkter is dan bij ons de
de reglementaire bevoegdheid dus een stuk ruimer.
277 Die bestonden voordien reeds, maar hadden geen enkel grondwettelijk statuut.
278 Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles
d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou
leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et
pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de
leurs compétences.
279 D e  n i e u w e  b e v o e g d h e i d s v e r d e l i n g  w o r d t  s c h e m a t i s c h  s a m e n g e v a t  o p
http://www.interieur.gouv.fr/rubriques/c/c8_decentralisation/c85_en_savoir_plus/repart_comp
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(régions van Frankrijk)

Wat de overzeese gebieden betreft, gaan de afwijkingen verder: hun statuut moet voortaan door middel van een
organieke wet worden bepaald. Bij wet kan hen een wetgevende bevoegdheid kan worden toegekend (art. 73 II
GW), waarmee van de in Frankrijk toepasselijke wet kan worden afgeweken Het nieuwe art. 72-4 geeft de
overzeese gebieden een vetorecht tegen de wijziging van hun statuut. Tenslotte kunnen de inwoners van die
gebieden, ook al hebben ze de Franse nationaliteit, in zaken waarvoor de “personele wet” geldt (d.i. in het IPR de
nationale wet) hun “personeel statuut” behouden in plaats van onderworpen te zijn aan het Franse recht (art. 75
GW).

Sommige overzeese gebieden hebben een “gewoon statuut” als departement: de 4 “Départements d’Outre-mer”
(DOM) Guyane, Martinique, Guadeloupe, en Réunion. Mayotte (178.000 inw., bij Madagascar) is reeds een
collectivité territoriale à statut particulier sinds 1976, en het statuut ervan is nu bepaald door een wet van 11 juli
2001. Saint-Pierre-et-Miquelon (6530 inw., vlakbij Newfoundland) was vroeger een DOM maar werd
omgevormd in een collectivité territoriale met apart statuut in 1985. Frans Polynesië (dat uit 118 eilanden
bestaat, 250.000 inw.) heeft een autonomiestatuut als "pays d'outre-mer" (uit 1996, op 27 februari 2004
vervangen door een nieuw statuut met nog meer autonomie). Wallis-et-Futuna (12.500 inw.) is sedert 1961 een
TOM en heeft nog geen nieuw statuut.  Daarnaast zijn er nog de “Terres Australes et antarctiques françaises"
(TAAF) en enkele onbewoonde eilandjes. Nieuw-Caledonië (Nouvelle-Calédonie) (170.000 inw.) heeft
daarnaast in een aparte titel van de Grondwet een bijzonder statuut met een verdergaande autonomie (reeds sinds
1999, na GW wijziging 1998).

2.2.3.3.    Verhouding tussen de staatsmachten; rol van de directe democratie
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De "Vijfde republiek" (grondwet van 1958, doorgedrukt door de Gaulle) kent een semi-
presidentieel systeem met een relatief kleine rol van het parlement en een grote rol van de
uitvoerende macht; het gerecht wordt niet als een derde "macht" (pouvoir) erkend, maar
slechts als "autorité judiciaire".

De grondwet van 1958 verleent verregaande bevoegdheden aan de president en richt de
verhoudingen tussen de staatsmachten in. Ondanks de ideologie kan men hierin moeilijk een
stelsel van “scheiding der machten” zien wat betreft de wetgevende en uitvoerende macht (dat
in de VS wel bestaat) en is de dominantie van de uitvoerende macht allicht groter dan in het
zogenaamd presidentieel stelsel van de VS.

2.2.3.3.1.   De President (Titel II van de Grondwet)

Titel II. van de Grondwet handelt over de president280. Deze wordt rechtstreeks verkozen bij
algemeen enkelvoudig stemrecht van de Franse staatsburgers. Sinds 2000 bedraagt zijn
termijn 5 jaar (voorheen 7) (art. 6 GW); de eerstvolgende verkiezingen vinden plaats in 2007.
Voor de verkiezing is een absolute meerderheid vereist, zodat de verkiezingen meestal in 2
ronden plaatsvinden, de 2 ronde na 2 weken met nog slechts 2 kandidaten, nl. de 2 best
geplaatste van diegene die zich na de eerste ronde niet terugtrekken (art. 7 GW).

De president heeft relatief belangrijke zelfstandige bevoegdheden. Hij benoemt en ontslaat de
Eerste Minister en de Ministers en zit in beginsel de Ministerraad voor (art. 8 en 9 GW, zie
ook art. 21 GW). Hij kan het Parlement ontbinden (bv. wanneer zijn regering er geen
meerderheid meer heeft) (zij het dat hij dat niet binnen het jaar kan herhalen) (art. 12 GW).

                                                  
280 Achtereenvolgens waren dat Charles de Gaulle (1959-1969), Georges Pompidou (1969-1974, gaullist),
Valéry Giscard d'Estaing (1974-1981, liberaal), François Mitterrand (1981 – 1995, socialist), Jacques Chirac
(1995- , gaullist).
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Hij kan in geval van uitzonderingstoestand281 op zijn eentje de “door de omstandigheden
vereiste” maatregelen nemen, na niet meer dan consultatie van de Eerste Minister, de
voorzitters van de 2 kamers en van de Conseil constitutionnel (art. 16 GW). Ook is het
buitenlands beleid in beginsel een bevoegdheid van de President alleen (art. 52 GW), zij het
dat de meeste Verdragen maar gelding hebben na bekrachtiging door het Parlement (art. 53
GW).

Voor zijn andere handelingen dan de hierboven genoemde moet er wel mede-ondertekening
zijn door de Eerste Minister en gebeurlijk de bevoegde Minister (art. 19 GW). Dit geldt bv.
ook voor zijn bevoegdheid om de afkondiging van een goedgekeurde wet op te schorten en ze
opnieuw ter beraadslaging voor te leggen aan het Parlement (art. 10 GW). Heeft de president
geen meerderheid in het parlement, dan ontstaat er dus wel een moeilijke toestand van wat
men “cohabitation” noemt.

Is er geen president of kan hij niet functioneren, dan neemt de Senaatsvoorzitter de functie
waar (art. 7 IV GW).

2.2.3.3.2.   Het Parlement (Titel IV van de Grondwet)

i. Samenstelling en werking

Het Parlement, bestaat uit 2 kamers, de Assemblée nationale282 en de Sénat.

De Assemblée nationale  wordt rechtstreeks verkozen. Een organieke wet regelt dit nader: 577
députés (555 uit la France métropolitaine en 22 van overzee), verkozen voor 5 jaar in een
districtenstelsel met een meerderheidssysteem in 2 stembeurten (zgn. ballotage), dus 1 député
per district).

De Sénat283 wordt getrapt verkozen vanuit de collectivités territoriales (art. 24 III GW).

Ook hier regelt een organieke wet dit nader: 321 senatoren, verkozen door de leden van de departementsbesturen
(de Conseillers généraux, d.i. leden van de Conseil général van het departement)284. In 2010 zou het getal
verhoogd worden tot 346 (wet van 30 juli 2003). De Senaat wordt om de 3 jaar gedeeltelijk vernieuwd; de
senatoren verkozen tot en met 2001 werden nog voor 9 jaar verkozen, die vanaf 2004 maar voor 6 jaar285.
Oorspronkelijk was de Senaat bedoeld om de sociaal-economische en andere maatschappelijke actoren (de
société civile) te vertegenwoordigen (gegrond op een meer organische idee van de natie); in de praktijk werd het
toch een vergadering van politici.

De senatoren zijn echter - evenmin als de députés - afgevaardigden van hun collectivité en
hebben dus geen imperatief mandaat (art. 27 I GW) (vgl. anders bv. de Duitse Bondsraad); dit
volgt overigens reeds vanuit de Franse staatsopvatting krachtens dewelke de macht van de
Natie als geheel uitgaat.

                                                  
281 Door art. 16 GW als volgt gedefinieerd: “Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la
nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière
grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu”.
282 Zie http://www.assemblee-nationale.fr
283 http://www.senat.fr/
284 Nog preciezer: 304 zijn verkozen door de departementen (inbegrepen de départements d'outre-mer), 3 door de
territoires d'outre-mer, 1 door Mayotte, 1 door Saint-Pierre-et-Miquelon, en 12 als vetregenwoordigers van de
Fransen in het buitenland.
285 Met een overgangsregeling krachtens dewelke de helft van de verkozenen van 2004 voor 6 jaar zetelen en de
helft voor 3 jaar, zodat in 2010 de helft vernieuwd wordt en in 2013 de andere helft.
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Merkwaardig zijn de bepalingen van art. 28 en 29 GW, volgens dewelke het parlement in
beginsel maximaal 120 dagen per jaar mag zetelen (“gewone zitting”), behoudens
buitengewone zittingen bijeengeroepen door de Eerste Minister met een limitatieve agenda.

Er is een procedure voorzien voor het geval beide Kamers van het Parlement niet tot een
akkoord komen. De procedure begint met een “navette” tussen beide Kamers; bij gebrek aan
akkoord kan er een paritaire commissie samengesteld worden. Slaagt die erin een
gezamenlijke tekst op te stellen, dan kan die door de parlementsleden niet meer worden
geamendeerd, tenzij met het akkoord van de regering (zie art. 45 GW)286; zoniet heeft de
Assemblée uiteindelijk het laatste woord.

Voor bepaalde (institutionele) materies is er een “organieke wet” (loi organique) nodig, d.i.
een wet waarvoor er iets strengere vereisten van totstandkoming gelden, zij het géén
bijzondere meerderheid (zie art. 46 GW).

ii. Bevoegdheden

De wetgevende bevoegdheid komt niet zozeer toe aan het Parlement. Dit heeft in tegendeel
enkel specifiek toegekende bevoegdheden, opgesomd in art. 34 GW (verruimd met de
grondwetswijziging van 1993):
- de regels inzake burgerrechten en fundamentele waarborgen voor de publieke vrijheden van
de burgers; inzake de lasten die voor de burgers volgen uit de landsverdediging;
- de regels inzake nationaliteit, staat en bekwaamheid van personen, huwelijksgoederenrecht,
erfrecht en giften;
- de bepaling van misdrijven en straffen en de strafprocedure (omwille van het strafrechtelijk
legaliteitsbeginsel);
- grondslag, tarief en modaliteiten van de belastingen (omwille van het fiscaal
legaliteitsbeginsel);
- uitgifte van geld;
- kiesstelsel (nationaal en lokaal);
- inrichting van publiekrechtelijke instellingen
- grondwaarborgen van het overheidspersoneel
- nationalisaties en denationalisaties
- de basisregels (“kaderbevoegdheid”) inzake landsverdediging, het bestuur van de
collectivités territoriales, het onderwijs, het zaken- verbintenissen- en handelsrecht,
arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht.

Gezien de limitatieve bevoegdheid van het parlement kan het ook geen andere dingen doen
dan wetten stemmen, bv. geen resoluties of andere verklaringen stemmen, behalve dan de
stemming van een regeringsverklaring of een vertrouwensmotie287.

Geschillen over de bevoegdheidsverdeling tussen  parlement en regering worden beslecht
door de Conseil constitutionnel. Oordeel deze dat een wetsbepaling niet tot de bevoegdheid
van het parlement behoort, dan is deze daarmee "gedeclasseerd" tot een decreet, dat bij
decreet door de regering kan worden gewijzigd of opgeheven.

                                                  
286 Zie  voor  de verschi l lende wetgevingsprocedures  h t t p : / / w w w . a s s e m b l e e -
nationale.fr/connaissance/procedure.asp; een schema van de navette is te vinden op http://www.assemblee-
nationale.fr/juniors/schema.asp.
287 Zie de beslissing van de Conseil constitutionnel nr. 59-2 van 17 juni 1959, règlement de l'Assemblée
nationale, http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1959/592dc.htm
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De regering kan in die domeinen tijdelijke volmachten verkrijgen door een volmachtenwet,
zij het dat de op grond daarvan genomen “ordonnances” vervallen indien ze niet door het
parlement bekrachtigd worden binnen de daartoe bepaalde termijn (art. 38 GW).

Verder kan het Parlement zelfs in die domeinen nog terzijde worden geschoven door de
uitvoerende macht door gebruik te maken van andere grondwettelijke machtsmiddelen:
- Zo heeft de regering de mogelijkheid om een wetsontwerp formeel te koppelen aan het
vertrouwen in de regering. Het ontwerp wordt dan geacht te zijn goedgekeurd door het
Parlement als er niet binnen de 24 uren een motie van wantrouwen wordt ingediend en
gestemd geraakt (art. 49 III GW). Bij ons is de situatie de facto gelijklopend, maar in
Frankrijk is dit verschijnsel veel meer verregaand en is het bovendien ook formeel
opgenomen in de grondwet288.
- de regering kan eisen dat over een ontwerp of bepaald deel ervan gestemd worden in de door
de regering voorgestelde of geamendeerde vorm, zonder rekening te houden met andere
amendementen (zgn. vote bloqué, art. 44 III GW);
- het Parlement kan door de uitvoerende macht verplicht worden opnieuw te beraadslagen
over een reeds goedgekeurde wet (art. 10 GW);
- men kan beslissen de wet aan een referendum te onderwerpen.

Ook het initiatiefrecht van de parlementsleden wordt – vergeleken met dat van de regering –
aan banden gelegd: “Les propositions et amendements formulés par les membres du
Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une
diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique”
(art. 40 GW).

De recente grondwetswijziging voorziet wel bijkomende bevoegdheden voor het parlement in
het kader van de inspraak in Europese beslissingen in het geval de ontwerp-EU-grondwet in
werking zou treden (nieuwe artikelen 88-5 en 88-6 GW).

2.2.3.3.3.   De regering (Titel III van de Grondwet)

De Premier Ministre289 wordt benoemd door de president; de andere Ministers evenzeer doch
op voordracht van de Eerste Minister (art. 8 GW). De regering maar moet wel het vertrouwen
hebben van het parlement. Naast de Ministers (in de praktijk tussen 20 en 40) zijn er ook
Secrétaires d’Etat.

Het is de regering (geregeld in Titel III) die de residuaire wetgevende bevoegdheid heeft. Alle
materies die niet aan de wet zijn voorbehouden hebben volgens art. 37 GW slechts een
“reglementaire karakter”; in die domeinen kan de uitvoerende macht zelf wetgeven door
middel van decreten (“décrets”), en ook bestaande formele wetten wijzigen. Hetzelfde geldt
voor de andere invulling op domeinen waar het parlement slechts een kaderbevoegdheid heeft
(zie hoger). De regering heeft onder meer ook een zelfstandige bevoegdheid om de
administratie in te richten, om overheidspersoneel te benoemen (sommige belangrijke
benoemingen moeten door de Ministerraad beslist worden, de andere kunnen gedelegeerd
worden, zie art. 13 GW).

                                                  
288 Tussen 1959 en begin 2006 werd de procedure door de regering 91 maal ingezet om zo in totaal 44 wetten
goedgekeurd te krijgen (kampioen was de regering-Rocard, die dit tussen december 1988 en april 1991 28 maal
gebruikte).
289 http://www.premier-ministre.gouv.fr/fr/
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2.2.3.3.4.   Directe democratie

i. Volksinitiatief

Frankrijk kent enkel het petitierecht in de lokale besturen: door middel van een petitie kan
men een onderwerp op de agenda van de Raad plaatsen.

ii. Volksgoedkeuring

Het referendum heeft wel een zekere traditie in Frankrijk: reeds de grondwet van 1793 werd
bij referendum goedgekeurd (een idee die toe uit de VS, meer bepaald New England, was
overgewaaid). Vandaag kan de president op verzoek van de regering elk wetsontwerp aan een
referendum onderwerpen, wanneer het betrekking heeft op de werking van de openbare
dienst, op hervorming van het economisch of sociaal beleid of op de ratificatie van een
verdrag dat de werking van de instellingen beïnvloedt. Door de goedkeuring ervan is de
parlementaire goedkeuring overbodig (art. 11 GW). Het referendum kan ook een rol spelen bij
grondwetswijziging (zie verder). Maar het gaat dus wel steeds om een van bovenaf "geleide"
directe democratie.

2.2.3.4.   Supranationale overdrachten

De deelname aan de Europese Unie en de mogelijkheid tot bevoegdheidsoverdracht aan die
Unie is vastgelegd in Titel XV van de Grondwet, ingevoegd op 25 juni 1992, d.i. na de
ondertekening van het Verdrag van Maastricht. De bepalingen laat niet om het even welke
bevoegdheidsoverdracht toe, maar slechts binnen bepaalde grenzen. in 2005 werd de
grondwet opnieuw gewijzigd om de ratificatie van de ontwerp-EU-grondwet mogelijk te
maken (aanvulling art. 88-1 GW), en werden een reeks bepalingen ingevoerd onder
opschortende voorwaarde van inwerkingtreding van die ontwerp-grondwet (nieuwe
bepalingen art. 88-1 tot 88-7; voorwaarde die gezien de afwijzing van die grondwet bij
referendum niet is vervuld; enkele andere wijzigingen zijn wel in werking getreden.

Daarnaast zijn er aparte bepalingen inzake het voeren van een gemeenschappelijk asielbeleid
met andere landen (art. 53-1 GW, ingevoegd1993) en het Internationaal Strafhof (art. 53-2
ingevoegd 1999).

2.2.3.5.   Formele grondwet en wijziging van de grondwet

2.2.3.5.1.  Formele grondwet; bloc de constitutionnalité

De basisregels inzake politieke instellingen zijn vastgelegd in een formele grondwet (die van
1958), d.i. een geheel van regels die beschermd zijn tegen wijziging door een gewone wet.
Anders dan vele grondwetten is de Franse vrij sober en bevat zij enkel de regels betreffende
de werking van de staatsinstellingen, alsmede – in een preambule – bepalingen inzake rechten
en vrijheden (zie hieronder). Door weinig grondwettelijk vast te leggen wordt er veel ruimte
gelaten aan de politieke machten; de extensieve interpretatie van bepaalde principes uit de
Grondwet door de Conseil constitutionnel heeft dat wel ingeperkt.

Met name zijn niet alleen de regels uit de Grondwet aan wijziging bij gewone wet onttrokken;
dit geldt ook voor een aantal andere documenten met grondwettelijke rang, met name de
Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen van 1789 (17 artikelen), de préambule van
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de Grondwet van 1946 (18 artikelen), en sinds 2005 het Charte de l'environnement (zie de
bespreking verder infra).Tesamen vormen zij het zgn. bloc de constitutionnalité, doordat de
Conseil constitutionnel hen dezelfde rang toekende als de eigenlijke grondwet.

2.2.3.5.2.  Wijziging van de grondwet

Het initiatief tot wijziging van de grondwet kan uitgaan van de president – op voorstel van de
Eerste Minister – of een parlementslid. Parlement. Na goedkeuring door beide kamers, wordt
het aan een beslissend referendum onderworpen, tenzij de president het voorlegt ana het
Congres – d.i. een gezamenlijke vergadering van beide Kamers – en het daar een 3/5
meerderheid haalt (art. 89 GW). In de praktijk bestaat er nog een derde methode nl. het
rechtstreeks aan een referendum onderwerpen van een ontwerp-wijziging door de president;
dit wordt gegrond op art. 11 GW, al handelt de tekst daarvan in beginsel enkel over wetten290.

De Grondwet bepaalt dat de republikeinse staatsvorm niet kan worden afgeschaft (art. 89 VI
GW).

2.2.3.6.   Normenhiërarchie en grondwettigheidstoetsing

2.2.3.6.1.  Normenhiërarchie

De grondwet, die slechts via een bijzondere procedure kan worden gewijzigd, heeft dus in
beginsel voorrang op de wetten en andere wetskrachtige normen.

Internationale verdragen, voor zover ze niet ongrondwettig zijn, hebben voorrang op het
interne recht, zij het enkel op voorwaarde van wederkerigheid (art. 55 GW). Ook in dit kader
is er een preventieve controle van de Conseil Constitutionnel: vooraleer men tot ratificatie
overgaat, zal zij nagaan of het verdrag conform is aan de grondwet. Indien de Conseil van
oordeel is dat het in strijd is met de grondwet, staan er twee mogelijkheden open: ofwel
ratificeert men niet, ofwel zal men de grondwet moeten wijzigen (dat laatste is nodig geweest
voor de ratificatie van het Verdrag van Maastricht in 1992).

2.2.3.6.2.  Grondwettigheidstoetsing (enkel preventief-abstract).

Het Franse recht kent enkel een preventieve grondwettigheidstoetsing d.m.v. een voorafgaand
advies van een grondwettelijke raad, de zgn. Conseil Constitutionnel. Oorspronkelijk (1958)
was deze Raad opgericht om te waken over de nieuwe bevoegdheidsverdeling (inzake
wetgeving) tussen parlement en regering, niet over enige andere vorm van conformiteit met
de grondwet. In een eerste faze achtte de Raad zich enkel bevoegd om over
bevoegdheidsconflicten tussen de staatsorganen te oordelen. Sedert 1971 toetst de Conseil
Constitutionnel niet alleen aan de Grondwet van 1958 in strikte zin, maar ook aan de
Preambule daarvan, en op grond daarvan aan de Verklaringen inzake Mensenrechten van
1789 en 1946.

De controle is preventief: er is géén mogelijkheid tot normencontrole achteraf (na de
afkondiging), noch concrete (d.m.v. een prejudiciële procedure) noch abstracte (procedure tot
vernietiging), maar enkel vooraf.

                                                  
290 De Gaulle deed dit tweemaal, in 1962 en 1969. Het tweede referendum (over de regionalisering) verloor hij,
en hij trad af als president.
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Sommige wetten moeten aan deze instelling worden voorgelegd, met name de zgn. organieke
wetten (art. 61 I GW).

Bij gewone wetten alsook bij Verdragen is dit een mogelijkheid, op verzoek van de president,
de eerste minister, een kamervoorzitter, en sedert 1974 ook van 60 leden van een Kamer (voor
wetten zie art. 61 GW; voor Verdragen zie art. 54 GW).

De Conseil Constitutionnel heeft het laatste woord. Tegen haar beslissing staat geen
rechtsmiddel open (art. 62 GW). De gewraakte norm  kan dan enkel worden ingevoerd c.q.
Verdrag goedgekeurd na aanpassing van de Grondwet (zie art. 54 GW).

2.2.3.6.3.  De Conseil constitutionnel291.

Deze wordt geregeld door Titel VII van de Grondwet en de organieke wet (1958). Hij bestaat
uit alle oud-presidenten van de Republiek (lid voor het leven) plus 9 leden die voor een niet
hernieuwbare termijn van 9 jaar worden benoemd. Er worden er 3 benoemd door resp. de
president, de voorzitter van de Assemblée en de Senaatsvoorzitter, en de raad wordt in
beginsel om de 3 jaar voor 1/3 hernieuwd. Een mandaat is wel onverenigbaar met dat van
Minister of parlementslid, maar het gaat meestal om oud-politici.

Het is dus een bij uitstek politiek orgaan en géén rechtscollege; de zittingen zijn trouwens niet
publiek. De leden zijn veleer mensen uit de “sciences politiques” (afgekort sciences po) dan
juristen. Men zou het bijna als een derde tak van de wetgevende macht kunnen beschouwen.

2.2.4.  Gerechtelijke organisatie en juridische beroepen

2.2.4.1.  Tweedeling van rechtsmachten

Behalve de Conseil constitutionnel, die geen echt rechtscollege is, bestaan er in Frankrijk
hoofdzakelijk twee rechterlijke orden, namelijk die van de de gewone Hoven en rechtbanken
enerzijds (juridiction judiciaire), en de administratieve rechtbanken anderzijds (juridiction
administrative). Deze duidelijke tweedeling is het gevolg van een zeer radicale toepassing van
de idee van de scheiding tussen de uitvoerende en de rechterlijke macht.

De hoogste rechtscolleges van beide orden (Het Hof van Cassatie (Cour de Cassation) en de
Conseil d’Etat) staan volledig op gelijke voet292. In geval van een bevoegdheidsconflict wordt
de zaak voorgelegd aan het Tribunal des Conflits, een paritair orgaan tussen beide (opgericht
in 1872).

Daarnaast zijn er nog de Haute Cour de Justice, die enkel dient om zonodig de president te beoordelen293, en
sedert 1993 een daarvan afgesplitste Cour de justice de la République voor de berechting van Ministers (art. 68-1
GW).

Enkele cijfers uit 2000294: 7000 magistraten van de rechterlijke macht, 981 van de administratieve rechtsmacht;
meer dan 13 miljoen beslissingen, waarvan:
- 2.080.258 in burgerlijke en handelszaken;

                                                  
291 Zie http://www.conseil-constitutionnel.fr
292 Bij ons staat het Hof van Cassatie hoger: zij kan immers een arrest van de Raad van State vernietigen wegens
onbevoegdheid.
293 Art. 67-68 GW; er is voor de beschuldiging een absolute meerderheid in beide kamers van het parlement
nodig.
294 Voor meer statistieken inzake justitie in Frankrijk, zie http://www.justice.gouv.fr/chiffres/cles00.htm
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- 11.427.301 in strafzaken (meer dan 10 miljoen betreffen overtredingen);
-  144.056 in administratieve geschillen.

2.2.4.2.  De rechterlijke macht s.s.

De structuur van de gewone rechtbanken is grotendeels dezelfde als bij ons (wel een verschil
qua benamingen).

In eerste aanleg zijn er een hele reeks gerechten. In burgerlijke zaken zijn er naargelang het
belang van de zaak niet minder dan 3 soorten rechtscolleges:
- sedert 2003295 de Juge de proximité (een alleenzetelende lekenrechter, of allicht correcter
een tijdelijk (7 jaar) en eventueel zelfs deeltijds aangestelde rechter) voor kleine burgerlijke
zaken (tot 1500 Euro) en kleine strafzaken; sedert 2005 is hun bevoegdheid uitgebreid met
zaken tot 4000 Euro. Er zouden er meer dan 3.000 komen, doch begin 2005 waren er nog
maar een 300-tal in functie.
- de Tribunal d’instance (tussen 4000 en (sedert 2005) 10.000 Euro en onder de 4000 ook de
zaken van onroerende eigendom, huur en consumentenkrediet) bestaande uit een
alleenzetelende beroepsrechter, vergelijkbaar met onze vrederechter (473 in totaal); en
- de Tribunal de grande instance : deze is bevoegd boven 10.000 Euro en in bijna alle
familierechtelijke geschillen; deze laatste zijn toevertrouwd aan een daartoe aangewezen
rechter in deze rechtbank, genaamd “Juge aix affaires familiales” (JAF) (concentratie van de
bevoegdheden sedert 1993), behoudens de bevoegdheden van de aparte rechtscolleges voor
minderjarigen (juge des enfants, tribunal pour enfants (139), cour d’assises pour mineurs). Er
zijn 181 TGI’s in totaal, waarvan 37 met bevoegdheid in handelszaken296.
Daarnaast zijn er handelsrechtbanken (tribunal de commerce) (191), het Tribunal paritaire de
baux ruraux (inzake landpacht) (431), de Conseil de prudhommes (arbeidsrechtbank) (271
raden), en socialezekerheidsrechtbanken (tribunaux des affaires de sécurité sociale) (116), en
in strafzaken de politierechtbanken, correctionele rechtbanken en Assisenhoven.

Er zijn 35 Hoven van beroep (Cours d’appel) (waarvan 5 in de overzeese gebieden)297 en 2
tribunaux supérieurs d’appel.

Bovenaan de hiërarchie staat er 1 Cour de cassation298.

Zonder de juges de proximité ziet het er dus als volgt uit:

                                                  
295 Wet van 26 februari 2003. Tot 1958 kende Frankrijk de juges de paix (vrederechters), in 1958 vervangen door
de Tribunal d'instance.
296 in de DOM/TOM zijn er nog 5 tribunaux de première instance, waarvan 3 met bevoegdheid in handelszaken.
297 Een kaartje met de territoriale indeling vindt men op http://www.justice.gouv.fr/region/mapjurid.php
298 Zie http://www.courdecassation.fr/
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Er wordt gewerkt aan een reorganisatie van die grote hoeveelheid gerechten en hun territoriale
bevoegdheid. Intussen ziet de kaart er nog als volgt uit (2001):
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Frankrijk kent een sterk Openbaar Ministerie, zoals in België, met eveneens nog een
belangrijke rol in burgerlijke zaken, met name familiezaken. De leden van het openbaar
ministerie worden evenzeer als de rechters beschouwd als magistraten.

Het Hof van cassatie was oorspronkelijk een orgaan van de wetgevende macht om rechters te
censureren (waarbij bij duisterheid van de wet een vraag om uitleg diende te worden gericht
aan het Parlement), ging vervolgens zelf het recht uitleggen, en werd stilaan als een orgaan
van de rechterlijke macht beschouwd (de top ervan). Maar tot op vandaag is het Hof van
cassatie niet bevoegd om de zaak zelf af te doen; het kan enkel de voorziening verwerpen dan
wel de beslissing verbreken en de zaak terugverwijzen. Uitzonderlijk kan het Hof casseren
zonder terugverwijzing(art. 627 CPC, zoals vastgesteld bij Wet van 3 januari 1979).

2.2.4.3.  De administratieve rechtscolleges

De rechters hadden ingevolge de opvatting over de scheiding der machten geen enkele
bevoegdheid om te interfereren met de werking van de uitvoerende macht (i.t.t. de rechters
van het Ancien régime), die zich die macht hadden toegeëigend). Wel werd aanvaard dat
burgers een klacht konden indienen bij de Conseil d’Etat – de Raad van State – die dan de
regering al dan niet zou adviseren de klager gelijk te geven. De adviezen werden (vanaf 1872)
arresten en de Conseil d’Etat stilaan een echt administratief gerecht.
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Later werden aan die Raad lagere administratieve rechtbanken ondergeschikt, zodat er nu
naast de piramide van de gewone rechtbanken ook een piramide van administratieve
rechtbanken bestaat (35 tribunaux administratifs), met daarboven (hoger beroep) de Cours
administratives d’appel (5) en aan de top de Conseil d’Etat299.

De Conseil d’Etat neemt als cassatierechter in laatste aanleg kennis van beroepen tegen
arresten van de Cours d’administratives d’appel.  Zij heeft een gelijkaardige rol als ons Hof
van Cassatie: in principe oordeelt zij niet over de grond van de zaak zelf (en beperkt zij zich

                                                  
299 Zie http://www.conseil-etat.fr
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tot een wettigheidscontrole). Er is echter één belangrijk verschilpunt: ingeval van verbreking
is de Conseil d’Etat niet steeds verplicht om de zaak te verwijzen wanneer alle elementen al
aanwezig zijn om een uitspraak te doen. Alle geschillen met de overheid komen in beginsel
voor de administratieve rechter. Wanneer er bijvoorbeeld een betwisting ontstaat over een
contract dat met de overheid is afgesloten (“contrat administratif”), komt dit voor de
administratieve rechter (terwijl dit bij ons voor de burgerlijke rechtbank gebracht zou
worden).   Dezelfde regel geldt voor een onrechtmatige daad begaan door de overheid.
Uitzondering zijn de  verkeersongevallen, deze komen sedert enkele jaren voor de burgerlijke
rechter.

2.2.4.4.   Juridische opleiding en beroepen

2.2.4.4.1.   Magistratuur

De leden van de magistratuur worden benoemd op voorstel van de Conseil supérieur de la
Magistrature300. Deze Raad heeft als voorzitter de president van de republiek en als
ondervoorzitter de Minister van justitie (“Garde des sceaux”), en bestaat verder uit 5 rechters,
5 parketmagistraten, één staatsraad en 3 personaliteiten (aangeduid door resp; de president, de
voorzitter van de Assemblée en de Senaatsvoorzitter). Ze bestaat uit 2 afdelingen, een voor de
rechters en één voor het parket. De Raad heeft ook tuchtbevoegdheid t.a.v. de rechters (en
adviesbevoegdheid inzake tucht jegens de parketmagistraten).

Anders dan in België is er voor de magistraten niet alleen een universiteitsdiploma en een
ingangsexamen vereist, maar wordt dat examen maar afgelegd na een gespecialiseerde
opleiding aan de ‘Ecole nationale de Magistrature’301 te volgen.

2.2.4.4.2.  Andere juridische beroepen

De advocatuur functioneert vergelijkbaar met de Belgische. Vroeger waren er nog apart
“conseils juridiques” als georganiseerd beroep, dat echter met de advocatuur werd gefuseerd
op 1 januari 1992.

Het systeem van notariaat is parallel aan het onze (Frankrijk behoort immers ook tot het
stelsel van het Latijns notariaat).

Rechtsprofessoren zijn zelden exclusief wetenschappers, en vaak ook praktizijnen.

2.2.5.  Grondrechten en andere grondwettelijke waarden.

2.2.5.1.  Inhoud

De grondwet van 1958 bevat geen bepalingen inzake grondrechten, maar drukt enkel zijn
gehechtheid uit aan de mensenrechten zoals gedefinieerd door de Déclaration des droits de
l’homme et du Citoyen van 1789 (17 artikelen), bevestigd en aangevuld door de preambule
van de Grondwet van 1946 (18 artikelen). De eerste bevat vooral fundamentele vrijheden, de
tweede veeleer sociaal-economische grondrechten, zoals het "recht op gezondheid" (§ 11),
"gelijke toegang tot onderwijs en vorming" (§ 13) en de plicht van de staat om de
voorwaarden voor individuele en familiale ontplooiing te scheppen (§ 10).

                                                  
300 http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/
301 http://www.enm.justice.fr/
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Bij grondwetswijziging van maart 2005 werd ook nog een "Charte de l'environnement" aan de
grondwet toegevoegd, dat een grondrecht op een gezond leefmilieu consacreert (art. 1) en
zelfs het nochtans erg betwiste voorzorgbeginsel (principe de précaution) grondwettelijke
rang geeft.

Sommige niet in de Grondwet opgenomen grondrechten kregen zelfs een constitutionele rang
op grond van hun onderliggende aanwezigheid in de wetgeving, zo bv. sinds 1977 de vrijheid
van onderwijs302 (zij het dat enkel het principe gewaarborgd wordt, maar de wetgever een zeer
ruime bevoegdheid behoudt om voorwaarden en beperkingen in te stellen), of het
gelijkheidsbeginsel303 (1982).

Omgekeerd staat de grondwet in beginsel geen zgn. positieve discriminatie toe, maar de
beoordeling hiervan verschilt nogal naargelang het domein. Het hangt samen met de
verwerping van elke categorisering van burgers als behorende tot één of andere groep en dus
ook van het concept "minderheid". In de Franse opvatting kan er juridisch geen minderheid
zijn, omdat eenieder dezelfde rechten heeft.

Wat de verwerping van het concept van nationale minderheid betreft, kan worden gewezen op
de beslissingen inzake het statuut van Corsica (zie hoger) en tot ongrondwettigverklaring van
het Europees Handvest voor regionale en minderheidstalen304.

De Conseil constitutionnel ziet er verder in het bijzonder op toe dat er geen onderscheid
ontstaat inzake politieke rechten (actief en passief kiesrecht met name), en verklaarde bv.
kwota's voor vrouwen op kieslijsten ongrondwettig (omdat zij leiden tot ongelijke rechten
naargelang iemands geslacht)305; de Grondwet werd evenwel gewijzigd op 18 juli 1999 om dit
toch mogelijk te maken (art. 3 GW).

Regels voor positieve discriminatie in arbeidsverhoudingen werden daarentegen wel
grondwettelijk mogelijk geacht306. Zo ook werden er fiscale voordelen ingevoerd voor
economisch achtergestelde gebieden, subsidies voor Zones d'Education Prioritaire (ZEP), en
werden zelfs gemakkelijkere toegangsvoorwaarden aan het Institut d'Etudes Politiques (één
van de "grandes écoles") voor kandidaten uit ZEP-scholen grondwettig geacht307.

Hieruit blijkt dat het Franse grondwettelijk systeem met name allergisch is aan elk
onderscheid - ook in zgn. positieve discriminatie - op basis van aangeboren kenmerken
(geslacht, etnische afstamming), maar positieve discriminatie van sociaal-economisch
achtergestelden niet verbiedt.

2.2.5.2.  Rechtsmiddelen

                                                  
302 Beslissing nr. 77-87 van 23 november 1977, J.O.  25 november 1977, 5 530, http://www.conseil-
constitutionnel.fr/decision/1977/7787dc.htm
303 Beslissing nr. 81-132 van 16 januari 1982, iz. nationalisaties, http://www.conseil-
constitutionnel.fr/decision/1981/81132dc.htm
304 Beslissing nr. 99-412 van 15 juni 1999, Handvest regionale en minderheidstalen, http://www.conseil-
constitutionnel.fr/decision/1999/99412dc.htm
305 Beslissing nr. 82-146 van 18 november 1982 iz. quotas féminins, http://www.conseil-
constitutionnel.fr/decision/1982/82146dc.htm
306 Beslissing nr. 97-394 van 31 december 1997, Verdrag van Amsterdam, ht tp: / /www.consei l -
constitutionnel.fr/decision/1997/97394dc.htm
307 Beslissing nr. 01-450 van 7 juli 2001, IEP, http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2001/01450dc.htm
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Sinds 1971 beschouwt de Conseil constitutionnel deze 2 verklaringen als normatief deel
uitmakend van de Grondwet en toetst het de wetten ook aan deze bepalingen. Daarbij worden
toch vooral de door de Raad allerbelangrijkst geachte grondrechten het meest beschermd
(zoals de vrijheid van de persoon en de vrijheid van meningsuiting).

Deze rechtsbescherming is dus wel enkel een preventieve bescherming tegen wetgeving (zie
hoger). Tegen bestuurshandelingen is er de jurisdictionele rechtsbescherming bij de
administratieve rechtscolleges (zie hoger).

2.2.6.  De verschillende rechtsbronnen en formanten en hun rol bij de rechtsvinding

2.2.6.1.   Stijl en rol van de wetgeving

De wet is, zoals uit de historische inleiding blijkt, de formele rechtsbron bij uitstek, en de
principiële rechtsbron: de wet is niet, zoals in het common law, slechts aanvullend en
corrigerend ten aanzien van het bestaande recht, maar heeft door de codificatie in beginsel het
voorheen bestaande recht volledig vervangen.

De wetgeving bestaat uit enerzijds wetboeken en anderzijds bijzondere wetten (zij het formele
wetten, zij het decreten). Men heeft de neiging om te stellen dat de wetboeken de algemene
principes bevatten, en men beschouwt daarbij de bijzondere wetten eerder als de
uitzonderingen.  Deze laatsten worden dan ook eerder restrictief geïnterpreteerd. Dit is typisch
voor de meeste gecodificeerde rechtstelsels van continentaal Europa omdat het daar ook gaat
om rechtsstelsels met een lange historische traditie. De wetboeken zetten inhoudelijk het oude
recht in belangrijke mate voort. De bijzondere wetten zijn daarentegen eerder recent (en
hebben dus nog niet dezelfde historische legitimiteit verworven).

Twee opvallende kenmerken van de Franse wetgevingstraditie zijn ook:
1° De wetgeving bevat veel bepalingen die ‘declamatoir’ (retorisch) zijn: geen echte regels,
eerder ideologische en retorische uitspraken.
2° De wetgeving werkt ook met onvolledige definities (“synecdochè”); bvb. “een contract is
een wilsovereenstemming tussen partijen…” maar verderop wordt vermeld dat er ook nog
bekwaamheid vereist is, belang,… .   Men drukt in deze definities enkel de grondgedachte uit,
het  juridisch-technische aspect is minder belangrijk (deze werden uitgewerkt in andere
regels)308. De rol van de definitie is dus veel minder die van operationele rechtsregel als die
van rhetorische accentuering.

2.2.6.2.   Rol van de rechter en stijl van de rechtspraak309.

Er zijn twee basisbeginselen in de Code civil ingeschreven waar de rechter rekening mee
moet houden bij het uitoefenen van zijn ambt:

1) De rechter mag zich niet schuldig maken aan rechtsweigering; ingeval van lacunes in
de wet moet hij deze door interpretatie opvullen (art. 4 C.c.).

2) De rechters mogen ook geen ‘wetten’ maken: verbod om uitspraak te doen bij regel of
als algemeen geldende beschikking (art. 5 C.c).

                                                  
308 Daarentegen kan men in Nederland en Duitsland uit de wijze waarop de bepaling is geformuleerd, afleiden
wie de bewijslast draagt.  Deze techniek wordt niet gebruikt niet in het Franse recht.
309 Zie verder ook M. STORME, "Bedenkingen bij de rol .... de traditie", TPR 1995
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Zij vloeien eveneens voort uit de wijze waarop de scheiding der machten sinds 1789 wordt
begrepen, nl. als een poging om de rechtsvorming geheel uit handen van de rechters te halen
en aan de politieke overheid toe te vertrouwen. Om die reden werd het Hof van cassatie
trouwens oorspronkelijk opgericht als een orgaan van het parlement en bestond het référé
législatif (Wet van 24 augustus 1790), waarbij dat gerecht uitleg vroeg aan het parlement. Art.
4 C.C. hield de afschaffing daarvan in, maar veranderde niet de opvatting over de rol van de
rechter.

Het tweede beginsel kan op drie verschillende wijzen geïnterpreteerd worden. Vooreerst is er
de minimalistische interpretatie die stelt dat de rechter alles mag doen zolang hij maar
uitspraak doet tussen de partijen en geen derde in zijn belangen schaadt.
Daarnaast is er de maximalistische interpretatie: volgens deze leer mag de rechter enkel naar
de wetgeving verwijzen en nooit naar andere rechtspraak of rechtsleer.
Tenslotte is er nog een tussenoplossing: daarbij mag de rechter geen andere uitspraken
aanhalen als zijnde bindend voor de partijen in het geding, maar hij mag zich er wel op
baseren en naar verwijzen zolang hij dit maar motiveert.

De ratio legis van art. 5 C.c. is sterk ideologisch bepaald, aangezien men in Frankrijk ten allen
prijze een ‘gouvernement des juges’ wil vermijden.

In ieder geval kent men in Frankrijk geen formeel bindende kracht van precedenten (formeel
gezien is het enkel de wet die bindend is voor de rechter - behoudens ingeval van een tweede
verwijzing door het Hof van Cassatie)310, maar is de rol van de rechtspraak wel enorm groot.
De lagere rechtspraak wordt sterk beïnvloed door de arresten van het Hof van Cassatie.

Hoewel formeel de wet de enige rechtsbron is, is het wel de wet zoals ze door de rechtspraak
wordt uitgelegd: “la jurisprudence forme corps avec la loi’.”

2.2.6.2.1.   Gevolgen bij overruling

Natuurlijk verandert ook in het Franse recht de rechtspraak soms (revirement de
jurisprudence, Eng. overruling, ommekeer in de rechtspraak), maar dit gebeurt niet openlijk.
Officieel is de gegeven interpretatie diegene die altijd al de juiste is geweest, ook al gaf de
rechtspraak voorheen een andere interpretatie. De rechterlijke interpretatie is in die zin
“declaratief” en niet wijzigend (i.t.t. de gewoonte in sommige landen om enkel voor de
toekomst aan overruling te doen, dan wel een overruling in de toekomst aan te kondigen
(prospective overruling). Dit betekent dat men eigenlijk de nieuwe interpretatie ook retro-
actief gaat toepassen.

Een mooie illustratie van de problemen die daardoor kunnen rijzen vinden we besproken bij
België (Loodsen-arrest).

2.2.6.2.2.   De stijl van de  arresten

Men werkt veel met lange zinnen, bestaande uit één hoofdzin en meerdere bijzinnen in de
indirecte rede. Er wordt uitgebreid nagedacht en beraadslaagd, maar de redenen waarom men
tot de korte motivatie komt, worden niet weergegeven.

                                                  
310 Opgemerkt dient te worden dat beslissingen van de Conseil Constitutionnel wel bindend zijn voor de
rechterlijke macht.
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Zoals bij ons wordt de (hogere) rechtspraak in Frankrijk gekenmerkt door beknoptheid. Men
verwijst niet naar doctrine en rechtspraak311.

2.2.6.3.   De andere bronnen die de rechtspraak beïnvloeden

2.2.6.3.1.   Gewoonte

De gewoonte praeter legem (= de gewoonte niet strijdig met de wet) wordt aanvaard, maar
over het algemeen speelt het gewoonterecht slechts een marginale rol. Zo wordt de gewoonte
contra legem afgewezen. Wel bestaat de jurisprudentiële gewoonte, die vaak samenvalt met
de traditie

2.2.6.3.2.   Traditie

De traditie leidt een verborgen leven als rechtsbron312. Ook zij komt tot uiting in de
rechtspraak. Vaak is men zich onvoldoende bewust van het gewicht van de traditie, doch is
het zij die de richting aangeeft die meestal zal worden gevolgd. De traditie is vaak een oude
traditie, die de codificatie heeft “overleefd”:

Voorbeelden van regels van traditie:
- hoofdelijke aansprakelijkheid van handelaars  of
- bij lastgeving: de mogelijkheid voor de rechter om het loon van de mandataris te

verminderen.

2.2.6.3.3.   Rechtsleer

Er is een overvloedige doctrine, doch in overgrote mate praktijkgericht. Annotaties en
kronieken van rechtspraak maken daar een belangrijk deel van uit.

2.2.7.  Het procesrecht

De oude code de procédure civile van 1806 bouwde sterk voort op de Ordonnance civile van
1667. De procedure was in wezen nog steeds die van het romeins-canonieke proces zoals zich
dat sinds de late middeleeuwen had ontwikkeld in kerkelijke en koninklijke rechtbanken.

De CPC werd vervangen door een Nouveau Code de procédure civile (NCPC) (1977).

2.2.8.  Het privaatrecht in het algemeen en het marktgebonden privaatrecht in het bijzonder.

2.2.8.1.   Structuur van het BW

De structuur van het B.W. is zoals gezegd een variante op die van de Instituten: na een korte
inleidende titel over de toepassing van de wetten is er een deel over personen- en familierecht,
een deel eigendomsrecht en een deel onder de benaming “wijzen van eigendomsverkijging”

                                                  
311 In Duitsland wordt echter wel in de uitspraak van de rechter verwezen naar doctrine en rechtspraak.  Daar
meent men dat dit het gezag van het arrest juist vergroot. Zie verder H. Kötz, Die Begründung
höchstrichterlicher Urteile.
312 Een rechtsfiguur doe officieel niet bestaan, maar in werkelijkheid wel, noemt men in de rechtsvergelijking
ook een "cryptotype". Zie R. SACCO.
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dat zowel het verbintenissenrecht, erfrecht, huwelijksgoederenrecht als stukken zakenrecht
omvat.

2.2.8.2.   Inhoud van de Code Napoléon

Ook qua inhoud is de Code Napoléon een product van de Napoleontische tijd: het is zeer
individualistisch geformuleerd met relatief weinig aandacht voor het ‘middenveld’. Zo vindt
men er geen bepalingen over verenigingen, samenwerkingsvormen of collectieve organisaties
in terug: de vennootschap wordt immers gezien als een contract tussen individuen. Wel is er
een duidelijke scheiding tussen het familierecht (met inbegrip van erfrecht en schenkingen) en
het recht van de goederen “in de handel”. De Code kiest voor sterke autonome families onder
het gezag van de pater familias, en laat dit domein niet over aan de individualistische
contractsvrijheid (zie verder nog de nadere bespreking van het familierecht).

Het wetboek heeft wel een sterk individualistisch karakter, doch het is in geen geval volstrekt
liberaal: enkel het mensbeeld is individualistisch. Hoewel de vrijheid van handel en nijverheid
werd afgekondigd, hield dit vooral een vrijheid in ten aanzien van traditionele sociale
structuren, en was dit helemaal geen beletsel voor een overvloedige reglementering in de
vorm van lois de police en règlements de police, die de meeste activiteiten door middel van
gedragsnormen regelden. Wel hield de vrijheid van handel en nijverheid onder meer de
afschaffing van het gildewezen in en alle soortgelijke instituties. Niet de staat werd geweerd
uit de economie, maar de instellingen van de burgerlijke maatschappij (verenigingen &
vakbonden, kerken, enz.).

Inhoudelijk breekt het markgebonden privaatrecht niet erg met het oude recht. Het
verbintenissenrecht kent een sterke continuïteit; het was reeds voor de revolutie sterk
geromaniseerd. Wel ontwikkelde de Code civil meer dan voorheen een eenvormig concept
van "verbintenis" in het algemeen (al blijkt dit nog niet uit de structuur van het wetboek, maar
wel uit de inhoud). Het contractenrecht wordt, voor zover het gaat om zaken die niet buiten de
handel zijn, grotendeels geliberaliseerd; de benadeling is nog slechts in uitzonderlijke
gevallen een nietigheidsgrond (geen iustum pretium-leer). In het zakenrecht vindt er wel een
grote verandering plaats door de afschaffing van de meeste zakelijke rechten (zie ook verder
i.v.m. erfrecht). Als zakelijke genotsrechten blijven enkel vruchtgebruik, erfdienstbaarheden
en gebruik en bewoning bestaan. Alle andere “persoonlijke dienstbaarheden” worden
verboden. Aldus worden alle zaken, behalve diegene die buiten de handel zijn, in beginsel
“gemobiliseerd” en  vrijgemaakt voor de markt – inbegrepen de arbeid als productiefactor.

Wat de eigendomsoverdracht door middel van rechtshandelingen betreft, wordt de
consensuele overdracht, die voordien reeds mogelijk was en in de praktijk zeer gebruikelijk,
als (niet-dwingende) regel ingevoerd (art. 1138 C.C.). Ook voor onroerend goed wordt de
overdracht in beginsel niet aan publiciteit onderworpen. Eerst in de loop van de 19e eeuw
wordt in fazen een onroerend publiciteitsstelsel uitgebouwd (dat tot op vandaag in beginsel
een zgn. “negatief” stelsel van onroerende publiciteit is gebleven).

2.2.8.3.  Verdere ontwikkeling van het burgerlijk recht

De belangrijkste ontwikkelingen zijn de volgende.

Het deel over het zaken- en contractenrecht is grotendeels hetzelfde gebleven; maar is buiten
het wetboek om toch gewijzigd, d.m.v. bijzondere wetten.
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De rol van de goede trouw in het contractenrecht is toegenomen; traditioneel kon de
contractsvrijheid niet door de rechter worden ingeperkt, enkel door de wet; de regel inzake
uitvoering te goeder trouw werd zeer beperkt uitgelegd, met ongeveer dezelfde inhoud als art.
1156 B.W. (voorrang van de bedoeling van partijen op de letter van de overeenkomst). Pas
laat in de 20e eeuw heeft de bepaling inzake de goede trouw een andere betekenis gekregen,
op grond waarvan aanvullende verplichtingen in de overeenkomst werden erkend en
rechtsmisbruik tot inperking van contractuele rechten leidt.

Er is een belangrijke ontwikkeling van het arbeidsrecht vanaf het einde van de 19e eeuw.

De aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad werd sterk uitgebreid door de rechtspraak; de
rechtspraak ontwikkelde met name veel objectieve aansprakelijkheden (objectieve
aansprakelijkheid voor zaken, voor gebouwen, voor dieren, voor werknemers, voor kinderen),
ten dele werden deze ook bij wet ingevoerd (bv. voor verkeersslachtoffers313);

De rechtspraak ontwikkelde een algemene vordering wegens ongegronde verrijking (sinds het
arrest-Bouvier van 1892314) naast de in de CC bestaande terugvordering van onverschuldigde
betaling.

De ontwikkeling van het consumentenrecht leidde tot een aparte Code de la
Consommation315.

Er kwam een nieuwe Code de Commerce van 18 september 2000 (sindsdien geamendeerd)316,
waarin naast de oude Code de Commerce ook een hele reeks bijzondere wetten werden
ondergebracht (inpandgeving handelszaak en warrants, handelshuur, vennootschappen,
gerechtelijk akkoord, wisselbrief, enz.).

In 2000 (in werking 2001) werd ook de monetaire en financiële wetgeving gecodificeerd in
een Code monétaire et financier (regels inzake geld, financiële producten, diensten, markten
en instellingen).

In de nieuwe Codes wordt een ander soort nummering gebruikt, in plaats van de artikelen
door te nummeren krijgen ze een geleed nummer (bv. art. L.111-1 betekent wetsartikel 1 van
boek I, titel 1, hoofdstuk 1).

2.2.9.  Het familierecht

2.2.9.1.  In 1804

De genoemde “liberale” beginselen van de Code Napoleon konden slechts ten dele opgaan in
het familierecht. Zo is de verhouding tussen ouders en kinderen nu eenmaal niet te reduceren
tot een vrijwillig aangegane verhouding. Om de verwekking en opvoeding van kinderen met
de nodige stabiliteit te laten verlopen bleef er een gereglementeerd familierecht, met het

                                                  
313 De zgn. Loi-Badinter, L. n° 85-677 van 5 juli 1985.
314 Cass. ch.req. 15 juni 1892, Julien Patureau t. Boudier, S. 1893 I 281 n. Labbé = D.P. 1892 I 596. De te
algemene verwoording in dat arrest werd in latere arresten ingeperkt.
315 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?code=CCONSOML.rcv
316 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?code=CCOMMERL.rcv. De nieuwe bestaat uit 9 boeken (I.
du commerce en général, II. sociétes, III. ventes et clauses d'exclusivité, IV. liberté des prix et concurrence, V.
effets de comemrce et garanties, VI. difficultés des entreprises, VII. organisation du commerce, VIII. quelques
professions réglementées, IX. dispositions relatives à l'outre-mer).
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behoud van de erkenning van een bijzondere waardigheid voor huwelijkse relaties en
kinderen uit het huwelijk geboren. In 1804 was er dus een fundamenteel verschil in statuut
tussen uit het huwelijk geboren en buitenhuwelijkse kinderen.

De familie vormt wel, net zoals de vrijheid van vereniging of die van godsdienst een
“maatschappelijke instelling”, d.i. een eigen ruimte waarbinnen het recht in beginsel niet
interveniëert. Het huwelijk blijft voor de vrouw een zich onderwerpen aan het gezag van de
pater familias (zoals dat voor de kinderen het gevolg is van hun geboorte). De vrijheid van de
père de famille wordt niet op een andere wijze ingeperkt dan door de gedragsnormen die voor
iedereen gelden (en voornamelijk door het strafrecht wordne bepaald).

De echtscheiding werd na de Franse Revolutie ingevoerd en onder beperktere voorwaarden
overgenomen in de Code Napoleon, maar weer afgeschaft in 1816 en eerst terug ingevoerd in
1884.

Het huwelijksgoederenrecht liet een zekere keuze tussen verschillende stelsels; de keuze
diende voor het huwelijk te worden gemaakt in een plechtig contract, zoniet gold het wettelijk
stelsel (een stelsel van gemeenschap van goederen met enkele beperkingen). Een van de
keuzemogelijkheden was het “dotaal stelsel” (stelsel met bruidsschat) uit de Zuid-Franse
romeinsrechtelijke traditie. Ook hier zien we dus sterke continuïteit.

De invloed van de Franse Revolutie is voornamelijk merkbaar in het erfrecht: het voorrecht
van de eerstgeborene werd volledig afgeschaft ten gunste van de gelijkheid van alle (wettige)
afstammelingen317. De reserve (in natura) wordt behouden, doch met gelijkheid voor alle
kinderen. Daarnaast trachtte men ook de dode hand te vermijden door een verbod van
erfstellingen over de hand. Ook werd er een verbod op pacta de successionis
(overeenkomsten over niet opengevallen nalatenschappen) ingevoerd, dit o.m. om de
testeervrijheid te beschermen.

2.2.9.2.  In de 20e eeuw

Tussen 1804 en vandaag zijn grote delen van het familie-, huwelijks- en erfrecht herschreven,
meer bepaald inzake afstamming en statuut van kinderen (1972, 1993), echtscheiding (1975),
huwelijksgoederenrecht (1965, 1985). Frankrijk kent het anonieme moederschap (geen
verplichting de naam van de moeder in de geboorte-akte op te nemen).

2.2.10.  Het recht van de burgerlijke maatschappij; de grote vrijheden, plaats van de kerk en
van andere verenigingen.

De Franse Revolutie leidde ook tot de erkenning van een reeks fundamentele vrijheden. Deze
hielden vooral in dat de sociale verhoudingen die niet tot het domein van de overheid
behoorden in beginsel enkel nog op basis van vrijwilligheid en niet van overgeleverde status
zouden worden bepaald: vandaar de vrijheid van godsdienst, van vereniging, de
huwelijksvrijheid (aan de verloving worden daarom geen rechtsgevolgen toegekend). De
burgerlijke maatschappij wordt door het recht vooral negatief geregeld (negatieve vrijheid,
zoals de vrijheid géén lid te zijn van een vereniging, de vrijheid niet tot een godsdienst te
behoren – groot belang van de “laicité”, enz.). Aangezien dit gebeurt door middel van

                                                  
317 Gelijk erfrecht van de kinderen was wel al de regel in Frankrijk sinds de 16e eeuw (de regel werd door de
voorzitter van het Parlement van Parijs, Christophe de Thou, ingelast in alle gehomologeerde coutumes), behalve
voor leengoederen.
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“vrijheden”, wordt aan de sociale verbanden van de burgerlijke maatschappij (andere dan het
gezin) in beginsel niét verder vorm gegeven door het recht. Het gaat weliswaar niet om een
volledig rechtsvrije ruimte, maar het recht moeit zich in beginsel niet met die interne
verhoudingen, zolang de algemene gedragsnormen, die gelijkelijk voor iedereen gelden (en
vooral in de strafwetten te vinden zijn), niet worden geschonden.

In feite werd de vrijheid van vereniging echter zwaar aan banden gelegd vanaf 1810 (art. 261
Strafwetboek) tot in 1901 de vrijheid van vereniging echt werd ingevoerd (behalve voor
religieuze congregaties en verenigingen) en hen ook de mogelijkheid werd gegeven om op
eenvoudige wijze rechtspersoonlijkheid te verkrijgen.

Wat de positie van de kerk betreft, werd onder Napoléon werd een compromis bereikt met de
katholieke kerk in de vorm van het “Concordaat”.

De “laicité” werd vooral sterk doorgedrukt door middel van de antiklerikale wetten van het
begin van de 20e eeuw. Met de Loi sur les associations cultuelles en de wet op de scheiding
van kerk en staat (1905) werd het Concordaat eenzijdig afgeschaft, de subsidiëring van de
kerk afgeschaft, en de kerk verplicht alle eigendommen onder te brengen in departementale
verenigingen, waarvan het bestuur zou verkozen worden: de activiteiten daarvan dienen strikt
religieus te zijn en gescheiden van sociale, culturele en andere activiteiten. Goederen die niet
gebruikt werden voor de eredienst werden onteigend. Ook de kerken werden grotendeels
onteigend en staatseigendom, maar wel ter beschikking voor de eredienst. De bedoeling was
om de kerk niet alleen uit de publieke sfeer in enge zin (het publiekrecht, de overheid), maar
ook uit het publieke leven in ruimere zin te bannen en te reduceren tot enkel maar het rituele
aspect van de eredienst. Ingevolge een internationale overeenkomst met het Vaticaan uit 1922
evenwel konden de eigendommen uiteindelijk in associations diocésaines ondergebracht
worden onder het gezag van de bisschop.

Onder de 5e republiek kwam er een beperkte versoepeling inzake onderwijs: door de wet-
Debré werd het mogelijk om onder strikte voorwaarden private scholen te subsidiëren die een
contract sloten met de overheid. Intussen is de hele regelgeving m.b.t. het onderwijs
gecodificeerd in de Code de l’Education (vastgesteld in 2000 en bekrachtigd bij wet van 14
april 2003).

Onder druk van de komst van de islâm en op vraag van de protestanten wordt in recente jaren
de wet van 1905 ten dele in vraag gesteld, doch tot op heden blijft ze gelden, en christelijke
kerken verdedigen nu de scheiding het meest. Art. 2 van de wet verbiedt enige vorm van
erkenning van religies, en dus ook een onderscheid tussen erkende en niet erkende
godsdiensten.

2.2.11.  Frankrijks uitstraling en missionarisme

De Fransen zijn sinds lang sterk overtuigd van hun taak om de rest van de wereld te
beschaven, hun model uit te dragen en zonodig op te leggen aan de andere volkeren. De
Revolutie werd geëxporteerd na 1789, en de Franse opvatting over de mensenrechten. Ook de
Code Civil werd sterk geëxporteerd, zowel onder dwang (annexatie van bv. België en later
Nederland) als met andere middelen (prestige zowel als intrinsieke kwaliteiten).

De invloed van het Franse recht in andere landen wordt besproken bij die landen waar het
zich voordoet. Algemeen kan men stellen dat er in veel 19e-eeuwse wetboeken een sterke
invloed was van het Franse model (buiten Europa bv. ook in Turkije). Bij het begin van de 20e
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eeuw was er een grote invloed in de Arabische wereld (zie verder) en later ook in Ethiopië.
De invloed vergrootte in de 19e en 20e eeuw ook ingevolge de kolonisatie. Zo werd in de
Afrikaanse kolonies de Franse traditie ingevoerd. Haïti (onafhankelijk 1803) kent grotendeels
Frans recht. Ook het recht in Indochina kende een sterke Franse invloed.

In tegenstelling tot bv. Engeland (verder besproken) is Frankrijk er niet van  uitgegaan dat de
Franse kolonies in beginsel hun eigen recht zouden behouden. Enkel zou de invoering van het
Franse recht een ontwikkeling zijn die niet noodzakelijk ineens geschiedde, maar gepaard zou
gaan met de verdere “beschaving” van die kolonies. Zoals alle koloniale machten bleven de
Fransen in de kolonies onderworpen aan het Franse recht. De “inboorlingen” konden onder
bepaalde voorwaarden overstappen naar het Franse recht. Dit systeem is tot op vandaag
behouden in bv. Nieuw-Caledonië. Daar geldt nog altijd een personaliteitsbeginsel : sommige
inwoners zijn onderworpen aan het “droit commun” (d.i. het Franse recht), andere aan het
inheemse recht. Tot voor kort gold de regel dat een inwoner wel kon vragen over te gaan van
het laatste naar het eerste, maar nooit omgekeerd (wie zou immers aan de superioriteit van het
Franse recht kunnen twijfelen ...); recent werd onder strikte voorwaarden ook het omgekeerde
mogelijk gemaakt.


