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2.11.  Oostenrijk 
 
Data: 83.858 km2; 8.188.000 inw. (2003); ca. 78% katholieken, 5% protestanten, 180.000 moslims. Erkende 
autochtone minderheden: Slovenen, Kroaten (ca. 25.000), Hongaren (ca. 14.000), Tsjechen (8.000), Slovaken, 
Roma (ca. 30.000 Romany en 1.000 Sinti en Lovara). Ca 9, 3% vreemdelingen (in 1993 690.000), vnl. ex-
Joegoslaven en Turken. 
 
2.11.1.  Politieke geschiedenis 
 
2.11.1.1.  In het Heilige Roomse Rijk der Duitse natie 
 
Oostenrijk groeiden onder de Habsburgerdynastie reeds in de late Middeleeuwen uit tot één 
der machtigste Duitse landen. In 1548 wordt de erfopvolging uniform geregeld in de 
Transactie van Augsburg (die de Nederlanden afscheidt van de andere Habsburgse landen in 
Duitsland) (zie bij België), in 1713 opnieuw geregeld in de Pragmatieke Sanctie767. 
 
Terwijl de Habsburgers in de 17e eeuw gebieden verloren aan vnl. Frankrijk en begin 19e 
eeuw de Nederlanden, en grote gebieden in Zuid-Duitsland, verkregen ze uitgestrekte 
gebieden in het Oosten (door verovering op de Turken en door de Poolse deling): Hongarije 
(inb. Slovakije), Slovenië, Kroatië, Galicië (nu in Polen en Oekraïene), delen van Moldavië, 
tijdelijk ook Noord-Italië (1815-ca 1860). 
 

 
 
Naar het einde van de 18e eeuw toe probeerde keizer Jozef II de absolute macht van de vorst 
te vestigen ten nadele van de standen; dit ging gepaard met de centralisering van de staat, 
afschaffing van regionaal zelfbestuur, uitbouw van een bureaucratie, afschaffing van lokale 
belemmeringen voor de handel en nijverheid, daarbij ook afschaffing van de lijfeigenschap 
(1781), invoering van de godsdienstvrijheid (Toleranzpatent 1781, met onder andere 
afschaffing van de fiscale discriminatie van de joden), invoering van het Duits als officiële 

                                                
767 Te vinden op http://www.verfassungen.de/at/pragmatischesanktion13.htm 
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taal (1784), kerkhervormingen (afschaffing van de contemplatieve orden in 1782 en openbare 
verkoop van hun eigendommen; verstaatsing van de priesteropleiding), principiële afschaffing 
van de doodstraf (nieuw Strafwetboek van 1787), e.d.m.  
 
2.11.1.2.  Als apart keizerrijk 1806-1918. 

2.11.1.2.1.  De Restauratie (1806-1867) 
 
In 1806 deed de keizer afstand van zijn titel als Duits keizer (zie hoger) en noemde zich 
voortaan keizer van Oostenrijk. In 1815 (restauratie, Congres van Wenen) kwam er een 
hybried statuut, aangezien de een deel van het koninkrijk & keizerrijk deel uitmaakte van de 
Duitse Bond, en de rest erbuiten bleef. Men noemt dit politiek bestel ook de “Vormärz”, di. de 
periode voor de maartrevolutie (van 1848), die reeds hoger werd besproken (in het hoofdstuk 
Duitsland, onder meer de politiek van Metternich en de conferentie van Karlsbad). 
 
Op 13 maart 1848 brak ook in Wenen de revolutie uit en eiste men een grondwet, die dan op 
25 april 1848 door keizer Ferdinand werd afgekondigd768 (nadat er reeds op 11 april een 
grondwet voor Hongarije was afgekondigd). Een parlement (Reichstag) werd ingericht met 
oorspronkelijk twee kamers, de Kamer rechtstreeks verkozen, de Senaat uit afgevaardigden 
van de hoge adel, de grootgrondbezitters en de keizer. Een wet behoefde een meerderheid in 
Kamer en Senaat en het akkoord van de keizer, die dus vetorecht had. De Grondwet werd 
evenwel bijna onmiddellijk nadien grondig aangepast, de Senaat afgeschaft, en uiteindelijk 
ook quasi algemeen (mannen)kiesrecht ingevoerd, waarmee Oostenrijk op dat ogenblik een 
erg progressief kiesrecht had. De laatste vormen van horigheid (Gutsuntertänigkeit) werden 
afgeschaft (1848)769.  
 
In 1849 echter nam de nieuwe keizer (Franz Josef) de macht terug in handen en vaardigde zelf 
een nieuwe Grondwet uit770, waarin het Parlement opnieuw 2 kamers had (het Lagerhuis 
volgens cijnskiesrecht samengesteld, het Hogerhuis getrapt verkozen door de provincieraden) 
en hijzelf vetorecht had, en Hongarije zijn autonomie verloor. Het Parlement werd echter 
nooit samengesteld, de Grondwet terug opgeheven in 1851771, en een sterkere 
centraliseringspolitiek gevoerd. De kerkelijke rechtbanken kregen terug de exclusieve 
bevoegdheid in huwelijkszaken (1855 tot 1867) en de kerk grote inspraak in het onderwijs. 
Vanuit die centraliseringspolitiek werden in 1860 en 1861 weer grondwetten voor het hele 
rijk uitgevaardigd772, waarin de keizer toegevingen deed nadat hij door economische crisis en 
militaire verliezen daartoe gedwongen was. Daarin werd opnieuw een tweekamerparlement 
met sterke standenstructuur ingevoerd, dat net als de keizer zou moeten instemmen met 
nieuwe wetten. 

                                                
768 Te vinden op http://www.verfassungen.de/at/verfassung48.htm, zgn. Pillersdorfsche Verfassung (naar de 
Minister van Binnenlandse Zaken Franz von Pillersdorf). 
769 Door het zgn. Grundentlastungspatent van 7 september 1848, die het dominium eminens van de dorpsheer 
afschaft en daarmee ook de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de boeren (die daardoor slechts een soort 
erfpacht hadden), de daaruit voortvloeiende jurisdictie en politiebevoegdheid van de grondheer op eigen 
territorium. 
770 Zgn. Oktroyierte Märzverfassung, http://www.verfassungen.de/at/leiste49-1.htm. Daarmee verwierp de keizer 
de door het parlement in het stadje Kremsier opgestelde ontwerp-grondwet, de zgn. Kremsierer Verfassung, te 
vinden op http://www.verfassungen.de/at/leiste49.htm. 
771 Zgn. Silvesterpatent, http://www.verfassungen.de/at/silvesterpatent51.htm 
772 Oktoberdiplom, http://www.verfassungen.de/at/oktoberdiplom60.htm en Kaiserliches Patent vom 26. Februar 
1861, http://www.verfassungen.de/at/februarpatent61.htm (Diplom vom 26. Februar 1861 zur Regelung der 
inneren staatsrechtlichen Verhältnisse der Monarchie). 
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2.11.1.2.2.  De dubbelmonarchie 1867-1918 
 

 
 
Na de nederlaag tegen Pruisen en Italië in 1866-1867 vond er een grondige hervorming plaats. 
Het rijk werd een echte dubbelmonarchie, d.i. twee volledig onafhankelijke landen in 
personele Unie (Oostenrijk enerzijds en Hongarije anderzijds), met elk een eigen parlement, 
regering, wetgeving e.d.m. Oostenrijk werd gescheiden van Hongarije, behalve voor het 
gemeenschappelijk buitenlands beleid, en Keizer Franz Josef laat zich apart tot koning van 
Hongarije kronen (vandaar de K.u.K.-Monarchie: kaiserlich und königlich). 
 
In dat kader werd ook in Oostenrijk de grondwet grondig herzien773, waarbij een reeks 
grondrechten werden ingevoerd en gegarandeerd (Staatsgrundgesetz, waarvan de inhoud min 
of meer tot vandaag heeft standgehouden774). Er werd een Reichsgericht opgericht, bevoegd 
voor bevoegdheidsconflicten zowel als de bescherming van grondrechten 
(Verfassungsbeschwerde tegen de uitvoerende macht, maar géén grondwettigheidstoetsing 
van wetten). Dit Reichsgericht mag men niet verwarren met het Oberster Gerichts- und 
Kassationshof, dat bovenaan de piramide van rechtbanken stond775, of met het Oberster 
Verwaltungsgerichsthof776. Het Reichsgericht was de voorloper van het grondwettelijk Hof 
(Verfassungsgerichtshof). De voorzitter en ondervoorzitter werden door de keizer zlef 
benoemd, de 12 leden op voordracht van de twee kamers van de Reichsrat. 
 
In 1896 werd het stemrecht terug veralgemeend voor alle mannen. 
 

                                                
773 Staatsgrundgesetz, http://www.verfassungen.de/at/leiste67.htm. Het betreft eigenlijk meerdere 
Staatsgrundgesetze. 
774 http://www.verfassungen.de/at/stgg67-2.htm 
775 Het in 1879 in Duitsland opgerichte Reichsgericht daarentegen was wel het hoogste (cassatie-)gerechtshof 
van de rechterlijke macht en geen apart Hof. Het was niet bevoegd tot grondwettigheidstoetsing. 
776 Daarnaast voorzag de grondwet van 1867 nog de oprichting van een Staatsgerichtshof voor aanklachten tegen 
Ministers, maar dat Hof heeft nooit gewerkt. 
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Het Rijk had echter meer en meer te kampen met het nationaliteitenprobleem, waaraan het 
uiteindelijk ook zou ondergaan. Het was in de loop steeds uitgebreid met gebieden waar 
telkens bijkomende volkeren leefden; de capaciteit om nieuwe volkeren te integreren neemt 
echter niet toe, en het Rijk was dus te veelvolkig geworden om nog te kunnen worden 
samengehouden. De Italiaanse gebieden gingen zoals gezegd grotendeels verloren in 1866; de 
slavische volkeren ambieerden minstens hetzelfde statuut als Hongarije. Omgekeerd remden 
de Duits-Oostenrijkers de uitbreiding van het stemrecht af om niet geminoriseerd te worden in 
eigen land. 
 

 
 
2.11.1.3.  De Republik Deutschösterreich 
 
In 1918 werd het Rijk in stukken gehakt door de geallieerden van WO I, waarmee men de 
laatste machtige katholieke dynastie wou uitschakelen (vooral de franse premier Clémenceau 
was daar erg op gebrand en zette om die redenen de oorlog verder ondanks interessante 
vredesvoorstellen van Duitsland en Oostenrijk gedaan vanaf 1917), en tegelijk ook een einde 
maakte aan de laatste echt multiculturele staat in Europa. 
 
Oostenrijk (d.w.z. los van de Hongaarse landen) verloor daarbij Tsjechië (inbegrepen de 
Duitstalige delen ervan) en alle gebieden in wat toen Polen en Joegoslavië werd en de 
gebieden die nu in Roemenië liggen, alsook alle Italiaanssprekende gebieden én Zuidtirool 
aan Italië. Wat overbleef was “Deutschösterreich”, waarvan het Parlement op 12 november 
1918 de republiek uitriep (met voorlopige overdracht van de bevoegdheden van de keizer aan 
de Staatsrat). Daarbij werd in een voorlopige grondwet bepaald dat Deutschösterreich een 
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deel zou zijn van de republiek Duitsland (een keuze om culturele zowel als economischs 
redenen, de republiek leek op zichzelf niet leefbaar). De geallieerden (Verdrag van Saint-
Germain 1919777) verboden het Duits-Oostenrijk echter deel te gaan uitmaken van de 
republiek Duitsland, en wezen Deutschböhmen en Sudetenland, waarvan de landsparlementen 
gekozen hadden voor Oostenrijk, aan de nieuwe staat Tsjechoslowakije toe, en Zuidtirool aan 
Italië. Aldus besliste men uiteindelijk noodgedwongen en tegen zijn zin een eigen staat in te 
richten, en wel op federale basis (Bundesstaat)778.  
 
Het Verdrag van Saint-Germain legde minderheidsrechten op, die grondwettelijke rang 
kregen. De eigenlijke Grondwet voor wat nu nog steeds Oostenrijk is, kwam er in 1920 op 
basis van een ontwerp van de de rechtsgeleerde Hans Kelsen779. Het Bundesverfassungs-
Gesetz (afgekort BV-G) werd op 1 oktober goedgekeurd door de constituante 
Nationalversammlung en trad in werking op 10 november 1920 (eerste zitting na de 
verkiezingen van 17 oktober).  
 
De basiskenmerken van deze grondwet gelden vandaag nog steeds, en worden daarom 
verderop besproken. Historisch belangrijk is naast de invoering van de republiek, de federale 
staatsinrichting en het algemeen gelijk stemrecht, ook dat het vroegere Reichsgericht werd 
omgevormd tot het Verfassungsgerichtshof (reeds in 1919), dat ook (vanaf 1920) de 
bevoegdheid kreeg om wetten en besluiten te toetsen aan de grondwet (naast de reeds 
bestaande grondrechtenklacht780) en daarmee eigenlijk het eerste aparte Grondwettelijk Hof 
ter wereld was (er bestond weliswaar grondwettigheidstoetsing in enkele andere landen, zoals 
de VS, maar dan door de gewone rechter). Deze bevoegdheidsuitbreiding berustte ten dele op 
de invloed van Hans Kelsen, voor wie de grondwettigheidstoetsing het paradepaardje van zijn 
(ontwerp van) grondwet was. Kelsen werd overigens rechter in dat gerechtshof vanaf 1921. 
 
Oostenrijk leed politiek aan een grote politieke versnippering en het bestuur was zeer labiel. 
In 1929 werd de grondwet gewijzigd om de president meer macht te geven. In 1932 amen de 
parlemetsvoorzitters ontdslag en ontbond het parlement zichzelf in volle crisis, en weigerde 
de regering daarom om verkiezingen uit te schrijven. Ze stelde landbouwminister Engelbert 
Dollfuß aan tot nieuwe kanselier (Eerste Minister). De regering van kanselier Dolfuß beroept 
zich op een volmachtenwet uit 1917 om de noodtoestand uit te roepen en per verordening te 
regeren, met uitschakeling van het parlement en het grondwettelijk Hof. Tevens werden de 
extremistische partijen van links en rechts (communisten en nationaal-socialisten) verboden 
omwille van hun gebruik van geweld. In 1934 wordt de grondwet door middel van een 
verordening vervangen door een nieuwe grondwet die een sociale, christelijke en corporatief  
georganiseerde staat wilde inriechten geleid door een sterke autoriatire regering. In plaats van 
een rechtstreeks verkozen parlement kwam er een parlement samengesteld uit afgevaardigden 

                                                
777 Te vinden op http://plato.kfunigraz.ac.at/dp/EUROPA/DOCS_G/GERMAIN.HTM of http://www.versailler-
vertrag.de/svsg.htm 
778 Zij het dat de deelstaat Vorarlberg in 1919 probeerde om aan te sluiten als kanton bij Zwitserland en een 
Landesverfassung opstelde die volledig in die idee paste. 
779 Hans Kelsen (1881-1973), leerling van o.a. Jellinek (die al eerder de grondwettigheidstoetsing naar 
Amerikaans model had verdedigd), had in 1911 Hauptprobleme der Staatsrechtslehre gepubliceerd als 
Habilitationsschrift; sedert 1919 hoogleraar te Wenen; politiek actief als sociaal-democraat. In 1930 nam hij 
ontslag als rechter in het Oostenrijkse grondwettelijk Hof om politieke redenen (als voorstander van de invoering 
van de echtscheiding en hertrouwen). Zijn bekendste werk is Reine Rechtslehre (1934, geschreven in 
Zwitserland waar hij als jood gevlucht was voor de nazis). In 1940 emigreerde hij naar de VS (hoogleraar in 
Berkeley en Harvard 1942-1951). 
780 In 1919 kreeg het Verfassungsgerichtshof de bevoegdheden van Reichsgericht en van het Staatsgerichthof 
(dat laatste had nooit gefunctioneerd), plus de nieuwe bevoegdheid deelstaatwetten te toetsen aan de grondwet. 
De toetsing van federale wetten kwam erbij in 1920. 
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van de vier hoofdcorporaties Staatsrat, Bundeskulturrat, Bundeswirtschaftsrat en Lânderrat 
(provincieraden). Het nieuwe model had economisch duidelijk succes. Op 25 juli 1934 werd 
Dollfuß echter door een nazi vermoord. Zijn politiek werd voortgezet door justitieminister 
Kurt von Schuschnig781. 
 
Op 9 maart 1938 viel evenwel het Duitse leger het land binnen; de annexatie door Duitsland 
("Anschluß") werd gelegitimeerd door een  referendum op 10 april 1938 en leidde tot 
invoering van het Duitse totalitaire regime (Hitlers nationaal-socialisme).  
 
2.11.1.4.  Republik Österreich 
 
Na de val van het regime en de bezetting door de geallieerden in 1945 beslisten de 
partijleiders op 27 april 1945 de Grondwet van voor 1934 (d.i. die van 1920 in de versie van 
1929) terug in werking te stellen (met een overgangsperiode), waardoor bv. het 
Verfassungsgerichtshof terug in leven kwam. Zij konden verder de geallieerden overtuigen 
verkiezingen voor heel Oostenrijk te organiseren einde 1945 (wat in Duitsland niét gebeurde). 
Wel werd Oostenrijk zoals Duitsland in 4 bezettingszones verdeeld en bezet; de geallieerde 
raad had een vetorecht tegen elke wetgevende of bestuurlijke beslissing. 
 
Oostenrijk herkreeg reeds in 1955 (Staatsvertrag782) zijn soevereiniteit mét terugtrekking van 
de Russische troepen  (anders dan in Duitsland, waar de DDR onder Russische bezetting bleef 
tot 1990), dit tegen de verbintenis van neutraliteit en nog enkele andere beperkingen. 
 
Op 1.1.1995 werd Oostenrijk lid van de EU na een goedkeurend referendum op 12 juni 1994. 
 
2.11.2.  Geschiedenis van het recht  
 
Voor de periode tot het midden van de achttiende eeuw, alsook voor de belangrijkste 
hervormingen uit de 18e eeuw andere dan de voorbereiding van de codificatie, zie de 
bespreking bij Duitsland. 
 
2.11.2.1.  De totstandkoming van het ABGB 
 
In 1749 werden onder Maria Theresia (keizerin 1740-1780) de instellingen grondig hervormd 
onder invloed van het rationalisme. Zo werd o.m. een “Oberste Justizstelle” opgericht als 
centrale rechtsprekende instantie, en werd een codificatie gepland (aanstellen van een 
Kompilationskommission in 1753). Het ontwerp, de Codex Theresianus (1766) was zeer sterk 
gebaseerd op het Romeinse ius commune (usus modernus pandectarum) naast het natuurrecht, 
en zeer “geleerd”; de gebreken daarvan maakten dat het Maria Theresia niet kon overtuigen 
en het is nooit ingevoerd.  
 
In de jaren 1770 kwam er een tweede poging, die enkel leidde tot een ontwerp Personen- en 
familierecht, dat door Jozef II in 1787 in werking werd gezet (Josephinisches Gesetzbuch) 
(niet in het Hongaarse deel). Het omvatte (§ 26) een verplichting voor de rechter om bij 
twijfel een prejudiciële vraag voor te leggen aan de vorst (in de praktijk de Oberste 

                                                
781 ° Riva 1897, + Innsbruck 1977. Tijdens de oorlog door de nais gevangen gehouden; van 1948 tot 1968 
hoogleraar staatsrecht in St. Louis, VS. 
782 Staatsvertrag betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich, 15 mei 
1955, 38 artikelen, o.a. op http://www.verfassungen.de/at/staatsvertrag55.htm of http://www.wien-
vienna.at/staatsvertragindex.htm. 
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Justizstelle van het keizerlijk Hof) (in 1791 werd deze plicht echter beperkt tot het geval waar 
de rechter overwoog contra legem te beslissen, en vervolgens in 1798/1811 geheel 
afgeschaft). 
 
Onder Leopold II werd Martini783 aangesteld om verder aan een Code te werken; het resultaat 
was zeer sterk natuurrechtelijk. Het werd op 1 januari 1798 bij wijze van experiment 
ingevoerd in West-Galicië als Westgalizisches Gesetzbuch. Na een herziening werd het ook 
ingevoerd in Oost-Galicië.  
 
Nadien werd het nog tweemaal herzien, vooral onder invloed van Franz von Zeiller784 (die er 
alle resterende publiekrechtelijke bepalingen uit verwijderde) vooraleer het uiteindelijk als 
Allgemeines Bürgerlich Gesetzbuch785 in 1811 werd afgekondigd en op 1 januari 1812 van 
kracht werd voor alle “Oostenrijkse” delen van de Dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije 
(dus Oostenrijk, Tsjechië, Slovenië, Dalmatië, Galicië en Bukovina), alsook vanaf 1853  in 
Zevenburgen, Banaat en Slavonië, maar niet in het eigenlijke Hongarije en Slovakije. 
 

 
 
De structuur was gebaseerd op het model van de Instituten – personae, res actiones – waarbij 
evenwel het hele verbintenissenrecht in het deel over “zaken” zit en onder “actiones” een 
soort algemeen deel te vinden is met de regels over de rechtsbescherming. Aldus krijgen we: 
- een inleiding (§ 1-14) met bepalingen over de werking en uitleg van wetten;  
- boek I (§ 15-284) familierecht; 

                                                
783 Karl Anton Martini, Freiherr zu Wasserburg, 1726-1800, hoogleraar 1754, staatsraad 1782. 
784 Franz Anton Felix (Edler) von Zeiller, 1751-1828 
785 http://www.gesetze.at/n-team/GOnline/showg.cgi?p=ABGB.htm 
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- boek II vermogensrecht, dat in 2 delen is verdeeld, het eerste zaken- en erfrecht, het tweede 
verbintenissenrecht (deel 1 “von den dinglichen Sachenrechten” § 309-858; deel II von den 
persönlichen Sachenrechten” § 859-1341, met onder de bijzondere overeenkomsten ook het 
huwelijkscontract); 
- boek III o.a. over zekerheidsstelling, verjaring e.d. 
 
Vergeleken met de Franse Code Civil was er een gelijkaardig rationalisme, maar qua stijl iets 
aanschouwelijker, casuïstischer en wijdlopiger, in meer concrete en pragmatische 
bewoordingen opgesteld. Vergeleken met het Pruisische ALR vertoonde het eerder de 
beknoptheid van de Code Napoléon. Door zijn onvolledigheid wat het nog een stuk korter in 
aantal artikelen (1502). 
 
Ook inhoudelijk was het een stuk moderner dan het ALR: de instellingen van het privaatrecht 
werden unitair geregeld en niet afzonderlijk per categorie van personen (per stand) zoals in 
het ALR: 
- In beginsel had iedereen dus dezelfde rechtsbekwaamheid. Bij de vergelijking met het ALR 
moet men echter wel het volgende voor ogen houden: in het ALR waren de regels in Deel I in 
beginsle ook gelijk voor iedereen; in het "bijzodner deel" - deel II - lag dat duidelijk anders. 
Veel van wat in deel II van het ALR geregeld was, werd echter niet geregeld door het ABGB, 
dat alleen het “algemeen” burgerlijk recht omvatte en niet het bijzondere burgerlijk recht, 
zoals handelsrecht (het algemeen-duitse Handelsgesetzbuch van 1863 werd ingevoerd), 
landbouwrecht, e.d. De gelijkheid was in die zin relatief; tot 1848 bestond er immers nog 
horigheid (Gutsuntertänigkeit) in grote delen van het rijk, zie hoger, en § 1146 ABGB liet dit 
onverlet; dit hield in dat de boeren geen volle eigenaars waren, maar enerzijds verplichtingen 
hadden zoals een erfpachter, maar ook dat de grondeigenaar rechts- en politiemacht had over 
zijn territorium.  
- Ook het eigendomsrecht werd meer unitair geregeld (afschaffing van bepaalde grondlasten, 
invoering van het recht op afsluiting van het erf).  
- Het ABGB had dus niet de pretentie van volledigheid. De auteurs zelf beschouwden hun 
werk (anders dan Napoléon) ook als één dat aan verdere ontwikkeling en interpretatie 
onderhevig diende te zijn.  
 
Los van de ontwikkeling in Frankrijk bracht het ABGB dus zelf ook de belangrijkste 
hervormingen die we daarin vinden. Het wetboek haalde zijn inspiratie in de verschillende 
delen van de monarchie en bevatte aldus ook regels van Sloveense, Poolse of Tsjechische 
oorsprong. Zelf zouden zij een inspiratiebron vormen voor Zwitserland en de Balkan-landen. 
Door de omvang van het Keizerrijk kreeg het ABGB ook een ruim toepassingsgebied (zie 
hoger). 
 
2.11.2.2.  De ontwikkeling van het privaatrecht na 1811 
 
Na 1811 werd, anders dan de auteurs wilde, het wetboek vrij kritiekloos, exegetisch uitgelegd 
en toegepast. Er waren enkele goede auteurs, maar veel minder rechtsleer dan in Frankrijk. De 
administratie daarentegen interpreteerde het wetboek in een massa circulaires, verordeningen, 
e.d.m., soms van algemene toepassing, soms enkel lokaal, en dit tot in het kleinste detail. 
Door de grote bureaucratie had dit een belangrijke impact op de rechtspraktijk. 
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Het is eigenlijk de grote universiteitshervorming van 1855 (door de onderwijsminister Graf 
Thun-Hohenstein786), met zijn nadruk op de historiciteit van het recht, die in de 
“slaaptoestand” van de doctrine verandering heeft gebracht. Vooral daardoor kwam het 
Oostenrijkse recht sterk onder invloed van het Duitse professorenrecht (te beginnen met de 
historische Schule). Bekendste vertegenwoordiger van deze school (en bestrijder van het 
natuurrechtsdenken) was de door de minister aan de rechtsfaculteit van Wenen benoemde 
Josef Unger787; hij integreerde het oostenrijkse “Particularrecht” terug in de 
rechtswetenschap van het “gemeine Recht”, en ging het ABGB interpreteren in de zin van de 
Pandektisten (“pandectificeren” of “receptie” van het Pandektenrecht; hetzelfde gebeurde 
overigens in die delen van Duitsland waar er een wetboek was). Als rechtvaardiging stelde hij 
dat het ABGB een reflectie was van de rechtswetenschap van zijn tijd, die intussen verder 
ontwikkeld was, zodat het ABGB diende te worden uitgelegd in conformiteit met de nieuwste 
stand van die rechtswetenschap. 
 
Naar de eeuwwisseling toe (wanneer Duitsland het BGB opstelde) nam de waardering voor de 
specifieke Oostenrijkse oplossingen van het ABGB weer toe; zo is het Oostenrijkse 
privaatrecht tot op vandaag altijd ten dele apart gebleven van het Duitse, en met name 
pragmatischer en minder dogmatisch gebleven. 
 
In 1855 werd een concordaat met de H. Stoel gesloten, waardoor de katholieken terug onder 
het kerkelijk in plaats van burgerlijk huwelijksrecht vielen. In 1867 werd door de 
Deutschliberalen het concordaat opgezegd en het burgerlijk huwelijk terug veralgemeend, 
alsook het toezicht van de kerk op het onderwijs afgeschaft. 
 
In 1863 werd een handelswetboek ingevoerd geïnspireerd door het algemene Duitse 
handelswetboek. Ook de nieuwe Konkursordnung van 1868 is geïnspireerd door het Duitse 
(in casu Pruisische) recht. 
 
Beroemd en invloedrijk is ook de hervorming van het procesrecht geweest onder Franz 
Klein788, hervorming die als de belangrijkste modernisering van het procesrecht in Europa 
mag worden beschouwd (zie verder). In het privaatrecht kende de Oostenrijke doctrine 
eveneens grote rechtsgeleerden, zoals bv. Walter Wilburg789 of de naar Amerika gevluchte 
Albert Ehrenzweig790. 
 
Het ABGB werd een eerste maal vrij grondig herzien in de jaren 1914, 1915 en 1916 (de 
“Novellierung” door “Teilnovellen”), onder invloed van het BGB, en vooral van de hand van 
Unger.  
 

                                                
786 Leo Graf Thun-Hohenstein, 1811-1888. Deze hervorming volgde op de eerdere hervorming van het onderwijs 
van 1848, met de oprichting van een Ministerium für den öffentlichen Unterricht. in 1869 volgde dan de 
eigenlijke schoolhervorming door het Reichsvolksschulgesetz, met de verlenging van de leerplicht van 6 naar 8 
jaar, de toelating van meisjes tot middelbaar onderwijs, e.d.m. 
787 Josef Unger, 1828-1913, tot het katholicisme bekeerde jood; hoogleaar in Praag en Wenen, lid van het 
Hogerhuis van de Reichstag, minister, voorzitter van het keizerlijk Hof; voornaamste werk : System des 
österreichischen allgemeinen Privatrechts, eerste uitgave in 3 delen 1856-1864. 
788 1854-1926. 
789 Walter Wilburg, 1905-1991, auteur van onder meer Entwicklung eines beweglichen Systems im bürgerlichen 
Recht (1950); "Zusammenspiel der Kräfte im Aufbau des Schuldrechts", in Archiv für die civilistische Praxis 
1964, 346–379 
790 1906-1974, hoogleraar te Wenen 1937, gevlucht naar de Engeland en dan de V.S., hooglerara te Berkeley 
vanaf 1947; rechtsfilsoof en specialist internationaal privaatrecht. Schreef onder meer het provocerende  
Psychoanalytic Jurisprudence (1971). 
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2.11.2.3.  Na Wereldoorlog I 
 
Ook nadien droeg men er zorg voor nieuwe ontwikkelingen in het wetboek te integreren (in 
plaats van in aparte wetgeving), onder meer op het vlak van consumentenbescherming 
(Novellierung door het Konsumentenschutzgesetz van 1979). Na WO I is dat ten dele anders 
gebeurd (zo werd in 1938 het Duitse Ehegesetz apart ingevoerd en nadien niet meer in het 
ABGB geïntegreerd), maar de laatste decennia heeft men terug zoveel mogelijk de regels 
binnen het BW gehouden in bijzondere wetten daarin geïntegreerd. 
 
Het Handelswetboek werd vervangen door het gelijkaardige Duitse in 1938 (Duitse 
annexatie), dat ook na WO II in wezen behouden bleef.   
 
In 1945 kwam er een nieuw Strafwetboek, in 1960 een nieuw Strafprocesrecht. Sedert 1 
januari 1983 geldt er een nieuw Insolvenzrecht. 
 
2.11.3.  Politieke instellingen 
 
2.11.3.1.   Federalisme; lokale besturen; minderheden 

2.11.3.1.1.   Bond en deelstaten 
 
De staatsstructuur is min of meer federaal. Het gerecht is zuiver federaal ingericht. Art. 10 
GW somt de materies op waarin de bond wetgevend én uitvoerend bevoegd is, art. 11 de 
materies waarin de wetgeving federaal is doch de uitvoering deelstatelijk, art. 12 de materies 
waarin er een federale kaderwetgeving is, die door de deelstaten verder is uit te werken. 
Volgens art. 15 (1) berust de residuaire bevoegdheid bij de Länder (deelstaten), maar die is 
vrij beperkt. Het burgerlijk, straf- en procesrecht is federale bevoegdheid. Volgens art. 16 
hebben de Länder in beginsel ook Verdragsbevoegdheid, doch ze moeten de toestemming 
hebben van de bondsregering. 

 
 
Ook op het niveau van de deelstaten is er een parlement (Landtag) en een Landesregierung 
onder leiding van een Landeshauptmann. In Wenen is de gemeenteraad tegelijk Landtag en 
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de Stadtsenat tegelijk Landesregierung. De deelstaten hebben een eigen grondwet (art. 99 
GW)791 en binnen bepaalde grenzen constitutieve autonomie (zie art. 95 en v. GW). 
 
Er zijn gedetailleerde grondwetsbepalingen over de verhoudingen met de Europese Unie 
(verkiezing Europese parlementsleden, bevoegdheidstoewijzing in de interne orde van de 
Europese  besluitvorming, o.a. inspraak van de deelstaten, e.d. ) (art. 23 a tot f). 

2.11.3.1.2.  Lokale autonomie 
 
De gemeenten hebben gemeentelijke autonomie (details in art. 118 GW), die binnen de 
grenzen van de Grondwet nader geregeld wordt door de deelstaten. Een stad is een gemeente 
met een eigen (autonomie)“statuut” (Stadtrecht). Er zijn een aantal exclusieve bevoegdheden 
van de gemeenten, waarbij evenwel toch een toezicht door de federale en deelstaatoverheid 
bestaat (zie art. 119 GW). 

2.11.3.1.3.  Minderheidsrechten 
 
Minderheidsrechten voor volksgroepen zijn uitgewerkt in een wet van 1976, ten gunste van 
Kroaten, Hongaren, Slovenen, Roma, Tsjechen en Slovaken. De minderheidsrechten zijn ten 
dele grondwettelijk zowel als internationaal verankerd door de grondwettelijke status van 
Deel V. van het Staatsverdrag van St-Germain 1920792 en van het Staatsverdrag van Wenen 
1955793. 
 
2.11.3.2.   Verhouding der machten; directe democratie 

2.11.3.2.1.  Wetgevende macht en directe democratie 
 
De wetgevende macht wordt uitgeoefend door het Parlement, dat bestaat uit 2 kamers: de 
Nationalrat en de Bundesrat (art. 24 GW). De Nationalrat (183 leden) wordt rechtstreeks 
verkozen (evenredig kiesstelsel in kiesdistricten). De Bundesrat (64 leden) wordt evenredig 
samengesteld per deelstaat, en de afgevaardigden worden volgens evenredig stelsel verkozen 
door de deelstaatparlementen (niet noodzakelijk leden daarvan). De Bundesrat heeft echter 
geen echt medebeslissingsrecht, en kan door de Nationalrat overstemd worden bij absolute 
meerderheid (art. 42 GW) (zie wel verder de rol bij grondwetswijziging). Wetsvoorstellen 
kunnen ingediend worden door de regering (Regierungsvorlage), door de leden van de 
Nationalrat (mits minstens 5), door een derde van de leden de Bundesrat, of door een 
Volksbegehren met een groot aantal handtekeningen (100.000).  
 
Gestemde wetten worden in bepaalde gevallen aan een referendum onderworpen (in de 
praktijk enkele malen gebeurd). 

2.11.3.2.2.  Uitvoerende macht 
 
De uitvoerende macht wordt uitgeoefend door president en regering. Ze heeft geen 
wetgevende bevoegdheid, behalve in geval van noodtoestand (art. 18 III tot V GW). Voor het 
overige geldt het legaliteitsbeginsel (enkel optreden krachtens de door de wet gegeven 
bevoegdheden) (art. 18 I en II GW), al wordt dat getemperd doordat de onwettigheid van 
                                                
791 Deze zijn allemaal te vinden op http://www.verfassungen.de/at/ 
792 te vinden op http://homepages.compuserve.de/verfassungen/svsg/3.htm 
793 http://www.verfassungen.de/at/staatsvertrag55.htm 
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verordeningen enkel door het grondwettelijk hof kan worden beslist (art. 89 GW). De 
regering wordt voorgezeten door de kanselier.  
 
De bondspresident wordt rechtstreeks verkozen door het volk (sedert 1951). Behalve 
representatietaken heeft hij in beginsel de bevoegdheid de federale ambtenaren te benoemen 
en enkele andere (art. 66), maar al zijn handelingen gebeuren op voordracht van de regering 
(art. 67) en moeten door de kanselier of minister meegetekend worden.  
 
De kanselier en ministers worden benoemd door de president, maar hebben het vertrouwen 
nodig van de Nationalrat. 

2.11.3.2.3.  Overdraagbaarheid soevereiniteit 
 
Art. 9 (2) GW staat overdracht van bevoegdheden aan internationale organisaties toe, maar dit 
geldt maar binnen bepaalde grenzen (daarbuiten is het ongrondwettig). 
 
2.11.3.3.   Grondwettelijke verankering; wijzigbaarheid van de grondwet 
 
Zoals gezegd kwam er na de uitroeping van de Republiek en het door de geallieerden 
afgedwongen Verdrag van Saint-Germain, de federale Grondwet (Bundesverfassungsgesetz, 
BVG) van 1920. De grondwet is sinds 1920 talloze malen gewijzigd (o.a.1929, 1945, 1946, 
1955, 1983, enz.) 794 (en was buiten werking van 1934 tot 1945).  
 
Niet alleen de basisregels zijn in de federale grondwet verankerd; in de loop der jaren heeft de 
Oostenrijkse wetgever vrij veel zaken in de Grondwet geschreven om ze te onttrekken aan de 
grondwettigheidstoetsing door het grondwettelijk Hof (een fenomeen dat zich overigens niet 
alleen in Oostenrijk heeft voorgedaan ....), onder meer op het gebied van de inrichting van de 
administratie (Oostenrijk heeft een lange bureaucratische traditie .....).  
 
Verder hebben ook enkele andere documenten grondwettelijke rang, zodat er niet één 
geconsolideerde grondwet bestaat. Grondwettelijke rang hebben zo onder meer: 
- het Staatsgrundgesetz (21. Dezember 1867) über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger 
für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder (meerdere bepalingen zijn wel 
opgeheven, bv. art. 8 en 20)795. 
- het Gesetz vom 27. Oktober 1862 zum Schutze des Hausrechtes (ook Gesets zum Schutz der 
persönlichen Freiheit); 
 - het Beschluß der provisorischen Nationalversammlung für Deutschösterreich vom 30. 
Oktober 1918;  
- bepaalde delen van het Staatsverdrag van St-Germain 1920, met name deel V. over de 
bescherming van de minderheden796;   
- sommige bepalingen uit het Staatsverdrag van Wenen 1955797 (o.a. Sloveense en kroatische 
minderhedenrechten, verbod op de nationaalsocialistische organisaties, verbod tot aansluiting 
bij Duitsland, verbod op bepaalde wapens); 
- het Neutralitätsgesetz van 26 oktober 1955; 

                                                
794 te vinden op http://www.oesterreich.com/deutsch/staat/b-vg-inh.htm, http://www.idv.uni-linz.ac.at/b-vg/b-vg-
inh.htm en op http://www.parlinkom.gv.at/pd/gesetze/b-vg/default.html en 
http://www.verfassungen.de/at/index20.htm in de versie geldig op 1 januari 1930. 
795 http://www.verfassungen.de/at/stgg67-2.htm 
796 te vinden op http://homepages.compuserve.de/verfassungen/svsg/3.htm  
797 http://www.verfassungen.de/at/staatsvertrag55.htm of http://www.wien-vienna.at/staatsvertragindex.htm. 
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- ook de bepalingen van het EVRM (toetreding in 1958) hebben sedert 1964 grondwettelijke 
rang. 
 
Oostenrijk heeft aldus een van de langste grondwetten ter wereld, met in totaal een 1200-tal 
bepalingen. 
 
De wijziging van de Grondwet wordt geregeld in art. 44 GW. Ze vereist een tweederde 
meerderheid in de Nationalrat, en bij wijziging van de positie van de deelstaten ook een 
tweederde meerderheid van de Bundesrat. Grondwetswijzigingen moeten aan een referendum 
onderworpen worden indien een derde van de leden van de Nationalrat of de Bundesrat het 
vordert of het om een fundamentele wijziging gaat. 
 
2.11.3.4.   Normenhiërarchie en grondwettigheidstoetsing 
 
Tot toetsing van een wet of een verdrag aan de grondwet is enkel het Verfassungsgerichtshof 
bevoegd (art. 89 GW).  Ook de toetsing van besluiten aan de grondwet gebeurt door dat Hof. 
 
Dit gebeurt op de eerste plaats door middel van de prejudiciële vraagprocedure (art. 89 GW; 
sinds 1920 reeds voor verordeningen; sedert 1975 ook voor wetten). Vernietiging kan 
gevorderd worden door overheidsorganen, of door burgers die rechtstreeks getroffen zijn (zie 
art. 140 GW voor wetten). 
 
2.11.4.  Gerechtelijke organisatie en juridische beroepen 
 
2.11.4.1.   Verfassungsgerichtshof 
 
Het Verfassungsgerichtshof798 bestaat uit 14 rechters (benoemd door de president, 8 op 
voorstel van de regering uit rechters, professoren en ambtenaren, 3 op voorstel van de 
Nationalrat en 3 op voorstel van de Bundesrat; allen moeten ze 10 jaar ervaring hebben in een 
beroep waarvoor een diploma in de rechten vereist is). 
 
Het beslecht: 
- prejudiciële vragen over de onwettigheid van verordeningen (art. 139 GW, 
Verordnungsprüfung, sedert 1920) en wetten (art. 140 GW, Gesetzesprüfung, prejudicieel 
mogelijk sedert 1975); 
- vorderingen tot vernietiging van federale resp. deelstaatverordeningen of –wetten op 
verzoek van de deelstaat c.q. de bond en onder bepaalde voorwaarden op verzoek van elke 
rechtstreeks belanghebbende persoon (art. 139 en 140 GW); 
- vragen van onwettigheid van internationale verdragen (art. 140a GW); 
- bevoegdheidsconflicten tussen de gewone en de administratieve rechtbanken en tussen 
rechter en administratie (art. 138 GW, “Kompetzengerichtsbarkeit”); 
- bevoegdheidsconflicten tussen bond en deelstaten of tussen deelstaten onderling (art. 138a 
GW); 
- vermogensaanspraken tegen de overheid die niet via de gewone procedure kunnen worden 
beslecht (art. 137 GW, “Kausalgerichtsbarkeit”); 
- een reeks politieke geschillen, met name inzake verkiezingen (art. 141 GW, 
Wahlgerichtsbarkeit); 
- vervolgingen van overheidsorganen en –personen door de organen die er toezicht op houden 
(Anklage, in het bijzonder Ministeranklage)(art. 142 GW, Staatsgerichtsbarkeit); 
                                                
798 Te vinden op http://www.vfgh.gv.at/ 
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- Verfassungsbeschwerde wegens schending van grondrechten, zie verder (art. 144 GW). 
 
2.11.4.2.   Overige rechtbanken 
 
De gerechtelijke organisatie van de gewone rechtbanken is zuiver federaal (art. 82 GW). De 
benoeming van rechters door de regering (of president op voorstel van de regering) wordt 
geregeld in art. 86 GW.  
 
Behoudens het grondwettelijk hof is er enerzijds de piramide aan gewone rechtbanken, 
anderzijds die aan administratieve rechtbanken (Verwaltungssenate799), dit tot op het hoogste 
niveau (art. 94 GW). Hoogste gerecht van de gewone orde is het Oberste Gerichtshof, van de 
bestuurlijke orde het Verwaltungsgerichtshof (art. 129 GW).  
  
Laagste instantie is het Bezirksgericht (soort vrederechter) c.q. Kreisgericht of Landesgericht 
(rechtbank van eerste aanleg), daarboven staan de Oberlandesgerichte (hoven van beroep). 
 

 
(schema rechtsweg in burgerlijke zaken) 
 
De Verwaltungssenate worden door de deelstaten ingericht (art. 129b GW), behalve 
gespecialiseerde federale administratieve gerechten zoals de Bundesasylsenat (art. 129c GW). 
De basisbeginselen inzake geschillen van bestuur worden in de grondwet zelf geregeld. 
 

                                                
799 Opgericht 1988; voordien berusten vele van die bevoegdheden nog bij het Verfassungsgerichtshof. 
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2.11.4.3.  Juridische beroepen 
 
(...) 
 
2.11.5.  Grondrechten e.d. 
 
2.11.5.1.  Inhoud 
 
Behalve de minderheidsrechten zijn er ook een hele reeks grondrechten. Zij worden niet in de 
eigenlijke grondwet geregeld, maar in andere wetten met grondwettelijke rang, die reeds 
werden genoemd, zoals met name het Staatsgrundgesetz (21. Dezember 1867) über die 
allgemeinen Rechte der Staatsbürger für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und 
Länder (meerdere bepalingen zijn wel opgeheven, bv. art. 8 en 20)800; het Gesetz vom 27. 
Oktober 1862 zum Schutze des Hausrechtes; en het EVRM (heeft sedert 1964 grondwettelijke 
rang). 
 
2.11.5.2.  Rechtsbescherming 
 
Schendingen van grondwettelijk gewaarborgde rechten door de overheid kunnen na uitputting 
van andere rechtsmiddelen ook door particulieren (Individualantrag) door middel van een 
“Beschwerde” voor het Verfassungsgerichtshof worden gebracht (art. 144 GW). 
 
Verder bestaat er ter bescherming van de burgers ook een ombudsdienst, de 
Volksanwaltschaft (art. 148a en v. GW, ingevoerd in 1977), waarvan de leden (3) door de 
Nationalrat gekozen worden 
 
2.11.6.  Bronnen van het recht 
 
Volgens art. 9 (1) GW zijn de algemeen erkende regels van het volkenrecht bestanddeel van 
het Oostenrijks bondsrecht. 
 
§ 7 ABGB bepaalt dat bij lacune in de wet de rechter moet oordelen “nach den natürlichen 
Rechtsgrundsätzen”, m.a.w. naar natuurrecht. 
 
Feitelijk hebben de uitspraken van het OGH die door het Hof in zijn Spruchrepertorium 
worden gepubliceerd (enkel burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht) een bijzonder gezag, 
omdat afwijking daarvan slechts kan geschieden door de zgn. plenaire vergadering van het 
Hof (Plenarsenat, 15 leden). Uitspraken gedaan in een dergelijke grote kamer worden apart 
gepubliceerd in het zgn. Judikatenbuch. Van die uitspraken kan men slechts afwijken door 
een beslissing van een “Plenissimarsenat” van 21 leden. 
 
Een vaste rechtspraak (Gerichtsgebrauch) wordt gelijkgesteld met een gewoonte, die 
rechtskracht heeft (volgens § 10 ABGB enkel secundum legum, maar desondanks wordt ook 
de gewoonte praeter legem en zelfs contra legem aanvaardt). 
 
2.11.7.  Procesrecht 
 
In de 19e eeuw gold in Oostenrijk een procesrecht dat in wezen bepaald was door het 
“gemeen procesrecht”, d.i. de romeins-canonieke procedure zoals die in het H.R.R. door het 
                                                
800 http://www.verfassungen.de/at/stgg67-2.htm 
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Reichskammergericht was gehanteerd en uitgebouwd. Het was gecodificeerd in de Allgemeine 
Gerichtsordnung (AGO) van 1781. De procedure was schriftelijk, geheim, middellijk qua 
bewijsvoering, en de leiding ervan in handen van de partijen. 
 
Fundamentele hervormingen vonden plaats door de invoering van een nieuw procesrecht, 
uitgedacht door Franz Klein. In 1891 kreeg hij de oprdacht een nieuw proceswetboek te 
schijrven; de tekst werd vastgesteld in 1895 en trad in werking in 1898: de nieuwe 
oostenrijkse Zivilprozessordnung. Klein benadrukte de Sozialfunktion van rechter en proces: 
het procesrecht dient rekening te houden met het algemeen belang (Wohlfahrtsfunktion) en de 
proceseconomie (zuinig gebruik van overheidsmiddelen). In dit model wordt de autonomie 
van de partijen behouden inzake de omvang van het geschil, maar krijgt de rechter de leiding 
van het geding op processueel vlak (Amtsbetrieb). De procedure wordt gereduceerd tot 2 
fazen: 
- een voorafgaandelijke schriftelijke instructie (instaatstelling), onder toezicht van een rechter 
die de termijnen bepaalt, de bewijsinstructie regelt, e.d. 
- een geconcentreerde mondelinge behandeling (Konzentrationsgrundsatz), gekenmerkt door  
de onmiddellijkheid van de door de rechter te beoordelen gegevens (in het bijzonder van de 
bewijselementen, d.i. Unmittelbarkeitsgrundsatz). 
Hoger beroep wordt beperkt doordat men in beginsel géén nieuwe middelen mag aanvoeren 
in beroep (Neuerungsverbot). Ook verzet na verstek werd sterk ingeperkt. 
 
De Oostenrijkse hervorming kreeg grote invloed in Duitsland (zie hoger), Griekenland, een 
groot deel van Midden- en Oost-Europa, Skandinavië, in Zürich, en in beperktere mate in 
Italië, Spanje e.d.m. 
 
Het procesrecht werd nadien nog herhaaldelijk aangepast, onder meer met een grote 
hervorming (Zivilverfahrensnovelle), in werking op 1 mei 1983. 
 
2.11.8.  Inhoud privaat vermogensrecht 
 
Zie hoger de stijl en structuur van het ABGB. 
 
In het zakenrecht is men de Duitse leer van de abstracte eigendomsoverdracht niét gevolgd. 
Men kent wel het Trennungsprinzip, maar een causaal systeem (“titulus en modus” vereist 
voor eigendomsoverdracht). 
 
Het aansprakelijkheidsrecht is zoals het Franse model in beginsel gegrond op één algemene 
norm (§ 129 ABGB). 
 
2.11.9.  Familierecht  
 
Zoals in vele landen in de jaren 1970 grondige hervormingen van het familierecht en 
huwelijksgoederenrecht. 
 
2.11.10.  Recht van de burgerlijke samenleving 
 
De verhouding met de kerken volgt een coöperatief model; er is een concordaat met het 
Vaticaan (1855-1867 en terug sinds 1933). 
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2.12.  Zwitserland 
 
Data: officiële benaming Schweizerische Eidgenossenschaft / Confédération suisse. 41.284 km2. 7.318.000 
inwoners (2003), ca 17% vreemdelingen in 2003, in 2014 las ca. 23 %. Taalgebruik : Duits 64 %, Frans 19 %, 8 
% Italiaans, en 0,6 % Raeto-romaans (de 4 officiële talen). Ca. 46 % katholiek, 40 % protestant, 200.000 (2,8 %) 
moslim, 0,3% joden. 
 
Literatuur  
- Zweigert/Kötz, Einführung (2) 1984, p. 196 v. 
- I. Sagel-Grande, Duits Privaatrecht, Maklu (2) 2004, 110-119 v. 
 

 
2.12.1.  Historische inleiding 
 
2.12.1.1.   Ontstaan en groei van de confederatie 
 
Zwitserland maakte deel uit van het Oost-Frankische rijk, later Duitse keizerrijk. Zoals in de 
rest van Duitsland was de macht verspreid over vorstendommen, bisdommen, abdijen en 
steden. De Zwitserse “confederatie” - die nu bestaat uit 26 kantons, waarvan er 20 als gewone 
kantons tellen en 6 als halve kantons (die per 2 een heel kanton vormen) - vindt haar verre 
oorsprong in een “eedverbond” tussen de drie “woudsteden (Waldstätte, in het Frans “cantons 
forestiers”) Uri, Schwyz en Unterwalden, dat reeds dateerde uit de 11e eeuw, maar onder 
meer vernieuwd werd in een verbondsakte van 1291 en bevestigd in een verbond van 1308 ter 
verdrijving van de Habsburgers (na de dood van Rudolf I), dat standhield door een 
overwinning in de slag van Morgarten (1315). Het betrof in het begin een typisch 
bondgenootschap met samenwerking op militair gebied, vreedzame geschillenbeslechting en 
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regels van wat we nu internationaal privaatrecht zouden noemen (inbegrepen enkele 
bepalingen van vrij verkeer)801.  
 

 
 
In de volgende eeuwen traden steeds meer steden of kantons toe tot het bondgenootschap, tot 
een totaal van 13 (Luzern in 1332, Zürich 1351, Zug 1352, Glarus 1352, Bern 1353, 
Solothurn en Freiburg 1481, Basel en Schaffhausen 1501, Appenzell 1513). Andere gebieden 
werden veroverd, maar kregen pas later (in 1803) het statuut van kanton (Aargau 1412, 
Thurgau 1460, Ticino einde 15e eeuw, Vaud 1536) (de expansie werd wel gestopt door de 
militaire nederlaag van 1515). De onafhankelijkheid t.a.v. het (Duitse) Rijk werd officieel 
erkend in 1648 (Westfaalse vrede).  
 
Het enige centraal orgaan van de confederatie was de Tagsatzung (Landdag, Fr. Diète en It. 
Dieta van het Latijn dies voor dag), een landdag waar de leden stemden volgens de instructies 
van het kanton dat ze vertegenwoordigden (Gesandtenkongreß-model); voorstellen dienden 
dus steeds eerst aan de achterban te worden voorgelegd "ad referendum et instruendum" (ter 
beoordeling en instructie; deze uitdrukking is de oorsprong van het woord referendum). 
 
Op kantonaal vlak ontstond vanaf het einde van de 13e eeuw de instelling van de 
Landsgemeinde een jaarlijkse volksvergadering in open lucht van alle stemgerechtigde 
inwoners (het grootste deel van de volwassen mannelijke bevolking), waar de wetten werden 
gestemd. Deze vond plaats op de zondag rond 1 mei802. In Graubünden ontstond in de 15e 
eeuw (toen nog de Raetische republiek) een andere vorm van directe democratie: de 
                                                
801 De tekst van het verbond - de Bundesbrief van 1 augustus 1291 of "Ewiger Bund der drei Waldstätten" - is in 
Duitse vertaling van het Latijnse origineel o.a. te vinden op 
http://plato.kfunigraz.ac.at/dp/MIT/DOCS_D/EIDGEN.HTM, http://www.verfassungen.de/ch/ruetli91.htm of 
http://www.admin.ch/ch/d/schweiz/bundesbrief/index.html. De Bundesbrief werd ondertekend op 1 augustus 
1291; op die datum plaatst men ook de nochtans in een ander jaar te plaatsen (wellicht de opstand van 1308) 
"Rütlischwur", de eed op het veld van Rütli, waarvan geen tekst bewaard is (tenzij dan de literaire vertaling 
ervan door Schiller in zijn toneelstuk Wilhelm Tell).  
802 De Landsgemeinde bestaat vandaag nog steeds in de kantons Glarus, de twee deelkantons van Unterwalden 
en de twee deelkantons van Appenzell. Lange tijd bestond ze ook nog in Schwyz, Uri en Zug. 
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afgevaardigden van de gemeenten in de kantonale organen dienden de voorstellen van 
beslissing eerst voor te leggen aan de burgers van hun gemeente ad referendum et 
instruendum. 
 
Op religieus vlak werden bepaalde kantons in de 16e eeuw protestants en bleven andere 
katholiek; door de grote kantonale autonomie bracht dit de confederatie niet op de helling. 
Genève was een bolwerk van de reformatie in de 16e eeuw (toen Jean Calvin er vanaf 1541 
een strenge calvinistische "theocratie" vestigde); het calvinisme (église réformée) werd een 
soort staatskerk, en dat bleef ook zo in de Constitution démocratique van 1794. 
 
2.12.1.2.   Franse periode 
 
In 1798 wordt Zwitserland door de Fransen bezet, die Genève, Neuchâtel en de Valais 
inlijfden en in de rest een unitaire “Helvetische republiek, une et indivisible” oprichtten 
(grondwet van 12 april 1798), die het maar enkele jaren uithield803. Waar de Fransen 
pretendeerden de Zwitsers te bevrijden in naam van de Mensenrechten, botsten ze vooral in 
Centraal-Zwitserland op de weerstand van een bevolking die die rechten en vrijheden reeds 
eeuwen toepaste in plaats van ze in verklaringen te gieten. Een van de grootste tegenstanders 
was de constitutionalist Karl Ludwig von Haller804. In 1802 wou Napoleon de inrichting van 
de eenheidsstaat bij referendum laten goedkeuren, maar hij behaalde tegen zijn verwachting in 
geen meerderheid; de grondwet kon slechts goedgekeurd worden geacht doordat men de 
onthoudingen en de niet opgedaagden bij de ja stemmen rekende. Sindsdien kregen de 
Zwitsers zin in referenda ... In 1803 komt er een compromis tot stand, de Vermittlungsakte of 
Mediationsverfassung (19. Februar 1803805), waardoor de autonomie van de kantons wordt 
hersteld (doch Franse voogdij blijft), en 6 nieuwe kantons worden erkend (Aargau, Thurgau, 
Ticino, Vaud, Graubunden en Sankt-Gallen). In dezelfde akte is ook een grondwet voor elk 
kanton (19) opgenomen806. 
 
2.12.1.3.   Bundesverein, restauratie, Sonderbund-oorlog 
 
Van de nederlaag van Napoleon in 1813 maken de Zwitsers gebruik om de Acte de médiation 
op te heffen en een nieuwe “Bund” (de Bundesverein) te stichten.  

                                                
803 Tekst van de grondwet van die republiek op http://www.cx.unibe.ch/oefre/vfgeschichte/schweiz/BV1798.htm 
804 Karl Ludwig von Haller, Bern 1768 - Solothurn 1854. Uitgever van de Helvetische Annalen; wanneer die 
door het regime verboden werd moest hij vluchten. In 1806 mocht hij terugkeren naar Bern als hoogleraar 
staatsrecht. Publiceerde in 1808 het Handbuch der allgemeinen Staatenkunde, des darauf begründeten 
allgemeinen Rechts und der allgemeinen Staatsklugheit nach den Gesetzen der Natur; mede-auteur van de 
Grondwet van Bern van 1815. Bekeerde zich tot het katholicisme en publiceerde vanaf 1816 in delen zijn 
Restauration der Staatswissenschaft oder Theorie des natulrich-geselligen Zustandes, der Chimare des 
kunstlich-burgerlichen entgegengesetzt, een van de belangrijkste antirevolutionaire werken, waardoor hij de 
bijnaam de "Restaurator" kreeg en de door hem voorgestane politieke de "Restauratie". De 6 delen van het werk 
zijn getiteld: 1: Darstellung, Geschichte und Kritik des Bisherigen falschen Systeme. Allgemeine Grundsätze der 
entgegengesetzten Ordnung Gottes und der Natur; 2: Von den Fürstentümern oder Monarchien. Hauptstück 1: 
Von den unabhangigen Grundherren oder den Patrimonialfürsten; 3: desgl., Makrobiotiek der 
Patrimonialstaaten. Hauptstück 2: Von den unabhangigen Feldherren oder den militärischen Staaten; 4: desgl. 
Hauptstück 3: Von den unabhängigen geistlichen Herren oder den Priesterstaaten; 5: Makrobiotik der geistlichen 
Herrschaften oder Priesterstaaten; 6: Von den Republiken oder freien Kommunitäten. 
805 In facsimile in het Frans op http://www.uni-kassel.de/~dippel/rmc_web/constitutions/CH-00-1803-02-
19/_menu/const_img_1.htm. In Duitse versie op http://www.verfassungen.de/ch/ch03.htm. De benaming is 
daarvan afgeleid dat deze grondwet door Napoleon werd gegeven als "bemiddelaar" tussen de strijdende 
tendensen binnen Zwitserland.  
806 19 grondwetten in facsimile te vinden op http://www.uni-
kassel.de/~dippel/rmc_web/screens/constitutions/chrono/constitutions_chrono.htm 
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Na de definitieve val van Napoleon en het Congres van Wenen volgt in 1815 een 
Bundesvertrag (7 augustus 1815): een verdrag, géén grondwet807. Daarbij traden ook Genève, 
Neuchâtel808 en Wallis/Valais als kantons toe tot de bond en werd de (voorheen Franse) Jura 
ingelijfd bij het kanton Bern. Zwitserland werd terug een echte confederatie, met zeer 
beperkte bondsbevoegdheden, uitgeoefend door de Tagsatzung (Landdag)809. De politieke 
situatie verschilt nogal van kanton tot kanton, van zeer restauratiegezind (conservatief-
patricisch, waarbij de katholieke onder hen de Jezuiëten binnenhaalden om het onderwijs te 
domineren, bv. in Luzern) tot liberaal en vaak antiklerikaal (maar in de meeste kantons 
cijnskiesrecht); vaak waren de steden oververtegenwoordigd ten koste van het platteland (dit 
leidde bv. tot de scheuring van het kanton Basel in Basel-stad en Basel-land in 1832). 
 
Vanaf 1830 (revolutiejaar in vele delen van Europa) ijveren de liberalen voor afschaffing van 
de nog bestaande standverschillen in bepaalde kantons, versterking van de grondvrijheden 
(persvrijheid), door de overheid georganiseerd onderwijs, een uniform metriek stelsel, en de 
vereiste van goedkeuring bij referendum voor een grondwetswijziging. Vanaf 1830 ontstond 
naast het plebisciet (ter goedkeuring voorleggen van een reeds genomen beslissing om ze te 
legitimeren) ook het correctief referendum, waarbij de bevolking het initiatiefrecht kreeg om 
gestemde wetten aan een referendum te onderwerpen (Valais en Graubunden 1830, Sankt-
Gallen 1831, Basel-Land 1832). De liberalen begonnen ook te ijveren voor federale inrichting 
naar Amerikaans model. Zij noemen deze periode die van de "Regeneration" na de 
"Restauration". 
 
Na allerlei twisten tussen de liberalen en de (vooral katholieke) conservatieven, en het 
invoeren van sterk liberale grondwetten in bepaalde kantons, komt er in december 1845 
(vooral omwille van enkele antiklerikale wetten810) een afscheuring van 7 hoofdzakelijk 
katholieke kantons, de Sonderbund (Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, 
Fribourg/Freiburg en Valais/Wallis)811, gevolgd door de Sonderbundkrieg (1847-1848, in 
november 1847 beslist door de Tagsatzung).  
 

                                                
807 Op http://www.verfassungen.de/ch/ch15.htm 
808 Zij het met een merkwaardig statuut: Neuchâtel was i.t.t. de andere kantons namelijk geen republiek maar een 
vorstendom met de Pruisische koning als vorst. Eerst in 1848 werd daar de republiek uitgeroepen, door de 
Pruisische koning met een afstand erkend in 1857. 
809 Bv. het Konkordat über eine gemeinsame schweizerische Maß- und Gewichtsordnung vom 17. August 1835. 
810 Met bv. later ook een beslissing tot uitdrijving van de jezuïeten, 3 september 1847. 
811 De tekst van het alliantieverdrag is in het Frans te vinden op http://hypo.ge-dip.etat-
ge.ch/www/cliotexte/html/suisse.histoire.1848.html en in het Duits op  
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2.12.1.4.   De Zwitserse federale staat 
 
De andere kantons, voorstanders van meer centrale macht, winnen evenwel de oorlog. Met de 
vervanging van het Bundesvertrag door een Bundesverfassung (Grondwet) van 12 september 
1848812 (ten dele geïnspireerd door de Amerikaanse) werd Zwitserland de facto een federale 
staat, al behoudt men tot op vandaag de benaming confederatie: 
- er komt een scheiding der machten op federaal vlak, met een tweekamerparlement naar 
amerikaans model (de ene evenredig samengesteld en de andere met 2 stemmen per kanton), 
een regering en een Bundesgericht (waarvan de belangrijkste opdracht toen de beslechting 
van bevoegdheidsconflicten was).  
- Anders dan in de VS kiest men niet voor een éénhoofdige uitvoerende macht in de vorm van 
een president, maar voor een college van 7 leden dat door het parlement wordt verkozen voor 
een vaste termijn (het “directoire”-model).  
- Anders dan in de VS komt er ook op federaal vlak een zekere directe democratie 
(referendum).  
- De grondwet kon niet gewijzigd worden zonder goedkeuring bij referendum, en het volk 
kon het initiatief nemen (met 50.000 handtekeningen) een nieuwe grondwet voor te leggen 
aan een referendum (maar nog geen gedeeltelijke grondwetswijziging, dat kwam pas later); de 
kantons kregen verbod hun grondwet te wijzigen zonder referendum.  
- De grondwet voorzag verder klassieke vrijheidsrechten alsook een vrij verkeer tussen de 
kantons voor alle Zwitsers voor zover zij “christlicher Konfession” waren. De kantons konden 
het kiesrecht wel voorbehouden voor burgers die een zeker aantal jaren daar gevestigd waren.  
- in materies waarin de bond niet bevoegd was, konden de kantons wel verdragen onder elkaar 
sluiten (zgn. Konkordat, voorbereid in een interkantonale conferentie). 
 
Langzamerhand is men na 1848 meer bevoegdheden naar het bondsniveau gaan overhevelen 
(in het begin waren het vooral bevoegdheden inzake een gemeenschappelijke munt (ingevoerd 
1850), doeane-unie, postwezen (in handen van de federale overheid 1848), metriek stelsel, 
enz.). Er waren grondwetswijzigingen in 1866 (veralgemeende vrijheid van vestiging; de 
meeste voorstellen van de radicaal-liberale meerderheidspartij werden echter bij referendum 
verworpen). De ontwerp-grondwet ontworpen door de radicaal-liberalen in 1872, die de 
federale overheid meer bevoegdheden wou geven, haalde geen meerderheid in het 

                                                
812 Op http://www.verfassungen.de/ch/index48.htm 
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referendum. Na enkele toegevingen aan de oppositie (minder centralisatie, invoering van het 
correctief wetgevingsreferendum op volksinitiatief) werd de nieuwe grondwet in 1874 
goedgekeurd (die vaak is aangevuld of herzien, meer dan 100 maal !)813.  
 
Tegelijk werd de directe democratie versterkt in een hele reeks kantons (in het bijzonder in 
Zürich, ingevolge de democratiebeweging onder leiding van Karl Bürkli814), waardoor de 
bevolking ook het initiatief kon nemen tot een herziening van de kantonale Grondwet of tot 
invoering van een wet (dit laatste kon in Vaud vanaf 1845, Aargau 1852, enz.). Op federaal 
vlak werd zoals gezegd vanaf 1874 het correctief referendum op volksinitiatief ingevoerd 
voor gewone wetten en vanaf 1891 het initiatiefrecht tot gedeeltelijke herziening van de 
Grondwet bij referendum. Vanaf de jaren 1880 werd het referendum ook meer en meer 
voorzien op gemeentelijk vlak. Het referendum kan gezien worden als een voortzetting van de 
traditie van de Landsgemeinde, nadat deze 1° bevoegdheden verloren had aan de federale 
overheid en 2° door de bevolkingsgroei en verruiming van het stemrecht in vele gevallen 
praktisch onmogelijk werd (in Schwyz en Zug bv. kwam in 1848 het referendum gewoon in 
de plaats van de op hetzelfde ogenblik afgeschafte Landsgemeinde). Waar de radicaal-
liberalen bij de parlementsverkiezingen meestal een meerderheid haalden (o.a. door 
manipulatie van de kieskringen; het kiesstelsel was immers niet evenredig maar een 
meerderheidsstelsel), verloren zij heel vaak van de conservatieve oppositie in referenda. Het 
dwong de radicalen om (ondanks hun meerderheid in het parlement) coalitieregeringen te 
sluiten - de oorsprong van het model van de evenredige samengestelde federale regering, dat 
tot vandaag heeft standgehouden (de zgn. Konkordanz-demokratie in plaats van de 
meerderheidsdemocratie). 
 
In 1918 werden voor het eerst federale verkiezingen volgens evenredige vertegenwoordiging 
gehouden (met algemeen enkelvoudig mannenstemrecht); sindsdien zijn coalitieregeringen 
ook mathematisch steeds noodzakelijk geweest. Het vrouwenstemrecht bij federale 
verkiezingen werd eerst in 1971 ingevoerd. 
 
In 1978 wordt een deel van de franstalige gebieden onder het kanton Bern (met name de 
katholieke gemeenten) een nieuw kanton, Délémont of Jura genaamd. 
 
In 1992 werd het lidmaatschap van de EER bij referendum afgewezen; dit zou namelijk geleid 
hebben tot de invoering van europese rechtsregels in Zwitserland zonder enige democratische 
inspraak, en dat was de hoofdreden voor de verwerping. 
 
Op 1.1.2000 trad een nieuwe grondwet in werking815, die een herziene versie was van de dan 
geldende. 
 
2.12.2.  Geschiedenis van het privaatrecht 
 
2.12.2.1.   De eigen ontwikkeling van het Zwitserse recht in de kantons 
 
Zwitserland heeft zich reeds vanaf de Middeleeuwen tegen de Duitse keizer politiek afgezet, 
wat ook gepaard ging met een niet-receptie van het Romeins recht. Een tweede reden is dat 
                                                
813 Op http://www.verfassungen.de/ch/index74.htm 
814 Karl Bürkli, 1825-1901, stichtte in 1851 in Konsumverein Zürich; werd lid van de 1e Internationale; startte in 
1867 een beweging voor een nieuwe radicaaldemocratische Grondwet voor het kanton Zürich waarin ruim plaats 
zou worden gegeven aan de directe democratie; deze kwam in 1869 tot stand. 
815 Voor de grondwet, zie http://www.admin.ch/ch/d/sr/101/(Duitse tekst) of http://www.admin.ch/ch/f/rs/101/ 
(Franse tekst). 
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het recht veel meer lokaal is gebleven, in de vele “republikeinse” kantons. Het romeins recht 
heeft maar onrechtstreeks invloed gekregen via de doctrine, en vooral via de rol van geleerde 
juristen in de administraties van de vorsten. Aangezien er geen sterk uitgebouwde vorstelijke 
administraties waren hebben overheidsjuristen nooit de grote rol gespeeld hebben die ze 
elders speelden, en daardoor ook universitair opgeleide juristen veel minder invloed gehad op 
de overheid. Recht bleef veel meer in handen van mensen uit de praktijk, die zelden rechten 
gestudeerd hadden.Vandaar is het Zwitserse recht ook in de 19e eeuw veel minder 
“professorenrecht” geworden en heeft zelfs in de 19e eeuw nog de Duitse rechtswetenschap 
(Pandektistik) veel minder invloed gehad. Ook in de rechtspraak stonden de rechters altijd 
dicht bij de lokale verhoudingen, en hebben lekenrechters altijd een grote rol gespeeld. 
 
In de loop van de negentiende eeuw kwamen er kantonale burgerlijke wetboeken tot stand.  
 
In de franstalige kantons en Ticino werd de Code Napoleon als model genomen. 
 
In Bern (1826/1832), Aargau, Solothurn en Luzern baseerde men zich meer – vooral qua 
systematiek - op het Oostenrijkse ABGB.  
 
Het belangrijkste wetboeke was echter dat van Zürich (PGB, Privatrechtliche Gesetzbuch), 
opgesteld (1853/55) door de reeds genoemde Johann Kaspar Bluntschli, aanhanger van de 
meer germanistische stroming van de historische school, wetboek dat dan ook een goed 
compromis was tussen een meer inheems-gewoonterechtelijke benadering en de historische 
school, waarin ook duidelijk voor begrijpelijke taal was gekozen boven gesofisticeerde 
rechtsterminologie, en waarvan de structuur model heeft gestaan voor het latere Zwitserse 
wetboek. Het is een “code unique”, d.w.z. een wetboek dat burgerlijk én handelsrecht omvat 
(zoals nadien het Obligationenrecht). Enkele typische vernieuwingen van het PGB waaruit 
zijn moderniteit blijkt: 
- invoering van het registerpand op roerende zaken (Verpfändung durch das Pfandbuch); 
- goed onderscheid tussen lastgeving en vertegenwoordiging; 
- de cessie begrepen als een overdracht van eigendom (onder bijzodnere titel) van een 
onlichamelijk goed, doie vormvrij kan geschieden. 
 
2.12.2.2.   Toenemende federale eenmaking van het recht 

2.12.2.2.1.  Voor 1874 
 
Door toenemend interkantonaal verkeer begon de rechtsverscheidenheid echter steeds meer 
nadelen te vertonen en streefden sommigen naar eenmaking van het privaatrecht.  
 
In 1854 ontwierp een interkantonale conferentie een uniforme wet op de wisselbrief (zgn. 
Wechselkonkordat (hoofdauteur: Emanuel Burkhardt-Fürstenberger, geïspireerd door de 
Duitse Wechselordnung 1848, zie Duitsland), die in meerdere kantons werd ingevoerd maar 
geen algemeen succes werd. Nadat 1862 gab der Bundesrat die Ausarbeitung eines 
Gesetzesentwurfs über ein schweiz. Handels- und Wechselrecht in Auftrag. Der von Walther 
Munzinger stammende Entwurf, der auch allg. Bestimmungen über Verträge sowie das 
Sachenrecht enthielt, konnte jedoch aufgrund der fehlenden Bundeskompetenz für die 
zivilrechtl. Gesetzgebung nicht zum Gesetz erhoben werden. 
 
Nadat in Duitsland een HGB was ontworpen (1861) verzocht het parlement in 1862 (op motie 
van Curti) de Bondsraad (regering) om te onderzoeken of er geen interkantonaal verdrag kon 
worden gesloten inzake een wetboek handelsrecht (tot invoering waarvan dan immers alleen 
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de kantons bevoegd waren). De Bondsraad gaf in 1862 opdracht aan Walther Münzinger816 
om een modelwetboek handelsrecht en vervolgens verbintenissenrecht te maken; het eerste 
legde hij reeds in 1863 voor (gepubliceerd 1864, Entwurf Handels- und Wechselrecht) en was 
duidelijk geïnspireerd door het Duitse ontwerp-HGB van 1861  (dat ook reeds veel 
contractenrecht bevatte) naast het Zürcher PGB; zijn voorontwerp van het Obligationenrecht 
uit 1871 was ook geïnspireerd door het Duitse Dresdner Entwurf van verbintenissenrecht van 
1866 en onrechtstreeks door het Zürcher PGB. 

2.12.2.2.2.  Krachtens de grondwet van 1874 
 
In 1874 werd door een grondwetswijziging aan de federale overheid bevoegdheid gegeven 
inzake het handels- en verbintenissenrecht (zoals in Duitsland in 1871 was gebeurd) en het 
huwelijksrecht (art. 54 en 60 nieuwe GW) (een eerdere poging tot nog ruimere 
bevoegdheidsoverdracht mislukte in 1872, zie hoger).  
 
Wat het huwelijksrecht betreft stemde de liberale meerderheid in korte tijd het Bundesgesetz 
über die Feststellung und Beurkundung des Zivilstandes und die Ehe (24.12.1874), dat het 
burgerlijk huwelijk overal in Zwitserland invoerde en wel verplicht (dat was voordien alleen 
het geval in Genève (1821), Neuchâtel (1853), Ticino (1855) en Basel-Stadt (1871)) en ook 
overal de echtscheiding invoerde.  
 
Inzake handels- en verbintenissenrecht werd het werk van de in 1873 overleden Walther 
Munzinger voortgezet door anderen (ontwerp van Heinrich Fick, afgewerkt in een commissie 
met Bluntschli, Andreas Heussler en Friedrich von Wyss); het bleef in sterke mate het werk 
van Munzinger en op vele punten ook sterk beïnvloed door het intussen in Duitsland 
uitgevaardigde Allgemeines Handelsgesetzbuch. Het werd in 1881 afgekondigd als 
“Obligationenrecht / Code des obligations” en trad in wekring op 1 januari 1883. Het OR zou 
invloed hebben op het Duitse BGB, en op de Italiaanse en Turkse wetgeving. 
 
Daarnaast kwam er een aparte Faillissementswet (Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz 
1889, in werking 1 januari 1892).  

2.12.2.2.3.  Krachtens de grondwetswijziging van 1898: het ZGB 
 
In 1898 volgde grondwettelijk de bevoegdheid over het privaatrecht in het algemeen (en het 
strafrecht). Eugen Huber (hoogleraar te Basel)817 kreeg vervolgens de opdracht een burgerlijk 
wetboek op te stellen, dat in 1907 werd goedgekeurd als ZGB (Zivilgesetzbuch)818 en in 1912 
in werking trad.  
 
Het is één van de best geschreven burgerlijke wetboeken ooit. Het is een meesterwerk, met 
een grote eenheid van stijl (één enkele auteur, nl. Eugen Huber), in begrijpelijke taal en met 

                                                
816 Walther Munzinger 1830-1873, hoogleraar te Bern; hij overleed in 1873, dus voor de federale overheid 
bevoegd was geworden voor het verbintnissenrecht. Hij was een liberale katholiek die later koos voor de van 
Rome afgescheurde en meer nationaal dan ultramontaans gerichte oud-katholieke kerk. Zie over hem U. FASEL, 
Bahnbrecher Munzinger. Gesetzgeber und Führer der katholischen Reformbewegung (1830-1873), Haupt, Bern 
2003, en samenvattend “Walther Munzinger - Vorreiter der Schweizer Rechtseinheit “, ZEuP 2003, 345 v. 
817 Eugen Huber (1849-1923) publiceerde voordien reeds een magistraal System und Geschichte des 
schweizerischen Privatrechtes, v.1-4, Basel, C. Detloff, 1886-1894. Hij was ook een tijd hoofdredacteur van de 
(nog bestaande) Neue Zürcher Zeitung, zodat hij ook als commentator in de krant zijn ideeën kon verdedigen. 
818 http://www.admin.ch/ch/d/sr/c210.html 
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een minder vergezochte systematiek (vb. geen algemeen deel) (zie verder meer bepaald de 
standpunten van het ZGB over rechtsvinding en de rol van de rechter).  
 
Een interessant vormelijk kenmerk van het ZGB is dat de tekst niet alleen bestaat uit de tekst 
van de artikelen, maar daarbij telkens ook een opschrift (Titel) en een trefwoord in de marge 
(Marginalien) hoort. 
 
Bij de inwerkingtreding van het ZGB werd ook het OR in 1911 gedeeltelijk herzien (nl. het 
algemeen deel ervan) en als vijfde boek aan het ZGB toegevoegd (doch met behoud van eigen 
nummering vanaf art. 1)819 (bij die herziening werden bv. de bepalingen geschrapt over 
materies die intussen meer algemeen in het ZGB waren geregeld). Dat algemeen 
verbintenissenrecht is sindsdien nauwelijks gewijzigd. 
 
Het ZGB werd grotendeels overgenomen door Turkije in 1926 (zie verder) en had ook een 
betrekkelijk grote invloed bij de hercodificatie in Italië, Hongarije, Griekenland, Nederland, 
enz. 

2.12.2.2.4.   Na 1911 
 
Een verdere herziening van het OR door onder meer Huber (vooral dan inzake 
vennootschappen en waardepapieren, dus niet meer het algemeen deel van het OR) trad in 
werking in 1937. 
 
Omzeggens alle federale wetgeving inzake privaatrecht is ook nadien steeds in het wetboek 
geïntegreerd; zelfs het individuele en collectieve arbeidsrecht. Er zijn dan ook zeer weinig 
bijzondere wetten (wel bv. een faillissementswet en wetten inzake intellectuele eigendom). 
 
Een federaal strafwetboek trad eerst in werking in 1942. 
 
Het familierecht, i.h.b. huwelijksrecht bleef grotendeels ongewijzigd tot de grote hervorming 
van 1984 (in werking 1985). 
 
2.12.3.  Politieke instellingen 
 
Zij worden geregeld door de Grondwet van 1999 (in werking 1.1.2000). 
 
2.12.3.1.   Federalisme 

2.12.3.1.1.   Algemene kenmerken; nationaliteitsrecht 
 
De staatsstructuur is (con-)federaal, met grote bevoegdheden voor de kantons. Zij zijn volgens 
art. 3 GW “soeverein”, voor zover hun soevereiniteit niet door de federale grondwet wordt 
beperkt. Ze hebben de residuaire bevoegdheid. Elk kanton heeft ook zijn eigen grondwet, die 
democratisch moet zijn (art. 51 GW). Elk kanton moet dan ook als een staat worden 
beschouwd (meer nog dan bij de Duitse Länder). Zwitserland kent ook een echte kantonale 
subnationaliteit, die bepaalt in welk kanton men stemrecht heeft (de subnationaliteit valt dus 
niet samen met de woonplaats en is op de eerste plaats op afstamming gegrond net zoals de 
nationaliteit). 
 
                                                
819 http://www.admin.ch/ch/d/sr/c220.html 
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Zwitserland is echt van onder naar boven opgebouwd. Een typisch voorbeeld daarvan is dat 
de naturalisatie tot Zwitser verkregen wordt op het niveau van de gemeente (vaak door middel 
van een volksstemming !), en vervolgens van het kanton. Het is door burger te worden van 
een gemeente en via de gemeente de subnationaliteit te krijgen van een kanton dat men de 
Zwitserse nationaliteit verkrijgt (zie art. 37 GW); er is wel een federale kaderwetgeving over 
de naturalisatie820 en de federale overheid heeft een vetorecht821. 
 
Het federalisme is in beginsel symmetrisch (met enkele nuances wat betreft de kantons die 
bestaan uit 2 halve kantons). Er is geen strikte parallellie van bevoegdheden inzake wetgeving 
en uitvoering ervan en er zijn geen parallelle rechterlijke machten. 

2.12.3.1.2.   De bevoegdheidsverdeling inzake wetgeving 
 
De bevoegdheidsverdeling wordt geregeld in Titel III van de grondwet. Bij concurrerende 
bevoegdheid gaat het bondsrecht voor (art. 49 GW, de regel Bundesrecht bricht kantonales 
Recht). De bevoegdheden worden zeer uitvoerig opgesomd, en per domein worden daarbij 
ook telkens de beleidsbeginselen opgesomd, met soms een veelheid aan details. Men mag niet 
vergeten dat vele grondwetsbepalingen het gevolg zijn van een referendum; voorstellen die 
door de bevolking zijn goedgekeurd krijgen immers grondwettelijke rang (zij kunnen niet bij 
gewone wet worden gewijzigd).  
 
In 2003 werd naast die concrete bevoegdheidsbepalende regels ook uitdrukkelijk het 
subsidiariteitsbeginsel ingevoerd als een bijkomende rem op federale 
bevoegdheidsuitoefening (nieuw art. 5a GW). Tegelijk werden de bevoegdheden van bond en 
kantons herschikt en werden bijkomende vormen van coöperatief federalisme ingevoerd 
(samenwerkingsprogramma's; interkantonale akkoorden die onder bepaalde voorwaarden 
voor alle kantons verbindend kunnen worden verklaard). 
 
Enkele voorbeelden:  
- privaatrecht en strafrecht zijn federale bevoegdheden,  
- de gerechtelijke organisatie is een kantonale bevoegdheid (zie verder). 
- de nationaliteitswetgeving is maar ten dele federale bevoegdheid (nl. nationaliteit door 
afstamming), en ten dele kantonale bevoegdheid (vgl. ook hierboven) 
- de taalwetgeving is in beginsel aan kantonale bevoegdheid (en geldt territoriaal); op federaal 
vlak zijn er 4 officiële talen (zie art. 70 GW). 

2.12.3.1.3.  Uitvoerende bevoegdheid 
 
De uitvoering van federale wetgeving geschiedt in beginsel door de administratie van de 
kantons, met financiering door de Bond (art. 46 GW, vgl. Duitsland). 

2.12.3.1.4.  Verdragsbevoegdheid 
 
De kantons kunnen met elkaar verdragen afsluiten (art. 48 GW) en hebben een zekere 
internationale verdragsbevoegdheid (zie art. 56 GW: in principe bevoegd, doch met 
bemiddeling van de bond) en gegarandeerde inspraak bij beslissingen inzake buitenlandse 
politiek (art. 55 GW). 
 
                                                
820 In de nationaliteitswet van 29 september 1952. 
821 met name van het federaal bureau voor migratie, dat de naturalisatie maar toestaat na bewijs van inburgering. 
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2.12.3.2.  Gemeentelijke autonomie 
 
De gemeentelijke autonomie (ca. 3000 gemeenten) wordt door de grondwet gewaarborgd (art. 
50 GW) en is zeer sterk. In zowat 80 % van de gemeenten is er geen gemeenteraad en wordt 
de rol ervan nog steeds vervuld door de Gemeindeversammlung van alle stemgerechtigde 
burgers. 
 
2.12.3.3.   Verhouding der machten; directe democratie 

2.12.3.3.1.   Directe democratie 
 
De rechtstreekse democratie is zeer belangrijk. Een referendum is niet alleen vereist voor 
herziening van de federale grondwet (zie hieronder), maar kan ook met 50.000 
handtekeningen of 8 kantons afgedwongen worden over gelijk welke door het parlement 
goedgekeurde federale wet en omzeggens gelijk welk goedgekeurd internationaal verdrag (art. 
141 GW); een gewone meerderheid van stemmen beslist. Omgekeerd hebben de burgers niet 
het recht een wet bij referendum te doen invoeren, maar ze kunnen dit wel doen in de vorm 
van een grondwetswijziging; aldus zijn in de grondwet in de loop der jaren talloze bepalingen 
terechtgekomen die het gevolg zijn van een referendum (bij de herziening van 1999/2000 
werden een hele reeks daarvan omgezet in gewone wetten); zie verder de bespreking van de 
regels voor grondwetswijziging. Wel kan sinds 2003 ook door middel van 100.000 
handteke,ningen een refrendum worden afgedwongen dat enkel een basisbeginsel in de 
grondwet ter stemming voorlegt (in plaats van een volledige tekst), waarna het parlement dit 
nader moet uitwerken in een gewone wet. 
 
Ook betreffende internationale verdragen is er een belangrijke inspraak van de bevolking; 
50.000 handtekeningen volstaan voor een referendum. 
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Ook op kantonaal en gemeentelijk vlak speelt het referendum een grote rol. In sommige 
kantons worden bepaalde materies hoe dan ook - ook zonder het inzamelen van 
handtekeningen – aan de bevolking voorgelegd, met name in de volksvergaderingen in open 
lucht (“Landsgemeinden” genaamd) van de kantons Appenzell Innerrhoden en Glarus, waar 
bij handopsteken wordt gestemd822. 

2.12.3.3.2.  Federale instellingen en verhouding der machten 
 
Op federaal zowel als kantonaal vlak vinden we naast het volk natuurlijk ook de klassieke 
instellingen als parlement en regering. De scheiding der machten is duidelijker dan in de 
meeste andere Europese landen. 
 
Het federale parlement – de Bundesversammlung - bestaat uit 2 gelijkwaardige kamers, de 
Nationalrat (200 leden) die rechtstreeks bij evenredig stemrecht verkozen wordt (elk kanton 
is een kiesdistrict) en de Ständerat met afgevaardigden per kanton (2 voor de hele, 1 voor de 
halve, in totaal 46) (de Stände zijn de kantonale parlementen, de “statenvergaderingen”823). 
 
De Bundesrat is géén parlementskamer, maar de federale regering. De Bundesrat vormt de 
uitvoerende macht en bestaat uit 7 leden die door het parlement worden verkozen voor een 
vaste termijn. De Bundesrat wordt traditioneel evenredig samengesteld uit alle politieke 
partijen (geen meerderheid en oppositie, maar een afspiegelingscollege). Zoals de 
amerikaanse president kunnen de leden in beginsel gedurende die termijn niét ontslagen 
worden, en hebben dus niet het vertrouwen nodig van het parlement. 
 
Anderzijds is de Bundesrat aan de instructies van de wetgever onderworpen (art 171 GW). 
Belangrijke rechtsregels moeten bij formele wet vastgelegd worden, zodat enkel op 
ondergeschikte punten regelgevingsbevoegdheid kan worden gedelegeerd aan de regering 
(art. 164 GW), die ze in de vorm van verordeningen uitvaardigt.  
 
Elk van deze 7 leden is om beurt voor één jaar Bundespräsident (is zelfs niet echt een 
staatshoofd, in ieder geval zonder eigen bevoegdheden). De afwezigheid van een echt 
staatshoofd is nog een symbool van de Zwitserse democratie. 
 
De Bundeskanzler is geen regeringslid, maar een topambtenaar. 
 
2.12.3.4.   Vastlegging in een grondwet; wijzigbaarheid, grondwettigheidscontrole 

2.12.3.4.1.  Vastlegging in een grondwet en wijziging van de grondwet 
 
Een hele reeks regels zijn vastgelegd in een formele grondwet en daardoor onttrokken aan 
wijziging door de wetgever zonder instemming van het volk (bij referendum). Voor een 
grondwetswijziging is er dus in beginsel geen bijzondere meerderheid nodig in het Parlement,  
maar wel altijd een dubbele meerderheid in een referendum (“Volk und Stände”, d.i. 
meerderheid van de stemmen, en meerderheid van de kantons in die stemming) (o.a. art. 140 

                                                
822 Zie hierover Helg Felix, Die schweizerischen Landsgemeinden. Ihre staatsrechtliche Ausgestaltung in den 
Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus, Nidwalden und Obwalden, Zürcher Studien 
zum öffentlichen Recht Band 175, Schulthess Zürich 2007. Tot voor enkele jaren bestond Landesgemeinde ook 
nog in de kantons Appenzell Ausserrhoden, Nidwalden en Obwalden. 
823 Vgl. de benaming Staten van Vlaanderen, Brabant e.d., of Staten-generaal. 
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en 195 GW). Het initiatiefrecht berust zowel bij elk van de kamers van het parlement als bij 
het volk; een Volksinitiative vereist 50.000 handtekeningen (100.000 voor een volledige 
herziening van de Grondwet) (art. 138-139 GW). Het Parlement kan een tegenvoorstel aan 
hetzelfde referendum onderwerpen; sedert 1987 geldt daarbij de mogelijkheid van een 
“dubbele ja-stem” mits daarbij een voorkeur tussen het ene en andere voorstel wordt 
aangegeven. In 2003 werden de grondwettelijke regels verder aangepast. Sindsdien kan het 
volksinitiatief zowel een uitgewerkte wettekst zijn, als een algemene stellingname, die door 
het parlement vervolgens in teksten moet worden omgezet. 
 
Ook de kantons kunnen niet bepaalde regels in een grondwet verschansen, die niet bij gewone 
meerderheid van de stemgerechtigden zou kunnen gewijzigd worden (art. 51 GW). 

2.12.3.4.2.   Geen grondwettigheidscontrole, wel volkscontrole 
 
Aangezien het volk het laatste woord heeft, zijn de rechters in beginsel niet bevoegd de 
wetten aan de grondwet te toetsen (zie wel infra de Verfassungsbeschwerde); wie het met een 
wet oneens is, kan immers handtekeningen verzamelen voor een referendum. 50.000 
handtekeningen of 8 kantons volstaan immers om over gelijk welke wet en omzeggens gelijk 
welk internationaal verdrag een referendum af te dwingen (art. 141 GW). Dit alles is perfect 
logisch, aangezien het grondwettelijk verankeren van een regel niet tot doel heeft deze te 
onttrekken aan de volkssoevereiniteit, maar juist te garanderen dat deze niet zonder 
instemming van het volk kan worden gewijzigd. Het is dan ook het volk dat in laatste 
instantie de bevoegdheid moet hebben om de geldende interpretatie van de grondwet te 
bepalen, en niet een of ander rechtscollege. Een vordering tot nietigverklaring of een 
prejudiciële procedure om over de grondwettigheid van een wet te oordelen bestaan dus in 
beginsel niet (het nieuwe art. 189 (4) GW maakt het wel mogelijk een vernietigingsvordering 
bij wet in te voeren). 
 
Bevoegdheidsconflicten tussen de “oberste Bundesbehörden” worden niet door de rechter 
beslist, maar door beide kamers van het parlement in gezamenlijke zitting (Vereinigte 
Bundesversammlung) (art. 157 GW). Geschillen tussen Bond en kantons of tussen kantons 
onderling worden daarentegen wel door de rechter beslist (oud 189 (1) d, nieuw 189 (2) GW). 
 
Toetreding tot de Europese Unie is vooral daarom voor de Zwitsers onaanvaardbaar, omdat de 
beslissingen van die Unie niet aan een referendum kunnen worden onderworpen. 
 
2.12.4.  Gerechtelijke organisatie; juridische beroepen. 

2.12.4.1.1.  Normatieve bevoegdheid 
 
De gerechtelijke organisatie en het procesrecht waren tot 31 maart 2003 een zaak van de 
kantons (op internationaal en interkantonaal procesrecht na), behoudens enkele federale 
rechtscolleges (zie hieronder). Op 1 april 2003 trad een grondwetswijziging in werking 
(wijzigingen aan art. 122 en 123 GW), waardoor het (burgerlijk en straf-)procesrecht in enge 
zin een federale bevoegdheid wordt (dit maakt deel uit van een ruimere “Justizreform”, 
waarvan de hoofdlijnen bij referendum van 12 maart 2000 zijn goedgekeurd), en de Bond ook 
concurrerende bevoegdheid krijgt inzake de gerechtelijke organisatie (in burgerlijke en 
strafzaken) 
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Behoudens de enkele federale rechtbanken, blijft de organisatie van het gerecht wel een 
kantonale bevoegdheid. 

2.12.4.1.2.  Federale en kantonale rechtbanken 
 
Op federaal vlak vinden we het Bundesgericht (tribunal fédéral, art. 188 GW, met zetel in 
Lausanne), dat het hoogste rechtscollege van het land is. De rechters in het Bundesgericht 
worden door het parlement verkozen voor een termijn van 6 jaar. Behalve de reeds genoemde 
geschillen tussen Bond en kantons of tussen kantons onderling (oud 189 (1) d, nieuw 189 (2) 
GW), kan men tegen een uitspraak van een lagere rechter bij het Bundesgericht een 
voorziening instellen wegens schending van federaal recht, volkenrecht, interkantonaal recht, 
kantonale grondrechten, en federale (of kantonale) politieke rechten (nieuw art. 189 GW). 
Verder zijn er ook grondwetsklachten van gemeenten en andere lokale besturen wegens 
aantasting van hun bevoegdheden (oud art. 189 (1) b GW, nieuw 189 (1) e GW). 
 
Het Bundesgericht bestaat uit verschillende kamers, die onafhankelijk van elkaar beslissen (geen voltallige 
zittingen). Afgesplitst van het Bundesgericht is er een federaal “Eidgenössisches Versicherungsgericht“ (sociale 
zekerheidsgeschillen, zetel in Luzern). Onder het Bundesgericht vinden we voor federale geschillen van bestuur 
een federaal “Verwaltungsgericht” (in Sankt-Gallen).  Ingevolge de Justizreform is er met ingang van 1 april 
2004 ook een Bundesstrafgericht voor bepaalde misdrijven van federaal recht opgericht (art. 191a (1) GW, Wet 
van 4 oktober 2002), met zetel te Bellinzona. 
 
Onder het Bundesgericht vinden we dan de kantonale rechtscolleges, die van kanton tot 
kanton kunnen verschillen, maar waarvan de piramide niet fundamenteel van de bekende 
verschilt (Friedensrichter, Bezirks- of Amtsgerichte, Kantons- of Obergerichte). 
 
Niet alleen in het Bundesgericht, maar in omzeggens alle rechtbanken worden de rechters 
verkozen, in beginsel door het (kantonale) parlement, soms rechtstreeks door de bevolking. 
Wanneer rechters een college vormen, beraadslagen zij in het openbaar, zodat de 
afzonderlijke opinies van elke rechter tot uiting komen. 
 
2.12.5.  Grondrechten en grondwaarden. 
 
2.12.5.1.  Inhoud 
 
De grondwet begint met de prachtige pre-ambule: 

 
“Im Namen Gottes des Allmächtigen! 
Das Schweizervolk und die Kantone, 
in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung, 
im Bestreben, den Bund zu erneuern, um Freiheit und Demokratie, Unabhängigkeit und 
Frieden in Solidarität und Offenheit gegenüber der Welt zu stärken, 
im Willen, in gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung ihre Vielfalt in der Einheit zu 
leben, 
im Bewusstsein der gemeinsamen Errungenschaften und der Verantwortung gegenüber 
den künftigen Generationen, 
gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht, und dass die Stärke des Volkes 
sich misst am Wohl der Schwachen,” 

 
Het eerste artikel van de Grondwet na de opsomming van de kantons (dus art. 2), geeft 
vervolgens het doel van de Eidgenossenschaft (de bondsstaat) weer: 

“ de vrijheid en rechten van het volk beschermen, 
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de onafhankelijkheid en veiligheid van het land bewaren, 
de gemeenschappelijke welvaart bevorderen, de duurzame ontwikkeling, de interne 
samenhang en de culturele veelheid van het land, 
een zo groot mogelijke gelijkheid van kansen der burgers”. 

 
In art. 5 wordt het beginsel van de rechtsstaat uitgewerkt met de beginselen van legaliteit (elk 
overheidshandelen moet op het recht worden gegrond), algemeen belang en evenredigheid als 
beperkingen aan het overheidshandelen, de eis van de goede trouw voor overheid én burgers, 
en het respect voor het volkenrecht. 
 
Art. 6 bepaalt dat ieder voor zichzelf verantwoordelijkheid moet opnemen en naar zijn 
mogelijkheden moet bijdragen tot het bemeesteren van de taken in staat en maatschappij. 
 
De klassieke grondrechten zijn te vinden in Titel II, art. 7 tot 36. Zoals in de meeste “ernstige” 
grondwetten (dit zijn diegene met beperkte retoriek) zijn er geen socio-culturele grondrechten, 
maar wel “Sozialziele” voor alle burgers, sociale staatsdoelstellingen als sociale zekerheid, 
gezondheidszorg, bescherming van de familie als gemeenschap van volwassenen en kinderen, 
tewerkstelling, huisvesting, opleiding en onderwijs, groei naar zelfstandigheid (art. 41 GW). 
Daaruit kunnen geen rechtstreekse rechten worden afgeleid (art. 41 lid 4 GW). 
 
2.12.5.2.  Rechtsbescherming 
 
Schending van grondrechten kan door middel van een Verfassungsbeschwerde voorgelegd 
worden aan het Bundesgericht (oud art. 189 (1) a GW, in de nieuwe tekst minder expliciet 
maar eigenlijk uitgebreider dan vroeger). 
 
Zoals hoger uiteengezet is er in beginsel géén verhaal tegen een wet die in de vorm van een 
grondwetswijziging door het volk zelf wordt beslist. Als enige grens geldt de bepaling van art. 
193 (4) GW, dat bij algehele herziening van de Grondwet de dwingende bepalingen van het 
volkenrecht niet mogen worden geschonden. 
 
2.12.6.  Rechtsbronnen, rol van de rechter en stijl van de wetgeving. 
 
2.12.6.1.  Stijl van de wet en rol van de rechter 
 
Het vertrouwen in de rechter is steeds groot geweest, en de codificatie had niet de bedoeling 
de macht van de rechter in te perken. Het begint met het beroemde art. 1 dat over de rol van 
de rechter zegt:  
“Das Gesetz findet auf alle Rechtsfragen Anwendung, für die es nach Wortlaut oder 
Auslegung eine Bestimmung enthält. 
Kann dem Gesetz keine Vorschrift entnommen werden, so soll das Gericht1 nach 
Gewohnheitsrecht und, wo auch ein solches fehlt, nach der Regel entscheiden, die es als 
Gesetzgeber aufstellen würde. 
Es folgt dabei bewährter Lehre und Überlieferung” 824. 

                                                
824 M.a.w. wanneer er geen regel uit de wet kan afgeleid worden, moet de rechter naar de gewoonte oordelen. Is 
er geen gewoonte, dan moet hij doen alsof hij zelf de wetgever is, met in acht name van de rechtsleer en traditie. 
Voor het verschil met de billijkheid, zie ook art. 4: “Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die 
Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und 
Billigkeit zu treffen”. 
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M.a.w.: de regel moet in principe algemeen geldig kunnen zijn (ziedaar het verschil met 
oordelen naar billijkheid, daar kijkt men enkel naar de specifieke eigenschappen van het 
concrete geval; een billijkheidsoordeel is niet generaliseerbaar, de toepassing van art. 1 in fine 
vereist generaliseerbaarheid zodat de motivering ook kan gelden in gelijke gevallen).  
 
Het ZGB bevat dan ook vrij veel open normen en is in het algemeen nogal “grootmazig” (veel 
overlaten aan concretisering door de rechtspraak of aan de hand van de gewoonte). Zie bv.: 
- art. 2 ZGB (goede trouw, rechtsmisbruik)825, art. 28 ZGB (erkenning van “het 
persoonlijkheidsrecht” terwijl uitwerking aan de rechter wordt overgelaten)826, het bestaan – 
anders dan in het Duitse recht – van een algemene norm inzake onrechtmatige daad (art. 41 
OR)827,  
- art. 43 I v. OR : begrotings- en matigingsbevoegdheid van de rechter betreffende 
schadevergoeding)828; de rechter kan bv. rekening houden met de ernst van de fout, de mate 
van schuld, billijkheidsoverwegingen, enz.  
 
Gaat het om politieke kwesties, dan zal de rechter in Zwitserland juist terughoudender zijn 
dan in vele andere landen, omdat de volkssoevereiniteit hier veel hoger wordt geschat. 
 
Het ZGB is verder geschreven in bevattelijke, weinig geleerde stijl, vaak zeer beknopt en op 
het spreekwoordelijke af. Een normaal geschoolde burger diende het te kunnen begrijpen (bij 
de invoering kreeg elke familie een exemplaar van de overheid!). 
Vb.: 
- tot in 1995 bepaalde art. 14 (2) ZGB : “Heirat macht mundig”; 
- art. 11 (1) ZGB): “Rechtsfähig ist Jedermann” 
- het oude art. 161 (3) bepaalde : “Die Ehefrau steht andererseits dem Manne mit Rat und Tat 
zur Seite”. 
 
2.12.6.2.  Volkenrecht 
 
Art. 190 (voorheen 191) Grondwet erkent verder ook het volkenrecht als maatgevend naast de 
wet – voor het Bundesgericht en alle rechtstoepassende overheden. 
 
Toetreding tot een supranationale organisatie vereist in beginsel een grondwetswijziging en in 
ieder geval een referendum (art. 140 (1) b GW). 
 
2.12.6.3.  Stijl van de rechtspraak 
 
De arresten, vooral dan het Bundesgericht, zijn naar Duitse stijl meestal uitvoerig 
gemotiveerd, doch met minder aandacht voor de rechtsleer. 
 
                                                
825 “Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben 
zu handeln. Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz”. 
826 “1. Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der 
Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen. 
2. Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein 
überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist”. 
827 “Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm 
zum Ersatze verpflichtet. 
Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise 
absichtlich Schaden zufügt.” 
828 “Art und Grösse des Ersatzes für den eingetretenen Schaden bestimmt der Richter, der hiebei sowohl die 
Umstände als die Grösse des Verschuldens zu würdigen hat.” 
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2.12.7.  Procesrecht 
 
Sinds kort is er een eengemaakt wetboek burgerlijk procesrecht: de Schweizerische 
Zivilprozessordnung van 19 december 2008829. 
 
2.12.8.  Inhoud van het privaatrecht, familierecht, recht van de burgerlijke samenleving 
 
Het ZGB van 1912 bestaat eerst uit een korte inleidende titel van 10 artikelen (geen echt 
algemeen deel). Na het beroemde art. 1 over de rechtsvinding volgen in art. 2 de beginselen 
van goede trouw en verbod van rechtsmisbruik. Deze bepalingen worden echter minder 
toegepast dan in sommige andere landen, juist omdat ook de rest van het wetboek 
“grootmaziger” is, zodat een beroep op deze uitlaatklep minder vaak nodig is. 
 
Verder bestaat het uit vier boeken:  
- personenrecht (natuurlijke en rechtspersonen) 
- familierecht,  
- erfrecht,  
- zakenrecht, 
- en als vijfde boek het reeds voordien bestaande (en tegen 1912 herziene) Obligationenrecht. 
Dat laatste omvat in beginsel ook het handelsrecht (behalve het faillissementsrecht, aparte wet 
van 1889). 
 
In het zakenrecht wordt het Duitse abstractiebeginsel niet gevolgd (voor 1929 werd het ZGB 
meermaals in de zin van abstractie uitgelegd, doch het BG hakte in 1929 de knoop door ten 
gunste van de causale leer). 
 
Het pragmatische Zwitserse recht kent een aantal typische rechtsfiguren, zoals bv. de 
Hausgemeinschaft als een rechtsverhouding met rechten en plichten tussen personen die 
samenwonen onder één dak (wat bv. ook inwonend personeel kan betreffen). 
 
Niet alle privaatrecht is ééngemaakt. Op vele gebieden heeft de federale wetgever zijn 
(concurrerende) bevoegdheid niet uitgeoefend (bv. burenrecht en sommige andere regels van 
onroerend zakenrecht). In andere gevallen heeft men in het ZGB meerdere vormen van een 
bepaalde rechtsfiguur naast elkaar laten bestaan (bv. verschillende soorten hypotheek), die 
voorheen in verschillende kantons bestonden. 
 

                                                
829 Te vinden op http://www.admin.ch/ch/d/ff/2009/21.pdf.  
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2.13.  Liechtenstein 
 
Data 160km2; 33.000 inw. 86 % Duits, rest van vreemde oorsprong. 76 % katholiek, 7 % protestant. 
 
2.13.1. Geschiedenis 
 
Liechtenstein werd in 1806 zoals alle Duitse vorstendommen onafhankelijk, maar werd (door zijn ligging) 
nadien nooit deel van Duitsland.  
 
Men nam na 1811 het Oostenrijkse ABGB over. Na WO I werd een economische en monetaire unie gesloten met 
Zwitserland (1923, in plaats van het failliete Oostenrijk) en het recht is sindsdien veel meer op het Zwitserse 
recht. Enkel het familie- en erfrecht zijn nog grotendeels Oostenrijks, de rest is sterk Zwitsers beïnvloed. 
Krachtens het concordat met de H. Stoel was de katholieke kerk een “nationale kerk” tot dit gewijzigd werd in 
2013. 
 
2.13.2.  Politieke instellingen; normenhiërarchie 
 
2.13.2.1.  Verhouding der machten: directe democratie 
 
De uitvoerende macht berust bij de vorst (zijn positie wordt geregeld in hoofdstuk II van de grondwet) en de 
jegens hem en het parlement verantwoordelijke regering (hoofdstuk VII van de grondwet) 
Wetgevende vergadering is de Landtag (parlement) bestaat uit 25 leden, rechtstreeks verkozen (hoofdstuk V van 
de grondwet). 
 
Het referendum speelt een grote rol, aangezien het kan gevraagd worden door 1500 kiezers of 4 gemeenten (voor 
grondwetswijziging, minstens 77 maal sinds 1922) en voor een gewone wet door 1000 kiezers of 3 gemeenten (6 
x sinds 1989). 
 
Er zijn 11 gemeenten. 
 
2.13.2.2.  Grondwet en wijziging 
 
Er is een uitvoerige regeling van de politieke instellingen en de werking van de overheid in een formele 
grondwet. 
 
De grondwet dateert van 1921, maar werd meer bepaald in 2003 grondig gewijzigd830. Ze kan gewijzigd worden 
door middel van een 3/4 meerderheid in de Landdag, goedgekeurd door een referendum. De vorst heeft een 
vetorecht, tenzij bij referendum de vorst wordt afgezet of de monarchie afgeschaft. 
 
Het Staatsgerichtshof (zie hieronder) is bevoegd tot grondwettigheidstoetsing. 
 
2.13.3. Staatsdoelen en grondrechten 
 
Hoofdstuk III van de grondwet bespreekt de opdrachten van de staat. De grondwet stelt in art. 13 als staatdoel 
voorop: “Die oberste Aufgabe des Staates ist die Förderung der gesamten Volkswohlfahrt. In diesem Sinne sorgt 
der Staat für die Schaffung und Wahrung des Rechtes und für den Schutz der religiösen, sittlichen und 
wirtschaftlichen Interessen des Volkes”. Vervolgens worden de verschillende opdrachten van de staat nader 
besproken en geregeld. 
 
Hoofdstuk IV van de grondwet bespreekt de grondvrijheden en andere grondrechten en –plichten. 
 
2.13.4.  Gerechtelijke organisatie 
 
De gewone rechtsmacht berust in eerste aanleg bij het landgericht, in beroep bij het Obergericht, en tenslotte bij 
het Oberster Gerichtshof (art. 95 GW). In bestuurszaken is er een Verwaltungsgerichtshof (art. 97 GW). 
Tenslotte is er een Staatsgerichtshof (art. 102 GW) dat onder meer de taken heeft van een grondwettelijk Hof 
(geregeld door een wet van 27 november 2003). 
                                                
830 Te vinden op http://www.gesetze.li/r2000/html/get_lgbl_from_lr.xsql?LGBl=1921015 
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2.13.5.   Privaatrecht 
 
(...) 
 
 
 


