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2.14.  Hongarije

Data: 93.030 km2, 10.032.000 inw. (2004; in 1993 nog 10.278.000), 90 % Hongaren (maar bijna 98 % van de
bevolking heeft Hongraas als moedertaal), 4 % Roma, 2,6 % Hongaarse Duitsers, 2 % Serviërs, 0,8 % Slovaken,
0,7 % Roemenen. Er zijn in totaal 13 erkende minderheden (zie verder); 67% katholiek, 20 % calvinist, 5%
lutheraans, 273.000 orthodoxen, 94.000 joden, enkele 1000’en moslims.

2.14.1.  Politieke geschiedenis

De Magyaren (Hongaren), een Oegrische volksstam uit de steppen van Oost-Europa, vestigden zich op het einde
van de 9e eeuw in het huidige Hongarije en omgeving (ca. 200.000 zielen). Uit de 8 stamvorstendommen
ontstond in de 10e eeuw het grote Hongaarse koninkrijk. De Hongaarse koning (chagan) Geysa koos in 975 voor
het katholicisme (kerstening). Ze integreerden met de autochtonen bevolking, maar in tegenstelling tot andere
steppevolkeren (bv. de Bulgaren) werd de taal niet geslaviseerd, maar integendeel de autochtone bevolking
gemagyariseerd, zodat er nu nog Hongaars wordt gesproken, behalve in de randgebieden van hun rijk (met name
Slowakije in het Noorden, Slavonië (nu Kroatië) in het Zuiden en Roemeenstalige gebieden in het Oosten).

Na eeuwen van grote macht (Hongarije omvatte onder meer Slowakije, Transsylvanië of Zevenburgen, en grote
stukken van Kroatië en Servië) verloor het in 1526 bij Mohacs de slag tegen de Turken en kwam bijna volledig
onder Turkse bezetting. De Habsburgers erfden de kroon en heroverden het langzamerhand op de Turken in de
17e eeuw (zie ook de geschiedenis van Oostenrijk).

Er brak een revolutie uit in 1848, en een eigen ontwerp van grondwet werd opgesteld en afgekondigd op 11
April 1848. De keizer neemt kort nadien de macht evenwel terug in handen en legt zijn eigen grondwet765 niet
alleen aan Oostenrijk, maar ook aan Hongarije op in 1849 (zie de bespreking bij Oostenrijk).

In 1867 werd Hongarije volledig onafhankelijk, behoudens de personele unie met Oostenrijk onder de
Habsburgse kroon (zgn. “Ausgleich”), maar een grondwet werd nooit afgekondigd. Er ontwikkelde zich een
ongeschreven grondwet zoals in Engeland, dat ook overigens de politieke gewoonten inspireerde (zelfs het
parlemenstgebouw is bewust geïnspireerd door dat van Westminster).

In 1918 verloor Hongarije tweederde van zijn grondgebied (alle anderstalige gebieden, maar ook grote
Hongaarstalige gebieden).

In 1945 werd het land door Russische troepen bezet, die een communistisch regime instelden. In 1949 werd voor
het eerst een geschreven grondwet uitgevaardigd. Een volksopstand in 1956 werd door het Russische leger
neergeslagen. Nadien bleef het Hongaarse regime toch altijd wat milder dan de andere communistische regimes,
en was het ook het eerste dat de democratie liet weerkomen in 1989. In 1989 werd de grondwet ook grondig
herzien (en nadien nog meerdere malen).

Hongarije trad toe tot de EU op 1 mei 2004.

2.14.2.  Rechtsgeschiedenis766

2.14.2.1.   Middeleeuwen tot achttiende eeuw

Zoals in grote delen van Midden- en Oost-Europa was het rechtssysteem lang geleed, met vrij aparte statuten
voor de verschillende bevolkingsgroepen (de standen, die oorspronkelijk ook een etnische betekenis hadden, die
langzaam verdween767). Kolonisten van vreemde oorsporng konden in hun nederzettingen hun eigen recht
toepassen (Duitsers, Koemanen, Roemenen, Serviërs).

Het Hongaarse koninkrijk kende in de Middeleeuwen enkele fundamentele – zo men wil constitutionele -
documenten zoals de Gouden Bul van 1222, een soort Magna Charta toegekend door (afgedwongen van) koning
Andreas II. Deze was door de adel van de koning afgedwongen, en schonk de adel belastingvrijstelling en een
politiek overwicht (dat zou duren tot ver in de 19e eeuw). Het bevatte procedurele grondrechten, uitbreiding van

                                                  
765 Zgn. Oktroyierte Märzverfassung, http://www.verfassungen.de/at/leiste49-1.htm.
766 Zie ook ZAJTAY, Introduction à l’étude du droit hongrois, Parijs 1953.
767 Grofweg was de adel oorspronkelijk van Hongaarse (Magyar) afkomst en de boeren grotendeels van
Slavische (of pre-slavische) afkomst. De stedelijke burgerij (handelaars) was vaak van Duitse afkomst.
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de privilegies van de hogere naar de lagere adel, verantwoordelijkheid van de ministers jegens het parlement,
enz.

Het Hongaarse rechtssysteem kende kerkelijke rechtbanken in zaken zoals huwelijk, zoals het grootste deel van
Europa. Het Hongaarse recht is verder tot in de negentiende eeuw in zeer grote mate bepaald door inheems
gewoonterecht, zonder betekenisvolle receptie van het romeins recht. In de 15e eeuw werd het Ofener Stadtrecht
op schrift gesteld in ca. 500 artikelen (door Johannes Siebenlinder, een stedelijk rechter; in het Duits, Ofen was
de Duitse naam van Buda, een van de 2 delen van Budapest), dat nadien door de koning ook aan andere steden
werd toegekend (bv. 1488 aan Klausenburg (Cluj)).

Zeer gezaghebbend was het “Tripartitum Opus Iuris Consuetudinarii Inclyti Regni Hungariae” (1514), synthese
van het gewoonterecht door de vooraanstaande rechter Istvan Werboczy in opdracht van de koning geschreven.
Het werd zelfs goedgekeurd door de landdag (Dieet, parlement) en de vorst, maar nooit formeel afgekondigd en
daardoor formeel geen bindende wettekst. Waar het Ofener stadrecht het burgerlijk recht van de burgerij
neerschreef, bevatte het Tripartitum vnl. dat van de adel.

Typisch voor de standenmaatschappij was dus dat er een apart privaatrecht gold voor elke stand (adel, burgerij,
boeren). Aangezien de boeren horig waren (in de 16e en de 17e eeuw nam de lijeigenschap zoals in grote delen
van Midden- en oost-Europa weer toe) en nauwelijks recht hadden, werd hun recht niet op schrift gesteld.

In 1584 werd verder ook de koninklijke wetgeving gecompileerd in een Corpus iuris hungarici.

In 1715 werd de Curia regis geherorganiseerd als hoogste gerechtshof. Zijn beslissingen van 1715 tot 1768
werden in opdracht van de keizerin gebundeld gepubliceerd in 1769 en kregen daardoor grote invloed.

Het recht bleef lang sterk gekenmerkt door feodale instellingen (privileges van de adel, erfelijke terugkeer naar
de familie waarvan goederen afkomstig waren bij kinderloos overlijden (aviticitas), uiteenlopende positie van
man en vrouw, enz.). De uitwassen van de feodaliteit (bv. de horigheid van de boeren) werden pas afgeschaft
door het parlement na de liberale revolutie van 1848 (zie hoger bij Oostenrijk) en leefden ten dele ook nadien
nog door.

2.14.2.2.   Negentiende eeuw tot 1989

Ook na de terugdringing van de Turken, ook na de installatie van het Oostenrijkse keizerrijk en de afkondiging
van het Oostenrijkse ABGB in de Duitse landen van het keizerrijk (1811) bleef het inheemse recht gebouwd op
het Tripartitum bestaan. Vooral de Hongaarse adel verzette zich tegen elke hervorming of codificatie.

Eerst in de negentiende eeuw kreeg ook het romeinse recht meer invloed, in zijn toenmalige vormgeving door de
Duitse pandektisten768. Er was ook een zekere Engelse invloed. De rechtsleer was dus zoals in Duitsland
verdeeld tussen de aanhangers van een code Franse stijl, de gewoonterechtelijk-historische school en de
romanistisch-historische school. Vooral het familiaal vermogensrecht bleef wel sterk inheems.

Na het mislukken van de burgerlijk-liberale revolutie van 1848 werd in 1852 werd kortstondig het Oostenrijkse
recht ingevoerd (hoe dan ook al een stuk moderner dan het nog sterk feodale Hongaarse recht). In 1861 werd het
door de Hongaren terug buiten werking gezet. De Curia werd hersteld als hoogste gerechtshof. Een commissie
(de Judexkurialkonferenz) - samengesteld vanuit het hoogste gerechtshof (iudex curia) – stelde een corpus van
“Voorlopige rechtsregels” op die de facto door de rechtbanken werden toegepast tot na WO II. Zij bevatten
echter geen codificatie van het burgerlijk recht, maar enkel een paar wijzigingen en aanvullingen erop, en voor
het overige een terugkeer naar het recht van voor 1848. Ze bevatten wel redelijk veel handelsrecht. Dit laatste
werd in de volgende jaren wel gehercodificeerd in formele wetten of wetboeken, zoals het Wetboek van
koophandel (1875, geïnspireerd door het Duitse), de faillissementswet (1881), e.d.m.

Het Hongaars burgerlijk recht is op enkele bijzondere wetten na (bv. huwelijkswet 1894) eerst formeel
gecodificeerd in het midden van de 20e eeuw. Ontwerpen van Burgerlijk wetboek uit de jaren 1895-1900, 1911-
1915 en 1922-1928 werden geen wet, maar beïnvloedden wel de rechtspraak. In de periode tussen 1928 en 1959
heeft de rechtspraak in zeer grote mate het niet ingevoerde wetboek van 1928 toegepast. Veel van het ontwerp
van 1928 bleef uiteindelijk doorleven in het uiteindelijk in 1959 afgekondigde B.W. In 1952 was intussen ook

                                                  
768 Bepaalde instellingen die pasten in de feodale maatschappij kregen eerder voet aan de grond; zo werd het
fideicommis bij wet ingevoerd in 1687 voor de hoge adel en in 1723 voor de lage adel.
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een Wetboek van burgerlijk procesrecht ingevoerd en werd een apart wetboek van personen- en familierecht
ingevoerd

Het recht werd intussen onder de communisten ook gesovjetiseerd, maar minder radicaal. Zo is de privé-
eigendom van grond ingeperkt, maar niet afgeschaft. In het B.W. is behalve de regeling van de eigendom van
grond en productiemiddelen en de organisatievormen van de socialistische maatschappij vrij weinig terug te
vinden van de socialistische ideologie. Typisch is bv. wel dat elke vergoeding voor immateriële schade werd
afgeschaft (rechtspraak van 1953), en eerst in 1977 in beperkte mate terug ingevoerd. In 1977 werd ook een
betrekkelijke grondige herziening van het burgerlijk recht (vnl. verbintenissenrecht) doorgevoerd (vernieuwd
burgerlijk wetboek 1977) met verder een vernieuwd wetboek personen- en familierecht in 1974 en 1986, een
Landwet in 1987. Er kwam ook een wetboek van strafvordering in 1973, een strafwetboek in 1978 en een
wetboek administratief procesrecht in 1981. In het privaatrecht heeft het “socialistisch” (d.i. communistisch)
bestuur al bij al relatief weinig sporen nagelaten. Het Wetboek van arbeidsrecht van 1967 was veel meer een
socialistisch product.

2.14.2.3.  Na 1989

Na de liberalisering op het einde van de jaren ’80 met tenslotte de wende van begin 1989 (vervanging van de
volksdemocratie) werd vrij snel een restitutiewetgeving aangenomen. Eerst was er een wet op de teruggave van
religieuze eigendom. In 1992 kwam er een wet op de teruggave van oneigende goederen (in beginsel enkel aan
Hongaarse staatsburgers).

Er kwamen vanaf 1988 hervormingen van het strafrecht en strafprocesrecht.

Ook het privaatrecht werd geliberaliseerd en voor de markteconomie aangepast, met de herziening van het
zakenrecht in 1991, het verbintenissenrecht in 1993769, het verenigingen- en stichtingenrecht in 1993 en de
zekerheidsrechten in 1996 (met name de schepping van een éénvormig zekerheidsrecht in plaats van een reeks
uiteenlopende zekerheidsrechten). Het oude Wetboek van koophandel van 1875 werd grotendeels terug
ingevoerd en het Burgerlijk Wetboek van 1959 aangepast.

2.14.3.  Politieke instellingen

2.14.3.1.   Eenheidsstaat met minderhedenbescherming

Hongarije is een unitaire staat.

De gemeentelijke en provinciale autonomie zijn grondwettelijk gewaarborgd.

Daarnaast is er een uitgebreide bescherming van alle autochtone minderheden (dit zijn diegene die meer dan 100
jaar representatief aanwezig zijn) (gegrond op § 68 GW), inbegrepen (culturele) autonomie op personele (niet-
territoriale) basis. Deze autonomie werd ingericht door middel van Wet 77 van 1993 op de rechten van nationale
en etnische minderheden. De meeste voor erkenning vatbare nationale minderheden hebben vervolgens effectief
zelfbestuur aangenomen (met uitzondering van de joodse minderheid, die dit niet wenste) en kunnen aldus op
nationaal én lokaal vlak eigen regeringen c.q. lokale besturen770 aanduiden. Als minderheidstalen zijn erkend het
Duits, Bulgaars, Roma (of juister nog ('Romani' and 'Beash'), Grieks, Kroatisch, Oekraïens, Pools, Armeens,
Roemeens, Rutheens, Servisch, Slovaaks en Sloveens. Het Parlement duidt ook een Ombudsman voor
minderheidsrechten aan (vgl. verder).

2.14.3.2.   Verhouding tussen de machten

De wetgevende macht berust bij een parlement dat uit één kamer bestaat. De president heeft een alarmbelfunctie
wanneer hij een wet ongrondwettig acht. Met 200.000 handtekeneningen kan men een bindend referendum
afdwingen over omzeggens alles, behalve internationale verplichtingen, en de bepalingen van de grondwet over
het referendum.

                                                  
769 Daarbij werd de (socialistische) bepaling dat rechten dienen te worden uitgeoefend overeenkomstig het
maatschappelijk belang vervangen door heet beginsel van uitoefening volgens de eisen van de goede trouw (nu §
4 Hongaars BW).
770 Deze laatste vertonen een zekere gelijkenis met de Vlaamse Gemeenschapscommissie te Brussel.
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President en minister-president worden door het parlement verkozen. De president heeft naast zijn
representatieve ook een beperkte politieke rol. De andere ministers worden door de rpesident benoemd op
voorstel van de minister-president. De regering heeft het vertrouwen van het parlement nodig (constitutieve
motie van wantrouwen). De regering heeft de uitvoerende macht en kan daarbij verordeningen uitvaardigen; op
basis van volmachtwetten (die een 2/3 meerderheid vereisen) kunnen ze uitzonderlijk ook wetskrachtige
besluiten uitvaardigen.

2.14.3.3.   Normenhiërarchie; positie van de grondwet

De Constitutie bevindt zich grotendeels in de grondwet, doch ook ten dele in andere wetten met grondwettelijke
rang.

De grondwet kan ten allen tijde gewijzigd worden met een 2/3 meerderheid in het Parlement, of door een
meerderheid in een referendum.

Wetten en andere rechtsregels kunnen wegens ongrondwettigheid vernietigd worden door het Grondwettelijk
Hof, in beginsel op verzoek van elke rechtstreeks belanghebbende. Alle rechtbanken kunnen handelingen van de
uitvoerende macht toetsen op hun legaliteit.

2.14.4.  Gerechtelijke instellingen

Het Grondwettelijk Hof bestaat uit 11 rechters, verkozen door het Parlement.

Daarbuiten is het Hooggerechtshof het hoogste gerecht. Het heeft tot taak de eenvormige uitleg van het recht te
verzekeren, en haar uitspraken over rechtseenheid, uitgevaardigd in de vorm van richtlijnen, zijn bindend voor
andere gerechten (art. 47 GW). Daaronder vinden we een klassieke piramide aan rechtbanken, met in beginsel
een eenheid van rechtsmacht behoudens de aparte arbeidsrechtbanken.

De nationale procureur-generaal wordt verkozen door het Parlement (art. 52 GW) en is aan het Parlement ook
verantwoording verschuldigd over zijn beleid. Hij benoemt zelf de andere magistraten van het openbaar
ministerie.

2.14.5.  Grondrechten en grondwaarden

§ 8 en v. Van de Grondwet bevatten enkele grondrechten en grondwaarden (bescherming van eigendom,
erfrecht, huwelijk en familie) en enkele “Sozialziele” (opvoeding, sociale zekerheid, milieubescherming). Andere
grondrechten bevinden zich in § 54 en v. GW en in andere bijzondere wetten, daaronder ook sociale
grondrechten in de vorm van rechten (zoals recht op arbeid, gezondheid, enz.).

Het Parlement benoemt twee soorten ombudsman, één voor burgerrechten en één voor
minderhedenbescherming.

2.14.6.  Rechtsbronnen en hun stijl

Zie hoger, onder meer over de bindende kracht van de richtlijnen van het Hooggerechtshof

2.14.7.  Privaatrecht, familierecht, recht van de burgerlijke samenleving

Zie hoger bij rechtsgeschiedenis.
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2.15.  Polen

Data: 312.685 km2; 38.626.000 inw. (2004); 97 % Polen; ca. 180.000 Oekraïeners, 170.000 Byelorussen, tussen
100.000 en 400.000 Duitsers, 30 à 70.000 Kasjoeben (oorspronkelijke bevolking van Oost-Pommeren, ca 30.000
daar spreken Kasjoebisch, een met het Pools verwante Westslavische taal), 21.000 Slowaken, 19.000 Russen,
12.000 Roma, 10.000 Litauers, 5000 Grieken, 2000 Tsjechen. 97 % katholiek, ca. 575.000 orthodoxen, 267.000
protestanten, 80.000 katholieken, 5.200 moslims, 1700 boedhisten, 1200 joden (cijfers van 1993).

2.15.1.  Politieke geschiedenis

2.15.1.1.   Het oude koninkrijk

In de hoge en late Middeleeuwen was Polen een koninkrijk onder de dynastie van de Piasten (966-1386); het was
dat althans van 966 (kerstening van Mieszko I) tot 1138 (verdeling in verschillende vorstendommen), en terug
vanaf 1320 (hereniging, doch zonder Pommeren en Silezië).

In deze periode werd Polen gekerstend; vanaf het begin was Polen kerkelijk op de Latijnse kerk georiënteerd.
Het canonieke recht kreeg ingang. Ook in andere opzichten werd het land verwesterd. In de periode van
versnippering (na 1138) was er een vrij belangrijke immigratie uit vnl. Duitsland (voorla van de 12e tot de 14e

eeuw); inwijkelingen waren nodig om het land te bewerken of ambachten uit te oefenen of dreven handel, en
kregen een speciale status als hospites. In de steden was een groot deel van de bevolking niet van Poolse
afkomst. Er was ook een belangrijke joodse immigratie; zij kregen vanaf 1264 eigen privilegies van koning
Boleslaus.

In het Noorden werden de ridders van de Duitse Orde binnengehaald (vanaf 1226) om de heidense Balten te
bestrijden; zij veroverden het land van de Pruisen (Borussen771) en vestigden er een soort kerkelijke staat
(evenals op een groot deel van de Baltische kust); Oost-Pruisen is sindsdien continu Duits gebleven tot de
verdrijving van de Duitsers in 1945. Silezië maakte deel uit van Bohemen en later met Bohemen van Oostenrijk
en was dus ook deel van het Duitse Rijk en nadien van Duitsland (tot 1945).

In de 13e eeuw had Polen te leiden van de Mongoolse invallen; deze konden het land evenwel niet blijvend
bezetten.

                                                  
771 De Pruisen werden omzeggens uitgemoord. Hun eveneens baltische en heidense buurvolkeren, de Litouwers
en de Samogiten of Zemgalen, ontsnapten daaraan door de alliantie met Polen in 1384 (zie verder). Het Westen
van Litouwen (Samogitië) was wel nog veroverd door de Duitse orde in 1382, maar teruggekregen in 1411
(Vrede van Torun).
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Vanf de 14e eeuw kwam er een grote economische bloei in Polen en andere delen van Midden-Europa (West-
Europa had heel erg te lijden onder de pest). Onder Kasimir de Grote (koning van 1333 tot 1370) was er een
periode van territoriale expansie oostwaarts (gebieden die vanaf 1240 door de Mongolen/Tataren onder de voet
waren gelopen; verovering van Lviv (Lemberg) in 1349, Podolië in 1366; belangrijke andere gebieden aldaar
werden ingelijfd door Litouwen, dat in de 16e eeuw met Polen zal verenigd worden, zie verder). De koning
richtte voor het eerst centrale instellingen op, met name de Koninklijke Raad (Rada Krolewska, later Senaat
genoemd) waarin (hoge) adel en geestelijkheid het overwicht hadden (zoals ook elders in vele
Statenvergaderingen), en richtte provincies in (wojewodztwo’s) onder leiding van een gouverneur/stadhouder
(voivode). Hij codificeerde het recht (zie verder) en stichtte de Universiteit van Krakau (1364).

Polen verviel in 1370 aan de Hongaarse koning Lodewijk van Anjou en na zijn dood onder druk van de adel aan
diens dochter die verloofd werd met de Litouwse vorst Jagiello, die in ruil tot het katholicisme overging en de
naam aannam van Wladyslaw (de IIe).

Door het huwelijk in 1386 ontstond er een dynastieke unie tussen Polen en Litouwen, die duurde gedurende de
hele periode van de dynastie der Jagiellonen (1386-1572). Het vorstendom (in vertaling ook prinsdom of
groothertogdom genoemd) Litouwen omvatte ook het huidige Byelorusland (Zwart-Ruthenië en Wit-Ruthenië)
en werd door verdere verovering oostwaarts (het grootste deel van de huidige Oekraïene772) een machtige staat
met een enorm grondgebied. Het koningschap werd formeel niet geërfd, maar verkozen door de adel (al bleef het
de facto binnen de familie). I.t.t. Frankrijk en Engeland slaagde de koning er niet in de koninklijke macht uit te
bouwen ten koste van de adel.

Kort na de verkrijging van Koerland en Lijfland in 1561, werden Polen en Litouwen een daadwerkelijke unie
met één koning en één parlement in 1569 (“Unie van Lublin”), genaamd Rzeczpopolita Obojga Narodow
Polskiego i Litewskiego, d.i. Gemenebest (of Republiek) der beide naties, Poolse en Litouwse. In het Latijn sprak
men van de Inclyta res publica (d.i. de illustere republiek).

2.15.1.2.   Kieskoninkrijk of adelsrepubliek

Bij de dood van de laatste Jagielloon (1572) greep de adel de macht en werd Polen in 1573 een echte
adelsrepubliek (Rzeczpospolita Szlachecka; dit was dus de “eerste Republiek”) met een door het parlement
verkozen koning. Binnenlands werd Polen onbestuurbaar door een te verregaande macht van het parlement,
waarbij bovendien vanaf 1652 ongeveer elk lid over een vetorecht beschikte (“liberum veto”).

Langzaam verloor het aan de oostzijde een groot deel van zijn territorium (vooral aan Rusland; reeds hele
stukken in 1501; Smolensk in 1514; verder werd Kiev in 1667 definitief Russisch en bleef enkel Westelijk
Oekraïene (ten Westen van de Dnjepr) nog Pools). In 1683 riskeerde de Poolse koning een grote gok door
ondanks de Russische en Poolse dreiging zijn hele leger naar Wenen te sturen om daar het belegerende
Ottomaanse (Turkse) leger te verjagen; omwille van de redding van Wenen en daarmee het hele Westen kreeg de
republiek van de Paus de eretiel "serenissima".

In 1773 moest Polen bij de zogenaamde "eerste Poolse deling" grote gebieden afstaan aan zijn machtig
geworden buren Pruisen, Rusland en Oostenrijk.

                                                  
772 Kiew werd reeds in 1363 geannexeerd, Smolensk in 1404.
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Dit bracht een schok teweeg en men ging over tot politieke hervormingen. Polen werd sterk beïnvloed door de
verlichting. Vanaf 1789 vonden er nog meer revolutionaire hervormingen plaats en op 3 mei 1791 werd Polen
een constitutionele staat en kreeg het de eerste Grondwet van Europa (nog voor Frankrijk).

(Grondwet van 3 mei 1791)
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De oppositie tegen deze grondwet (“confederatie van Targowica”) riep de Russen te hulp en na een militaire
nederlaag werd Polen in twee verdere fazen (1793, 1795) geheel verdeeld onder Rusland, Pruisen (gebieden die
wel grotendeels Duitstalig waren en daarnaast ook het centrale gedeelte met Warschau) en Oostenrijk (vnl.
Galicië) (tezamen de “drie Poolse delingen”), onder meer ook om de verspreiding van de revolutionaire ideeëen
in de kiem te smoren.

2.15.1.3.   Het onder zijn buren verdeelde Polen

Na de vrede van Tilsit (1807) richtte Napoleon in het door hem op Pruisen en Oostenrijk veroverde gebied (de
delen die zij in 1793-1795 ingepalmd hadden) het “groothertogdom Warschau” op, met een “grondwettelijk
statuut” van 19 juli 1807 (toegekend door Napoleon)773.

Het “groothertogdom Warschau” werd door het Congres van Wenen (1815) toegewezen aan de russische tsaren,
mits een zekere autonomie (“Congres-Polen”) (de gebieden ten oosten van Congres-Polen, die reeds bij de
delingen door Rusland ingelijfd waren, bleven integraal russisch). Er vindt een mislukte opstand plaats in 1831;
de autonomie wordt volledig afgeschaft na een tweede opstand in 1863. Er werden een sterke
russificatiepolitieke gevoerd.

Het bij Oostenrijk ingelijfde deel van Molen krijgt in 1848 de afschaffing van de horigheid en in 1868 een
beperkte autonomie (zie de bespreking bij Oostenrijk).

2.15.1.4.   Tweede republiek, volksrepubliek, derde republiek.

Polen herkreeg zijn onafhankelijkheid eerst in 1918, zij het dat de grenzen ervan pas werden vastgelegd na een
jarenlange (door Polen grotendeels gewonnen) oorlog tegen Rusland en Litouwen. In 1920 was het Rode leger

                                                  
773 In facsimile op h t tp : / /www.uni -kasse l .de /~dippel / rmc_web/cons t i tu t ions /PL-00-1807-07-
22/_menu/const_img_2.htm
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opgerukt tot bij Warschau; Polen kreeg geen enkele steun van het Westen, behalve wat logistieke van Frankrijk,
maar wist met een riskante tegenaanval en zware verliezen in augustus 1920 itco het Roide Leger te verslaan in
de slag aan de Weichsel.

Aldus ontstond de “Tweede Republiek”.

Na de bezetting door Duitsland vanaf 1939 en de “bevrijding” door de Russen in 1944-45 verloor Polen grote
gebieden in het Oosten (zij het dat de Polen daar vaak in de minderheid waren) aan de Sovjetunie (intussen
Oekraïene en Belarus geworden), en mocht het in ruil daarvoor grote Duitse gebieden inlijven, waaruit miljoenen
Duitsers verdreven werden (Oost-Pruisen, Achterpommeren, Silezië). Polen werd door de Russen bezet, die er
het communisme invoerden. De “volksrepubliek” kreeg een socialistische grondwet in 1952.

In de jaren 1980-1981 werd een zekere democratisering geduld, tot de “staatsgreep” van Jaruzelski in 1981. In
1989 viel het ijzeren gordijn en werd de Volksrepubliek vervangen door de “Derde republiek” (de afkeer voor de
Volksrepubliek was zo groot dat ze niet eens meegeteld werd). De grondwet werd enkele malen aangepast en in
1997 door een nieuwe vervangen774. Wat de teruggave of vergoeding van onder het communisme onteigende
goederen betreft, is er nog geen algemene wettelijke regeling (religieuze eigendommen zijn wel teruggegeven)
(in Polen was het grootste deel van de grond wel privé-eigendom gebleven, zodat er op dat gebied minder haast
was).

Op 1 mei 2004 trad Polen toe tot de EU.

2.15.2.  Rechtsgeschiedenis

2.15.2.1.   Koninkrijk en Eerste republiek

                                                  
774 In Engelse vertaling op http://www.poland.pl/info/information_about_poland/constitution.htm
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Voor de delen die voor 1945 Duits waren, zie de geschiedenis van het Duitse recht.

De codificatie van het Poolse gewoonterecht werd vrij vroeg aangevat, nl. in 1346 met de “Statuten van
Kazimierz” (koning Kasimir de Grote). Ze bevatten de regels betreffende allerlei aspecten van het dagelijks
leven. De koninklijke raad legifereerde eveneens, vooral inzake onroerend goed (o.a. maatregelen ter
bescherming van de boeren).

Na Kasimir’s dood (1374) en vooral vanaf de 15e eeuw breidde de adel zijn macht sterk uit775, vooral ten koste
van de boeren (die meer en meer terug aan de grond werden gebonden776). Ze vergrootten hun macht via
regionale parlementen en een reeks charters, waaronder Neminem captivabimus (“Wij zullen niemand gevangen
nemen”, d.i. geen aanhouding noch beslag op goederen zonder een rechterlijke uitspraak, vgl. de Habeas Corpus
in Engeland). In de Statuten van Piotrkow (1496) verloren de boeren elk eigendomsrecht op de grond aan de adel
en werden ze omzeggens horigen.

De adel nam heel vaak joden in dienst777, wat eeuwenlang geleid heeft tot grote spanningen tussen de joodse
bevolking enerzijds en vooral de stedelijke burgerij (Poolse en Duitse) anderzijds. De joodse bevolking778 kreeg
zelfbestuur en een eigen rechtssysteem vanaf de 13e eeuw en hun privilegies werden verder uitgebouwd in de
16e eeuw (eigen rechtbanken vanaf 1530 en een eigen belastingsysteem vanaf 1549); ze hadden een eigen
centraal Parlement (de Waad) dat met de koning onderhandelde over de bede, de belastingen die ze als groep
zouden betalen. Hun status was weliswaar lager dan die van de adel, maar hoger dan die van de niet-adellijke
Polen; en zij werden automatisch lid van de adel wanneer ze zich tot het christendom bekeerden.

Jan Olbracht (koning 1492-1501) verenigde de lokale parlementen tot één centrale Sejm (Landdag, ook Izba
Poselska genoemd), waarnaast de Rada Krolewska, ook “Senaat” genoemd bleef bestaan als orgaan van de hoge
adel (de magnateria). In 1505 dwong de lage adel (szlachta) het grote privilegie “Nihil Novi” af, waardoor geen
nieuwe wet kon worden ingevoerd zonder de instemming van de Sejm. In het politiek systeem speelde dit
parlement een grote rol, en dat kwam ook tot uiting in vrij veel wetgeving. In dezelfde periode maakte de
kanselier, Jan Laski, op verzoek van de Sejm een compilatie van Pools recht, Commune incliti Polonie Regni
privilegium constitutionum et indultum publicitus decretorum approbatorumque (1506), gekend als Wetboek van
Jan Laski. Het was een compilatie van de Statuten van Kasimir de Grote, de procedureregels, het gewoonterecht
van Krakau, constituties uitgevaardigd door het parlement, internationale verdragen, kerkstatuten, enz., maar ook
het Duits recht dat in de Poolse steden werd toegepast (Saksenspiegel, Magdeburger Recht, Lübecker
Stadtrecht).

                                                  
775 Men moet daarbij wel opmerken dat het dan niet enkel om de hoge adel (de magnaten) ging, maar vooral om
de lagere adel (szlachta), die zeer talrijk was en in feite de grondeigenaars omvatte. 10 % van de bevolking
behoorde tot de adel, allicht het hoogste percentage van Europa.
776 Doordat daar toenemende welvaart tegenover stond, leidde dit niet tot grootschalige conflicten zoals
boerenopstanden, zoals in andere delen van Europa.
777 De joden hebben dan ook veel gebruiken  van de Poolse adel overgenomen. De kledij van orthodoxe joden
vandaag (zwarte kaftan, pelsen hoed e.d.) is grotendeels de kledij van de Poolse adel in de 17e/18e eeuw. Deze
was op zijn beurt mede product van het mythologiseren door de lagere adel van zijn afstamming van de
Sarmaten (een ruitervolk uit de vroege Middeleeuwen), ten gevolge waarvan ze een perzisch lang gewaad gingen
dragen en een met pluim versierde bontmuts en een bepaalde haartooi (“sarmatisme”).
778 Die was reeds in de Hoge Middeleeuwen zeer talrijk aanwezig; volgens de meest aanvaarde opvatting gaat
het hier om groepen die etnisch Chazaren waren of zich onder invloed van de Chazaren tot het jodendom
bekeerd hebben. De elite van de Khazaren bekeerde zich omstreeks 725 tot het jodendom (zie o.a. D.M.
DUNLOP, The History of the Jewish Khazars, Princeton 1954; A. KOESTLER, The Thirteenth Tribe).
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(Statuut van Jan Laski, Rijksarchief Warschau)

In de steden was er grote invloed van het recht van de Duitse handelssteden. Polen kenden dus zoals grote delen
van Midden- en Oost-Europa lang een geleed rechtsstelsel, met aparte statuten voor verschillende
bevolkingsgroepen.
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Het canoniek recht had dezelfde invloed als in de meeste katholieke landen en beïnvloedde vooral het
familierecht en het procesrecht (wel besliste de Sejm in 1562-63 de suprematie van het wereldlijke op het
kerkelijke recht en werd in 1569 de godsdienstvrijheid ingevoerd). Behalve via deze invloeden was er géén
receptie van het romeins recht. Het Poolse en het Litouwse recht bleven geschieden rechtssystemen (eigen recht,
rechtspraak en administratie), al was er wel één gezamenlijk parlement. Wel werd in 1584 inzake onroerende
eigendom een grondboekstelsel zoals in Pruisen ingevoerd.

2.15.2.2.   Na de deling

Na de deling ontwikkelde het recht zich in elk van de vier gebieden (Pruisisch, Oosternijk, Russisch en Congres-
Polen) volledig geheel apart:
- in het pruisische deel werd het Pruisische ALR ingevoerd, gevolgd door het Duitse recht (in 1900 het BGB);
- in het Oostenrijkse deel het Oostenrijkse recht, waaronder het ABGB;
- in het groothertogdom Warschau, later het Koninkrijk polen onder russische kroon geschapen door het Congres
van Wenen (1815, vandaar “Congres-Polen”, d.u. dus het Russische deel) dat door Napoleon op Pruisen was
veroverd, leunde men sterk aan bij Frankrijk (zie hieronder);
- In de in het eigenlijke Rusland ingelijfde gebieden gold gewoon Russisch recht (het 18e eeuwse Svod Zakonov
(zie verder) werd er ingevoerd in 1833);
- tenslotte omvat het huidige Polen nog een klein gebied dat tot 1918 Hongaars (Slovaaks) was (Zirps (Cieszyn)
en Arwa (Orawa)).

Wat meer bepaald het groothertogdom Warschau, het latere Congres-Polen betreft, bepaalde art. 69 van het
“grondwettelijk statuut” van 19 juli 1807 dat de Code Napoleon er werd ingevoerd779. Ondanks sterke
tegenkanting van de rechters (onder meer tegen de invoering van het burgerlijk huwelijk en de echtscheiding, het
inferieure franse hypothecair systeem) trad deze in werking op 1 mei 1808. Bij gebreke aan ambtenaren werd het
bijhouden van de registers van de burgerlijke stand toevertrouwd aan de pastoors780 (die dit tegenwerkten).
Daarnaast werd ook de Franse Code de commerce uitgevaardigd en de Code de procédure civile. De Franse tekst
van beide wetboeken was ook in Polen de officiële (gedeeltelijk tot in 1946). In 1807 werd ook de horigheid van
de boeren (Erbuntertänigkeit) afgeschaft, wat evenwel de sociale positie van de boeren niet verbeterde (ze waren
vrij zich elders te vestigen, maar verloren bij verhuizing alle rechten op goederen die ze bezaten, dus ook hun
landbouwgereedschap en zaden, die dan formeel eigendom werden van de heer781).

Na 1815 begon men een herwerking van het B.W., doch slechts een deel daarvan is ooit afgekondigd (in 1818
een vervanging van het deel over voorrechten en hypotheken; aldus werd wel terug een grondboekstelsel
ingevoerd in plaats van het Franse hypothecair stelsel;  1825: boek I en titel V van boek III).

Na 1830 was de Poolse autonomie door de Russen sterk teruggeschroefd. In 1836 werd het huwelijksrecht door
de tsaar onttrokken aan de burgerlijke rechtsorde en terug aan de kerkelijke rechtbanken (van de verschillende
kerken) toevertrouwd. De russische gerechtelijke organisatie werd ingevoerd (afschaffing van de code de
procédure civile in 1875) en de meeste rechters waren Russen. Er gold ook tsaristisch russich publiekrecht
(absolute monarchie).

Door de invoering van Franse wetboeken kwam Polen onder invloed van de Franse én Duitse rechtswetenschap,
en vond er een late receptie van het geleerde romeinse recht plaats.  Uiteindelijk is het Pools burgerlijk recht
daardoor toch het sterkst door het Duitse en Zwitserse recht beïnvloed, in mindere mate door het Franse. Dat
zien we aan de deelcodificaties van de jaren 1930.

2.15.2.3.   Tweede republiek en volksrepubliek

Na de onafhankelijkheid van 1918 bleven de provinciale rechten (5 gebieden, zie hierboven) in beginsel bestaan,
al werd er reeds in 1918 een commissie aangesteld om uniform recht op te stellen. Aangezien dit niet vorderde
werd in 1926 een wet op het interprovinciaal conflictenrecht (IPR) uitgevaardigd.

                                                  
779 Zie onder meer voor deze periode B. LEWASZKIEWICZ-PETRYKOWSKA, “Pologne”, in La circulation
du modèle juridique français, Travaux de l’association henri Capitant XLIV (1993), p.  443 v.
780 Besluit van 21 april 1808.
781 Decret van 21 december 1807, een toegeving aan de adel nadat art. 4 van het grondwettelijk statuut de
gelijkheid van alle standen had ingevoerd en daarmee de horigheid had afgeschaft.
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Er kwam een gedeeltelijke eenmaking tot stand met het Wetboek verbintenissen en contracten van 1933 en het
Handelswetboek en de Faillissementswet van 1934. Er waren belangrijke invloeden van Frans, Duits en ook
Zwitsers recht, naast regels van meer nationale oorsprong. Eerst kort na WO II werden op basis van
vooroorlogse ontwerpen eengemaakte wetboeken uitgevaardigd inzake Personenrecht en algemene bepalingen
van burgerlijk recht (1945) en Familierecht (1946), Erfrecht (1946) en Zakenrecht (1946), allen in werking op 1
januari 1947. Het was de bedoeling dit alles samen te brengen in één burgerlijk wetboek, dat reeds in 1948 werd
ontworpen maar door het nieuwe, socialistische regime om ideologische redenen afgekeurd werd. In het
Familiewetboek van 1950 werden wel het personen- en familierecht en algemeen deel (personenrecht)  min of
meer ongewijzigd samengebracht.

In 1956 kreeg een nieuwe commissie opdracht een meer socialistisch BW op te stellen.  Het werd uitgevaardigd
in 1964, in enerzijds een Burgerlijk Wetboek en anderzijds een Wetboek Famielierecht. Grondboekrecht,
vennootschapsrecht en arbeidsrecht bleven in aparte wetten geregeld (grondboekwet 1981, Arbeidswetboek
1974, voor vennootschappen bleef het HGB van 1934 behouden). Het B.W. was overigens weinig
gesovjetiseerd, en gekenmerkt door een vrij beknopte stijl (1088 artikelen), zonder veel casuistiek. De structuur
is Pandektistisch (zij het met 4 in plaats van 5 boeken, omdat het familierecht erbuiten bleef), en dus met een
ruim algemeen deel. In dat B.W. werden een aantal “socialistische” instellingen opgenomen, maar daarbuiten
bleef het een klassiek westers wetboek. In Polen is overigens een groot deel van de grond nooit gecollectiviseerd
en onder de communisten kleine privé-eigendom gebleven (ca. 3/4 van de onroerende eigendom).

2.15.2.4.  Derde republiek

Na de omwenteling 1989 en de liberalisering van de economie werden grote delen van het privaatrecht
herschreven – de wetten van 31-1-1989 en 28-7-1990 tot aanpassing van het B.W., die het vooral ontdeden van
de “socialistische” bepalingen (bv. opheffing van het onderscheid tussen gesocialiseerde en niet gesocialiseerde
sectoren). De “volkseigendom” werd afgeschaft en grotendeels geprivatiseerd. Ook de Grondwet werd
aangepast, en in 1997 werd een nieuwe Grondwet afgekondigd (52,71 % behaald in een referendum op 25 mei
1997).

In 1996 werd het B.W. een derde maal aangepast op een reeks met een hele reeks punctuele verbeteringen of
aanvullingen. Een hele reeks verdere moderniseringen werd verder voorbereid door een in 1996 benoemde
nieuwe codificatiecommissie. In 1999 werd het wetboek van koophandel voor het grootste deel opgeheven en
vervangen door een wetboek zeerecht en een wetboek handelsvennootschappen; andere instituten uit het
handelswetboek werden overgeheveld naar het burgerlijk wetboek. In 2003 kwam er ook een nieuwe
Faillissementswet in de plaats van die van 1934.

In 1997 kwam er ook een nieuw Wetboek van strafvordering. Nata italiaans voorbeeld werd daarin ook een vorm
van plea bargaining opgenomen (door Italië uit het amerikaans recht ontleend), waarbij partijen een akkoord
kunnen sluiten over de straf, dat onder bepaalde voorwaarden door de strafrechter wordt bekrachtigd; dit geldt
sedert 2003 voor misdrijven met een maximumstraf van hoogstens 10 jaar gevangenis.

2.15.3.  Politieke instellingen en positie van de grondwet
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2.15.3.1.   Eenheidsstaat; lokale besturen.

Polen is nog steeds een unitaire staat (art. 3 GW).

De autonomie van de lokale besturen is in zekere mate gewaarborgd door de Grondwet (art. 16 en art. 163-172
GW). Op lokaal niveau bestaat het referendum. De gemeenten hebben wel een vrij groot gewicht (10,5 % van
het BBP wordt door de gemeenten uitgegeven, d.i. 38 % van de overheidsuitgaven, cijfers van 2000).

De regio’s of provincies (wojewodztwa, enk. wojewodztwo) zijn traditioneel instellingen van het centraal bestuur
o.l.v. een voivode (gouverneur). In 1999 vond wel een hervorming plaats waarbij deze wojwodschappen (nu 16)
relatief belangrijke bevoegdheden kregen en rechtstreeks verkozen raden.

2.15.3.2.   Verhouding der machten; directe democratie

Op het centrale niveau is er een klassieke scheiding der machten.

De wetgevende macht berust bij het Parlement, bestaande uit de Sejm en de Senaat. Beiden worden rechtstreeks
verkozen (voor de Sejm schrijft de grondwet een evenredig kiesstelsel voor). Beide kamers hebben wetgevend
initiatiefrecht, alsook de President, de Ministerraad en 100.000 kiezers (0, 35 %). De Senaat heeft een
evocatierecht, maar kan door de Sejm overstemd worden (art. 121 GW).

De President wordt rechtstreeks verkozen. Hij kan een goedgekeurde wet voor de afkondiging aan het
Grondwettelijk Hof voorleggen, dan wel een veto stellen, dat met een 3/5 meerderheid van de Sejm overstemd
kan worden (art. 122 GW). Dit geeft de president in de parktijk een sterke machtspositie.

De uitvoerende macht berust bij de president en de Ministerraad. De President wordt rechtstreeks verkozen (voor
5 jaar, 1 x hernieuwbaar; om te kandideren moet men 100.000 handtekeningen verzamelen). De President heeft
een reeks politieke bevoegdheden; hij kan in beginsel slechts handelen mits mede-ondertekening door de Eerste
Minister (art. 144 GW), maar daarop zijn een 30-tal uitzonderingen, waaronder belangrijke zelfstandige
bevoegdheden o.a. een reeks benoemingen). De Ministerraad wordt gecontroleerd door de Sejm en elke Minister
individueel moet het vertrouwen hebben van de Sejm. De regering heeft een verordenende bevoegdheid, doch
enkel ter uitvoering van wetten en binnen de grenzen bepaald door de wet, die voldoende specifiek moeten zijn
(art. 92 GW). Ook interne richtlijnen voor het bestuur moeten een wettelijke grondslag hebben (art. 93 GW).

Een door het parlement benoemde Ombudsman (mandaat van 4 jaar, 1 x hernieuwbaar) heeft een sterke positie
(meer dan in omzeggens alle andere continentale landen, en vergelijkbaar met de positie in de skandinavische
landen en Estland). Hij heeft hoedanigheid om gerechtelijke procedures op te starten zowel als tuchtsprocedures
tegen overheidspersonen.



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2006

307

Art. 90 bepaalt dat overdracht van bevoegdheden aan supranationale organisaties ofwel een ratificatie met 2/3
meerderheid in beide kamers vereist, ofwel een meerderheid in een referendum (naar keuze van de Sejm).

2.15.3.3.  Directe democratie

Een bindend referendum kan “in belangrijke aangelegenheden” worden uitgeschreven ofwel door een
meerderheid in de Sejm of door de president en een meerderheid in de Senaat tezamen (art. 125 GW).

2.15.3.4.   Normenhiërarchie; positie van de grondwet; grondwettigheidstoetsing

De basisregels zijn vastgelegd in een formele grondwet. Deze kan gewijzigd worden bij een wet die 2/3 van de
stemmen haalt in de Sejm en een meerderheid in de Senaat. Betreft de wijziging Titel I of II (grondrechten en
basisbeginselen) of XII (procedure grondwetswijziging), dan kan 1/5 van de volksvertegenwoordigers of de
president of een meerderheid in de Senaat eisen dat de wijziging aan een bevestigend referendum wordt
onderworpen (art. 235 GW).

De voorrang van geldig gesloten Verdragen is erkend in art. 91 GW.

Wetten zowel als internationale verdragen kunnen aan de Grondwet getoetst worden door het Grondwettelijk
Hof (art. 188 GW). Ook om de grondwettigheid van besluiten van de centrale overheid te toetsen is enkel dit Hof
bevoegd. Een eerste vorm van dergelijke toetsing werd reeds ingevoerd onder de Volksrepubliek in 1992; Doch
zonder praktische betekenis: elke beslissing van ongrondwettigverklaring diende te worden voorgelegd aan het
parlement dat met de voor een grondwetswijziging vereiste meerderheid (2/3) de beslissing naast zich neer kon
leggen. Sedert de grondwetswijziging van 1997 zijn de beslissingen van het grondwettelijk Hof algemeen
bindend en definitief (wat natuurlijk niet uitsluit dat het parlement nog altijd voor de toekomst de grondwet kan
veranderen binnen de hierboven aangegeven mogelijkheden).

Er bestaan verschillende vormen van grondwettigheidscontrole:
- preventief op verzoek van de president voor de afkondiging van de wet (inbegrepen een wet tot

ratificatie van een verdrag):
- abstracte normencontrole a posteriori, zij het enkel op verzoek van a) bepaalde politieke organen

(president, parlementsvoorzitters, enz.°, inbegrepen een voldoende grote minderheid in één van
beide kamers (50 leden van de Sejm of 30 senatoren), of b) indien ze een voldoende belang kunnen
aantonen, lokale besturen of bepaalde organisaties van het middenveld (vakbond, kerk, enz.)

- concrete normencontrole via een prejudiciële procedure (art. 193 GW))
- grondwettigheidsklachten, ingediend binnen de 3 maanden na uitputting van de gewone

rechtsmiddelen (zie verder).

2.15.4.  Gerechtelijke organisatie

Het Grondwettelijk Hof bestaat uit 15 rechters, door de Sejm gekozen voor 9 jaar (niet hernieuwbaar). Het is
bevoegd voor de genoemde toetsing aan de Grondwet, bevoegdheidsconflicten tussen grondwettelijke organen,
en grondwettigheidsklachten (zie hoger en verder).

Behalve het Grondwettelijk Hof zijn er twee rechtsmachten:
- de gewone rechtsmacht, met aan het top een Hooggerechtshof;
- de administratieve rechtsmacht, met aan de top een Administratief Gerechtshof.

Rechters worden benoemd door de president op voorstel van de Nationale Raad voor de magistratuur. In 2002
werd het zelfbestuur van de rechterlijke macht versterkt. Het openbaar Ministerie staat onder de leiding van de
minister van justitie, die tevens procureur-generaal is.

Daarnaast is er ook nog een Raad van State voor ambtsmisdrijven van topambtenaren en politici.

2.15.5.  Grondrechten en grondwettelijke waarden

2.15.5.1.  Inhoud

In deel II van de Grondwet vinden we in art. 30-76 een uitvoerige kataloog van grondrechten. Sommige andere
vinde we in Titel I (vrijheid van vereniging, wel mogelijk van verbod van totalitaire partijen; persvrijheid, enz.).
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Titel II omvat ook sociale grondrechten, die echter vrij pragmatisch zijn verwoord, en aangevuld met
staatopdrachten (taken en verplichtingen van de overheid), en waarbij art. 81 een vrij ruime
beperkingsmogelijkheid voorziet.

In de eerste Titel van de Grondwet vinden we een aantal staatsdoelen (m.b. in art. 5 en 6 : de onafhankelijkheid
en integriteit van het grondgebied, verzekering van de rechten en vrijheden van zijn burgers, nationaal erfgoed
veiligstellen, milieubescherming en duurzame ontwikkeling, gelijke toegang tot de culture goederen die de bron
zijn van de identitiet van de Natie) en andere te beschermen waarden of beginselen (bv. het huwelijk als de unie
van een man en een vrouw (art. 18), ouderschap, sociale markteconomie, privé-eigendom en erfrecht,
economische vrijheid, enz.).

Art. 82 tot 84 bevatten anderzijds ook een aantal “grondplichten”: loyaliteit, naleving van de wet,
landsverdediging, aansprakelijkheid voor het milieu.

2.15.5.2.  Rechtsbescherming

Art. 77 v. bevatten regels inzake de bescherming van grondrechten, onder meer de mogelijkheid voor eenieder
om bij het Grondwettelijk Hof nietigverklaring te vorderen van ongrondwettige wetten of overheidsbeslissingen
(grondwettigheidsklacht, art. 79 en 188 GW).

Er is ook een soort ombudsman (commissaris voor burgerrechten).

2.15.6.   Inhoud van het privaatrecht en recht van de burgerlijke maatschappij

Het Poolse burgerlijk wetboek (uit 1964, met belangrijke wijzigingen na 1989) is in grote mate een mengeling
van Duitse en Franse invloeden.
- eigendomsoverdacht kan consensueel gebeuren; ook bij onroerende eigendom is de inschrijving in het
grondboek niet constitutief. Evenwel wordt in de doctrine wel een Duits begrippenkader gebruikt;
- aansprakelijkheidsrecht hoofdzakelijk naar Frans model (art. 415 Pools BW naar het model van art. 1382 Frans
CC), maar invloed van Duitse doctrine op interpretatie van het foutbegrip;
- erfrecht gemengde invloeden, reserve naar Duits model (d.i. enkel aanspraak in geld van de reservataire
erfgenamen).

Daarnaast is het handelsrecht sterk door het Duitse beïnvloed, daar het vroegere Wetboek van koophandel (nu
vervangen door meerdere wetten) sterk beïnvloed was door het Duitse Handelsgesetzbuch.

Het familierecht bevindt zich niet in het B.W maar in een part wetboek van familie- en voogdijrecht (ook uit
1964, met wijzigingen).

De verhouding tussen kerken en staat is volgens art. 25 GW gegrond op eerbied voor elkaars autonomie en
ieders soevereiniteit in de eigen sfeer en samenwerking voor het algemeen belang (vgl. De bepaling in de
Italiaanse GW). De verhouding met de katholieke kerk is geregeld door een verdrag (Concordaat) met de H.
Stoel.

Het huwelijk is grondwettelijk beschermd als de unie van een man en een vrouw.
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2.16.  Tsjechië, Slovakije

2.16.1.  Historische inleiding

Tsjechië (of liever Bohemen-Moravië)782 en Slovakije maakten in de negende eeuw eerst deel uit van het Groot-
Moravische Rijk (dat ook een groot deel van Hongarije omvatte). Het werd gekerstend door de
“Slavenapostelen” Cyrillus en Methodius (door koning Ratislav geroepen om de invloed van Duitse en Ierse
monniken te beperken), maar kerkelijk van meetaf aan (althans vanaf de 9e eeuw) onder het patriarchaat van
Rome. Cyrillus en Methodius probeerden ook het inheemse gewoonterecht te vervangen door een aangepaste
vertaling van de Byzantijnse Nomokanon (nl. de Zakon Soednyj Ljoedem)783 naast een vertaling in het Slovaaks
van de bijbel en de katholieke liturgie.

Na de inval van de Hongaren werd het Moravische rijk vernietigd (907) en ten dele opgedeeld onder het Duitse
rijk (Bohemen-Moravië) en Hongarije (het huidige Slovakije).

2.16.1.1.  Tsjechië voor 1918

Tsjechië bestond na het uiteenvallen van het Moravische Rijk uit Bohemen en Moravië s.s. (ook een klein deeltje
van het oude Silezië is nu Tsjechisch, heel Silezië was Boheems (Oostenrijks) tot in de 18e eeuw toen het door
Pruisen werd veroverd). Vanaf 950/967 dienden de koningen van Bohemen het gezag van de Duitse keizer te
erkennen en werd Bohemen dus een vorstendom binnen het heilige Roomse Rijk.

In Bohemen was er vroeg een zeer sterk ontwikkeld recht. In de Middeleeuwen was er zoals in grote delen van
centraal-Europa een rechtssysteem met verschillende statuten voor de verschillende standen van de bevolking
(adel (grondbezitters), stedelijke burgerij, boeren, enz.) (soort personaliteitsbeginsel), gegrond op gewoonerecht
en een deel wetgeving. In de 12e eeuw waren er de Statuten van vorst Koenraad Otto (+ 1191). Het adellijk recht
(grotendeels leenrecht, familie- en erfrecht) was zeer goed uitgebouwd en had een grote rechtsliteratuur in de late
middeleeuwen. Bohemen kende reeds grondboeken in de 13e eeuw. De boeren werden vanaf de 13e eeuw
grotendeels eigenaar van de door hen bewerkte gronden (vrije boeren, vaak ook Duitse kolonisten). Het recht
van de stedelijke burgerij (bloeiende handels- en ambachtssteden) was hoofdzakelijk (ook gezien de afkomst van
de burgerij) Duits stedelijk recht (gekopieerd van het Magdeburger recht of Nüremberger recht). Het Tsjechische
Mijnwetboek kent een grote invloed elders in Europa.

In 1310 ging de kroon van Bohemen naar de graven van Luxemburg, die tijdelijk zelfs keizer werden van het
Rijk, en in 1348 een universiteit stichten in Praag (de eerste in Duitsland). Vanaf de 14e eeuw reeds begon een
receptie van het Romeins recht (ondersteund door de stichting van de Praagse rechtsfaculteit). Wanneer de
economie bergaf gaat en de adel en kerk de lasten op de bevolking afwentelt komt er een eerste opstand van de
zgn. Hussieten (naar Jan Hus (1371 - 1415), rector van de Praagse universiteit, die openlijk tegen de misbruiken
in de Kerk preekt vanaf 1402 en de Bijbel in het Tsjechisch vertaalt, maar op de brandstapel eindigt in 1415). Ze
waren voorlopers van de 15e-eeuwse protestanten. De Hussieten worden na 14 jaar strijd (1420-1434) verslagen
door een groot huurlingenleger gestuurd door de koning en de paus.

In 1477 ging de kroon naar de koningen van Hongarije. In 1487 verkreeg de adel grote privilegies, waardoor de
boeren terug aan de grond werden gebonden en veelel lijfeigenen werden.

Met Hongarije maakte Bohemen sinds 1526 het deel uit van de Habsburgse landen. Het is in Praag dat in 1618
de dertigjarige oorlog (1618-1648) begon, met de “defenestratie” (letterlijk) van de koninklijke gezanten door de
protestantse opstandelingen. Na 1648 (cuius regio, illius et regio) werd het katholicisme opgelegd
(contrareformatie) en een zekere verduitsingspolitiek gevoerd (vooral door Jozef II, die het Duits als officiële
taal invoerde in 1784).

                                                  
782 Strikt genomen betekent “Tsjechië” enkel Bohemen, en omvat het dus niet de andere historische regio’s van
de Tsjechiche republiek, namelijk Moravië en het kleine Tsjechische deel van Silesië. Een term die het geheel
omschrijft bestaat eigenlijk niet, tenzij de officiële naam van de staat als Tsjechische Republiek.
783 Dit gebeurde in de periode 863-867, dus net de scheuring tussen Rome en Byzantium (886, pas definitief in
1054); Moravië en Slovakije bleven na die scheuring aan de zijde van de Westerse (Roomse) kerk.
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Vanaf 1804 werd Bohemen ook formeel een regio van Oostenrijk en gold Oostenrijks recht. Het kende dus de
invoering van het ABGB (1811) en de invloed van de Pandektisten in de rechtsleer, de afschaffing van de
lijfeigenschap in 1781784 en de  daarna nog resterende horigheid in 1848, enz.

In de 19E eeuw ontstond een sterke nationaal-romantische en liberale beweging (opstand van 1848, neergeslagen,
beperkte autonomie in 1867), die na WO I zal leiden tot de onafhankelijkheid van Oostenrijk.

Na de onafhankelijkheid in 1918 bleef het Oostenrijks ABGB nog gelden.

2.16.1.2.  Slowakije voor 1918

Slowakije kwam na het uiteenvallen van het Moravische Rijk onder de Hongaarse kroon. In de kerk verdrong in
die periode de Latijnse ritus de oorspronkelijke slavische (glagolitische). De invloed van het Byzantijnse recht
bleef in de hoge middeleeuwen wel vrij groot.

Slowakije kwam met Hongarije in 1526 aan de Habsburgse kroon en bleef een onzelfstandig deel van Hongarije
tot 1918. Het kende dus dezelfde ontwikkeling als Hongarije (o.a. de afschaffing van de horigheid in 1848) en
hetzelfde recht als (o.a. het Tripartitum), dat ook na 1918 bleef gelden.

De Slovaakse taal kreeg nooit een officiële status en was nauwelijks een schrijftaal (op vertalingen van de bijbel
en religieuze teksten na waren er heel weinig slovaakse teksten), tot aan de revival met de opkomst van de
romantiek785. De (Hongaarse) regering heeft geprobeerd ook Slovakijke te magyariseren (zeker vanaf 1837).

2.16.1.3.  Tsjecho-slowakije 1918-1992

In 1918 werden de Oostenrijkse provincies Bohemen en Moravië (met een klein stukje Oostenrijks gebleven
Silezië) en de Hongaarse provincies met Slovaakse meerderheid samengevoegd tot Tsjecho-slowakije786. Het
was opgezet als een staat voor 3 nationaliteiten: de Tsjechen, Slowaken en Duitsers (de meerderheid in
Sudentenland en een belangrijk deel in Moravië). Nu werden de Duitsers op hun beurt in de hoek geduwd door
de Tsjechen. Tsjecho-Slowakije was een door de gealliieerdne opgezette multinationale staat waarin de Tsjechen
en Slowaken maar ca. 56 % van de bevolking uitmaakten.

Slechts zeer beperkte delen van het recht van Tsjechië en Slowakije werden ééngemaakt in het interbellum. Er
was een gemeenschappelijke grondwet, die onder meer ook zoals in Oostenrijk in 1920 de
grondwettigheidstoetsing invoerde.

In 1938 werden Bohemen en Moravië door Duitsland feitelijk geannexeerd en werd Slovakije onafhankelijk
onder een met Duitsland bevriend regime. De grensstreek werd door Hongarije genannexeerd.

                                                  
784 door keizer Jozef II; te vinden op http://plato.kfunigraz.ac.at/dp/NEUZEIT/DOCS_E/LEIBEIG.HTM
785 De eerste slovaakse spraakkunst verscheen in 1790 (de Grammatica slavica van Anton Bernolák); de taal
werd officieel vastgelegd in 1843. De belangrijkste promotor van het Slovaaks als schrijftaal was Ludovit Stur
(1815-1856).
786 Opgericht onder meer op basis van het verdrag van St-Germain, of http://www.versailler-vertrag.de/svsg.htm



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2006

311

Na 1945 werd Tsjecho-slowakije terug ingericht in de oude grenzen, behoudens verlies van het Rutheens-
Oekraïens deel aan de Oekraïene (toen Sovjet-Unie). Enkele miljoenen Duitsers (1/3 van de bevolking van
Tsjechië) werden verdreven of kwamen daarbij om. In 1949 kwamen de communisten aan de macht. Benes
vaardigde decreten uit die alle eigendom van Duitsers confisceerden, decreten die nog steeds niet herroepen zijn
en tot vandaag tot spanningen met Duitsland en Oostenrijk leiden.

Onder het socialisme was Tsjecho-slowakije in naam een federale staat met 2 deelstaten, die ook elk een eigen
“Nationale raad” hadden als Parlement, maar in feite een een gecentraliseerde staat.

Er vond nu wel een eenmaking van het recht plaats: een socialistisch Burgerlijk Wetboek van 1964, aparte
wetten voor contracten met het buitenland (internationaal handelsrecht) (1963), familierecht (1963) e.d.m.

Na de val van het communisme in 1989 werd het land omgevormd tot een echte federale staat, die het gezien zijn
tweeledig karakter slechts enkele jaren uithield, en met ingang van 1 januari 1993 uiteenviel in Tsjechië en
Slovakije. De bestaande deelstaatparlementen stelden elk een grondwet op en bleven voortbestaan als de Kamer
van volksvertegenwoordigers van de nieuwe staten.

Intussen was er reeds een verregaande privatisering op poten gezet, met inbegrip van een teruggave of
vergoeding van onteigende goederen aan de eigen staatsburgers. De onteigeningen van personen die verdreven
werden of de nationaliteit verloren (met name de volledige Duitse bevolking verdreven na WO II) werden in
Tsjechië niet ongedaan gemaakt.

Beide staten treden in op 1 mei 2004 toe tot de EU.

2.16.2.  Tsjechië

Data: 78.864 km2; 10.246.000 inw (2004), 94 % Tsjechen en Moraviërs samen (81 % noemt zich Tsjechisch en
13 % Moravisch), 3 % Slowaken (315.000); andere minderheden (2,5 %): Polen, Duitsers (nog ca. 40.000 van de
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vooroorlogse 3,5 miljoen), Hongaren, Roma, Oekraïeners. Ca. 39 % katholiek, 5 % Protestant, 3 % orthodox, 40
% niet-gelovig, 13 % andere.

2.16.2.1.   Politieke instellingen

2.16.2.1.1.  Eenheidsstaat; verhouding der machten

De Grondwet van 1992 (in werking 1 januari 1993) (gewijzigd in 1997 en 2001)787 richt de Tsjechische
Republiek in als een soevereine, unitaire en democratische rechtsstaat, gegrond op de eerbied voor de rechten en
vrijheden van de mens en de burger (art. 1 (1) GW).

De wetgevende macht berust bij het Parlement. Dat bestaat uit 2 kamers met een andere samenstelling en een
verschillende rol. De Poslanecka Snemovna (Kamer van volksvertegenwoordigers) wordt voor 4 jaar verkozen
volgens een evenredig kiesstelsel, de Senat (Senaat) (min. leeftijd 40 jaar) wordt verkozen volgens een
meerderheidsstelsel en wordt zelke 2 jaar voor een derde vernieuwd. De Senaat heeft beperkte bevoegdheden:
een evocatierecht; de Senaat kan nadien door een meerderheid van de Kamer overstemd worden. Enkel de
ratificatie van bepaalde internationale verdragen is echt bicameraal (art. 49 GW). De President kan wel een soort
alarmbel gebruiken tegen een gestemde wet, maar kan ook door de Kamer overstemd worden (art. 50 GW).

De uitvoerende macht berust bij de president (door de verenigde kamers van het Parlement verkozen) en de
regering (benoemd door de president, maar heeft het vertrouwen van de kamer nodig). De president heeft enkele
zelfstandige bevoegdheden, maar behoeft voor andere beslissingen de handtekening van een minister. De
regering kan decreten uitvaardigen ter uitvoering van wetten en binnen de grenzen van de formele wet, maar
heeft geen zelfstandige wetgevende bevoegdheid (art. 78 GW) (ook niet voor de inrichting van het bestuur).

2.16.2.1.2.   Lokale besturen

De grondwet garandeert een zekere autonomie aan de lokale besturen, met name gemeenten en gewesten
(“kraje”). Zij hebben in beginsel bevoegdheid in lokale aangelegenheden, en kunnen daarnaast bij wet bepaalde
taken van het centraal bestuur toebedeeld krijgen. De gewesten hebben eerst sedert 2000 rechtstreeks verkozen
raden.

2.16.2.1.3.  Grondwet, wijzigbaarheid grondwet

De politieke instellingen zijn dus geregeld in een formele grondwet. Naast de Grondwet en het Charter van het
grondrechten (infra) zijn er nog andere wetten met grondwettelijke rang.

Wijziging van de grondwet vereist een 3/5 meerderheid in beide kamers van het Parlement (art. 39 (4) GW). De
substantiële vereisten van democratie en rechtsstaat zijn niet wijzigbaar (art. 9 (1) GW).

2.16.2.1.4.   Normenhiërarchie, grondwettigheidstoetsing

De voorrang van geldig geratificeerde internationale verdragen wordt erkend. Bevoegheidsoverdracht aan
supranationale organisaties vereist dezelfde meerderheden als een Grondwetswijziging (art. 39 lid 4 GW). De
GW regelt ook de inspraak van het Parlement in het beleid in supranationale organisaties (art. 10b).

Het Grondwettelijk Hof bestaat uit 15 rechters, juristen met min. 10 jaar ervaring, benoemd voor 10 jaar door de
President mits bekrachtiging door de Senaat (art. 84 GW). Het is bevoegd tot vernietiging van wetten wegens
ongrondwettigheid, grondwettigheidsklachten van lokale besturen, grondwettigheidsklachten van burgers bij
inbreuken op grondrechten door overheidsinstanties en sommige andere constitutionele geschillen (art. 87 GW).
Het is bevoegd tot vernietiging van verordeningen wegens ongrondwettigheid, tenzij de wet die bevoegdheid
overdraagt aan het hoogste administratief rechtscollege. Het moet ook een gunstig advies geven over de
grondwettigheid van bevoegdheidsoverdrachten aan internationale organisaties vooraleer deze doorgang kunnen
vinden.

2.16.2.2.   Gerechtelijke instellingen

                                                  
787 In Engelse vertaling te vinden op http://www.psp.cz/cgi-bin/eng/docs/laws/constitution.html
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Behalve het Grondwettelijk Hof is er enerzijds een Hooggerechtshof, anderzijds een Hoogste administratief
rechtscollege, en verder de klassieke piramide met drie meer niveaus. De militaire rechtbanken werden
afgeschaft met ingang van 31 december 1993.

2.16.2.3.   Grondrechten

De grondrechten zijn te vinden in een apart document, het Charter van rechten en vrijheden, dat nog dateert uit
de Tsjechoslovaakse periode (1991)788. Het bevat een klassieke cataloog aan grondrechten (in de stijl van het
EVRM), verder politieke rechten, enkele bepalingen over de rechten van etnische minderheden. Het bevat ook
bepalingen over economische sociale en culturele rechten die min of meer in termen van subjectieve rechten zijn
verwoord (niet altijd) en voor een groot deel geen rechtstreekse werking hebben.

2.16.2.4.   Privaatrecht, familierecht, recht van de burgerlijke samenleving

Veel is geregeld door het nieuwe Tsjecho-slovaakse handelswetboek van 1991. Aan een nieuw B.W. wordt
gewerkt. Een concordaat met het Vaticaan is in onderhandeling (2004).

2.16.3.   Slovakije

Data: 49.035km2; 5.423.000 inw (2004) (109/km2). 85% Slovaken, 10-11% Hongaren (520.000), officieel 1,7
% Roma(ny) (90.000), maar wellicht bijna 500.000; 0,8% Tsjechen (44.000, in 1991 nog 59.000), 24.000
Roetheniërs (allicht ca 50.000, waarvan een kleine helft Roetheens spreekt) , 10.000 Oekraïeners, 5400 Duitsers,
2650 Polen, 1390 Russen, 12.600 andere (waaronder de Sariërs, verwant aan de Roethenen). Ca. 60 %
Katholiek, 10 % atheïst, 8 % protestant, 4 % orthodox. Verwarrend genoeg heet Slovakije in het Slovaaks de
“Slovenska Republika” (niet te verwarren met Slovenië).

2.16.3.1.   Politieke instellingen

2.16.3.1.1.  Eenheidsstaat, lokale besturen

Na de soevereiniteitsverklaring op 17 juli 1992 werd een grondwet aangenomen op 1 september 1992 die op 1-1-
1993 (einde Tsjecho-Slowakije) in werking trad789.

De Grondwet kenmerkt Slovakije als een unitaire, democratische rechtsstaat. Sinds 1999 is er een beperkte
erkenning van de Hongaarse minderheid (en de Hongaarse taal).

Na de grondrechten (infra) bespreekt de grondwet eerst de lokale besturen, met name de gemeentelijke
autonomie (art. 64 v. GW). Sedert 2001 zijn er ook 8 regio’s met beperkte bevoegdheden en rechtstreeks
verkozen raden.

2.16.3.1.2.   Verhouding der machten; overdracht aan supranationale organisaties

De wetgevende macht berust bij een Nationale raad (Parlement) met 1 Kamer (art. 72 v. GW). Voor
grondwetswijziging is er een 3/5 meerderheid vereist. Een referendum is verplicht bij verzoek door 350.000
kiezers (9 %), en mag over alle materies handelen behalve grondrechten en belastingen of begrotingen. Een bij
referendum aanvaarde wet kan slechts gewijzigd worden door middel van een grondwettelijke meerderheid (3/5)
en ten vroegste 3 jaar later (art. 99 GW).

De president wordt rechtstreeks verkozen. Hij heeft enkele zelfstandige bevoegdheden en enkele mits
handtekening van de bevoegde minister. Hij kan onder meer een alarmbel doen rinkelen t.a.v. gestemde wetten,
die echter door een meerderheid van het Parlement overstemd wordt. De regering wordt benoemd door de
president, maar heeft het vertrouwen van het parlement nodig. De regering kan decreten uitvaardigen ter
uitvoering van wetten en binnen de grenzen van de formele wet, maar heeft geen zelfstandige wetgevende
bevoegdheid (art. 120 GW) (ook niet voor de inrichting van het bestuur).

                                                  
788 In Engelse vertaling te vinden op http://www.ilo.org/public/english/employment/gems/eeo/law/czech/cfrf.htm
789 In Engelse vertaling te vinden op http://www.government.gov.sk/VLADA/USTAVA/en_vlada_ustava.shtml
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Toetreding tot een Unie met andere staten vereist een grondwettelijke meerderheid (3/5) én een meerderheid in
een referendum.

2.16.3.1.3.  Grondwetswijziging en grondwettigheidstoetsing

Het grondwettelijk Hof bestaat uit 10 rechters die voor 7 jaar benoemd worden  door de President uit een lijst
van 20 voordrachten door het Parlement, allen juristen met minstens 15 jaar ervaring. Het toetst wetten,
verordeningen en andere ondergeschikte wetgeving aan de Grondwet  en verordeningen en andere
ondergeschikte wetgeving aan de wet, en beslecht bevoegdheidsconflicten tussen de organen van de centrale
overheid. Dit gebeurt ofwel prejudicieel, ofwel rechtstreeks op verzoek van bepaalde overheidsorganen (onder
meer 1/5 van de parlementsleden). Het is ook bevoegd voor grondwettigheidsklachten van burgers wegens
schending van grondrechten door de overheid wanneer geen andere rechter bevoegd is. Het is ook voor enkele
andere grondwettelijke geschillen bevoegd. Het kan niet a priori advies geven over de grondwettigheid van
voorgestelde wetten.

2.16.3.2.   Gerechtelijke instellingen

Behoudens het Grondwettelijk Hof is er éénheid van rechtsmacht, dus één Hooggerechtshof en een klassieke
piramide aan rechtbanken. De rechters worden verkozen door het Parlement, eerst voor een termijn van 4 jaar, en
dan voor het leven.

2.16.3.3.   Grondrechten

De grondrechten zijn in de grondwet zelf opgenomen; het zijn in hoofdzaak de bepalingen van het vroegere
Tsjechoslovaakse charter (dat in Tsjechië behouden bleef, zie dus hierboven), met toevoeging van bv. een
bepaling over cultureel erfgoed.

2.16.3.4.   Privaatrecht, familierecht, recht van de burgerlijke samenleving

Veel is geregeld door het nieuwe Tsjecho-slovaakse handelswetboek van 1991. Aan een nieuw BW wordt
gewerkt, doch vooralsnog geldt dat van 1964. Dit leidt tot veel overlap tussen beide wetboeken.
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2.17.  Slovenië (en ex-Joegoslavië in het algemeen)

Data: 20.254 km2; 2.011.000 inw. (2004), 92 % Slovenen, ca 2 % Kroaten, ca. 1 % Serviërs, ca 0,5 % Bosniërs
(moslims), minderheden van Hongaren, Italianen e.a.; ca. 80 % katholiek, 1% moslim, 1% lutheraans.

2.17.1.  Historische inleiding

2.17.1.1.   Voor 1918

Slovenië maakte sedert de Hoge Middeleeuwen deel uit van het Heilige Roomse Rijk (Duitse Rijk) (hertogdom
Krain, en zuidelijk deel van Steiermark) en bleef na de ontbinding daarvan deel van Oostenrijk. Het Oostenrijks
ABGB werd er in 1815 ingevoerd. Kleine delen maakten deel uit van de vroegere Venetiaanse Republiek en
kwamen ofwel met de rest van Venetië in 1860 ofwel na het uiteenvallen van Oostenrijk-Hongarije in 1918 bij
Italië en werden eerst Joegoslavisch in 1945.

2.17.1.2.   Joegoslavisch tijdperk.

Slovenië (behoudens het kleine deel dat toen Italiaans was) werd 1918 in samengevoegd met Servië en
Montenegro tot het unitaire Koninkrijk van Serviërs, Kroaten en Slovenen (sedert 1929 Joegoslavië (Zuid-
Slavië) genoemd)790. Het ABGB bleef er ook na het uiteenvallen van het Habsburgse Rijk in beginsel van kracht.

In 1929 voerde de koning een staatsgreep uit en richtte een autoritair regime in. In WO II (vanaf 1941) werd het
onder Italië en Duitsland verdeeld. In 1945 kwamen de communisten aan de macht. De grens werd ten nadele
van Italië verlegd naar de huidige positie.

Onder de Joegoslavische Republiek (na 1945) kreeg Slovenië zoals de andere deelstaten zijn eigen Grondwet
(Joegoslavië 1946, Slovenië kort nadien).

Op Joegoslavisch (federaal) niveau werd een eerste na-oorlogse grondwet afgekondigd in 1946, later vervangen
in 1953, 1963 en 1974. Door de laatste werd Joegoslavië een echte federale staat. Federaal was er onder de
grondwet van 1974 een tweekamerstelsel, bestaande uit een Federale raad met afgevaardigden van
(socialistische) politieke organisaties en de Raad van deelstaten bestaande uit afgevaardigden van de
deelstaatparlementen. Deze laatste bestonden uit 3 kamers (Raad van geassocieerde arbeid, Raad van gemeenten,
Sociaal-politieke raad). De gemeenteraad bestond op zijn beurt uit drie kamers (Raad van geassocieerde arbeid,
Raad van buurtgemeenschappen, Sociaal-politieke raad). De afgevaardigden buurtgemeenschap werden gekozen
voor een vergadering van alle inwoners van de buurt. Alles bij elkaar was het dus een bijzonder getrapt systeem
van organen, maar de facto had de communistische partij omzeggens alle mandaten tot in de jarfen ’80. Op het
gebied van het gerecht was er geen eenheid van rechtsmacht, maar een reeks gespecialiseerde rechtbanken.

Er werd een grondhervorming doorgevoerd en flink genationaliseerd, maar de private eigendom werd niet geheel
afgeschaft, ook niet van de grond.

Bij de invoering van het communisme werd alle recht van voor 6 april 1941 (begin van WO II) formeel
afgeschaft, met dien verstande dat de inhoud ervan als “rechtsregels” konden worden toegepast zolang er geen
nieuwe regels waren uitgevaardigd. Aangezien dat maar zeer gedeeltelijk gebeurde, bleef het oude recht de facto
doorleven.

Het recht in het algemeen, en het privaatrecht in het bijzonder is in Joegoslavië slechts zeer gedeeltelijk
eengemaakt geweest en hoe dan ook heel laat (verbintenissenrecht in 1978 (nogal door het Duitse beïnvloed),
delen van het zakenrecht 1980, IPR 1983, deel van het strafrecht 1977). Familie- en erfrecht waren
deelstaatbevoegdheid, in ieder geval sinds de Grondwet van 1974. Ook het strafrecht was grotendeels
deelstaatveboegdheid.

Conform de genoemde deelstaatbevoegdheid werden in Slovenië wetten over het erfrecht en over huwelijks- en
familierecht aangenomen in 1976. In de jaren ’80 zette de democratisering in.

2.17.1.3.   Onafhankelijk Slovenië

                                                  
790 Opgericht onder meer op basis van het verdrag van St-Germain, of http://www.versailler-vertrag.de/svsg.htm
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In een referendum op 23 december 1990 koos 88,2 % voor onafhankelijkheid (opkomst 85 %). Na de
onafhankelijkheidsverklaring van 7 oktober 1991 werd een nieuwe Grondwet aangenomen (23 december 1991,
gewijzigd in o.m. 1997, 2000, 2003, 2004)791.

Vervolgens werden delen van het burgerlijk recht nieuw geregeld, bv. Privatiseringswet 1991 (met in beginsel
teruggave aan de vroegere eigenaars), Vennootschappenwet 1993, inrichting van de grondboekhouding in 1995,
wetten op de stichtingen en verenigingen 1995, wet op de arbeidsovereenkomst 2002, nieuw wetboek onroerend
zakenrecht 2002, nieuw wetboek verbintenissenrecht 2001, nieuwe wet op de zekerheden. Bepaalde delen van
het ABGB (bv. De regels inzake schenking, leen en maatschap) gelden vandaag nog steeds792. Deze wetten
werden nog niet samengevoegd tot één B.W.

Er kwam ook een nieuw Strafwetboek (1994/1996), enz.

Slovenië trad op 1 mei 2004 toe tot de EU.

2.17.2.  Huidige politieke instellingen; grondwet: directe democratie

Slovenië is een eenheidsstaat met specifieke minderheidsrechten voor de Hongaarse en Italiaanse minderheid
(die bv. elk minstens 1 parlementslid hebben). Ook de Roma hebben een specifieke bescherming.

De grondwet is gebaseerd op de (onder communistische regimes niet bestaande) scheiding der machten en met
een Grondwettelijk Hof. Het Parlement bestaat uit één kamer (Drzavni Zbor, nationale vergadering; art. 80 GW),
maar daarnaast bestaat er wel  een Nationale Raad of (Drzavni svet) Staatsraad met een eerder corporatieve
samenstelling (18 vertegenwoordigers van sociale organisaties en 22 van lokale besturen), die wetsvoorstellen
kan indienen en ook een soort alamrmbelfunctie heeft (art. 96, 97 GW). De President is rechtstreeks verkozen.
De Minister-president en de Ministers worden door het Parlement verkozen.

De autonomie van de lokale besturen (gemeenten) is vrij groot.

De directe democratie is vrij belangrijk, aangezien 40.000 kiezers (zowel als 1/3 van de parlementsleden) een
referendum kunnen afdwingen over elke materie die door middel van een wet kan worden geregeld (art. 90 GW).
Met 30.000 kiezers kan men een voorstel tot grondwetswijziging indienen. Grondwetswijziging vereist ofwel
een 2/3 meerderheid in het Parlement ofwel een meerderheid in een referendum. Een referendum over een
voorstel tot grondwetswijziging kan wel niet afgedwongen worden door de kiezers, maar wel door 30 (van de 90,
dus 1/3) parlementsleden (en heeft bv. op 8-12-1996 plaatsgevonden).

De basisregels zijn verankerd in een formele grodnwet. Deze Grondwet heeft een moderne en evenwichtige
kataloog van grondrechten.

2.17.3. Gerechtelijke organisatie

Het Grondwettelijk Hof heeft belangrijke bevoegdheden, niet enkel grondwettigheidstoetsing en
grondwettigheidsklachten, en uiteenlopende vormen van bevoegdheidsconflicten, maar ook de
vernietigingsbevoegdheid voor reglementaire handelingen (naar Oostenrijkse traditie)793.

Het Grondwettelijk Hof bestaat uit 9 juristen. Niet alleen de rechters van het Grondwettelijk Hof, maar alle
rechters worden door het Parlement verkozen (zij het op voorstel van de Justitieraad, bestaande uit 6 verkozen
door de rechterlijke macht uit hun leden en 5 verkozen door het Parlement).

2.17.4.  Privaatrecht, familierecht, recht van de burgerlijke samenleving

Zie hoger

                                                  
791 In Engelse vertaling te vinden op http://www.us-rs.com/en/index.php?sv_path=6.
792 Meer over de stand van het privaatrecht anno 2000 bij V. TRSTENJAK, “Zivilrecht in Slowenien;
Entwicklung und Stand der Dinge heute”, ZEuP 2000, 77 v.
793 Elders is dat meestal een bevoegdheid van een administratief gerecht, zoals bij ons de Raad van State.
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2.18.  Kroatië

Data: 56.538 km2; 4.422.000 (2002) (in 1992 nog 4.789.000 inwoners, maar naast de slachtoffers van de oorlog
van 1991-1995 zijn er ook vooral veel Serviërs uitgeweken; in 1991 waren er 12 % Serviërs). Nu ca. 90 %
Kroaten, 4,5 % Serviërs; verder zijn er minderheden van Bosniërs, Hongaren, Slovenen, Tsjechen, Albanezen,
Duitsers, Roma e.a.

2.18.1.  Historische inleiding

2.18.1.1.  Voor 1526

Het land maakte deel uit van het Romeinse, later (onder Justinianus) van het Byzantijnse rijk. Slavische volkeren
(de Kroaten) en Avaren veroevrden het in het begin van de 7e eeuw. De eerste slavische vorstendommen zijn
georganiseerd in de 7e eeuw. Het land werd naar Slavisch gewoonterecht eigendom van de clan of grootfamilie
(zadroega). In het noorden stonden ze onder Frankisch gezag (sedert Karel de Grote). De kuststeden bleven in
handen van de Byzantijnse keizer, vanaf 1000 ten dele in die van de Venetiaanse republiek; de maiores of
patriciërsfamilies spraken romaanse en waren op Italië gericht.

Het werd gekerstend door de H. Methodius (einde 9e eeuw), maar ressorteerde kerkelijk van meetafaan onder het
patriarchaat van Rome. Later verdrong de Latijnse ritus de oorspronkelijke slavische, zij het niet helemaal (enkel
in Kroatië is de zgn. glagolitische ritus officieel door de katholieke kerk erkend). In de 10e eeuw (925) werd de
Kroatische staat door paus en Frankische keizer erkend als koninkrijk, dat nadien versnipperd geraakte.

Mede daardoor komt het grotendeels onder de Hongaarse kroon (vanaf 1102 en definitief vanaf de 13e eeuw;
bestuurd door een door de koning aangestelde “Ban” of gouverneur). De kuststreek (Istrië en Dalmatië) werd
grotendeels Venetiaans (vooral vanaf 1204 (Zadar, Sitrië, Dubrovnik) en definitief sinds 1409 tot 1797). Enkele
steden waren stadsrepublieken (bv. Dubrovnik, onafahankelijk sinds 1382 onder de italiaanse naam Ragusa, tot
1808). Met Hongarije ging het om een personele Unie, en het kroatische Parlement (Sabor) bleef apart bestaan.

Kroatië kende geschreven rechtsbronnen in de steden zoals elders in Europa, maar één daarvan heeft toch een
bijzondere betekenis, de zgn. Codex van Vinodol van 1288 (geschreven in het glagolitisch alfabet), die een
merkwaardige opsomming bevat van de burgerlijke rechten en vrijheden van mannen en vrouwen. Uit dezelfde
periode dateren de statuten van (de stad) Korcula, een van de oudste slavische wetboeken. In deze rechtsteksten
vinden we zowel gewoonterecht, romeins recht (evenals byzantijns recht) als handelsrecht (vaak Venetiaans)
terug. Er was dus een eerste receptie van romeins recht in de Dalmtische (kust)steden vanaf de 13e eeuw
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2.18.1.2.  Onder de Habsburgers

Samen met Hongarije kwam Kroatië onder de Habsburgers in 1526 (de Kroatische Sabor bevestigde de
opvolging in 1527), zij het dat een belangrijk deel ervan onder Turkse heerschappij kwam tot in de 17e eeuw
(1664, 1683), en pas nadien aan Oostenrijk. Ook de Venetiaanse kuststreek kwam na 1815 aan Oostenrijk (nadat
Napoleon een einde had gemaakt aan de Venetiaanse republiek en de streek enkele jaren rechtstreeks door
Frannrkijk was bestuurd, 1808-1813). Kroatië was toen politiek verdeeld over 3 gebieden, die elk een ander
statuut hadden onder het Oostenrijkse keizerrijk (Kroatië, Slavonië en Dalmatië)

Tijdens de revolutie van 1848 (zie Oostenrijk) werd de (nog steeds bestaande) Sabor, die enkel adel en
geestelijkheid vertegenwoordigde, aangevuld met leden van de derden stand (kiesordonnantie van de Ban (d.i.
gouverneur) Josip Jelacic. De Sabor riep het herstel van Kroatië als eenheid uit (“Triune” van de 3 delen), onder
gezag van de “Ban”. Ook hier werd de revolutie gesmoord. In 1852 werd in Slavonië zoals in Hongarije het
Oostenrijkse ABGB ingevoerd (in het Oostenrijkse deel gebeurde dat al eerder), en niet afgeschaft in 1861; het
bleef gelden tot na WO II (eenmaking recht in Joegoslavië). In 1868 kreeg Kroatië een zeker zelfbestuur door de
“Ausgleich” (1867) tussen Oostenrijk en Hongarije, zij het minder dan Hongarije en als deel van het Hongaarse
koninkrijk. In In 1874 werd de eerste (katholieke) universiteit opgericht. 1875 werd het Hongaarse wetboek van
koophandel ingevoerd (geïnspireerd door het Duitse).

2.18.1.3.  In Joegoslavië

In 1918 verklaarde de Sabor zich af te scheiden van Oostenrijk-Hongarije en een staat uit te roepen bestaande uit
de Zuidslavische gebieden van het Koninkrijk (zonder Servië en Montenegro), maar het werd samengevoegd met
Servië en Montenegro tot het Koninkrijk van Serviërs, Kroaten en Slovenen (sedert 1929 Joegoslavië (Zuid-
Slavië) genoemd, zie hoger de Servische staatsgreep), behalve Istrië en een aantal eilanden en kuststeden (bv.
Zadar) die terug Italiaans werden.

In 1939 werd Kroatië terug een aparte deelstaat (Banovina, d.i. Banschap) binnen het koninkrijk. Tijdens de WO
II (vanaf 1941) werd de onafhankelijkheid uitgeroepen door een fascistisch regime met steun van Duitsland,
maar evenzeer door de Weerstand. In 1945 kwamen de communisten aan de macht; Istrië werd ten koste van
Italië bij Joegoslaviê gevoegd. Na de 2e WO werd Joegoslavië een federale republiek, waarin de 6 deelstaten een
eigen grondwet hadden (Kroatië 1947, nieuwe grondwet 1963) en in 1971 belangrijke bijkomende wetgevende
bevoegdheden kregen (bv. strafrecht). Voor meer gegevens, zie de bespreking hoger bij Slovenië.

2.18.1.4.  Als onafhankelijke staat
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In 1990 vonden democratische verkiezingen plaats, die tot het opstellen van een niet-socialistische grondwet
hebben geleid (21 december 1990) en na een op grond daarvan georganiseerd referendum (19 mei 1991), het
uitroepen van de onafhankelijkheid op 25 juni 1991 (in het referendum gekozen met 94,17 % bij een opkomst
van 82,97 %). De onafhankelijkheidsoorlog tegen Servië (Joegoslavië) duurde tot 1995 (pas op 1998 werd het
laatste deel van het territorium overgedragen aan de regering).

Na de oorlog kon ook een restitutie- en vergoedingswetgeving worden uitgewerkt voor onteigeningen onder het
communistisch bewind (1945-1990). Niet-staatsburgers waren uitgesloten; ingevolge een arrest van het
Grondwettelijk Hof uit 1999 moeten zij dezelfde rechten krijgen onder voorwaarde van wederkerigheid
(bilaterale akkoorden).

In 1997 kwam er een nieuw Strafwetboek. Zoals in Slovenië bestaan er aparte wetten voor de verschillende
rechtstakken (familierecht, verbintenissenrecht, zakenrecht, faillissement, vennootschappen, arbeidsrecht, enz.)

In 1998 werd een Concordaat gesloten met het Vaticaan, met o.a. als gevolg dat kerkelijke huwelijken erkend
worden door de staat, het katholiek onderwijs gelijke rechten krijgt, e.d.m.

2.18.2.  Huidige politieke instellingen, positie van de grondwet en grondrechten

De Grondwet dateert van 1990 en werd meermaals gewijzigd794, het laatst in 2000 (in werking 2001 (van semi-
presidentieel naar zuiver parlementair stelsel) en in 2001 (in werking 2002, afschaffing tweekamerstelsel). Ze
werd opgesteld op een ogenblik dat Kroatië internationaal nog niet erkend werd als staat, en de preambule
motiveert dan ook uitvoerig het recht op onafhankelijkheid.

2.18.2.1.   Eenheidsstaat

Kroatië is een unitaire staat.

Gemeentelijke en regionale autonomie worden door de Grondwet in zekere mate gewaarborgd. Voor de hun
eigen bevoegdheden (verschillend van de bevoegdheden van de centrale regering die hen opgedragen zijn) zijn
ze enkel aan legaliteitstoezicht (geen opportuniteitstoezicht) onderworpen (art. 136 GW).

In april 2003 werd een nieuwe constituele wet voor de bescherming van nationale minderheden795 afgekondigd
(in plaats van die van 1992), die een minderhedenbescherming voorziet, waarbij op lokaal en regionaal niveau
minderheidsraden kunnen worden verkozen (en werden verkozen in 2003). Daarnaast hebben ze een
gewaarborgde vertegenwoordiging in de gewone gemeente- en gewestraden van de gemeenten en gewesten
waarin ze voldoende representatief zijn (art. 20 Minderhedenwet). Het betreft wel consultatieve organen (met
bepaalde rechten, maar geen normatieve bevoegdheden).

2.18.2.2.   Verhouding der machten; directe democratie

Art. 4 GW stelt de scheiding der machten voorop.

De wetgevende macht ligt bij het Parlement (Sabor) dat sedert 2001 uit één kamer bestaat (art. 70 GW). Het
Parlement kan wel volmachten geven aan de regering voor hoogstens 1 jaar op gebieden die bij gewone wet
(geen bijzondere wet) kunnen worden geregeld (art. 87 GW); deze verordeningen vervallen na 1 jaar tenzij ze
door het Parlement bekrachtigd worden als wet. De president kondigt de wetten onmiddellijk af, tenzij hij ze
wegens vermeende ongrondwettigheid aan het Grondwettelijk Hof voorlegt.

De president wordt rechtstreeks verkozen, maar heeft sedert 2000 nog maar beperkte bevoegdheden (hij benoemt
de Minister-President niet langer, maar stelt enkel een formateur aan, of juister : hij benoemt de regering nadat
zij het vertrouwen van het parlement heeft gekregen, art. 109 GW). De uitvoerende macht ligt dus bij de
regering.

                                                  
794 In Engelse en Duitse vertaling te vinden op internet, o.a. op http://www.verfassungen.de/verf/kroatien90.htm.
en http://www.sabor.hr/default.asp?gl=200305190000003
795 In Engelse vertaling op http://www.sabor.hr/default.asp?gl=200311180000003
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Een referendum kan uitgeschreven worden zowel tot wijziging van de Grondwet als met het oog op enige andere
wetgeving, onder meer op verzoek van 10 % van de kiezers. In een referendum wordt bij gewone meerderheid
beslist (art. 86 GW).

Art. 93 GW stelt de ombudsman in, die voor 8 jaar door het parlement wordt verkozen, en vooral voor de
grondrechtenbescherming moet zorgen.

2.18.2.3.  Wijzigbaarheid van de grondwet

De grondwet kan gewijzigd worden met een tweederde meerderheid. Naast de Grondwet zijn er bijzondere
wetten, die eveneens slechts met een tweederde meerderheid kunnen worden beslist en gewijzigd, onder andere
het statuut van de minderheden en de wetten op de uitwerking van de grondrechten, het kiesstelsel, de autonomie
der lokale besturen en enkele andere materies (art. 82 GW), en de toetreding tot suprantaionale organisaties (art.
133 GW).

2.18.2.4.   Normenhiërarchie

Art. 5 van de grondwet stelt de hiërarchie der normen voorop (grondwet, wet, andere regels). Art. 19 GW bevat
het legaliteitsbeginsel (s.l.) voor alle daden van het bestuur.

Toetsing van de wetten aan de grondwet kan gebeuren door middel van prejudiciële vragen aan het
grondwettelijk Hof en onder nadere voorwaarden ook door middel van een rechtstreekse beroep tot
nietigverklaring door burgers.

Geldig geratificeerde internationale verdragen gaan voor op de wet (art. 140 GW).

2.18.3.  Grondrechten

Deel III van de Grondwet bevat de grondrechten (vanaf art. 14 GW). Zij worden onder meer beschermd door de
mogelijkheid van een grondwettigheidsklacht bij het Grondwettelijk Hof wegens schending van grondrechten
door overheidsinstanties. Voor minderheidsrechten, zie hoger.

2.18.4.  Gerechtelijke instellingen

Het grondwettelijk Hof bestaat uit 13 rechters, door het Parlement voor een termijn van 8 jaar verkozen uit de
beste juristen. Behalve over de grondwettigheid van wetten en de grondwettigheid en legaliteit van
verordeningen (prejudiciële vragen en rechtstreekse beroepen) en grondwettigheidsklachten, oordeelt het ook
over bevoegdheidsconflicten tussen de drie machten, en enkele andere constitutionele aangelegenheden (art. 125
GW). Sedert 2000 kan men voor het Hof ook klagen wegens ontstentenis van beslissing door een ondergeschikt
bestuur, wanneer deze wettelijk moet worden genomen (art. 129 GW).

Behalve het Grondwettelijk Hof is er een gerechtelijke pirmaide met 3 niveaus, op het hoogste niveau het
Hoogste gerechtshof. Dat kan lagere uitspraken hervormen (niet enkel casseren). Op dat niveau is er eenheid van
rechtsmacht. Op lageren niveaus zijn er aparte handelsrechtbanken (2 niveuas), politierechtbanken (2 niveaus).
Er is ook een apart administratief rechtscollege.

De rechters en parketmagistraten worden benoemd door de Justitieraad. Deze bestaat uit 11 leden-
rechtsgeleerden, waarvan minstens de helft uit de rechterlijke macht, die voor 4 jaar verkozen worden door het
Parlement. Naast de Justitieraad is er een parallelle Raad voor het Openbaar Ministerie.

2.18.5. Privaatrecht, familierecht, recht van de burgerlijke samenleving

Zie hoger.
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2.19.  Litouwen

Data: officiële naam Lietuvos Respublika; 65.200 km2; 3.607.000 inw. (2004); 80,6% Litouers, 8,6% Russen,
7,7% Polen, 1,5% Belarussen (waaronder ca 5.000 Byelorussissch sprekende soennitische Tataren), andere 2,1%
(stand 1997); hoofdzakelijk katholiek (85 %). Litouwen heeft ook nog ongeveer de enige groep Karaïeten (ca
3500, een oud-joodse afscheuring, die ten dele nog het Karaïm spreekt (een vnl. Turkse taal met Slavische
woorden).

2.19.1.   Politieke geschiedenis

De oorspronkelijke bevolking en taal is “baltisch” (een indo-europese volkerengroep andere dan de germanen en
de Slaven). De naam wordt voor het eerste gemeld in 1008. Men onderscheidde Zemaitija of Samogitië in het
Noordwesten en Aukstaitija (Auksjtaitië) in het Zuidoosten. In de 8e en 9e eeuw is het land ten dele schatplichtig
aan de Vikings.

In de Middeleeuwen was het een vorstendom geworden (staatsvorming 13e eeuw) door de vereniging van de
verschillende gewesten, een eerste maal in 1251 en vervolgens in 1315. In de 14e eeuw werden Byelorusland,
Volhynië en Podlachië veroverd. Het (nog heidense) Litouwen ontsnapte grotendeels aan verovering door de
kruisvaarders van de Duitse Orde (met dwangbekering of uitmoording) door de alliantie met Polen. Zoals gezegd
huwde de Litouwse hertog Jagiello in 1386 met de erfgename van Polen en bekeerde hij zich tot het
katholicisme; de Litouers waren tot dan zoals gezged heidenen gebleven796. Aldus werd verovering door de
Duitse Orde tegengehouden, die wel de kuststreek in handen kreeg.

Door het huwelijk in 1386 ontstond er een dynastieke unie tussen Polen en Litouwen gedurende hele periode van
de dynastie der Jagiellonen (1386-1572). Het groothertogdom Litauen omvatte ook het huidige Byelorusland
(Zwart-Ruthenië en Wit-Ruthenië) en werd door verdere verovering oostwaarts (het grootste deel van de huidige
Oekraïene797) een machtige staat met een enorm grondgebied. Voor de verdere geschiedenis van Litouwen, zie
ook Polen.

                                                  
796 Vooral de franciscanen werden ingezet om de bevolking massaal te bekeren, wat bv. in 1411/1412 gebeurde
met de Litouwse stam der Samagieten of Zjemaïeten. De heidense godsdienst, gekend onder de naam
“Romoeva” is trouwens nooit totaal verdwenen in Litouwen en leeft daar vandaag zelfs terug op (in Polen
spreekt man van Rodzima Wiara).
797 Kiew werd reeds in 1363 geannexeerd, Smolensk in 1404.
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Vooral na de Unie van Lublin met Polen verpoolste de adel, terwijl de burgerij grotendeels Duits was, zodat
enkel de boerenbevolking Litouws bleef (en dat enkel in het huidige Litouwen; een, groot deel van het
toenmalige Litouwen was Slavisch). In 1657-1661 werd Litouwen door Zweden en Russen bezet; Zweden werd
verjaagd in 1660 en met Rusland werd vrede gesloten in 1660 mits grote gebiedsafstand. In 1791 werd de Pools-
Litouwse federatie door de grondwet van 1791 omgezet in een eenheidsstaat, die het slechts enkele jaren
uithield. In 1795, bij de laatste Poolse deling, werd Litouwen door Rusland geannexeerd. Rusland voerde een
zware russificatiepolitiek en de Litouwse taal werd verboden (tot 1905). Tegelijk is het vooral na 1864 (mislukte
opstand) dat de culturele herlevingsbeweging voor de Litouwse taal opkwam798. Litouwen was daarnaast een van
de belangrijkste centra van joodse cultuur en wetenschap799.

In 1918 kwam er een onafhankelijkheidsverklaring, door Rusland erkend in 1920. De streek van Vilnius is echter
door Polen veroverd. In 1923 annexeert Litouwen het (Litouwstalige maar protestantse en daarom bij Duitsland
gebleven) Memelgebied. In 1926 kwam een autoritair regime aan de macht.

In 1940 werd Litouwen bezet door het Rode leger en geannexeerd, in 1941-44 door Duitsland bezet (wat het
einde betekende van de grote joodse aanwezigheid), dan terug door Rusland. Er kwam zoals elders in de
Sovjetunie een sovjetrepubliek (SSR) met zeer beperkte autonomie binnen de USSR.

In mei 1989 werd een soevereiniteitsverklaring aangenomen door het deelstaatparlement. Het land werd in 1991
terug door het Russische leger bezet, maar de weerstand was zeer groot800. Begin 1991 stemde in een referendum
90,47 % voor onafhankelijkheid (opkomst 85 %). In augustus 1991 wordt de onafhankelijkheid in werking
gesteld, in september 1991 door Rusland erkend. In 1992 wordt de nieuwe grondwet bij referendum (25 oktober
1992,  75 % bij opkomst van 74 %) en door het parlement (november 1992) aanvaard. Er werd vrij snel een

                                                  
798 Na de onafhankelijkheid was er een sterke stroming om de Litouwse taal te ontdoen van vele Poolse
leenwoorden; de spelling werd hervormd volgens het Tsjechisch veeleer dan het Pools.
799 Dit komt nader aan bod in het hoofdstuk over de joodse traditie.
800 Voor de geschiedenis van de gebeurtenissen in 1990-91 in de drie Baltische landen, zie A. LIEVEN, The
Baltic Revolution, Yale u. Press 1994.
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wetgeving aangenomen tot teruggave of vergoeding van onder de Sovjets onteigende goederen. Anders dan in
Letland en Estland werd de nationaliteit soepel toegekend aan alle inwoners, ook diegenen die niet afstamden
van burgers van voor 1940.

Litouwen trad op 1 mei 2004 toe tot de EU.

2.19.2.   Rechtsgeschiedenis.

Zie ook Polen (o.a. de Statuten van koning Kasimir). In Litouwen hadden, als katholiek land, het Duitse, Poolse
en canoniek recht de grootste invloed. Het Litouwse recht werd gecompileerd in de 16e eeuw (Litouwse Statuten,
1529 onder koning Sigismund I, vervolgens 1566 en verder 1588; het laatste zou gelden tot 1840). De Litouwse
standenstaat kende 4 klassen: de bojaren (adel), burgerij, vrije boeren (landeigenaars) en lijfeigenen. Zoals in
Polen namen de privilegies van de adel in de 15e en volgende eeuwen toe. Pas na de boerenopstand van 1769
(bloedig onderdrukt) verloor de adel het recht over leven en dood van hun lijfeigenen. De lijfeigenschap zelf
werd pas in 1861 volledig afgeschaft. In 1840 werd een Russische compilatie ingevoerd (in het Memelgebied,
dat Pruisisch was, gold Pruisisch recht, en in Uznemune dat onder Congres-Polen ressorteerde het Poolse (d.i.
Franse) recht).

Tijdens de onafhankelijkheid 1918-1940 kwam er geen (her)codificatie, on der meer omwille van het bestaan
van rechtsverscheidenheid, wat de codificatie bemoeilijkte.

Onder de Sovjets werd een socialistisch “B.W. van de Sovjetrepubliek Litouwen” ingevoerd in 1964, omzeggens
een kopie van het sovjet-russische B.W.

Na de onafhankelijkheid werd het bestaande ZGB aangepast in afwachting van de vervanging ervan door een
nieuw BW. Dit nieuw B.W. (Valstybes Zinios) werd vastgesteld in 2000 en trad 1 juli 2001 in werking (zie
verder). Op 28 februari 2002 werd een herzien Gerechtelijk wetboek goedgekeurd.

2.19.3.  Politieke instellingen en positie van de grondwet

De grondwet van 1992801 herstelt Litouwen als een onafhankelijke en democratische republiek (art. 1 GW)
gegrond op de volkssoevereiniteit, zowel rechtstreeks uit te oefenen als via de drie machten.

Art. 9 bepaalt dat de meest fundamentele beslissingen betreffende de staat bij referendum moeten worden
genomen, en dat een referendum verplicht is zodra 300.000 kiezers (ca. 11 %) erom vragen; in andere gevallen is
een referendum optioneel (in te richten door het parlement).

Voor het overige berust de wetgevende macht bij de Seimas, een parlement bestaande uit één rechtstreeks
verkozen kamer802. Uit de opsomming van de bevoegdheden van de Seimas in art. 67 blijkt dat het een duidelijk
parlementair stelsel is. Zo bv. worden de rechters in het Hooggerechtshof en het Grondwettelijk Hof verkozen
door het parlement.

De president is rechtstreeks verkozen. Hij heeft enkele politieke functies, met name inzake buitenlands beleid
(samen met de regering). Hij benoemt de ministers, al hebben die wel elk afzonderlijk het vertrouwen van het
parlement nodig. Hij benoemt de beroepsrechters met het akkoord van het parlement, alsook de lagere rechters.
Hij heeft een alarmbelfunctie, en kan een tweede stemming vragen over een wet, maar ze niet tegenhouden.

De uitvoerende macht berust bij de regering, die beslissingen neemt bij gewone meerderheid.

Dit alles wordt geregeld in een geschreven grondwet, die slechts met een bijzondere (2/3) meerderheid kan
worden gewijzigd (art. 148 GW). Wijziging van de bepalingen van Hst. I kan alleen bij referendum.

2.19.4.   Gerechtelijke organisatie

Er is een apart grondwettelijk Hof, bestaande uit 9 rechters, die juristen moet zijn met een uitstekedne reputatie
en ervaring van minstens 10 jaar als jurist. Ze worden voor een termijn van 9 jaar door het Parlement gekozen uit

                                                  
801 In Engelse vertaling te vinden (zoals gewijzigd 2003) op http://www3.lrs.lt/cgi-
bin/preps2?Condition1=206072&Condition2=
802 Te vinden op http://www3.lrs.lt/pls/inter/w4_home.int_ang.
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voordrachten door de President, de parlementsvoorzitter en de voorzitter van het Hoogste Gerechtshof. Het toetst
wetten en internationale verdragen aan de grondwet, en beslissingen van de president en regering aan de
grondwet en de wet (zie art. 105 GW). De procedure kan worden ingeleid door een prejudiciële vraag of door
sommige hoogste organen (inbegrepen 1/5 van de volksvertegenwoordigers).

Daarnaast is er een piramide van rechtscolleges op 4 nivaus, met Hoogste Gerechtshof aan de top (sinds 1 januari
1999, voorheen waren er 8 hoogste rechtscolleges) (enkel rechtsvragen, model van de Revision), daaronder een
Hof van beroep, daaronder rechtbanken van eerste aanleg (het kan om gespecialiseerde rechtbanken gaan), en
daaronder alleenzetelende districtsrechters. De voorzitters van de rechtbanken vormen samen een Rechtersenaat,
die aanbevelingen doet en klachten onderzoekt betreffende de werking van het gerecht en advies geeft voor de
benoemingen.

2.19.5.   Grondrechten en grondwettelijke waarden

De grondrechten (burgerlijke en politieke rechten) vinden we in hoofdstuk II van de grondwet (art. 18-37).
Hoofdstuk III “Staat en maatschappij” (art. 38-45) bevat enkele maatschappelijke grondrechten, maar toch
vooral staats- en beleidsdoelstellingen, - beginselen en –taken; het bevta dus de basisbeginselen voor de
burgerlijke maatschappij (voor zover ze nog niet in de grondrechten van Hst. II te vinden zijn); art. 45 geeft
daarbij de etniosche gemeenschappen autonomie inzake persoonsgebonden aangelegenheden (het gaat wel om
een gegarandeerde privaatrechtelijke autonomie, niet om een publiekrechtelijk statuut). Hoofdstuk III (art. 46-
54) omvat gelijkelijk voor de sector van de economie en arbeid enkele economische grondrechten en een reeks
beleidsdoelstellingen, - beginselen en –taken.

2.19.6.  Privaatrecht, familierecht, recht van de burgerlijke samenleving

Het nieuw B.W.803 dat op 1 juli 2001 in werking trad, is duidelijk beïnvloed door de 2 meest recente wetboeken,
nl. Nederland en Québec. Het integreert ook in zeer grote mate internationaal eenheidsrecht. Het handelsrecht is
geïntegreerd in het burgerlijk recht. Anders dan in de meeste andere Oost-Europese landen is ook het
familierecht geïntegreerd. Het B.W. heeft een Algemeen Deel (boek I) naar pandektistische traditie (met
bronnenleer, IPR, rechtshandelingen, definities van goederen, regels inzake termijnen en verjaring en enkele
regels inzake uitoefening en bescherming van rechten), een Boek II Personenrecht (1. natuurlijke personen en 2.
rechtspersonen), Boek III Familierecht804, Boek IV Zakenrecht805, Boek V. Erfrecht en Boek VI.
Verbintenissenrecht.

Het algemeen contractenrecht sluit sterk aan bij de Unidroit Principles of international commercial contracts en
integreert alle Europese richtlijnen inzake verbruikersbescherming (waardoor de Verbruikersbeschermingswet
van 2000 sterk aan belang inboette).

In het zakenrecht is de eigendomsoverdracht niet abstract, maar causaal. De overdracht van roerende zaken is
zoals in het nederlandse recht gebasserd op de traditio, behoudens andersluidende overeenkomst van partijen.
Eigendom van onroerend goed gaat over door de inschrijving in het grondboek.

                                                  
803 In Engelse vertaling te vinden op http://www3.lrs.lt/c-bin/eng/preps2?Condition1=245495&Condition2=.
Voor een overzicht, zie V. MIZARAS en V. NEKROSIUS, “Das neue Zivil- und Zivilprozessrecht in Litauen”,
ZEuP 2002, 466.
804 Het eerste deel daarvan bevat de basisbeginselen van familierecht: monogamie, vrijwilligheid van de
huwelijkssluiting, gelijke rechten van man en vrouw, bescherming van de moeder, bescherming van de belangen
van het kind, enz. Het kerkelijk huwelijk kan burgerlijk erkend worden.
805 Hierin wordt ook de Treuhand  (trust) georganiseerd, zij het met een beperking in tijd van 20 jaar
(hernieuwbaar).
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2.20.  Letland

Data: 64.589 km2; 2.306.000 inw. (2004); 57.7% Letten, 29.6% Russen, 4.1% Belarussen, 2.7% Oekraïeners,
2.5% Polen, 1.4% Litouwers. In 1992 waren er nog 2.617.000 inw (uitwijking van Russen, toen nog 33 %). 21 %
van de inwoners zijn “staatloos” omdat zij noch Let zijn noch een andere nationaliteit hebben. Ca. 55 %
lutheraans, 24% katholiek, 9 % russisch-orthodox. Er is nog een zeer kleine Lijflandse (Liv, in het Engels
Livonian, een Finno-Oegrisch volk, verwant aan de Esten) minderheid aan de kust.

2.20.1.  Politieke geschiedenis

De oorspronkelijke bevolking en taal is eveneens “baltisch”, behoudens de – nu bijna verdwenen – Lijflanders in
de kuststreek (verwant aan de Esten); baltisch waren de Letten (of Letgalen), de Koerlanders (Koeren) en de
Zemgalen of Samogiten (vooral in Litouwen).

In de dertiende eeuw veroverd door de ridders van de Duitse Orde (veldtocht van honderd jaar), die er nadien de
naam Lijfland voor gebruikten. Lijfland (Vidzeme of Livland) was eigenlijk het noordelijk deel, inbegrepen een
stukje Estland (zuidwest-Estland). Koerland (Kurzeme) heette het Zuidwestelijk deel. Het christendom werd
opgelegd. De handelssteden bleven autonome vrije steden en traden toe tot de Hanze in de 15e eeuw; de burgerij
was Duits. Anders dan in Pruisen, waar de oorspronkelijke bevolking geassimileerd en verduitst werd (voor
zover ze zich bekeerde, zoniet werd ze uitgemoord), bleef in Letland de scheiding tussen de Duitse elite, die een
adelsstatuut kreeg en de boeren die terug tot lijfeigenen werden gedegradeerd, ook een etnisch-taalkundig
onderscheid.

In 1554 wordt het lutheranisme staatsgodsdienst. Het Lets wordt een geschreven taal806. In de 16e eeuw probeert
Polen-Litouwen Letland te veroveren, en verkrijgt Lijfland in 1559/1561 (zonder Koerland), en voert het
katholicisme terug in. Koerland bleef in beginsel een onafhankelijk (door een Duitse hertog807 bestuurd)
hertogdom tot 1795 (wel sedert 1561 onder Poolse soevereiniteit, formeel tot 1795). Polen moet Lijfland (met
o.a. Riga) in 1626 aan de Zweden laten en behoudt het Zuidoosten (Latgale, dat katholiek is gebleven). De
Zweedse gebieden worden door Rusland veroverd in 1710. De Poolse gebieden (Latgale) worden door Rusland
verkregen in 1772 (eerste Poolse deling) en Koerland in 1795.

De opstand van 1905, resultaat van de 19e-eeuwse nationale emancipatiebeweging, werd door de tsaar
neergeslagen.

Na de Russische revolutie en nederlaag in WO I werd in 1918 (18 november) de onafhankelijkheid uitgeroepen
en na een onafhankelijkheidsoorlog erkend door Rusland in 1920, zodat eerst dan een grondwetgevende
vergadering kon worden verkozen en een Grondwet (Satversme) opgesteld (afgekondigd in 1922). In de jaren
dertig (15 mei 1934) kwam er een autoritair, maar niet fascistisch regime.

In 1940 werd Letland bezet door het Rode leger en geannexeerd, met grote moordpartijen tot gevolg. In 1941-44
door het Duitse leger bezet (die de Joden deporteerden en uitmoordden), dan terug door Rusland, met nieuwe
massadeportaties tot gevolg808. Tijdens de Russische besetting/annexatie van 1944/1989 werd sterke migratie
van Russen naar Letland georganiseerd; er kwam zoals elders in de Sovjetunie een sovjetrepubliek (SSR) met
zeer beperkte autonomie binnen de USSR. In juli 1989, na de glasnost in de Sovjet-Unie en Oostelijk Midden-
Europa, kwam er een soevereiniteitsverklaring door het parlement van de Letse deelrepubliek.

In 1990 wint de onafhankelijkheidspartij 2/3 van de stemmen en roept het Parlement de onafhankelijkheid uit (4
mei 1990), bekrachtigd in een referendum op 3 maart 1991 met 73,6 % (opkomst 87,6 %). Of liever: het riep uit
dat het illegale Russische beëindigd was en de Letse staat van voor 1940 terug in ere was hersteld. In 1991 werd
Letland terug door het Russische leger bezet, maar de weerstand was zeer groot. In augustus 1991 (staatsgreep in
Rusland) werd de onafhankelijkheid dan officieel door het parlement (21-8) uitgeroepen en door Rusland erkend
(24-8-1991). In juli 1993 wordt de grondwet van 1922 terug in werking gezet met wijzigingen. Er werd een
wetgeving aangenomen die op vrij grote schaal teruggave of vergoeding voorziet voor onder de Sovjets

                                                  
806 Tot 1908 steeds in gothische letters geschreven, sindsdien in Latijnse.
807 De eerste hertog van Koerland was Gottfried Kettler, laatste meester van de Duitse Orde in Lijfland. Hij
richtte ook een kolonie in op het Caraïbische eiland Tobago, Nieuw Koerland geheten.
808 Voor 1940 was ca. 77% van de bevolking Lets en10 % Russisch of Byelorussisch, 5 % Joods en 3,3 % Duits.
In 1959 was nog 62 % Lets, 30 % Russisch, 1,7 % Joods en 0,1 % Duits. Tot het einde van de jaren tachtig
daalde het Letse aandeel en steeg het Russische.
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onteigende eigendommen (waaronder alle grondbezit) (ook aan niet-Letten). Aangezien de Russische annexatie
illegaal werd geacht, kregen alleen de Letse burgers van voor die bezetting en hun afstammelingen automatisch
de Letse nationaliteit; andere inwoners (vnl. migranten uit de Sovjetunie) kunnen deze slechts bekomen door
naturalisatie na een examen (houdende kennis van de Letse taal en landskennis). Deze maatregel was
noodakelijk om te beletten dat de Letten politiek een minderheid zouden zijn in eigen land.

Letland trad op 1 mei 2004 toe tot de EU.

2.20.2.  Rechtsgeschiedenis

Zoals in vele Oost-Europese landen golden er verschillende rechtssystemen voor de verschillende standen van de
bevolking. In het recht van de hogere standen was er een grote invloed van het Duitse recht (en via het Duitse
recht ook van het geleerde Romeins recht, ius commune). De Zweden beperkten sterk de privileges van de adel
en gaven de boerenbevolking een zekere rechtsbescherming en politieke vertegenwoordiging. Bij de verovering
door Rusland werden de privilegies van de adel (lijfeigenschap) hersteld. Voor het overige was bedongen en
bepaald dat het historische recht van de Baltische provincies behouden zou blijven.

De lijfeigenschap (horigheid) van de boeren werd uiteindelijk pas afgeschaft in 1819, doch anderzijds verdween
de “Fürsorgepflicht” van de heren voor hun onderdanen en werd officieel vastgelegd dat de heren eigenaars
waren van alle grond, ook die gronden die voorheen door de lijfeigenen privé werden bezeten (in ruil voor de
diensten die zij aan de heren dienden te verlenen). Keerzijde van de afschaffing van de horigheid was dus dat de
boeren ook van het land konden worden verdreven. De protesten daartegen hebben mee geleid tot een groter Lets
(en ook Ests, zie verder) nationaal bewustzijn. In de tweede helft van de 19e eeuw nam het aantal kleine
landeigenaars toe door wetgeving die de aankoop van bewerkte gronden bevorderde (vanaf 1840, overigens een
maatregel die de Russen richtten tegen de Duitse grootgrondbezitters). De afschaffing van de rechts- en
politiemacht van de grondeigenaren betekende ook dat deze taken nu door russische ambtenaren werden
waargenomen, wat paste in een russificatiebeleid. De militaire dienstplicht werd ingevoerd en kon tot 20 jaar
duren.

In 1802 werd de universiteit van Tartu in Estland (gesloten in 1710) heropend. De juristen werden opgeleid zoals
in Duitsland, wat leidde tot een receptie van het romeins recht, ook in de rechtspraak. Onder de Russische tsaren
werd in 1845 het Russisch strafwetboek ingevoerd. In ruil daarvoor zou het overige recht niet gerussificeerd
worden, maar apart gecodificeerd voor de Baltische landen. Dit gebeurde in het Duits (bestuurstaal aldaar) als
“Provincialrecht der Ostseegouvernements”, dat 5 delen zou omvatten. Het derde deel was het Wetboek
privaatrecht voor de Baltische provincies (nl. Estland, Lijfland en Koerland), ingevoerd in 1864809 (het vierde en
vijfde deel, nl. burgerlijk en strafprocesrecht, werden afgevoerd). Het was vnl. het werk van Friedrich Georg von
Bunge810 en bedoeld als codificatie van het bestaande recht (dus geen invoering van russisch recht), maar wel
volgens een door de Duitse rechtswetenschap beïnvloede systematiek, zij het zonder Algemeen deel (wel de vier
andere delen van het Pandektensysteem). De algemene bepalingen vooraan handelen enkel over het
toepassingsgebied, territoriaal zowel als personeel. Het regelde nl. enkel het recht van de hogere standen (dat van
de boerenstand werd niet gecodificeerd). De regeling in het wetboek is vaak zeer gedetailleerd (vgl. een beetje
het Pruisische ALR). De codificatie heeft de reeds gebeurde receptie van het romeins recht bekrachtigd, maar
anderzijds aan verdere receptie een halt toegeroepen.

Na de onafhankelijkheid (1918) werd het standenonderscheid afgeschaft, en de Code van 1864 werd dus
toepasselijk op iedereen. In 1937 werd het Baltisch wetboek vervangen door het Lets Burgerlijk Wetboek,
gegrond op het oude Wetboek en het BGB (maar zonder Algemeen Deel), en een aparte Grondboekwet naar
Duits model (BGB). Duitse professoren, o.a. prof. Leober sr., hebben eraan meegewerkt. Het B.W. was vrij
modern voor die tijd (het was de bedoeling ook een Handelswetboek naar Duits model in te voeren, maar dat is
er niet van gekomen).

Bij de annexatie door de Sovjetunie werd deze wetgeving afgeschaft en Sovjetrecht ingevoerd. Zoals in
Litouwen kwam er een socialistisch “B.W. van de Sovjetrepubliek Letland” in 1964, omzeggens een kopie van
het sovjet-russische B.W.

                                                  
809 Oorspronkelijke titel : Provincialrecht der Ostseegouvernements. Dritter Theil. Privatrecht: Liv-, Est- und
Curlaendisches Privatrecht. Zusammengestellt auf Befehl des Herrn und Kaisers Alexander II. St. Petersburg,
1864.
810 1802–1897, hoogleraar recht van de Baltische provincies aan de Univ. van Tartu (Estland).
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Na de onafhankelijkheid werd de overgang naar een markteconomie ook juridisch georganiseerd. In 1993
werden het BW en de grondboekwet van 1937 met enkele wijzigingen (met name wijzigingen in het
familierecht) terug in werking gesteld, met vooral voor de herprivatisering van land een belangrijke
overgangsregeling (Wet tot invoering van de grondboekwet). Land werd in beginsel teruggegeven aan de
vooroorlogse eigenaars (zie hoger). In 1999 werd een Wet consumentenrecht ingevoerd. Vervolgens werden ook
vele handelswetten ingevoerd, die in 2000 hervormd werden en gebundeld werden in een Wetboek van
koophandel, dat op 1 januari 2002 in werking is getreden.

2.20.3.  Politieke instellingen en positie van de grondwet

2.20.3.1.  Verhouding der machten; directe democratie

Letland is een parlementaire republiek, gegrond op de volkssoevereiniteit. De wetgevende macht berust,
behoudens de directe democratie, bij de Saeima, een rechtstreeks (evenredig kiesrecht) verkozen parlement
bestaande uit één kamer. De president of 1/3 van de volksvertegenwoordigers kunnen een alarmbel instellen en
een goedgekeurde wet 2 maanden opschorten (tenzij ze met een 2/3 meerderheid dringend is verklaard). Als in
die periode 1/10 van de kiezers het vragen, moet er een referendum worden gehouden, tenzij de wet herstemd
wordt met een 3/4 meerderheid (art. 72 GW) of het om een internationaal verdrag, een begrotingswet e.d. gaat.
Meer in het algemeen kunnen 10 % van de kiezers steeds een referendum eisen over een door hen voorgestelde
wets- of grondwetswijziging (art. 78 GW).

De uitvoerende macht berust in theorie bij de president, maar die is politieke niet verantwoordelijk en kan niets
zonder de handtekening van Minister-president of bevoegde minister. De president wordt verkozen door het
parlement. Hij draagt de Minister-president voor, doch deze moet, zowel als alle Ministers, het vertrouwen van
het Parlement hebben. In de tijd tussen 2 parlementaire zittijden zijn ze bevoegd dringende aangelegenheden bij
wetskrachtige verordening te regelen (met een hele reeks uitzonderingen en beperkingen, zie art. 81 GW; in
recente jaren verstrengd).

2.20.3.2.  Grondwet en grondwetswijziging

De basisregels zijn gevat in een formele grondwet, in 1922 opgesteld en in 1993 na amendering terug in werking
gesteld.

De grondwet kan gewijzigd worden met een 2/3 meerderheid (mits de stemming 2 x bevestigd wordt); voor een
wijziging van staatsvorm of officiële taal is een referendum vereist. De grondwet kan ook bij referendum worden
gewijzigd, en zoals gezegd kunnen 10 % van de kiezers steeds een referendum eisen over een door hen
voorgestelde grondwetswijziging (art. 78 GW).

2.20.4.  Gerechtelijke instellingen

De rechterlijke macht bestaat uit 3 niveaus: districtsrechtbanken, gewestrechtbanken en een Hoogste
Gerechtshof. Benoemingen van rechters behoeven de instemming van het parlement.

Door een grondwetswijziging van 1996 werd ook een Grondwettelijk Hof opgericht. Het bestaat uit 7 rechters
die voor een periode van 10 jaar verkozen worden door het parlement (waarvan 2 op voordracht van de regering
en 2 op voordracht van het Hoogste Gerechtshof). Het toetst wetten en andere rechtsakten (verordeningen) aan
de Grondwet en kan ze nietigverklaren, althans op verzoek van bepaalde staatsorganen (de president, een
minister, 1/3 van de parlementsleden, de procureur-generaal en de gemeenteraden).

2.20.5.  Grondrechten

De grondrechten bevonden zich oorspronkelijk in een aparte constitutionele wet, die in 1998 in de Grondwet
werd geïntegreerd als hoofdstuk VIII. Het eerstgenoemde grondrecht is het recht van eenieder om zijn rechten te
kennen ! Verder gaat het om de klassieke burgerlijke en politieke rechten, enkele economische rechten, en recht
op sociale zekerheid en op onderwijs. Andere zgn. sociale grondrechten worden zoals in vele landen als
opdrachten van de overheid (en niet als subjectief recht) verwoord.

2.20.6.  Privaatrecht, familierecht, recht van de burgerlijke samenleving
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Het B.W. van 1937, terug in werking gesteld in de periode 1992/1993, is sterk beïnvloed door het Duitse recht,
maar heeft geen Algemeen Deel naar Duits model. Het bestaat dan ook uit 4 boeken: 1. Familierecht (terug in
werking 1-9-1993), 2. Erfrecht (terug in werking 1-9-1992), 3. Zakenrecht (terug in werking 1-9-1992) en 4.
Verbintenissenrecht (terug in werking 1-3-1992). Het grondbeginsel van de goede trouw in de uitoefening van
rechten en vervulling van plichten wordt vooropgesteld in art 1. In het zakenrecht volgt men een causaal stelsel,
maar zijn er in de regeling van de eigenomsoverdracht toch ook enkele aspecten van het abstractieprincipe.

Sedert 1999 is er een aparte Wet verbruikersrecht (met o.a. de omzetting van de Europese richtlijnen inzake
verbruikersbescherming, waaronder ook die inzake waarborg op consumptiegoederen nr. 1999/44).

Het op 1 januari 2002 in werking getreden Wetboek van koophandel van 2000 bevat gen van het B.W.
afwijkende regels inzake handelscontracten.
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2.21.  Estland

Data: 45.227 km2; 1.341.000 inw. (2004); in 1993 nog 1.526.000, vooral door uitwijking van Russen
verminderd). In 1998 65% Esten, 28 % Russen, 2,54% Oekraïeners, 1,48% Belarussen, 0,92% Finnen, ca. 2 %
andere (Tataren, Duitsers, Letten, Polen, Zweden (op enkele eilanden waar ze tot 1939 in de meerderheid
waren), ca. 4000 Joden). 12,5 % van de inwoners zijn “staatloos” omdat zij noch Est zijn noch een andere
nationaliteit hebben. Meer dan 75 % protestants (lutheraans). De Esten uit de streek van Voro en Seto (een deel
van dat gebied is door Rusland geannexeerd) die grotendeels orthodox zijn, beschouwen hun dialect als een
eigen taal (het Voro of Voro-Seto). De Russen zijn grotendeels geïmmigreerd na de annexatie in WO II, maar er
is ook een reeds veel eerder geïmmigreerde russische minderheid van "oud-orthodoxen" (ca. 90.000 Russen voor
1939).

2.21.1.  Politieke geschiedenis

De Esten zijn geen baltisch, maar een Finno-Oegrisch volk. In de 13e eeuw (1220) ten dele veroverd door
Denemarken (Noord-Estland), deels door Duitse ridders (Lijfland), na 1345 (door aankoop) volledig in handen
van de Duitse orde. Adel en burgerij werden duits, de landbevolking bleef Ests. In 1524 werd de grootmeester
van de Duitse orde protestant en volgt het land.

Na de Lijflandse oorlogen (tussen Rusland, Polen en Zweden) wordt Estland in 1584 een Zweeds hertogdom
(behalve het Zuiden dat bij Lijfland hoorde) en herstelt het van de verwoestingen (van 250.000 naar slechts
70.000 inwoners in de Lijflandse oorlog). In de grote Noordse oorlog (1700-1710) die de bevolking opnieuw tot
één derde reduceerde, wordt het in 1710 veroverd door de russische tsaar Peter de Grote (bekrachtigd in de vrede
van Nystad, 1721). De geschiedenis loopt ten dele parallel met die van Letland (zie hoger). De lokale Duitse elite
behield in grote mate de macht. In de 19e eeuw (romantiek) kwal er een nationale Estse herlevingsbeweging.

Op 24 februari 1918 riep Estland zijn onafhankelijkheid uit, wat slaagde door het machtsvacuüm nadat de
Russen door de Duitsers verslagen werden en op hun beurt zich na de nederlaag in WO I dienden terug te
trekken in november 1918. De Russen werden buitengehouden met de steun van Groot-Brittannië en de
Skandinavische landen. De onafhankelijkheid werd door Rusland erkend in 1920 (Vrede van Tartu). Vanaf 1920
functioneerden een eerste Grondwet en nationale rechtbanken, in 1938 werd een nieuwe grondwet aangenomen.
In 1925 kwam er een wet op de cultuurautonomie voor nationale minderheden.

In 1940 werd Estland aangevallen door Rusland en bezet door het Rode leger en geannexeerd, door Duitsland
bezet 1941-44, dan terug door Rusland. er kwam zoals elders in de Sovjetunie een sovjetrepubliek (SSR) met
zeer beperkte autonomie binnen de USSR.

In november 1988 (periode van de “glasnost” in de Sovjetunie onder Gorbatsjov) vaardigde het
deelstaatparlement een soevereiniteitsverklaring uit. In 1989 waren er voor het eerst terug vrije
gemeenteraadsverkiezingen. Op 3 maart 1991 koos meer dan 77 % in een referendum voor onafhankelijkheid
(opkomst 82 %). In augustus 1991 (op de tweede dag van de staatsgreep in Moskou) werd de onafhankelijkheid
uitgeroepen, in september 1991 door Rusland erkend. Vanaf 19 september 1991 kwam de grondwetgevende
vergadering bijeen. Op 28 juni 1992 wordt de nieuwe grondwet bij referendum aanvaard (92 % ja, opkomst 67
%), formeel als een volledige herziening van de grondwet van 1938811. Ook in de onafhankelijkheidsverklaring
wordt er zoals in Letland van uitgegaan dat de Estse staat van voor 1940 hersteld wordt, ontdaan van een
tussentijdse illegale bezetting. Aangezien de Russische annexatie illegaal werd geacht, kregen alleen de Estse
burgers van voor die bezetting en hun afstammelingen automatisch de Estse nationaliteit; andere inwoners (vnl.
migranten uit de Sovjetunie) kunnen deze slechts bekomen door naturalisatie na een examen (houdende kennis
van de Letse taal en lmandskennis).

Ook Estland trad op 1 mei 2004 toe tot de EU.

2.21.2.  Rechtsgeschiedenis

Voor de evolutie vanaf de zeventiende eeuw, zie hoger bij Letland; ook in Estland waren er moderne
hervormingen onder de Zweden, die door de Russen ten dele werden teruggeschroefd. De Zweden richtten in

                                                  
811 In Engelse vertaling te vinden op :
http://www.nc.ee/english/const/The%20Constitution%20of%20the%20Republic%20of%20Estonia.html
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1630 in Tartu een Hooggerechtshof op voor Lijfland en Estland, dat die functie behield tot in de negentiende
eeuw, en in 1632 een universiteit in Tartu met een rechtsfaculteit (door de Russen gesloten in 1710).

De lijfeigenschap werd opgelegd in de 17E eeuw door de grondeigenaren (Duitstalige adel), afgeschaft door de
Zweden, en weer ingevoerd bij de Russische verovering (officieel bekrachtigd in 1739). De dorpsheren hadden
ook volledige rechtsmacht en politiebevoegdheid binnen hun domeinen. Volgens de de "Rosen-declaratie" van
1739 konden de landeigenaren boeren konden kopen en verkopen, huwelijken tegenhouden en opleggen, en
lijfstraffen opleggen. Uiteindelijk werd deze lijeigenschap zoals in Letland pas afgeschaft in 1816 (Estland) c.q.
1819 (Lijfland) (zie hoger). In de jaren 1849-1860 kregen de boeren door nieuwe wetgeving het recht de
bewerkte landerijen aan te kopen, wat op betrekkelijk grote schaal gebeurde.

Ook in Estland (samen met Lijfland en Koerland, d.i. Letland) werd in 1845 het Russisch strafwetboek
ingevoerd, en omgekeerd eveneens in 1864 het Wetboek privaatrecht voor de Baltische provincies ingevoerd,
althans voor de hogere standen. Ook hier werd het standenonderscheid afgeschaft bij de onafhankelijkheid en het
wetboek toepasselijk op iedereen.

In de jaren 1930 werd een ontwerp B.W. opgesteld en afgewerkt, maar niet in het parlement besproken voor de
russische annexatie (1940) en dus nooit ingevoerd.

Zoals in Litouwen en Letland kwam er een socialistisch “B.W. van de Sovjetrepubliek Estland” in 1964,
omzeggens een kopie van het sovjet-russische B.W.

In 1989 werd een eerste landbouwhervorming doorgevoerd met terugkeer van de collectieve landbouw naar de
familiale landbouw, een privatisering die niet op de eerste plaats op restitutie aan de vroegere eigenaars was
gebaseerd (Estland was toen nog een Sovjet-republiek) (Taluseadus of Landbouwwet van 1989). Op 16 mei
1990 nam het Parlement een verklaring aan waarbij een eigen rechtssysteem werd hersteld, wel met behoud van
de bestaande Sovjetwetgeving van voor die datum, maar met de bepaling dat bij herziening van het recht men in
beginsel zou uitgaan van het recht van voor 1940 (en dus wat betreft het privaatrecht het ontwerp-B.W. van
1940); in werkelijkheid gebeurde dat maar in beperkte mate (zie hieronder). Privé-eigendom werd in ere hersteld
(1990). Na de formele onafhankelijkheid (1991) vond er eerst en vooral een landhervorming plaats, waarbij de
collective landbouwbedrijven werden opgedoekt en het land in beginsel werd teruggegeven aan de vooroorlogse
eigenaars, subsidiair schadevergoeding werd toegekend (in geval van verkrijging door een derde te goeder
trouw, publiek gebruik of belangrijke wijziging van de aard van het goed), en met neen bescherming van de
bewoners als huurders (Wetten van 1991 en 1992). Een markteconomie werd ingevoerd en wetboeken werden
opgesteld ter vervanging van de sovjetwetboeken (waaronder het Zakenrecht als eerste deel van het B.W. werd
ingevoerd in 1993, om aldus de privé-eigendom terug behoorlijk wettelijk te regelen). Het publiekrecht werd
principieel gericht op het Duitse en Oostenrijkse recht, het burgerlijk recht is eveneens duidelijk op het Duitse
gericht.

Het B.W. en handelsrecht werd in fazen afgewerkt en ingevoerd vanaf 1993 (zie verder). Op 6 juni 2001 werd
een nieuw Strafwetboek uitgevaardigd, geïnspireerd door het Duitse strafrecht en de nieuwe Franse Code pénal.

2.21.3.  Politieke instellingen; normenhiërarchie

2.21.3.1.  Verhouding tussen de machten; eenheidsstaat

Estland is een democratische republiek gegrond op de volkssoevereiniteit (§ 1 GW), en georganiseerd volgens
een scheiding van en evenwicht tussen machten (§ 4 GW). Het is meer bepaald een parlementaire democratie.
Het is ook een eenheidsstaat (§ 2 GW). Conform het beginsel van de volkssoevereiniteit wordt éérst de inspraak
van de bevolking besproken in Hoofdstuk III, vooraleer de klassieke staatsmachten in de volgende hoofdstukken
ter sprake komen.

De wetgevende macht berust bij  de “Riigikogu”, een parlement van  één kamer, rechtstreeks verkozen volgens
een evenredig kiesstelsel (§ 60 GW). De bevoegdheden ervan worden opgesomd in § 65.

De uitvoerende macht bij de regering. De Minister-President wordt voorgedragen door de president van Estland
en bevestigd door parlement. Alle ministers moeten individueel het vertrouwen van het parlement hebben.

De president van Estland wordt verkozen door het parlement, en heeft min of meer de klassieke bevoegdheden
van een parlement in een parlementair stelsel (opgesomd in § 78 GW). Daarnaast kan hij ook een wet die hij
ongrondwettig acht aan het Grondwettelijk Hof voorleggen vooraleer ze af te kondigen (§ 107 GW).
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De Este Grondwet kent ook de interessante instelling van de Kanselier, aangesteld voor een termijn van 7 jaar
door het Parlement, met als taak de Grondwettigheid van alle wetgeving te onderzoeken. De Zweedse en Finse
Justitiekanselier hebben ten dele als voorbeeld gediend.  Hij heeft hetzelfde statuut als een Minister, spreekrecht
in regering en Parlement en een vorderingsrecht voor het Grondwettelijk Hof tegen elke regel die hij
ongrondwettig acht en niet binnen de 20 dagen na zijn voorstel in overeenstemming is gebracht met de
Grondwet.

De lokale besturen worden geregeld in § 154-160 GW.

2.21.3.2.   Grondwet, wijziging en toetsing

Al deze basisregels zijn zoals in de meeste landen vastgelegd in een formele grondwet (1992, zie hoger). De
basisbeginselen van Hoofdstuk I (§§ 1-7) kunnen enkel door middel van een referendum worden gewijzigd.
Voor de andere bepalingen bestaan er 3 mogelijkheden:
- ofwel bij referendum (§ 164 GW), waarvoor wel een 3/5 meerderheid van het parlement is vereist
- ofwel met een 4/5 meerderheid, indien het Parlement de wijziging dringend acht (§ 166 GW)
- ofwel mist een goedkeuring bij gewone meerderheid door het Parlement, gevolgd door een 3/5 meerderheid in
het volgende Parlement.

De grondwettigheidstoetsing is niet voorbehouden aan een bijzonder Hof. Volgens § 152 I GW kan élke
rechtbank wetten toetsen aan de Grondwet. De vernietigingsbevoegdheid (objectief contentieux) komt toe aan
het Hoogste Gerechtshof (§ 152 II GW).

2.21.4.  Gerechtelijke instellingen

De rechtscolleges zijn ingericht op 3 niveau’s: eerste aanleg, met afzonderlijke administratieve rechtbanken;
hoger beroep; en een Hoogste gerechtshof (met cassatiebevoegdheid).

De rechters van het Hoogste Gerechtshof worden gekozen door het Parlement op voordracht van de voorzitter
van dat Hof, de voorzitter op voordracht van de president van Estland.

2.21.5.  Grondrechten en grondwettelijke waarden; rechtsbronnen

Hoofdstuk II van de Estische grondwet handelt over “fundamentele vrijheden, rechten en plichten”. Het bevat op
de eerste plaats regels over rechtsbescherming in het algemeen, klassieke vrijheidssrechten en bepalingen over
sociaal-economische of culturele rechten en vrijheden. De kataloog is in die zin evenwichtiger dan in de meeste
grondwetten dat het ook de basisbeginselen van het privaatrecht een grondettelijke rang geeft, zodat die niet
formeel op een lager niveau staan dan de andere grondwaarden. Zie bv. § 25 GW voor grondbeginselen van
onrechtmatige daad (een bepaling gelijkaardig aan art. 1382 CC, maar dan wel in de grondwet)), § 27 GW voor
basisbeginselen van familierecht (bescherming van het gezin als de grondslag van de samenleving, gelijkheid
van echtgenoten, recht en plicht van de ouders hun kinderen op te voeden, zorgplicht tussen gezinsleden), § 31
voor de vrijheid van onderneming, § 32 voor de basisbeginselen van eigendomsrecht, § 39 voor het auteursrecht,
e.d.m.
Verder waarborgt § 39 eenieders recht op nationale identiteit.

De algemeen erkende beginselen van het volkenrecht maken deel uit van het Estse rechtsstelsel (§ 3 GW).
Internationale verdragen kunnen slechts gesloten worden als ze niet strijdig zijn met de Grondwet (§ 123 I GW);
maar internationaal recht heeft wel voorrang op het andere interne recht (§ 123 II GW).

2.21.6.  Privaatrecht familierecht, recht van de burgerlijke samenleving

Het nieuwe B.W. is in wezen (en bewust) gebaseerd op het recht van de Duitstalige landen, net zoals het oude
Baltische wetboek van 1864. De auteurs hebben zich behalve op het oude wetboek dus vooral gebaseerd op
Duits, Zwitsers en Oostenrijks recht, maar soms ook oplossingen overgenomen uit andere rechtsstelsels (Nl, F,
It, Fin, Zweden, Quebec, zelfs Louisiana) en vooral uit reeds eengemaakt recht. Het werd in stappen ingevoerd.
Het bestaat naar pandektistisch (Duits) model uit 5 delen: een algemeen deel, familierecht, erfrecht, zakenrecht
en verbintenissenrecht. Het eerst ingevoerde deel was het zakenrecht (in werking 1-12-1993). Vervolgens kwam
het Algemeen deel (in werking 1 september 1994), het Familierecht (in werking 1 januari 1995),  het Erfrecht (in
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werking 1 januari 1997) en tenslotte het Verbintenissenrecht (Wet van 29 juni 2001, in werking 1 juli 2002)812,
eveneens sterk Duits (prof. Peter Schlechtriem was een van de auteurs), maar ook met integratie van het Weens
kooprecht in het B.W. en zeer duidelijke invloed invloed van de Unidroit Principles en de Principles of European
Contract Law; ook de Europese richtlijnen inzake consumentenbescherming zijn erin geïntegreerd.

Er is ook een nieuwe Faillisementswet van 1992, een nieuw Wetboek van koophandel uit 1994 (in werking 1
september 1995), doch enkel met aanvullende onderwerpen (voornamelijk vennootschappenrecht; geen
afwijkend recht voor handelstransacties)813, en een reeks bijzondere handelswetten, een nieuwe
Arbeidsovereenkomstenwet van 1992, enz814.

Het zakenrecht is geïnspireerd op het oude Baltische wetboek van 1864 en nog steeds erg “geleerd” (handboek-
achtig)815; in het zakenrecht is het Duitse Abstraktionsprinzip ingevoerd (als enig land in Oost-Europa). De
overdracht van roerende zaken volgt het BGB (zakelijke overeenkomst en traditio), evenals het stelsel van
onroerend goed (grondboekstelsel, met dat detail dat in Estland de inschrijvingen in het grondboek ook
samenvattend gepubliceerd worden in het Staatsblad !).

                                                  
812 Integraal in Engelse vertaling op http://www.pangaliit.ee/legal11.htm
813 In het Engels te vinden op op http://www.fifoost.org/estland/recht/commercial_code.
814 De meeste wetgeving is in Engelse vertaling te vinden via http://www.legaltext.ee/endefault.htm.
815 Law of property Act 1993, in het Engels te vinden op http://www.fifoost.org/estland/recht/lawofproperty.


