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Afdeling 3.   Noordse of Skandinavische landen816

Alhoewel het Scandinavische recht er wel enkele kenmerken gemeenschappelijk mee heeft, is
het noch bij de Anglo-Amerikaanse, noch bij de continentale rechtsfamilie onder te brengen.
Deze landengroep heeft juridisch een vrij aparte ontwikkeling gekend.

3.1.  Politieke geschiedenis

Skandinavië werd grotendeels bewoond door Germaanse volkeren. Vanaf de 8e eeuw
speelden zij een grote rol in de scheepvaart en handel, als Vikings. Ze domineerden de
Russische rivieren tot aan de Zwarte Zee (en stichtten onder meer de handelssteden
Holmgarder (later Nowgorod) en Koenugarder (later Kiew) in de 9e eeuw, zie Rusland). In de
9e eeuw koloniseerden ze een groot deel van Engeland (de "Danelaw", d.i. gebied onder
Deens recht) en Schotland, en veroverden ze Normandië, waar ze de soevereiniteit van de
Frankische koning erkenden (en verfransten). Vanaf de 9e eeuw kregen grotere koninkrijken
(al dan niet erfelijk), zoals Noorwegen en Denemarken, vorm, en later Zweden.

3.1.1.  Denemarken

Data: 4.094 km2; 5.368.000 inw (2002) (ca. 120/km2), wv ca. 265.000 vreemdelingen (1997); kleine Duitse
minderheid (20.000). 86 % Lutheraans (Staatskerk), ca. 84.000 moslims (vnl. Turks en Iraans), 40.000
katholieken, 16.000 Getuigen van Jehova, tussen 3 à 8.000 joden, ca. 1500 Roma.

Denemarken heeft een ononderbroken onafhankelijkheid en monarchie sedert de 9e eeuw. Het
ging wel formeel om een kieskoninkrijk, waarbij de koning werd verkozen door de Rijksraad
(curia).

In 1397 werd de Unie van Kalmar gesloten, die een confederatie instelde tussen Denemarken-
Noorwegen en Zweden-Finland onder de Deense kroon (Zweden scheurde zich terug los in
1523). In dit koninkrijk speelde de Statenvergadering een beperkte rol. Belangrijker was de
Rijksraad, bestaande uit de adellijke en bisschoppelijke raadgevers van de koning, en de
hoogste ambtenaren, nl. de Drost (opperrechter of hoofd van de justitie), Kansler (kanselier),
Hofmester (schatmeester), de Marsk (maarschalk) en de Rigsadmiral (hoofd van de vloot).

                                                  
816 Literatuur, zie o.m. Danish Committee on Comparative law, Danish and Norwegian Law A general survey,
Kopenhagen 1963; S. STRÖMHOLM e.a., An Introduction to Swedish law, 2 delen, Kluwer 1981; M.
BOGDAN e.a., Swedish law in the new millenium, Norstedts 2000; J. UTTILA e.a., The Finnish legal system,
Helsinki 1966.
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Na een korte burgeroorlog om de troonopvolging (1534-1536) voerden de koning en de
Staten de Lutherse reformatie in als staatsgodesdienst en werd de kerk genationaliseerd tot
staatskerk. De konig versterkte zijn macht en bouwde een centrale administratie uit.

De konig slaagt er in 1660-1661 in een nieuwe constitutie door te drukken die de privilegies
van de adel inperkte en van Denemarken een min of meer absolute monarchie maakte. De
centrale administratie bestond uit 5 "colleges" (Ministeries) (kanselarij, financiën, leger en
vloot en als nieuw ministerie koophandel), waarvan de hoofden de Geheime Raad vormden
die het land in feite regeerden. Als hoogste rechtscollege werd er buiten de koninklijke raad
een apart Hooggerechtshof opgericht (1661), waarvan de koning wel het voorzitterschap had.
Het recht werd eengemaakt en gecodificeerd in 1683 (zie verder).

In de loop van de 18e eeuw werden de rechtbanken onafhankelijk van de uitvoerende macht
en kregen adel en burgerij terug inspraak in het beleid.

Toen in 1848 zowat overal in Europa revolutie uitbrak vond er een "burgerlijke" revolutie
plaats en werd de absolute monarchie afgeschaft en een grondwetgevende vergadering
ingesteld. Denemarken kreeg een erg democratische Grondwet in 1849 (afschaffing absolute
monarchie, invoering van een klassieke Trias politica, een parlement met een
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tweekamerstelsel (een getrapt verkozen Senaat of “Landsting” en een rechtstreeks verkozen
“Folketing”), grondrechten, zeer ruim geformuleerd mannenstemrecht817).

Na een nederlaag en groot gebiedsverlies aan Pruisen in 1864-1866 kwam er een nieuwe
Grondwet (waarin het algemeen stemrecht wat werd teruggeschroefd). Sinds 1901 werd
aanvaard dat een regering het vertrouwen van het parlement nodig heeft. In 1916 werd de jury
ingevoerd voor ernstige en politieke misdrijven. Die Grondwet werd meermaals gewijzigd
(invoering evenredig kiesstelsel en algemeen stemrecht voor mannen en vrouwen in 1919).

In 1920 was Denemarken een van de eerste landen die grondwettigheidstoetsing door de
rechter invoerde (dat bestond in Europa voorheen alleen in beperkte mate in Noorwegen
(1863/1890) en Griekenland (1847); in 1920 volgde ook Oostenrijk), en wel door de gewone
rechter (naar amerikaans model).

Een ontwerp van nieuwe Grondwet werd in 1939 bij referendum afgewezen. De Grondwet
werd tenslotte vervangen door een nieuwe in 1953818 (afschaffing van de Senaat en invoering
eenkamerstelsel; verantwoording van de regering jegens het parlement formeel ingeschreven).
In 1973 is Denemarken toegetreden tot de EG, maar het behoudt daarin een apart statuut met
meer autonomie dan de andere lidstaten.

3.1.2.  Noorwegen.

Data: 323.877 km2 (met Spitsbergen en Jan Mayen 385.000); 4.504.000 inw (2001); Erkende minderheden: ca.
21.000 Sami, 12.000 Finnen (Kvener of Kvens), 2000 Joden, 3000 Roma; 2 Noorse talen (Bokmal & Nynorsk).
88% lutheraans, ca. 42.000 katholieken en 62.000 moslims.

Noorwegen ontstond door de eenmaking van regionale vikingsstaatjes (graafschappen) op het
einde van de 9e eeuw als eengemaakt koninkrijk (onder Harald Finehair (860-930), die alle
grond onder de kroon bracht819). In de 14e eeuw had het zwaar te leiden onder de pest, ten
gevolge waarvan omzeggens de hele aristocratie uitstierf. In 1380 kwam het (met Ijsland)
onder de Deense kroon. Noorwegen werd  officieel geïncorporeerd in Denemarken in 1536,
jaar waarin ook de kerk werd genationaliseerd tot lutherse staatskerk). Het bleef aldus deel
van Denemarken tot 1814.

In 1814 kwam Noorwegen in een soort federatie/confederatie met Zweden terecht. De
Riksforsammlingen (nationale vergadering) kondigde wel een eigen Grondwet af op 17 mei
1814.

Deze Grondwet van 1814820, de oudste nog in werking zijnde grondwet van Europa (en na de
amerikaanse de oudste in werking zijnde ter wereld) (voor 1974 was het de Zweedse van
1809), was voor die tijd erg vooruitstrevend en stelde een democratisch “beperkte” monarchie
is (Noorwegen kenden geen aristrocratie, zodat die ook geen bijzondere positie behield zoals
in de meeste andere Europese grondwetten van die tijd). Ze is geïnspireerd op grondwettelijke
verworvenheden in Engeland, de VS en Frankrijk maar overigens vooral ook de uitdrukking
van Noorwegens nationale identiteit (en herkregen statelijkheid, zij het wel onder de Zweedse

                                                  
817 Ondanks de beperkte uitzonderingen (knechten, behoeftige steuntrekkers, veroordeelden) kon in feite maar
ca. 14 % van de volwassen bevolking (dus ca. 28 % van de mannen) stemmen.
818 In Engelse vertaling te vinden op http://www.um.dk/english/danmark/danmarksbog/kap1/1-9.asp
819 Zie http://www.fordham.edu/halsall/source/930harald-laws1.html.
820 Op http://www.uni-kassel.de/~dippel/rmc_web/constitutions/NO-00-1814-05-31/_menu/const_ed_1.htm of
op http://www.hist.uib.no/kjelder/consti.htm



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2006

336

kroon). Ze bevat een beperkte catalogus van grondrechten. Noorwegen kreeg een eigen
parlement, en een eigen Hooggerechtshof. Sedert 1814 wordt ook de bevoegdheid van de
rechter tot controle op administratieve beslissingen aanvaard (waar onder Deens recht toen
enkel een klacht mogelijk was bij de hogere overheid, en in Zweden dit de bevoegdheid was
van een apart rechtscollege).

Sinds 1890 - eigenlijk al sinds 1863 - wordt aanvaard dat de rechter wetten kan toetsen aan de
Grondwet821. In de late 19e en vroege 20e eeuw (tot 1918) werden zo meerdere wetten die de
vrijheid van handel beperkten ongrondwettig verklaard (vgl. dezelfde tendens in die periode
in de VS)822.

Sinds 1884 moet de regering het vertrouwen van het parlement hebben, en niet alleen van de
koning, en werd Noorwegen dus een echte parlementaire democratie. Wel zijn
minderheidsregeringen (gedoogd door een meerderheid) sinds de jaren 1960 courant in
Noorwegen.

Nadat de confederatie met Zweden steeds losser werd, verklaarde Noorwegen zich
uiteindelijk in 1905 onafhankelijk van Zweden.

Noorwegen is lid van de Europese Economische Ruimte (EER), waardoor het de Europese
rechtsharmonisatie heeft overgenomen, maar een toetreding tot de EG/EU werd tweemaal
verworpen in een referendum.

3.1.3.  Zweden

Data: 450.000 km2, 8.900.000 inwoners. Erkende minderheden : Sami (Lappen, ca. 15.000), Finnen, Meänkieli
(Tornedaler Finnen) (beide vorige samen ca. 215.000), Joden, Romani Chib (zigeuners). 82% Evangelisch-
lutheraans, ca. 147.000 katholieken, 100.000 orthodoxen (vnl. Serviërs, Grieken), ca. 200.000 moslims (vnl.
Turken), 16.000 joden.

Zweden (Sverige < Svea Rige, Zwedenrijk) verschijnt als koninkrijk op het einde van de 11e

eeuw. Het was een kieskoninkrijk (dus eigenlijk een adelsrepubliek; de aristocratie heeft
eeuwenlang een grote rol gespeeld). Voor 1350 was het veeleer een federatie dan een
eengemaakt koninkrijk. Vanaf 1275 werd de Rijksraad of Senaat als vergadering van de hoge
adel (magnaten) een permanente instelling, met daarbij ook de ambten van Drost
(grootmeester of opperrechter) en Kansler (tot 1530 steeds een bisschop, vgl. Engeland); uit
deze raad ontstond later de regering.

Ca. 1350 had het reeds een geschreven Grondwet, de Landslag opgesteld onder koning
Magnus Eriksson (en licht herzien in 1442). Deze bevatte reeds de regels over de verkiezing
van de koning, zijn verplichtingen, zijn recht belastingen te heffen, de verkiezing van
raadslieden en de werking van de raad van State (regeringsraad). Het koninkrijk was uniform
georganiseerd in provincies en deze in parochies (härad, meervoud härader, Eng. hundreds).
In de 14e eeuw werd ook de resterende lijfeigenschap afgeschaft.

In 1397 werd Zweden (met Finland) met Denemarken (en Noorwegen) onder de Deense
kroon verenigd in de Unie van Kalmar. Zweden scheurde zich echter terug los in 1523

                                                  
821 Zie onder meer C. SMITH, "Judicial Review of Parliamentary Legislation: Norway as a European Pioneer",
http://www.hoyesterett.no/artikler/2694.asp.
822 Nadien was er meer judicial restraint; eerst in 1976 werd voor het eerst terug geoordeeld dat het
eigendomsrecht te zeer door een wet werd ingeperkt.



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2006

337

(opstand onder leiding van de Vasa-dynastie). De monarchie werd formeel erfelijk in 1544 en
tegelijkertijd (1544) werd het lutheranisme staatsgodsdienst.

Zweden werd in de 17e eeuw een efficiënt georganiseerde en daardoor ook militair en politiek
machtige staat. Door de inspraak van de Rijksdag bestaande uit de 4 standen (naast de adel,
geestelijkheid en burgerij had de boerenstand een aparte vertegenwoordiging) was er een
grotere nationale eenheid dan elders.

De grote bestuurlijke hervormingen waren vooral het werk van de rijkskanselier graaf Alex
Oxenstierna823:
- Hij slaagde erin de hoge adel in rijksdienst te krijgen als ambtenaren.
- Na de dood van koning Gustav Adolf stelde kanselier Oxenstierna, als regent over
kroonprinses Kristina, in 1634 een nieuwe constitutie op, nl. Het “Instrument betreffende de
regering”824; in beginsel verving het de oude Landslag niet; als basiswet inzake politieke
instellingen is het één van de oudste in zijn soort.
- Het centraliseerde het bestuur in sterke mate in Stockholm; het land werd ingericht in län
(graafschappen of provincies) die onder leiding kwamen van een gouverneur als ambtenaar
van het centraal bestuur (in plaats van de oude landsskap of historische regio's).
- De Senaat of Rijksraad werd een echte regering, in de schoot waarvan er 5 Ministeries
kwamen geleid door een topambtenaar (een soort minister) (nl. de Riksdrost - tegelijk
opperrechter en justitieminister -, de Riksmarsk of rijksmaarschalk, de Riksamiral, de
Rikskansler en de Riksskattmästare - rijksschatmeester of minister van financiën; vgl. hoger
in de Unie van Kalmar); het was het hoogste bestuurlijke zowel als gerechtelijk orgaan.
Zweden kreeg aldus de meest efficiënte en gecentraliseerde administratie van Europa.
- Vanaf 1620 werd ook een rijksonderwijs ingericht in de vorm van gymnasia (en er werd
naast de bestaande universiteiten ook een nieuwe opgericht in  Tartu, nu in Estland).

                                                  
823 graaf Axel Oxenstierna (16 juni 1583, 28 augustus 1654), studeerde in Rostock, Jena en Wittenberg, lid  van
de Riksrådet vanaf 1606 en van de regeringsraad in 1611, 1612 rijkskanselier (Rikskansler), gouverneur-generaal
van Lijfland (Riga) 1622 en van Zweeds Pruisen in 1626. Na de meerderjarigheid van Kristina, die koningin
werd in 1644, kwam hij met haar in conflict. In 1645 werd hij kanselier van de Universiteit Uppsala.
824 http://sv.wikisource.org/wiki/Regeringsform_1634. Ook de meeste latere constitutionele teksten zijn te
vinden op http://sv.wikisource.org/wiki/Wikisource:Historiska_dokument.
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In 1660 kreeg de Rijksdag een permanent karakter (i.p.v. een vergadering door de koning
samengeroepen wanneer hij zulks wou of nodig had). Vanuit het oogpunt van de koning was
het Instrument echter een akte die door de koning eenzijdig kon worden gewijzigd (strijd om
de absolute monarchie in de 17e eeuw), en deze interpretatie liet hij door de Rijksdag
bekrachtigen in 1680.

Begin 18e eeuw stortte de internationale en militaire macht in elkaar en diende Zweden zich
terug te trekken op het huidige territorium (en Finland). In 1719/1720 (na de dood van Karl
XII) werd tweemaal een gewijzigd “Instrument betreffende de regering” uitgevaardigd, dat
een parlementair regime instelde (zonder eigen autonomie van de uitvoerende macht), en een
basiswet van 1723 regelde de werking van het Parlement (Riksdagslag); In 1766 kwam er een
bijkomende akte met grondwettelijke rang, de wet op de persvrijheid en openbaarheid van
bestuur (met verbod van censuur, behalve in theologische geschriften). Ook in 1766 werd de
eerste parlementaire Ombudsman ingesteld. Tegelijk werd voor het eerst een hiërarchie tussen
wet en grondwet ingesteld en een bijzondere procedure voor wijziging van de grondwet (nl.
goedkeuring door twee opeenvolgende parlementen) ingevoerd. In deze parlementaire periode
was er de facto een tweepartijenstelsel.

Koning Gustav III beknotte de macht van het parlement terug door een staatsgreep in 1772 en
gaf in een nieuw “Instrument betreffende de regering” de uitvoerende macht (en dus de
Koning en zijn regering, nu Staatsraad genaamd) terug zelfstandige bevoegdheid.

In 1789 nam de Koning alle macht over in een tweede staatsgreep en beperkte de privilegies
van de adel (in Förenings- och Säkerhets Acten, d.i. wet op de eenheid en veiligheid). Hij
voerde de scheiding door tussen rechterlijke en uitvoerende macht in, door de inrichting van
de Konungens Högsta Domstol (Hooggerechtshof) als afgesplitst van de regering (de
Staatsraad).

In 1809 werd de volgende koning (Gustav IV Adolf), na een nederlaag tegen Napoleon en het
verlies van Finland aan de Russische tsaar, afgezet,
- er werd een nieuw “Instrument betreffende de regering” opgesteld825 en
- een nieuwe versie van de andere basiswetten (nieuwe Wet op de Troonopvolging 1809 en
nieuwe Wet op de persvrijheid en openbaarheid van bestuur 1810  en vervolgens 1812, met
daarin het cascade-systeem dat ook in art. 25 II van de Belgische Grondwet van 1831 werd
ingevoerd; in 1815 werd ook de jury ingevoerd voor perszaken).
- In 1809 werd ook de instelling van de Ombudsman terug ingevoerd.
De Franse maarschalk Bernadotte werd tot nieuwe kroonprins gekozen en zou de kinderloze
Karel XIII, die hem intussen adopteerde, opvolgen in 1818.

Het Instrument van 1809, gebaseerd op de scheiding der machten (en dus niet zuiver
parlementair zoals voor 1772) bleef gelden tot in 1974, toen een nieuw Instrument werd
afgekondigd, maar werd vaak gewijzigd. Het oude vierstanden-parlement werd in 1866
vervangen door een tweekamerstelsel, dat op zijn beurt in 1969 vervangen werd door een
eenkamerstelsel. Kieshervormingen in 1909-1921 leiden tot algemeen enkelvoudig stemrecht,
ook voor vrouwen, en een evenredig kiesstelsel. De facto is Zweden sindsdien een zuiver
parlementaire staat, al werd dit eerst in 1974 in de Grondwet bekrachtigd (met het
terugschroeven van de positie van de koning).

                                                  
825 http://sv.wikisource.org/wiki/Regeringsform_1809#.C2.A7114
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Het Instrument van 1974 is ook nadien nog frekwent gewijzigd (ondanks de eerder zware
procedure voor grondwetsherziening, zie verder). Op 1-1-1995 trad Zweden toe tot de EU.

3.1.4.  Finland

Data: 338.139 km2; 5.183.000 inw (2002), ca. 300.000 Zweedstaligen. Zweeds is de tweede nationale taal.
Andere erkende minderheden : Sami (6.000), Roma (5.000), ca. 1000 Tataren. 86% Lutheranen, 57.000 Fins-
orthodoxen

Finland ontwikkelde zich i.t.t. Denemarken, Noorwegen en Zweden niet tot een Middeleeuws
koninkrijk en kwam vanaf de 12e eeuw geleidelijk onder Zweeds gezag (en met Zweden van
1397 tot 1523 in de Unie van Kalmar onder Denemarken), dit tot 1809. De burgerij werd voor
een belangrijk deel zweedstalig (nu nog 6 % van de bevolking). Voor de geschiedenis tot
1809, zie dus Zweden.

In 1809 kwam het onder de Russische kroon als apart Groothertogdom. Het behield een
aparte grondwet, nl. de (vrij autocratische) Zweedse “Instrumenten betreffende de regering”
van 1772 (en wijzigingen van 1789). Het had wel een eigen regering en hooggerechtshof
(twee afdelingen van de zgn. “Senaat”, naar de Russische term voor een dergelijke
koninklijke Raad), maar geen eigen parlement voor 1863 (toen kwam er een vier-standen-
parlement (vgl. hierboven Zweden), dat evenwel toch onder controle van de tsaar bleef, die
naar het einde van de 19e eeuw toe Finland zwaar probeerde te russificeren). Ondanks
pogingen tot inlijving door Rusland behield Finland dus de hele tijd zijn eigen instellingen,
munt en rechtsstelsel. Na de invoering van de constitutionele monarchie in Rusland (1905)
kwamen er ook verregaande democratische hervormingen in Finland. In 1906/1907 kreeg het
een nieuwe grondwet, waarbij het vier-standenparlement vervangen werd door een
éénkamerstelsel met algemeen mannen- en vrouwenstemrecht (tweede land ter wereld waar
vrouwen stemrecht kregen).

Het werd in 1917 onafhankelijk en kreeg in 1918 een Hooggerechtshof en een Hoogste
Administratief Hof en  in 1919 een nieuwe Grondwet (opnieuw “Instrument betreffende de
regering” genoemd). Daar is wel een hevige ideologische strijd en zelfs een beperkte
burgeroorlog aan voorafgegaan tussen burgerij en arbeidersklasse (de eersten wensten vooral
een sterke regering en zo weinig mogelijk particratie; de anderen een zo groot mogelijke
inspraak van het volk), waardoor de grondwet een compromis werd en tegelijk door zijn
vaagheid een grote flexibiliteit had. In ieder geval was de grondwet van 1919 gegrond op de
volkssoevereiniteit en richtte ze een parlementaire stelsel in, waarbij de regering het
vertrouwen van het parlement moet hebben. De grondwettelijke regeling was verpreid over
meerdere documenten (zoals nu nog in Zweden).

In de periode 1945-1981/2000 had de President een sterke positie en evolueerde Finland naar
een meer presidentieel stelsel (vooral Urho Kekkonen (1956-81) en al veel minder onder
Mauno Koivisto (1982-94). Merkwaardig genoeg ging de invoering van de rechtstreekse
verkiezing van de president (1994) juist gepaard met een terugkeer naar een parlementair
stelsel (allicht doordat de rechtstreekse verkiezing van de president een partijman maakte in
plaats van iemand die boven de partijen stond). De nieuwe Grondwet van 1999 (in werking 1-
3-2000)826 heeft de positie van het parlement duidelijk versterkt. Art. 2 bepaalt nu dat de
soevereiniteit van het volk wordt uitgeoefend via het Parlement (en dus niet via de andere
organen). Voor het eerst ook is de hele constitutionele regeling in één enkele akte opgenomen.

                                                  
826 In Engelse vertaling te vinden op http://www.om.fi/constitution/3340.htm
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Op 1 januari 1995 trad Finland ook toe tot de EU.

3.1.5.  Ijsland

Data: 103.000 km2; 280.000 inw. (2002)

In Ijsland werden de eerste nederzettingen gesticht vanaf 874. In 930 werd het oudste (nog bestaande) Parlement
van Europa, het Althing opgericht, dat tegelijk het oudste rechtscollege was. De Republiek ging echter ten onder
aan het gebrek aan uitvoerende macht en werd in 1262 door de Noorse koning overgenomen bij Verdrag. Ijsland
kwam samen met Noorwegen onder Deens bestuur.

In 1874 kreeg het een eerste Grondwet met een zekere autonomie binnen het Deense koninkrijk. Het kreeg bijna
volledige autonomie in 1918 in personele Unie met Denemarken, en werd in 1944 een republiek met een nieuwe
grondwet827. Sinds 1943 wordt de grondwettigheidstoetsing van wetten aanvaard.

Ijsland is sedert 1992 lid van de Europese Economische Ruimte (EER).

                                                  
827 In Engelse vertaling te vinden op http://government.is/interpro/stjr/stjr.nsf/pages/icelandic_constitution.html
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3.2.  Historische ontwikkeling van het recht828

3.2.1.  Van het ontstaan tot de reformatie

Het inheemse (germaanse) gewoonterecht heeft een belangrijke rol gespeeld. Het heeft zich
hier langer dan in de rest van Europa op zichzelf ontwikkeld. Recht werd gesproken (en
gemaakt) in lokale en regionale volksvergaderingen ((land)Thing resp. Allthing) van de vrije
mannen (vgl. hierboven reeds hun rol als parlement). Zo was er in Zweden in elke parochie
(härad) een häradsting o.l.v. een hoofdman (häradshövding) en in elke provincie (land) een
landsting bestaande uit rechtsmannen (lagmannen).

Vroeger dan andere landen (vanaf de 12de eeuw) was men in Scandinavië al begonnen met het
regionaal neerschrijven van gewoonterecht. In Ijsland waren er fragmentaire optekeningen
gebundeld onder de naam “Gragas”. In Jutland (DK) is er de Jyske Lov van 1241, en 2 andere
compilaties kort nadien; in Zweden waren er in dezelfde tijd regionale optekeningen van
recht. In Noorwegen vaardigde koning Magnus V “Lagabotes” (dat laatste betekekent
rechtshersteller) in 1270 twee compilaties uit (Landslög en Bæjarlög)829. Een door het Althing
geamendeerde versie werd in 1281 in Ijsland uitgevaardigd: het Jónsbók, ingedeeld in boeken
(balker) en hoofdstukken. In deze rechten waren de familie en de dorpsgemeenschap
dominante spelers, zeker wat betreft onroerende eigendom.

Ook de nationale éénmaking van het recht is vrij vroeg tot stand gekomen. Vrij snel was er
een nationaal gezag over heel het land. Juist zoals in het Verenigd Koninkrijk had men
daardoor vrij vroeg in de geschiedenis een relatief unitaire staat. Zoals in Engeland werd de
koninklijke procedure en writs algauw belangrijker dan de oorspronkelijke volksprocedure.
De koninklijke procedure werd algauw een soort beroepsmogelijkheid tegen de
volksrechtbanken. Men is ook vrij vroeg het lokale recht gewoonterecht tezamen met het
wettenrecht gaan compileren in wetboeken.
- In Noorwegen waren er 4 rechtsgebieden, waarvan het recht reeds in 1270 werd ééngemaakt
door Koning Magnus V.
- In Zweden (m.i.v. Finland) compileerde koning Magnus Eriksson ca. 1350 het “Algemeen
Landelijk recht” (recht van de landelijke gebieden) en kort nadien een eengemaakt “Algemeen
Stadsrecht” (recht van de steden; in de handelssteden was een belangrijk deel van de
bevolking Duits (Hanzesteden))830.
- In Denemarken waren er zo slechts 3 rechtsgebieden (sedert de 12e/13e eeuw: Jutland,
Sealand & Skane) met provinciale wetboeken (landskapslove)(eengemaakt 1683).

Dit alles heeft ertoe geleid dat de invloed van het Romeinse recht erg beperkt bleef (vgl.
Engeland), behalve in de nieuwere rechtstakken (delen van het handelsrecht, zoals
faillissement, zekerheden en vennootschappen) en in het contractenrecht. Het feit dat men
centrale rechtbanken had in combinatie met een sterk ingeburgerd recht en nationaal gezag
zorgde ervoor dat men niet hoefde terug te grijpen naar het Romeinse recht.831 Zweden was
dan ook bv. het eerste land waar aan de Universiteiten leerstoelen van nationaal recht (naast
romeins en canoniek recht) werden opgericht (Uppsala 1620).

                                                  
828 Zie o.m. L.B. ORFIELD, The growth of Scandinavian law, Philadelphia 1953
829 Deze  z i jn  o .m.  bewaard  in  de  Hardenberg  Codex  (14e eeuw) ,  z i e
http://base.kb.dk/manus_pub/cv/manus/ManusIntro.xsql?nnoc=manus_pub&p_ManusId=3&p_Lang=main.
830 Het onderscheid tussen stad en platteland is in de rechtspleging (aparte rechtbanken) blijven bestaan tot 1970
!
831 Het Romeins recht werd wel gedoceerd, maar dan als geschiedenis, niet als geldend recht.



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2006

342

3.2.2.  Van de reformatie tot de grote compilaties

3.2.2.1.  Verstatelijking van kerkelijke instellingen en bevoegdheden

Een ander belangrijk aspect was dat bij de invoering van het protestantisme (1536-1544) de
kerk een Staatskerk werd, d.w.z. een onderdeel van de Staat; niet alleen werden de kerkelijke
goederen staatseigendom, maar de kerkelijke taken en activiteiten werden aldus
overheidsactiviteiten en het canonieke recht betreffende die activiteiten werd een deel van het
statelijk recht. Deze kerkelijke activiteiten en regels (bv. onderwijs en welzijnsinstellingen)
vormden de grondslag voor de latere welvaartsstaat832.

3.2.2.2.  Ontwikkeling van het gerecht

De rechtbanken waren oorspronkelijk lokale instellingen (in Zweden de häradsting en
landsting), en bleven dat ook lang in de steden (naar Duits model - de schepenbanken); voor
het platteland richtte de koning koninklijke districtsrechtbanken op. Men kon evenwel nadien
nog een bijkomend hoger beroep doen op de koning zelf. In de 16e eeuw werden de
kerkelijke rechtbanken ingevolge de nationalisering van de kerk eveneens koninklijke
rechtbanken.

Vanaf de zeventiende eeuw werd de beroepsmogelijkheid bij de koning (tegen beslisssngen
van koninklijke (districts-)rechtbanken) overgedragen aan Hoven van beroep (bv. voor
Zweden in 1614 in Stockholm (de Svea Hofrätt), in 1624 in Turku (nu Finland) en in 1634 in
Göteborg (de Göta Hofrätt); een vierde Hof lag in Tartu (Estland)) die enkel uit
beroepsrechters bestonden. Ook dan was er nog een laatste voorziening mogelijk bij de
koning. Ook deze werd behandeld door zijn Raad (namelijk de Riksrad, die de regering was).
Bij de hervorming van 1789 werd deze taak afgesplitst van die Raad en toevertrouwd aan een
apart orgaan, het Zweedse Hooggerechtshof (Konungens Högsta Domstol). Vanaf de
zeventiende eeuw ontstonden er ook al aparte administratieve rechtbanken in Zweden en
Finland (zie verder de huidige toestand) uit een college van de koninklijke kanselarij (of
kamer) (het Kammarkollegium)833, in 1699 omgedoopt tot Kammarrevisionen, en in 1799 tot
Kammarrätt (administratief Gerechtshof)834.

Zoals meestal op het continent waren de beslissingen van de koninklijke rechtbanken niet
publiek gemotiveerd; de motivering werd wel neergeschreven, maar was niet openbaar (en
enkel ter inzage van de koning en regering).

3.2.2.3.  Rechtsleer

Invloedrijk voor de opvattingen over wetgeving was een 16e eeuws boek over de morele en juridische regels
voor de rechter door Olaus Petri, een Zweedse priester-rechtsgeleerde (1497-1552) met 42 maximes uit
inheemse, Duitse, romeinse en joodse tradities.

                                                  
832 Daar waar in Centraal- en Oost-Europa de sociale zekerheid een taak werd geacht van de dorpsheer-
grondeigenaar (Fürsorgepflicht).
833 Anders dan in Engeland werd de kanselarij (Chancery) dus geen rechtscollege dat een van de gewone
rechtbanken afwijkend privaatrecht organiseerde (in Engeland de equity).
834 Sinds 1970 bestaan er in Zweden meerdere dergelijke Hoven, met daarboven een administratief
Hooggerechtshof (Regeringsrätten) opgericht in 1909.
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3.2.2.4.  Wettencompilaties

In de 17e en 18e eeuw werden in de Scandinavische landen de rechtsregels gecompileerd in
geordende gehelen. Het gaat met name om de volgende:
- in Denemarken werd de Danske lov in 1683 afgekondigd door Christiaan IV.
Het hield een eenmaking in van de 3 provinciale rechten en bestond uit 6 boeken (1.
Rechtspleging 2. Geestelijkheid 3. Burgers, handelsrecht en huwelijksrecht, 4. Zeerecht, 5.
Erfrecht en rest van het vermogensrecht, 6. Strafrecht)835.
- in Noorwegen: de Norske Lov van 1604 en 1687.
Deze van 1604 bestaat uit 8 "balken", d.i. boeken836; ze was niet veel meer dan een omzetting
in Deens-Noors van de compilatie van 1270; na 1683 is ze vervangen door de  Norske Lov
van 1687 in 6 boeken837. De Norske Lov  van 1687 is sterk gebaseerd de het Deense, met
slechts enkele instellingen van het oude Noorse recht838.
- in Zweden: de Sveriges Rikes lag (Zweeds Rechtsboek) van 1734.
Deze bestaat uit 9 “balken” (boeken), zoals Boek 1. “over huwelijk” en “over ouders en
kinderen”, Boek II. erfrecht, Boek III. onroerende eigendom, Boek IV. “over bouwen”, V.
Verbintenissenrecht, en verder handelsrecht. Het was een product van de wil om een eigen
nationaal recht uitdrukking te geven aan een eigen nationaal recht, wat ten dele in de inhoud
tot uiting komt. De wet gold ook in Finland (althans met de wijzigingen tot 1814). Zij legde
voor het eerst een motiveringsplicht op voor rechterlijke beslissingen.
- in Ijsland werden in de 18e eeuw delen van het Noorse en Deense recht ingevoerd, en bleef
daarnaast het inheemse recht ten dele bestaan.

Deze compilaties hadden niet de kenmerken van de 19e eeuwse codificatie, die een product
was van een welbepaalde filosofie. Zij omvatten niet enkel privaatrecht, maar allerlei vormen
van recht (ook strafrecht en strafprocedure). Zij hadden niet de bedoeling het oude recht af te
schaffen, noch volledig te zijn, en waren relatief kort. Ze waren ook zeer casuïsistisch en
weinig “geleerd”, en dus alles bij elkaar ook erg lacuneus. Ze waren ten dele het product van
de collecties van rechtspraak (de rapportageplicht voor rechtspraak werd in de 17e eeuw
uitgebreid naar de lagere rechtbanken). Ondanks de romeinsrechtelijke invloed op de
rechtspraak in de 16e en 17e eeuw839 is in deze compilaties bewust zoveel mogelijk voor
inheems recht gekozen, ook qua stijl (erg aanschouwelijk) en terminologie.

3.2.3.  Verdere ontwikkeling in de 18e en 19E eeuw

Het romeinsrechtelijke ius commune werd nooit formeel gerecipieerd, maar speelde een rol
als subsidiaire rechtsbron bij de nadere concretisering van de inheemse (al dan niet
gecompileerde) rechtsregels, zeker vanaf de 18e eeuw. Zoals destijds in Zwitserland is de
beperkte receptie onder meer het gevolg van het “lokale” in plaats van “geleerde” karakter
van de meeste rechtbanken (met uitzondering van de Hoven van Beroep).

De plaats van het wetboek is dan ook tot op vandaag veel minder belangrijk dan in de
romaans-germaanse landen van het continent. Dit komt ook doordat er sindsdien in het

                                                  
835 http://bjoerna.dk/DanskeLov/index.htm.
836 Afgekondigd door koning Christian IV; op http://www.hf.uio.no/PNH/chr4web/chr4home.html.
837 Op http://www.hf.uio.no/PNH/chr5web/chr5home.html.
838 De nog van kracht zijnde delen ervan zijn te vinden op http://www.lovdata.no/all/nl-16870415-000.html.
839 Uit een studie van S. JÄGERSKIÖLD, “Roman influence on Swedish case law in the 17th century”, in F.
Schmidt, Scandinavian studies in law, XI, Almqvist & Wiksell Stockholm 1967, p. 177 v., blijkt dat de rechters
van de Svea Hovrätt in hun interne documenten vrij veel uit het romeins recht citeerden, maar dit nooit lieten
blijken in de publieke documenten (uitspraken).
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privaatrecht nooit nieuwe algemene wetboeken zijn gemaakt840 (wel in het strafrecht en
procesrecht). Het vertrouwen dat het gerecht in staat was waar nodig de lacunes aan te vullen
was groot. Wel is er zeer veel wetgeving en ook jurisprudentie tot stand gekomen om de
leemtes op te vullen en de verouderde bepalingen te wijzigen.

In de zeventiende eeuw was er wel invloed van de Duitse en Hollandse rechtswetenschap (en
dus een klein beetje van het geleerde romeinse recht). Vooral in Denemarken, dat zich over
een deel van Noord-Duitsland uitstrekte, was de Duitse invloed vrij groot. In de achttiende
eeuw was er zoals bijna overal in Europa invloed van de natuurrechtsschool.

In de 19e eeuw nam de Duitse invloed nog toe en was die sterk in heel Skandinavië. Via de
Pandektenwetenschap nam ook de invloed van het geleerde romeins recht toe en werd het
gebruikt om “lacunes” op te vullen. Het rechtsgebied waar dit Romeinse recht – zoals overal –
de sterkste invloed heeft gehad is het verbintenissenrecht. De Duitse invloed in de
rechtswetenschap was zeer groot in de 19e eeuw; in de 20e eeuw was die een stuk beperkter en
nam vooral de Angelsaksische invloed toe.

3.2.4.  Ontwikkelingen in de wetgeving buiten het privaatrecht in de 19e en 20e eeuw

In Noorwegen schreef de Grondwet van 1814 een algemene hercodificatie voor, die slechts gedeeltelijk heeft
plaatsgevonden, met name met een Strafwetboek (Straffelov) in 1841/1842 (door een nieuw vervangen in 1902,
dat o.a. de doodstraf formeel afschafte), een wetboek strafprocesrecht van 1887 (vervangen in 1981,
Straffeprocessloven) en een Wetboek burgerlijke rechtsvordering (Tvistemalsloven) van 1915 (naast een wet op
de gerechtelijke organisatie (Domstolsloven) en een Wet op de tenuitvoerlegging (Tvangsfullbyrdelsesloven),
beiden eveneens uit 1915).

In Denemarken kwam er een Wet op het gerecht in 1916 (Restplejeloven, die ook de burgerlijke en
strafvordering omvatte; in werking 1918) en een Strafwetboek in 1930 (o.a. formele afschaffing doodstraf).

In Ijsland werd een Wetboek burgerlijk procesrecht uitgevaardigd in 1936 (naar Duits en Oostenrijks model).

In Finland kwam er (onder de tsaar) een strafwetboek in 1889 (in werking 1891).

In Zweden werd het gerecht in de 19e eeuw hervormd (met afschaffing van de oude volksrechtbanken door
overheveling van hun rechtsmacht naar de koninklijke districtsrechtbanken, de stedelijke rechtbanken
overleefden wel tot 1971). Er kwam een nieuw boek procesrecht in 1942/1948 (Rättegangsbalken, vernieuwd
1998), met invoering van belangrijke hervormingen in de lijn van de Oostenrijkse-Duitse (mondeling en
onmiddellijk karakter van de procedure e.d.m.). Een nieuw strafrecht werd ingevoerd in 1962 (gewijzigd 1999),
en een nieuw executierecht in 1981 (vgl. hoger).

Skandinavische landen zijn vaak de eerste geweest om te experimenteren met nieuwe vormen van sociale
engineering en socialistische rechtsfiguren, de ene al succesrijker en zinvoller dan de andere. Zo was Finland in
1921 het eerste land dat geldboetes ging moduleren volgens het inkomen van de dader. O.m. Zweden en
Noorwegen hebben de tenuitvoerlegging van privaatrechtelijke vonnissen aan een overheidsdienst toevertrouwd,
e.d.m. Anderzijds is Zweden koploper in d einvoering van het schoolchequesysteem (zie verder).

Daarnaast waren deze landen vaak vernieuwend inzake rechtsverhoudingen met de overheid, die immers een
enorme rol speelt in het maatschappelijk leven (zie voorbeelden bij de bespreking verder, bv. de ombudsman).

3.2.5.  Ontwikkelingen in de privaatrechtelijke wetgeving in de 19e en 20e eeuw en
Scandinavische samenwerking

                                                  
840 Een Zweeds ontwerp B.W. naar Frans model uit 1826 met enkele “revolutionaire” hervormingen (gelijkheid
man en vrouw; afschaffing resterende verschillen in het vermogensrecht van stedelingen en plattelandsbewoners,
e.d.), werd niet goedgekeurd.
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Hoewel de Noorse grondwet van 1814 een algemene hercodificatie voorschreef, kwam die er niet in het
privaatrecht. Wel kwamen er talloze privaatrechtelijke basiswetten ter vervanging van stukken uit de Norske Lov
(bv. Erfrecht 1854 e.a., Faillissementswet 1863, Wet op de buitenhuwelijkse kinderen 1915 (in 1981 vervangen
door één wet voor huwelijkse en buitenhuwelijkse kinderen, de Barneloven), Huwelijkswet (Ekteskapsloven)
1918, Huwelijksgoederenrecht 1927).

Dat geldt ook voor Denemarken (bv. Erfrecht 1845, Faillissementsrecht 1872, Huwelijksgoederenrecht 1926,
Huwelijkswet 1969 (meermaals gewijzigd),  enz.).

In Finland kwam er op het einde van de 19e eeuw (na de inrichting van een eigen parlement) redelijk veel
wetgeving, zoals een wetboek zeerecht in 1875, een nieuw huwelijksrecht in 1889, e.d. Men weerstond de
russificatie van het recht en bleef de skandinavische traditie ontwikkelen.

In Zweden kwamen er nieuwe versie van het huwelijksrecht (boek I) in 1915/1920 en 1987 (gewijzigd 1995),
van het recht inzake ouders en kinderen (Boek I) in 1917/1920 en 1949, van het erfrecht (Boek II) in 1958
(gewijzigd 1995). In de 19e eeuw was het Zweedse familierecht nog erg traditioneel, maar de huwelijkswetten
van 1915 en 1920 en de ouderschapswetten van 1917 en 1920 maakten van Zweden een van de eerste landen
waarin de rechten van man en vrouw in het huwelijk werden gelijkgesteld841. Samen met Noorwegen (1915) was
het ook ongeveer het eerste land dat het statuut van de buitenhuwelijkse kinderen in belangrijke mate verbeterde.

Verder kwam er in Zweden een reeks hervormingen van het faillissementsrecht (onder meer in 1830, 1862,
enz.), een nieuwe versie van het Boek III. (onroerende eigendom, in 1970, gewijzigd 1998) en een nieuw
executierecht in 1981 (vgl. hoger).

In Ijsland zijn bepaalde boeken van het 13e-eeuwse Jónsbók nog steeds terug te vinden in de meest recente
wetgevingscompilatie, de Lagsafn van 1995.

Naast de nationale ontwikkelingen is er ook sinds het einde van de 19e eeuw een verregaande
samenwerking tussen de Scandinavische landen om een uniforme wetgeving te creëren. Ze is
begonnen in 1872 op initiatief van de Noorse Juristenvereniging, allicht geïnspireerd door de
Duitse rechtseenmaking (Wisselrecht, Handelsrecht e.d.).

Nu wordt dit ten dele geregeld door het Noords Samenwerkingsverdrag (Verdrag van
Helsinki 1962), dat de Noordse Raad oprichtte (een politiek orgaan voor samenwerking
inzake vooral culturele en sociale materies).

Een uniforme wisselwet (1880) was de eerste verwezenlijking. Vooral in het
verbintenissenrecht en het handelsrecht is veel bereikt op dit gebied: uniforme wetten kwamer
er aldus onder meer ook in de volgende materies:
- merkenrecht;
- firma & prokura (maatschap en vertegenwoordiging);
- chequerecht;
- koop-verkoop (Zweden 1905, Denemarken 1906, Noorwegen 1907, Ijsland 1922; behalve in
Denemarken intussen vervangen door een nieuwe Modelwet die vrij nauw bij het Weens
kooprecht aansluit, Finland 1987, Noorwegen 1988 en Zweden 1990);
- algemeen contracten- en rechtshandelingenrecht (Avtalslagen 1915/1918, in Finland 1929;
ten dele geïnspireerd door het Algemeen Deel van het BGB, maar minder radicaal abstrakt en
enkel voor vermogensrechtelijke rechtshandelingen, met name in verbintenissen- en
zakenrecht) – met in art. 36 de verregaande regel inzake beperkende werking van de goede
trouw (redelijkheid en billijkheid);
- octrooirecht;

                                                  
841 Literatuur: T. NESEMANN, Die Schwedische Familiengesetzgebung von 1734 bis zu den Reformgesetzen
von 1915 und 1920 und deren Einfluss auf die Gesetzgebungsprojekte der Weimarer Republik, Frankfurt a.m.
2003.
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- koopvaardij (eerste versie 1891/1893; zij het dat deze wet nu vooral internationale verdragen
codificeert);
- commissionair en handelsagentuur;
- koop op afbetaling (1915);
- verzekeringsovereenkomsten (1927);
- cessie en waardepapieren (1936);
- onrechtmatige daad (in Finland in 1974), e.d.m.

Op basis van deze wetten is door het gebruik van de analogie een modern vermogensrecht
uitgebouwd. Zo werden de wettelijke bepalingen inzake goede trouw in bijzondere contracten
naar analogie toegepast op alle overeenkomsten (beslissing Zweeds hooggerechtshof 1948).

Ook in het familierecht zijn er belangrijke uniforme wetten (met name inzake huwelijk,
afstamming en adoptie). De wetten zijn evenwel niet altijd 100 % uniform, en tussen de
verschillende landen zijn er enige variaties.

In de 20E eeuw kwam er eveneens een uitgebreid consumentenrecht tot stand.
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3.3.  Politieke instellingen en grondrechten

De democratische traditie is heel groot. Het politieke stelsel is zeer sterk parlementair (reeds
vanaf de 11de-12de eeuw) en dit laat zich zien in de verhouding tussen de politieke machten.
De regering is niet zo dominant als in andere westerse democratieën en heel vaak regeert men
ook met minderheidsregeringen. Het zwaartepunt ligt dus duidelijk bij het Parlement. Ook is
er een éénkamerstelsel, zij het dat het Parlement intern kan zijn opgesplitst (zie Noorwegen).

Behalve Ijsland en Finland zijn de Scandinavische landen koninkrijken maar de functie van
de vorst is steeds representatief.

Zweden heeft daarbij een redelijk centralistische traditie, Denemarken en Noorwegen zijn
landen die traditioneel zeer sterk van onder naar boven opgebouwd zijn.

Door de sterke identificatie met de overheid kon men een enorme welvaartsstaat uitbouwen.
De welvaartsstaat leidde echter tot een enorme bureaucratie die de kloof tussen burger en
overheid dan weer heeft vergroot in de tweede helft van de 20ste eeuw. Daartegenover werd
omgekeerd vooreerst in Zweden en nadien ook in de andere landen de positie van de
ombudsman uitgebouwd om burgers te beschermen tegen een al te grote machtsconcentratie.
De ombudsman moet strikt onafhankelijk zijn van de regering en wordt dan ook door het
parlement benoemd.

3.3.1.  Denemarken

3.3.1.1.   Staatsvorm en verhouding tussen de machten

Denemarken is een parlementaire monarchie met scheiding der machten (§ 3 GW) en gaat
prat op zijn verregaand democratische constitutie (“folkestyre”, volksheerschappij).

De wetgevende macht berust bij een parlement, bestaande uit één kamer (de Folketing of
Volksvergadering) sedert 1953. Er is een evenredige vertegenwoordiging, maar kandidaten
worden desondanks in beginsel toch verkozen in één-zetel-districten (135 afgevaardigden,
aangevuld met 40 andere om de proportionaliteit te waarborgen). Behoudens enkele
uitzonderingen (begroting, enz., maar ook wetten ter uitvoering van europese of
verdragsrechtelijke verplichtingen) kan elke gestemde wet kan op verzoek van 1/3 van de
parlementsleden aan een referendum onderworpen worden (§ 42 GW), wat leidt tot een groter
zoeken naar consensus in het parlement.

De uitvoerende macht berust bij bij de Koning(in), maar - aangezien deze niets kan
ondernemen zonder handtekening van de minister - in werkelijkheid bij een door de
Koning(in) benoemde regering, die het vertrouwen van het parlement nodig heeft (§ 15 GW)
(maar zo er geen vertrouwen meer is, kunnen ook nieuwe verkiezingen uitgeschreven
worden). Denemarken heeft sedert WO II voor het grootste deel minderheidsregeringen
gehad. Er is een verregaande parlementaire controle op de houding die de regering aanneemt
in Europese instellingen; de Deense regering mag geen standpunten innemen die niet door de
bevoegde parlementscommissie zijn goedgekeurd (§ 19 (3) GW).

Sinds de Grondwet van 1953 is er ook een Folketing Ombudsman, benoemd door het
parlement, als een bijzondere openbare aanklager.
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Het Deense bestuursrecht is historisch sterk door het Duitse beïnvloed.

3.3.1.2.  Lokale besturen

Hoewel Denemarken een unitaire staat is, is er een belangrijke decentralisaties naar de 14
provincies en 275 gemeenten842. Van alle Europese landen heeft Denemarken de sterkste
gemeenten. Zij beheren ca. 30 % van het BBP aan uitgaven! (cijfers uit 2001), het hoogste
aandeel in Europa.

De overzeese gebieden Färöer en Groenland (Nuunavit) hebben sedert 1948 resp. 1979
verregaande autonomie en maken geen deel uit van de EU.

3.3.1.3.   Positie van de grondwet; wijziging; toetsing

De instellingen zijn geregeld in een formele grondwet,  Danmarks Riges Grundlov van 1953
(sindsdien niet meer gewijzigd). De troonopvolging is geregeld in een aparte wet.

Wijziging van de Grondwet is vrij moeilijk: een wijziging moet een (gewone) meerderheid
halen in 2 opeenvolgende parlementen én goedgekeurd worden bij referendum, waarin
minstens 40 % van de bevolking voor moet stemmen.

Tot toetsing aan de Grondwet zijn de gewone rechtbanken bevoegd, maar in de praktijk zijn
ze erg terughoudend.

3.3.1.4.   Directe democratie

Het volksinitiatief bestaat niet; een referendum komt er dus enkel op initiatief van het
Parlement. In de 20e eeuw waren er 15 referenda; zo werd in 1992 het Verdrag van
Maastricht verworpen en in 2000 de invoering van de Euro.

3.3.2.  Noorwegen.

3.3.2.1.   Verhouding tussen de machten

Ook Noorwegen is een parlementaire monarchie.

3.3.2.1.1.  Wetgevende macht

De wetgevende macht berust bij een parlement, de Storting (uitgesproken Stoer-ting, d.i.
“Grote (stoere) vergadering”):
- deze wordt als één geheel (165 leden) verkozen. 157 leden worden verkozen in de districten;
daar worden 8 leden aan toegevoegd ten gunste van partijen die door de districtenverdeling
proportioneel onderbedeeld zijn  (vgl. Denemarken) (zie art. 58 v. GW). Wie verkozen is, is
behoudens bepaalde uitzonderingen verplicht zijn mandaat op te nemen (art. 63 GW).
- na zijn verkiezing splitst het Parlement zichzelf op in de Lagting bestaande uit 1/4 van de
leden en de Odelsting bestaande uit de overige 3/4.
- De Lagting is eigenlijk een vergadering gespecialiseerd in het maken van wetgeving; deze
kan de wetsontwerpen goedgekeurd door de Odelsting amenderen; zijn beide afdelingen het

                                                  
842 Een overzicht van de bevoegdheidsverdeling kan men vinden op http://www.kl.dk/296088. Onderwijs (lager
en middelbaar) en welzijn zijn hoofdzakelijk gemeentelijk, gezondheidswezen, verkeer en milieu provinciaal.
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vervolgens niet eens, dan kan de wet slechts worden aangenomen met een 2/3 meerderheid
van beide afdelingen samen (zie art. 76 GW).

In theorie kan de Koning weigeren een wet af te kondigen, tenzij dezelfde wet door het
volgende parlement (na verkiezingen) opnieuw wordt aangenomen (art. 79 GW).

Sedert 1989 kent Noorwegen ook een Sami-parlement, rechtstreeks verkozen door de Sami-
minderheid (Lappen).

3.3.2.1.2.  Uitvoerende macht en ombudsman

De uitvoerende macht berust bij de koning, doch de verantwoordelijkheid voor al zijn daden
berust bij de Raad van Ministers (art. 5 GW) (“Staatsraad”, voorgezeten door de
Statsminister). Deze wordt door de Koning benoemd, in beginsel uit de parlementsleden (art.
12 GW). De uitvoerende macht heeft een zelfstandige verordenende bevoegdheid, doch deze
verordeningen hebben slechts gelding tot het volgende parlement bijeenkomt (art. 17 GW).

Sinds 1963 kent ook Noorwegen de ombudsman.

3.3.2.1.3.  Positie internationaal recht

Bevoegdheidsoverdracht aan een internationale organisatie vereist een 3/4 meerderheid in de
Storting (art. 93 GW, ingevoerd in 1961); deze overdracht kan niet inhouden dat door die
organisatie regels strijdig met de Grondwet worden vastgelegd. In 1986 werd zo bij
bijzondere wet de bevoegdheid van de VN Veiligheidsraad op sommige punten erkend.

3.3.2.2.   Directe democratie

Er bestaat geen volksinitiatief, maar het parlement kan een adviserend referendum
uitschrijven; in de 20e eeuw waren er 5 referenda (o.a. over alcoholverbod; verder werd de
toetreding tot de EU zowel in 1972 als in 1994 weggestemd).

3.3.2.3.   Positie van de grondwet; wijziging; toetsing

De regels zijn vastgelegd in een formele grondwet (Grundlov), die zoals gezegd van 1814
dateert en meermaals werd gewijzigd843.

De grondwet kan gewijzigd worden met een 2/3 meerderheid, mits het voorstel reeds bij het
voorgaande Parlement werd ingediend en openbaar gemaakt minstens 1 jaar voor de
verkiezingen (zie art. 112 GW). Grondwetswijzigingen mogen volgens art. 112 noch de
basisbeginselen, noch de geest van de grondwet aantasten.

Tot toetsing aan de Grondwet zijn de gewone rechtbanken (ook districtsrechtbanken en
beroepshoven) bevoegd, en ze hebben reeds enkele keren een wet ongrondwettig verklaard en
in andere malen restrictief uitgelegd om grondwetsconform te zijn.

                                                  
843 In Engelse vertaling te vinden op http://odin.dep.no/odin/engelsk/norway/system/032005-990424/index-
dok000-b-n-a.html. De Grondwet werd in 1814 in het Deens opgesteld en de officiële versie is nog steeds in het
Deens gespeld (het Bokmal, één van de 2 Noorse talen, is sterk verwant aan het Deens en kende in 1814 nog
geen eigen spelling).
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3.3.3.  Zweden

3.3.3.1.   Staatsvorm en verhouding tussen de machten

3.3.3.1.1.  Wetgevende macht

Het uitgangspunt van de Zweedse grondwet is de volkssoevereiniteit, uitgeoefend door vrije
meningsvorming en verkiezingen voor een staat met parlementair regime en autonome
gemeentebesturen (1 §1 GW).  Het uitgangspunt is dus (sinds de nieuwe grondwet
(“Instrument”) van 1974) niet langer de zgn. “scheiding der machten” maar wel het
parlementarisme en de rechtsstaat. Meer nog dan in Groot-Brittanië gaat men uit van de
volkssoevereiniteit, via het parlement (gezien de rol van de kroon in Engeland en die van het
House of Lords); anders dan in Groot-Brittanië bestaat er wel een hiërarchie tussen
grondwettelijke en andere wetten. Zweden kent dus geen Trias politica, maar een eerder een
dualisme van Parlement en onafhankelijke rechterlijke macht.

De wetgevende macht berust bij een parlement, bestaande uit één kamer, de Riksdag
(rijksdag). Deze bestaat uit 349 leden voor 4 (vroeger 3) jaar verkozen. 310 leden worden in
districten verkozen en de 39 andere zetels worden toebedeeld om de proportionaliteit tussen
de partijen te verzekeren.

De mogelijkheid om bevoegdheden te delegeren aan de uitvoerende macht wordt beperkt door
Art. 8 GW; bepaalde materies kunnen enkel bij formele wet geregeld worden (het grootste
deel van het privaatrecht, gerechtelijk recht en belastingrecht); in andere kan de andere
regeling door middel van verordeningen (uitvoeringsbesluiten) aan de regering worden
overgedragen binnen bepaalde grenzen (het grootste deel van het administratief recht).

Daarnaast heeft de regering een zekere zelfstandige verordenende bevoegdheid (art. 8 § 13
GW).

3.3.3.1.2.   Directe democratie

De Rijksdag kan een consultatief referendum uitschrijven (sinds 1922, sindsdien 5 x gebeurd,
de laatste maal in 1994 over de toetreding tot de EU, die werd goedgekeurd). Hoewel de
Zweden in een referendum in 1955 tegen het rechts rijden op de weg stemden, werd dat toch
ingevoerd door een wet van 1964 met ingang van 1967.

3.3.3.1.3.   Uitvoerende macht

Omgekeerd wordt uit art. 11 § 8 (niet-inmenging in bestuurshandelingen en rechterlijke
beslissingen) afgeleid dat het parlement geen individuele wetten kan maken. De administratie
is ook zeer onafhankelijk ten aanzien van de regering, omzeggens even onafhankelijk als de
rechterlijke macht is.

Hoewel de koning staatshoofd is, heeft hij geen uitvoerende macht, maar een louter
representatieve functie. De uitvoerende macht berust bij de “Staatsraad” (de regering) (1 § 5
GW), die verantwoordelijk is tegenover het parlement. De “Staatsminister” (Eerste Minister)
wordt door het parlement verkozen en stelt nadien een regering samen (Art. 6).

3.3.3.1.4.  Wetgevingsprocedure
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Wetsontwerpen worden in een eerste faze opgesteld door een Koninklijke Commissie
bestaande uit rechters, rechtsgeleerden en wetgevingsambtenaren. Zij maken een uitvoerige
studie en stellen een uitvoerige toelichting op bij het voorstel. Nadat dit ontwerp het voorwerp
is geweest van consultatie en debat in de publieke opinie (“remiss”) wordt door het Ministerie
het formele wetsontwerp verwoord en ingediend bij de Rijksdag. Een uit rechters van de
Hoogste gerechtshoven samengestelde wetgevingsraad moet dan nog eens advies verlenen
over de coherentie, degelijkheid en grondwettigheid van (de meeste) wetsontwerpen (Art. 8 §
18 GW) (vgl. in België de afdeling wetgeving van de Raad van State). De
“Grondwettigheidscommissie” van de Rijksdag daarentegen houdt toezicht op de
grondwettigheid van het handelen van de overheid.

De instelling van een (of meer) ombudsman wordt grondwettelijk geregeld in Art. 12 § 6 GW.
Hij is geen bemiddelaar, maar een openbare aanklager tegen de overheid. Hij bestaat sedert
1809 als “Justitieombudsman” (Justitieombudsmän, JO) en is een door het parlement
benoemde speciale openbare aanklager voor strafbare feiten gepleegd door de overheid
(inbegrepen de rechterlijke macht) (nu zijn er meerdere dergelijke ombudsman). Verder is er
ook de Justitie-kanselier (Justitiekanslern, JK), die een onafhankelijke instelling vormt binnen
de uitvoerende macht, die eveneens toezicht houdt op de legaliteit van regeringshandelingen.

3.3.3.2.  Overdracht aan supranationale organisaties, positie van het internationaal recht

Art. 10 § 5 Grondwet staat toe om bevoegdheden in beperkte mate over te dragen aan
supranationale organisaties of een internationaal gerechtshof, voor zover door middel van die
bevoegdheden de grondwettelijke regels niet gewijzigd worden of grondrechten beperkt
worden. Daartoe moet echter ofwel aan de procedure voor grondwetswijziging voldaan
worden ofwel een 5/6 meerderheid van het parlement gehaald worden (3/4 volstaat voor
louter rechtsprekende of administratieve bevoegdheden). De Commissie van buitenlandse
zaken van de Rijksdag heeft grote inspraak in het buitenlands beleid van de regering (Art. 9 §
8 GW).

Internationaal recht heeft geen rechtstreekse werking (dualistische opvatting).

3.3.3.3.  Lokale besturen

Zweden is traditioneel een sterk gecentraliseerde staat. Lokale besturen hebben volgens art. 1
§ 7 verkozen raden en een zekere autonomie. Hun bevoegdheid wordt door de wet op de
lokale besturen van 1991 in algemene termen geformuleerd. Er zijn 21 provincies en 289
gemeenten. In feite is een groot deel van hun taken in opdracht van de centrale overheid. Hun
financieel gewicht (in de uitgaven) is vrij hoog, maar minder dan in Denemarken.

Een bijzonder orgaan is ook het in 1993 opgerichte Sami-parlement (Sametinget), een door de
Sami (Lappen) verkozen "parlement" met een uitvoerende bevoegdheid (geen wetgevende)
(onder meer bevoegd voor de verdeling van de subsidies, de inrichting van Sami-onderwijs
e.d.).

3.3.3.4.   Positie van de grondwet, wijzigbaarheid en toetsing

De grondwettelijke regels zijn verspreid over meerdere akten met grondwettelijke rang:
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- als belangrijkste het “Instrument betreffende de regering” van 1974844.
- verder de Basiswet over de persvrijheid (nieuwe versie van 1949),
- de Basiswet over de (andere vormen van) vrijheid van meningsuiting (in werking 1-1-1992),
- en de Wet op de troonsopvolging (versie 1974, gewijzigd 1994),
allen met grondwettelijke rang (1 § 3 GW)845.
De Wet op de werking van de Rijksdag en die op het Statuut van de kerken hebben bijna
grondwettelijke rang.

Wijziging van de grondwet en de genoemde bijzondere wetten vereist dat twee
opeenvolgende parlementen het voorstel goedkeuren. Sinds 1988 is een referendum verplicht
indien 1/3 van de parlementsleden dat vragen; het wordt verplicht tegelijk met de
verkiezingen voor het opvolgend parlement gehouden (tot nog toe is dit nog nooit gebeurd);
het voorstel kan afgestemd worden; wordt het niet afgestemd, dan beslist het tegelijk
verkozen parlement (zie art. 8 § 15 GW).

De rechters (alle rechters) kunnen in beginsel wetten aan de grondwet toetsen, maar in de
praktijk komt een strijdigverklaring niet voor. In 1979 werd de mogelijkheid formeel in de
Grondwet ingeschreven voor het geval van “manifeste strijdigheid”, in welke geval niet alleen
rechters maar ook andere overheidsorganen de strijdige wet buiten toepassing dienen te laten
(art. 11 § 14) (ook dit wijst op een onpartijdigheid en onafhankelijkheid van het bestuur t.a.v.
de regering).

Verder dienen niet alleen rechters, maar ook ambtenaren, verordeningen buiten toepassing te
laten indien zij strijdig zijn met een formele wet of met een regel van grondwettelijke rang.

3.3.4.  Finland

In de eerste 3 secties van de GW wordt Finland gekenmerkt als een democratische en
parlementaire republiek en rechtsstaat, gegrond op de menselijke waardigheid en individuiele
rechen en vrijheden grondrechten, op de naleving van het recht, op de volkssoevereiniteit
uitgeoefend via de volksvertegenwoordiging (parlement), op het recht op participatie en
beïnvloeding van de samenleving, en op de scheiding der machten.

3.3.4.1.   Verhouding tussen de machten

De wetgevende macht berust uitsluitend bij het parlement (Eduskunta of Riksdag, S. 3 I) dat
bestaat uit één kamer van 200 leden (S. 24) voor 4 jaar verkozen volgens een evenredig
kiesstelsel (S. 25). De president kan de facto wel de afkondiging van een wet opschorten
gedurende 3 maanden; na 3 maanden stilzitten kan het parlement de wet alleen bekrachtigen
(S. 78 GW). De werking van het parlement wordt vrij gedetailleerd in de Grondwet zelf
geregeld (o.a. ook het recht op informatie van de volksvertegenwoordigers jegens de regering,
S. 47 GW). De grondwet staat toe dat het parlement een consultatief referendum organiseert
(S. 53 GW). S. 80 maakt het mogelijk verordenende bevoegdheid te delegeren binnen
bepaalde grenzen (bv. elke beperking van grondrechten vereist een formele wet).

De uitvoerende macht berust bij de president, die rechtstreeks verkozen wordt, en de regering,
die het vertrouwen van het parlement nodig heeft. De president heeft enkele zelfstandige

                                                  
844 In Duitse vertaling te vinden op http://www.verfassungen.de/sw/schweden75.htm
845 In Engelse vertaling te vinden op http://www.riksdagen.se/english/work/constitution.asp
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bevoegdheden (zie S. 58 III GW, o.a. benoeming Ministers), voor al het overige kan hij enkel
beslissingen nemen die voorgesteld worden door de regering.

Een bijzondere parlementscommissie (de “Grote commissie”) heeft grote inspraak in het
Europees beleid. Een andere bijzondere commissie (de “Grondwettigheidscommissie”) moet
toezicht houden op de grondwettigheid van alle voorstellen (zie S. 94 en 96 GW).

Zoals Zweden en Estland kent ook Finland de Justitie-kanselier als een onafhankelijke
instelling (openbare aanklager) naast de regering, verkozen door het Parlement op grond van
zijn uitstekende rechtskennis (S. 69 GW), en belast met het toezicht op de legaliteit van de
handelingen van president en regering. Daarnaast heeft hij in beginsel ook de bevoegdheden
van een ombudsman, namelijk toezicht of alle andere overheidsorganen het recht eerbiedigen.
Het Parlement benoemt ook een aparte “Ombudsman” voor een termijn van 4 jaar. De wet
regelt de bevoegdheidsverdeling onder hen. Het sterk uitgebouwde toezicht op de legaliteit
van het overheidshandelen is een erfenis uit de Russische tijd, met name van het verweer door
middel van het recht tegen het optreden van de tsaar.

3.3.4.2.   Lokale besturen

S. 121 GW garandeert in beginsel autonomie voor de gemeenten en provincies. Ook de Finse
gemeenten hebben een vrij groot financieel gewicht.

De Åland eilanden hebben een bijzondere autonomie (o.a. S. 75 en 120 GW).

Het Finse Sami Parlement is geen eigenlijk overheidsorgaan (anders dan in Noorwegen en
Zweden).

3.3.4.3.   Positie van de grondwet, wijziging en toetsing

De grondwettelijke regeling is sinds 1999 samengebracht in één formele Grondwet (voordien
ging het om meerdere instrumenten, zoals in Zweden). Deze kan met een 5/6e meerderheid in
één keer gewijzigd worden als men de wijziging dringend acht, zoniet wordt ze na een
goedkeuring bij gewone meerderheid in eerste lezing, voorgelegd aan het volgende parlement,
waarin een 2/3 meerderheid vereist is (S. 73 GW). Sinds de grondwet van 1999 mogen alle
rechters wetten aan de Grondwet toetsen en ze bij manifeste strijdigheid buiten toepassing
laten (voorheen werd dit in Finland i.t.t. de andere skandinavische landen niet aanvaard) (zie
S. 106 GW).

3.3.5.  Ijsland

3.3.5.1.  Verhouding tussen de machten

Ijsland is een parlementaire republiek met scheiding der machten (art. 1 GW). De president is rechtstreeks
verkozen maar politieke niet verantwoordelijk; krachtens art. 13 vertrouwt hij zijn gezag toe aan de Ministers.

De wetgevende macht berust bij een parlement, bestaande uit één kamer van 63 leden, de Althing (Algemene
Vergadering), rechtstreeks verkozen volgens een evenredig kiesstelsel (zie art. 31 GW), waarbij zoals in
Denemarken en Noorwegen een aantal zetels worden toegekend los van de districten om aldus de evenredigheid
te waarborgen. Het kiesstelsel wordt verder bij een bijzondere meerderheidswet geregeld (2/3 meerderheid).

De uitvoerende macht berust bij de “Staatsraad” die bestaat uit de president en de door hem benoemde Ministers;
in werkelijkheid neemt de president niet deel en wordt de Raad voorgezeten door de Eerste Minister.
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De gemeentelijke autonomie wordt vooropgesteld in art. 78 GW.

3.3.5.2.  Grondwet

De belangrijkste regels zijn vastgelegd in een formele grondwet (van 1944, zie hoger).

Grondwetswijziging vereist geen bijzondere meerderheid, maar wel een beslissing bij gewone meerderheid,
waardoor het parlement ontbonden wordt, en een bevestiging ervan bij gewone meerderheid door het opvolgende
nieuw verkozen parlement. Het statuut van de staatskerk kan slechts gewijzigd worden mits goedkeuring bij
referendum.

Grondrechten zijn te vinden in Hoofdstuk VI (vrijheid van godsdienst) en VII (art. 65 v.); dat laatste bevat ook
een verplichting voor de overheid om bij wet voor iedereen sociale zekerheid en onderwijs te waarborgen (art.
76 GW).
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3.4.  Rechterlijke organisatie, juridische beroepen en procesrecht.

In het algemeen is er een grote deelname van lekenrechters. Zoals in continentale landen is
voor beroepsrechters rechter zijn meestal een carrière voor het leven. De parketmagistraten
komen wel meestal uit de zittende magistratuur.

Behalve voor de hoven van beroep en hoogste gerechtshoven is de procedure sterk mondeling
en sterk geconcentreerd. Bovendien is het een traditie in Skandinavië dat de rechters in het
openbaar beraadslagen. Eventuele dissenting opinions zijn dus evident ook publiek.

3.4.1.  Denemarken

De gerechtelijke organisatie bestaat uit:
- districtsrechtbanken van eerste aanleg (82); met rol van lekenrechters (of jury) vnl. in
strafzaken;
- 2 hoven van Beroep (Landsret, Provinciale Raad); voor bepaalde zaken oordelen zij in
eerste aanleg (bv. zware misdrijven, dan wel samen met een 12-koppige jury), in andere zaken
enkel in hoger beroep. Daarnaast is er op dit niveau ook een Handels- en Zeegerecht, waarin
de beroepsrechter wordt bijgestaan door lekenrechters.
- een Højesteret (Hoogste Raad), bestaande uit een Voorzitter en 14 rechters. Hier is een
laatste beroep mogelijk (in theorie niet beperkt tot rechtsvragen). De toegang is niet
onbeperkt, maar moet eerst verkregen worden, behalve tegen beslissingen die in eerste aanleg
zijn geveld door de Landsret of het Handels- en Zeegerecht.

Er zijn geen aparte administratieve rechtbanken (eenheid van rechtsmacht), wel enkele
gespecialiseerde rechtbanken (zie het Handels- en Zeegerecht; verder ook het Arbejdsret voor
bepaalde collectieve arbeidsgeschillen), en een bijzonder rechtscollege voor de berechting van
Ministers (§ 60 GW).

Rechters worden benoemd door de Koning(in), d.i. de regering.

Rechterlijke beslissingen zijn in Denemarken traditioneel kort gemotiveerd. Dit hangt samen
met de opvatting dat de beslissing sterk rekening moet houden met de concrete
omstandigheden van het geval, en niet zozeer ertoe strekt gedetailleerde rechtsregels te
ontwikkelen (het Deense recht is immers maar zeer partieel gecodificeerd).

3.4.2.  Noorwegen

3.4.2.1.  Gerechtelijke organisatie

De structuur van de gerechtelijke organisatie is goed vergelijkbaar met de Belgische. Zij
wordt geregeld in de Lov om Domstolen (wet op de gerechtelijke organisatie) van 1915.

- Helemaal onderaan vinden we de forliksråd, die per gemeente bestaat (ca. 440) en uit 3
verkozen leken bestaat. De plaats in de hiërarchie lijkt op die van onze Vrederechters, maar er
zijn grote verschillen. Het is een college lekenrechters dat in beginsel een
bemiddelende/verzoenende rol heeft (forlik = verzoening) en een zeer ruime bevoegdheid
heeft. Zij bestaan in die vorm sedert 1795. Is de zaak juridisch complex, kan de forliksråd
deze verwijzen naar de districtsrechtbank. Bijna 90 % van de zaken komen voor de forliksråd,
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die daarvan ongeveer 5 % doorverwijst naar de districtsrechtbank (cijfers van 1995 : 101.500
verzoeken bij de forliksråd, een goede 12.000 zaken bij de districtsrechtbanken).

- Vervolgens zijn er een 70-tal landelijke of stedelijke districtsrechtbanken (herredsrett c.q.
byrett), waar andere burgerlijke en alle strafzaken in eerste aanleg worden behandeld door
ambtsrechters (embetsdommer) én lekenrechters (lekdommere) (kleine jury in strafzaken).
Vele zaken kunnen behandeld worden in summiere rechtspleging door een alleenzetelend rechter (forhørsrett).
De stedelijke rechtbanken waren oorspronkelijk gemeentelijke (en geen nationale) instellingen en zijn dat in
zekere mate ook vandaag nog (er zijn nog dergelijke gespecialiseerde stedelijke rechtbanken bevoegd voor
bepaalde materies in Oslo, Bergen, Stavanger en Trondheim). Er zijn ook enkele meer gespecialiseerde
rechtbanken voor arbeidsrecht (arbeidsrett) en voor plattelandsrecht (jordskifterett).
Er zijn geen aparte algemene administratieve rechtbanken, wel enkele voor bijzondere
materies (de trygderett inzake sociale zekerheid en de fylkesnemnd for sosiale saker inzake
welzijnsuitkeringen), maar dat zijn eigenlijk administratieve beroepscommissies tegen wiens
beslissingen men naar de rechtbank kan gaan (Forbrukertvistutvalget) of voor bepaalde
handelsbranches of sectoren (bransjenemnder).
Arbitrage is zeer belangrijk in handelszaken en wordt ook door de rechtbanken mee
georganiseerd.

 - Daarboven zijn er 6 Lagmannsrett of Hoven van beroep die nog de oude Middeleeuwse
“Thing”namen dragen : Borgarting, Eidsivating, Agder, Gulating, Frostating en Hålogaland.
Hun bevoegdheid voor zware strafzaken in eerste aanleg (vgl. Denemarken) werd in 1995
overgeheveld naar de districtsrechtbanken. Nu behandelen zij enkel nog hogere beroepen, met
een college van drie rechters, vaak bijgestaan door 2 of 4 lekenrechters (als een partij daarom
verzoekt), in strafzaken samen met een grote jury (10 personen).

- Bovenaan staat tenslotte de Høyesterett (Hooggerechtshof) in Olso, bestaande uit 18
beroepsrechters (de voorzitter heet iustitiarius). Een afdeling ervan onderzoekt of er toegang
zal worden verleend tot het Hof en doet zaken met enkel procedurekwesties preliminair af
(Høyesteretts kjæremålsutvalg, beroepscommissie). Toegang wordt geweigerd als het belang
van de zaak geldelijk te laag is, beroep geen kans maakt, de zaak zuiver feitelijk is
(bewijswaardering betreft) of de zaak juridisch geen belang heeft (het gaat in theorie wel om
een laatste beroep, d.i. niet beperkt tot rechtsvragen zoals cassatie of revisie). Wordt toegang
verleend, dan behandelt het Hof de zaak zelf (revisie, geen cassatie), zetelend in een kamer
met 5 rechters. Zijn er minstens 2 die van oordeel zijn dat er aanleiding bestaat van een
precedent (Prejudikat) af te wijken, dan moet de zaak in voltallig Hof worden behandeld
(wettelijk vastgelegd in 1926). Krachtens een wettelijke regel, ingevoerd in 1863, dienen in
het Hooggerechtshof de opinies van elke rechter individueel te worden geopenbaard (offentlig
votering).

De Rigsrett is een bijzonder rechtscollege voor de berechting en afzetting van Ministers
e.d.m. (art.   86 GW) en bestaat uit de leden van het Hooggerechtshof én van de Lagting.

Zoals in alle scandinavische landen wordt de tenuitvoerlegging van vonnissen, ook
burgerlijke, door een overheidsadministratie verzorgd (gerechtsdeurwaarders zijn
ambtenaren).

3.4.2.2.  Juridische beroepen en procesrecht

De rechters worden benoemd door “de koning in zijn raad (regering)”, voor zover ze niet door
de gemeentebesturen of door de gemeentelijke keizers worden aangeduid. In een eerste faze
zetelen ze enkel als hulprechters. De magistraten hebben tegelijk ook de functie van notaris
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(geen onderscheid tussen notariaat en willige rechtsmacht) en ambtenaar van de burgerlijke
stand.

Het openbaar Ministerie onder leiding van de “Riksadvokat” is in theorie deel van de
uitvoerende macht, maar in feite onafhankelijk; de politiecommissaris is de lokale
parketmagistraat. Bemiddeling is in strafzaken zeer belangrijk.

3.4.3.  Zweden

3.4.3.1.  Gerechtelijke organisatie

In eerste aanleg vinden we burgerlijke (96) en administratieve (23) districtsrechtbanken
(tingsrätter c.q. länsrätter).
- De tingsrätterna zetelen met één of drie beroepsrechters. In familie- en strafzaken gaat het meestal om één
beroepsrechter en meerdere (3 tot 5) lekenrechters. Persdelicten moeten voor een jury worden gebracht (sinds
1815), evenals geschillen inzake openbaarheid van bestuur (sinds 1967). Sommige geschillen worden
geconcentreerd in een deel van de districtsrechtbanken, die daarvoor aparte kamers hebben
(landeigendomsgeschillen, milieugeschillen, zeerecht, octrooien, e.d.m.).
- De länsrätterna werden in de jaren 1990 uitgebouwd tot algemene bestuursgerechten van eerste aanleg (en
hebben onder meer de sociale zekerheidsgerechten opgeslorpt). Daarnaast spelen ook bemiddelingscommissies,
samengesteld uit de betrokken belangengroepen, zoals de Consumentenklachtencommissie (Allmänna
reklamationsnämnden) een belangrijke rol. De huurgerechten (hyresnämnderna) zijn bemiddelings- en
arbitragecommissies die ook een evaluatiecommissie zijn voor huurprijzen.

Daarboven vinden we de 6 burgerlijke c.q. 4 administratieve hoven van beroep (hovrätter c.q.
kammarrätter).
- De Hovrätter zetelen met minstens 3 beroepsrechters, aangevuld (sinds 1977) met 2 lekenrechters in de
gevallen waarin die ook in eerste aanleg zetelden. Sommige zaken zijn geconcentreerd in één Hof van beroep
met een gespecialiseerde kamer (zoals de Milieukamer in het Hof van Stockholm). Nieuwe middelen in hoger
beroep zijn beperkt.
-De Kammarrätterna  werden in de jaren 1970 opgericht als eerste aanleg voor het administratief
hooggerechtshof en werden na de uitbouw van de länsrätterna een beroepsinstantie (zij vervingen tegelijk
enkele gespecialiseerde gerechten zoals het Belastinghof en het Hof van beroep inzake Sociale Zekerheid; enkel
het Hof inzake Octrooien is apart blijven bestaan; daarin zetelen ook lekenrechters-octrooideskundigen). Verder
is er een apart Arbeidshof (Arbetsdomstolen) dat over collectieve arbeidsgeschillen in eerste aanleg oordeelt en
over individuele arbeidsgeschillen in hoger beroep tegen de districtsrechtbank; naast beroepsrechters zetelen er
vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties. Er is ook een apart “Marktgerechtshof”
(Marknadsdomstolen) met een vergelijkbare samenstelling, dat over collectieve geschillen inzake
handelspraktijken en standaardvoorwaarden oordeelt (individuele geschillen komen voor de districtsrechtbank).

Opvallend is dus dat er nog steeds een belangrijke deelname is van lekenrechters.

Bovenaan vinden de Högsta domstolen (hooggerechtshof) en de Regeringsrätten (vgl. onze
Raad van State, administratief gerechtshof).
- De Högsta domstolen telt 18 rechters, die normaal zetelen in kamers van 5. Een beperkte
kamer van de Högsta domstolen (1 of 3 rechters) oordeelt of de zaak behandeld wordt of niet.
Toegang wordt slechts verleend als de zaak interessante vragen voor de rechtsontwikkeling
inhoudt of er een grove vergissing lijkt te zijn begaan (zelden aanvaard). Ook hier gaat het om
een laatste beroep en geen cassatie of revisie (in theorie dus niet beperkt tot rechtsvragen).

- De administratieve rechtspraak is pas sinds 1998 ook formeel volledig onafhankelijk van het
bestuur en met een algemene bevoegdheid (na veroordelingen door het EHRM) (vergeet
evenwel niet dat het bestuur in Zweden veel onafhankelijker is van de regering dan elders)
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Aangezien in de Grondwet van 1974 de scheiding der machten vervangen werd door de
volkssoevereiniteit (parlementarisme), heeft het gerecht in die Grondwet niet meer het statuut
van één van de 3 machten.

3.4.3.2.   Juridische beroepen

Beroepsrechters worden benoemd door de regering, op enkele uitzonderingen na op
aanbeveling van een Gemengde Raad (met magistraten, ambtenaren van het Ministerie van
justitie, de balie en vakbonden). Zij oefenen vaak ook bestuurlijke functies uit (in allerlei
raden en commissies). Lekenrechters worden gekozen door de gemeenteraden (normaal voor
6 jaar) en zijn in de praktijk dan ook politieke benoemingen (het is de Zweedse vorm van
verzuiling).

Er is een hiërarchisch georganiseerd unitair Openbaar Ministerie, dat onder leiding staat van
de procureur-generaal bij het Hooggerechtshof (de RiksÅklagere, lett. rijksaanklager).

De advocatuur is een eengemaakt beroep; de balie heeft wel geen pleitmonopolie.

3.4.3.3.   Procesrecht

Zoals uit de organisatie van het gerecht al kan worden vermoed, heeft het Zweedse
procesrecht een hele reeks mogelijkheden voor collectieve actie ontwikkeld, en is het ook op
andere vlakken een procesrechtelijk “laboratorium”. De procedure is in beginsel mondeling
en vrij sterk “geconcentreerd” (in één enkele faze).

De tenuitvoerlegging geschiedt door een bijzondere overheidsdienst (kronofogdemyndighet)
onder leiding van een gerechtsdeurwaarder-ambtenaar (kronofogde).

3.4.4.  Finland

De gerechtelijke organisatie is erg vergelijkbaar met Zweden. Er is een gescheiden burgerlijke
en administratieve rechtsmacht (met vooral belastingzaken). In 1918 werd een Hoogste
Administratief Hof opgericht (högsta förvaltningsdomstolen – Korkein hallinto-oikeus). De
(provinciale) administratieve rechtbanken van eerste aanleg (8, opgericht 1955) werden eerst
in 1989 volledig onafhankelijk van de provinciebesturen (vgl. Zweden). Meerdere speciale
rechtbanken zijn recent afgeschaft en geïntegreerd in de gewone rechtbanken.
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De rechtbanken van eerste aanleg (66 districtsrechtbanken : käräjäoikeus / tingsrätt) waren in
Finland tot in 1978 (formeel tot in 1993) in de steden geen nationale maar wel een stedelijke
instelling. De districtsrechtbanken zetelen normaal met één rechter en drie lekenrechters, in
kleine zaken met een alleenzetelende beroepsrechter. Daarboven staan de 6 Hoven van beroep
(hovioikeus/hovrätt), waarin enkel beroepsrechters zetelen846. Revisie bij het Hooggerechtshof
(Korkein oikeus / Högsta domstolen)847 vereist een toelating van dat Hof zelf. Die toelating
wordt jaarlijks gevraagd in zo’n 2000 tot 4000 verzoeken en toegekend (door een
toelatingskamer van 3 rechters) in ca. 8 % van de burgerlijke zaken en 5 % van de strafzaken.

Nu worden alle rechters benoemd door de president. Er zijn plannen dit over te hevelen naar
een door de regering aan te stellen Raad voor gerechtelijke benoemingen.

Wat hierboven “High Court of Impeachment” wordt genoemd stemt overeen met de Noorse
Rigsrett; hij bestaat uit 5 topmagistraten en 5 leden door het parlement benoemd, en oordeelt
over ambtsmisdrijven van ministers e.d. (S. 101 GW).

3.4.5.  Ijsland

Ook in Ijsland vinden we bovenaan een Hooggerechtshof (Hæstaréttar Íslands), dat recht spreekt met 5 rechters.
Daaronder zijn er 8 districtsrechtbanken. Tot in 1989 waren de rechters ook politiecommissaris (dit werd
gewijzigd na een klacht bij het EHRM848). In het procesrecht is recent de invloed van het Amerikaanse recht
merkbaar.

                                                  
846 In Turku, Vaasa, Kuopio, helsinki, Kouvola en Rovaniemi.
847  Te vinden op http://www.kko.fi/english/
848 Die aanleiding heeft gegeven tot het arrest A 171-B van 1-3-1990, Jon Kristinsson t. Ijsland.
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3.5.  Grondrechten

Een algemeen kenmerk van de skandinavische landen is de verregaande openbaarheid van
bestuur (offentlighetsprincipen). Elk document dat van de overheid is, is tegelijk van alle
burgers daarvan. Zo bv. kunnen alle inwoners van een gemeente op het gemeentehuis alle
brieven lezen die aan de gemeente worden gericht. In Zweden geldt het beginsel sedert 1774,
in Noorwegen sinds 1991.

3.5.1.  Denemarken

De grondrechten zijn te vinden in Deel VIII van de Grondwet (die i.v.m. de plaats van de
kerken en de godsdienstvrijheid in Deel VII.), waaronder ook enkele sociale grondrechten
(gratis onderwijs, sociale bijstand).

3.5.2.  Noorwegen

Grondrechten vinden we in Hoofdstuk E. van de grondwet, Algemene bepalingen, met name
in art. 96 v. De mogelijkheid tot erfrechtelijke voorrang van de eerstgeborene voor
onroerende eigendom is grondwettelijk vastgelegd (art. 107 GW, om vernsippering van de
landbouw tegen te gaan). Sociale rechten zijn hoofdzakelijk in de vorm van staatsopdrachten
gegeven, i.h.b. het voeren van een tewerkstellingsbeleid (art. 110 GW). Krachtens art. 110a
GW moet de overheid ervoor zorgen dat de Sami (Lappen) hun taal, cultuur en levenswijze
kunnen behouden.

3.5.3.  Zweden

Art. 1 § 2 GW bevat de staatsopdrachten: eerbied voor de menselijke waardigheid en vrijheid;
zorg voor de materiële en culturele welvaart van eenieder; verzekeren van recht op arbeid,
huisvesting, opleiding, sociale zekerheid, veiligheid en leefmilieu; laten doordringen van de
ideeën der democratie in de samenleving; bescherming van privé- en familieleven;
bescherming van etnische, culturele en religieuze minderheden.

Behalve in de basiswet over de persvrijheid (Tryckfrihetsförordning) en de basiswet over de
vrijheid van meningsuiting (Yttrandefrihetsgrundlag) zijn er grondrechten te vinden in Art. 2
van de grondwet; naast de klassieke rechten bv. ook het auteursrecht, de vrijheid van handel
en nijverheid, recht op kosteloos onderwijs. De grondwet maakt een onderscheid tussen
“absolute” grondrechten (zonder beperkingen) (bepaalde vrijheden, waaronder de vrijheid van
eredienst, en de negatieve vrijheid om geen mening te uiten of niet deel te nemen aan een
vereniging of een demonstratie, enz.) en gekwalificeerde grondrechten (waarvoor beperkingen
kunnen gelden). Het EVRM is sinds 1994 geïncorporeerd in het interne recht in een gewone
wet, doch grondwettelijk verankerd in art. 2 § 23 GW.

3.5.4.  Finland

De grondrechten zijn te vinden in hoofdstuk 2 van de grondwet. Ze omvatten ook het recht
zijn arbeid te kiezen (S. 18) en het recht op sociale zekerheid (S. 19); verdergaande
doelstellingen zijn in de vorm van taken van de overheid verwoord (de tewerkstelling
bevorderen (S. 18), gezondheid bevorderen (S. 19), huisvesting bevorderen (S. 19), inspraak
inzake leefmilieu bevorderen (S. 20), e.d.). Het EVRM werd in het interne recht
geïncorporeerd in 1990.
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3.5.5.  Ijsland

Grondrechten zijn te vinden in Hoofdstuk VI (vrijheid van godsdienst) en VII (art. 65 v.); dat
laatste bevat ook een verplichting voor de overheid om bij wet voor iedereen sociale
zekerheid en onderwijs te waarborgen (art. 76 GW).
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3.6.  Rechtsbronnen; stijl van wetgeving en rechtspraak849

3.6.1.  Wetgeving

De wetgeving kent een normenhiërarchie tussen grondwet, formele wet (lag) en
verordeningen (förordning). In beginsel kunnen alle rechters wetten aan de Grondwet toetsen
(zie hoger) en besluiten en verordeningen aan de formele wetten (bv. S. 106-107 Finse GW).

Met de sterk parlementaire traditie hangt ook een traditioneel dualistische visie op het
internationaal recht samen: dit heeft géén rechtstreekse werking; aldus werd het EVRM in
Denemarken als een bijzondere wet ingevoerd. Wel wordt het interne recht vaak
volkenrechtsconform uitgelegd (bv. in Ijsland).

Vooral in het publiekrecht, gerechtelijk recht en strafrecht is de wetgeving sterk uitgebouwd
en erg gedetailleerd. In het privaatrecht is de stijl van wetgeving vrij verschillend, en de
wetgeving meer fragmentair en minder gedetailleerd. Aansprakelijkheidsrecht is nog
grotendeels case law (gedeeltelijk gecodificeerd in Ijsland in 1993). Vooral in Ijsland is er
overigens veel niet gecodificeerd850.

Bij de interpretatie van de wet spelen de voorbereidende werken (parlementaire werken én
daaraan voorafgaande studies, meer bepaald in Zweden die van de Koninklijke commissie die
de wetsontwerpen feitelijk opstelt) een grote rol. Wetten worden niet beschouwd als
uitzonderingen op de common law zoals in Engeland, dus niet restrictief geïnterpreteerd, en
zijn qua stijl dan ook veeleer continentaal. Zij worden vooral teleologisch geïnterpreteerd,
vanuit de ratio legis, in beginsel zoals die uit de voorbereidende werken tot uiting komt.

3.6.2.  Gewoonte

De gewoonte praeter legem wordt vrij algemeen erkend als een relatief belangrijke
rechtsbron, zeker in het handelsrecht. Gewoonten worden door de rechtspraak niet gevolgd
indien ze “onredelijk” zijn.

3.6.3.  Rechtspraak

Het bestaan van veel wetgeving – doch versnipperd – zorgt ervoor dat rechtspraak en de
rechterlijke rechtsvorming van groot belang zijn. Men heeft een groot vertrouwen in de
rechterlijke macht en die heeft dan ook een groot gezag. Er is echter nooit sprake geweest van
een formeel bindende kracht van precedenten (wel een groot feitelijk gezag), wat ervoor
zorgde dat de rechters steeds vrij waren om het recht aan te passen of te wijzigen. Daar wordt
traditioneel terughoudend gebruik van gemaakt (ten dele vanuit het perspectief dat er geen
aanleiding is de vordering toe te kennen indien er daartoe geen rechtsgrond te vinden is).

De rechtspraak is op bepaalde domeinen in gezamenlijke Noordse collecties gebundeld (bv.
noordse scheepvaartrechtspraak).

                                                  
849 Voor het Deense en Noorse recht, zie o.m. Danish and Norwegian law, ed. Danish Commitee on comparative
law 1963; T. IVERSEN, “Das Dänische Privatrecht im Spiegel seiner Literatur”, ZeuP 2002,
850 De Ijslandse wetgeving is op internet te vinden via http://www.althingi.is
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Als het gaat om meerdere rechters dan kan elkeen een eigen mening poneren zoals dat het
geval is in de Angelsaksische landen en het E.H.R.M. (separate, concurring en dissenting
opinions). In Denemarken werd dit ingevoerd in 1937 en versterkt in 1958. In Noorwegen
moet elke rechter afzonderlijk publiekelijk zijn standpunt bekendmaken, wat heeft geleid tot
een uitvoeriger motivering van de arresten, maar anderzijds de minderheidsrechter de
mogelijkheid geeft louter te verklaren dat hij gezien de reeds publieke opinies hij hoe dan ook
in de minderheid is en dus geen opinie meer geeft.

De stijl is minder systematisch-wetenschappelijk en meer casuïstisch, zonder in detaillisme te
vervallen. Rechters vermijden in beginsel uitspraken te doen met een draagwijdte die de casus
duidelijk te boven gaat (hoewel bv. in Noorwegen wel iets meer dan in Denemarken).
Rechters beogen ook in een voor leken verstaanbare stijl te schrijven.

3.6.4.  Rechtsleer en algemene leerstukken

Vanaf het begin van de 20e eeuw speelde de sociologie een belangrijke rol. Sociologisch
onderzoek naar feitelijke gedragingen werd verwerkt in de rechtswetenschap. Later in de 20ste

eeuw ondergingen de Scandinavische landen een grote invloed van het juridisch realisme. Dit
legal realism dat uit de V.S.A. is overgewaaid, en in Skandinavie geradicaliseerd851, uit zich
in een groot scepticisme tegenover regels, een terughoudendheid tegenover concepten. Men
gaat concepten deconstrueren en wijzen op het dogmatische karakter van vele discussies.
Men gaat het gebrek aan relevantie van concepten onderstrepen. Zo is bijvoorbeeld de vraag
wanneer eigendom overgaat, irrelevant.852 Bekend is de uitroep van Alf Ross dat dergelijke
begrippen evenveel zeggen als het woord “tutu” (een totemwoord bij een of ander natuurvolk
dat hij bestudeerd had). In de rechtsfilosofie hebben sommige realisten overdreven, maar de
praktische toepassingen ervan zijn een stuk gematigder en erg nuttig.

Dit alles belet niet dat het recht in Skandinavië duidelijk verdeeld wordt in rechtstakken naar
continentaal model (met als basisonderscheid dat tussen publiek- en privaatrecht), behalve dat
er nooit een echte scheiding tussen burgerlijk en handelsrecht is gemaakt.

Kortom, er is een vergelijkbare ontwikkeling met het Engelse en het Amerikaanse recht
geweest, maar in structuur en denken is de continentale invloed gebleven, naast het behoud
van “inheems” recht op vele domeinen (bv. ook erfrecht). Ijslands recht is wel meer dan dat
van de andere landen onder Amerikaanse invloed geraakt.

                                                  
851 Voorloper was de filosoof Axel Hägerström (1868-1939), hoogleraar te Uppsala, die zowel het natuurrecht
als het positivisme verwierp. Bekendste juristen uit die school zijn Karl Olivecrona (1897-1980), Alf Ross
(1899-1979, hoogleraar te Kopenhagen 1935-1979; biografisch artikel over hem in European Journal of
International Law 2003), A.Vilhelm Lundstedt (1882-1955, hoogleraar te Uppsala 1914-1948 en sociaal-
democratisch politicus) e.a.; invloedrijke werken waren i.h.b. K. OLIVECRONA, Law as fact (1939); A. ROSS,
Towards a realistic jurisprudence (1946).
852 Het  Scandinavische recht voorziet een geheel van regels die op mogelijke problemen m.b.t. de
eigendomsoverdracht toepasselijk zijn.  Men stelt eerder de vraag naar de rechtsverhouding in kwestie (bijv.
verhouding koper – verkoper) om zo tot de juiste oplossing te komen.  De vraag “wanneer gaat eigendom over?”
vinden zij bijgevolg overbodig. Zie bv. G. LAGERGREN, Delivery of the goods and transfer of property and
risk in the law of sale, Stockholm 1954; T. HASTAD (rechter in het hooggerechtshof en prof. In Uppsala),
“Property richt as regards personal property”, in S. Strömholm, An Introduction to Swedish law, Kluwer 1981,
357 v. Maar eigenlijk werd de leer dat eigendomsoverdracht te maken heeft met verhouding tot verschillende
soorten derden al op het einde van de 19e eeuw ontwikkeld.
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3.7.  Enkele typische inhoudelijke kenmerken, instellingen of regels uit het vermogensrecht.

Het contractenrecht is sterk pragmatisch.

De skandinavische doctrine gaat niet uit van de “magie van de wilsovereenstemming”, maar
van het oude beginsel “belofte maakt schuld” (Lofte-theorie)853 en past de vertrouwensleer
toe. Het is naar skandinavisch recht dan ook zonder belang of het om een eenzijdige of
tweezijdige rechtshandeling gaat, enz.

De eisen van de goede trouw spelen een grote rol en de rechter is bevoegd overeenkomsten
aan te passen, onder meer bij gewijzigde omstandigheden (zie art. 36 Contracten- en
verbintenissenwet 1915)

Een bekende regeling is de Zweedse vergoedingsregeling voor verkeersslachtoffers, die niet
gebaseerd is op onrechtmatige daad maar een soort verplichte verzekering van alle
verkeersdeelnemers.

3.8.  Enkele typische inhoudelijke kenmerken, instellingen of regels uit het familierecht

Het familie- en erfrecht is overal reeds halfweg de 19e eeuw ernstig gemoderniseerd (met een
toen vrij verregaande gelijkheid van man en vrouw), waar het voordien vrij archaïsch was. Na
WO II kwam er een nieuwe golf van “modernisering” (vooral een sterkere individualisering),
zie hoger.

3.8.1.  Denemarken

Tot 1969 werd het burgerlijk huwelijk in beginsel steeds gesloten in de vorm van een
religieus huwelijk (van één van de erkende godsdiensten, nu een 20-tal). Kerkelijke
huwelijken gelden vandaag nog steeds als burgerlijke huwelijken, mits informatie wordt
doorgegeven aan de burgerlijke stand. De echtscheiding door onderlinge toestemming vereist
(i.t.t. tot die zonder die toestemming) slechts een administratieve en geen gerechtelijke
procedure.

3.8.2.  Noorwegen.

Het huwelijk kan zowel voor de magistraat worden gesloten als voor de geestelijke van de
Lutherse kerk of een andere erkende godsdienst.

3.8.3.  Zweden, Finland

(zie hoger)

3.8.4.  Ijsland

                                                  
853 “Belofte maakt schuld” was ook in het Mideleeuwse canonieke en gewoonterecht de voornaamste grondslag
voor verbintenissen. Het is eerst in de 17e eeuw dat de natuurechtelijke rechtsleer in continentaal europa
overgeschakeld is op de leer van de wilsovereenstemming.
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In Ijsland zijn er in beginsel geen familienamen; iedereeen draagt zijn voornaam en de
(voor)naam van zijn vader of moeder. Sedert de Naamwet van 1996 is het wel toegelaten een
familienaam aan te nemen.

3.9.  Enkele typische inhoudelijke kenmerken, instellingen of regels uit het recht van de
burgerlijke samenleving  (kerk, onderwijs)

Wat de kerken betreft kennen de Skandinavische landen traditioneel een Staatskerk
gecombineerd met de vrijheid van godsdienst. De Staatskerk heeft dus geen
godsdienstmonopolie, maar is wel de enige die aanwezig is in de publieke instellingen,
waartegenover een invloed van de politieke overheid in de kerk staat. De Staatskerk is dus een
publiekrechtelijke veeleer dan een privaatrechtelijke instelling, en evenals de staat een
uitdrukking van de natie.

3.9.1.  Denemarken

Denemarken kent nog steeds een Staatskerk, de Folkekirke (van Lutheraans-evangelische
inhoud) (§ 4 GW), met daarnaast andere officieel erkende godsdiensten. Lokale organen van
de Folkekirke worden verkozen; de koning(in) is officieel het hoofd ervan, en het hoogste
gezag wordt door het Deense parlement uitgeoefend. Deze nationale kerk heeft geen aparte
rechtspersoonlijkheid, maar is een orgaan van de natie, en de dominees van de Folkekirke zijn
ambtenaren van de staat. 83 % van de Denen is lid van de Folkekirke.

3.9.2.  Noorwegen

Ook Noorwegen kent een Staatskerk zoals in Denemarken, en daarnaast andere erkende
godsdiensten.

3.9.3.  Zweden

In Zweden verloor de Evangelische kerk zijn bijzondere status als Staatskerk op 1 januari
2000 (grondwetswijziging van 1998). Sindsdien is ze een zelfbesturende publiekrechtelijke
kerkgemeenschap, waarvan de organisatie bij wet is geregeld, maar die niet meer aan de
overheid is onderworpen (voorheen geschiedden bv. de benoemingen door de koning).

Inzake onderwijs had Zweden tot 1992 een socialistisch regime; private scholen waren niet
gesubsidieerd en hadden minder dan 1 % van de leerlingen. De conservatief-liberale regering
voerde in 1992 voor het eerst subsidiëring van vrije scholen in en wel door middel van een
schoolcheque-systeem (Wet op de vrije keuze en onafhankelijke scholen 1992). D.w.z. dat de
ouders die hun kinderen niet naar een publieke school sturen een voucher krijgen om privaat
onderwijs te betalen; private scholen dienen daartoe erkend te zijn, maar behalve een
acceptatieplicht (gelijk inschrijvingsrecht) zijn de eisen beperkt. In 2004 ging reeds meer dan
10 % van de leerlingen in het middelbaar en 6,2% in het lager naar vrije scholen.

3.9.4.  Ijsland

Ook in Ijsland is de evangelische kerk Staatskerk (art. 62 GW). De Universiteit wordt
gefinancierd door de kerkbelasting, en daarom moeten enkel niet-leden van de Staatskerk
inschrijvingsgeld betalen (art. 64 GW). Overigens geldt er natuurlijk vrijheid van godsdienst.
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Afdeling 4.   "Byzantijnse" rechtsstelsels (Balkan en Rusland)

4.1. Algemeen

Literatuur: H. Küpper, Einführung in die Rechtsgeschichte Osteuropas (Studien des Instituts für Ostrecht
München, Band 54), Frankfurt am Main: Peter Lang 2005.

4.1.1.  Opmerking over de indeling in rechtskringen

De rechtskring die we "byzantijns" noemen betreft met name de landen met een oosters-
orthodox-christelijk traditie, waarin de kerk na het schisma tussen westerse en oosterse kerk
de patriarch van Constantinopel (Byzantium) trouw is gebleven; ook enkele andere landen
zoals Albanië en Armenië komen hierbij ter sprake omdat ze (rechts)historisch veel gemeen
hebben.

Op Griekenland en Cyprus na zijn deze landen tussen 1945 en 1989/1991 (Rusland sedert
1917) allemaal "socialistisch", d.i. communistisch geweest. In die periode werden zij meestal
geklasseerd als socialistische rechtsstelsels, en werd Griekenland ingedeeld bij de Duitse
rechtskring. Deze indeling was uitsluitend gericht op de kenmerken van het positieve recht en
hield minder rekening met de historische achtergrond. De lange geschiedenis van voor 1945
leeft evenwel ook nog door in het heden. Overigens is na de val van het Ijzeren gordijn
gebleken dat de oudere culturele breuklijnen in Europa in vele opzichten sterker zijn dan men
dacht. Hoewel Griekenland veel dichter bij West-Europa staat dan elk van de andere hier
besproken landen, althans sinds 1945854, kan het geen kwaad om ook te wijzen op elementen
van een byzantijnse traditie855.

De breuklijn tussen West- en Oost-Europa gaat terug op de invloedssferen van Romeinen en
Grieken, de verdeling van het Romeinse Rijk in een Westromeins en een Oostromeins
(Byzantijns), de scheuring van de kerk (definitief in 1054) tussen rooms-katholiek en oosters-
orthodox, en later de scheidslijn tussen het Habsburgse rijk en het Ottomaanse (met de
Karpaten als grens). In de orthodoxe landen ten oosten van die breuklijn heeft de kerk zich
nooit als tegenmacht tegen de staat ontwikkeld; omgekeerd heeft zich nooit een sterk
uitgebouwde overheid ontwikkeld. De meer beschouwende orthodoxe kerk heeft altijd meer
de nadruk gelegd op de lokale gemeenschap, op de eerste plaats het (boeren)dorp.

4.1.2.  Algemene historische inleiding

Enerzijds vinden we in de meeste van deze landen, uitg. Griekenland (en Turkije), de traditie
van het oude, voornamelijk slavische gewoonterecht. Anderzijds gaat het om oosters-
orthodoxe landen en kenden zij het romeinse recht in zijn byzantijnse variante, gepaard aan de
invloed van de oosters-orthodoxe kerk, en vanaf de late achttiende eeuw Westeuropese
invloeden, voornamelijk vanwege Frankrijk en later Duitsland.

                                                  
854 Voor 1945 was een land als Roemenië allicht een stuk Westerser dan Griekenland, dat na WO II met veel
Amerikaans geld "gemoderniseerd" is (Truman-doctrine).
855 Omgekeerd zijn er ook veel verbanden tussen de meeste van deze landen en Turkije; een belangrijk deel van
de geschiedenis is gemeenschappelijk; maar Turkije is toch op de eerste plaats gegroeid uit een islamitische
achtergrond; de radicale hervormingen van de jaren 1920 hebben daar weliswaar afstand van genomen, maar
tegelijkertijd werd in die periode Turkije etnisch en religieus juist volledig van het de hier besproken byzantijnse
landen afgescheiden door de etnische zuivering (uitdrijving of uitmoording) van Grieken, Armeniërs en
Assyriërs.



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2006

367

Het oude slavische gewoonterecht was vergelijkbaar met het germaanse. De oudste compilatie
van het recht in Rusland is de Russkaia Pravda, d.i. “Russische waarheid”, uit de eerste helft
van de 11e eeuw (zie verder). Hierop wordt nader ingegaan bij de bespreking van het
russische recht. Rusland maakte immers nooit deel uit van het Byzantijnse keizerrijk (behalve
de Russische kust van de Zwarte Zee) en heeft vanaf de 13e eeuw een vrij aparte geschiedenis
gekend, zodat we hieronder dan ook vooral de (in grotere mate gemeenschappelijke)
ontwikkeling in Griekenland en de Balkanlanden bespreken. Naast de reeds genoemde
invloeden speelt in die landen ook de Ottomaanse heerschappij van enkele eeuwen een
belangrijke historische rol.

4.1.2.1.   Van Romeins recht tot Byzantijns recht

4.1.2.1.1.  Oudheid

In Griekenland was er het klassieke Griekse recht dat met andere elementen vermengd werd
in de hellenistische periode, en uiteindelijk grotendeels voor het Romeinse recht moest wijken
– zij het niet vooraleer dat Romeinse recht reeds sterk door hellenistische elementen was
beïnvloed. Dit romeinse recht is gedurende zeer vele eeuwen in zijn oost-romeinse of
byzantijnse variante blijven doorleven.

Zoals in de algemene inleiding tot de westerse tradities reeds uiteengezet, onderscheidde de
rechtsontwikkeling in het Oost-romeinse rijk zich reeds in de periode van de twee romeinse
rijken (dit is voor 476) van die in het Westen door een grotere bureaucratisering en
centralisering in handen van de keizerlijke administratie. Waar het romeinse recht in het
Westen voornamelijk in de private rechtspraktijk (een soort notariaat) voortleefde als zgn.
Vulgarrecht (romeins volksrecht) werd het in het Oosten verder ontwikkeld door keizerlijke
constitutiones en rescripta en rond 522 onder keizer Justinianus gecompileerd in het Corpus
iuris civilis, bestaande uit Instituten (wetenschappelijk leerboek), Digesten (vnl. rechtsleer,
opinies van rechtsgeleerden) en Codex (wetgeving). Dit “justiniaanse” recht was geldend
recht in het Oost-romeinse rijk (i.t.t. het Westen, waar het eerst vanaf de 11e eeuw als geleerd
recht werd bestudeerd).
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4.1.2.1.2.  Middeleeuwen

Dit Byzantijnse rijk is blijven bestaan tot 1454 (verovering van Constantinopel door de
Turken). De byzantijnse traditie is dan ook gekenmerkt door een veel langer doorleven van de
oudheid, of liever een continuïteit van de Oudheid tot aan de moderne tijden, daar waar het
Westen enkele belangrijke breuklijnen heeft gekend (val van het West-Romeinse Rijk in de
vijfde eeuw, breuklijn van de elfde eeuw, e.d.m.; zelfs de breuklijn van de vijftiende/zesteinde
eeuw was in zekere zin sterker in het Westen dan daar)856.

Tot de val van Constantinopel vinden we hier zeker nog in beginsel de Rijksgedachte
(gedachte van te herstellen politieke eenheid van het christendom), al was de realiteit ervan
steeds beperkter. Vanaf 800 was dit in concurrentie met de herstichting van het “romeinse”
rijk in het Westen door de keizerskroning van Karel de Grote (het probleem van de
“translatio imperii” of overdracht van het romeinse rijk); voor de rijksgedachte na de val van
Constantinopel, zie verder Rusland.

Anderzijds was de orthodoxe kerk juist veel meer dan de katholieke gestructureerd in
“autocephale” (zelfbesturende) nationale kerken, al werd de patriarch van Constantinopel
erkend als primus inter pares.
                                                  
856 Over de continuïteit in het Griekse denken van de oudheid tot vandaag, zie (vanuit een orthodox perspectief)
Christos YANNARAS, Σχεδιασµα Εισαλωλησ στη φιλοσοφια, Fr. Vert. Philosophie sans ruptures, Labor et
Fides Genève 1986.
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Het Byzantijnse Rijk was gedurende veel eeuwen een sterk bureaucratisch georganiseerd en
autoritair keizerrijk, in voortzetting van het late Romeinse rijk (dominaat).

Wat speciaal het recht betreft, ontstond er ondanks het door Justinianus uitgevaardigde verbod
op commentaren op zijn wetgeving (op het Corpus iuris civilis), toch vrij snel opnieuw een
rechtsliteratuur, en ontwikkelde het romeinse recht zich verder tot wat men “byzantijns” recht
kan noemen. Vanaf dat ogenblik werd verder ook terug overgeschakeld op de Griekse taal. De
Novellae van Justinianus857 waren reeds grotendeels in het grieks opgesteld, en hetzelfde geldt
voor de wetgeving uitgevaardigd door zijn opvolgers. Daardoor kregen ook uit het hellenisme
doorlevende rechtselementen meer invloed.

In de 8e eeuw vinden we de “Ekloga” (ca. 740 nC) van keizer Leo III (Isaurische dynastie), en
de aan hem toegeschreven compilaties van soldatenrecht, boerenrecht858 en zeerecht. Behalve
door Romeins recht zijn ze duidelijk ook door inheems gewoonterecht beïnvloed.

Onder de Macedonische keizers (867-1057) werd het door de Isauriërs uitgevaardigde recht
als “ketters” afgeschaft, maar de nieuwe compilaties (codices) waren inhoudelijk niet
fundamenteel verschillend: de Procheiros Nomos (of Procheiron) en de Epanagoge van keizer
Basilius I (9e eeuw). Keizer Leo de Wijze hercompileerde het hele justiniaanse recht, zoals het
zich intussen ontwikkeld had, in zijn Basilika (886-892).

Keizer Constantijn IX stichtte in 1045 een nieuwe rechtsschool in Constantinopel, wat leidde
tot een uitvoerige rechtsliteratuur en een hele reeks collecties van keizerlijk en/of canoniek
recht.

Een van de laatste en tegelijk meest invloedrijke compilaties was de Hexa Byblos,
gecompileerd door rechter Harmenopoulos in 1345.

In de byzantijnse periode werd onder invloed van het canonieke recht zoals in West-Europa
het recht gedeformaliseerd en gehumaniseerd en de rechtsbescherming op vele vlakken
sterker uitgebouwd. In het eigendoms- en erfrecht werd de rol van de familie sterker.

Het Byzantijnse recht was tegelijk keizerlijk en canoniek. Deze dubbele hoedanigheid hangt
ook samen met de vele nauwere verwevenheid van kerk en staat (overheid) in alle orthodoxe
landen – al kenden die vanzelfsprekend wel gescheiden hiërarchische structuren (de bisschop
was geen gouverneur en de pastoor geen burgemeester). Deze wordt gesymboliseerd in de
tweekoppige adelaar (bikephalos), waarvan de twee hoofden de wereldlijke en de kerkelijke
macht uitdrukken.

Het Byzantijnse keizerrijk speelde een (in de Westerse geschiedschrijving) zeer
ondergewaardeerde rol in het behoud en de ontwikkeling van de wetenschap en wijsheid uit
de klassieke (vooral Griekse) oudheid. Ook na de religieuze breuk met het Westen (het
schisma was zoals gezegd definitief in 1054) bleef het voor het Westen een belangrijke bron
voor import van kennis (naast de Kruistochten en de uitwisseling via Andaloesië).

Het Byzantijnse rijk verschrompelde na een bloeitijd onder de Macedonische keizers (867-
1057) in de loop der daaropvolgende eeuwen wel steeds meer, te beginnen met de eerste

                                                  
857 In Engelse vertaling op http://www.constitution.org/sps/sps16.htm
858 In Engelse vertaling te vinden op http://www.fordham.edu/halsall/source/farmerslaw.html
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expanise van de islâm (zie de bespreking aldaar). Tegen 1081 hadden de Turken omzeggens
heel Klein-Azië (Anatolië) veroverd (vooral door de slag bij Manzikert, 1071). Er kwam een
gedeeltelijke heropleving onder keizer Alexius I Komnenus (keizer 1081-1118) die het Rijk
reorganiseerde en het bestaande zgn. “thematische” systeem verving door een soort feodaal
stelsel, de “pronoia” (belening met land in ruil voor militaire diensten); de edelman op zijn
beurt stelde het land ter beschikking van boeren (de paroikoi of leden van het “huis”, vgl. ons
woord parochianen) in ruil voor economische en militaire diensten.

De Westeuropese kruisvaarders die vanaf 1095 door het Rijk trokken om tegen de Saracenen
te gaan vechten (mede als reactie op de grote Turkse veroveringen in met name Klein-Azië)
waren niet bepaald welkom, maar hielpen het Byzantijnse Rijk toch weer groter worden (al
behielden de kruisvaarders de staatjes in het Heilig Land en Syrië voor zichzelf, omdat ze de
klus ook zelf hadden moeten klaren zonder steun van de keizer). Keizer Alexius II Komnenus
(1118-1143) heroverde zelfs Antiochië in 1138. In 1154 heroverden de Byzantijnen zelfs
korte tijd een deel van Zuid-Italië (Sicilië, dat nog in belangrijke mate Grieks sprak)859.

In 1204 werd Byzantium echter onder de voet gelopen door de kruisvaarders die er een
“Latijns keizerrijk” stichtte (met de graaf van Vlaanderen Boudewijn van Constantinopel als
keizer). Dit was van korte duur, maar verzwakte het Rijk danig. De laatste kruisvaardersstad
in Azië viel in 1291 (Cyprus en Rhodos pas veel later), Byzantium in 1452 en de laatste
byzantijnse stad (Trebizonde) enkele jaren later. Voordien hadden de Turken Bulgarije reeds
veroverd en Servië verslagen in 1389 op het Kosovo Polje (Merelveld)860. In 1527 hadden ze
Hongarije veroverd (slag bij Mohacs 1526) en stonden ze aan de poorten van Wenen.

4.1.2.2.   Post-byzantijnse, Ottomaanse periode

Al de in dit onderdeel besproken gebieden (d.i. Griekenland en de Balkanlanden) kwamen
tussen de veertiende en de zestiende eeuw onder Turks (Ottomaans) bestuur. Voor de
geschiedenis van de Balkanlanden onder het Ottomaanse rijk, zie ook de bespreking van het
recht van Turkije (bij de islamitische landen, met onder meer het stelsel van de "Milletler").
Daarbij kan wel worden opgemerkt dat het huidige Turkije vooreerst eeuwenlang byzantijns
is geweest, en ook na de verovering door de Turken nog lang een byzantijnse component
heeft gekend (nog in 1923 emigreerden onder dwang uit Klein-Azië ca. 1.500.000 Grieken,
die daar tot dan dus geleefd hebben). Omgekeerd heeft een groot deel van de byzantijnse
landen vele eeuwen onder islamitisch (maar niet-Arabisch) bestuur geleefd: Rusland onder de
Tataren/Mongolen van de 13e tot de 15e eeuw (zie verder), grote delen van de Balkan
gradueel veroverd van de 14e eeuw af tot de achttiende/begin twintigste eeuw, e.d.m. Dit heeft
tot een gedeeltelijke islamisering geleid (vooral in Albanië, Bosnië), al zijn die gebieden
desondanks erg Europees gebleven. Hoewel Turkije alles tesamen genomen allicht evenveel
gemeen heeft met de Balkan als met de Arabische wereld, wordt de geschiedenis van het
Turkse recht omwille van de betekenis van het islamitische Ottomaanse Rijk toch
hoofdzakelijk besproken in het hoofdstuk over de islamitische landen.

Om redenen die daarin verder worden uiteengezet bleef in het Ottomaanse Rijk het gewone
recht (vnl. familie- en erfrecht en een stuk strafrecht) van elke bevolkingsgroep (religieus
geklasseerd) behouden, en gold daarvoor het personaliteitsbeginsel. De islamitische  sharia
                                                  
859 Dit was bij de dood van Rogier II (uit de Normandische dynastie). Kort nadien verloren ze Zuid-Italië terug
aan de Duitse keizer (dynastie der Hohenstaufen).
860 De plaats en streek is daardoor merkwaardig genoeg (omdat het voor hen een nederlaag was waardoor ze
eeuwen bezet zijn geweest) tot een symbool van de Servische natie geworden (in de streek bevonden zich, zeker
tot aan de Kosovo-oorlog in 1999) enkele van de belangrijkste Servisch-orthodoxe kloosters).
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gold niet voor de christelijke bevolkingsgroepen. Voor de orthodoxe bevolking (Grieks,
slavisch en roemeens) bleef het byzantijnse recht gelden, dat door eigen instellingen kon
worden geadministreerd. Het zelfbestuur werd uitgeoefend door verkozen lokale instellingen
of door kerkelijke instellingen. Oorspronkelijk was hun bevoegdheid beperkt tot familie- en
erfrecht en veeleer scheidsrechtelijk van aard, maar gradueel werd dit als echte rechtspraak
gezien en omvatte die ook contracten en een deel van het strafrecht. Tegen de beslissingen
van de lokale rechtscolleges kon men in beroep gaan bij de bisschoppelijke gerechtshoven in
de metropoleis (overal waar er een metropoliet zetelde) en tenslotte bij de Synode van de
Patriarch van Constantinopel.

Vanaf de 17e eeuw ontstonden er de zgn. capitulaties, Verdragen met Westerse landen waarbij
de autonomie van bepaalde (vnl. chistelijke) minderheden volkenrechtelijk werd
gegarandeerd (zie verder de besprkeing van Turkije).

Dit belet niet dat er een duidelijke achterstelling in rechten bleef bestaan van de minderheden,
op politiek en cultureel vlak en in sommige andere opzichten861.

Vanaf de 18e eeuw ontstonden er ook regionale dynastieën in bv. Moldavië en Walachije,
onder een voivode uit Griekse families van Constantinopel (de zgn. Fanarioten; zij werden
afgezet door de sultan na de Griekse opstand van 1821).

In heel deze periode bleef de Hexabiblos uit 1345 het meest invloedrijke werk (er ontstond
weinig nieuwe rechtsliteratuur); daarnaast vormde zich ook lokaal gewoonterecht dat soms
eveneens werd opgetekend, maar door de kerkelijke rechtbanken veeleer genegeerd werd. In
de late 18e en vroege 19e eeuw tenslotte werden regionale codes opgesteld door Griekse
rechtsgeleerden (en dus in het Grieks) in opdracht van de sultan voor de verschillende
Balkanprovincies (waarvan sommige intussen een autonoom statuut hadden gekregen, zoals
Transsylvanië, Walachije, Moldavië en later Roemelië, en wel onder het bestuur van Griekse
families): de Syntagma van Michael Photinopoulos (1765, een samenvatting in modern Grieks
van de Basilika), de Constitutio van Alexander Ypsilantis (1780), de Moldavische Code van
Kallimachis (1817) en de Walachijse Code van Johannes Karatzas (1818). Het is in die
werken dat we het laat-byzantijnse recht het best terugvinden. In dezelfde periode kreeg de
Franse Code de commerce wel aanhang onder handelaars (ten gevolge van een vertaling in het
Grieks).

4.1.2.3.   Van het einde van de 18e tot de 20e  eeuw.

Hoewel dit byzantijnse Oost-Romeinse en canonieke recht, alsmede het (vnl. slavische)
gewoonterecht tot in de negentiende eeuw de dominante bronnen waren van geldend recht, is
daar in het huidige recht relatief weinig van overgebleven, althans in het privaatrecht. De
oorzaak hiervan is te zoeken in de ontwikkeling in de 19de eeuw, waarin de verlichting en het
terugdringen van de Turken de westerse (Franse, Oostenrijkse en later Duitse) invloed sterk
deed toenemen (overigens nam ook in Turkije zelf de invloed van het Westerse, meer bepaald
Franse, recht toe, reeds vanaf het Tanzimat Fermani (Edict van reorganisatie) van 1839, ander
besproken bij Turkije).

Vanaf de late achttiende eeuw ontstonden in omzeggens al de Balkanlanden (inbegrepen
Griekenland) sterke nationalistische bevrijdingsbewegingen, die hun basis hadden in de door

                                                  
861 Zo bv. mochten niet-moslims in overeenstemming met de regels van het dhimmi-statuut niet te paard rijden,
geen wapens dragen behalve in overheidsdienst, e.d.m.
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economische ontwikkelingen opkomende burgerij, en uiteindelijk tot de onafhankelijkheid
tegenover de Ottomaanse sultan zouden leiden.

De sociale en culturele natievorming is dus de staatsvorming voorafgegaan. Vanuit Wenen en via Wenen uit
Parijs kwamen de ideeën van de Verlichting. Zo riep Rigas Fereos van Velestino (1757- opgeknoopt 1798, echte
naam Antonios Kyriazos) in navolging van de Franse revolutie op tot een erkenning van Mensenrechten en tot
een pan-Balkan-revolutie tegen de Ottomanen met zijn “Nieuwe politieke constitutie voor de inwoners van
Rumelië, Klein-Azië, de Aegeïsche eilanden, Moldavië en Walachije”862. In 1797 bezette Frankrijk de Ionische
eilanden, die in 1815 een autonome Britse kolonie werden. Servië kreeg een autonoom statuut in 1813. Enkele
jaren later brak de Griekse opstand uit op het vasteland (in de Pelopponesos) (onafhankelijkheidsoorlog), zie
verder.

Omzeggens al deze landen hebben hun onafhankelijkheid mede verkregen door tussenkomst
van een of meerdere Europese grootmachten als “beschermheer”. Een van de gevolgen
daarvan was dat de meeste landen buitenlandse koningen opgedrongen kregen (uit Duitse
families) (Griekenland, Bulgarije, Roemenië en Albanië). De beschermheer en later de
internationale gemeenschap is zich blijven moeien met hun staatsstructuur, de positie van de
minderheden in die landen e.d.m., en deze toestand van bevoogding heeft meermaals
averechts effect gehad863.

Onder Ottomaans bestuur kon er – behalve de orthodoxe kerk - geen burgerlijke maatschappij
bloeien, en het zelfbestuur had zich enkel op lokaal niveau (de gemeente) kunnen
ontwikkelen. Wanneer deze landen – hoofdzakelijk in de 19e eeuw – Westerse grondwetten en
codes kregen, was dit niet het product van participatie aan een algemeen Europees proces dat
zich over meerdere eeuwen heeft ontwikkeld (van de 15e tot de 19e), maar een poging tot
plotselinge en geforceerde “modernisering” door het westersgezinde deel van de elite.
Daartegenover stonden de verdedigers van inheemse instellingen en opvattingen, die zich
tegen het Westen wilden afzetten, zoals de “slavofielen” in de slavische landen en de
verdedigers van de eeuwenoude lokale instellingen. O.a. door inmenging van het Westen
haalden de eersten het, doch hun ideologie dienden zij op te leggen in een vorm van verlicht
despotisme; de modernisering geschiedde tegen een groot deel van de bevolking in en dus
vaak op autoritaire wijze, met afschaffing van de lokale autonomie864, verregaande
miskenning van nationale minderheden, enz.

Ondanks liberaal-democratische grondwetten is het daarmee een constante dat de koningen
zich met het staatsbestuur zijn blijven bemoeien en met een zekere minachting neerkeken naar
de werking van het parlement en de partijen en de participatie van de bevolking. De
regeringen (uitvoerende macht) domineerden duidelijk over de parlementen. Later is vooral
het leger gaan ingrijpen, in een eerste faze als uitdrukking van de eisen van de burgerij tegen
de heersende autoritaire elite, maar in de eerste helft van de 20e eeuw langzamerhand zelf
afgegleden in autoritarisme.

Samenhangend met al het voorgaande ontwikkelden deze staten een grote bureaucratie en een
economie die vooral van de overheid afhankelijk was.

                                                  
862

863 Zie hierover onder meer het boek van F. RIGAUX, Guerres et interventions dans le Sud-Est européen,
Pedone Parijs 2004.
864 Bv. in Griekenland de wetten van 1828 en 1833. In Bulgarije trad de koning op tegen de gemeenteraad van
Sofia in 1879. Enz.
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Het is tegen deze achtergronden dat in de Balkanlanden865 Westers recht werd ingevoerd,
zowel privaatrecht als publiekrecht. Wat het privaatrecht betreft was vooral de Franse Code
Civil invloedrijk, en in zekere mate het Oostenrijkse ABGB, doch in een tweede faze ook het
Duitse recht. Aldus kreeg Servië in 1844 en B.W. naar Oostenrijks model, Roemenië in
1864/1865 een B.W naar Frans model, Bulgarije in 1865 een B.W. naar Italiaans model, en
uiteindelijk Griekenland na lange beïnvloeding door de Duitse rechtswetenschap in 1940 een
B.W. naar Duits model (in werking sinds 1946).  Deze codes werden zoals gezegd ingevoerd
in landen waarvan de politiek-maatschappelijke structuur door een grotendeels andere
geschiedenis getekend bleef. Zo is er nooit een echte scheiding tussen Kerk en Staat geweest,
en is de macht van het staatsapparaat steeds sterk aanwezig geweest (ten dele ook voortgezet
in de 19e eeuw door overname van Franse modellen in het publiekrecht). Deze kenmerken
zijn minder sterk aanwezig in Griekenland, dat altijd meer open stond voor Westerse invloed,
en ook nooit onder een communistisch regime heeft gestaan.

Na WO II kwamen al deze landen, behalve Griekenland, onder communistische heerschappij
en kregen ze een zogenaamd “socialistisch” recht met de Sovjet-Unie als “beschermheer”.
Enkel Joegoslavië maakte zich daar min of meer van los en ontwikkelde zijn eigen meer
hybride vorm van socialisme (terwijl Albanië zich opsloot in een nog radicaler maoïstisch
communisme). Griekenland werd ingebonden in de NAVO door Amerikanen en Britten en
kende kortstondig terug een autoritair bewind (1967-1974) (zie verder).

Na de val van het communisme hebben zij allemaal hun burgerlijk recht in mindere of
meerdere mate ernstig hervormd. Albanië kreeg daarbij zeer recent een nieuw B.W. naar
Italiaans model (geschreven door de italiaanse hoogleraar Ajani).

                                                  
865 Vgl. ook de wetboeken die in Ottomaanse gebieden werden ingevoerd tussen 1839 en 1880, besproken bij
Turkije (strafrecht, handelsrecht, procesrecht en de Turkse Medjelle).
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4.2.  Griekenland en Cyprus

4.2.1.  Griekenland (Ελλας)

Data: 131.957 km2; 10.645.000 inw (2002); kleine autochtone Macedonische, Turkse, Albanese, Aroemeense
minderheden (waarvan het bestaan door de overheid nog steeds min of meer wordt ontkend), ca 1.000.000
migranten, waarvan wellicht 650.000 Albanezen; ca 350.000 moslims (waarvan een historische minderheid in
Thracië, beschermd krachtens het Verdrag van Lausanne 1923), 52.000 katholieken, 5.000 protestanten, 5.000
joden. De Athos berg heeft een bijzonder (autonoom) statuut (monnikenrepubliek).
Literatuur866

4.2.1.1.   Politieke geschiedenis sinds 1821

Griekenland herkreeg zijn onafhankelijkheid formeel in 1829/1830, na een opstand en
onafhankelijkheidsoorlog tegen het Turkse Rijk vanaf 1821, zij het voor ca. 1/3 van het
huidige grondgebied. De opstand was het werk van de “Kleften”, groepen vrijheidsstrijders
(die vervolgens evenzeer elkaar bekampten) en kon slagen onder meer doordat de Ottomaanse
vloot in 1827 vernield werd door Britse, Franse en Russische vlooteenheden. Reeds op 1
januari 1822 kwam er in Epidavros een grondwetgevende vergadering samen die een liberaal-
democratische Grondwet goedkeurde, sterk beïnvloed door de Franse grondwet van 1791 en
de Franse Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Er ontstond grote spanningen
tussen enerzijds de leiders van de opstand, die meer revolutionair dachten, en de kodjabashis,
de traditionele notabelen. In 1823 reeds werd in Astros een nieuwe eveneens liberaal-
democratische Grondwet aangenomen, evenwel met afschaffing van de lokale autonomie. In
1827 werd in Troizena opnieuw een Grondwet aangenomen, sterk door Frankrijk
geïnspireerd, maar die een zeer grote macht gaf aan de uitvoerende macht, waarvoor Ioannis
Kapodistrias als gouverneur (voorlopig staatshoofd) werd aangesteld. Deze ontbond het
Parlement en regeerde alleen tot hij in 1831 in Nauplion vermoord werd (door Kleften uit
Mani).

De wanorde die toen ontstond werd beëindigd door de beslissing van de buitenlandse machten
om een koning aan te stellen, nl. de jonge prins Otto van Beieren (1833), die zonder
Grondwet regeerde. Hij voerde ook op grote schaal West-Europees recht in, wat hem verder
vervreemdde van het volk. De revolutie van 1843-1844 verplichtte hem een Grondwet te
aanvaarden voor een constitutionele monarchie naar het model van de Franse van 1830. In
1847 was Griekenland het eerste Europese land waar, naar Amerikaanse inspiratie, het
Hoogste gerechtshof zich bevoegd verklaarde wetten te toetsen aan de grondwet.

In 1862 werd koning Otto in een nieuwe revolutie afgezet en de grootmachten drongen een
prins uit het Deense koningshuis op als nieuwe koning (Georges I). In 1864 werd een door
een grondwetgevende vergadering opgestelde nieuwe Grondwet afgekondigd, geïnspireerd
door de Belgische (1831) en de Deense (1845) die in theorie algemeen mannenstemrecht
invoerde.

In 1875 werd het een parlementair regime.  Griekenland voerde een beleid om alle Grieken in
één staat te verenigen, en dus grote gebieden van het Ottomaanse Rijk te veroveren. In 1864
verkreeg het van de Britten de Ionische eilanden; in 1881 verkreeg het op de Turken Tessalië

                                                  
866 Voor engelstalige werken, zie onder meer K. KERAMEUS & Ph. KOZYRIS, Introduction to Greek Law,
Kluwer / Sakkoulas (2) 1993; P. YESSIOU-FALTSI, Civil procedure in Hellas, Sakkoulas / Kluwer 1995.
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en een deel van de Epirus; in 1913, na de Balkanoorlogen van 1912-1913 Macedonië, Kreta,
de rest van de Epirus en de Egeïsche eilanden.

Na een crisisperiode en een nieuwe opstand gesteund door het leger was de grondwet intussen
in 1911 herzien met een versterking van de rechtsstaat (het werk van El. Venizelos). Na WO I
verkreeg Griekenland nog West-Thracië in 1918 (Oost-Thracië is het huidige Europese deel
van Turkije). Een veel groter stuk van Turkije was toegezegd, met name een stuk van het
Klein-Aziatische vasteland rond Smyrna. De Grieken werden echter verslagen in de Grieks-
Turkse oorlog door de nieuwe Turkse leider Mustafa Kemal “Ataturk” in 1922 en er volgde
een etnische zuivering en verdrijving van de Grieken (1,3 tot 1,5 miljoen) uit Klein-Azië en
Oost-Thracië (Kemal Ataturk probeerde van Turkije een cultureel homogene republiek te
maken naar Frans model) – etnische zuivering die overigens werd goedgekeurd en gewettigd
door het Verdrag van Lausanne (1923) en door de Volkenbond mee werd georganiseerd.

Na deze nederlaag tegen Turkije (en de economische crisis die erop volgde) werd de koning
afgezet en in 1927 de republiek ingevoerd (officieel de “Tweede Republiek”); de monarchie
werd hersteld in 1935 en de Grondwet van 1911 hersteld, doch reeds in 1936 buiten werking
gezet door het autoritair regime van Metaxas. In 1941 werd het land door Italië en Duitsland
bezet (tot 1944). Na WO II werd in 1946 de monarchie in een referendum bevestigd.
Griekenland verkreeg in 1947 ook nog de Dodecanesische eilanden (die na WO I door Italië
waren verkregen als buit op de Ottomanen (en in het verleden Venetiaans waren geweest) en
rekende erop om Cyprus van de Britten te krijgen (wat niet gebeurde). Er woedde tot in 1949
een burgeroorlog tussen communisten en niet-communisten, welke laatsten het haalden (in
Griekenland als enig Balkanland). De Griekse samenleving bleef echter nog decennia zeer
sterk verdeeld. In 1952 werd een herziene versie van de Grondwet van 1911 ingevoerd, maar
in feite werd meestal met volmachten geregeerd.

Na een periode van enige jaren instabiliteit greep het leger in 1967 de macht en installeerde
het een autoritair regime. De junta stuikte ineen na het debacle van Cyprus in 1974 (Grieks-
Cypriotische officieren hadden door een staatsgreep in Cyprus geprobeerd het land te doen
aansluiten bij Griekenland, wat Turkije het excuus gaf het land binnen te vallen en 40 % te
bezetten voor de Turkse minderheid van 18 %; het bewind in Griekenland kon daar niets
tegenover stellen en verloor elk krediet bij de Griekse bevolking). Er kwamen in 1974 vrije
verkiezingen, een referendum waarin de monarchie werd afgeschaft en een nieuwe
(democratische) Grondwet in 1975 (officieel een herziening van die van 1911/1952), waarin
de uitvoerende macht en vooral de president een sterke positie had en enkele sociale
grondrechten waren toegevoegd - de “Derde Republiek”.

Op 1-1-1981 werd Griekenland lid van de EG. Door een wijziging van de GW in 1985 werd
vanaf 1986 de macht van de president sterk ingeperkt en die van de regering versterkt.

4.2.1.2.   Historische ontwikkeling van het (privaat)recht

Voor de bijdrage van het klassieke Griekenland, zie hoger; voor de ontwikkeling voor 1821,
zie hierboven.

De eerste grondwetgevende vergadering van 1821 en de tweede van 1823 bepaalden dat het
keizerlijk-Byzantijnse recht het recht van Griekenland zou blijven. In 1823 werd evenwel een
Strafwetboek ingevoerd gebaseerd op het Franse model en in de Grondwet van 1827 werd de
wens uitgedrukt om in het algemeen wetboeken in te voeren die op de Franse zouden
gebaseerd zijn. Kapodistrias voerde de eerste 3 boeken van de Franse Code de commerce in
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(1828, in griekse vertaling 1835), maar bevestigde voor het overige de gelding van het
Byzantijnse recht en kondigde in 1830 aan daarvan een hercodificatie op te stellen.

De (Duitse) koning Otto wilde massaal Westers recht invoeren; de ingevoerde wetboeken
inzake gerechtelijke organisatie (1834), burgerlijk procesrecht (ingevoerd 1834), strafrecht
(ingevoerd 1834) en strafprocesrecht (ingevoerd 1835) werden ontworpen naar Franse en
Beierse voorbeelden door een Beierse jurist (Georg Ludwig von Maurer) en oorspronkelijk in
het Duits gepubliceerd. Maurer wilde geen B.W. opstellen omdat hij een aanhanger was van
de historische school, en begon de inheemse gewoonten zowel als de courante toepassingen
van Byzantijns recht te verzamelen en op te tekenen. Hij werd ontslagen in 1835 en een
koninklijk besluit bepaalde dat het burgerlijk recht van de Byzantijnse keizers zoals te vinden
in de Hexabiblos van  Harmenopoulos (1345) van kracht zou blijven tot er wetboeken zouden
worden uitgevaardigd en dat gewoonten die van oudsher werden nageleefd of in de
rechtspraak waren toegepast rechtskracht zouden hebben.

De juristen interpreteerden het decreet van 1835 als een herinvoering van niet alleen de
Hexabiblos, maar zowel het Corpus iuris civilis als de hele keizerlijk-Byzantijnse wetgeving,
en keerden zich tot de Duitse rechtswetenschap, de systematiek en begrippen van de Duitse
Pandektisten, om dit materiaal te bemeesteren (waar voorheen de invloed van de Franse
rechtswetenschap het sterkst was, werd dit nu voor het privaatrecht het Duitse; daarbuiten
bleef het Franse wel invloedrijk). De Commissie die aangesteld was om een B.W. op te
stellen leverde enkele deelwetten af, die in 1856 werden afgekondigd (vnl. enkele materies uit
het Algemeen Deel).

Een ontwerp B.W. van 1874 werd nooit wet. Wel werden boek II en III van het wetboek van
koophandel vervangen (1878 c.q. 1910). Intussen was Griekenland door de gebiedsuitbreiding
geconfronteerd met een grotere rechtsverscheidenheid omdat verschillende van de verkregen
gebieden wél reeds eigen wetboeken hadden (zoals het Ionisch B.W. van 1841 naar Frans
model, Het B.W. van Samos 1899 van Franse en Italiaanse inspiratie, het B.W. van Kreta
1904 naar Duits model). Tevens trad in Duitsland op 1-1-1900 het BGB in werking. Een
eerste poging om dit na te volgen mislukte in 1922. Een nieuwe commissie, aangesteld in
1930, had in 1937 een ontwerp B.W. klaar, dat goedgekeurd werd in 1940. Inhoudelijk was
het vooral een hercodificatie van het geldende recht en een combinatie van Byzantijnse,
Duitse, Zwitserse en Franse invloeden. Door de Italiaanse en Duitse inval (1940-1941) werd
de inwerkingtreding uitgesteld. In 1945 werd eerst een herziene versie ingevoerd maar op 23
februari 1946 werd de versie van 1940 ingevoerd en alle bestaande recht op dat domein
afgeschaft.

Na WO II kwamen ook andere nieuwe of herziene wetboeken tot stand: Strafrecht zowel als
Strafvordering in 1950/1951, Zeerecht in 1958, Burgerlijke rechtsvordering in 1967/1968
(vooral door het Duitse en Oostenrijkse en op sommige punten door het Franse recht
beïnvloed), Gerechtelijke organisatie en notariaat in 1988 e.d.m.

4.2.1.3.   Politieke instellingen; positie van de grondwet en het internationaal recht

4.2.1.3.1.   Staatsopvatting en verbondenheid met de Griekse natie
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Volgens de Grondwet (Συνταγµα) van 1975867 is Griekenland een parlementaire
democratische republiek gegrond op de volkssoevereiniteit (art. 1), met als eerste verplichting
de bescherming van de menselijke waardigheid (art. 2 I). De begrippen rechtsstaat -
κρατος δικαιου - en sociaalstaat - κοινϖνικο κρατος  - worden niet uitdrukkelijk
vooropgesteld, maar meerdere bepalingen geven wel inhoud aan deze beginselen.

De grondwet voorziet ook een “Raad van Grieken in het buitenland” die uitdrukking moet
geven aan de Griekse gemeenschappen wereldwijd (art. 108 GW). Uit deze en andere
bepalingen blijkt overigens de vrij etnische conceptie van de Staat als organisatie van het
Griekse volk in etnisch-culturele zin van het woord.

Griekenland is een sterk unitaire staat. De autonomie van de lokale besturen (gemeenten)
wordt geregeld in art. 102 GW en werd in de grondwetswijziging van 2001 licht versterkt; het
relatieve financieel gewicht van de Griekse gemeenten is evenwel nog steeds ongeveer het
laagste van heel Europa (de uitgaven van de lokale besturen betreffen slechts ca. 3% van het
BBP). De provincies (νοµος, meervoud νοµοι) zijn veeleer gedecentraliseerde eenheden van
de centrale overheid. Het bijzonder autonomiestatuut van de “monnikenrepubliek” van de
Athosberg (Αγιον οροσ) wordt geregeld in een apart hoofdstuk van de Grondwet (art. 105
GW).

4.2.1.3.2.   Verhouding tussen de machten

i. Wetgevende macht

De wetgevende macht berust  bij het Parlement en de president (art. 26 I GW). Het Parlement
bestaat uit 1 kamer (nu 300 leden) die rechtstreeks verkozen wordt volgens een evenredig
kiesstelsel (grotendeels in districten, daaraanst ook landelijke verkozenen) (zie art. 54 GW).
Er is stemplicht (art. 51 GW). Wijzigingen van het kiesstelsel kunnen niet ingaan bij de
eerstvolgende, maar pas bij de daaropvolgende verkiezingen (een waarborg tegen
kieshervormingen op maat van de regerende partij) (art. 54 I GW zoals gewijzigd in 2001).

ii. Uitvoerende macht

De president wordt door het parlement verkozen (art. 32 GW). Voor 1986 had hij gote
zelfstandige bevoegdheden, die toen teruggeschroefd zijn. Nu moet hij voor elke handeling de
handtekening hebben  van de regering (art. 35 GW), behalve voor de benoeming van de
Eerste Minister, die van een informateur, in bepaalde gevallen de ontbinding van het
parlement, en opschorting van afkondiging van een wet door ze terug te zenden naar het
parlement voor een tweede lezing.

De uitvoerende macht berust bij president en regering. De regering wordt door de president
benoemd. Zij behoeft het vertrouwen van het Parlement (art. 84 GW). De zelfstandige
verordenende bevoegdheid die de regering vroeger had werd in 1986 afgeschaft; sindsdien
heeft ze slechts verordenende bevoegdheid tot uitvoering van de wetten of binnen de grenzen
van de delegatie door een formele wet (art. 43 GW). Desondanks heeft de regering in
Griekenland  in feite duidelijker een sterkere positie dan het Parlement (zie ook art. 73 GW
krachtens hetwelk bepaalde soorten wetsvoorstellen enkel door of met instemming van de

                                                  
867 In Duitse vertaling te vinden op http://www.verfassungen.de/griech/verf75.htm, in Engelse vertaling op
http://confinder.richmond.edu/greek_2001.html.
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regering kunnen worden ingediend). In geval van nood kan de regering wetskrachtige akten
uitvaardigen die nadien ter bekrachtiging aan het parlement worden voorgelegd (art. 44 GW).

iii.  Directe democratie

Art. 44.2. GW geeft de mogelijkheid een optioneel referendum uit te schrijven aan de
president met het akkoord van het parlement, wat zelden of nooit is gebeurd. Wel zijn er een
reeks consultatieve referenda geen geweest. Het volksinitiatief bestaat niet.

4.2.1.3.3.   Positie van de grondwet en het volkenrecht; wijziging van en toetsing aan de
grondwet.

i. Opname in een formele grondwet en wijzigbaarheid

De organisatie van de instellingen is opgenomen in een formele grondwet (Συνταγµα), die
regelmatig wordt aangepast (1975, 1986, 2001). De grondwet bevat tal van regels die in de
meeste andere staten in gewone wetten zijn opgenomen. Het is duidelijk dat vele bepalingen,
die vaak detailregels bevatten, min of meer ad hoc in de Grondwet zijn ingeschreven, onder
meer ook om ze te onttrekken aan grondwettigheidstoetsing, dan wel juist om regels op te
leggen aan de wetgever zonder dat hij zich eraan zou kunnen onttrekken. Zo zijn er meerdere
interpretatieve bepalingen bij de Grondwet afgekondigd, van uiteenlopende aard (bv. bij art.
24 is er een interpretatieve verklaring met de definitie van “bos”).

Wijziging van de Grondwet vereist de goedkeuring door twee opeenvolgende parlementen,
waarvan minstens éénmaal met en 3/5 meerderheid (er vindt tussenin geen automatische
parlementsontbinding plaats zoals in België). Bij grondwetswijziging kunnen de bepalingen
inzake sommige grondrechten evenwel niet worden afgezwakt en kan de republikeinse
staatsvorm niet worden afgeschaft (zie art. 110 GW).

ii. Rechterlijke toetsing aan de Grondwet

De gewone rechtbanken zijn bevoegd om wetten die strijdig zijn met de grondwet buiten
toepassing te laten (art. 93 lid IV GW). Dit is een oude traditie sedert 1849. Wel moet sinds
de grondwetswijziging van 2001 op het niveau van het Hoogste Gerechtshof van elke
rechtsmacht (zie verder) de zaak (prejudicieel) beslecht worden door het Bijzonder
Hooggerechtshof dat samengesteld is uit rechters van de verschillende Hooggerechtshoven
(zie art. 100 lid V GW en verder infra).

iii. Positie van het internationaal recht en supranationale verbanden

De algemeen erkende beginselen van volkenrecht en de geldig geratificeerde internationale
verdragen maken volgens art. 28 GW deel uit van het interne recht - zij het t.a.v. van
vreemdelingen enkel op voorwaarde van wederkerigheid -, met voorrang op het overige
interne recht.

Bevoegdheden kunnen worden overgedragen aan supranationale instellingen mits een 3/5
meerderheid in het parlement. Andere beperkingen aan de soevereiniteit kunnen aangebracht
worden mits daarvoor een absolute meerderheid is in het parlement, het nationaal belang
ermee gediend wordt, de mensenrechten en de grondslagen van de demokratische
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staatsordening eerbiedigd blijven en het op basis van gelijkberechtiging en wederkerigheid
gebeurt.

4.2.1.4.   Gerechtelijke organisatie en juridische beroepen

4.2.1.4.1.  Tweedeling van de rechterlijke macht

De Griekse gerechtelijke organisatie wordt gekenmerkt door een driedeling in een burgerlijke,
een strafrechtelijke en een administratieve rechtsmacht (art. 93 GW). In feite vormen de
rechters van de burgerlijke en strafgerechten evenwel één korps. Berechting van zware
misdrijven en politieke misdrijven (niet: persmisdrijven) vergt de tussenkomst van een jury
(art. 94 GW). De administratieve rechtsmacht behandelt hoofdzakelijk het objectief
contentieux; het subjectief contentieux tegen de overheid komt grotendeels voor de
burgerlijke rechtscolleges.

Hoogste burgerlijk en strafrechtelijk rechtscollege is de Areopaag – Αρειος Παγος - met
uitsluitend een cassatiefunctie.
Daaronder vinden we piramide van rechtscolleges op 3 niveaus (in totaal dus 4) naar Frans-
Belgisch model, met:
- Vrederechters (300) – ειρηνοδικεια -,
- rechtbanken van eerste aanleg (63) – πρϖτοδικεια - (waarbinnen er aparte secties zijn voor
o.m. familiezaken), en
- 13 Hoven van Beroep – εφετεια -.

Hoogste administratief rechtscollege is de Raad van State -  Συµβουλιο της Επικρατειας  -
die zoals in Frankrijk en België naast een gerechtelijke afdeling ook een afdeling
wetgevingsadvies heeft, en waaraan administratieve rechtscolleges van eerste aanleg (23) en
beroep (9) ondergeschikt zijn.

4.2.1.4.2.  Bijzonder Hooggerechtshof

Daarnaast is er een Bijzonder Hooggerechtshof – Ανϖτατο Ειδικο Δικαστηριο  -,
samengesteld uit rechters van de verschillende Hoogste Gerechtshoven, dat bevoegd is voor
enkele bij uitstek politieke geschillen (bv. over verkiezingen en referenda), voor
bevoegdheidsconflicten tussen de drie rechtsmachten, bij geschillen over de interpretatie van
de Grondwet of die van een formele wet bij tegenstrijdige rechtspraak tussen de verschillende
rechtsmachten, voor geschillen over het al dan niet gelden van volkenrechtelijke regels als
“algemeen erkend” in de zin van art. 28 GW (voor de laatste 2 soorten geschillen wordt het
Hof aangevuld met 2 rechtsprofessoren) (zie art. 100 GW). Dit Hof kan als enig rechtscollege
formele wetten ook vernietigen (erga omnes) wegens strijdigheid met de Grondwet.

4.2.1.4.3.  Juridische beroepen

De rechters worden benoemd en bevorderd (enz.) door de president (d.i. de regering) op
voordracht van een Raad voor Justitie, die een aparte afdeling heeft voor de burgerlijke en
strafjustitie en een voor de bestuurlijke justitie (zie verder art. 90 GW), en bestaat uit rechters
en parketmagistraten. De rechtercarrière is naar algemeen continentaal model (carrière voor
het leven vergelijkbaar met ambtenaren).
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4.2.1.5.   Grondrechten en grondwettelijke waarden; positie van de kerk

De grondrechten zijn te vinden in Deel II van de GW (art. 4 tot 25), samen met beginselen
van rechtsbescherming en enkele beginselen van behoorlijk bestuur. We vinden bv. ook het
recht op kosteloos onderwijs (art. 16 IV GW). Familie en huwelijk moeten krachtens art. 21
door de Staat beschermd worden; sinds 2001 verplicht het artikel de Staat ook een
“demografische politiek” te voeren. Art. 22 draagt de staat op een tewerkstellingsbeleid te
voeren en sociale zekerheid te verzorgen. Art. 24 geeft recht op de bescherming van het
leefmilieu.

Het orthodoxe christendom heeft de grondwettelijke positie van heersende godsdienst (art. 3
GW); het gaat om de Griekse nationale kerk, verenigd met het patriarchaat van
Constantinopel en alle andere orthodoxe nationale kerken. Het is geen staatskerk, omdat de
priesters geen ambtenaren zijn, maar een onafhankelijk, als officieel erkende kerk. Kerk en
etniciteit en dus nationaliteit zijn voor Grieken zeer nauw met elkaar verbonden. Daarnaast is
er vrijheid van godsdienst, maar “proselytisme” wordt door art. 13 II GW uitdrukkelijk
verboden. De voorheen verplichte vermelding van de religieuze aanhorigheid op de
identiteitskaart is onder druk van Europa afgeschaft.

4.2.1.6.   Rechtsbronnen

4.2.1.6.1.  Wetgeving

De Grieken hebben een burgerlijk wetboek (Αστικος Κϖδικας) dat dus sterk geïnspireerd is
op het Duitse Bürgerliches Gesetzbuch. Voor het opstellen van dit wetboek volgde
Griekenland voornamelijk zowel de Duitse als de Franse traditie, ook deze invloed (alsmede
de Zwitserse) is nog te bemerken in het wetboek. De sterke gerichtheid op de Duitse
rechtswetenschap is gemakkelijk te begrijpen, omdat deze juist het sterkst bij het Justiniaanse
Romeinse recht aanleunde.

4.2.1.6.2.  Gewoonte

Anders dan in theorie in het BGB heeft de gewoonte niet dezelfde plaats als de wet, en wordt
ze enkel praeter legem aanvaard.

4.2.1.6.3.  Rechtspraak

De rechtspraak is vanzelfsprekend erg belangrijk. De arresten van het Hoogste Gerechtshof
zijn meer in de Franse stijl, beknopt, waar de lagere rechtspraak veel uitvoeriger is. Maar op
alle niveaus is het feitengedeelte zeer kort.

Sinds 1975 zijn dissenting opinions niet alleen in de lagere rechtscolleges mogelijk, maar ook
in de Areios Pagos (art. 302 § 1 B Wetboek Burg. procesrecht). Krachtens art. 93 § 4 B van
de huidige Grondwet is er zelfs een verplichting om de minderheidsopvatting steeds te
publiceren (met de namen van de rechters erbij).

4.2.1.7.   Privaatrecht in het algemeen

Specifiek aan het Griekse wetboek is dat men eigenlijk een verbeterde versie van het BGB
heeft ingevoerd, omdat men ook de belangrijkste ontwikkelingen uit de Duitse rechtspraak
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van 1900 tot 1940 mee heeft gecodificeerd, zoals de erkenning van de
persoonlijkheidsrechten (art. 57 v.), de imprevisieleer (art. 388, Wegfall der
Geschäftsgrundlage, die pas in 2001 in het BGB werd opgenomen), e.d.m.

De structuur is zonder meer pandektistisch, met een Algemeen deel (art. 1-286, waarin naast
de onderwerpen uit het algemeen deel van het BGB ook het IPR is opgenomen), en 4 boeken
Verbintenissenrecht (287-946), Zakenrecht (947-1345), Familierecht (1346-1709) en Erfrecht
(1710-2035).

De leer van het rechtsmisbruik heeft een prominente plaats in het wetboek; art. 281 B.W.
verbiedt iedere rechtsuitoefening die in strijd zou zijn met de eisen van de goede trouw, de
goede zeden of het maatschappelijk doel van het recht (het laatste is van “socialistische”
inspiratie). Deze bepaling is intussen ook in art. 25 III GW grondwettelijk verankerd. In het
aansprakelijkheidsrecht werd anders dan in het BGB wel een algemene norm naar het model
van art. 1382 CC opgenomen (zie art. 914 v.), met daarnaast dan toch weer normen zoals in
het Duitse BGB als meer specifieke concretiseringen.

In het zakenrecht werd het Duitse grondboek niet ingevoerd. Het onroerend zakenrecht sluit
daardoor meer aan bij het Franse recht, met zijn causaal stelsel van overdracht (afhankelijk
van een geldige verbintenis) en negatief publiciteitssteelsel van hypotheekregisters. In het
roerende zakenrecht daarentegen werden het Duitse Trennungs- & Abstraktionsprinzip wel
overgenomen.

4.2.1.8.   Familierecht en recht van de burgerlijke samenleving

Het familie- en erfrecht recht van het BW van 1940 bleef sterk bepaald door de tradities van
de orthodoxe kerk.

In 1982/1983 (en verder ook in 1996 en 1997) wordt het familierecht gemoderniseerd op basis
van o.a. de gelijkstelling van man en vrouw en algemeen-Europese tendensen tot
individualisering. Voordien kon een louter burgerlijk huwelijk enkel gesloten worden
wanneer man noch vrouw tot de Grieks-orthodoxe kerk behoorden (wat de echtscheiding niet
uitsloot); ook leden van andere kerken dienden in beginsel voor hun kerkelijk gezag te huwen.
Sinds 1983 blijft het zo dat een louter kerkelijk gesloten huwelijk burgerrechtelijke gevolgen
heeft, maar kan eenieder voor een burgerlijke huwelijkssluiting kiezen. In het
huwelijksgoederenrecht werd het dotaal stelsel vervangen door een wettelijke stelsel van
scheiding van goederen (behoudens conventionele gemeenschap van goederen of
aanwinsten).

Het erfrecht wordt door Griekse juristen graag in de tijd getraceerd tot de klassieke Oudheid
(Attisch recht), maar het Byzantijnse erfrecht werd bij de codificatie van 1940 vrij grondig
hervormd.
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4.2.2. Cyprus

Data: 9.250km2 (waarvan 3355 km2 Tukrs gecontroleerd), ca. 775.000 inw.; zonder de 115.000 “illegale”
Turken zijn de verhoudingen 78 % Grieks (en Grieks-orthodox) en 18 % Turkse moslims -, 4% anderen (vnl.
Armeniërs en Libanese Maronieten).

4.2.2.1.  Politieke geschiedenis

Cyprus maakte deel uit van het Byzantijnse rijk. Sedert 1193 was het in handen van Frankische adel
(kruisvaarders), vanaf 1489 van de Venetiaanse republiek. Het werd door de Ottomanen veroverd in 1570-1571,
maar de grote meerderheid van in de inwoners was en bleef Grieks.

Tezamen met het Griekse vasteland begon er rees in 1821 een bevrijdingsstrijd tegen de Turken, die echter
eindigde met de terechtstelling van de etnarch (aartbisschop) en de belangrijkste abt.  Na de Griekse
onafhankelijkheid in 1830 bleef de hoop dat ook Cyprus bevrijd zou worden en deel zou uitmaken van
Griekenland. In 1878 werd Cyprus door de Britten gekocht van de Ottomanen (maar naar het schijnt nooit
betaald). Vanaf 1931 vonden er opstanden plaats tegen de Britse koloniale heerschappij, en vervolgens opnieuw
vanaf 1952 (met een door de kerk georganiseerd referendum voor onafhankelijkheid waarvoor 95 % van de
Grieken stemden, die toen 82 % van de bevolking vormden) en een gewapende strijd vanaf 1955 (onder leiding
van aartbisschop Makarios III, 1913-1977). in 1960 aanvaardt Groot-Brittanië als compromis de
onafhankelijkheid (behalve 2 grote militaire basissen die nog steeds Brits zijn) met vastlegging van
minderheidsrechten voor de Turkse inwoners; de meeste Grieken legden zich bij het compromis neer. In 1974,
naar aanleiding van een putsch van grieks-cypriotische officieren, valt het Turkse leger binnen en bezet het 37 %
van het eiland (de Turken of althans moslims vormden toen 18 % van de bevolking). De door hen uitgeroepen
aparte republiek van Noord-Cyprus (1975) is behalve door Turkije nooit erkend geworden.

Cyprus trad op 1 mei 2004 toe tot de EU.

4.2.2.2.  Politieke instellingen

Parlementair stelsel met één kamer (Βουλη τον αντιπροσοπον) van 80 leden, waarvan 24 voorbehouden voor
de Tukrs-Cyprioten (niet ingevuld).

De Turkse "Republiek van Noord-Cyprus" kent ook een éénkamerparlement (Temsilciler Meclisi).


