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4.4.  Rusland, Oekraïene, Bielorus.

Data – Russische federatie: 145.000.000 inw (2002).

Literatuur:
- K. Malfliet, De geest van het russische recht, Acco Leuven (2e uitgave)

4.4.1.  Politieke en rechtsgeschiedenis

4.4.1.1.   Voor de mongoolse inval

Het eerste grotere georganiseerde koninkrijk was dat van Kiev, gevormd in de 9e eeuw. Het
rijk was gevormd rond de steden Kiev en Novgorod, allebei belangrijke handelssteden onder
meer door de rol van de Skandinavische (Viking) handelaars, Varangen of Vajgaren genaamd
(allicht was de benaming "Russen" oorspronkelijk eveneens een naam voor vikingvolkeren
veeleer dan slavische stammen). Een van hen, Roerik werd als vorst stamvader van een eerste
dynastie (862-879). De vorst was militair leider en hoogste rechter.

In 988 kiest Vladimir de Heilige (koning 980-1015) voor een alliantie met de keizer van
Byzantium en gaat daarom tot het (orthodox) christendom over. Met de dan volgende
kerstening van het koninkrijk kreeg de byzantijnse traditie in Rusland voet aan de grond, zij
het toch hoofdzakelijk op die gebieden waar de kerkelijke rechtbanken bevoegdheid
verwierven en vrij weinig daarbuiten. De orthodoxe “Nomokanon” werd zo in beginsel
geldend recht in Rusland.

Door de uitgebreide bevoegdheid van de kerkelijke rechtbanken, ook in Rusland, werd het
canonieke recht de belangrijkste bron van familie- en erfrecht, waarin men het “barbaarse”
gewoonterecht probeerde terug te dringen of uit te roeien. Hetzelfde geldt voor een belangrijk
deel van het strafrecht.

Verder speelden de kerkelijke gezagsdragers vaak een belangrijkste politieke rol, ook omdat
de politieke macht gedurende eeuwen versnipperd was over meerdere vorstendommen (die
wel samenwerkten) (naast Kiev o.a. Vladimir-Soezdal waarbinnen o.a. Moskou lag). Kerk en
Staat waren sterk verweven. In de byzantijnse traditie ging de kerk ervan uit dat de religie in
samenwerking met de staat diende te worden bevorderd.
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Deze vorstendommen waren relatief democratisch georganiseerd, vergelijkbaar met die van
de vorstendommen in West-Europa (met Statenvergaderingen, zij het in beginsel bestaande
uit de grondbezittende adel (“bojaren”)). Dit was de situatie tot ca. 1200. In deze periode
(1000-1200) was het vorstendom Kiew (huidige Oekraïne) het voornaamste. Ten Oosten
daarvan was er een Khazaars vorstendom (de Khazaren hadden zich tot het jodendom
bekeerde en de Oost-Europese joden zouden van hen afstammen)870 en verder noordelijk (het
huidige Tatarstan) het "Bulgaarse" (Tataarse) vorstendom van Wolga-Kama (10e tot 13e

eeuw)871.

Behalve het canonieke recht gold het gewoonterecht, dat in de eerste helft van de XIe eeuw
opgetekend werd in de “Russkaia Pravda”, d.i. “Russische waarheid”872, de oudste compilatie
van het recht in Rusland (toegeschreven aan tsaar Jaroslav de wijze, maar allicht een private

                                                  
870 Zie verdere bespreking in het hoofdstuk over de joodse traditie.
871 De stam der Bulgaren waren nauw verwant met de Tataren, als Turks volk; een deel van de Bulgaren
veroverden het huidige Bulgarije, maar integreerden in de daar levende Slavische bevolking, zodat alleen hun
naam overbleef.
872 De korte  vers ie  (43 ar t ikelen)  is  in  Engelse  ver ta l ing te  vinden op
http://www.dur.ac.uk/~dml0www/russprav.html. Een uitvoerige bespreking in het Duist door L.K. GOETZ,
Russisches Recht, verscheen in 4 delen 1910-1913. Recente literatuur: G. BARANOWSKI, Die Russkaja Pravda
- ein mittelalterliches Rechtsdenkmal, Rechtshistorische Reihe, Peter Lang 2005.
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optekening door een rechter), waarvan er overigens meerdere versies bestaan873. Waar dit vrij
primitief was, werd er in de XIIe eeuwse versie een verrassend modern hoofdstuk
handelsrecht aan toegevoegd (met bepalingen over faillissement, woeker, lonen van stedelijke
arbeiders). De positie van de vrouw was relatief zeer gunstig (op vlak van familie- en
erfrecht).

4.4.1.2.   Het Mongoolse juk

Rusland is zeer zwaar getekend geworden door de inval van en verwoesting door de Tataren
(Mongolen) in de dertiende eeuw (platbranden van Moskou 1238, val van Kiev  in 1240). Zij
stichten er het “Rijk van de  Gouden Horde” (dat achteraf uiteenviel in 4 khanaten), met als
hoofdstad Sarai. Zij heersten in het centrale deel van Rusland tot ca. 1480 (met autonomie van
Moskou vanaf 1380, zie verder), in het oostelijke deel een stuk langer874.

Ze centraliseerden de macht en voerden een autoritaire staat in. Dit was een belangrijke breuk
met het in de rest van Europa heersende stelsel, dat in bepaalde mate ook in Rusland had
gegolden, dat gebaseerd was op een zekere reciprociteit tussen de heer en zijn leenman, de
soeverein en zijn onderdanen. Paradoxaal genoeg werd de orthodoxe kerk door hen wel
gerespecteerd en kregen de metropolieten (aartsbisschoppen) aldus een grote macht. De
Mongoolse heersers lieten de zuiver privaatrechtelijke regels onberoerd (waaronder het
canonieke familie- en erfrecht), maar beïnvloedden sterk het staatsrecht en strafrecht. Het
politiek regime was zeer autocratisch, een schrikbewind gebaseerd op strenge straffen en
zware belastingen. Zij regeerden ten dele door middel van indirect bestuur, waardoor de
lokale vorstendommen, voor zover zij het gezag van de Mongolen erkenden en de nodige
belastingen opbrachten, toch een vrij grote interne autonomie hadden.

4.4.1.3.   Het tsarenrijk voor Peter de Grote

Het streven zich van de Tataren / Mongolen te bevrijden heeft bij de Russen een zeer sterke
drang naar cohesie en solidariteit doen ontstaan, die nadien ook de voedingsbodem was voor
een al even autokratisch bewind van de Russische tsaren (en in de 20e eeuw van de
communistische partij). Meer nog, de beperkte lokale democratie die onder de Mongolen nog
bestond werd onder de tsaren juist tenietgedaan.

Ook voor de russische revolutie van 1917 was er dus een sterke collectivistische traditie
aanwezig (gebleven) in Rusland. Een groot deel van het grondbezit was collectieve eigendom
van de “mir”, de dorpsgemeenschap, die het gebruik regelde onder haar leden. Deze
dorpsgemeenschappen waren ook in grote mate collectief aansprakelijk voor hun leden ten
aanzien van buitenstaanders. Binnen de dorpsgemeenschap bestond er een zekere
voorzorgplicht ten aanzien van de leden. Buiten de eigen dorpsgemeenschap anderzijds was
iemand grotendeels rechteloos in dit reusachtige land; het is vanuit deze feitelijke situatie dat
later de doctrine van de lijfeigenschap, of althans grondgebondenheid (Gutsuntertänigkeit)
van de dorpsbewoners werd ontwikkeld.

                                                  
873 de "korte" Pravda uit de 11e eeuw, de uitgebreide uit de 12E eeuw en de ingekorte uit de 15e eeuw.
874 De chanaten van Astrachan en Kazan werden in de jaren 1550 veroverd door Ivan de Verschrikkelijke. Het
khanaat van de Krim met als hoofdstad Bachtsjisaraj, hield ten dele stand tot 1783.
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In het eigenlijke Rusland werden de grootvorsten van Moskou (dynastie sedert 1328) feitelijk
autonoom vanaf ca. 1380 (slag bij Kulikovo, gewonnen door grootvorst Dimitri I)875, maar
bleven formeel onderhorig aan de Gouden Horde tot 1480. De politieke macht geraakte
gecentraliseerd in Moskou. Vanaf deze periode geraakte de orthodoxe kerk stilaan
ondergeschikt aan de vorst.

Wanneer enkele decennia na de val van de Constantinopel vorst Ivan III “de grote” (regeerde
1462-1505) het Mongoolse juk volledig kon afschudden (in 1480) en andere delen van
Rusland kon inlijven (bv. Novgorod in 1478) ging hij zich beschouwen als de opvolger van de
byzantijnse keizer (hij huwde overigens de nicht van de laatste keizer van Constantinopel876,
en baseerde daarop de aanspraak van een translatio imperii) en stilaan “tsaar” noemen (van
het latijnse caesar, keizer). Ivan IV “de verschrikkelijke” (regeerde 1547-1584, bouwheer van
het Kremlin) ging zich ook officieel “tsaar” noemen (verbastering van het woord Caesar,
keizer). Moskou beschouwde zich aldus als het derde Rome, na Rome en Byzantium877. De
imperiale gedachte (Rijksgedachte) is aldus blijven doorleven in Rusland. Maar de tsaar zette
daarmee ook de traditie van de Mongoolse khans voort, die nog een stuk autocratischer was
dan die van de Byzantijnse keizers.

Het tsarenrijk kende een eeuwenlange uitbreiding, in de zestiende eeuw tot ongeveer het
huidige Europees Rusland (in 1552 werd het khanaat van Kazan in de Oeral veroverd, in 1554
het khanaat van Astrakhan (aan de Wolga-delta) en reeds een eerste kolonisatie van een deel
van Siberië, in 1654 door verkrijging van grote gebieden van Polen-Litouwen (veel daarvan
vandaag in Oekraïene en Belarus). Belangrijke gebieden in het Zuiden werden bewoond en
gekoloniseerd door de Kozakken (vooral aan de rivier Don, de Donkozakken), vrije boeren
georganiseerd in vrije militaire gemeenschappen onder leiding van een verkozen hetman
(hoofdman); vanaf de 16e eeuw koloniseerden ze ook delen van Siberië. Later werden ze
stilaan in het reguliere leger geïntegreerd met een apart statuut.

Onder de Tsaren werd er veel “keizerlijke” wetgeving uitgevaardigd. Geheel naar de
tijdsgeest werd deze gecompileerd, in wat je nog niet echt een codex kan noemen, omdat er te
weinig  structuur in gebracht was. Na eerdere compilaties in 1497 (“Soedebnik” of
gerechtsboek, een zeer kort wetboek878) en 1550 krijgen we de eerste meer systematische
compilatie in 1649 (de Oelozjenije, codex door tsaar Aleksei nog voorgelegd aan de Staten-
generaal)879. Zij bestreek alle rechtsdomeinen en was typisch voor een hiërarchisch
georganiseerde standenstaat.

De landelijke bevolking bleef aan de grond en dorpsgemeenschap vastgeketend in een vorm
van lijfeigenschap, of liever: in de loop van de zestiende eeuw verloren de vrije boeren de
eigendom van de grond, die formeel toekwam aan de dorpsheer; de boeren werden juridisch
vastgebonden aan de grond en dus terug lijfeigenen; de dorpsgemeenschap diende het gezag
van de dorpsheer te erkennen, die ook rechts- en politiebevoegdheid had, waaronder begrepen
het recht om lijfstraffen uit te delen. Lijfeigene waren niet enkel de leden van het huis- en
landbouwpersoneel; velen kregen van hun heer ook opleidingen (tot en met kunstenaars en

                                                  
875 Nadat vorst Dimitri en zijn leger gezegend was geworden door de heilige kluizenaar Sergej (Sergius, stichter
van het H. Drievuldigheidsklooster). In dat Drievuldigheidsklooster-klooster in Sergiev Posad (vroeger Zagorsk)
zetelde de orthodoxe patriarch van 1944 tot 1989.
876 Sofia Paleologos, in 1472.
877 Ook de ottomaanse sultan die Byzantium veroverde betitelde zichzelf als romeinse keizer.
878 in Engelse vertaling te vinden op http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/sudebnik.html. Het
bestaat uit 68 artikels.
879 Uittreksel in Engelse vertaling zijn te vinden op http://www.dur.ac.uk/~dml0www/1649code.html



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2006

393

architecten). Deze lijfeigenschap werd pas in 1861 afgeschaft. De adel anderzijds was
volledig afhankelijk van de tsaar als zijn dienaren en vormde dus geen onafhankelijke klasse
van landeigenaren. Bij de grote uitbreiding van het rijk werd het land door de tsaar immers
niet toebedeeld aan de bojaren (de oude adel), maar aan de pomesjtsjiki (ambtenaren van de
tsaar, die tot levenslange dienst verplicht waren).

De positie van de boeren was een stuk beter in de Poolse gebieden (waaronder in de eerste
periode ook nog Oekraïene en Wit-Rusland), wat ook leidde tot emigratie van vrije boeren
(“kozakken”) naar die gebieden.

4.4.1.4.  Onder de Romanovs vanaf Peter de Grote tot de Napoleontische oorlogen

De troon kwam aan de familie Romanov vanaf 1613 (tsaar Michaël Romanov). Vanaf 1700
(tsaar Peter de Grote) spreken we van Rusland.

Peter de Grote (tsaar 1682-1725) schafte de vroegere Statenvergaderingen (parlementen) af en
slaagde erin een waarlijk absolute monarchie in te voeren. Er werd begonnen met de uitbouw
van een gecentraliseerde bureaucratie én een repressie-apparaat (de "petrinische"
hervormingen). In 1722 werd, ten dele geïnspireerd door het Zweeds Openbaar Ministerie, de
Prokuratura ingericht als een administratie van de tsaar persoonlijk (het "oog" van de tsaar)
met verregaande bevoegdheden. De Prokuratura  was rechtstreeks aan de tsaar
verantwoording verschuldigd en hield toezicht op de activiteiten van het parlement (Senaat),
de administratie (waaronder de belastingontvangers) én het gerecht.

Als resultaat van deze hervormingen was er enkel nog autocratie (samoderzjavije). Wanneer
er sprake was van een “scheiding der machten”, doelde dit op een louter functionele
taakverdeling tussen instellingen die elk volledig ondergeschikt waren aan de tsaar en
gecontroleerd door zijn "oog", de Prokuratura.

De adel diende zich op bevel van de tsaar (onder meer zeer duidelijk Peter de Grote)
“Westers” te gedragen en aan het Hof heerste een grote francofilie. Peter de Grote bouwde
een nieuwe hoofdstad aan de Westkust, Sint-Petersburg (vanaf 1703, met Nederlandse stede-
en waterbouwkundigen en Italiaanse architecten).

Peters politiek werd voortgezet door tsarina Katharina de Grote (1762-1796).

4.4.1.5.  Onder de Romanovs in de 19e eeuw

De francofilie en westerse oriëntering van de adel veranderde nogal met de Napoleontische
oorlogen. Door de gezamenlijke strijd van de adel met het volk op het slagveld ontstond
binnen de adel een sterkere nationaal-liberale stroming (de “Dekabristen”). Hun idee van de
natie was gebaseerd op de deugden die zij het gewone volk toeschreven en op een
patriottische broederschap waarin adel en boeren in  harmonie zouden leven880 (idealisering
van het landelijk leven; bevordering van de Russische taal en meer algemeen slavofilie;
verdediging van de zelfopoffering als een christelijk-orthodox ideaal; kenmerken die we in
zekere mate ook de Wets-Europese romantiek vinden). In 1825 pleegden de Dekabristen een
mislukte opstand tegen de tsaar. In de hele 19e eeuw bleef er op cultureel en algemeen

                                                  
880 Zie het desbetreffende hoofdstuk in het boek van O. FIGES, Een culturele geschiedenis van Rusland,
Spectrum Utrecht 2003. Een bekende dekabrist was bv. Alexander Poesjkin.
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maatschappelijk wel een duidelijke tegenstelling tussen de Westersgezinde liberalen en de
slavofielen die de eigen kenmerken en tradities van Rusland benadrukten en verdedigden.

In 1832 (onder tsaar Nicolaas I, regeerde 1825-1855) werd er een nieuwe compilatie
uitgebracht, die al meer leek op een code : de "Svod Zakonov". Het wetboek bevatte slavisch
gewoonterecht, byzantijns recht, tsarenrecht (wetgeving) en Frans recht. Het was eigenlijk een
systematisering van alles wat in 1649 en nadien was afgekondigd (een 35.000-tal wetten
waren de materie waaruit de Svod Zakonov werd gedistilleerd). Het resultaat was een zeer
uitgebreide reglementering van ongeveer alles. De structuur was gebaseerd op die van de
Duitse Pandektistenleer, maar typisch was dat er geen apart wetboek bestond voor het
privaatrecht en het publiekrecht, alles zat samen, wat kenmerkend is voor wetboeken uit de
tijd van het Verlicht Despotisme - vgl. het Pruisische ALR).

De wetgeving werd uitgevaardigd vanuit het oogpunt van de positie van de burger in de staat,
en met name als radertje in het raderwerk van de staat, m.a.w. in sterk etatistische stijl
(Obrigkeitsstaat). Een “burgerlijke maatschappij” kon zich nauwelijks ontwikkelen. De
verstaatsing van de hele maatschappij door de bolsjevieken (communisten) was in die zin dus
niet totaal nieuw. Uitzondering op dit etatisme waren het familie- en erfrecht. In deze
rechtstakken waren slavisch gewoonterecht en kerkelijk recht de dominante bronnen
gebleven.

In de jaren 1870 evolueerden de slavofielen tot zgn. “populisten” die de egalitaire
boerengemeenschap als ideaal vooropstelden (de meeste boeren begrepen overigens niets van
de visioenen van die populisten). Het feit dat de boeren niet opgezet waren met de theorieën
van de populisten heeft mede geleid tot de Bolsjevieke idee dat de boeren achterlijk waren en
het communisme hen dus maar met geweld moest worden opgelegd.

Belangrijke juridische hervormingen vonden vooral plaats in de tweede helft van de 19e eeuw
(onder tsaar Alexander II, 1855-1881):
- afschaffing van de lijfeigenschap in 1861 (met toewijzing van de grond aan de
dorpsgemeenschap en niet aan de heer);
- inrichting van lokale raden op dorps- en stadsniveau (lokale besturen, bevoegd voor
onderwijs en gezondheidszorg) (1864);
- hervorming van het gerecht in 1864, sterk beïnvloed door het Franse model van rechterlijke
organisatie881; de Prokuratura werd heringericht tot een Openbaar Ministerie naar Frans
model en verloor zijn allesomvattende toezichtsbevoegdheid; het werd vooral belast met de
strafvordering en het optreden namens afwezige personen; in andere zaken kon het advies
verlenen (die adviesbevoeghdied werdd sterk ingeperkt door de wet van 9 mei 1911).

Onder Alexander III werden de vrijheden echter teruggeschroefd.

Na de nederlaag tegen Japan in de Japans-Russische oorlog 1904-1905882 was er een eerste
Russische revolutie, waarbij de tsaar (Nicolaas II, tsaar 1894-1917) gedwongen werd een
soort constitutionele monarchie in te richten in 1905-1906883. Er kwamen verkiezingen voor
een parlement, de Duma, volgens het concept van graaf Sergei Witte. Voor het eerst onder de
tsaren ontstond er althans op papier een begin van rechtsstaat ontstond. Er kwam ook een

                                                  
881 In eerste aanleg waren er reeds aparte handelsrechtbanken op grond van een Wet van 1823. Op het hoogste
niveau heette het Hof “Senaat” (dus geen parlement, maar een soort Hof van cassatie).
882 Waarbij de russische vloot verslagen werd in de zeelsag van Tsushami straat in de Zuid-Chinese zee.
883 De grondwet van 1906 is in het Engels te vinden op http://www.dur.ac.uk/~dml0www/fundlaws.html
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landhervorming  door middel van de wet ontworpen door eerste minister Piotr Stolypin, om
de landloze boeren tot eigenaars te maken en tegelijk loyale onderdanen van de tsaar. Stolypin
was een reformist, die het keizerrijk wilde redden door het te hervormen, en kwam daardoor
in conflict zowel met de reactionairen als de radicalen en werd in 1911 vermoord.

4.4.1.6.   De Sovjet-unie

4.4.1.6.1.  Revolutie en leninisme

In februari 1917 vond de tweede Russische revolutie plaats (de eerste van 1917) en vormden
de zgn. mensjewieken (sociaal-democraten) een regering onder leiding van Akexander
kerenski. Op 9 november 1917 - volgens de toenmalige russisch-orthodoxe kalender nog in
oktober 1917 - echter grepen hun tegenstanders, de bolsjevieken (radicale socialisten onder
“Lenin”884), de macht. Er volgde een bloedige burgeroorlog tegen de “Witten” (aanhangers
van de monarchie), wiens nederlaag leidde tot ca. 2.000.000 vluchtelingen in het Westen. De
familie van de tsaar werd uitgemoord (16 juli 1918).

De bolsjevieken wilden enerzijds een totale breuk met het verleden, een radicale hervorming
waarbij de maatschappij geheel zou worden (her)ordend, en voerden daartoe een totale
dictatuur in. Ze gingen uit van de algehele maakbaarheid van mens en samenleving (een
duidelijk uit het Westen geïmporteerde idee). Rusland zou gemoderniseerd worden op basis
van een radicalisering van ideeën uit de Westerse verlichting (en in die zin verwesterd
worden). Als marxisten zagen zij de geschiedenis als een moreel drama dat zou einigen met
de redding van de mensheid, die zij zouden teweegbrengen. Anderzijds is er natuurlijk ook
een continuïteit met het autoritaire regime van de voorgaande eeuwen

De bolsjevieken voerden dus een totalitair systeem in waarin de KP een staat in de staat werd
en de werkelijke macht had. De staatsorganen dienden slechts om de beslissingen van organen
van de partij (met aan de top de secretaris-generaal en het Politburo) te bevestigen.
Parlementen (Sovjets, d.i. raden) bestonden weliswaar, doch zetelden niet permanent en
werden slechts heel kort samengeroepen om gewoon het regime te bevestigen. Na 1918 (meer
bepaald in 1922) werd terug een Prokuratura naar het oude tsaristische model (van voor
1864) ingericht als een instelling belast met een algemeen toezicht over de hele samenleving
(zij het dat deze tot 1936 officieel nog onder de Minister van Justitie ressorteerde).

De grondwet885 had een louter declamatore betekenis, en de vele grondrechten die mooi in de
Grondwet opgesomd werden hadden dan ook juridisch geen enkele waarde.

De idee om de staat af te schaffen als een achterhaalde bourgeois-instelling leidde dus in
werkelijkheid tot een onbeperkte staatsmacht.

De macht werd in feite uitgeoefend via twee aparte structuren: de nomenklatura (de houders
van alle ambten die slechts met instemming van de KP konden worden vervuld) enerzijds, en
de hiërarchie van de KP zelf anderzijds (apparatchiks).

Op juridisch vlak is naast de dictatuur vooral ook de economische omwenteling van belang.
Krachtens de marxistisch-leninistische doctrine werd de private eigendom van

                                                  
884 Vladimir Ilitsj Oeljanov, bijgenaamd Lenin (naar de rivier de Lena in Siberië), ° 1870 in Simbirsk + 1924.
885 D e z e  v a n  1 9 1 8  i s  i n  E n g e l s e  v e r t a l i n g  t e  v i n d e n  o p
http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/1918toc.html
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“productiemiddelen” afgeschaft en enkel nog behouden voor consumptiegoederen (eigen
gebruik). De “socialistische eigendom” kende in de economie voornamelijk drie vormen: 1°
staatseigendom, beheerd door relatief autonome staatsondernemingen, 2° coöperatieve
eigendom, vooral door de gedwongen collectivisering van de landbouwgronden (kolchozen),
en 3° zgn. maatschappelijke eigendom, die voornamelijk de eigendom van de KP en de
vakbonden omvatte (en van hen een staat in de staat maakte).

De collectivisering van de landbouw was voor de bolsjevieken een element van een politiek
van industrialisering van de maatschappij en uitroeiing van het achterlijk geachte
boerenleven. Die collectivisering van de landbouw was anderzijds niet alleen een voortzetting
van de collectieve eigendom, maar was in sommige opzichten zelfs een terugkeer naar het
tijdperk van de lijfeigenschap. Iedereen had een verblijfsvergunning nodig om zich waar dan
ook te vestigen (propiska). De kolchozen en sovchozen waren niet alleen landbouwbedrijven,
maar collectieve leefgemeenschappen met allerlei maatschappelijke voorzieningen, dit onder
meer om de vlucht weg van het land tegen te gaan. De boeren kregen een klein stuk grond om
voor eigen rekening te bewerken in ruil voor hun arbeid voor het collectieve landbouwbedrijf.
De directeurs van de landbouwcoöperaties werden dan ook niet zonder reden vergeleken met
de vroegere feodale heren en “rode baronnen” genoemd (althans in die streken waar er nog
herinnering was aan een landadel, zo bv. In de Baltische landen). Ook de planeconomie heeft
oude wortels en bouwde voort op het centralistische economische beleid van de tsaren.

4.4.1.6.2.  De “nieuwe economische politiek”

Na een korte “revolutionaire periode” kwam er periode met een zekere matiging, de “Nieuwe
economische politiek” (NEP) (1922-28), waarbij het beleid van de bolsjewieken nog relatief
sociaal-democratisch was. De wetboeken in de Sovjet-Unie waren in die periode nog redelijk
sterk beïnvloed door die van andere continentaaleuropese landen, althans in bepaalde
materies; klassieke instellingen werden gecombineerd met een aantal “socialistische”
beginselen (waarvan de toepassing dan weer vele van de andere regels onderuit haalde). Dit
kan men zeggen van het eerste B.W. van de Sovjetunie (1922) en het eerste Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering (1923). De Strafprocedure werd geregeld door een Wetboek van
1923. In “economische geschillen” (waaronder de meeste zaken van contractenrecht)
daarentegen was er geen gerechtelijke, maar een louter administratieve geschillenbeslechting,
die geïnstitutionaliseerd werd in arbitrale geschillencommissies.

4.4.1.6.3.  Het Stalinisme

Bij de dood van Lenin nam Stalin de macht over886. Vanaf 1928 bouwde deze een werkelijk
totalitaire staat uit. Het totalitarisme werd (zoals vaak) verdedigd met het argument van de
externe dreiging (een mogelijke inval van de “kapitalisten”), argument dat enige
geloofwaardigheid had ingevolge de burgeroorlog van 1917-1922. Men sprak van een
dictatuur van de “wet”, maar wet werd niet begrepen als een rechtsregel die aan bepaalde
kwaliteiten moet voldoen, maar als een bevel van het “volk” zoals dat vertegenwoordigd
wordt door de Kommunistische partij. De collectivisering van landbouw en economie werd
op bloedige wijze doorgezet. Een hongersnood werd bewust gecreëerd om miljoenen vrije
boeren (koelakken) die zich verzetten om te brengen. De georganiseerde terreur was zoals die

                                                  
886 Iossif (Jozef) Vissarionovitsj Djoegatsvili, bijgenaamd “Stalin”, d.i. de man van staal, en afkomstig uit
Georgië.
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van de nazis bij uitstek “modern” te noemen887. Er volgden ook grootschalige deportaties van
tegenstribbelende of in de weg levende volkeren (zoals de Krimtataren, Volgaduitsers en
Tsjetsjenen). De Prokuratura werd vanaf 1936 een staat in de staat als een repressie-apparaat
dat enkel aan Stalin verantwoording verschuldigd was.

Eerst na de dood van Stalin (1955) komt er een beperkte liberalisering (vanaf 1964 komt
Breznjev aan de macht).

De onafhankelijkheid van het gerecht was in de hele Sovjet-tijd erg beperkt. De
beroepsrechters zowel als de lekenrechters werden verkozen door de Sovjets (Raden) op
voordracht van de KP, en konden door diezelfde Sovjets afgezet worden. De belangrijkste
opdracht van het gerecht was het verzekeren van de “socialistische wettelijkheid”. Daartoe
vertoonde ook de burgerlijke procedure inquisitoriale kenmerken; de rechter diende de
“waarheid” te zoeken veeleer dan zich te houden aan de stellingen en bewijsmiddelen van
partijen. Het strafprocesrecht was grotendeels een controle op de resultaten van het door het
openbaar ministerie (Prokuratura ) gevoerde onderzoek en geen echt proces.
"Maatschappelijke controle" als activiteit van de Prokuratura  was overigens een
"wetenschap" (de (prokurorskij nadzor), die als dusdanig ook aan de universiteiten werd
onderwezen.

4.4.1.7.   Perestrojka en uiteenvallen van de Sovjet-Unie

In 1985 werd Gorbatsjov secretaris-generaal van de KP en begon hij langzaam met
economische hervormingen in de richting van meer markteconomie (perestrojka). Het is pas
in die periode dat er voor het eerst een nieuwe relatie groeit tussen overheid en burger, met
een eerste ernstige modernisering van het openbaar bestuur naar westers model (Gorbatsjov
was een jurist met een goede kennis van de 19e eeuwse Russische rechtsleer) met een zekere
openbaarheid (glasnost). In 1988 wordt de macht van de KP grotendeels overgedragen naar
de staatsinstellingen. In 1989 wordt voor het eerst een permanent werkend parlement
opgericht. In 1990 wordt de Grondwet opnieuw gewijzigd en wordt Gorbatsjov de eerste
Sovjetpresident met werkelijke bevoegdheden, aangezien het voordien de top van de KP was
die de werkelijke macht uitoefende.

Deze hervormingen komen echter te laat om de Sovjet-unie nog te redden. In april 1991
voerde de Russische Sovjetrepubliek (de grootste deelrepubliek) een presidentieel stelsel in
met Boris Jeltsin als president. Op 12 juni 1991 verklaart deze republiek zich soeverein (en
stelt daarmee haar wetten boven die van de Sovjet-Unie). In de zomer pleegde de
communisten een staatsgreep tegen Gorbatsjov, die onder meer door het optreden van Jeltsin
mislukte. De Sovjet-Unie bestond vanaf dan alleen nog op papier en hield op 25 december
1991 op te bestaan, met 15 onafhankelijke republieken als opvolgers. Weliswaar vormen de
meeste daarvan (niet de 3 Baltische landen) het “GOS” (Gemeenschap van onafhankelijke
staten), met confederale ambities, doch de betekenis daarvan is juridisch erg beperkt. De
voormalige Russische Sovjet-republiek krijgt de compromisbenaming “Russische federatie –
Rusland”.

                                                  
887 Zie hierover de beschouwingen in het tweede hoofdstuk in J. GRAY, Al Qaeda and what it means to be
modern, Faber Londen 2003. Andere auteurs wijzen erop dat er natuurlijk in het Midden-Oosten, waarvan
Stalin’s vaderland Georgië deel uitmaakt, een oude traditie is van despotisme en vergoddelijking van de heerser,
die ook in bepaalde stromingen van de oosterse kerk is bliven doorleven (bv. R.D. KAPLAN, Oostwaarts, p.
239).
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4.4.1.8.   Na de Sovjet-Unie

4.4.1.8.1.  De grondwet

In 1993 wordt de grondwet van 1978 in Rusland onder Jeltsin vervangen door een nieuwe
grondwet, goedgekeurd bij referendum op 12 december 1993 (zie verder). Het is de eerste
echte Grondwet in de Russische geschiedenis, met voorang boven alle andere normen en
rechtstreekse werking. Bovendien was het grondwetsreferendum ook de eerste maal dat de
Russische bevolking echt deelnam aan het wetgevingsproces.

In de Grondwet van 1993 heeft men bewust een aantal kenmerken of benamingen gekopieerd
uit het Amerikaanse grondwettelijk bestel (wat natuurlijk ook nog niet wil zeggen dat de
feitelijke betekenis van die normen of instellingen dezelfde is als in de VS). De grondwet
betekent op vele vlakken een fundamentele breuk met vele eeuwen van zuiver autocratisch
bestuur, maar de maatschappelijke realiteit heeft veel minder met die traditie gebroken, en de
president is toch nog altijd in zekere mate de opvolger van de tsaar; de checks and balances
van het Amerikaanse systeem, die onder meer een tegengewicht bieden aan de president, zijn
veel minder sterk ontwikkeld, zeker in de praktijk.

Zo hield de grondwet van 1993 bv. een duidelijke beperking in van de bevoegdheden van het
Grondwettelijk Hof, nadat Jeltsin eerder in 1993 dit Hof na een onwelgevallige uitspraak
(onder leiding van voorzitter Valery Zorkin) gewoon had afgezet en vervangen door een
nieuw, dat een stuk makker is, en bv. de buitensporige decreten van Jeltsin in de Tsjetsjeense
oorlog heeft laten passeren.

Zo bleef de Prokuratura een aparte instelling, onder leiding van een procureur-generaal
benoemd door de president en de Senaatsvoorzitter gezamenlijk, maar niet onder het gezag
van bv. de Minister van justitie, en behield zij het initiatiefrecht tot omzeggens elke
gerechtelijke procedure. Dat laatste werd eerst in 2003 in belangrijke mate ingeperkt in niet-
strafrechtelijke procedures (wetboek burgerlijk procesrecht 2003).

In 1996 trad Rusland toe tot de Raad van Europa en in 1998 ratificeerde het het EVRM (in
werking 1 november 1998).

4.4.1.8.2.  De wetboeken

Ook het privaatrecht kent vanaf dan eindelijk een onafhankelijke ontwikkeling, die sterk
bepaald wordt door de Duitse traditie. Het daaruit ontstane Burgerlijk Wetboek wordt verder
besproken.

In 1996 kwam er een nieuw Strafwetboek, in 2001 een nieuw Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering (ter vervanging van dat van 1964), en in 2002 een nieuw Wetboek
strafprocesrecht (in plaats van dat van 1960), waarin de positie van het openbaar ministerie in
strafzaken buitensporig sterk blijft888.

Typisch voor het Russische recht zijn niet zozeer de regels (die gelijken vrij sterk op de
romaans-germaanse landen), maar wel de omgang met het recht in de maatschappij.

                                                  
888 Deze 3 wetboeken zijn in het Russisch te vinden via http://www.lexinfosys.de/codes/codes1.html
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Hoe dit verder zal evolueren zal de toekomst moeten uitwijzen. In ieder geval heeft de
Russische maatschappij tot vandaag nog steeds kenmerken die toch redelijk sterk afwijken
van die van de West- en Centraal-Europese samenleving. Rusland staat nog steeds sterk in het
teken van de formule die graaf Sergej Oevarov meer dan een eeuw geleden verkondigde:
samoderzjavije (autocratie), pravoslavije (orthodoxie), narodnost (eigen volksaard).

4.4.2.  Politieke instellingen en grondwet

Art. 1 van de Grondwet889 van 1993 kenmerkt de “Russische federatie – Rusland” als een
democratie, een bondsstaat, een rechtsstaat en een republiek. De soevereiniteit berust bij “het
multinationale volk” van de Russische federatie (art. 3 I GW) en wordt uitgeoefend door
directe democratie (referendum) zowel als door middel van verkiezingen, door statelijke
organen (zowel federale als deelstatelijke) zowel als door lokaal zelfbestuur (art. 3 II en III
GW).

4.4.2.1.   Federalisme en minderheidsrechten.

4.4.2.1.1.   Structuur

De federale structuur van Rusland is vrij ingewikkeld, in die zin dat er verschillende soorten
leden (“dragers” of “subjecten” van de Federatie genoemd) bestaan, 89 in totaal890.

                                                  
889 In Duitse vertaling te vinden op http://www.erdkunde-online.de/verfassungen/14111.htm.
890 Met kaart te vinden op http://editors.sipri.se/pubs/pressre/ptiia.html
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De meeste minderheidsvolkeren hebben een eigen autonome (deel)”republiek”. Zo zijn er 21
(Adygië891, Altai, Basjkirië892, Boerjatië, Dagestan893, Ingoesjetië894, Kabardino-Balkarië895,
Kalmoekië of Kalmukkië (Khalmg Tangch)896, Karatsjajevo-Tsjerkessië897, Karelië, Komi898,
Mariy El899, Mordovië900, Sakha (Jakoetië), Noord-Ossetië901-Alanië, Tatarstan, Toeva,
Oedmoertië902, Khakazië, Tsjetsjenië903, Tsjoevasië (Chavash)904). Zij kunnen, anders dan de
andere leden, een officiële taal invoeren naast het Russisch (art. 68 GW).

(kaart met de nationaliteiten voorzover ze een autonome republiek of okrug hebben, en volgens taalgroep)

Anderen moeten zich tevreden stellen met een autonome “okrug” (autonoom district), 10 in
totaal (nl. Aginsky Buryat (Boerjatisch gebied in Chita oblast), Komi-Permyak (Komigebied
in oblast Perm905), Koryak (in Kamtsjatka oblast), Nenets (in oblast Arkhangelsk)906, Taimyr

                                                  
891 In meerderheid bewoond door Tsjerkessen (Circassiërs).
892 Ook Basjkortostan genoemd. De Basjkieren waren oorspronkelijk verwant aan de Magyaren (Hongaren) en
spraken een verwante taal (Basjgund), maar zijn later (10e tot 14e eeuw) geïslamiseerd (soennitisch) en verturkst,
mede door vermenging met Turken, Bolgaren, Kiptsjaken en Mongolen. Het gebied werd in 1557 door Rusland
geannexeerd.
893 Benoorden de Kaukasus, bewoond door een mozaïek van een 30-tal volkeren, meestal soennitische moslims.
Ca.2,5 mio. inwoners.
894 Ca. 500.000 inw., vnl. Ingoesjen.
895 Ca 1 mio. inwoners, in het zuiden bewoond door de Balkaren, een Turks volk, en in het noorden door de
Kabardijnen, verwant aan de Circassiërs (Tsjerkessen).
896 Ca. 300.000 inwoners, waarvan 40 % Kalmoeken. De Kalmoekken of Oiraten zijn een Altaïsch volk van
boeddhstische religie. Zij zouden in de 17e eeuw uit Centraal-Azië zijn gekomen.
897 ca. 500.000 inw., in meerderheid Russen naast de autochtone Karatsjaj en Tsjerkessen (Circassiërs).
898 De autochtone bevolking (ca 25 %) bestaat uit Komi, ook Zyrjenen genoemd, een finno-oegrisch volk.
899 De Mari spreken een finno-ogerische taal.
900 De Mordwienen of Mordoviërs zijn een finno-oegrisch volk.
901 De Osseten zijn een Kaukasisch volk dat zoals Russen en Georgiërs christelijk-orthodox is; het Ossetisch is
een taal van de Iraanse familie. Het Zuiden van Ossetië is een autonoom gebied in Georgië.
902 De Oedmoerten of Votiaken, een finno-oegrisch volk, vormen ca 1/3 van de 1.600.000 inwoners.
903 Ca. 1,1 milj. inw., vnl. Tsjetsjenen, een Turks-Kaukasisch volk, soennitische moslims. Het gebied werd met
veel moeite door de Russen veroverd halfweg de 19e eeuw. Sedert 1994 is er een burgeroorlog.
904 De Tsjoevasjen of Bolgaren zijn een Turks volk.
905 Bewoond door ca. 150.000 inwoners, vooral Komi-Permjaken, eveneens een finno-oegrisch volk.
906 Bewoond door de Nenetsen, vroeger Joerak-Samojeden genaamd, een finno-oegrisch volk.
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of Dolgan-Nenets (in Kransnoyarsk Kray), Ust-Ordynsky Buryat (in oblast Irkoetsk), Khanty-
Mansi (in Tyumen oblast), Chukchi (in Magadan oblast), Evenk (in Kransnoyarsk Kray),
Yamal-Nenets (in Tyumen oblast)) of de “autonome joodse oblast” (Birobidjan, in Amoer
oblast)907. De autonome okrug zijn, anders dan de republieken, zoals hierboven aangegeven
gelegen binnen één van de hieronder aangegeven kraya of oblasti.

In de “Russische” gebieden vinden we 6 kraya (als territoria of gewesten vertaald) (Altai
Kray, Krasnodar Kray, Krasnoyarsk Kray, Primorskiy Kray (Maritiem Territoriu, Stavropol
Kray, Khabarovsk Kray), 49 oblasti (oblasten, als regio’s of gebieden vertaald (Amoer,
Arkhangelsk, Astrakhan, Belgorod, Bryansk, Ivanovo, Irkutsk, Kaliningrad, Kaluga,
Kamchatka, Kemerovo, Kirov, Kostroma, Kurgan, Kursk, Leningrad Region, Lipetsk,
Magadan, Moskou Region, Murmansk, Nizhny Novgorod, Novgorod, Novosibirsk, Omsk,
Orenburg, Oryol, Penza, Perm, Pskov, Rostov, Ryazan, Samara, Saratov, Sakhalin,
Sverdlovsk, Smolensk, Tambov, Tver, Tomsk, Tula, Tyumen, Ulyanovsk, Vladimir,
Volgograd, Vologda, Voronezh, Chelyabinsk, Chita, Yaroslavl) en 2 federale steden (Moskou
en St. Petersburg).

Het statuut van de republieken wordt, behalve door de federale grondwet, bepaald door een
eigen Grondwet (art. 5 II en 66 I GW). Het statuut van de andere “leden” van de federatie
wordt behalve door de federale grondwet bepaald door een “charter” of “Statuut” dat door het
parlement van dat gebied wordt opgesteld (art. 5 II en 66 II GW). Op voorstel van een
autonoom district (inb. de autonome joodse regio) kan ook een federale wet over dat gebied
worden aangenomen (art 66 III GW). Verder zijn er nog de akkoorden tussen de autonome
districten enerzijds en de regio of territorium waarin het gelegen is (art. 66 IV GW).
Belangrijk is dat volgens art. 66, 5 GW het statuut van een “lid” van de federatie slechts bij

                                                  
907 In het verre Oosten, een mislukte poging van de Sovjets om een “thuisland” voor de joden te creëren ver van
Europees Rusland.
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onderling akkoord kan worden gewijzigd volgens de regels bepaald in de federale
constitutionele wetgeving. Grenswijzigingen kunnen tussen de betrokken leden
overeengekomen worden (art. 67 III GW) mits goedkeuring door de Federatieraad (art. 102
(1) a GW).

Daarnaast bevat de grondwet nog een verwijzing naar de bescherming van de rechten van
andere, “kleine” inheemse volkeren in overeenstemming met het volkenrecht en de
internationale verdragen (art. 69 GW).

In 2004 werden bepaalde aspecten van autonomie teruggeschroefd, zoals de rechtstreekse
verkiezing van de gouverneurs.

4.4.2.1.2.   Bevoegdheidsverdeling

i. Wetgevende bevoegdheden

Deze is vooral te vinden in art. 71-73 en 76 GW en berust op volgende beginselen:
- een reeks exclusief federale bevoegdheden, opgesomd in art 71 GW, waaronder naast de
klassieke bevoegdheden van elke federale overheid ook de hele gerechtelijke organisatie,
burgerlijk en strafprocesrecht, strafrecht, burgerlijk recht en intellectuele eigendom.
- een reeks “gemeenschappelijke bevoegdheden” opgesomd in art 72, wat betekent dat de
deelgebieden wetten kunnen maken ter aanvulling van de federale wetten, die evenwel
voorrang hebben (Bundesrecht bricht Landesrecht) (art. 76 V GW).
- de residuaire bevoegdheid die bij de deelgebieden berust. Binnen die bevoegdheden hebben
de wetten van de deelgebieden voorrang (art. 76 VI GW).

Dat het om een federale staat gaat en geen confederatie van aparte republieken, wordt
benadrukt door in de grondwet onder meer de volgende beginselen op te nemen:
- eenheid van staatburgerschap (er is dus geen burgerschap van een deelstaat);
- rechtstreekse werking van het federaal recht in alle deelstaten (art. 4 II en 76 I GW);
- eenheid van economische ruimte, vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal (art. 8 I
GW, zie ook art. 74 GW).
Alle overheden moeten de basisvoorwaarden voor een economische en monetaire Unie
eerbiedigen, waaronder dus ook het vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal (zie art. 74
GW).

ii. Bevoegdheden op uitvoerend vlak

Op uitvoerend vlak kan de uitvoering van de wetten van de federale overheid door de eigen
administratie geschieden (vgl. de Duitse Bundeseigene Verwaltung) of gedelegeerd worden
aan de administratie van de deelgebieden op grond van een overeenkomst tussen beide
regeringen (vgl. de Duitse Auftragsverwaltung) (art. 78 II GW). Omgekeerd kan op grond van
een overeenkomst tussen beide regeringen de uitvoering van deelstatelijke wetten gedelegeerd
worden aan federale administraties (art. 78 III GW).

De President van de federatie kan beslissingen van de regeringen van deelstaatgebieden
opschorten wegens strijd met de grondwet of het federaal recht of internationale
verplichtingen tot er uitspraak gedaan is over het conflict (art. 85 GW).

4.4.2.2.   Verhouding tussen de machten op federaal vlak
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In tegenstelling tot het sovjetmodel gaat de grondwet van 1993 nu ook uit van een scheiding
(onderlinge onafhankelijkheid) van drie machten (art. 10 GW). In werkelijkheid zijn er op
federaal vlak vier basisorganen: President, Parlement, regering en rechterlijke macht (art. 11 I
GW). Het stelsel is een overwegend presidentieel stelsel, een stuk meer overigens dat het
Amerikaanse model. In plaats van checks and balances, krijgt de president immers eerder een
positie boven de drie machten, als “hoeder van de Grondwet en de natie” (zie art. 80 II GW),
veeleer dan enkel het hoofd van de uitvoerende macht (zoals de Amerikaanse president).

4.4.2.2.1.   Wetgevende macht

De wetgevende macht berust in beginsel bij een Parlement (art. 94 GW) bestaande uit twee
kamers met ongelijke bevoegdheden:
- de Staatsdoema, bestaande uit 450 volksvertegenwoordigers (art. 95 III GW), rechtstreeks
verkozen voor een termijn van 4 jaar.
- de Federatieraad, bestaande uit 2 afgevaardigden per lid van de Federatie, 1 aangeduid door
het Parlement en één door de regering (art. 95 II GW) (dus allebei afgevaardigden van de
meerderheid in dat deelgebied). De Federatieraad heeft beperkte bevoegdheden. Ten aanzien
van gewone wetten heeft de Raad een evocatierecht (binnen 5 dagen) om zich uit te spreken
over door de Doema aangenomen wetten; deze kan de wet binnen de 15 dagen verwerpen,
waarna hij voorgelegd wordt aan een verzoeningscommissie; uiteindelijk kan de Doema de
federatieraad overstemmen door de wet met een 2/3 meerderheid aan te nemen (art. 105 III en
IV GW). Voor de bevoegdheid inzake grondwet en bijzondere wetten, zie verder.

Wetgevend initiatiefrecht hebben de leden van beide kamers, de president908, de regering, de
deelstaatparlementen, en in zekere mate ook de Hoogste Gerechtshoven (Grondwettelijk Hof,
het Hooggerechtshof en het Hoogste Arbitragehof).

4.4.2.2.2.   President en regering

De uitvoerende macht berust dan ook in werkelijkheid vooral bij de President, die rechtstreeks
verkozen wordt voor een termijn van 2 jaar (éénmaal hernieuwbaar) (art. 81 GW).

Hij benoemt een Eerste Minister met het akkoord van de Doema (Kamer van
volksvertegenwoordigers) (doch als de Doema driemaal het voorstel verwerpt, is de Doema
ontbonden, art. 111 IV GW). Verder benoemt hij op voorstel van de Eerste Minister de rest
van de regering. De regering heeft niet noodzakelijk het vertrouwen nodig van het parlement;
als de Doema 2 maal in een bestek van 3 maanden een motie van wantrouwen goedkeurt moet
de president ofwel de regering ontslaan ofwel het parlement ontbinden (art. 117 III GW). De
mogelijkheid het parlement te ontbinden geeft de Russische president een grote macht die de
Amerikaanse bv. Niet heeft.

De president heeft zoals in de VS ook een vetorecht (uit te oefenen binnen de 14 dagen), dat
slechts met een 2/3 meerderheid van beide kamers van het Parlement ongedaan kan worden
gemaakt (art. 107 III GW). Hij kan ook weigeren een wet te bekrachtigen om procedurele
redenen, in welk geval het grondwettelijk Hof het laatste woord heeft.

Verder is hij bevoegd om binnen het kader van de wetgeving de basisbeginselen van het
binnenlands en buitenlands beleid zelf te bepalen (art. 80 III GW). Hij kan (al dan niet
normatieve) decreten (“Oekazen”, Russisch oekazy) en besluiten uitvaardigen, die wel
                                                  
908 Dit verschilt van de regel in de VS.
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ondergeschikt blijven aan de wetten, maar voorrang hebben op regeringsbeslissingen (art. 90
en 115 GW). In werkelijkheid heeft de President daardoor een belangrijke wetgevende macht,
aangezien er geen algemeen Parlamentsvorbehalt bestaat en hij in beginsel kan legifereren op
alle gebieden zolang er in de (vaak verdeelde) Doema geen meerderheid wordt gehaald voor
een formele wet (zo zijn er jaarlijks wel een 1000-tal presidentiële oekazy, terwijl er veel
minder wetten zijn). Enkel een aantal specifieke regelingen zijn aan de formele wet
voorbehouden (formeel legaliteitsbeginsel of Parlamentsvorbehalt), zoals de regels inzake
parlementsverkiezingen, grondrechtenbeperkingen, e.d.m. In werkelijkheid zijn er ook op die
gebieden heel wat regels door de president afgekondigd.

4.4.2.3.   Lokaal zelfbestuur

De organen van het lokaal zelfbestuur zijn geen onderdelen van de statelijke instellingen (art.
12 GW) en hebben krachtens de Grondwet een autonome bevoegdheid (art. 130). Een van hun
belangrijkste bevoegdheden betreft het bestuur over de collectieve eigendom, die nog steeds
belangrijk is. Daarnaast krijgen zij ook bestuurlijke taken in opdracht van de staat (art. 132 II
GW). Merkwaardig is ook dat krachtens art. 131 van de Grondwet de lokale gemeenschappen
constitutieve autonomie hebben, d.i. zelf beslissen over de organisatie van hun lokaal bestuur.

4.4.2.4.   Bevoegdheidsoverdracht aan supranationale organisaties

Krachtens art. 79 GW kunnen bevoegdheden worden overgedragen aan supranationale
organisaties voor zover dit de fundamentele rechten en vrijheden niet inperkt en geen inbreuk
vormt op de basisbeginselen van het Russisch grondwettelijk stelsel.

4.4.2.5.   Grondwet, wijzigbaarheid, toetsing

4.4.2.5.1.  Grondwet en wijziging

De basisregels zijn vastgelegd in een formele Grondwet (konstitoetsija), die slechts op
bijzondere wijze kan worden gewijzigd. Binnen de Grondwet zelf is er een hiërarchie tussen
hoofdstuk I (art. 1 tot 16) dat de basiskenmerken van de staat bepaalt, en de andere
hoofdstukken.

Er is een gewone en een verzwaarde procedure tot herziening van de Grondwet. De
verzwaarde procedure geldt voor de bepalingen van hoofdstuk 1, 2 en 9 (dus onder meer alle
grondrechten en de basiskenmerken van de staat, alsook de bepaling over de herziening van
de grondwet). Zij houdt in dat de grondwet in herziening wordt gesteld met een 3/5
meerderheid van de leden van de Doema en de Federatieraad samen, dat er een
Constitutionele Vergadering wordt samengesteld. Deze kan dan een nieuwe Grondwet
opstellen en goedkeuren met een 2/3 meerderheid of voorleggen aan een referendum (waarin
een gewone meerderheid volstaat mits er een opkomst is van 50 %) (art. 135 GW).

De andere hoofdstukken kunnen gewijzigd worden met een tweederde meerderheid in de
Doema en een drievierde meerderheid in de Federatieraad en ratificatie door 2/3 van de leden
van de Russische Federatie.

4.4.2.5.2.  Constitutionele wetten
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Daarnaast kunnen er ook bijzondere wetten, nl. “federale constitutionele wetten”, worden
uitgevaardigd, met name om en aantal door de Grondwet aangegegeven onderwerpen te
regelen (o.a. erkenning van nieuwe leden van de Federatie, organisatie en bepaling van de
bevoegdheid van de hoogste rechtscolleges, e.d.m.). Zij hebben voorrang hebben op gewone
wetten. Zij vereisen een tweederde meerderheid in de Doema en een drievierde meerderheid
in de Federatieraad (art. 108 GW).

4.4.2.5.3.  Toetsing wetten en decreten aan de grondwet

Met de grondwet van 1993 heeft deze voor het eerst ook formeel zowel rechtstreekse werking
(inroepbaar voor de rechter) als voorrang op alle andere rechtsbronnen en kunnen die aan de
Grondwet worden getoetst. De grondwettigheidstoetsing van wetten en presidentiële decreten
door de rechter is voorbehouden aan het Grondwettelijk Hof. Er bestaan verschillende
vormen:
- objectief contentieux : vordering tot nietigverklaring wegens strijdigheid met de grondwet
van federale zowel als deelstaatwetten,  van normatieve oekazy (niét van niet-normatieve !)
van de president, van grondwetten van deelrepublieken en statuten (charters) van andere
deelgebieden en van samenwerkingsakkoorrden tussen deelgebieden onderling of tussen de
federatie en deelgebieden (art. 125 (2) GW); deze vordering kan enkel door bepaalde organen
ingesteld worden (waarodnere 1/5 van de Doema of 1/5 van de federatieraad, de president, de
federale regering, het Hooggerechtshof, het Hoogste Arbitragehof en de parlementen of
regeringen van deelgebieden);
- grondwetsklachten wegens schending van grondwettelijke rechten of vrijheden;
- beslissingen op prejudiciële vragen van rechtbanken.
De grondwettigheidstoetsing is door de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof overigens
zwaar beperkt geworden door een arrest van februari 1992 (in de zaak Pasko) volgens hetwelk
beslissingen van de president niet door individuele burgers in vraag kunnen worden gesteld
(maar enkel door andere overheidsorganen).

Daarnaast heeft ook het Hooggerechtshof zich toch bepaalde vormen van
grondwettigheidstoetsing toege-eigend.

4.4.3.  Gerechtelijke instellingen

De gerechtelijke organisatie wordt in hoofdzaak geregeld door een federale constitutionele
wet van 1996909. Het gerecht is omzeggens zuiver federale aangelegenheid, met uitzondering
van de Vrederechters (sinds 2000), die in beginsel instellingen van de deelstaten zijn, en de
specifieke deelstatelijke rechtbanken voor deelstatelijk recht (meer bepaald de grondwettelijke
hoven van de deelrepublieken).

Het Grondwettelijk Hof bestaat uit 19 rechters (art. 125 (1) GW). Het beslist over:
- vorderingen tot nietigverklaring van wetten e.d.m. wegens strijdigheid met de grondwet (art.
125 (2) GW, zie hoger)
- bevoegdheidsconflicten tussen overheden, zowel binnen een niveau (tussen de verschillende
machten op federaal of op deelstatelijk niveau) als tussen de niveaus (tussen federale overheid
en deelgebied) (art. 125 (3) GW)
- grondwetsklachten (zie hoger) (art. 125 (4) GW)
- prejudiciële vragen over de grondwettigheid van wetten e.d.m. (art. 125 (4) GW);

                                                  
909 In Engelse vertaling op http://www.supcourt.ru/EN/jsystem.htm: in werking getreden op 1-1-1997.
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- verzoeken tot interpretatie van de grondwet uitgaande van de president, federatieraad,
Doema, federale regering, deelstaatparlement of deelstaatregering (art. 125 (5) GW).

Behalve het Grondwettelijk Hof zijn er twee rechtsmachten:

1° De gewone rechtbanken vormen een klassieke piramide met bovenaan één enkel
Hooggerechtshof910 (art. 126 GW); onderaan zijn er aparte rechtbanken voor bepaalde
materies (bv. Militaire rechtbanken). Aparte administratieve rechtbanken zouden binnenkort
worden uitgebouwd. In totaal zijn er 4 niveaus. De zaak komt in eerste aanleg ofwel voor de
vrederechter ofwel voor een districtsrechtbank, in hoger beroep voor de districtsrechtbank c.q.
een regionale rechtbank. De Vrederechters werden als aparte instelling (her)opgericht in 2000
en zijn onder meer bevoegd voor alle familiezaken (zij het dat het openbaar ministerie daarbij
ook een belangrijke rol speelt). Het Hooggerechtshof heeft 3 kamers (burgerlijk,
strafrechtelijk en militair). Sinds de grondwet van 1993 heeft de beklaagde in strafzaken
onder nadere voorwaarden het recht op een beoordeling door een jury (art. 47 II GW); in de
praktijk bestaat deze mogelijkheid nog maar in bepaalde districten.

2° Het Hoogste Arbitragehof911 beslist in laatste aanleg economische geschillen en geschillen
behandeld door arbitragerechtbanken (arbitrajhe, art. 127 GW). Dit is een erfenis uit het
Sovjetrecht. Ook hier is er een piramide aan rechtscolleges (3 niveaus: 82 op het niveau van
eerste aanleg, 10 op het niveau van hoger beroep, 1 aan de top).

                                                  
910 Te vinden op http://www.supcourt.ru/EN/frames.htm.
911 Te vinden op http://www.arbitr.ru/eng/index.htm
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Daarnaast kunnen de verschillende leden van de Federatie een eigen grondwettelijk Hof
hebben.

Het Openbaar Ministerie (Prokoeratoera) blijft georganiseerd in één enkel gecentraliseerd en
hiërarchisch systeem onder leiding van een procureur-generaal (art. 129 I GW), al zijn de
bevoegdheden in andere dan strafzaken door het Wetboek van burgerlijk procesrecht van
2003 wel sterk ingeperkt geworden.

De hoogste rechters (die van het Grondwettelijk Hof, het Hooggerechtshof en het Hoogste
Arbitragehof) en de procureur-generaal worden door de Federatieraad benoemd op voordracht
van de President (art. 83 f en 102 (1) g en h GW). De andere worden krachtens de wettelijke
procedure benoemd door de president. De deelname van lekenrechters blijft belangrijk in
eerste aanleg.

4.4.4.  Grondrechten en grondwettelijke waarden

De catalogus van grondrechten in de GW van 1991 bestaat in hoofdzaak uit de “Verklaring
van de rechten en vrijheden van het individu en de burger” die in november 1991 door de toen
nog opperste Sovjet van de Russische federatie werd aangenomen (d.i. kort nadat deze zich
soeverein had verklaard t.a..v; de Sovjet-Unie en net voor het uiteenvallen van deze laatste) en
werd in 1992 in de GW opgenomen.

Art. 2 GW bepaalt, geïnspireerd door de Duitse grondwet, dat de rechten en vrijheden van de
mens de hoogste waarde zijn en de staat de verplichting heeft deze te erkennen, eerbiedigen
en beschermen. De staat wordt gekenmerkt als rechtsstaat (art. 1 GW) en sociaalstaat (art. 7
GW).

In art. 8 GW vinden we, in samenhang met de beginselen van vrij verkeer en ondersteuning
van de mededinging, het beginsel van de vrijheid van onderneming (economische
bedrijvigheid).  Art. 13 schrijft politiek pluralisme voor (vrijheid van politieke vereniging).
Verder is er een uitgebreide kataloog van grondrechten (art. 17 tot 63), gaande van de
klassieke vrijheidsrechten, het recht op nationale identiteit (positieve zowel als negatieve
vrijheid) (art. 26  GW), erfrecht (art. 35 IV GW), sociale grondrechten als sociale zekerheid,
huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en leefmilieu, bescherming van de familie (art. 38
GW, met onder meer het recht én de plicht van ouders om hun kinderen op te voeden) tot
regels inzake rechtsbescherming. De tekst maakt duidelijk of het om rechten van eenieder
gaat dan wel die van staatsburgers alleen.

Wijziging van de bepalingen inzake grondrechten is aan de zwaardere herzieningsprocedure
onderworpen (zie hoger).

De grondrechten worden behalve door de andere vormen van grondwettigheidstoetsing ook
beschermd door de mogelijkheid van een grondwettigheidsklacht wegens schending ervan
(art. 125 (4) GW).

4.4.5.  Rechtsbronnen, privaatrecht

4.4.5.1.   Hiërarchie der normen

Onder de Grondwet van 1993 is er duidelijk een hiërarchie van normen, zij het daarom nog
geen duidelijke. Dat is onder meer het gevolg van de talloze kategorieën van rechtsnormen
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(een 40-tal) met uiteenlopende of dooreenlopende benamingen. Volgend overzicht is dan ook
een vereenvoudiging.

Bovenaan staan de Grondwet (konstitoetsija) en de federale grondwettelijke wetten.

Volgens art. 15 IV GW maken de algemeen erkende beginselen van volkenrecht en de
geratificeerde verdragen deel uit van het intere recht met voorrang boven de gewone wet.

Vervolgens komen in volgorde van rang:
- de formele wet (zakon, meervoud zakoi);
- presidentiële decreten (oekazy);
- verordeningen van de regering (postanovlenië).
Ook allerlei federale bestuurlijke instellingen (vergelijkbaar met de Amerikaanse regulatory
agencies) hebben krachtens delegatie een ruime verordenende bevoegdheid.

Alle rechters zijn bevoegd beslissingen van de uitvoerende macht te toetsen aan de wet (art.
120 GW) - maar oekazen van de president kunnen slechts door het grondwettelijk Hof worden
getoetst (zie hoger).

4.4.5.2.   Wetboeken en privaatrecht

Een Nieuw Burgerlijk Wetboek912 werd in etappes ingevoerd in 1995-1997. Het bestaat uit 4
boeken: van structuur is het pandektistisch, maar het familierecht is buiten het B.W. gebleven.
De vier boeken zijn dan ook een Algemeen Deel (1994), Zakenrecht (1994),
Verbintenissenrecht algemeen (1994), Bijzondere obligatoire verhoudingen, inbegrepen
aansprakelijkheidsrecht (1995), Erfrecht (2001) en IPR (2001). Daarnaast is er een apart
Familiewetboek (met erfrecht).

Hoewel de Russisch-orthodoxe kerk grondwettelijk op dezelfde voet staat als andere kerken,
gescheiden van de staat, en geen enkele kerk door de staat mag worden bevoorrecht (art. 14
GW), heeft ze in feite een bijzondere positie herwonnen als uitdrukking van de nationale
identiteit.

                                                  
912 In het Russisch te vinden via http://www.lexinfosys.de/codes/codes1.html
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4.4.6. Oekraïne

Data ca. 52.000.000 inw., 78 % Oekraïners, 17 % Russen. Betwist is of de "Ruthenen" van Transkarpathië
Oekraïeners zijn of een aparte etnie; hun taal (Rusyn) wordt als een aparte taal beschouwd dan wel een dialect
van het Oekaraïens913.

4.4.6.1.  Historische inleiding

Oekraïne was het gebied van de eerste Russische staat, het rijk van Kiew (zie hoger). In de 13e tot de 17e eeuw,
toen het huidige Rusland onder het Mongools juk kwam en zich later reorganiseerde vanuit Moskou, was het
grootste deel van het huidige Oekraïene deel van het groothertogdom Litouwen en zo van het Pools-Litouwse
koninkrijk (enkele gebieden behoorden tot Mongoolse vorstendommen). Het gebied oostelijk van de Dnjepr
werd Russisch (d.i. onder de tsaar van Moskou) in 1667, de rest in 1793 (tweede Poolse deling), behalve West-
Oekraïne dat als deel van Galicië (Oost-Galicië) deel uitmaakte van het Oostenrijkse keizerrijk.

In de 19e eeuw gaf de Oekraïense nationale beweging vorm aan een Oekraïense natie, die in de loop der eeuwen
(mede door de grotendeels aparte geschiedenis) gedifferentieerd was geraakt van de Russische en kwam de term
Oekraïene (voorheen nauwelijks gebruikt) in zwang (in plaats van het Latijnse Ruthenia).

In 1917 verklaarde Russisch Oekraïne zich onafhankelijk, in 1918 Oostenrijks-Oekraïne (rond de stad Lviv). Dit
laatste werd echter aan Polen toegewezen; in het Oosten kwamen de bolsjevieken aan de macht. In 1922 sloot
Oekraïne aan bij de Sovjet-Unie.

In 1932 en 1933 kwamen 7 miljoen mensen, voornamelijk de vrije boeren, om door een moedwillig door Stalin
geschapen hongersnood (zie hoger).

Na de inval in Polen (1939) annexeerden de Sovjets West-Oekraïene (van Polen). Oekraïne werd door de
Duitsers onder de voet gelopen (door vele Oekraïners als bevrijders verwelkomd) en in 1944 door de Sovjets
heroverd, die er in 1944 Roethenië of Subkarpathië (voorheen Slovakije) en de noordelijke Bukovina (voorheen
Roemenië) aan toevoegden, en later ook de Krim.

 In 1991 riep Oekraïne de onafhankelijkheid uit.

4.4.6.2.  Politieke instellingen

Het is een eenheidsstaat met 24 provincies en 1 autonoom gebied (de Krim).

De Grondwet werd gewijzigd in 2003. N.a.v. de presidentsverkiezingen van einde 2004 brak de "Oranje
revolutie" uit die tot nieuwe verkiezingen leidde, en de oppositiekandidaat tot president maakte.

4.4.6.3.  Privaatrecht

(...)

4.4.7. Byelorus

4.4.8.  Moldova

                                                  
913 Ruthenia was oorspronkelijk de Latijnse naam voor de Russische staat van Kiew. Het bleef tot ver in de 19e

eeuw de courante naam voor Oekraïene (dat in de voorbije eeuwen grotendeels Pools was geweest, waardoor de
Latijnse naam daar ijn gebruik bleef, terwijl Russia werd gebruikt voor wat nu Rusland is). Toen de Oekraïnse
nationale beweging in de 19e eeuw die laatste term verkoos, bleef Ruthenië enkel nog in gebruik voor de
Westerse gebieden die daar geen deel van uitmaakten, maar van Oostenrijk-Hongarije, gebieden die nu wel
omzeggens geheel in Byeorusland of Oekraïne liggen, en in het bijzonder "Subkarpathië" alias Transkarpathië
(tot aan WO II Tsjechoslowaaks).


