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Samenvatting 

 

Betwiste Constituties: Constitutioneel Design, Conflict en Verandering in 

Postcommunistisch Centraal- en Oost-Europa.  

 

 

Inleiding 

Een democratische grondwet bevat, naast de fundamentele rechten waar burgers zich 

op kunnen beroepen, de basisregels van het politieke spel. Hiermee stelt de grondwet 

grenzen aan het handelen van politici en bepaalt mede het functioneren van politieke 

instituties en hun onderlinge interacties. Vanwege deze invloed op politici en 

instituties is een grondwet daarom meer dan een juridisch document: zij beïnvloedt 

de verdeling van de politieke macht. Als politici ontevreden zijn met die verdeling 

kunnen zij proberen om de grondwet aan te passen, of zodanig te interpreteren en toe 

te passen dat zij daar politiek garen bij spinnen. Dit proefschrift onderzoekt de 

omstandigheden waaronder politici zulke pogingen ondernemen, de politieke 

conflicten die daaruit voortvloeien en de gevolgen daarvan voor democratische en 

constitutionele ontwikkeling. De focus ligt daarbij op tien Centraal- en Oost-Europese 

landen sinds daar aan het einde van de jaren ’80 en het begin van de jaren ’90 en 

masse nieuwe grondwetten werden aangenomen. Deze landen zijn Bulgarije, Estland, 

Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië.  

 

Democratisering en constitutioneel conflict in Centraal- en Oost-Europa 

Na de val van de Berlijnse Muur in 1989 begonnen in grote delen van Centraal- en 

Oost-Europa onderhandelingen tussen de communistische machthebbers en 

oppositiegroepen. In zogenaamde Rondetafel Besprekingen werden de voorwaarden 

voor het ontmantelen van de communistische alleenheerschappij bepaald en 

ontstonden de contouren van het nieuwe, democratische politieke systeem. Vrije en 

eerlijke verkiezingen en het principe van scheiding der machten waren belangrijke 

kenmerken van dat systeem. De uitwerking en vastlegging van deze zaken in een 

grondwet werd vaak uitgesteld tot na de eerste democratische verkiezingen, zodat 

zoveel mogelijk partijen konden meebeslissen over het nieuw in te voeren systeem. 

Na vaak langdurige onderhandelingen in gekozen parlementen en constitutionele 

assemblees werd zodoende tussen april 1989 en juli 1993 in tien Centraal- en Oost-



Europese landen de communistische constitutie vervangen door een democratisch 

vastgestelde grondwet. In een aantal gevallen werden deze nieuwe grondwetten ook 

nog voorgelegd aan de bevolking, die in referenda met grote meerderheid haar 

goedkeuring uitsprak.  

Daarmee verdween het vraagstuk over de inrichting van het politieke systeem 

echter niet van de politieke agenda. In de tien landen die dit proefschrift bestudeert, 

duurde het soms wel tot het begin van de 21e eeuw voordat de politieke discussie en 

het conflict over de toepassing en interpretatie van de nieuwe grondwetten kon 

worden afgesloten. De hoeveelheid en intensiteit van dergelijke constitutionele 

conflicten, de belangrijkste onderwerpen van discussie en ook de betrokken politieke 

actoren verschilden tussen de landen. Door het vergelijken van conflictpatronen over 

de tijd en tussen de landen verklaart dit proefschrift deze variatie en brengt het de 

oorzaken en gevolgen van constitutioneel conflict in postcommunistisch Centraal- en 

Oost-Europa in kaart. Hiervoor is een dataset ontwikkeld waarin de belangrijkste 

constitutionele conflicten tot 2005 opgenomen zijn.  

 Met het begrip constitutioneel conflict introduceert dit proefschrift een nieuw 

theoretisch concept en empirisch instrument om het democratiseringsproces in 

Centraal- en Oost-Europa, en de rol van politieke actoren daarin, beter te begrijpen. 

Het verhoudt zich daarbij kritisch tot twee belangrijke stromingen in de vergelijkende 

politicologie die zich bezighouden met het bestuderen van democratische 

ontwikkeling en institutionele verandering: de democratiseringsliteratuur en het 

nieuw institutionalisme. In de democratiseringsliteratuur bestaat de overtuiging dat 

instituties – en in het bijzonder grondwetten – zowel legitiem als stabiel dienen te 

zijn. Dit zou ertoe bijdragen dat politici de regels van het politieke spel respecteren en 

ervan uit kunnen gaan dat ook anderen dat zullen doen. Een zorgvuldig ontworpen 

grondwet kan maatschappelijk conflict in goede banen leiden en bijdragen aan het 

ontstaan van politieke consensus en samenwerking. Het nieuw institutionalisme 

beschouwt instituties als lastig te veranderen structuren waarop politieke actoren 

weinig invloed kunnen uitoefenen. Eenmaal gekozen instituties worden 

verondersteld voort te bestaan, tenzij ze onder externe druk komen – zoals in het 

geval van oorlog of andere vormen van crisis. Beide assumpties – dat een 

democratische grondwet stabiel en legitiem dient te zijn en dat politici de grondwet 

lastig kunnen veranderen – zijn echter moeilijk te rijmen met het fenomeen 

constitutioneel conflict. Binnen de democratiseringsliteratuur worden conflicten over 



de grondwet al snel als een bedreiging voor democratie gezien, omdat daarmee de 

basisregels van het democratische politieke spel onder druk komen. Het nieuw 

institutionalisme op zijn beurt gaat ervan uit dat politici niet snel pogingen zullen 

ondernemen om de grondwet te veranderen, omdat er maar een kleine kans is dat 

deze tot het door de actoren gewenste resultaat zullen leiden.  

De hoeveelheid constitutioneel conflict in postcommunistisch Centraal- en 

Oost-Europa en de manier waarop die conflicten zijn opgelost en omgezet in 

grondwetsveranderingen, laat echter zien dat discussies over de grondwet wel 

degelijk kunnen samengaan met – en zelfs bijdragen aan – 

democratiseringsprocessen en dat politici bereid en in staat zijn om invloed uit te 

oefenen op hun institutionele omgeving. Constitutionele conflicten in de tien in deze 

studie opgenomen landen zijn op een enkele uitzondering na volgens democratische 

spelregels uitgevochten en hebben nergens tot democratieondermijnende 

grondwetsveranderingen geleid. Veelal werden constitutionele conflicten voorgelegd 

aan constitutionele hoven, die op basis van hun mandaat de grondwet konden 

interpreteren en daarmee bijdroegen aan impliciete constitutionele verandering. In 

het geval van veel andere conflicten werd uiteindelijk politieke overeenstemming 

bereikt in bijvoorbeeld parlementaire debatten. Het resultaat was dat de nieuw 

overeengekomen interpretatie of toepassing van de grondwet door vrijwel alle 

politieke actoren werd onderschreven. De belangrijkste conclusie van dit proefschrift 

is dan ook dat het proces van constitutioneel conflict, overeenstemming en 

verandering intrinsiek heeft deeluitgemaakt van het democratiseringsproces in 

Centraal en Oost-Europa. In tegenstelling tot wat op basis van de 

democratiseringsliteratuur kan worden verwacht, ondergroeven deze conflicten niet 

de stabiliteit en legitimiteit van de nieuw ingevoerde grondwetten, maar droegen ze 

daar juist aan bij. De motieven voor politici om constitutioneel conflict aan te gaan 

lagen niet in een wens om het democratische karakter van de nieuwe grondwetten te 

ondermijnen, terwijl de strategieën die zij daarbij hanteerden veelal in 

overeenstemming waren met het democratisch toelaatbare.  

 

Bevindingen  

Waarin lagen dan wel de motieven voor Centraal- en Oost-Europese politici om 

conflicten over de constitutie aan te gaan? Dit proefschrift onderzoekt drie factoren 

die het samenspel vormen van partijpolitieke en institutionele motieven dat politieke 



actoren ertoe kan aanzetten om te proberen de grondwet te wijzigen en daarmee het 

conflict aan te gaan met voorstanders van de constitutionele status-quo.  

De eerste factor die dit proefschrift onderzoekt is het karakter van het 

grondwetsvernieuwingsproces. Er wordt vaak verondersteld dat toegankelijke 

en representatieve onderhandelingen en besluitvorming over een nieuwe grondwet, 

en het betrekken van de bevolking in het ratificatieproces, bijdragen aan een 

legitieme constitutie. In de context van dit onderzoek zou dit betekenen dat 

constitutioneel conflict minder voorkomt na grondwetsvernieuwingsprocessen 

waaraan oppositiegroepen en de bevolking konden deelnemen. Hoewel er een 

duidelijke variatie waarneembaar is in de grondwetsvernieuwingsprocessen in de 

regio, kan een verband met de mate van constitutioneel conflict niet worden 

aangetoond. De landen met de hoogste aantallen constitutioneel conflict – Bulgarije 

en Slowakije – kenmerkten zich door een relatief open vernieuwingsproces, terwijl in 

Polen en Hongarije, waar de communistische grondwetten lange tijd grotendeels in 

stand bleven, in vergelijking veel minder conflicten voorkwamen. Het blijkt dat de 

manier waarop grondwetten in Centraal- en Oost-Europa werden ontworpen en 

vastgesteld geen duidelijke invloed heeft gehad op de legitimiteit van het document.  

Een factor die wel van belang is voor het begrijpen van constitutioneel conflict 

in Centraal- en Oost-Europa is constitutioneel design of, in andere woorden, de 

inhoud van de grondwet. Deze factor wordt in dit proefschrift op twee manieren 

onderzocht. Ten eerste wordt gekeken naar de invloed van constitutionele 

ambiguïteit. Hoofdstukken 4 en 5 laten zien dat een onduidelijke afbakening van 

competenties en ontransparante procedures in een groot aantal gevallen tot 

conflicten heeft geleid. Dit was vooral het geval bij discussies over de rol van 

presidenten in de regio. In alle landen is gekozen voor zogenaamde duale 

executieven. In deze constitutionele setting moeten de president en ministers in het 

kabinet uitvoerende verantwoordelijkheden delen en het is gebleken dat een 

dergelijke verdeling niet eenvoudig is vast te leggen in de grondwet. Regelmatig 

kwam het daarom voor dat de ambities van presidenten op bijvoorbeeld het terrein 

van buitenlands beleid of defensie botsten met de lezing van de grondwet door 

ministers of de premier. Deze zagen de positie van de president als voornamelijk 

ceremonieel, terwijl presidenten als Václav Havel en Lech Wałęsa zich een veel 

actievere rol toedichtten. De tweede manier waarop de effecten van constitutioneel 

design worden onderzocht, is door te kijken naar de verschillen in het 



constitutionele raamwerk van de tien landen. Meer specifiek ligt daarbij de 

nadruk op de effecten van machtsdeling en machtsconcentratie en de gevolgen van 

constitutionele bescherming door middel van rigide amenderingregels en sterke 

constitutionele hoven. Op basis van het werk van Arend Lijphart wordt in hoofdstuk 

6 onderzocht of machtsdeling door middel van de constitutie bijdraagt tot meer 

legitieme, en daardoor minder betwiste, grondwetten. Er zijn wat het constitutioneel 

raamwerk betreft grote verschillen waarneembaar tussen de tien landen, maar het 

bewijs voor een effect van machtsdeling op het niveau van constitutioneel conflict is 

niet eenduidig. Zo dienen de meeste Centraal- en Oost-Europese presidenten hun 

grondwettelijke macht te delen met kabinetten en parlementen, maar de positie van 

presidenten was tevens het meest betwiste onderwerp in de regio. Dit kan worden 

toegeschreven aan de vele pogingen door presidenten om meer macht naar zich toe te 

trekken ten koste van andere instituties. Hieruit blijkt dat de dreiging van 

machtsconcentratie bij de president tot constitutioneel conflict heeft geleid. Ook de 

verhouding tussen parlementen en kabinetten was een terugkerend onderwerp van 

discussie. Vooral conflicten over de zogenaamde checks and balances en de 

voorwaarden voor en procedures bij moties van wantrouwen waren regelmatig aan de 

orde. Ook hier moet de verklaring voor conflict worden gezocht in constitutionele 

dynamiek en niet zozeer in de bestaande machtsverdeling. Waren het aan het begin 

van de jaren ’90 parlementen die een zeer machtige positie hadden ten opzichte van 

kabinetten, in de loop van de tijd kwamen de verhoudingen meer in balans. Dit heeft 

te maken met de toenemende professionaliteit en stabiliteit van regeringen en met 

groeiende partijdiscipline waardoor kabinetten konden rekenen op meer steun van 

hun eigen partijen in het parlement. Dat deze ontwikkelingen het vaakst gepaard 

gingen met conflict in landen waar het parlement aanvankelijk de meeste macht had, 

duidt erop dat machtsconcentratie (bij het parlement) tot constitutioneel conflict 

heeft geleid. De analyse in hoofdstuk 6 laat verder zien dat in landen met de 

machtigste en actiefste constitutionele hoven het meeste conflict over de rol en 

bevoegdheden van deze instellingen heeft plaatsgevonden. Constitutionele hoven 

waren echter steeds in staat om aanvallen op hun positie door vooral regeringen af te 

slaan en om een belangrijke rol te blijven spelen in de constitutionele ontwikkeling in 

Centraal- en Oost-Europa.  

De derde factor die dit proefschrift in beschouwing neemt, is de rol van 

partijpolitieke en strategische belangen in constitutionele conflicten. Waar de 



eerste twee factoren vooral betrekking hadden op de institutionele context van 

conflict, laten de analyses in hoofdstukken 4 en 7 zien dat partijpolitiek in belangrijke 

mate heeft bijgedragen aan het ontstaan van constitutionele conflicten. Hoofdstuk 4 

toont aan dat constitutioneel conflict vooral intens was gedurende perioden van 

politieke polarisatie en na electorale verschuivingen en kabinetswisselingen. Dit was 

bijvoorbeeld het geval in het begin van de jaren ’90, toen links en rechts in veel 

landen tegenover elkaar kwamen te staan op het onderwerp van economische 

hervormingen. Tussen 1993 en 1995 kwamen in Bulgarije, Polen, Roemenië en 

Slowakije radicaal linkse en nationalistische regeringen aan de macht die de eerder 

doorgevoerde economische maatregelen trachtten terug te draaien. Dit leidde tot 

soms hevige inhoudelijke, maar ook constitutionele conflicten met de parlementaire 

oppositie en met presidenten die vaak voor liberalisering waren. In hoofdstuk 7 wordt 

gekeken onder welke politieke omstandigheden gedurende 100 Centraal- en Oost-

Europese kabinetten constitutioneel conflict heeft plaatsgevonden. Ook hier blijkt dat 

de meest intensieve periodes van conflict werden gekenmerkt door partijpolitieke 

verschillen. Zo laat de analyse zien dat coalities waarin de partij van de president 

deelneemt, minder vaak in conflict raken met de president. Ook de politieke 

verhouding tussen het kabinet en de parlementaire meerderheid is van invloed op het 

niveau van constitutioneel conflict. Regeringen die steun van de meerderheid in het 

parlement genieten waren duidelijk minder vaak betrokken in conflicten over de 

machtsbalans tussen uitvoerende en wetgevende macht. Opvallend is wel dat 

partijpolitieke verhoudingen er aan het begin van de jaren ’90 minder toe leken te 

doen. Dat blijkt vooral uit het feit dat presidenten in de eerste periode hun macht ten 

opzichte van het kabinet probeerden uit te breiden zonder daarbij rekening te houden 

met de politieke kleur van de zittende regering. Zelfs als daarin hun eigen partij 

deelnam, deden presidenten als Wałęsa en Zhelev pogingen om executieve 

verantwoordelijkheden naar zich toe te trekken. Dit laat zien dat de eerste 

presidenten in de regio vooral geïnteresseerd waren in het uitbreiden van hun 

constitutionele macht en niet zozeer conflicten aangingen met als doel het 

beïnvloeden van beleid.  

 

Conclusie 

Dit proefschrift laat zien dat constitutioneel conflict in postcommunistisch Centraal- 

en Oost-Europa veelal onderdeel was van reguliere politiek, waarbij vooral 



strategische en partijpolitieke motivaties een rol speelden. Politici maakten daarnaast 

gebruik van onduidelijkheden en hiaten in de nieuw ingevoerde grondwetten om te 

proberen hun constitutionele en politieke positie te verstevigen. In een aantal 

gevallen leidde dit tot wijzigingen in de grondwet of tot nieuwe interpretaties en 

toepassingen van constitutionele artikelen. Uitspraken van constitutionele hoven en 

parlementaire debatten speelden een belangrijke rol bij het oplossen van 

constitutionele conflicten.  

Hiermee was het proces van constitutionele discussie, overeenstemming en 

aanpassing verenigbaar met het democratiseringsproces in de Centraal- en Oost-

Europese regio. Deze bevindingen onderschrijven het idee dat conflict en competitie 

centraal staan in een democratie en dat een democratische politieke cultuur ruimte 

moet bieden aan discussie, ook als deze over de grondwet gaat. Zonder een dergelijke 

ruimte en de mogelijkheid om de grondwet aan te passen bestaat namelijk de kans 

dat de constitutie haar legitimiteit verliest en dat politici andere – ondemocratische – 

wegen zullen bewandelen om hun onvrede met de grondwet te uiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


