


































Hoofdstuk 1 ) Achtergrond 

Welnu, parlementaire onschendbaarheid is geen vrijgeleide, ze 

is geen privilege van een bepaalde kaste. De parlementaire onschend

baarheid is niet bedoeld om de verkozene boven de wet te plaatsen. 

Het gaat in het onderhavige geval over een opschorting van de 

strafvervolging voor de duurtijd van de parlementaire zitting. 

Daarbuiten wordt het parlementslid opnieuw een justitiabele zoals 

alle anderen. Die onschendbaarheid wordt hem dus niet als een of 

andere gunst aangeboden. Ze wast hem niet schoon. Ze is niet 

meer dan een veiligheidsklep, die moet vermijden <lat de werking 

van een kamer wordt verstoord door eventuele persoonlijke ver

volgingen. Ze is er alleen voor het belang van de goede werking van 

een rechtsstaat. 

'[ ... ] Er is dus geen vrijheid zonder wetten, noch staat niemand boven 
de wet: de mens is van nature enkel vrij binnen de natuurwetten die 
ons allen bevelen. Een vrij volk gehoorzaamt, maar het <lient niet; het 
heeft leiders en geen meesters; het gehoorzaamt aan wetten, maar 
alleen aan wetten en het is omwille van die wetten <lat het niet gehoor
zaamt aan mensen. Alle grenzen die in de republieken gesteld worden 
aan de macht van de magistraten, zijn er enkel om ervoor te zorgen 
<lat zij zich binnen de grenzen van de wet bewegen: ze zijn de dienaars 
ervan, niet de arbiters, ze moeten ze bewaken en niet overtreden. Een 
volk is vrij, ongeacht de regeringsvorm, zolang het in degene die hem 
regeert, niet de mens, maar het orgaan van de wet ziet. Kortom, vrij
heid volgt altijd de richting van de wet, ze leeft ermee en gaat ermee 
ten onder; ik heb geen grotere zekerheid dan dit. [ ... ]' 

(Jean-Jacques RoussEAU, Brieven geschreven op de berg, 
Brief acht, Genève, 1764) (Vrije vertaling) 
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