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Uiteindelijk is Polen zelf het grootste
slachtoffer vande eigen ramkoers

D
euitspraak vanhet constitutio-
neel hof inPolen, vorigeweek,
heeft binnenEuropaberoe-
ring veroorzaakt. Veelmedia-
commentaren suggereerden
zelfs dat dit kan leiden tot een

‘polexit’,met grotere gevolgen voordeEuro-
peseUniedandebrexit.

Het hof inWarschau steldenamelijk dat
in eenaantal gevallendePoolse grondwet
prevaleert bovenhetEuropees recht.Deze
uitspraak gaat regelrecht in tegende juris-
prudentie vanhetEuropeesHof van Justitie,
dat zegt dat het Europees recht prevaleert
bovenhet recht vande lidstaten. Terecht
wordt deze jurisprudentie gezien als eenbe-
langrijk uitgangspunt voorhet goedkunnen
functioneren vandeUnie.

Toch staat het constitutioneel hof inPo-
lenniet alleen.Het constitutioneel hof in
Duitsland (Bundesverfassungsgericht) is
al vele decennia vanmeningdat deDuitse
grondwet prevaleert bovenhetEuropees
recht endathet aanhetDuitsehof is omte
bepalenofhet Europees recht al danniet in
strijd ismetdeDuitse grondwet.

DeEuropeseCommissie, onder voorzit-
terschap vandeDuitseUrsula vonder Leyen,
zint opdrastischemaatregelen tegenPolen.
Voor alle duidelijkheid, deEUheeft nooit
maatregelenoverwogen tegenDuitsland
vanwegedeuitspraken vanhetDuits con-
stitutioneel hof.Over een ‘dexit’ is danook
nooit gesproken. Toch is ernogwel eenaan-
tal belangrijke verschillen tussendePoolse
endeDuitse situatie.

Eeneerste verschil is dat deDuitse grond-
wetwerdopgesteld in 1949, lang voordat de
Europese verdragen inwerking traden.De
Duitse grondwet stelt hetDuitse recht boven
het internationaal recht. Bovendien stelt
deze grondwetdat hetDuitseconstitutioneel
hof definitieve oordelen geeft.Opbelangrij-
kepuntenkondeDuitse grondwetnietwor-
denaangepast.HetDuits constitutioneel
hof kondanookniet anders oordelen.

Dat geldt niet voorPolen. Polen is
decennia later (in 2004) EU-lid geworden.
Opdatmomentwas volstrekt duidelijkwat
eenbelangrijke toetredingsvoorwaardewas:
de suprematie vanhetEuropees recht boven

hetnationaal recht ende rol vanhet
EuropeesHof van Justitie als hoogste
rechter.

Een tweede verschil is dat hetDuits con-
stitutioneel hofweliswaar eenprincipiële
positie heeft ingenomen,maarwel steeds
eenpragmatischekoersheeft gevaren.Het
hof heeft velemalenkanttekeningenge-
plaatst,maar is toch steeds akkoordgegaan
metEuropese regelgeving enmaatregelen.
Het Pools constitutioneel hof,maar ook
dePoolse regering, ligt daarentegenop
ramkoers.

Er bestaanal langere tijd zorgenover de
Poolse rechtsstaat endeonafhankelijkheid
vande rechterlijkemacht.De zorgenover
de recenteuitspraak vanhet Pools constitu-
tioneel hof zijndanook volkomen terecht.
Het vervelende voordeEU is echter dat het
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Pools constitutioneel hof dezelfdeprincipië-
le lijn volgt als die inDuitsland. Polen zal het
niet nalatenomdit te benadrukken inhet
conflictmetdeUnie, zeker tenopzichte van
Commissievoorzitter VonderLeyen.

Maar er geldt nogwel eenbelangrijk ver-
schil. Polen is voordeEUgeenDuitsland.
ZonderPolenkaneenEUbestaan,maar
zonderDuitsland is dat ondenkbaar. Polen
is in sterkemate afhankelijk vanEuropese
subsidies. Eenpolexit zou rampzalig zijn
voorPolen.Daar is danookbinnendat land
weinigdraagvlak voor.

Het Pools constitutioneel hof zoudaarom
beter een voorbeeld kunnennemenaande
pragmatischekoers vanhethof inDuits-
land. Een ramkoers zoals nu ingezet, is niet
alleen rampzalig voordeUnie,maar zeker
ook voorPolen.
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