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0. DOELSTELLING, INH OUD, EXAMEN
0.1 INHOUD
o

x
x

x

kennismaking met bronnen, structuur en een aantal rechtsfiguren van het Engelse en Amerikaanse
rechtssysteem
o plaatsing in de historische context
o inleiding in begrippen en concepten uit publiekrecht en privaatrecht en rechtspleging
o geen taalcursus, geen actieve beheersing van het Engels, wel passieve beheersing
o geen rechtsvergelijking, maar waar mogelijk wel illustratie of verduidelijking aan de hand van Belgische
voorbeelden
hoorcollege en actieve voorbereiding van teksten ( in slides)
syllabus bij Universitas
o nieuwe editie 2017-18
o wijzigingen t.o.v. vorig jaar: zie Blackboard
vragen bij de cursus?
o mondeling tijdens of na hoorcolleges
o schriftelijk
 via e-mail tot en met 20 mei te stellen
 antwoorden komen op Blackboard in een ‘FAQ’

0.2 EXAMEN
x
x
x
x
x
x

x
x

schriftelijk examen voor Buitenlandse rechtsstelsels
3 uur voor D+E+F samen
verplichte deelname aan de drie onderdelen
zo niet: geen resultaat voor dit opleidingsonderdeel
resultaat = gemiddelde van de 3 deelresultaten
geen credit indien:
o gemiddelde kleiner dan 10/20; of
o op één onderdeel minder dan 7/20; of
o op twee of meer onderdelen minder dan 9/20
! in tweede/volgende zittijd: opnieuw examen over onderdeel/-delen met tekorten
! opgelet: voor de onderdelen geen overdracht van hoogste punt tussen zittijden
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0.3 ONDERDEEL ENGELS RECHTENGELS: TWEE TYPES V AN VRAGEN
x

meerkeuzevragen (15 p.; giscorrectiefactor -0,33 p. per fout antwoord)
x

beoordeling van een stelling (juist/fout)
x

x

duid de omschrijving aan die het begrip het dichtste benadert
x

x

Het US Supreme Court hoort ten gronde alle hogere beroepen die bij het hof
zijn ingesteld.
Crown Court
x

raad van raadgevers van Elizabeth II

x

laagste strafrechtbank in Engeland&Wales

x

strafrechtbank met jury

x

hoogste beroepsinstantie in Commonwealth

commentaar bij een niet-geziene Engelstalige rechterlijke uitspraak (5 p.)
x

commentaar ≠ loutere samenvatting

x

wel:
x

wat is het voornaamste rechtsprobleem in de tekst en hoe verantwoordt de rechter
zijn/haar standpunt hierover?

x

is dit standpunt volgens u, op basis van uw kennis van het Anglo-Amerikaanse recht,
correct of niet?
x

situeer het rechtsprobleem in de cursus

x

leg uit of dit overeenstemt met wat u hierover weet
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OMMEKEER IN JAREN 60
x

Practice Statement (1966)
x

overruling van precedenten wordt mogelijk voor het House of Lords
x

primaire grondslag: nog steeds de rechtszekerheid

x

uitgangspunt: certainty maar te rigide toepassing kan leiden tot injustice en
unduly restriction of the proper development of the law

x

men kan een uitspraak niet al op voorhand als ‘juist’ zien=> slechts een
vermoeden van juistheid => logisch dat je kan afwijken

x

while treating former decisions of the House as normally binding, (...) depart
from a decision when it appears right to do so

x

danger of disturbing retrospectively the basis on which contracts, settlements
of property and fiscal arrangements have been entered into and also the
especial need for certainty as to the criminal law

x

conclusie: er kan worden afgeweken, maar dit zal slechts uitzonderlijk het geval
zijn!

VOORBEELD IN DE RECHTSPRAAK
x

R. v. Secretary of State for the Home Department ex parte Khawaja (1984)

x

Bij deze zaak een verhelderende glosse van Lord Scarman

x

x

a judicial departure (...) from the precedent is the safe and appropriate way of
remedying the injustice and developing the law

x

possibility that legislation may be the better course is one which (...) the House will
not overlook

gevolg
x

het is vooral een beleidsbeslissing, waarbij verschillende elementen tegenover
elkaar moeten worden afgewogen

x

retroactieve werking vereist een sterker precedentenwerking in financiële,
eigendoms- en handelsaangelegenheden en strafzaken

x

nadruk op het megaliteitsbeginsel

x
x
x

overruling enkel mogelijk door House of Lords/Supreme Court

terughoudende praktijk
x

aanvullende redenen nodig

x

nettoverbetering van het recht tot gevolg

x

loutere onenigheid van huidige rechters met een vroegere uitspraak die bestaat in dezelfde
omstandigheden en met dezelfde argumenten wordt gepleit, volstaat dus niet voor een
overruling

x

voorbeelden
x

British Railways Board v Herrington [1972] UKHL 1.

x

House of Lords, R. v. Cunningham [1981] UKHL 5.
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B) STARE DECISIS IN DE LAGERE RECHTBANKEN
x

Court of Appeal
x

bewaker van de rechtszekerheid

x

zeer beperkte mogelijkheid om van eigen precedenten af te wijken: bijna absoluut
gebonden aan eigen uitspraken: zeer strikte voorwaarden

x

Uitzonderingen in Young v. Bristol Aeroplane Co. (1944)
x

two conflicting decisions of its own

x

a decision which, though not expressly overruled, cannot (...) stand with a
decision of the House of Lords

x

decision per incuriam

x

grote supervisie over de lagere rechtbanken (want slechts weinig zaken komen bij Supreme
Court): ze kunnen precedenten afbreken of juist doen standhouden => daarom stabiel,
consistent en voorspelbaar oordelen

x

rechtbanken lager: ook gebonden aan hun eigen uitspraken en die van Court of Appeal

x

Court of Appeal: gebonden aan hun eigen en hogere rechtspraak

3 DISTINGUISHING
x

te strakke precedentenwerking zou leiden tot verstarring => technieken om precedentenleer
te beperken: omzeilen van de precedenten

x

flexibel en dynamisch recht creëren
x

via distinguishing: aanbrengen van een onderscheid tussen verschillende zaken,
waardoor de draagwijdte van een precedent kan worden aangepast
x

ratio decidendi enkel toepasselijk op bepaalde feiten en niet op andere
feiten, er is een verschil in het feitencomplex, al kan dit uiteraard zeer
subtiel zijn => precedent is niet toepasbaar

x

ratio decidendi van toepassing op meerdere feiten, die toch van onder het
precedent worden gehaald

x

eigenlijk een zeer onvoorspelbaar systeem

x

judicial regrets: situaties waar men een precedent moet volgen, al zouden ze liever
anders willen

x

precedent gebaseerd op foutieve interpretatie van andere zaken, om zo toch je
gewenste interpretatie te bekomen
x
x
x
x
x
x
x

precedent per incuriam: relevante precedenten of wetgeving over het
hoofd gezien
precedent betwijfeld door andere rechters
onduidelijke ratio decidendi
onverenigbaarheid met andere precedenten
wijziging van sociale omstandigheden vanaf het moment dat het precedent
ontstond
zeggen dat de precedent niet meer betrouwbaar is
kritiek in rechtsleer
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4 NIET BINDENDE PRECEDENTEN
x

kunnen ook een grote invloed hebben, ook al zijn ze niet absoluut bindend

x

persuasive precedents in het belang van de rechtszekerheid
x

afhankelijk van hiërarchische niveau van de rechter en de inhoudelijke kwaliteit

5 RATIO DECIDENDI EN OBITER DICTUM
x

verschillende rechtbanken: zowel eigen rechtspraak as hogere rechtspraak volgen
o dient men te nuanceren: men moet niet de uitspraak an sich volgen, wel de ratio decidendi = de eden
voor de beslissing (of de holding)
o de ‘rest’ is de obiter dicta: de delen van de uitspraak die geen echte invloed op de beslissing hebben
o niet bindend, maar kan toch een bepaald gezag hebben
gezag van het dictum: hangt af van factoren zoals opmerkingen tussendoor of door wie ze nadien worden
geponeerd
kan ook dienen als ratio decidendi voor een latere uitspraak
gewicht obiter dictum? => afhankelijk van welke rechters en hoeveel rechter dit hebben opgesteld. Ook
belangrijk of het slechts een korte opmerking is of een uitvoerige redenering

x
x
x

6. PUBLICATIE EN SELECT IE VAN RECHTSPRAAK
x

semi-officiële verzamelingen uitgegeven door coöperatieve beroepsvereniging
x

Law Reports
x

x

x

Weekly Law Reports (W.L.R.): onder Incorporated Council of Law Reporting for
England and Wales (beroepsvereniging die zonder winstoogmerk mensen willen
informeren)

commerciële uitgave
x

x

aparte volumes voor QBD, Chancey Division, Family Division (High Court &
Court of Appeal) en Appeal Cases (House of Lords & Court of Appeal)

All England Law Reports (All ER)

werken met een beperkt aantal court reporters
x

hooggekwalificeerde en praktiserende barristers die bij de uitspraak aanwezig waren

x

de ca. 100 uitspraken van het House of Lords worden nagenoeg allen gepubliceerd; van de ca. 2500
Court of Appeal uitspraken slechts een 10 %

x

selectie van representatieve en relevante rechtspraak: alle publicaties gebruiken dezelfde criteria, vaak
dezelfde inhoud in alle 3.

x

De rechter mag de verslagen inlezen en corrigeren
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7. STARE DECISIS IN DE VS
x

lagere rechtbank gebonden door rechtspraak van hogere binnen eenzelfde deelstaat, tenzij distinguishing
van de holding (= ratio decidendi) mogelijk is: wel binden uitspraken van de ene deelstaat de andere niet .
Ook binden de federale uitspraken de deelstaten niet.

x

rechtspraak van federale rechtbanken bindt de deelstaten niet (behoudens grondwettigheidsoordeel door
Supreme Court)

x

omgekeerd zijn de federale rechtbanken bij toepassing van common law van de deelstaten gebonden
door deelstatelijke precedenten
x

x

in geval van diversity of citizenship cases: de federale rechter moet zich beroepen op de
common law van de staat waar hij zetelt

soepeler precedentenwerking dan in Engeland
x

mogelijkheid van overruling op eenzelfde niveau indien de beslissing onjuist is of de actuele
noden van de maatschappij een andere oplossing vergen

x

gevolg van de deelstatelijke opsplitsing die meer diversiteit en meer vergelijking meebrengt en
uniformiteit minder tot niet te realiseren is: verschillende oplossingen voor gelijke problemen =>
gemakkelijker te vergelijken en hier kritisch tegenover te staan

x

ook veel uitspraken in de VS, dus moeilijk om een coherente stare decisis te organiseren

x

in de VS is de rechter er ookvan bewust dat hij aan ‘social engineering’ doet

x

soms ook prospective overruling: het geval zal worden opgelost door de geldende precedent,
maar geeft aan dat er in de toekomst een andere regel zal gelden

B. DE JURY

1. ENGELAND EN WALES
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x

Crown Court in eerste aanleg waarbij de beschuldigde onschuldig pleit

x

Er wordt ene jury ingeroepen, van gewone doorsnee burgers

x

12 juryleden (jurors) die leken zijn

x

Wrakingrecht

x

Op het einde legt de rechter alle bewijzen samen en legt uit wat de ‘law of offence’ is. Legt uit dat de
schuld beyond reasonable doubt moet vaststaan en de jury moet proberen om een unanieme uitspraak te
bekomen

x

Jury beslist over schuldvraag, de rechter over de strafmaat

x

Geen jury als iemand schuldig pleit

x

Pas NADAT het vaststaat dat de beschuldigde schuldig is: inroepen van verzachtende omstandigheden of
pleas in mitigation

x

burgerlijke zaken vrijwel nooit: vroeger wel => je ziet er nog sporen van: in de pre-trial fase de
geschilpunten alsof ze aan een jury moeten worden voorgelegd
x
x
x
x
x
x

pre-trial fase: partijen kiezen het voorwerp van de zaak en bepalen de bewijsmiddelen
men wisselt pleadings uit en gaan over tot discovery: tonen welk bewijs ze hebben
fase zorgt voor een efficiënte fase ten gronde
rechter heeft slechts een passieve rol
burgerlijke jury kan enkel nog bij: fraud, libel, slander, malicious prosecution of false oimprisonment (maar kan door een rechter worden overgenomen als de zaak te complex is)
rechter kan ook beslissen dat een jury aangewezen is

2. VSA
x

constitutioneel recht in burgerlijke en strafzaken

x

doel: bescherming tegen corruptie en machtsmisbruik door doorsnee Amerikanen in te zetten

x

dubbele rol in strafzaken

x

x

grand jury: in geval van een zwaar strafrechtelijk delict een jury die beslist of ze over gaan tot een
‘trial’ of niet

x

trial jury: een jury die over de schuld of onschuld van de beklaagde oordeelt (rechter kan advies
geven)

praktijk: plea bargain: afstand van het recht op een jury
x
x

onderhandelingen tussen verdediger en aanklager
de aanklacht wordt vaak fel afgezwakt

x

burgerlijke zaken: keuze van de burger of ze een jury trial willen of niet

x

nog wel van belang in zaken over de aansprakelijkheid

x

meestal 12 leden, soms 6 leden

x

ook niet unanieme beslissingen worden geaccepteerd
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C. ACCUSATOIR STRAFPROCES
x

adversarial trial: proces verloopt als een strijd tussen de twee partijen: de presecution en de verdachte

x

elke partij brengt elementen en bewijzen aan: getuigen, deskundigen, etc.

x

rechter veeleer een lijdzame rol en zorgt vooral dat het proces fair en correct verloopt

x

vergelijking met inquisitoir systeem: actieve rechter die naar de waarheid zoekt, samen met een OM

x

Engeland: sedert 1986 Crown Prosecution Service als aanklager (voorheen de politie, die thans nog het onderzoek
voert)
x

Vroeger: de politie regelde zowel het onderzoek als de aanklacht => niet meer onafhankelijk: fucntie van
de aanklager komt in conflict als ze onderzoek voeren

x

Magistrates’ Court: CPS: treedt op als een soort advocaat

x

Crown Court: advocaat treedt in hun naam op als een soort van aanklager

x

VSA: public attorney: een advocaat die zich als vertegenwoordiger van het volk opstelt

x

Ook privaatrechtelijk proces is accusatoir of adversal: zeer lijdzame rechter

D. CLASS ACTIONS
x

burgerrechtelijke procedure waar namens een grote groep van eisers die een gelijkaardig belang hebben een
collectieve vordering bij een rechter wordt aanhangig gemaakt

x

zowel op federaal als op deelstatelijk niveau: in de meeste staten wel erkend, maar zeer verschillende regelingen
(Virginia: onmogelijk Ù NY: 4 soorten)

x

verschillende bevoegdheden voor beide niveaus

x

op federaal niveau
x

Rule 23 Federal Rules of Civil Procedure

x

waarde van vordering meer dan 5.000.000 $ en enig lid van de class of plaintiffs
x
x

buitenlandse Staat of onderdaan daarvan is en een defendant een onderdaan is van een staat; of

x

burger van een staat en defendant een buitenlandse Staat of onderdaan daarvan

x

mogelijk om class action voor de volledige Verenigde Staten in te dienen, maar dan moeten er
gemeenschappelijke issues zijn die de grenzen van de deelstaten overschrijden

x

bij grote vorderingen in federale rechtbanken in verschillende districts:
x

x

burger van staat die verschilt van die van defendant; of

voorafgaande multidistrict litigation
x

alle zaken voor één bepaald district court (consolidation) voor alle pretrial handelingen
en de bewijsregeling (discovery)

x

nadien zaken voor eigenlijke beslechting ten gronde terug naar de rechtbank waar de
vordering oorspronkelijk aanhangig is gemaakt

statelijk niveau
x
x

ook soms mogelijk om het geschil uit te breiden naar de andere staten
zijn vaak minder inschikkelijk dan de federale rechtbanken, dus zal vaak eerst via deze weg worden
geprobeerd
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E. GEBRUIK VAN DISSENTING EN SEPARATE OPINIONS
x

gebruik van uiteenlopende opinions in het Supreme Court
M. Kirby, “Judicial Dissent - Common Law and Civil Law Traditions”, LQR 2007, 379-400.

F. HOGER BEROEP
x

gelden voor het Engelse High Court of de Court of Appeal

x

gelden voor de Amerikaanse District Court of Supreme Court

x

bepaalde toestemmingsregels: behandeling is afhankelijk van toestemming, soms van het gerecht dat de beslissing
heeft genomen, soms van de beroepsinstantie

x

leave to appeal (VS: certiorari)

x

toestemming van de rechtbank waartegen hoger beroep wordt aangetekend ofwel het Supreme Court zelf

x

extra voorwaarde strafzaken: certificate: bevestiging dat het gaat om een “point of law of general public
importance”

x

hoger beroep bij Court of Appeal: toestemming van het hof zelf + afzonderlijk regels over het bekomen van
toestemming in burgerlijke zaken
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