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Afdeling 7.   Anglo-amerikaanse rechtsstelsels en de traditie van het common law 
 
Anders dan het recht van andere tradities is het zgn. common law (voor de verschillende 
betekenissen van deze term, zie verder) in veel sterkere mate vanuit één plaats (Engeland) 
over de wereld verspreid. Het common law is historisch bij uitstek het recht van één bepaalde 
staat, niet van een over meerdere staten gespreide beschaving De algemene en historische 
inleiding op de common law traditie wordt dan ook besproken bij Engeland. 
 
7.1. Engeland (m.i.v. Wales) 
 
Data voor het Verenigd Koninkrijk in zijn geheel: 244.820 km2; 60.270.000 inwoners (2004), waarvan Engels  
81.5%, Schots 9.6%, Iers 2.4%, Welsh 1.9%, Ulster Scots 1.8%, Indiërs s.l. (Indië, Pakistan, West Indisch 
(Caraïben)) 2.8%. Godsdienst: Anglicanen & katholieken tezamen ca. 40 miljoen, 1.500.000 moslims, 800.000 
presbyterianen (vooral Schotland), 760.000 methodisten, 500.000 sikh, 500.000 hindoe, 350.000 joods. Talen: 
ca. 1/4 van de bevolking van Wales spreekt Welsh, ca. 60.000 Scots Gaelic. Vele Schotten beschouwen Doric of 
Scots als een aparte germaanse taal verschillend van het Engels. 
 
Literatuur in het Nederlands 
VAN CAENEGEM, Geschiedenis van Engeland (Davidsfonds, 2e uitg.) 
A. VERBEKE, Elementen van Anglo-amerikaans recht 
UNIKEN VENEMA / ZWALVE, Van common law en civil law 
 
7.1.1.  Historische ontwikkeling van politieke instellingen en recht. 
 
7.1.1.1.   Voor 1066. 
 
Bij de volksverhuizingen werd Engeland gekoloniseerd door vnl. Angelen en Saksen, verder 
ook ten dele door Denen en Juten en andere Noordse volkeren. Het was meestal versnipperd 
in een reeks koninkrijken. Deze bestonde uit shires (graafschappen) en hundreds. De shires 
en hundreds hadden elk hun eigen (lokale) rechtbanken. Recht werd hoofdzakelijk gesproken 
door een soort dorpsraad, die conflicten diende te beslechten. Over de vraag of het oud-
Engelse recht (d.i. voor 1066) ten dele ontstaan is uit het “vulgaire” romaans-germaanse recht 
van de late oudheid en vroege Middeleeuwen, bestaat er geen eensgezindheid onder historici. 
Meestal gaat men ervan uit dat er buiten het christendom nauwelijks iets van de romeinse 
periode is overgebleven. Wel vinden we in de late 7e en 8e eeuw duidelijk sporen van romeins 
recht, en gaan met name de formules van de akten (charters, landboeken e.d.) uit die tijd 
duidelijk terug op romeinse formulae988 (een fenomeen dat ook in Spanje en tot op zekere 
hoogte in Frankrijk bestond); het zou hier gaan om een doorleven van de romeinsrechtelijke 
private praktijk (niet de ambtelijke keizerlijke uit Byzantium), zij het dat dit allicht minder het 
gevolg is van een doorleven ervan in Engeland zelf dan wel een herinvoering ervan vanop het 
continent (vanuit de Frankische koninkrijken).  
 
Na eerdere "duistere eeuwen" waarvan nauwelijks iets is terug te vinden, slagen de 
Angelsaksische koningen er langzamerhand in een goed georganiseerde monarchie uit te 
bouwen (in het bijzonder onder Alfred de grote, koning 871-899). De volksrechten werden in 
de verschillende koninkrijken meermaals op schrift gesteld, zo onder meer de leaga Eadwardi 
(wet van koning Edward, koning 899-925) en wet van koning Knut (eerste helft 11E eeuw; 
koning 1017-1035). 
 

                                                
988 Zie hierover bv. de lezingen van W.H. STEVENSON, op 
http://www.trin.cam.ac.uk/chartwww/STEVEN%7E1/STEVINT.HTM 
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7.1.1.2.  De inrichting van een centrale rechtsorde door de Normandische bezetters 
 
In 1066 won de Normandische hertog Willem de Veroveraar de slag bij Hastings en daarmee 
de macht over Engeland. Vanaf dan heeft Engeland een sterke juridische en politieke 
continuïteit gekend (zoals in Scandinavië).  
 
Wales maakt daarbij sinds de verovering door Edward I in 1282 integraal deel uit van de Engelse rechtsorde 
(Statute of Rhuddlan, 1284, met een uitzondering voor sommige aspecten van erfrecht), ook al werd de politieke 
eenheid eerst geformaliseerd met de Act of Union van 1536 onder Henry VIII (waardoor de Welsh ook 
afgevaardigden kregen in het parlement van Westminster, maar omgekeerd de Welshe taal uit alle officiële 
handelingen werd gebannen en grotendeels ook in het sociale leven verboden werd). 
 
De Normandiërs gedroegen zich in eerste instantie als militaire bezetters, en organiseerden 
ook een bezettingsregime als vreemde heersers. Enerzijds konden zij daarbij terugvallen op 
een reeds goed uitgebouwde angelsaksische monarchie. Anderzijds importeerden zij ook 
Frans-normandische bestuurstechnieken en rechtsopvattingen over het bestuur, in het 
bijzonder de feodaliteit, naar Engeland. Willem de veroveraar (koning 1066-1087) verdeelde 
het grootste deel van het land onder zijn gezellen als zijn vazallen (leenmannen), die het in 
leen hielden (tenure), en een eed van trouw aan de koning zelf moesten afleggen (de Salisbury 
Oath, 1086). In 1086 werd het Domesday Book989 opgemaakt, het eerste grondboek met een 
fiscaal doel (kadaster). In vrij korte tijd ontstond een situatie waarin alle grond formeel 
eigendom was van de kroon en slechts in leen werd gehouden van de kroon.  
 
De leenmannen zijn er nooit in geslaagd eenzelfde macht en onafhankelijkheid te verwerven 
als bv. in Duitsland en Frankrijk. De koningen voerden een verdeel-en-heers-politiek 
waardoor zij het overwicht behielden op de leenmannen. Dit geschiedde o.a. door het 
beperken van de erfelijkheid en de grote verspreiding van gronden die in handen waren van 
leenmannen. Wel werden de rechten van de leenmannen formeel verkoopbaar in 1280 door de 
Statute “Quia emptores”, die tegelijk nieuwe onderbelening door leenmannen verbood: zij 
konden dus wel hun leen verkopen, maar niet onderbelenen (wat zou inhouden dat men er 
rechten op behoudt). Zodoende bleef elke leenman rechtstreeks een vazal van de kroon en 
gebonden aan de koning door een persoonlijke eed van trouw. 
 
In theorie is alle grond in Engeland nog steeds eigendom van de Engelse koning(in); de 
infrastructuur van het vastgoedrecht is geworteld in het oude leenrecht. Met de invoering van 
de feodaliteit ontstonden ook de feodale rechtscolleges (rechtsmacht van elke leenman over 
geschillen van zijn onderleenmannen) naast de bestaande lokale rechtscolleges. 
 
De beperking van de macht van de adel geschiedde ook door een ontkoppeling van feodaliteit 
en publiekrecht; de feodale rechten werden dus op termijn herleid tot privaatrechtelijke 
figuren. De meeste bevoegdheden inzake openbaar geag werden voorbehouden aan de eignaar 
van de grond en niet aan de leenman, en eigenaar was de koning zelf, die de uitoefening van 
die bevoegdheden vrij snel niet meer toevertrouwde aan leenmannen, maar aan ambtenaren, 
waaronder de sheriffs die aan het hoofd stonden van een shire (de oude graafschappen). 
 
Willem de Veroveraar vaardigde zoals zijn voorgangers ook redelijk veel wetten (“statutes”) 
uit990.  
 

                                                
989 Voor een uittreksel, zie http://www.fordham.edu/halsall/source/domesday1.html 
990 Gecompileerd als de “Statutes of William the Conqueror”, o.a. op 
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/medieval/lawwill.htm 
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7.1.1.3.   Het ontstaan van een common law in de koninklijke uitzonderingsrechtbanken en de 
vroege ontwikkeling ervan  

7.1.1.3.1.  Het ontstaan van het common law in de koninklijke rechtbanken 
 
De opvolgers van Willem de veroveraar zijn er verder in geslaagd om via de rechtspraak de 
koninklijke macht te versterken.  
 
Eerst heeft men een systeem van koninklijk rechtbanken boven de lokale en feodale 
rechtbanken ingevoerd (naast kerkelijke rechtbanken; het naast elkaar bestaan van beide werd 
georganiseerd door een ordonnantie van 1076). Zij ontwikkelden naast en boven het lokale 
recht ook een gemeenschappelijk recht voor heel Engeland, het zgn. common law. 

i. Bevoegdheid van de koninklijke rechtbank 
 
De koninklijke rechtbanken spraken oorspronkelijk recht over een beperkt aantal materies, die 
van koninklijk belang waren: 
- op de eerste plaats betrof dit zaken waarin de koning rechtstreeks betrokken was (pleas of 
the crown, placita coronae); een groot deel daarvan betrof leenrecht en grondbezit, zodat het 
onroerend goedrecht een van de kernstukken van het "common law" is geworden (dit 
onroerend goedrecht was in oorsprong het frans-normandische leenrecht zoals door Henry II 
vorm gegeven); 
- verder ook belastinggeschillen (royal revenu claims); 
- alsook misdrijven jegens de kroon (verraad e.d.). 
 
Vervolgens heeft men steeds dit aantal materies uitgebreid; op grond van de idee van “the 
King’s peace” eigende de koning zich in de 12e eeuw een groot deel van de strafrechtelijke 
jurisdictie toe; een andere bevoegdheidsgrond waren klachten wegens rechtsweigering door 
de lokale rechtbanken. Meer bepaald door de hervormingen van Henry II in 1154 werd de 
koninklijke rechtsmacht in vele zaken de normale rechtsmacht in plaats van alleen maar een 
uitzonderingsrechtbank (formeel bleef het wel nog vele eeuwen dat laatste). De echte 
grondlegger van het systeem van common law rechtbanken is dus koning Henry II (1154-
1189991), die de bevoegdheid van de bestaande lokale rechtbanken beperkte ten gunste van de 
Curia regis, de koninklijke rechtbank. Hij institutionaliseerde het systeem van de koninklijke 
rechter en de jury van "gezworenen" (burgers). De rechters waren ook “itinerant judges” die 
rondgingen en lokaal een college van 12 gezworenen (vandaar “jury”) samenstelden. Dit 
verschilde sterk van de procedure van de kerkelijke rechtbanken en ging terug op het gebruik 
van “inquest” door de Frankische koningen, het uitsturen van een ambtenaar voor onderzoek 
die daartoe de lokale wijze mannen samenbracht en hen onder eed een uitleg van de situatie 
liet opstellen992. Door middel van de Constitutions of Clarendon993 (1164) perkte Henry II 
ook de macht van de kerkelijke rechtbanken in (wat hem in conflict bracht met aartbisschop 
Thomas Becket, die vervolgens door aanhangers van de koning werd vermoord).  

ii. Structuur van de rechtbank 

                                                
991 Afkomstig uit Anjou, schoonzoon van koning Henry I (koning 1100-1135), stichter van de dynastie der 
Plantagenets (die in verschillende vertakkingen regeerde tot 1603). 
992 Zie POLLOCK & MAITLAND, History of the law of England, p. 139 v. 
993 O.a. op http://federalistpatriot.us/histdocs/constitutions_of_clarendon.asp. Het is hierdoor dat de strijd 
ontbrandde tussen de koning en aartbisschop Thomas a Becket. Na de moord op deze laatste in 1170 zag de 
koning zich verplicht op 2 punten toe te geven en 2 bepalingen in te trekken. 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2014 

 
 
 
 

447 
 

 
Binnen de curia regis werd geschillenbeslechting toevertrouwd aan leden die zich daarin 
specialiseerden (de latere law lords). De koninklijke rechters waren aanvankelijk alleen 
rondreizende rechters (itinerant judges), maar de rechtbanken werden onder Henry II ook 
permanent gevestigd te Westminster. Een vaste plaats waar men steeds een rechter kon vinden 
werd ook gegarandeerd in de Magna Charta van 1215994 (waarover verder meer).  
 
Uit de Curia regis ontstonden met name 3 rechtbanken die daarvan werden afgescheiden:  
- de King’s Bench voor de belangen van de kroon (“pleas of the crown”)995, 
- de Court of Exchequer voor de royal revenu claims, en  
- de Court of Common Pleas voor geschillen tussen burgers.  
Zij werden de Courts of Westminster genoemd. Tot in 1846 bestonden er in beginsel enkel 
daar koninklijke rechtbanken996. Rond deze rechtbanken ontwikkelden zich de Inns of Courts, 
waar de corporaties van advocaten (barristers) gevestigd waren. Wel gingen er ook nadien 
nog steeds koninklijke rechters "on circuit" in de steden van het koninkrijk, waar ze "assizen" 
(zittingen) hielden en daarbij zetelden met een jury van lokale burgers. 

iii. Positie van dit rechtersrecht (common law) 
 
Uit de rechtspraak van die koninklijke rechtbanken ontstond dus het zgn. common law, het 
“gemeenschappelijke” recht van Engeland & Wales, in tegenstelling tot het lokale recht. In 
Engeland had men in de eerste eeuwen dus twee soorten recht:  
- enerzijds het common law dat het gemeenschappelijke recht inhield dat via de koninklijke 
rechtbanken over heel Engeland werd toegepast (naast het canonieke recht via de kerkelijke 
rechtbanken) en  
- anderzijds het local law, het niet ééngemaakte, lokale gewoonterecht. Vanaf de 15e eeuw 
was het common law uitgegroeid tot een algemeen recht (in plaats van uitzonderingsrecht) en 
bleef van het lokale recht niet veel meer over. 
Verder onderscheidt men ook het common law als het door de koninklijke rechters door de 
rechtspraak ontwikkelde recht van het "statute" law dat uit wetten bestond. 
 
Anders dan in bv. Frankrijk en Duitsland hebben er zich nooit belangrijke regionale 
gerechtshoven kunnen ontwikkelen, d.i. rechtscolleges van een hoger niveau dan de lokale 
rechtbanken (van eerste aanleg)997. 
 
Het common law is sterk getekend door het feit dat het oorspronkelijk slechts de rechtspraak 
van een uitzonderingsrechtbank was en gedurende eeuwen ook is gebleven. In de continentale 
landen is omzeggens nergens een uitzonderingsrechtbank erin geslaagd de gewone 
rechtbanken op termijn uit te schakelen; wel werden die rechtbanken langzamerhand onder 
controle van de koning c.q. staat gebracht. Maar de basis van het rechtssysteem werd gelegd 

                                                
994 Toegestaan door koning John (koning 1199-1216). Tekst o.a. op 
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/medieval/magframe.htm en op 
http://www.constitution.org/eng/magnacar.htm 
995  En daarnaast als curiosum (eerst afgeschaft in 1832) alle strafzaken betreffende het graafschap Middlesex 
(krachtens de Bill of Middlesex), wat personen die hun zaka voor de King’s Bench wilden brengen ertoe bracht 
de tegenpartij ervan te beschuldigen ze in Middlesex te hebben gepleegd.  
996 De rechters uit Westminster bleven wel voor bepaalde zaken assizen houden te lande, dit tot in 1971 
(oprichting Crown Courts). Ook werden er later in de provinciesteden District registries opgericht, waar men de 
procedure wel kon opstarten (de gerechtszittingen bleven wel in Westmintser). 
997 Afgezien natuurlijk van de hogere rechtscolleges in Schotland, dat tot 1700 politiek zelfstandig was en ook 
nadien zijn eigen rechtssysteem behield. 
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door rechtbanken met een algemene bevoegdheid. In Engeland daarentegen was het common 
law in oorsprong een soort koninklijk publiekrecht, als een uitzonderingsrecht tegenover het 
gewoonterecht (costumiere recht)998. Het ontwikkelde zich in de mate waarin de koninklijke 
uitzonderingsrechtbanken bevoegd waren om de zaak te beoordelen. De afbakening van die 
bevoegdheid was eeuwenlang een strijdpunt tussen de koning en de adel en lokale heren. De 
bevoegdheid van de koninklijke rechtbanken was formeel beperkt tot een limitatief aantal 
problemen; deze werden echter door die rechtbanken zeer extensief geïnterpreteerd. Vele 
rechtsregels van het common law zijn dan ook evenzeer ontstaan door een extensieve 
interpretatie van een in oorsprong beperkte regel, waarvan de naam behouden bleef (zie bv. de 
extensieve toepassing van de vordering wegens trespass). Dit gaf aan grote delen van het 
common law voor een buitenstaander een zeer kunstmatige aanblik. 

7.1.1.3.2.   Verhouding tussen common law en romeins recht; methodiek van de rechtspraak; 
systeem van forms of action (writs). 
 
De methodiek van dat common law heeft veel gemeen met die van het Romeinse recht 
niettegenstaande het feit dat er in Engeland niet echt een receptie heeft plaatsgevonden van 
het geleerde Romeinse recht.  

i. Beperkte rol van het geleerde romeins recht 
 
Nochtans was de positie van het geleerde romeins recht in een eerste periode (1066-1250) niet 
kleiner dan op het continent.  
 
Behalve de genoemde vroegmiddeleeuwse sporen, en de invloed via het canoniek recht, hebben clerici met 
kennis van het romeins recht vanaf de 11E eeuw een rol gespeeld in de Anglo-Normandische monarchie. Dit 
geldt heel in het bijzonder voor Lanfranc van Bec999, die onder Willem de veroveraar voorzitter werd van de 
Curia regis, en in 1076 de scheiding tussen kerkelijke en koninklijke rechtbanken organiseerde (met een 
koninklijke ordonnantie). Lanfranc kende delen van de Digesten, welke gebruikt werden bij het opstellen van 
sommige ordonnanties van Willem de veroveraar (d.i. vooraleer de Digesten elders invloed verkregen, nl. pas 
vanaf de 12e eeuw). In 1149 maakte de Italiaan Vacarius (a. Vicarius), die in Oxford lesgaf, een samenvatting 
van de Justiniaanse Codex en Digesten. Azo en Accursius hadden een belangrijke invloed in het onderwijs. 
Romanisten aan de Engelse universiteiten zoals Henry Bracton (1210-1268)1000, hadden ook daarbuiten een 
redelijk grote invloed. 
 
Evenwel kreeg precies de scholastieke methode zoals die vanaf het einde van de 13e eeuw op 
het continent ontwikkelde (vooral de commentatoren en hun bartolistische mos italicus) geen 

                                                
998 Man kan dit overigens vergelijken met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie: ook die is sterk 
vertekend doordat het eigenlijk om een uitzonderingsrechtbank gaat, die zich niet om het gehele recht 
bekommert, maar enkel om dat stel van rechtsregels waarover zij het laatste woord heeft. 
999 Petrus Lanfrancus, ca. 1010- 24 mei 1089. Geboren in Pavia als zoon van een magistraat (vandaar Lanfrancus 
van Pavia), stichtte na zijn studies rechten (in Pavia) een school in Normandië; kort nadien werd hij 
benedictijnermonnik in Bec en daar in 1045 abt (vandaar Lanfranc van Bec). Hij overtuigde de paus (Alexander 
II, een oud-student van hem) om in te stemmen met een Normandische inval in Engeland door Willem de 
veroveraar. Na deze verovering werd hij in 1070 aartsbisschop van Canterbury (vandaar Lanfranc van 
Canterbury) en reorganiseerde hij de Engelse kerk (volgens het hervormingsprogramma van Cluny), die 
daardoor sterk onder continentale – vooral Franse - invloed kwam en haar eigen liturgie en kenmerken verloor; 
zo werd in 1076 het priestercelibaat ingevoerd. 
1000 Henry (of) Bratton = Henricus Bractona, ca. 1210-1268, professioneel rechter in de Curia regis (King’s 
Bench). Zijn De Legibus et Consuetudinibus Angliae is wellicht het meest accurate en gedetailleerde rechtsboek 
uit zijn tijd in West-Europa. Het is duidelijk beïnvloed door de romeinsrechtelijke studie, in het bijzonder door 
de Summa Codicis van Azo. Het is te vinden met een Engelse vertaling op http://hlsl5.law.harvard.edu/bracton/. 
Bracton ontwikkelde als een van de eersten een onderscheid tussen materieel recht en procesrecht, onderscheid 
dat zich in de daaropvolgende eeuwen in Engeland – i.t.t. Frankrijk – evenwel niet doorzette. 
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vat op het Engelse recht, en werd de import van geleerd romeins recht na die periode niet 
meer of althans slechts in veel beperktere mate voortgezet (met name wel via de Equity-
rechtspraak, waarover verder meer). Een van de redenen was precies dat de enige rechtbanken 
die bemand waren met geleerde juristen (in plaats van leken) de koninklijke rechtbanken 
waren, die zoals gezegd uitzonderingsrechtbanken waren (met een veeleer publiekrechtelijke 
bevoegdheid) die om die reden het "systema iuris" van het geleerde romeins recht niet als 
geheel konden recipiëren. Er ontstond ook veel minder een praktijk van geleerde adviezen 
(consilia), zoals die in Italië en Duitsland aan de basis lagen van de receptie van het geleerde 
romeinse recht. De opleiding van de juristen gebeurde veeleer in de parktijk dan aan de 
universiteiten, in het bijzonder sinds de oprichting van de Inns of Court als leerschool voor 
barristers vanaf 1340. 
 
Vanaf de 12e eeuw ontstonden er bovendien reeds invloedrijke rechtsboeken die het recht van 
de koninklijke rechtbanken beschreven, zoals dat toegeschreven aan Glanvill1001, de Tractatus 
de Legibus et Consuetudinibus regni Angliae.  
 
Aldus heeft het Engelse recht zich grotendeels los van de continentaaleuropese scholastiek 
van de 13e eeuw en het in de 14e eeuw ontwikkelde (door de “school” omgevormde) geleerde 
romeinse recht, de mos italicus, ontwikkeld. Ten tijde van de eigenlijke receptie van de mos 
italicus in continentaal Europa (in vooral de 15e en 16e eeuw) was de common law namelijk al 
zo sterk aanwezig en verankerd in Engeland dat het - juist zoals in Scandinavië - sterk genoeg 
was om niet terug te moeten grijpen op het Romeinse recht De koning heeft wel in de 16-17de 
eeuw geprobeerd zijn macht te vergroten door een receptie van ook dat neo-romeinse recht 
zoals op het continent door te voeren, maar dit is tegengehouden geweest door het parlement 
en de rechters van de common law courts. De universiteiten hadden in die periode relatief 
weinig invloed op de ontwikkeling van het recht. 

ii. Methodologie van het vroege common law 
 
Zoals gezegd zijn er ook methodologische gelijkenissen en historische parallellen, maar dan 
veeleer met het klassieke (uit de rechtspraak gegroeide) romeinse recht dan met het neo-
romeinse recht, dat een scholastiek (geleerd) recht was, uit het Justiniaanse corpus iuris 
ontwikkeld aan universiteiten. De Engelse rechters stonden van vrij vroeg in de ontwikkeling 
niet in de rol van de romeinse iudex, maar veeleer in die van praetor. Zij oordeelden over 
rechtsvragen en lieten de feitelijke vragen over aan een jury. Later verdween de jury in vele 
aangelegenheden, maar deze oorspronkelijke rolverdeling heeft de positie van de rechter 
blijvend beïnvloed. 
 
Een andere gelijkenis tussen het Engelse en het Romeinse recht bestaat erin dat de empirische 
traditie van rechtsvinding vanuit specifieke casusgevallen steeds dominant is gebleven. De 
verhouding tussen het Engelse recht en het Romeinse recht is dus enigszins paradoxaal te 
noemen aangezien blijkbaar de methodiek wel sterk gelijkend is in tegenstelling tot de inhoud 
van het recht1002. 

Ø  Rechtsingang door writs 

 

                                                
1001 Ranulf de Glanville (+ 1190), oorspronkelijk een sheriff, en 1180-1189 chief justiciar of Engeland. 
1002 Zie o.a. hierover PRINGSHEIM, “The inner relationship between English and Roman law”, Cambridge Law 
Journal 1935, 347 v. 
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Zoals in het klassieke romeinse recht (anders dan het Justiniaanse) was de procedure voor de 
koninklijke rechtbanken (anders dan die voor de voorheen bestaande en nadien doorlevende 
lokale rechtbanken) niet open, maar moest men - zoals in Rome van de praetor - hier van de 
Chancellor een akte van toegang verkrijgen, een “writ” of “form of action” (formulier 
waarmee men een vordering kon instellen). De writ (Lat. brevis, brief) was een geschrift dat 
men tegen betaling kon verkrijgen bij de koninklijke kanselarij; het was een akte van 
rechtsingang (een soort dagvaarding dus) met een welbepaald voorwerp en een opdracht aan 
de koninklijke rechtbank tot behandeling ervan. 
 
Die writs geraakten gestandaardiseerd in de loop van de 12e eeuw. Henry II (koning 1154-
1189) was tegelijk hertog van Normandië (en Anjou en Aquitaine) en koning van Engeland; 
de Engelse writs inzake leenrecht waren dezelfde als de desbetreffende hertogelijke brevia in 
Normandië. Writs bestonden enkel voor die materies waarvoor de koninklijke rechtbanken bij 
wijze van uitzondering bevoegd waren. Zonder zo'n writ kon men enkel bij een lokale 
rechtbank terecht; hun uitspraken hadden echter slechts een beperkt gezag (en bovendien 
waren bepaalde vorderingen ook daar onmogelijk, bv. tegen de koning procederen). 

Ø  Beperking van de soorten writs 

 
Inhoudelijk ontwikkelde het common law zich dus grotendeels zelfstandig. Dit gebeurde 
natuurlijk evenmin in het luchtledige; in de eeuw na 1066 was er een hele juridische literatuur 
die de oude rechtsboeken van voor 1066 vertaalde (uit het oud-Engels) en herschreef. Zoals 
boven vermeld breidde de koning zijn macht steeds meer uit via die koninklijke rechtbanken 
en geraakten de writs gestandaardiseerd. Tot 1204 was het koninklijke Engelse en het 
hertogelijk Normandische recht daarbij in beginsel hetzelfde1003. In 1227 werden de 
gebruikelijke writs (de brevia de cursu of writs of course) voor het eerst verzameld in een 
register (het Registrum brevium). Op een bepaald moment werden er al 75 verschillende 
soorten van writ uitgeschreven. De adel zag de macht van de koning te veel stijgen en daarom 
werd in 1258 een numerus clausus vastgelegd in de Provisions of Oxford1004: er mochten door 
de koning of zijn ambtenaren (kanselier) geen writs meer worden opgesteld behalve writs of 
course (de cursu) (dit is reeds gangbare writs), tenzij met toestemming van de Raad. Zo 
probeerde men de uitbreiding van de bevoegdheid van de koninklijke rechtbanken tegen te 
gaan. 

ØWrits gebaseerd op analogie 

 
In 1285 werd in het Statute of Westminster (II)1005 beslist dat er in beginsel nog steeds geen 
nieuwe writs meer mochten worden gecreëerd, behalve dan naar analogie met reeds bestaande 
writs, de zgn. writs on the case, actiones in consimili casu of super casum. Ook dit fenomeen 

                                                
1003 In 1204 verloor de dynastie Normandië aan Frankrijk. 
1004 Geconfronteerd met een opstand van baronnen diende Henry III (geboren 1207; koning 1216-1272), die in 
geldnood verkeerde, te aanvaarden dat er een commissie van 24 edelen (de helft door de baronnen aangeduid, de 
andere helft door de koning), voorgezeten door Simon van Monfort, een soort constitutie opstelde. Deze werd 
opgesteld in Oxford in 1258 en voorzag een soort Raad die de koning diende bij te staan (15 leden) en driemaal 
per jaar zou vergaderen met vertegenwoordigers uit het hele rijk. De koninklijke macht werd ernstig beperkt. De 
tekst is niet bewaard. In 1259 werden ze aangevuld in de Provisions of Westminster. De koning verwierp de 
regeling echter in 1261, wat leidde tot de Barons War (1263-1267) die uiteindelijk door de koning werd 
gewonnen. De gerechtelijke hervormingen werden echter wel overgenomen in het dan door de koning 
uitgevaardigde Statute of Marlborough van 1267. Voor een recente uitvoerige studie, zie P. BRAND, Kings, 
Barons and Justices, The Making and Enforcement of Legislation in Thirteenth-Century England, Cambridge 
UP 2003. 
1005 Onder koning Edward I (koning 1272-1307). 
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is voorgevallen in het Romeinse recht waar men de zogenaamde actio utilis en/of actio in 
factum conceptum gebruikte. 
 
Zo werd bijvoorbeeld een writ of trespass (ter bescherming van privé grond) gebruikt om naar 
analogie te komen tot een writ ter bescherming tegen mensen die roerende goederen 
ontvreemden (writ of trepass on the case). Deze writ op zich werd dan op zijn beurt gebruikt 
om een nieuwe writ te creëren om de naleving van een contract af te dwingen (assumpsit); een 
groot deel van het common law heeft aldus deze quasi-delictuele oorsprong. 

ØResultaten 

 
Het common law ontstond dus door de royal writs; het ontwikkelde zich tot een corpus van 
rechtsregels doordat van de opinions (speeches) van de rechters reports (verslagen) werden 
opgemaakt en verzameld. Want hoewel rechters tot in de 19e eeuw niet geacht werden 
verplicht te zijn hun beslissingen te motiveren, gebeurde dit anders dan op het continent al 
sinds vele eeuwen. Niet systematische compilaties van privaat opgemaakte records van 
beslissingen zijn er vanaf 1283 (sommige reeds van 1268 af); zij werden gebundeld in Year 
Books1006. Vanaf 1537 krijgen we we systematische collecties van "reports" van de opinions, 
eerst nog door praktijkjuristen opgemaakt en voor de praktijk bestemd (private reporting), 
sinds de 18e eeuw geautoriseerd door de rechters zelf (authorised reports). 
 
Tot de afkondiging van een Statute uit 1362 was de procedure in het oud-Frans (law French), 
nadien waren de officiële stukken nog steeds in het Latijn (in common law tot 1731), maar 
werd er gepleit in het Engels in plaats van het Frans; intussen waren in dat Engels talloze 
woorden van Franse oorsprong opgenomen. Rechtsliteratuur in het Engels ontstaat pas in de 
late 15e eeuw. 
 
Ondanks de ontwikkeling van writs on the case geraakte het common law in zijn 
ontwikkeling beperkt en verstard. Dat hing ook samen met het formalisme van de procedure. 
Het succes van de procedure hing sterk af van het precieze gebruik van de juiste writ. 
Eenmaal de writ ingediend, diende de rechter zich aan de inhoud van de writ houden. De 
ontwikkeling van de equity-rechtspraak -  zie hieronder - heeft daaraan in zekere mate 
verholpen. 

7.1.1.3.3.  De ontwikkeling van rechten jegens de overheid en ter bescherming van 
basisvrijheden 
 
Wel ontwikkelde het Engelse recht vanaf de 13e eeuw reeds remedies tegen de overheid en/of 
ter bescherming van basisvrijheden; het zijn de eerste vormen van "constitutionalisme" (zie 
verder de besprekign van de term constitution(al)). Bekend zijn bv. 
 
- het “mandamus”, een bevel aan een ambtenaar om zijn rechtsplicht te vervullen (uitgaande 
van de koning op verzoek van een burger); 
 
- de regels in de reeds vermeldde Magna Charta van 1215. Deze laatste werd afgedwongen 
door de barons en de clerus van de koning en bevatte 63 artikelen, die vooral over feodale 
rechten en plichten handelen (waaronder de inperking van de macht van de koning ten gunste 
van de curia regis, de voorloper van het parlement). We vinder er echter bv. ook: 

                                                
1006 Een databank van een groot deel van die Year Books (nl. degene die ooit gedrukt werden) is te vinden op 
http://www.bu.edu/law/seipp/. 
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-- in art. 20 het verbod op onevenredige strafsancties,  
-- in art. 40 de verplichting om tijdig recht te spreken; 
-- in art. 42 het recht om vrij naar het buitenland te reizen. 
-- de writ of habeas corpus als bescherming wanneer men (onterecht) was aangehouden (writ 
waarmee de rechtbank bevel gaf aan de arrestant om de gearresteerde vrij te laten of mee te 
brengen naar de rechtbank opdat hij zou gehoord worden en over zijn arrestatie door de 
rechter zou worden geoordeeld); dit organiseerde de allereerste fundamentele vrijheid, de 
freedom from arrest; evenwel kon men in de eerste eeuwen die writ niet tégen de koning 
gebruiken maar alleen tegen andere burgers, in het bijzonder lokale heren; de freedom from 
arrest uit de Magna Charta bleef bij overtreding door de koning dus dode letter tot aan de 
grondrechtenverklaringen van de 17e eeuw. 
 
- de “quo warranto” (Statutes of quo warranto 1289-1290), het in vraag stellen van de 
legaliteit van een bestuurshandeling; 
 
Ook de hierboven genoemde remedies ontstonden uit het writ-systeem, zij het sommige a 
contrario: zo werden rechten en vrijheden beschermd door handelingen die daartegen 
ingingen te verbieden, behoudens indien ze geschiedden op grond van een writ. De writ was 
immers oorspronkelijk een koninklijk bevel, waarvan de nakoming door de koninklijke 
ambtenaren (bv. de sheriffs) diende te worden verzekerd (de writs die een procedure inleidden 
waren in die zin een soort dagvaarding, waarbij de verweerder desnoods manu militari voor 
de rechter kon worden gebracht). 
 
7.1.1.4.  Verdere ontwikkeling van het common law van late middeleeuwen tot begin 17e 
eeuw 

7.1.1.4.1.   Ontwikkeling van de equity (Chancery court) 

i. Ontstaan van equity rechtspraak 
 
Vanaf de 14de eeuw ontwikkelde zich door de verstarring van het common law (onder meer 
door de numerus clausus vanaf 1258) langzamerhand een parallelle rechtsmacht en een 
bijkomend geheel van rechtsregels tengevolge van verzoekschriften gericht aan de koning (als 
bron van gerechtigheid, fons iustitiae, fountain of justice) om te klagen over onrechtvaardige 
vonnissen of over het gebrek aan rechtsingang bij de koninklijke rechtbanken. Tegen die tijd 
hadden de koninklijke rechtbanken immers reeds een grote zelfstandigheid verworven t.a.v. 
de persoon van de koning.  
 
In het begin betrof het een beperkt aantal petities die de koning grotendeels zelf behandelde in 
zijn grote raad (curia regis); die raad ontwikkelde zich later tot het parlement (magnum 
concilium in parliamento of curia parliamenti), waarvan het Hogerhuis tot 1 oktober 2009 
steeds ook een bevoegdheid tot rechtspreken in laatste aanleg behield (het Judicial Committee 
van het House of Lords, dat pas in 2009 volledig werd losgekoppeld tot Supreme Court).  
 
Maar in de late Middeleeuwen werd ook een aparte procedure ontwikkeld voor de genoemde 
petities. Door de sterke toename ervan werden ze vanaf de 15e eeuw buiten die raad 
behandeld door de kanselier, die de "keeper of the King's conscience" was (en vaak een 
clericus, die canoniek recht kende). De kanselier wilde verhelpen aan de formalistische 
onbillijkheden van de common law rechtspraak, en gaf in naam van de Koning een remedie 
(in de vorm van een bevel - een injunction) tegen het gebruikmaken van onbillijke uitspraken 
van de Common Law Courts wegens strijdigheid met het geweten. Aangezien de door de 
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kanselier opgestelde koninklijke orders op de billijkheid werden gegrond, spreekt men van 
"equity". 
 
Uit deze praktijk ontstond langzamerhand - met name vanaf de 16e eeuw -: 
- een aparte rechtbank, georganiseerd door de kanselier:  
- en een apart corpus aan rechtsregels. 
 
- De kanselarij kreeg de vorm van een echte rechtbank met eigen procedureregels: de 
Chancery Court. De Chancery Court paste heel andere procedureregels toe dan de common 
law courts. Het was een schriftelijke procedure, sterk beïnvloed door de canonieke procedure: 
de procedure vond plaats zonder jury, was inquisitoriaal en en veel minder formalistisch, en 
vond van bij het begin volledig in het Engels plaats1007. 
 
- Waar de beslissingen van de kanselier voorheen sterk verschilden van kanselier tot kanselier 
("Equity varies with the length of the Chancellor's foot"; de uitdrukking gaat terug op een 
enigszins andere fiormulering van John Selden), werden zij vanaf de 16e eeuw gejuridiseerd 
en veralgemeend tot rechtsregels, "(rules of) Equity" genaamd. Het ambt van kanselier werd 
ook aan juristen toevertrouwd, met als eerste Thomas More in 1529 (onder Henry VIII, zie 
verder). Vanaf halfweg de 16e eeuw werden de procedures ook gerapporteerd in Records, net 
zoals de beslissingen van de Common Law Courts.  
 
De kanselier nam dus de bevoegdheid om gevolgen van het common law te corrigeren. Zijn 
uitspraken hadden indirect voorrang op de common law. Zij konden weliswaar niet 
rechtstreeks het common law vervangen of uitschakelen, en lieten dus de juridische 
infrastructuur van het common law intact. In beginsel had de chancery court enkel gezag over 
de persoon, niet over diens vermogen (equity worked solely on the person); de Chancery 
court kon dus enkel verplichtingen opleggen die persoonlijk waren en geen uitspraken doen 
over het statuut van goederen – dit verklaart hoe het trustrecht zich ontwikkelde (zie 
hieronder). De rechtsgevolgen van het common law werden formeel niet ontkend, maar de 
persoon die daarvan in de ogen van de koning c.q. de kanselier misbruik maakte kreeg een 
bevel om zich anders te gedragen, op straffe van gevangenzetting, verbeurdverklaring of 
andere persoonlijke sancties.  
 
De Chancery Court werd mede daardoo erg populair en de common law courts verloren in de 
tweede helft van de 15e en eerste helft van de 16e eeuw zeer veel “business” aan de Chancery 
Court, wat men dan tegenging door toch tot hervormingen in de common law courts over te 
gaan. Conflicten tussen beiden bleven bestaan en werden nog scherper, met een hoogtepunt in 
1615 (zie verder) . 

ii. Gevolgen in het privaatrecht, "equitable rights" 
 
Ten gevolge van deze tweedeling kwam het vaak voor dat een bepaalde situatie “at law” 
welbepaalde gevolgen had (d.i. zoals beoordeeld naar common law alleen), maar under equity 
(d.i. met de correcties door de rechtspraak van de Chancery Court) geheel of gedeeltelijk 
andere. Zo zijn er vele gevallen waar de ene partij eigenaar was “at law” maar een andere 
“under equity”, wat uiteindelijk geleid heeft tot een “dual ownership”, of correcter allicht een 
soort opsplitsing van het eigendomsrecht in “legal title” (common law title) en “equitable 
title”.  

                                                
1007 De procedure werd opgestart door middel van een “bill” of “petition”, gevolgd door een “answer” van de 
verweerder en een “replication” (repliek) van de eiser. 
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Enkele typische instellingen van de equity-rechtspraak, zoals de trust, worden verder nader 
besproken. De trust is daarvan het meest bekende voorbeeld: een persoon (de settlor, d.i. 
stichter van de trust) vertrouwt goederen toe aan een trustee met de bedoeling dat ze later aan 
hem of aan derde (de beneficiary) worden teruggegeven. Onder common law kon men in vele 
gevallen echter niets doen wanneer de trustee ze niet teruggaf volgens de afspraken (het 
contractenrecht (writ of assumpsit) was onderontwikkeld en kende in ieder geval al geen 
uitvoering in natura), en zelfs wanneer er een remedie was, ging het om een zuiver obligatoire 
aanspraak tegen de trustee persoonlijk (maar bv. geen volgrecht op de goederen). In equity 
echter kreeg de gerechtigde (cestui qui trust) een verderreikende bescherming die de 
benaming kreeg van een “equitable interest” in de goederen of hun vervanging. Deze interest 
ontwikkelde zich van een oorspronkelijk louter obligatoire aanspraak jegens de trustee tot een 
soort zakelijk recht op de trustgoederen. 

7.1.1.4.2.   Rol van de wetgeving (statutes) 
 
Het begrip common law wordt niet alleen gebruikt in tegenstelling tot equity, maar ook i.t.t. 
statute law, d.i. wetgeving. Wetgeving ontstond vooreerst in de vorm van door de koning 
uitgevaardigde Statutes, later door Acts of Parliament of Acts en daarnaast eventuele 
Delegated Legislation (over de betekenis ervan, zie verder). Stilaan ontstond de regel dat het 
parlement bestond uit 2 kamers (House of Lords en House of Commons), en dat een wet de 
instemming behoefde van de koning en beide kamers. Het House of commons had een vaste 
vergaderplaats in Westminster vanaf 1549. 

7.1.1.4.3.   Belangrijke doctrine in de 15e tot begin 17e eeuw 
 
De rechtsleer kreeg ook een grote invloed, zij het minder dan op het continent. Invloedrijk 
waren vooral Littleton, Cowell, Coke, Hale en vooral Blackstone (voor de laatste zie verder). 
  
Thomas Littleton1008 publiceerde een invloedrijk boek over leenrecht (Tenures).  
 
John Cowell1009 publiceerde in 1605 zijn Institutiones Juris Anglicani ad Methodum 
Institutionum Justiniani Compositae et Digestae, een poging om het Engelse recht 
systematisch weer te geven volgens een romeinsrechtelijk schema (van de Instituten), maar 
viel in zijn ongenade bij het parlement door zijn verdediging van de absolute monarchie (zie 
verder de politieke ontwikkelingen).  
 
Zijn  grote opponent Edward Coke (1552-1634) - wiens rechtspolitieke opvattingen verder ter 
sprake komen - schreef enkele zeer invloedrijke werken, die hij bovendien in het Engels 
schreef (niet langer het Latijn): in zijn Reports (11 delen, 1600-1615) en zijn Institutes of the 
law of England (4 delen, 1628-1644) ordende hij het Engelse recht volgens romeinsrechtelijke 
schema’s (daarom wordt hij ook een van de Institutionalisten1010 genoemd). Daarmee heeft hij 
het Middeleeuwse common law aangepast aan de eisen van een moderne staat. Coke is in 
zekere zin de persoon (hij was o.m. Chief justice) die het common law transformeerde van 
een koninklijk uitzonderingsrecht in een "English constitution", een nationaal recht dat aan de 
politieke macht voorafgaat. Hij benadrukte daarbij de kern aan common law rights & 

                                                
1008 sir Thomas Littleton (a. Lyttleton), 1422-1482, eerst advocaat en vervolgens rechter. 
1009 John Cowell, 1554-1611; Regius professor in King’s college Cambridge. 
1010 De naam voor de 17e en 18e eeuwse auteurs die in diverse Europese landen het nationale recht beschreven 
aan de hand van het schema van de Instituten (bv. Schotland, Nederlanden, Frankrijk, enz.). 
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liberties, die hij systematiseerde. Anderzijds beschouwde hij die constitutie als een territoriale 
ordening, die in beginsel niet gold overzee. 
 
Een andere invloedrijke vroege institutionalist was sir Henry Finch (1558-1625), die in 1613 zijn Nomotechnia 
publiceerde, dat invloedrijk was in het rechtsonderwijs. 
 
7.1.1.5.   Politieke ontwikkelingen 1509-1707 (Reformatie, Puritan revolution en Glorious 
Revolution) 
 
Na een lange periode van verscheurende oorlogen (met name tussen twee linies van de koninklijke familie 
Plantagenet, de Yorks en de Lancasters - de zgn. rozenoorlog) kwam er een huwelijk tussen de erfgenamen van 
beide linies, waaruit de linie "Tudor" ontstond, die Engeland regeerde tot 1603. 
 
In Engeland vinden we in die tijden grotendeels dezelfde stromingen als op het continent. 
Enkel is het rationalisme minder dominant geworden en het empiricisme dominanter, zowel 
in de filosofie als in de rechtswetenschap1011. Engeland wordt sneller dan de continentale 
landen een markteconomie en een parlementair regime  (vgl. ook hoger de algemene inleiding 
bij het Westerse recht). Dit hangt samen met politieke ontwikkelingen (hieronder) zowel als 
ontwikkelingen in het rechtsdenken. 

7.1.1.5.1.  Het anglicaanse schisma (1529-1534) 
 
Onder het bewind van koning Henry VIII groeiden er meerdere conflicten tussen de Engelse 
politiek-juridische wereld en de kerk. Enerzijds weigerde de paus in 1527 het verzoek van 
henry VIII tot nietigverklaring van zijn huwelijk. Aan de andere kant wilden de common 
lawyers af van de bevoegdheid van de kerkelijke rechtbanken in vele zaken en de suprematie 
installeren van het common law over het kerkelijk recht. Vanaf 1529 stemde het parlement 
wetten in die richting (daarom wordt het het Reformation Parliament genoemd), die de 
bevoegdheid van de common law corts verruimden, de burgers verboden zich te beroepen op 
buienla ndse autoriteiten (ruimere interpretatie van het "Statute of praemunire" zodat het ook 
beroep op de paus verbood)), de kerkelijke inkomsten aan de staat deden toekomen e.d.m. In 
1532 werd de kerk gedwongen de Royal Supremacy te erkennen, die maakte dat de kerk in 
Engeland geen regels meer kon maken zonder beslissing van de koning. Dit wordt formeel 
bevestigd in de Act of Supremacy van 1534. Daarmee was de Engelse kerk afgescheurd van 
Rome en werd zij een aparte kerk met de koning als hoofd (the Church of England)1012. 
Anders dan in de Scandinavische landen bleef de kerk wel gescheiden van de staat, zij het met 
dezelfde persoon als hoofd. Inhoudelijk (theologisch) bleef de Church of England op dat 
ogenblik echter volstrekt katholiek1013: deze Engelse reformatie ging over juridische en niet 
over theologische kwesties. 
 
Onder Edward VI (koning 1546-1553, enige zoon van Henry VIII) veranderde de kerk ook 
inhoudelijk in gereformeerde richting - vooral door de invloed van aartsbisschop Thomas 

                                                
1011 Zie in dit verband het reeds aangehaalde artikel van V.G. CURRAN, .... 
1012 De aanleiding voor het anglicaanse schisma was de weigering van de paus het huwelijk van Henry VIII 
(koning 1509-1546) met Catharina van Aragon te ontbinden. Dit maakte echter deel uit van een grotere crisis 
tussen Engeland en de katholieke kerk. Belangrijke kerkelijke en politieke personen (o.a. de nieuwe 
aartsbisschop Thomas Cranmer) waren beïnvloed door de leer van Luther. In 1529 debatteerde het Engelse 
parlement over de vraag of men zich zou afscheuren van Rome. In 1531 besliste het parlement de koning als 
hoofd van de kerk te erkennen en in 1533 decreteerde het de "submission of the clergy", onderdanigheid van de 
clerus aan de koning.  
1013 Het enige verschil was het gebruik van een Engelse in plaats van Latijnse Bijbel, en het feit dat Henry VIII 
de kloosters ontbond om hun goederen te confisceren. 
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Cranmer -. Dit gebeurde door o.m. het priestercelibaat af te schaffen en het Book of Common 
Prayer (tweede, protestantse versie) in te voeren als verplicht voor alle religieuze diensten 
(1552).  
 
Nadat koningin Mary I Tudor (koningin 1553-1558) als katholieke vorstin het protestantisme 
buiten de wet stelde (vandaar haar bijnaam Bloody Mary), vermeed haar zus Koningin 
Elisabeth I (koningin 1558-1603) een burgeroorlog door een tussenpositie in te nemen tussen 
katholieke en radicaal gereformeerde (protestantse) opvattingen en bij wijze van compromis 
aan de radicale protestanten (de "Puritans"1014) variaties toe te staan binnen de ene Engelse 
kerk. 

7.1.1.5.2.   Ontwikkelingen in het rechts- en staatsdenken. 
 
In het rechts- en staatsdenken ging de strijd vooral tussen de voor- en tegenstanders van de 
koninklijke macht of een andere vorm van absolute centrale macht.  
 
Engeland neemt een bijzondere plaats in, omdat daar een traditie ontstaat die niet federaal is, 
maar voortbouwend op de thomistische scholastiek een rechts- en staatsconcept ontwikkelt 
die de absolute macht van de koning wil onderwerpen aan het recht (zij het het parlement, zij 
het het common law); men beschouwt deze stroming als het begin van het modern 
constitutionalisme. In die traditie vinden we de grote anglicaanse theoloog en canonist 
Richard Hooker (1553-1600), die stelde dat de koninklijke macht begrensd werd door zowel 
het natuurrecht als het positieve recht: de soevereiniteit berust in oorsprong bij de 
gemeenschap als "body politic", en de macht van de regeerder is een daarvan afgeleide macht; 
het recht bepaalt daarbij de grenzen voor de legitime uitoefening van de macht1015. Richard 
Hooker had een grote invloed op John Locke (1632-1704), die de idee ontwikkelde van een 
aan de staat voorafgaand natuurrecht dat bestond uit aangeboren subjectieve rechten. 
 
In min of meer dezelfde richting vinden we de reeds genoemde Edward Coke1016 als groot 
verdediger van de bevoegdheden van het gerecht en het parlement tegenover de koning en een 
bestrijder van de absolute monarchie (in  het bijzonder James I). Coke was op de eerste plaats 
een voorvechter van de onafhankelijkheid van de rechters tegenover de koning maar ook van 
die van het parlement tegenover de koning. Hij pleitte voor een duidelijke scheiding tussen de 
uitvoerende macht (de koning) en de instanties die het recht maken - waarbij hij de 
rechtbanken en het parlement in zekere zin als bondgenoten beschouwde die samen een 
monopolie hadden op de rechtsvorming. De koning had volgens hem géén bevoegdheid om in 
te gaan tegen het common law als zijnde de supreme law of the land (beslissing in Dr. 
Bonham’s case 1610)1017. Coke is zoals gezegd  in zekere zin de persoon die het common law 
transformeerde van een koninklijk uitzonderingsrecht in een "English constitution", een 
nationaal recht dat aan de politieke macht voorafgaat. Hij stelde dat het common law 

                                                
1014 De puriteinen waren een protestantse minderheid van gereformeerde strekking (veeleer calvinistisch dus) die 
de koning niet als hoofd van de kerk erkenden. Er is enige verwantschap met de piëtistische beweging in 
Duitsland, die echter grotendeels binnen de lutherse kerk bleef. 
1015 Vergeten we niet dat dergelijke ideeën in de Nederlanden reeds voordien waren ontwikkeld én in de praktijk 
gebracht met het Plakkaat van verlatinge van 1581. 
1016 sir Edward Coke, 1552-1634, o.a. lid van het parlement, solicitor general, chief justice of Common Pleas, 
chief justice of King’s Bench 1613-1616 (afgezet door koning James VI na conflict). Religieus was Coke een 
Puritan geworden. Zie uitvoeriger over de opvattingen van Coke Daniel J. HULSEBOSCH, “The Ancient 
Constitution and the Expanding Empire: Sir Edward Coke’s British Jurisprudence,” 21 Law and History Review  
(2003), p. 439 ff, ook op http://www.historycooperative.org/journals/lhr/21.3/hulsebosch.html. 
1017 Zie onder meer op http://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/amendV_due_processs1.html 
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terugging tot het volksrecht uit de Angelsaksische tijd, dat de Engelsen van vele van hun 
rechten beroofd waren geworden door de Normandische verovering en dat de aloude Engelse 
"constitutie"1018 diende te worden hersteld (zoals reeds ten dele was gebeurd door de Magna 
Charta); de taak van het parlement en van het gerecht bestond erin de koning en regering 
binnen dat recht te houden. Coke was als Attorney general prosecutor was tegen de 
samenzweerders van de (katholieke) Guy Fawkes rebellion (1605) die James I zouden hebben 
willen vermoorden; in 1606 werd hij Chief Justice of the Court of common pleas. Als rechter 
kwam hij in conflict met koning James I, werd in 1613 weggepromoveerd tot Lord Chief 
Justice of England en na het conflict met de Chancery Court in de zaken Glanvil en Earl of 
Oxford (1615)  (zie verder, conflict tussen common law courts en chancery) in 1616 afgezet, 
maar hij bleef invloedrijk. 
 
Aan de andere zijde vinden we onder meer de genoemde J. Cowell en later als filosofisch 
verdediger van de absolute macht van de heerser Thomas Hobbes (1588-1679). 

7.1.1.5.3.   De personele Unie met Schotland 
 
Na de dood van Elisabeth I (1603) ging de kroon naar haar verre kozijn James VI Stuart, koning van Schotland 
(als James I; koning 1603-16251019) en ontstond er een personele Unie tussen beide koninkrijken (eerst in 1707 
een politieke Unie). Een door de koning benoemde commissie stelde 3 hervormingen voor, nl. de afschaffing van 
"vijandige wetten" van de ene natie jegens de andere, een uniform handelsrecht en de behandeling van de 
burgers van een van beide landen alsof ze ook burgers van het andere waren (vgl. vandaag in het EG-Verdrag het 
verbod van discriminatie tussen burgers van lidstaten op grond van nationaliteit); het laatste werd door het 
Engelse parlement verworpen: het beschouwde een duidelijke grens aan de natie en een duidelijk onderscheid 
tussen burgers en niet-burgers als essentieel voor de stabiliteit van de (Engelse) natie en zagen de 
vrijheidsrechten als iets dat essentieel samenhangt met het toebehoren tot een bepaalde natie. In de verder 
besproken Calvin's case oordeelde de King's Bench in 1608 wel dat voor het verwerven van feodale rechten niet 
het burgerschap van het land determinerend is, maar de persoonlijke band met de koning, zodat ze ook konden 
verworven worden door personen die onderdaan waren van de koning in zijn andere hoedanigheid (in casu een 
Schot die in Engeland leengoed wou verwerven), op voorwaarde dat hij geboren is nadat de personele unie is 
ontstaan (dus onderdaan door geboorte).  

7.1.1.5.4.   De regering en val van Charles I. 
 
Charles I (koning 1625-1649), in geldnood, die volgens het geldende recht geen belastingen 
kon heffen zonder instemming van het parlement, dwong van de edellieden "leningen" af en 
arresteerde diegene die weigerden (de zaak van de Five Knights, wiens verzoek tot vrijlating 
in 1627 verworpen werd door de rechter). Het verzet nam toe, en in 1628 richtte het parlement 
(met als leidende opposanten Sir John Eliot, de reeds genoemde Sir Edward Coke, Sir Robert 
Phelips, John Selden en Sir Thomas Wentworth) aan de koning de Petition of Rights1020, die 
in 1629 door de koning werd aanvaard in ruil voor de door hem gevraagde subsidie. Zij 
bevatte de interpretatie die het Parlement gaf aan het geldende recht, afgeleid uit onder meer 
de Magna Carta (met onder meer ook de mogelijkheid de writ of habeas corpus tegen de 
koning zelf in te zetten).  
 
In 1629 ontbond de koning het parlement en trok de macht aan zich, tot hij zich in 1640 
wegens geldgebrek verplicht zag het weer samen te roepen - dit ingevolge de opstand van 
                                                
1018 Waar het woord constitutie tot dan niets anders betekende dan wet, ging het nu stilaan de betekenis krijgen 
van een rechtsorde die aan de wetgever voorafgaat en een hogere rang inneemt. 
1019 Zoon van Mary Stuart, Queen of Scots, uit de Schotse koninklijke familie Stewart, en lord Danley, een 
afstammeling van Henry VII van Engeland. 
1020 Te vinden op http://www.constitution.org/eng/petright.htm of 
http://www.britannia.com/history/docs/petition.html. 
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Schotland nadat Charles had geprobeerd daar de anglicaanse kerk in te voeren (in plaats van 
de  calvinistisch gereformeerde presbyteriaanse kerk). Het parlement stelde hoge eisen in 
1640 en geraakte verdeeld in 2 fracties, wat vanaf 1642 leidde tot de Engelse Civil War tussen 
de koningsgezinden (Cavaliers) en de parlementaire partij (Roundheads) 
 
Het parlementaire leger onder Cromwell behaalde de militaire overwinningen in 1644-1646.  
 
In het leger was er grote invloed van de Levellers, een puriteinse (eigenlijk "puritan") en liberale (vandaag zou 
men allicht zeggen "libertaire") stroming, die radicale hervormingen wenste door te voeren, zoals afschaffing 
van monarchie en adel, algemeen mannenstemrecht, een geschreven grondwet, gelijke vrijheidsrechten, e.d.1021. 
Een nog radicalere, socialistische groep waren de "diggers" (die zich ook "true levellers" noemden). 
 
Nadat de Schotse en Engelse oppositie onder elkaar slaags geraakte, versloeg het Engelse 
parlementaire leger onder Cromwell de Schotten (presbyterianen) in 1648. Koning Charles I 
wordt terechtgesteld op 30 januari 1649. 

7.1.1.5.5.   Cromwell en de Puritan revolution 
 
Met de Puritan Revolution wordt onder Cromwell de monarchie afgeschaft (terechtstelling 
van koning Charles I, 1649) en de republiek ingevoerd. Tegelijk worden ook de Levellers 
opzijgeschoven (die in opstand kwamen tegen de dictatoriale aanpak van Cromwell). De 
opstand van Ierland en Schotland wordt bloedig neergeslagen. In 1653 werd ook het 
parlement door Cromwell uitgeschakeld1022 en een absolutistisch regime ingesteld, uitgedrukt 
in een Instrument of Government van 16 december 1653 (eerste geschreven grondwet van 
Engeland)1023, met Cromwell als de Lord Protector (voogd) van de Commonwealth.  
 
Grote hervormingen van het recht worden gepland, zoals de invoering van een moderne 
grondboekhouding voor onroerende zakelijke rechten en een codificatie van het recht; daartoe 
werd de “Hale Commission” aangesteld, onder leiding van sir Matthew Hale1024. Slechts een 
beperkt deel van deze geplande hervormingen werd verwezenlijkt, zoals de modernisering 
van de rechtstaal (vervanging van het archaïsche law French door een meer courant Engels 
taalgebruik). Deze beperking was ten dele het gevolg van de dood van Cromwell in 1658.   

7.1.1.5.6.   Restoration 
 
Cromwell's zoon Richard kon niet op tegen een nieuwe opstand van het leger uit Schotland en 
de monarchie werd hersteld in mei 1660 (Restoration, Charles II op de troon, koning 1660-
1685). 
 
In het kader van de Restoration werd in 1662 ook de Anglicaanse eenheidskerk hersteld als 
established church in Engeland (Act of Uniformity), die de "dissenters" terug in het gareel 
wou brengen (de presbyterianen, die genoegen wouden nemen met een eigen ritus binnen de 
                                                
1021 De leider van de Levellers was John Lilburne, ca. 1614-1657, in 1642-1645 luitenent-kolonel in het 
parlementair leger. In gevangenschap schreef hij in 1649 het manifest "Agreement of the people" (te vinden op 
http://www.tlio.demon.co.uk/leveller.htm). 
1022 Met de beroemde uitspraak: " You have sat too long for any good you have been doing lately... Depart, I say; 
and let us have done with you. In the name of God, go!" (20 april 1653). 
1023 O.a. op http://www.oefre.unibe.ch/law/verfassungsgeschichte/1653_instrument_of_government.html. 
1024 1609-1676, werd in 1629 lid van Lincoln's Inn, barrister vanaf 1637, rechter in the Court of common pleas in 
1653, parlementslid in 1655, weigerde nog als rechter te zetelen onder Richard Cromwell (na de dood van Oliver 
Cromwell), baron of the exchequer in 1660 (na de restauratie), later Lord chief justice of England. Zijn Analysis 
of the laws verscheen posthuum in 1705 en was de basis voor de werken van Blackstone. Hij verdedigde het 
gebruik van het romeins recht om het common law te systematiseren. 
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Church of England, en de meer radicale congregationalists, baptists en quakers, die 
grotendeels emigreerden naar Amerika). Er kwamen een reeks wetten ter beperking van de 
rechten van dissenters en andere religieuze minderheden1025. Het parlement verzette zich 
tegen versoepeling, zoals koning Charles II wilde1026. 
 
Wel haalde het parlementair regime het blijvend op de absolute monarchie, en ontstonden 
enkele belangrijke instrumenten van bescherming van de rechten en vrijheden van de burgers, 
zoals de Habeas Corpus Act (1679)1027. 

7.1.1.5.7.   Glorious Revolution 
 
Dit alles was definitief het geval vanaf 1689, toen in  de strijd om de troonopvolging Willem 
van Oranje het haalde (The Glorious Revolution van William III of zijn overwinning op zijn 
schoonvader de laatste katholieke koning James II Stuart1028). Volgden de Toleration Act 
(tolerantie t.a.v. protestantse dissenters, maar niet tegenover de Unitarians of de 
katholieken1029) en de English Bill of Rights 16891030. Deze laatste omvatte onder meer het 
volgende: 
- vrije parlementsverkiezingen (zij het bijlange nog geen algemeen stemrecht); 
 - het vrij spreken in het parlement kan niet vervolgd of in vraag gesteld worden tenzij in het 
parlement zelf; 
- niet de Kroon doch enkel het parlement heeft wetgevende macht (ook mag de koning geen 
leger op de been houden of belastingen heffen zonder goedkeuring van het parlement); 
- protestantse burgers mogen wapens dragen; 
- wie voor een zwaar vergrijp wordt vervolgd, heeft recht op een beoordeling door een jury;  
- het beginsel dat geen vreemde heerser of welke vreemde persoon ook jurisdictie of enige 
andere macht kan hebben in het koninkrijk. 
 
De doctrine van supremacy of parliament haalde het dus formeel op de opvatting van Coke 
volgens wie het common law "the supreme law of the land" was en de "English constitution" 
vormde. Daar moet wel aan toegevoegd dat voor Coke het parlement een bondgenoot was ter 
bescherming van het common law tegen inmenging door de koning en dat het parlement zich 
nog heel lang beperkte tot beperkte correcties en aanvullingen op het common law. Het 
common law bleef dus wel het primaire recht, de basis waartegenover de wetgeving slechts 
een uitzodneringsrecht vormde (zie verder) en dat in beginsel ook voor alle overheden 
dwingend was - in het bijzonder ook voor de uitvoerende macht. 
                                                
1025 Zoals de Corporation Act 1661, die een confessie volgens de Church of England vereist voor 
benoembaarheid in alle openbare ambten, de Quaker Act 1662, die een eed van trouw aan de koning oplegde 
(waardoor Quakers, die dit weigerden, uitgesloten werden); de Uniformity Act 1662, die het gebruik van het 
Book of common prayer (versie 1662) als enige liturgie toeliet, de Conventicle Act 1664, die religieuze 
samenscholingen verbood, en de Test Act 1673, die een angliaanse eed vereiste voor elk ambt. 
1026 Charles II vaardigde in 1672 een Royal Declaration of Indulgence 1672 uit, die door het parlement 
gesaboteerd werd met de Test Acts van 1673. 
1027 Te vinden op http://www.constitution.org/eng/habcorpa.htm 
1028 1633-1701, koning vanaf 1685, maar de troon verloren door de overwinning van William (echtgenoot van 
Mary, oudste dochter van James II, zelf uit het huis van Oranje, tevens zoon van een dochter van Charles I) in 
1689. 
1029 Tegen katholieken werden integendeel een reeks beperkende wetten ingevoerd, zoals de Education Act 1695 
(verbod voor katholieken om hun kinderen in het buitenland school te laten lopen), de Banishment Act 1697 
(verbanning van alle katholieke bisschoppen uit Engeland en Wales), de Registration Act 1704 (verplichte 
registratie en betaling van een belasting door alle katholieke priesters), de Popery Act 1704, die het gelijk 
erfrecht in onroerend goed voor alle kinderen van katholieken invoerde (om hun grondbezit zoveel mogelijk te 
evrsnipperen) en de Disenfranchising Act 1728, die katholieken elk stemrecht ontnam. 
1030 Op http://www.constitution.org/eng/eng_bor.htm en http://www.yale.edu/lawweb/avalon/england.htm 
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In 1694 richtte William ook een "Bank of England" op als een private instelling in handen van 
kapitaalkrachtige financiers, die geld leende aan de Kroon en de publieke financiën in 
belangrijke mate beheerde. Deze bank begon met de politiek om meer geld uit te lenen dan 
men had (fractional-reserve banking, "fractioneel bankieren") 
 
De regels betreffende de politieke instellingen werden kort nadien ten dele neergeschreven in 
enkele belangrijke wetten, zoals de Act of Settlement (1701)1031 die de troonopvolging 
regelde, en de Treaty of Union of the Two Kingdoms (1707)1032, die het Schotse Parlement 
afschafte (voordien was er tussen Engeland en Schotland enkel een personele unie sinds 
1606), maar wel het voortbestaan van een apart Schotse kerk ("kirk", presbyteriaans) en een 
Schots onderwijssysteem garandeerde. Een opstand van de Schotse clans (Jacobitische1033 
opstand) werd onder meer in 1715 neergeslagen. 
 
In 1801 volgde er ook een politieke Unie met Ierland, dat tot dan als een soort kolonie was 
bestuurd.  
 
7.1.1.6.  Ontwikkelingen in het common law tot de 18e eeuw 

7.1.1.6.1.  Het conflict tussen common law courts en chancery 
 
De verhouding tussen beide rechtsmachten was allesbehalve harmonieus. In het bijzonder in 
het begin van de 17e eeuw verzette het parlement zich tezamen met de common law courts 
tegen de equity rechtspraak vande Court of Chancery, die - eigenlijk terecht -  beschouwd 
werd als een inmenging door de koning in de rechtspraak (van de common law courts), 
evenals tegen andere uitzonderingsrechtbanken. Het hoogtepun was het conflict tussen de 
common law courts o.l.v. sir Edward Coke (zie hoger) en de kanselier anderzijds in de zaak 
Glanvil v. Courtney (1614) en de Earl of Oxford case (1615). De juwelier Glanvil  probeerde 
een verkoopprijs te innen hoewel de verkoop aangetast was door bedrog; volgens common 
law had hij recht op de prijs; de Chancery Court had Glanvil een injunction opgelegd tot 
kwijtschelding, en toen deze weigerde, hem gevangen gezet; Glanvil vroeg dan aan de 
common law court zijn vrijlating op grond van de writ of habeas corpus en deze (onder 
Edward Coke) vaardigde een verbod uit tegen de Chancery Court om Glanvil gevangen te 
zetten (writ of prohibition); in de Earl of Oxford case1034 had de kanselier, Lord Ellesmere, 
een regel van het common law opzijgezet met een beroep op “the law of God”; op die 
injunctie van de Chancery Court antwoordde Coke opnieuw met een verbod; de kanselier 
beschuldigde Coke dan van fraude (fraudeleuze beslissing). De koning legde toen met 
tussenkomst van de Attorney general (sir Francis Bacon1035) een compromis op, grotendeels 
ten nadele van Coke en de common law courts. Daarbij werden wel andere 
                                                
1031 Onder meer op http://www.jacobite.ca/documents/1701settlement.htm. Deze Act reserveerde de troon voor 
protestantse afstammelingen van James I, en met name van zijn kleindochter Sophia, gehuwd met de keurvorst 
van Hannover, en sloot aldus de katholieke Stuarts uit. 
1032 O.a. op http://www.st-andrews.ac.uk/~scotparl/union.html 
1033 De Jacobites waren de aanhangers van de Stuarts, die na 1688 gevlucht waren naar het continent; zij 
probeerden deze terug op de troon van Schotland te krijgen (met name kroonprins Charles Edward Stuart, 
"bonnie prince Charles"). Aangezien vooral de Highland clans hierachter stonden, werden in de loop van de 18e 
eeuw verschillende wetten en andere maatregelen genomen om het clan-systeem stuk te krijgen, bv.  de 
Heritable Jurisdictions Act van 1747 die het (feodale) gezag van het clanhoofd afschafte. 
1034 Earl of Oxford's Case (1615) I Ch Rep I, 21 ER 485 
 
1035 sir Francis Bacon (1561-1626), toen Attorney general (sinds 1613) en later korte tijd Chancellor (1618-
1621). 
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uitzonderingsrechtbanken met strafrechtelijke bevoegdheden (zoals de Star Chamber) 
afgeschaft, maar de Chancery Court bleef bestaan en haar beslissingen kregen voorrang op 
het ommon law. Haar beslisisngen werdne daar formeel ook rechtsbeslisisngen (in plaats van 
morele uitspraken) en de Chancery hiled formeel ook op om naar billijkheid te oordelen; 
aldus werd ook de sluipende bevoegdheidsuitbreiding van de chancery court gestopt (ze bleef 
vanaf nu met name beperkt tot gevallen waarin de typische common law remedie van 
geldelijke compensatie als een inadequate remedie werd beschouwd). 
 
Equity werd aldus tot een vast aanvullend stel van rechtsregels, aanvullend en corrigerend aan 
die van het oude common law (waarbij dus wel beslist werd dat de bestaande regels van 
equity voorrang hadden op het traditionele common law), maar sindsdien beperkt qua 
omvang. Wel is men blijven aanvaarden dat de rechter in equity een inherente 
billijkheidsbevoegdheid heeft (dus niet beperkt tot bepaalde bijzondere situaties). Vanaf die 
tijd is de bevoegdheid om corrigerende rechtsregels op te stellen dus eigenlijk overgegaan van 
de Chancellor naar het Parliament. 
 
Ook werd het systeem bevestigd dat tegen beslissingen van de Common Law Courts zowel 
als de Chancery Court nog een laatste beroep mogelijk was bij het Parlement, met name bij 
het House of Lords (deze beroepen waren in het verleden behandeld door de koning in zijn 
parlement; later werden deze toevertrouwd aan een Judicial Committee in het House of Lords, 
en zo was het in zekere zin tot in 2009, zie verder). 
 
De Chancery rechtbanken zijn naast de common law courts blijven bestaan tot de fusie van 
beide soorten rechtbanken in 1873 (zie verder). Aldus werd de tweedeling tussen “common 
law” en “equity” een belangrijke kenmerk van het Engelse recht. 
 

7.1.1.6.2.  Rol van de wetgeving (statutes) 
 
Naast politieke wetten ontstonden er vanaf de moderne tijden ook een beperkt aantal wetten 
die vernieuwingen brachten inzake privaatrecht in ruime zin.  
 
Zo bv. werd in 1677 de Act for the Prevention of Frauds and Perjuries, verkort de "Statute of Frauds", 
afgekondigd, die voor de afdwingbaarheid van de meeste transacties (contracten, trusts, testamenten) een 
geschrift oplegde. 
 
In 1710 werd bij wet (Statute of Queen Anne1036) voor het eerst aan de auteur een auteursrecht (copyright) na 
publicatie toegekend, voor een termijn van 14 jaar, die door de auteur zelf nog eens met 14 jaar kon worden 
verlengd1037; voordien bestond voor de auteur enkel wat wij nu het morele auteursrecht noemen: het recht zich te 
verzetten tegen publicatie van een werk zolang men niet zelf gepubliceerd had; anderzijds verwierp deze wet ook 
de tegenovergestelde opvatting van sommige jusnaturalisten dat het copyright van de auteur eeuwigdurend was. 
Voor 1710 bestond zoals elders enkel het systeem van drukprivilegies (kopijrecht in enge zin), waarbij de vorst 
aan de drukker of uitgever (of een drukkersgilde) - en dus niet of bijna nooit aan de auteur - onder bepaalde 
voorwaarden een verspreidingsmonopolie toestond1038. 

                                                
1036 Officiële naam Act for the Encouragement of Learning and the Securing the Property of Copies of Books to 
the Rightful Owners Thereof, tekst op http://www.copyrighthistory.com/anne.html. 
1037 In de praktijk bedong de drukker evenwel steeds dat het copyright hem toekwam; dit leidde tot het arrest van 
het House of Lords van 1774 in de zaak Donaldson v. Beckett, waarin de positie van de auteur versterkt werd 
(zie http://www.copyrighthistory.com/donaldson.html). 
1038 In Engeland hadden de drukkers zich verenigd in de Stationers' Company, die in 1557 een 
verspreidingsmonopolie voor drukwerk verkreeg. Voordien diende in theorie voor elk boek afzonderlijk een 
druktoelating en privilegie te worden aangevraagd (volgens een decreet van 1538). Het monopolie werd min of 
meer afgeschaft in 1694. 
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7.1.1.6.3.   Rol van andere rechtbanken en door hen ontwikkeld recht (local, ecclesiastical, 
merchant) 
 
De lokale rechtbanken, meestal van feodale aard, verloren in de late middeleeuwen steeds 
meer terrein en hadden tegen de 15e eeuw hun belang verloren. Wel bleven er talrijke, zeer 
onderscheiden rechtscolleges bestaan, waarvan de bevoegdheid ad hoc was bepaald door een 
charter voor elk van hen. De meeste werden afgeschaft of verloren elke betekenis door de 
hervorming van 1846 (zie verder). 
 
Behalve door de koninklijke rechtbanken werd ook recht gesproken en ontwikkeld door 
kerkelijke rechtbanken (ecclesiastical law) die vooral familierecht behandelden, naast 
processen wegens ketterij en procedures waarin clerici betrokken waren. Zij pasten het 
canoniek recht toe dat voor de hele (Latijnse) kerk gold1039. Ook na de protestantse reformatie 
(16e eeuw) zijn deze rechtbanken blijven bestaan is er “canoniek” recht blijven bestaan in 
Anglicaanse vorm, het recht van de Church of England. In grote mate bleef dit gelijkaardig 
aan het continentale canonieke familierecht. De echtscheiding werd ingevoerd bij wijze van 
uitzondering, doch enkel als een door de koning toegestande gunst (ex gratia principis). Deze 
rechtbanken bestonden tot in 1857 (Matrimonial Causes Act) naast de common law en equity 
law rechtbanken1040. 
 
Verder bestond er een uit de handelspraktijk gegroeid gewoonterecht in handelszaken, de Law 
Merchant of Lex Mercatoria en het zeerecht (law maritime). Die was gegroeid uit de lokale 
handelsgewoonten van de diverse handelssteden. Over zeerecht en overzeese handel werd tot 
in de 19e eeuw recht gesproken door een apart Gerechtshof, het Admiralty Court. Dit recht 
was niet specifiek Engels, maar een gemeeneuropees maritiem recht1041. Het merchant law 
werd opgeslorpt door het common law in de 17e en 18e eeuw. Vooral Lord Mansfield speelde 
een grote rol in de aanvaarding van de law merchant binnen het common law en daarmee in 
de modernisering van het common law tot een recht dat geschikt was voor een 
handelsmaatschappij1042. 
 
Met de vermindering van de koninklijke macht was ook het gezag van de Chancery Court 
verminderd. vanaf de 18e eeuw begonnen de common law courts, die als medestanders van 
het parlement in de 17e eeuw hun gezag versterkt zagen, ook regels van equity in het common 
law te integreren, dat ook op die manier meer uitgroeide tot het corpus aan regels dat alle 
andere integreerde.  

7.1.1.6.4.   Belangrijke doctrine in de 17e en 18e eeuw 
 

                                                
1039 Zeker sinds de Gregoriaanse hervormingen van ca. 1076 gold in beginsel overal hetzelfde canoniek recht, 
ook in Engeland (deze stelling werd betwist door William Stubbs (hoogleraar Oxford 1866-1884, nadien 
Anglicaans bisschop), die beweerde dat Engeland in de Middeleeuwen een afwijkend canoniek recht kende, 
doch dit werd weerlegd door F.W. MAITLAND, Roman canon law in the Church of England, London 1898). 
Zie R.C. van CAENEGEM, European Law in the Past and the Future, p. 20 en 130-131. 
1040 Oordpronkelijk stond er bovenaan de Court of High Commission onder leiding van de koning zelf, doch deze 
werd door het parlement afgeschaft in 1641. 
1041 Zie de inleiding op het werk van M.J. PRICHARD & D.E.C. Yale, Hale and Fleetwood on Admiralty 
Jurisdiction, Selden Society London 1993, gecit. door R.C. van CAENEGEM, European Law in the Past and 
the Future, p. 20. 
1042 William Murray, graaf van Mansfield, 1705-1793, chief justice van de King’s Bench sedert 1756. Hij 
besliste o.a. (1772) dat slavernij in Engeland verboden was (nog niet overzee). 
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De invloedrijke auteur Edward Coke werd hoger reeds besproken, evenals Matthew Hale. De 
meest invloedrijke van alle auteurs was tenslotte William Blackstone met zijn Commentaries 
on the Laws of England (1765-1769)1043, eveneens een systematisering van het common law 
grotendeels aan de hand van romeinsrechtelijke schemata1044. Het is de facto een rechtsbron 
geworden als “book of authority”. Het bestaat uit vier boeken (Rights of Persons, Rights of 
Things, Of Private Wrongs, Of Public Wrongs), waarvan het eerste voorafgegaan wordt door 
een Study of Nature and Extent of the Laws of England over de eigenheid van het common 
law, en het laatste afsluit met Rise, Progress and Gradual Improvements of the Laws of 
England, een visie op de historische ontwikkeling van het recht. 
 
7.1.1.7.   Enkele kenmerken van het traditionele common law 
 
Rond 1700 kwam de uitdrukking "ancient Constitution" in zwang om de harde kern van het 
common law te benoemen, zoals die in het bijzonder in de Institutes van Coke was 
gesynthetiseerd, en later door Blackstone. Enkele kernelementen daarvan zijn: 
- het procedurele of zo men wil jurisdictionele karakter van het common law (materieel recht 
kan niet los gezien worden van de gerechtelijke instellingen en procedure): het common law 
is het Engelse gewoonterecht zoals het functioneert binnen de Engelse rechtbanken; binnen 
die rechtbanken geldt een sterk "adversarial" procedure. 
- het common law is "the supreme law of the land" in die zin dat het alle andere rechtsbronnen 
integreert en hun rol / domein bepaalt; maar ook in die zin dat de eigendomsstructuur inzake 
onroerend goed bepalend is voor de reglementering van gedraging en activiteiten van wie zich 
op dat goed bevindt. 
- de preeminente rol van de jury; 
- de vrijheden uit de Magna Charta. 
 
In het familierecht: 
- in het familierecht was er het zgn. common law marriage of marriage by habit and repute, d.i. een huwelijk 
gesloten door de loutere instemming van partijen, zonder vereiste van publiciteit noch van ouderlijke 
toestemming (voor minderjarigen), en blijkend uit het zich naar buitenuit gedragen als man en vrouw. De 
minimumleeftijd was in beginsel 14 c.q. 12 jaar (jongens/meisje), maar een huwelijk vanaf 7 jaar was geldig 
doch vernietigbaar (imperfect marriage). Veel veranderde wel met de Marriage Act van 1753 (ook Lord 
Hardwicke's Act genoemd), die enkel nog een huwelijk ingezegend in een kerk, dan wel Quakerhuwelijken en 
joodse huwelijken erkende, en alle kinderen die niet uit zo'n huwelijk voortsproten tot bastaardkinderen 
bestempelde (dus ook de kinderen uit een common law marriage), die het imperfect marriage afschafte, die de 
toestemming van de ouders vereiste voor het huwelijk van minderjarigen, en die het maritaal gezag van de man 
over de vrouw versterkte en aan de man legal title gaf over de goederen van zijn vrouw (dat laatste werd 
gewijzigd in 1882). 
 
In het vermogensrecht: 
- er gold een sterke nadruk op het individueel karakter van de eigendom; 
- kenmerkend waren de belangrijke bevoegdheden van de landeigenaar op zijn domein (zie 
verderop het beroemde citaat van Coke "the house of an Englishman is to him as his castle”), 
ook ten aanzien van de personen die zich op zijn goed bevinden. 
- landeigendom was voorbehouden aan personen met de nationaliteit van het land (zie echter 
verder de bespreking van Calvin's case, waarin beslist werd dat waar de persoonlijke band 
                                                
1043 William Blackstone, 1723-1780, eerste Vinerian Professor of English Law aan de universiteit van Oxford. 
De Commentaries zijn te vinden op http://www.yale.edu/lawweb/avalon/blackstone/blacksto.htm#intro en 
http://www.constitution.org/tb/tb-0000.htm. Een recent werk over hem en zijn werk is W. PREST e.a. , 
Blackstone and his Commentaries, Biography, Law, History, uitg. Hart Oxford 2009. 
1044 Zie evenwel H.J. BERMAN & C. REID jr., “The transformation of English legal science: from Hale to 
Blackstone”, 45. Emory LJ 1996, 438-522, volgens wie het gebruik van romeinsrechtelijke terminologie in 
Engelse 17e en 18e eeuwse werken slechts een oppervlakte-verschijnsel was. 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2014 

 
 
 
 

464 
 

primair was, zoals bij leengoederen, het volstond onderdaan te zijn van de koning als persoon, 
ook indien men het burgerschap heeft van een ander land dan Engeland, in casu Schotland); 
- centraal element was ook het het erfrecht, dat geen erfrechtelijke reserve kent en dus in 
beginsel onbeperkte testeervrijheid. 
- de huwelijksgemeenschap (gemeenschappelijk vermogen tussen echtgenoten) is onbekend 
en een huwelijkscontract in beginsel ongeldig. 
 
In het verbintenissenrecht 
- de afwezigheid van specific performance in het common law, geremedieerd door de 
mogelijkheid van injunctions onder equity. 
 
Men moet daarbij bedenken dat het verbintenissenrecht pas in de 19e eeuw de rol van centrale 
rechtstak is gaan overnemen van het onroerend eigendomsrecht. 
 
7.1.1.8.   Negentiende eeuw: geen codificatie, wel hervorming van het gerecht. 

7.1.1.8.1.  Constitutionele ontwikkelingen 
 
In de eerste jaren van de 19e eeuw werden enkele belangrijke stappen gezet ter verbetering 
van de fundamentele vrijheden.  
- In 1806/1807 werd de slavenhandel verboden (de slavernij in de kolonies eerst in 1833).  
- In 1816 werd de Habeas Corpus Act verbeterd. De remedie werd verruimd; sindsdien kan 
elke burger de vrijlating van iedereen vorderen (actio popularis) bij gelijk welke rechter van 
het High Court, en de vordering dient bij voorrang boven andere zaken te worden onderzocht; 
evenwel kon de procedure traditioneel niet worden ingesteld tegen vrijheidsberovingen die 
door het Parlement zelf zijn beslist. 
- In 1829 kwam er de Roman Catholic Emancipation Act (met stemrecht voor katholieken), 
eerst in 1858 het stemrecht voor joden. 
 
Nadat voor het eerst in lang de Whigs (liberalen) de regering konden vormen in 1830 (onder 
leiding van earl Grey1045; de Tories waren voordien aan de macht sinds 1770), kwam er in 
1832 de Parliamentary Reform Act, waarbij de kiesdistricten enigszins werden aangepast aan 
de bevolking en het kiesrecht sterk werd uitgebreid (1 op 7 volwassen mannen had daardoor 
kiesrecht); hetzelfde gebeurde een tweede maal in 1867 (Reform Bill 1867, gebaseerd op een 
akkoord tussen de conservatieve leider Benjamin Disraeli1046 en de liberale oppositieleider 
William Gladstone1047) (het kiesrecht werd daardoor uitgebreid naar ca. 1.500.000 mannelijke 
kiezers); het gebeurde een derde maal in 1884 (1884 Reform Act). De verkiezingen werden 
pas geheim door de Ballot Act van 1872. Vrouwen kregen pas kiesrecht in 1918. 
 
Nadat de conservatieven onder Disraeli de verkiezingen wonnen in 1874, voerden zij een 
sociale hervormingspolitiek die tot uiting kwam in een reeks wetten (onder meer de Factory 

                                                
1045 sir Charles Grey, 1764-1845. 
1046 Benjamin Disraeli (oorspronkelijk d’Israeli, zijn vader bekeerde zich tot de anglicaanse kerk), ° London 21 
december 1804, solicitor, auteur van historische en politieke romans en politieke geschriften, 
volksvertegenwoordiger sinds 1837; vormde in 1842 de Young England Group, die de macht van de 
middenklasse wou temperen door een alliantie tussen aristocratie en working class; minister in 1852, 1858 en 
vanaf 1866; in 1868 korte tijd Eerste Minister, en terug van 1874 tot 1880. Stierf op 19 april 1881. 
1047 William Gladstone, ° Liverpool 29 december 1809, liberaal volksvertegenwoordiger in 1832, meermaals lid 
van de regering, na tegenstand tegen zijn hervormingen bij de liberalen conservatief volksvertegenwoordiger in 
1841, minister in liberale regeringen vanaf 1851 tot 1866; liberaal Eerste Minister in 1868-1874, 1880-1886 en 
1892-1894. Stierf te Hawarden 19 mei 1898. 
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Act 1874, Artisans Dwellings Act (1875), Public Health Act (1875), Pure Food and Drugs 
Act (1875), Education Act (1876), en de Employers and Workmen Act (1878)).  
 
Het politieke stelsel van Groot-Brittanië zoals dat in de 19e eeuw tot ontwikkeling was 
gekomen werd vanaf 1865 beschreven door Walter Bagehot in zijn beroemde artikelenreeks 
"The English Constitution"1048; een andere klassieker is A.V. Dicey, Introduction to the Study 
of the Law of the Constitution (1885)1049. 

7.1.1.8.2.  Ontwikkelingen in het materieel privaatrecht in het algemeen 
 
Het Engels recht is nooit tot codificatie overgegaan in de zin van een grootschalige 
vervanging van het bestaande recht door wetgeving. In Europa wilde men via codificaties het 
recht één maken. Men wilde de regionale gewoonten zoveel mogelijk terugdringen. In 
Engeland was het recht al ééngemaakt via de rechtspraak van de hogere rechtbanken. Ook 
was er in de 18e eeuw in Engeland veel minder wantrouwen van de opkomende politieke 
macht tegenover de rechters (wantrouwen dat bestond bij de Franse Revolutie), zodat er ook 
minder neiging was om de macht van de rechters in te perken. De feodale instellingen waren 
in Engeland in de 18e eeuw ook al veel meer gemoderniseerd dan op het continent, zodat er 
evenmin een radicaal anti-feodale reactie ontstond zoals in de Franse revolutie (en in die van 
de Latijns-Amerikaanse landen). 
 
In de 19de eeuw waren er wel enkele fundamentele hervormingen, vooral door kritiek 
vanwege Jeremy Bentham1050 en zijn leerling Lord Brougham1051. Bentham behoorde tot de 
school van het natuurrecht. Hij publiceerde in 1776 Fragment of Government, en verdedigde 
de idee van een volledige codificatie van het recht. Bepaalde vormen van (deel)codificatie 
vonden ook plaats (zie hieronder), maar Engeland heeft nooit een doorsystematisering van het 
hele recht gekend, zoals die in de 19e eeuw plaatsvond in de Duitse rechtswetenschap. 
Sommige klassieke continentale handboeken, zoals bv. Pothier's Traité des obligations1052, 
hadden wel grote invloed. En er waren ook belangrijke denkers in de traditie van de Duitse 
historische school, zoals met name Henry Sumner Maine1053. Ook werden belangrijkse 
systematische werken geschreven in bepaalde rechtstakken, zoals met name op het gebied van 
het internationaal privaatrecht A.V. Dicey, A Digest of the Law of England with reference to 
the Conflict of Laws.(1e uitgave 1898) Dicey was daarbij wel beïnvloed door v. Savigny en de 
amerikaanse rechtsgeleerde Story (belangrijkste vertegenwoordiger van de historische school 
in de VS). Het werk van Dicey beïnvloedde op zijn beurt de opstellers van de Restatements of 
the law in de VS (zie aldaar). 
 

                                                
1048 O.a. op http://www.bibliomania.com/2/1/frameset.html; tweede uitgave (1873) op  
http://socserv2.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/bagehot/constitution.pdf; nieuwe uitgave 1928 bij Oxford 
University Press 1928. 
en op http://manybooks.net/titles/bagehotwetext03thngl10.html#. 
1049 http://www.constitution.org/cmt/avd/law_con.htm. 
1050 Jeremy Bentham, Engelse wijsgeer en jurist, 1748-1832. 
1051 + 1868, die Lord Chancellor (minister van justitie) werd en daardoor enkele Benthamiaanse hervormingen 
kon doorvoeren. 
1052 In Engeland verschenen als A treatise on the law of obligations in een vertaling van W.D. Evans in 1806. 
Zijn traité du contrat de vente verscheen in Engelse vertaling van L.S Cushing als Treatise on the contract of 
sale in 1839. 
1053 1822-1888, bekendste werk: Ancient Law: its Connection with the Early History of Society, and its Relation 
to Modern Ideas (1861) (te vinden op http://en.wikisource.org/wiki/Ancient_Law); nadien council in Indië 
(voorganger van J. Stephen), en na 1869 Regius professor in Cambridge. 
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In sommige Engelse kolonies, zoals Brits-Indië, werd op redelijk grote schaal tot wetgeving 
en codificatie overgegaan. Er werd een "Law Commission in India" opgericht, en vanaf 1859 
werd daar op grote schaal gecodificeerd recht ingevoerd, en dit gebeurde ten dele onder 
invloed van de school van Bentham (zie de bespreking bij Indië, onder meer Procedure of the 
Civil Courts of British India 1859, Indian Penal Code 1861, Code of Criminal procedure 
1861, alle drie onder leiding van lord Thomas B. Macaulay opgesteld; nadien een hele reeks 
privaatrechtelijke deelcodificaties te beginnen met de Indian Contract Act 1865). 
 
In Engeland zelf werd het materiële recht halfweg de 19e eeuw op sommige gebieden door 
wetgeving hervormd en kwamen er deelcodificaties, bv. Real Property Act 1854 (nadien de 
belangrijke de Real Property Acts van 1920-1925), de Bankruptcy Act 1856 (vervangen 1869 
en 1883), de Companies Act 1862, de Merchant Shipping Act (1862, 1894), Sales of Good 
Act (1893), de Factor Act, enz. en in het begin van de 20e eeuw de Imperial Copyright Act 
1911. 

7.1.1.8.3.  Ontwikkelingen in het familierecht 
 
In 1836 werd in Engeland de mogelijkheid ingevoerd van een burgerlijk huwelijk. In 1857 
verloren de kerkelijke rechtbanken hun bevoegdheid in huwelijkszaken (Matrimonial Causes 
Act) en werd de echtscheiding ingevoerd (voordien slechts heel uitzonderlijk). 
 
Door de Married Women’s Property Act 1882 werd de regel afgeschaft dat door het huwelijk 
de legal title over de goederen van de vrouw overging op de man. Sindsdien geldt het 
beginsel dat het huwelijk niets wijzigt aan de eigendom van de geoderen van de echtgenoten. 

7.1.1.8.4.   Ontwikkelingen in het strafrecht 
 
Er is ook een ontwerp opgesteld voor een Strafwetboek (A Digest of the Criminal Law, 1877-
18781054) door sir James Stephen, die lid was geweest van de Law Commission in India1055, in 
1877 een Digest of Criminal Law had gepubliceerd en van de Lord Chancellor opdracht had 
gekregen een ontwerp voor een Brits strafwetboek op te stellen; het ontwerp was in 
bespreking in het parlement toen in 1880 de regering viel, en werd nooit wet. 

7.1.1.8.5.  De hervorming van het gerecht (Judicature Acts) 
 
Ook kwam er een belangrijke hervorming van procesrecht en gerechtelijke organisatie.  
 
1° In een eerste faze werd de common law procedure gemoderniseerd en de numerus clausus 
op de writs afgeschaft. Reeds in 1832/1833 waren de meeste oude judicial writs afgeschaft en 
vervangen door de writ of summons die enkel nog dient om een tegenpartij te dagvaarden en 
in beginsel elke inhoud kan hebben: de resterende judicial writs werden afgeschaft door de 
Common Law Procedure Act 1860. Men ging dus over van een gesloten naar een open 
systeem van actiones. Naast de writ of summons zijn er weliswaar nog andere writs, maar die 
hebben een andere functie dan rechtsingang (bv. rechtsmiddelen zoals hoger beroep). Op die 
manier werden de koninklijke rechtbanken officieel wat ze in feite al sinds de 15e eeuw 

                                                
1054 Inhoudstafel en verdere teksten op http://www.lareau-law.ca/Digest9.pdf. Een bespreking in The Nineteenth 
Century is te vinden op http://www.lareau-law.ca/StephenTheCriminalCode1879.pdf. 
1055 Sir James Fitzjames Stephen, + 1894, advocaat (barrister), lid van de Indische Law Commission 1869-1872 
(vooral inzake verdere hervorming Strafrecht) 
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waren: geen uitzonderingsrechtbanken meer maar gewone rechtbanken met een in beginsel 
algemene bevoegdheid. 
 
2° De grondige hervorming van de rechterlijke organisatie in verschillende fazen begon in 
1846 met de afschaffing van omzeggens alle resterende lokale rechtbanken en de oprichting, 
in de plaats ervan, van een nieuw soort rechtscollege, de County Court, bemand door 
professionele rechters. De rechtbanken in Westminster bleven in theorie wel bevoegd voor 
alle zaken, maar konden weigeren die te behandelen en de zaak in eerste aanleg doorsturen 
naar een County Court (onder voorbehoud van controle in hoger beroep). 
Tegelijk werd de mogelijkheid tot hoger beroep (appeal) ingevoerd tegen beslissingen van de 
County Courts (vanaf een bepaalde drempelwaarde). Tot dan bestond er tegen beslissingen 
van lagere rechtbanken in het algemeen (ook tegen administratieve beslissingen) geen appeal, 
maar enkel een review, waarbij enkel werd nagegaan of de lagere rechter zich niet schuldig 
had gemaakt aan misconduct; een dergelijke review werd ingeleid door een van de 
prerogative writs verkregen van de hogere rechtbank (High Court), meestal een writ of 
certiorari (verzoek het dossier voor herziening over te maken). 
 
3° Er volgde de afschaffing van de jury voor een groot aantal geschillen in 1854; 
 
4° De afschaffing van de bevoegdheid van kerkelijke rechtbanken inzake burgerlijke stand  
(Matrimonial Causes Act 1857). De kerkelijke rechtbanken verloren hun bevoegdheden aan 
een nieuwe afdeling van de koninklijke rechtbanken. 
 
5° Een fusie van de Common law Courts en de Court of Chancery tot één rechtbank, de 
Supreme Court of Judicature in 1873-1875 (Judicature Acts). Common law en equity konden 
nu in beginsel door dezelfde rechters worden toegepast. Wel bestonden er in die Supreme 
Court verschillende gespecialiseerde afdelingen, die in essentie teruggingen op de voorheen 
aparte rechtbanken (Kings Bench/Queen's bench voor common law s.s., Chancery voor equity 
en later ook Family of Probate voor familie- en erfrecht dat voorheen canoniek was), en een 
aparte afdeling voor hoger beroep (Court of Appeal genaamd). Ook de resterende lokale 
rechtbanken werden afgeschaft met enkele uitzonderingen (zo bleef er een Equity Court 
bestaan in Durham en een in Lancashire). De Admiralty Court werd opgeslorpt in 1887. 
 
Ook voor het overige werd de procedure grotendeels ééngemaakt: 
- bepaalde regels die voordien enkel in de canonieke en/of equity-procedure bestonden, 
werden nu veralgemeend, bv. de mogelijkheid van een tegenvordering (traditioneel werd die 
uitgesloten, omdat dit gezien werd als een vertragingsmaneuver van een schuldenaar); 
- de regels over het concluderen (“pleading”) waren vooral die uit de vroegere Admiralty 
Court; 
- de mogelijkheid van hoger beroep (appeal), die voordien alleen bij de kerkelijke 
rechtbanken en in zekere mate bij de Equity Courts algemeen bestond (de common law 
procedure kende wel de “writ of error” waardoor in sommige gevallen een herziening kon 
worden gevraagd door een andere rechter, maar alleen de beslissing van de rechter kon in 
vraag worden gesteld, niet die van de jury; equity kende wel de mogelijkheid van rehearing, 
aangezien er geen jury was), werd veralgemeend1056.  
In meerdere opzichten bleven de procedureregels nog verschillen naargelang de afdeling van 
de Supreme Court of Judicature, waarbij de ene bleef voortbouwen op de oude common law 

                                                
1056 Zie over dit alles bv. C. VAN RHEE, “Het burgerlijk procesrecht: een historisch fenomeen met 
toekomstperspectief”, TPR 2003, 841 v. 
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procedure en de andere op de oude equity procedure; of althans werd in de praktijk nog steeds 
verschillend geprocedeerd in de ene dan wel de andere zaken. 
 
5° En tenslotte hervormingen in de strafprocedure. De procedure werd hervormd met de 
Prosecution of Offences Act 1879 en de Criminal procedure Act van 1887. Voor belangrijke 
misdrijven bleef enkel de Supreme Court bevoegd, doch rechters daarvan hielden - met een 
lokale jury - wel in andere steden dan London "assizen" (zittingen, genaamd Quarter 
sessions; later onder de naam Crown Court). Alle andere strafzaken waren de bevoegdheid 
van de Magistrates' Courts (zie verder). 
 
7.1.1.9.  Enkele ontwikkelingen in de twintigste eeuw. 

7.1.1.9.1.  Op staatkundig vlak 
 
Na de verkiezingen van 1910 werd de macht van het House of Lords (dat zich tot dan verzet 
had tegen Home Rule voor Ierland en tegen de invoering van een land tax (grondbeslating)) 
ingeperkt. Dit gebeurde vooral in de Parliament Act van 1911. Sindsdien heeft het Lagerhuis 
(House of commons) het laatste woord en kan het House of Lords wetgeving enkel nog 
vertragen (suspensory veto) met een maximum van 2 jaar (in de Second Parliament Act van 
19491057 beperkt tot 1 jaar).  
 
In 1922 werd een belangrijke wetgevende autonomie gegeven aan de Irish Free State (met een 
hybried statuut). In 1931 gaf het Statute of Westminster1058 wetgevende bevoegdheid aan de 
zgn. dominions Ierland, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika (dominions zijn in 
beginsel onafhankelijke koninkrijken in personele unie met het V.K.). Na WO II verkregen de 
overzeese gebieden een na een onafhankelijkheid, met behoud van een zeker overleg in de 
“British Commonwealth”. De politieke instellingen evolueerden stapsgewijs naar meer 
democratie.  
 
Het Verenigd Koninkrijk werd lid van de Europese gemeenschap in 1973. De European 
Communities Act 1972 regelde dit juridisch, en bepaalde dat in afwijking van de traditionele 
regels inzake volkenrecht, het gemeenschapsrecht voorrang heeft op het interne recht (Sectie 
2 lid (1) en (4)). 
 
Ook ging over tot een zekere “devolution (of powers)” naar delen van het VK 
(bevoegdheidsoverdracht aan de deelstaten Schotland, Wales en Noord-Ierland), voornamelijk 
door wetten van 1998. Ook kwam er de Welsh Language Act van 19931059, die het officiële 
gebruik van Welsh in Wales (afgeschaft in 1536) weer invoerde. 

7.1.1.9.2.   Op het gebied van constitutionele rechtsbescherming en privaatrecht  
 

                                                
1057 De geldigheid van de Second Parliament Act van 1949 was lange tijd betwist, omdat ze gestedm werd 
krachtens de delegatie die het House of Lords in de eerste Parliament Act van 1991 aan het House of Commons 
had gegeven en gesteld werd dat de gedelegeerde macht niet zelf zonder akkoord van de delegerende macht de 
delegatie eenzijdig kan wijzigen. Het Judicial Committee van het House of Lords verklaarde de Second 
Parliament Act van 1949 echter geldig bij arrest van 13 oktober 2005, Jackson v H.M. Attorney General, [2005] 
UKHL 56, http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldjudgmt/jd051013/jack-1.htm. 
1058 Te vinden op http://www.solon.org/Constitutions/Canada/English/StatuteofWestminster.html 
1059 http://www.legislation.hmso.gov.uk/acts/acts1993/Ukpga_19930038_en_1.htm. 
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Belangrijke hervormingen in de twintigste eeuw waren onder meer deelcodificaties van het 
common law (bv. onroerende eigendom door de Real Property Acts 1920-25, zie verder; de 
Married Woman’s Property Act e.d.).  
 
Door de Crown Proceedings Act 1947 werd het voor het eerst formeel mogelijk de overheid 
aansprakelijk te stellen voor wanprestatie en voor onrechtmatige daad, waar voorheen op dat 
vlak gold "The King can do no wrong"1060, en enkel de persoonlijke aansprakelijkheid gold 
van de ambtenaar of andere persoon die de fout had begaan (dat was voordien wel reeds 
anders naar Schots recht). De overheid staat sindsdien in voor de fouten die ambtenaren in de 
uitoefening van hun functie begaan, met uitzondering van taken van gerechtelijke aard of in 
verband met de gerechtelijke procedure. De persoon van de koning(in) blijft wel 
onschendbaar. 
 
In 1965 werd de Law Commission opgericht als een commissie van topjuristen die 
systematisch voorstellen doen voor law reform, d.i. voor verbetering van het common law of 
statute law, ofwel in een heel domein, ofwel op specifieke pijnpunten.  
 
Verder werd, in het bijzonder na de tweede wereldoorlog, door middel van wetgeving een 
ruim systeem van sociale zekerheid en welvaartsvoorzieningen uitgebouwd. Vanaf 1979 
regeerde Margaret Thatcher (tot 1990) en werd de staatsbemoeienis op vele domeinen in 
belangrijke mate teruggeschroefd. 
 
In 1998 werd het EVRM in de interne wetgeving ingevoerd door middel van de Human 
Rights Act (zie verder). 
 
Ook in 1998 werd de oude common law "restraint of trade doctrin" hervormd met de 
Competition Act 1998.  

7.1.1.9.3.  Inzake gerechtelijke organisatie en strafrecht 
 
Opvallend is ook dat de toepassing van de wetgeving inzake sociale zekerheid en 
welvaartsvoorzieningen weer grotendeels aan een nieuw soort rechtbanken werd 
toevertrouwd, de "Tribunals" (administratrieve rechtscolleges), die geacht werden op een 
andere wijze met die rechtsregels om te gaan dan met de andere statutes geschiedde door de 
gewone rechtbanken. 
 
Een verplichte pensioenleeftijd voor rechters werd ingevoerd in 1959 (75 jaar). 
 
In 1971 vond een belangrijke hervorming plaats van de gerechtelijke organisatie. De 
gedecentraliseerde zittingen van de High Court in strafzaken werden uitgebouwd tot aparte 
rechtscolleges, de Crown Courts. De bestaffing  daarvan bestond wel niet uit eigen 
beroepsrechters: ofwel werd er gezeteld door een alleenzetelende gedelegeerde rechter van de 
High Court ofwel door meerdere circuit judges (uit de County Courts) ofwel door meerdere 

                                                
1060 Men kon wel een "Petition of right" richten tot de Kroon, een verzoek om zich als een privé-persoon door de 
rechtbank te laten beoordelen; de regering was vrij op dat verzoek al dan niet in te gaan. Maar er was een 
uitzondering: dit verzoek kon niet gebruikt worden voor een aansprakelijkheidsvordering tegen de Kroon. Er 
ontwikkelden zich wel een aantal remedies die toch verder gingen dan de zuiver persoonlijke aansprakelijkheid 
van de ambtenaar, doordat de regering ofwel vrijwillig ("ex gratia") iemand aanduidde als defendant wanneer de 
eiser niet kon aantonen welke ambtenaar precies de handeling had gesteld ofwel vrijwillig de vergoeding 
betaalde wanneer de betrokken ambtenaar insolvabel was.  
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plaatsvervangende rechters (Recorders, meestal solicitors). Verder werd de bevoegdheid van 
de County Courts uitgebreid (meer bepaald inzake echtscheidingen). 
 
In recente jaren werd ook een aanvang gemaakt met het opstellen van een Strafwetboek (apart 
voor het Engelse en voor het Schotse recht), omdat het gelden van niet gecodificeerde 
strafrechtsnormen op gespannen voet staat met het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel (nullum 
crimen sine lege). Een eerste draft werd opgesteld door de Law Commission in 1980, maar is 
nog steeds niet door het parlement geraakt. 
 
De burgerlijke procedure werd hervormd door de “Civil procedure Rules 1998"; de 
gerechtelijke organisatie en de strafprocedure werden in zekere mate hervormd door de 
Courts Act 2003. 
 
Op 24 maart 2005 werd de Constitutional Reform Act 2005 afgekondigd, die onder meer het 
Judicial Commitee van het House of Lords loskoppelt van dat politiek orgaan en vervangt 
door een Supreme Court of the United Kingdom (geïnstalleeerd op 1 oktober 2009) en een 
duidelijker scheiding der machten organiseert; de Lord Chancellor verliest zijn gerechtelijke 
functies (en wordt louter minister van Justitie), die overgenomen worden door de President of 
the Courts of England and Wales; er komt een onafhankelijke commissie voor de voordracht 
van rechtersbenoemingen (Judicial Appointments Commission). Het bevat een vergelijkbare 
hervorming voor het gerechtelijk systeem van Noord-Ierland. 
 
7.1.2.  Politieke instellingen – staatsstructuur 
 
Groot-Brittanië kent traditioneel geen begrip "staat". "Land" is vooreerst een territoriaal 
begrip, maar ook de nationale gemeenschap. Daarbinnen zijn er instellingen met elk hun 
eigen positie; geen ervan kan pretenderen het land of de natie te zijn. De centrale overheid 
wordt benoemd als "de Kroon" (the Crown); meer concreet spreekt men ook van the 
government. Wel gebruikt men de term "United Kingdom (of Great Britian and Northern 
Ireland)" in internationale verhoudingen.  
 
De andere collectiviteiten, waaronder ook steden en gemeenten, zijn in beginsel groeperingen 
die zoals private organisaties aan het common law zijn onderworpen (beiden vallen onder de 
term "corporations"). 
 
Dit alles hangt samen met de verwerping van de absolute monarchie en de nadruk op de - 
weliswaar grotendeels ongeschreven - constitutie, dit ook al gaat men uit van de soevereiniteit 
van het parlement. 
 
We bespreken eerst de centrale instellingen op het niveau van het Verenigd Koninkrijk (1.) en 
vervolgens de positie van de deelgebieden (2.) 
 
7.1.2.1.   Verhouding tussen de machten 
 
Hoewel de constitutie van de overheid grotendeels ongeschreven is en geen supremacy heeft 
boven Acts of Parliament (zie verder) kan het V.K. toch een constitutionele monarchie 
worden genoemd, gebaseerd op een bepaalde vorm van scheiding der machten. 

7.1.2.1.1.  Wetgevende macht 
 
De wetgevende macht bestaat formeel uit twee takken: 
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- het parlement, dat bestaat uit het House of Commons1061 (Lagerhuis) en het House of Lords 
(Hogerhuis), en  
- de Koning(in).  
 
Het House of Commons, 659 leden, wordt voor 5 jaar rechtstreeks verkozen. Er is één 
afgevaardigde per district die wordt verkozen bij meerderheid van stemmen. Dit systeem 
zorgt voor een grote politieke stabiliteit en meestal ook een meerderheid voor één partij.  
 
Het House of Lords1062 bestaat traditioneel uit leden van de adel (hereditary peers), leden van 
de Anglicaanse Kerk (lords spiritual - waartegenover de andere lords dan Lords temporal 
heten) en zij die door de Koning(in) voor het leven worden benoemd (life peers); nu zijn er 
ca. 500 life peers. Sedert 1999 (House of Lords Act) is er een systeem van nog maar een 
beperkt aantal zetels voor leden van erfelijke adel (92 zetels) en de geestelijken (26 zetels). 
De 92 hereditary peers worden verkozen door de adel telkens er een sterft. Regelmatig zijn er 
voorstellen om die zetels volledig af te schaffen, en het Lagerhuis heeft een resolutie in die 
zin gestemd in maart 2007, maar anderzijds vinden weinigen het nuttig om een “gewone”, 
verkozen tweede kamer te hebben naast het House of Commons.  
 
To 30 september 2009 was er in het Hogerhuis ook een Judicial Committee dat het hoogste 
gerechtshof vormde en niet deelnam aan het wetgevende werk (zie verder bij de gerechtelijke 
organisatie). De volledige scheiding van beide instellingen door de oprichting van een 
Supreme Court (de genoemde Constitutional Reform Act 2005) trad in werking op 1 oktober 
2009. 
 
Beide kamers hebben wetgevend initiatiefrecht. Het uiteindelijke zwaartepunt ligt bij het 
House of Commons. De toestemming van het Hogerhuis is niet meer voor alle wetten vereist 
(bv. niet voor een money bill, een begrotingswet), en voor anderen kan het een wet enkel 
gedurende een jaar tegenhouden (dat is in recent jaren enkele malen gebeurd, onder meer de 
Hunting Act 2004 en de Sexual Offences Amendment Act 2000) 
 
Na goedkeuring van een Act of Parliament door het parlement is er nog een royal assent 
vereist. Het is een constitutionele gewoonte dat de koning(in) nooit weigert een wet te 
bekrachtigen. 

7.1.2.1.2.  Uitvoerende macht  
 
De uitvoerende macht (the Executive) heeft een aanzienlijke macht. Zij bestaat uit: 
- de Koning(in) (men spreekt van de Crown (kroon)),  
- de Privy Council (gelijkend op een advies- of kroonraad)1063 en  
- de Ministry (regering).  
 
De Eerste Minister (Prime Minister) wordt benoemd door de koning(in) en is in beginsel de 
leider van de grootste partij; de overige leden van de Ministry worden benoemd op voordracht 
van de Eerste Minister. 
 
De Ministry of regering in ruime zin bestaat uit ongeveer 100 ministers, staatssecretarissen, 
enz… (Ministers of the Crown Act 1975) en heeft als zwaartepunt het Cabinet dat bestaat uit 

                                                
1061 http://www.parliament.uk/commons/HSECOM.HTM 
1062 http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld/ldhome.htm 
1063 http://www.privy-council.org.uk/ 
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20 ministers en dat gelijkt op onze Ministerraad. De eerste minister heeft een zeer grote 
invloed en bepaalt in grote mate het beleid. De Minister van Justitie heet "Lord Chancellor" 
(en is tot de inwekringtreding van de Constitutional Reform Act 2005 ook nog voorzitter van 
het hoogse gerechtshof), de minister van Financiën "Chancellor of the Exchequer". De leden 
van de regering moeten uit het parlement komen. 
 
De Privy Council bestaat uit een afdeling wetgeving die zich bezighoudt met het maken van 
Orders in Council (= K.B.’s) (daar vallen Ministry en Privy Council voor een deel samen) en 
een afdeling rechtspraak die een rechtbank vormt: Het Judicial Committee dat bestaat uit 
rechters die ook zitting hebben in de Supreme Court (vroeger het Judicial Committee van het 
House of Lords). 
 
Tot slot is het van belang te wijzen op het Shadow Cabinet (schaduwkabinet). Dit is een soort 
tegenregering van de oppositiepartij(en). Voor elke minister is daar een ‘tegenminister’ van 
de oppositie. 

7.1.2.1.3.   Rule of law 
 
De scheiding der machten is niet radicaal doorgevoerd. Soms overlappen de machten mekaar 
(zo is de Lord Chancellor vooralsnog lid van de 3 machten), soms is de scheiding zeer strikt. 
Het Engelse recht wordt uiteindelijke beheerst door the Rule of Law, de idee van de rechtstaat, 
die onder meer het legaliteitsbeginsel omvat. 
 
Het Engelse recht kent formeel ook geen scheiding tussen publiekrecht en privaatrecht. Dat is 
een continentale scheiding, die bv. in de Franse traditie zeer sterk is uitgewerkt (en daar bv. 
heeft geleid tot aparte rechterlijke orden voor burgerlijke c.q. administratieve procedures). 
Een typisch kenmerk van de Engelse traditie is dat de bevoegdheid van de overheid inzake 
onroerend goed  nog steeds uitgedrukt wordt in termen van private eigendom: in theorie is de 
Kroon nog steeds eigenaar van alle gronden in het Verenigd Koninkrijk. 
 
De Engelse overheden zijn in beginsel onderworpen aan de regels van het common law 
(zowel rechtersrecht als statute law), behalve wanneer er een specifieke regel is die daarop 
een uitzondering maakt. Een bijzondere positie heeft wel de "kroon", die traditioneel juist 
boven het recht stond, maar langzamerhand ook aan de rule of law werd onderworpen (de 
"Crown under law" doctrine). 
 
7.1.2.2.   Devolutie en federalisme. 
 
Ten gevolge van de zgn. “devolution”, en met name de Scotland Act van 19981064, heeft 
Schotland terug een eigen rechtstreeks verkozen Parlement met verregaande wetgevende 
bevoegdheid en een eigen regering. Zij zijn voor alles bevoegd behalve voor datgene dat 
uitdrukkelijk is voorbehouden aan het Parlement in 'Westminster' (London). Dit omvat het 
grootste deel van het privaatrecht (met als belangrijkste uitzondering een reeks uniforme 
wetten op het gebied van handels- en economisch recht) en belangrijke delen van het 
besuursrecht (onderwijs, gezondheid, lokale besturen, transport, huisvesting, landbouw, 
milieu, delen van welzijn, enz.). Het grootste deel van de sociale zekerheid en het economisch 
beleid is wel Brits gebleven. 

                                                
1064 http://www.scotland-legislation.hmso.gov.uk/legislation/scotland/scotact.htm of 
http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts1998/19980046.htm. Sedert 1885 was er wel al een Scottish Office, een soort 
Ministerie voor Schotland met zekere administratieve bevoegdheden. 
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De devolution naar Wales is veel beperkter. Ingevolge Wales de Government of Wales Act 
19981065 is er sedert 1999 een National Assembly for Wales (NAfW, Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru) als orgaan met een verordenende bevoegdheid (er is dus formeel geen onderscheid 
tussen een Welsh parlement en een Welshe regering, maar binnen de Assembly zijn er wel 
een aantal minister verkozen). De wetgevende bevoegdheid is volledig bij het “federale” 
parlement van Westminster gebleven, dat dus zelf bepaalt hoeveel speelruimte het telkens 
geeft aan de NAfW. 
 
Engeland heeft geen eigen instellingen apart van die van het Verenigd Koninkrijk.  
 
Noord-Ierland heeft een eigen common law-systeem. Het had een eigen tweekamerparlement 
(Parliament of Northern Ireland)  en een autonome status van 1920 (opdeling van Ierland) tot 
1973 (opgeschort in 1972). Sinds 1973 bestond er in beginsel Northern Ireland Assembly (één 
kamer), maar het land werd vanaf 1974 rechtstreeks door de regering in London bestuurd en 
de Asemebly opgeschort. Door de Northern Ireland Act 19981066 ontstond er een nieuwe 
Northern Ireland Assembly met een bepaalde wetgevende bevoegdheid (in 1999 geïnstalleerd, 
in 2002 weer opgeschort; hoewel er verkiezingen zijn geweest in 2003 is het parlement 
sindsdien nog niet samengekomen). 
 
The Isle of Man maakt geen deel uit van het Verenigd Koninkrijk (personele Unie onder de 
Britse Kroon sedert 1765). Het heeft dus zijn eigen rechtssysteem en wetgevende organen, 
maar het recht is wel in beginsel het Engelse common law (hoogste orgaan is immers zoals 
voor andere overzeese gebieden de Privy Council van de Britse koningin, zie verder). 
 
De Kanaaleilanden (Jersey, Guernsey, Sark en Alderney) maken evenmin deel uit van het 
Verenigd Koninkrijk. Het zijn namelijk aparte heerlijkheden onderworpen aan de "Hertog van 
Normandië" (en dus de Britse koning(in) in de feodale hoedanigheid van hertog van 
Normandië) en als dusdanig "Crown dependencies". Het recht aldaar is in beginsel het oude 
Normandische gewoonterecht, zoals dat zich vanuit de feodaliteit heeft ontwikkeld (strikt 
genomen is het dus geen common law, al zijn er gelijkenissen). 
 
7.1.2.3.   Lokale besturen 
 
De lokale besturen hebben geen algemene autonomie, maar slechts de bevoegdheden die bij 
een hele reeks bijzondere wetten aan hen zijn toevertrouwd. Het gaat om corporations op 
territoriale basis, zoals er ook andere corporations zijn met bepaalde bevoegdheden en 
zelfbestuur, bv; de Universiteiten e.d.m. De werknemers van al die instellingen worden niet 
als ambtenaren beschouwd (enkel de Crown servants zijn dat traditioneel). 
 
Ook regionale besturen (d.i. regio’s binnen Engeland) hebben in recente jaren bevoegdheden 
gekregen. 
 
7.1.2.4.   Constitution 

7.1.2.4.1.   Begrip constitutie; geschreven en ongeschreven constitutie  
 

                                                
1065 http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1998/19980038.htm 
1066 http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1998/19980047.htm. 
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De fundamentele rechtsregels over de inrichting van de staat en zijn instellingen zijn 
grotendeels ongeschreven recht. In die zijn is de constitutie grotendeels een unwritten 
constitution.  
 
Doch de Engelse uitdrukkingen "Constitution" en "Constitutional law" verwijzen traditioneel 
veel minder naar de regels inzake de werking van de (politieke) instellingen, en vooral naar de 
regels en procedures inzake de bescherming van de openbare vrijheden van de burgers - de 
remedies tegen de overheid -, materies die op het continent ten dele worden geklasseerd als 
administratief recht. Rechtsregels op dat vlak zijn te vinden in een aantal traditionele 
basisdocumenten van constitutioneel recht, zoals de Magna Charta uit 1215, de Habeas 
Corpus Act 1679, de (English) Bill of Rights uit 1689, e.d.m. (zie hoger), en in de Human 
Rights Act 1998. Zij zijn ook te vinden in customs (gewoonten) en in het common law als 
rechtersrecht. 
 
Andere aspecten van de (politieke) instellingen beschouwt men minder als constitutional law, 
maar veeleer als constitutional convention: deze conventions worden niet zozeer als 
rechtsregels gezien, maar wel als gewoonen die tot het domein van de politieke wetenschap 
behoren. 

7.1.2.4.2.   Unentrenched constitution 
 
Kenmerkend is echter vooral dat geen van deze regels onttrokken is aan de "supremacy of 
parliament". Constitutionele regels kunnen zodoende gewijzigd worden door een gewone 
meerderheid in het parlement (“unentrenched constitution”). Er is geen normenhiërarchie 
tussen een grondwet en andere wetten. De stabiliteit van het politieke bestel berust dus niet op 
een formele hindernis tot wijziging ervan, maar op een consensus van een relatief homogene 
cultuur van de politiek betrokken klasse en een diepgewortelde aanhankelijkheid aan minstens 
bepaalde aspecten van de "aloude" Engelse constitutie. 
 
Ook ten aanzien van het Europees recht geldt formeel dat dit de rang heeft van een Act of 
Parliament. Wel worden de wetten tot ratificatie van de Europese verdragen zo uitgelegd dat 
ze een herroepbare bevoegdheidsdelegatie inhouden van de traditionele Britse aan Europese 
instellingen en dat de Europese regels voorrang hebben op andere Acts of Parliament zolang 
het Parlement er niet uitdrukkelijk van afwijkt en tegenin gaat. 
 
7.1.3.  Gerechtelijke organisatie en procedure1067 
 
7.1.3.1.  De rol van High Courts en Inferior Courts in het common law 
 
Het common law is zoals gezegd mede tot stand gekomen door de centralisatie van alle 
koninklijke rechtsmacht op één plaats (in Londen/Westminster). Daar bevond zich de High 
Court (koninklijke rechtbank van eerste aanleg) die in de loop der eeuwen stilaan de volledige 
rechterlijke bevoegdheid aan zich heeft getrokken (en de lokale rechtbanken heeft 
gemarginaliseerd). De procedureregels maakten wel dat zij uiteindelijk zeer weinig uitspraken 
moesten vellen en dus veel aandacht konden besteden aan de zaken die ze effectief 
beoordeelden.  
 

                                                
1067 Zie voor een goed leesbaar overzicht (zij het wel reeds uit 1975) R. DAVID, Le droit anglais, 3e uitg. PUF 
Parijs 1975, hst. II en III. Verder o.m. Pintens, p. 175-178. 
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Door hervormingen in de 19e en 20e eeuw (onder meer 1846 en 1917) komen vandaag het 
grootste deel van de zaken terug voor gedecentraliseerde rechtbanken (sinds 1846 de County 
courts, dan de Magistrates Courts, sinds 1971 ook de Crown Courts, e.a.), al is in theorie de 
High Court nog steeds mede bevoegd voor de meeste geschillen. 
 
Niettemin blijft er ook vandaag een belangrijk verschil in positie tussen de High Courts en de 
lagere rechtbanken. De lagere rechtbanken hebben als enige taak geschillen te beslechten, de 
High Courts hebben ook de bevoegdheid en macht om het recht verder te ontwikkelen. Bij dit 
laatste moet men voor ogen houden dat het totaal aantal rechters van de High Courts altijd 
zéér beperkt is gebleven en de bevoegdheids- en procedureregels van die aard zijn dat zij 
slechts in een zeer beperkt aantal zaken daadwerkelijk vonnissen.  
 
Een gevolg van het onderscheid is dat enkel beslissingen van de High Courts binding fcorce 
of precedent hebben (zie verder). 
 
De High Courts in London zijn vandaag internationaal bekeken nog steeds van wereldbelang 
voor de rechtsbedeling in aangelegenheden zoals zeevaart en luchtvaart, verkoop van 
grondstoffen, en verzekeringen. 
 
7.1.3.2.  De Senior Courts of England and Wales  
 
De zgn. Senior Courts zijn de volgende: 
 
a) de High Court of Justice. Deze bestaat uit 3 afdelingen:  
- de King’s/Queen’s Bench, met onder meer een sub-afdeling Admiralty Court (zeerecht), een 
Commercial Court, een Construction and Technology Court (voorheen Official Referees' 
Court genaamd) en een Administrative Court (of Crown Office List; vorderingen tegen de 
overheid); 
- de Family Division; 
- de Chancery Division. Deze heeft sub-afdelingen genaamd Companies Court, een 
Bankruptcy Court en een Patents Court.  
 
b) de Court of Appeal, binnen de Senior Courts georganiseerd; dit heeft een Civil division, 
met als voorzitter de “Master of the Rolls”, en een Criminal division, voorgezeten door the 
Lord Chief Justice of England. 
 
c) de Crown Court ; deze zijn in 1971 van het High Court afgesplitst ter vervanging van de 
Assizen door rechters van de High Court in andere steden); ze zetelt in 78 steden (de 
bekendste zetel van een Crown Court is de "Old Bailey" in Londen) en functioneert op een 
wijze vergelijkbaar met ons Hof van Assisen. De Crown Court heeft een gemengd statuut: als 
Hof van assizen voor indictable offences (zie verder) is het een Senior Court; als 
beroepsinstantie jegens de Magistrates Court en in zijn (beperkte) civiele bevoegdheden is het 
een inferior Court, onderworpen aan judicial review.  
 
Verder is er het Supreme Court (tot 30 september 2009 het (Judicial Committee van het 
House of Lords) als hoogste rechtscollege (zie verder). 
 
Behalve het Judicial Committee van het House of Lords werden de High Courts sedert 1971 
georganiseerd door de Court Service, onder verantwoordelijkheid van de Lord Chancellor 
(minister van justitie). 
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Opvallend is het beperkt aantal rechters: het Court of Appeal bv. bestaat uit 35 + 4 rechters. 
De High Court heeft 107 rechters in de Queen's Bench + 17 in de Chancery en 17 in de 
Family Division (Masters en Registrars niet meegeteld, zie verder), maar vele zaken worden 
niet door een echte High Court judge behandeld, maar door een Circuit judge of District judge 
zetelend in High Court (bv. echtscheidingszaken). 
 
7.1.3.3.  De lagere rechtbanken (Inferior Courts) 
 
De lagere rechtbanken zijn de volgende. 
 
a) de County Courts (ook genaamd "inferior courts of record"), een soort burgerlijke 
rechtbanken. Er zijn er 228 (vroeger  waren er zelfs meer, tot 328 in de jaren 1970). Ze zijn 
bemand door alleenzetelende beroepsrechters, zgn. circuit judges (omdat zij vaak meerdere 
rechtbanken bedienden). Daarnaast hebben ze een Registrar (vaak een deeltijdse solicitor), 
d.i. een griffier doch met ruimere bevoegdheden (bv. verlenen van verstekvonnissen). 
 
b) de Magistrates Court, een soort politierechtbank, die meestal zetelt met meerdere justice of 
the peace (JP's), lekenrechters en in overgrote meerderheid ook geen juristen; zij worden 
bijgestaan door een clerk, die normaal een jurist is (vaak ook een solicitor); soms (in de 
steden) gaat het om een voltijds - dus beroeps- magistraat (stipendiary magistrate). 
 
c) enkele andere bijzondere rechtbanken. 
 
d) de (administrative) Tribunals. Er zijn er een hele reeks (ca. 80), waarvan het Industrial 
Tribunal en het Employment Appeal Tribunal maar enkele voorbeelden zijn. Zij behandelen 
onder meer geschillen inzake inkomstenbelastingen, geestesstoornis, immigratie en sociale 
zekerheid. Hun positie en taak is vergelijkbaar met die van de Magistrates Courts, die immers 
ook bemand worden door mensen met ervaring die meestal geen juristen zijn, en een oordeel 
vellen over het al dan niet behoorlijk handelen van de verweerder. Een hervorming van de 
Tribunals is op komst (rapport-Leggatt 2001). 
 
e) Ook de kerkelijke rechtbanken, de zogenaamde ecclesiastical courts hebben nog een zeer 
beperkte bevoegdheid. 
 
In zekere zin kan men stellen dat de zaken die voor deze lagere rechtbanken komen 
traditioneel niet volwaardig gejuridiseerd worden, maar dienen te worden opgelost op basis 
van redelijkheid, verkeersopvattingen, gezond verstand: niet zozeer de strikte handhaving van 
het recht als wel de maatschappelijke rust en stabiliteit zijn daar het doel. 
 
7.1.3.4.  Rechtsgang in burgerlijke zaken: 
 
Het begrip burgerlijke zaken wordt hier in ruime zin gebruikt. Zo zijn administratieve 
geschillen nooit aan de gewone rechtbanken onttrokken (anders dan in Frankrijk). Wel zijn er 
een hele reeks gespecialiseerde administratieve rechtbanken (Tribunals). 
 
Eerste aanleg: De County Courts zijn bevoegd voor geschillen tot een bepaald bedrag 
(15.000 £) en geschillen van bepaalde soort (bv. huisvesting, consumentenkrediet). 
Daarboven en daarbuiten heeft men in beginsel de keuze tussen de County Courts en de High 
Court in Londen, behalve sommige geschillen die voor de High Court moeten worden 
gebracht (bv. vorderingen wegens personal injury boven 50.000 £, schadevergoeding wegens 
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laster of eerroof (libel & slander), e.d.). Voor sommige andere geschillen (alimentatie, 
sommige soorten vergunningen, burenhinder e.d.m.) zijn de Magistrates Courts bevoegd.  
 
De County Court zetelt naargelang het belang van de zaak met een District judge ("Smaal 
claims procedure") of een Circuit judge (doorgaans boven de 3.000 pond). De High Court 
zetelt met een alleenzetelend rechter, behalve voor sommige geschillen (met name 
vorderingen tot een bevel tegen de overheid). Behoudens enkele uitzonderingen (bv. laster, 
zaken van bedrog) is er géén jury. De keuze tussen County Court en High Court, waar ze 
mogelijk is, is in zekere zin een keuze tussen een minder of meer gejuridiseerde wijze van 
geschillenbeslechting; kiest men voor de High Court, moet men met een veel duurdere 
procedure rekenen; bovendien neemt de High Court de zaak slechts indien deze erin 
geïnteresseerd is, en kan ze deze anders doorverwijzen naar de County Court. 
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De gedinginleidende akte (statement of claim, tot voor enkele jaren heette die de writ of 
summons) is eigenlijk een bevel aan de verweerder om ofwel de vordering uit te voeren ofwel 
in rechte te verschijnen om zich daartegen te verweren. Bij verstek wordt de vordering in 
omzeggens alle soorten geschillen automatisch toegekend (en wordt het vonnis opgesteld 
door de Registrar, de griffier dus). Verzet kan dan alleen worden aangetekend indien men 
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zowel zijn verstek kan motiveren als zijn verweer ten gronde; indien het ontvankelijk wordt 
verklaard1068, wordt de procedure herbegonnen. 
 
Voor de High Court verloopt de procedure verder als volgt. Bij verschijning wordt er een 
Master aangesteld, die rechter is voor alle vragen betreffende de procedure van instaatstelling 
van de zaak (pre-trial). De Master kan ook bij de inleiding van de zaak, als de verweerder 
verschijnt maar geen verweer ten gronde voert, dadelijk de vordering toekennen. Partijen 
kunnen ook overeenkomen de Master de zaak ten gronde te laten beslissen. De instaatstelling 
is verder in beginsel een zaak van de partijen, zij het dat zij de Master nodig hebben om bv. 
een bevel tot overlegging van stukken (discovery order) te verkrijgen tegen de tegenpartij of 
een bevel tot beantwoording van bepaalde vragen. De Master zal ook proberen de eigenlijke 
behandeling tot het noodzakelijke te beperken, door bv. te verzoeken waar mogelijk het 
oproepen van getuigen te vervangen door het deponeren van geschreven 
getuigenverklaringen. Uiteindelijk wordt slechts een zeer klein aandeel van de zaken ook 
effectief behandeld door de High Court Judge1069.  
 
Voor de lagere rechtbanken golden andere regels; daar bestaat traditioneel ook de 
mogelijkheid een prejudiciële vraag te laten stellen aan een High Court (de zgn. case stated). 
Sedert 1999 gelden in beginsel dezelfde regels, en wordt de instaatstelling van de zaak 
eveneens geleid door een rechter. 
 
Het bestaan van een strafonderzoek is in beginsel geen grond tot opschorting van de 
burgerlijke procedure, maar de Engelse rechter heeft in het algemeen een ruime bevoegdheid 
om een procedure op te schorten wanneer hij dat nuttig acht, maar daarvan wordt maar heel 
zuinig gebruikt gemaakt. 
 
Hoger beroep: Het hoger beroep komt bij de eerstvolgende hogere rechter, bepaald door het 
statuut van de rechter.  
 
Voor het Court of Appeal (civil division) komen dus alleen beroepen tegen beslissingen van een High Court 
judge (zij het zetelend in het High Court, dan wel zetelend in een Crown Court of County Court). Tegen 
beslissingen van een Master, tegen andere beslissingen van de County Courts en tegen burgerlijke beslissingen 
van Magistrates Courts komt het hoger beroep normaal bij de High Court, divisie Divisional Court 1070. Tegen 
beslissingen van een district judge komt men normaal bij een Circuit judge.  
 
In  bepaalde geschillen is er een minimumgrens voor beroep; sedert 1999 is hoger beroep 
geen algemeen recht meer, maar is toelating van ofwel de eerdere rechter ofwel de 
beroepsrechter vereist. Beroep wordt aangetekend door aan de eerste rechter te vragen "to 
state a case for the opinion of the High Court", d.i. het dossier op te maken en door te zenden 
naar de beroepsinstantie. 
 
Traditioneel is het hoger beroep eerder beperkt (cfr. supra de “writ of error”, in beginsel 
alleen voor rechtsvragen). Sedert 1875 gaat  het wel om een "appeal", en dus in beginsel een 
nieuwe behandeling van de zaak; in de praktijk wordt in zaken die traditioneel "common law" 
waren en geen equity (en waar voordien geen appeal bestond maar alleen een review of 
errors), echter zelden teruggekomen op beslissingen inzake de feiten. Wordt de eerste 
beslissing ongedaan gemaakt, dan spreekt men van een "reversal".  

                                                
1068  door de Registrar, of indien deze weigert in beroep door de voor de beoordeling daarvan bevoegde rechter. 
1069 Bv. in 1995 in de Queen's Bench slechts 1520 zaken op meer dan 31.000 writs. 
1070  Voor 1934 kwam het beroep tegen County Courts altijd voor de Divisional Court. Hoe dan ook blijft hoger 
beroep tegen beslissingen van County Courts zeldzaam. 
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Bij beroep tegen beslissingen van een administratieve Tribunals gaat het om een revisie 
(review), waarvan de omvang nader bij wet wordt bepaald. 
 
 
Hoogste aanleg: Supreme Court; zie verder.  
 
Opm. Soms kan men van de High Court de Court of Appeal overslaan en dus rechtstreeks 
naar het Supreme Court als het gaat om een fundamentele rechtsvraag (= leap frog). 
 
7.1.3.5.   Rechtsgang in strafzaken 
 
Opvallend is dat een strafvordering in Engeland in beginsel door elke burger kan worden 
gestart voor de rechtbank (private prosecution, nu geregeld in Section 6 of the Prosecution of 
Offences Act 1985). In de praktijk geschiedt dit bijna uitsluitend door de politie (die in 
beginsel een lokale instelling is en als dusdanig eigenlijk pas bestaat sinds 1829) en enkele 
andere openbare instellingen of ambtenaren (bv. een public health inspector, the Serious 
Fraud Office, de Douanedienst, het Department of Trade and Industry of een lokale 
overheid). Private strafvordering komt evenwel terug op gezien de verbeurdverklaarde 
goederen (op grond van Proceeds of Crime Act) in geval van veroordeling aan de vervolgende 
partij toekomen1071. 
 
Voor het strafrechtelijk onderzoek beschikt de politie traditioneel over weinig prerogatieven 
(de bevoegdheden inzake bewijsverzameling werden uitgebreid door een wet van 1984). Gaat 
het om een "arrestable offence", dan kan de beschuldigde in beginsel gearresteerd worden 
zonder rechterlijk arrestatiebevel (warrant) (dat moet dan wel onmiddelijk nadien worden 
aangevraagd), maar ook dat is iets wat in beginsel elke burger kan - alleen zal de 
aansprakelijkheid bij onterecht arrest een stuk strenger zijn. De politie is ook verplicht om de 
verdachte te waarschuwen zodra deze in verdenking is. 
 
Eens de zaak aanhangig is gemaakt, meestal door de politie, wordt de strafvervolging sinds 
1985 in beginsel wel niet meer gevoerd door de politie, maar overgenomen door de juristen 
van de in 1985 (door de Prosecution of Offences Act) opgerichtte Crown prosecution Service 
(die de strafvervolging ook kunnen staken); het gaat hierbij wel nog steeds om advocaten 
aangesteld door de CPS. Voorheen stelde de politie in beginsel zelf gewoon een advocaat aan. 
 
De benadeelde kan zich anders dan in België géén burgerlijke partij stellen in de 
strafprocedure. Wel kan de openbare aanklager een “order for compensation in favour of the 
victim” vorderen; de schadelijder kan dit suggereren aan de openbare aanklager.  Ook kan hij 
na de veroordeling een aanvraag tot vergoeding indienen bij het Criminal Injuries 
Compensation Fund. 
 
Eerste aanleg: alle strafzaken beginnen bij de Magistrates Court door een committal (initiële 
strafvervolging). De meeste strafzaken worden ook door die rechtbank beslecht (ca. 98 %)1072. 
Dit is het geval voor alle zgn. petty offences ook genaamd non-indictable offences (in het oude 
                                                
1071 [2014] EWCA Crim 52, R. (Virgin Media Ltd) and Munaf Ahmed Zinga, 
http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Crim/2014/52.html. 
1072 In 1999 werden voor de Magistrates Court 1.885.000 zaken ingeleid; 72.000 werden doorverwezen naar de 
Crown Courts, 19.000 onmiddellijk gestaakt. Van de door de Magistrates Court zelf behandelde 1.793.000 zaken 
waren de helft verkeerszaken. Tegen ongeveer 14.000 beslissingen van de Magistrates Court was er beroep bij 
de Crown Courts. 
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recht misdemeanours genaamd). Onder de wet van 1978 dient ook deze rechtbank zijn 
beslissingen te motiveren. Zware misdrijven (indictable offences, in het oude recht felonies 
genaamd) worden onder bepaalde voorwaarden, zo ze niet manifest ongegrond lijken, 
doorverwezen naar de Crown Court. Deze doorverwijzing is de "indictment". Voor een reeks 
misdrijven is "either way" possible, d.i. kan de Magistrates Court de zaak zelf behandelen dan 
wel doorverwijzen.  
 
In vele gevallen kan de beschuldigde, door schuldig te pleiten, de zaak bij de Magistrates 
Court houden (met als voordeel dat de maximumstraffen die deze kan uitspreken beperkter 
zijn; de de Magistrates Court kan max. 6 maanden gevangenisstraf uitspreken, en bij 
samenhang tussen meerdere misdrijven max. 1 jaar). Het schuldig pleiten, "pleading guilty" 
wordt louter als een processueel standpunt gezien en houdt geen bekentenis in; het wordt vaak 
met een lagere straf beloond (anders dan in de VS wordt er wel niet met de rechter of 
procurerur "onderhandeld" over de straf die hij in het ene dan wel andere geval zou 
toepassen).  
 
Wordt de zaak niet behandeld door de Magistrates Court, dan speelt deze laatste de rol van 
een "Kamer van inbeschuldigingstelling" voor de Crown Court en beslist zij ook over 
voorlopige hechtenis van de verdachte (of vrijlating op "borgtocht" (bail), dit alles in de zgn. 
preliminary hearing (een openbare zitting). De eiser is verplicht om dan reeds al zijn 
argumenten voor de strafvordering op tafel te leggen, de verweerder kan er zich toe beperken 
onschuldig te pleiten en zijn argumenten voor te behouden voor de eigenlijke procedure voor 
de Crown Court. 
 
De Crown Court - vergelijkbaar met ons Hof van assisen, dat gekopieerd is van dat model - 
zetelt met een jury (van 12 leden) zodra de beschuldigde onschuldig pleit. Naargelang de aard 
(ernst) van het misdrijf zetelt daarbij een High Court judge of een Circuit judge. De rechter 
blijft passief in dat geding; zo bv. geschiedt het verhoor van partijen en getuigen ook hier 
uitsluitend door de advocaten (vgl. infra adversarial system). Tot in 1967 kon de jury enkel bij 
unanimiteit beslissen, sindsdien is de regel versoepeld (en kan men schuldig verklaard worden 
met 10 stemmen van de 12). 
 
NB. Er is ook nog een Coroner's Court die beslist over de doodsoorzaak wanneer iemand een onnatuurlijke of 
verdachte dood sterft. 
 
Beroep: beroep tegen beslissingen van de Magistrates Court is in beginsel mogelijk bij de 
Crown Court (zeldzaam). Tegen beslissingen van de Crown Court kan ook beroep worden 
aangetekend bij de Court of Appeal (iets frequenter, gezien het groter belang van de zaak), zij 
het dat toestemming vereist is van de ene of de andere Court.  
 
Tegen uitspraken van de Magistrates Court en de Crown Court kan een voorziening op 
rechtspunten worden ingesteld bij een afdeling van de High Court of Justice (de Queen’s 
Bench die in dat geval “Divisional court" wordt genoemd). Daartoe wordt aan de Magistrates 
Court gevraagd "to state a case for the opinion of the High Court", d.i. het dossier op te 
maken en door te zenden naar de beroepsinstantie.  
 
Verder is er tegen de beslissingen van de High Court in strafzaken een beroepsmogelijkheid 
bij de Court of Appeal, in beginsel enkel voor rechtsvragen. 
 
Hoogste aanleg: Tegen beslissingen van de High Court zowel als Court of Appeal kan een 
voorziening op rechtspunten ingesteld worden bij het Supreme Court. 
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7.1.3.6.   Top van de piramide: Supreme Court (en Privy Council) 
 
Tot op heden kent het V.K. twee hoogste rechtscolleges, die beiden opgericht werden in de 
schoot van een politiek orgaan: het Supreme Court (dat immers tot 30 september 2009 een 
Committee was van het House of Lord)  en het Judicial Committee van de Privy Council. 
 
Tot 30 september 2009 ging het wat het eerste betreft om een beroep bij het Judicial 
Committee of the House of Lords, dat technisch gesproken nog steeds een verzoek was aan de 
koningin opdat de beslissing "be reviewed before Her Majesty the Queen in her Court of 
Parliament". De zaak werd behandeld door het Judicial Committee, dat bestond uit de "Lords 
of Appeal in Ordinary" en eventuele andere Lords met rechterlijke ervaring1073. Ingevolge de 
Constitutional Reform Act 2005 werd het Supreme Court afgescheiden van het House of 
Lords; het nam de taken over van het Appellate committee van de House of Lords over en ten 
dele ook van het Judicial Committee van de Privy Council (met name de 
bevoegdheidsconflicten).  

7.1.3.6.1.  Supreme Court of the UK 
 
Het Supreme Court bestaat in beginsel uit 12 rechters ("Justices of the Supreme Court") en 
zetelt in Middlesex Guild Hall: het kan andere Senior judges oproepen om mee te zetelen. 
Normaal zetelen er in een zaak 5 Law Lords. 
 
Bij het Supreme Court kan men in beroep kan gaan tegen beslissingen van de Court of 
Appeal, dan wel beslissingen van de Divisional Court-afdeling van de High Court (d.i. de 
afdeling die in hoger beroep uitspraak doet tegen beslissingen van Crown Courts en 
Magistrates Courts).   
 
Het is een beperkte toegang: het beroep wordt maar behandeld met toestemming van ofwel 
het rechtscollege waartegen beroep ofwel van het Supreme Court zelf, en die toestemming 
wordt slechts gegeven in geval het gaat om een "point of law of public importance". Het 
Supreme Court kan ten gronde het verzoek verwerpen, de beslissing hervormen, of de zaak 
terugverwijzen, maar het laatste is uiterst zeldzaam. De beslissing heeft formeel de vorm van 
een "Order" van het Supreme Court, gericht aan de rechtbank a quo.  
 
Opm. Soms kan men van de High Court de Court of Appeal overslaan en dus rechtstreeks 
naar het Supreme Court als het gaat om een fundamentele rechtsvraag. (= leap frog) 
 
Het hoogste hof van Schotland is de Court of Session1074 en daartegen kan men in burgerlijke 
zaken nog in beroep bij het Supreme Court (niet in strafzaken), althans zolang het Schotse 
parlement dat niet afschaft.  
 
Ook tegen de Court of Judicature in Northern Ireland (vroeger genaamd Supreme Court of 
Northern Ireland) kan men nog in hoogste beroep naar het Supreme Court. 

7.1.3.6.2.  de Privy Council. 

                                                
1073 Zie http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld/ldjudinf.htm. Buiten de Lords of appeal in 
ordinary mogen namelijk ook andere leden van het House of Lords deelnemen aan de zaak, indien zij rechter 
geweest zijn of barrister met meer dan 15 jaar ervaring. 
1074 http://www.scotcourts.gov.uk/session/session.htm 
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Het Judicial Committee van de Privy Council was tot 30 september 2009 de hoogste 
rechtbank in vier domeinen: 
- de hoogste instantie tegen beslissingen van de kerkelijke rechtbanken (ecclesiastical courts). 
Dit komt omdat de Koning(in) nog steeds het hoofd is van de Anglicaanse Kerk.  
- een soort hof van cassatie voor de vroegere kolonies voor zover zij dit niet afgeschaft 
hebben (bv. afgeschaft in Australië (1986), Canada (1949), Maleisië (1985), Singapore 
(1994), Nieuw-Zeeland (2003))1075. In 2011 verloor het zijn jurisdictie in laatste aanleg over 
Barbados, Belize en Guyana aan het Caribbean Court of Justice1076. 
- Verder vervult ze ook deze functie voor een reeks administratieve rechtbanken (voor andere 
is er een beroep bij de High Court), met name inzake tuchtrecht voor medische en 
vergelijkbare beroepen, en geschillen inzake Visitatie van de Universiteiten. 
- Sinds de devolutie van bevoegdheden naar Schotland, Noord-Ierland en Wales in 1998, 
beslist de Privy Council ook over de daaruit voortvloeiende bevoegdheidsconflicten. 
 
De laatste bevoegdheid is sinds 1 oktober 2009 overgegaan op het Supreme Court. 
 
De samenstelling ervan overlapt grotendeels met die van het Judicial Committee of the House 
of Lords, met daarbij in zaken van overzee ook een rechter van overzee. 
 
De Privy Council oordeelt officieel door middel van een advies aan de Kroon. 
 
7.1.3.7.  Procesrecht 

7.1.3.7.1.  De gevolgen van het jurysysteem. 
 
Historisch is de juryrechtspraak zeer belangrijk. Nu heeft ze echter in burgerlijke zaken geen 
belang meer (anders in de VS). 

 
De jury beïnvloedde wel de structuur van het proces in twee fazen (zoals het Romeinse recht).  

 
a) De pre-trial (in straf- en burgerlijke zaken) gaat vooraf aan de trial (de eigenlijke 
rechtszitting die gebeurt in één zitting zoals bij ons in het strafproces) In Engeland is de pre-
trial in beginsel een zaak van de partijen (de eiser, vroeger plaintiff genaamd en nu claimant) 
en de verweerder (defendant)), bij betwisting onder controle van de Master. Zo kan men aan 
de Master een disclosure vragen (vroeger een discovery order; bevel tot overlegging van 
stukken) wanneer de tegenpartij deze niet vrijwillig voorlegt. De mogelijkheid overlegging te 
vorderen is ruimer dan bij ons (zij het minder ruim dan in de VS, waar echter fishing 
expeditions mogelijk zijn, waarbij men omzeggens bij iedereen stukken kan opvragen naar 
goeddunken). Men kan op voorhand getuigen verhoren. Pleadings zijn geen pleidooien, maar 
conclusies die tussen partijen worden uitgewisseld; zij moeten maken dat het resterende 

                                                
1075 De Privy Council is behalve voor de gebieden die onder het Verenigd Koninkrijk ressorteren (Crown 
dependencies, nl. Kanaaleilanden en Man, en British Overseas Territories) nog bevoegd voor beroep in laatste 
aanleg tegen beslissingen uit volgende dominions (landen die de Engelse koningin als staatshoofd hebben) 
Antigua & Barbuda, Bahamas, Grenada, Jamaica, Nieuw Zeeland, St. Christopher (Kitts) & Nevis, Saint Lucia, 
Saint Vincent & the Grenadines, en Tuvalu, en uit volgende republieken: Trinidad & Tobago, Dominica, Kiribati 
(enkel grondwettelijke vragen) en Mauritius. Daarnaast treedt de Privy Council nog op als adviserend 
rechtscollege voor de sultan van Brunei. 
1076  http://www.caribbeancourtofjustice.org/ 
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geschil nauwkeurig wordt afgebakend; sinds 1999 worden ze statements of case en 
particulars of pleadings genoemd. 
 
b) Trial is een geconcentreerde mondelinge behandeling, zoals bij ons in strafzaken (de 
burgerlijke procedure is bij ons gemengd schriftelijk/mondeling en niet noodzakelijk 
geconcentreerd, aangezien bewijsinstructiemaatregelen niet ter zitting worden uitgevoerd, bv. 
getuigen niet ter zitting worden gehoord). Traditioneel verloop de zitting als volgt: 

- een opening speech van de advocaat van de eiser; 
- het verhoor van de door de eiser opgeroepen getuigen (m.i.v. deskundigen), eerst door de 
advocaat van de eiser (examination in chief), dan door die van de tegenpartij (cross-
examination) 
- het verhoor van de door de verweerder opgeroepen getuigen (m.i.v. deskundigen), 
opnieuw eerst door de advocaat van de verweerder (examination in chief), dan door die 
van de eiser (cross-examination); men kan dus niet gewoon verwijzen naar het 
bewijsmateriaal dat in de pre-trial zou zijn verzameld – het bewijs moet ter zitting worden 
geleverd; 
- voorlezing van de verklaringen van getuigen waarover partijen akkoord gingen ze niet in 
persoon te laten verschijnen 
- closing speeches van beide advocaten. 
Advocaten worden geacht rechtsvragen niet uitvoerig te behandelen: dat zou erop 
neerkomen de rechters de les te spellen. 

 
Ook veel bewijsregels zijn ontstaan door de aanwezigheid van een jury, met name de 
bewijsuitsluitingsregels, bv. de uitsluiting van hearsay evidence. 

7.1.3.7.2.   Adversarial system 
 

In de Angelsaksische wereld is er een sterk geloof in procedural justice. Dit komt er op neer 
dat men sterk gelooft in het feit dat men  tot de juiste oplossing komt als men de juiste 
procedure maar volgt. Die procedure stelt beide partijen op voet van gelijkheid tegenover 
mekaar. De rechter blijft passief. Het is een adversarial process; de rechter is procedureel een 
stuk passiever dan de continentale rechter, die in de ogen van een common lawyer 
“inquisitoriaal” werkt. 

 
Zo zijn rechters traditioneel niet bevoegd om zelf bewijsmaatregelen te bevelen. In Engeland 
mag de rechtbank sedert 1910 niet meer uit eigen initiatief getuigen verhoren.  
 
Dit adversarial system geldt niet enkel voor de burgerlijke procedure, maar ook voor de 
strafprocedure. 

 
Een zekere verandering in de burgerlijke procedure kwam er wel door de inwerkingtreding 
van de “Civil procedure Rules 1998” in 19991077 (na een hervormingsrapport van Lord 
Woolf). Zo bestonden er inzake deskundigenonderzoek voordien enkel partijdeskundigen; 
onder de nieuwe regels wordt de aanstelling van een gemeenschappelijke expert (joint expert) 
aangemoedigd en hebben alle experten verplichtingen jegens de rechtbank (als helpers van het 
gerecht) en niet zoals voorheen uitsluitend jegens de partij die hen aangesteld heeft. Sedert de 
invoering van de nieuwe procedureregels is het aantal nieuwe zaken merkelijk gedaald. 

7.1.3.7.3.   Opstellen van procedureregels 
                                                
1077 Te vinden op http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/ 
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Traditioneel worden de regels van procedure door de rechtbanken zelf opgesteld (en niet door 
de wetgever). In 1875 heeft de wetgever als bijlage bij de Judicature Acts de "Rules of the 
Supreme Court" (RSC) gehomologeerd, die sindsdien talloze malen zijn aangepast (het zgn. 
White Book, als onderscheiden van het Green Book dat de County Court Rules omvat). Nu 
regelen de Civil Procedure Rules (CPR) de procedure voor zowel High Court als County 
Courts als Civil Division van het Court of Appeal. De procedure bij het House of Lords wordt 
geheel bepaald door de Judicial Standing Orders en de Practice Directions van het House of 
Lords zelf. 
 
7.1.3.8.   Juridische beroepen 
 
De juridische beroepen zijn veel minder gescheiden dan in de continentale landen, in die zin 
dat personen gemakkelijker van het ene naar het andere beroep overstappen. Rechter wordt 
men meestal pas op latere leeftijd, na een andere carrière, bv. als advocaat. Het is dus zeker 
geen soort ambtenarencarrière zoals op het continent. Er zijn weinig rechters, maar ze zijn 
goed betaald en goed met medewerkers omringd. 
 
Wel is er een scheiding tussen de solicitors en de barristers: 
- solicitors zijn de gewone praktijkjuristen (die ook veel werk doen dat bij ons door notarissen 
e.d. wordt verricht); zij zijn in beginsel lid van de Law Society. 
- barristers, die i.t.t. onze advocaten enkel optreden voor de centrale rechtscolleges, en dit in 
opdracht van de sollicitor van de kliënt. Qua werkwijze is dit vergelijkbaar met onze cassatie-
advocaten. Om barrister te worden moet men in theorie zelfs geen diploma hebben, maar wel 
een praktijkopleiding in de “Inns of Court”. Er zijn 4 van die Inns, die in zekere zin "Clubs" 
van advocaten zijn, waar ze ook hun kantoren hebben en hun clublokalen (en waar ook de 
oud-barristers deel van blijven uitmaken, ook nadat zij rechter zijn geworden). Vandaag 
hebben omzeggens alle barristers wel een universitaire opleiding, zij het niet altijd als jurist. 
De barristers zijn georganiseerd in de Bar Council (Raad van de Orde van de balie). 
 
Daarnast zijn er nog aanverwante beroepen, elk met hun eigen corporatie, zoals de Faculty 
office (een soort notarissen, maar het meeste notarieel werk wordt door solicitors gedaan), de 
Licensed Conveyancers (makelaars in ornoerende goederen die ook sommige acitivteitne 
verrichten van onze notarissen), en de Legal Executives. In uitvoering van de nieuwe Legal 
Services Act 2007 zal er een Legal Services Board worden opgericht die een (marginaal) 
toezicht houdt op de diverse beroepscorporaties. 
 
Het Engelse recht kent geen openbaar Ministerie zoals wij. Het strafonderzoek staat onder 
leiding van de politiecommissaris. Pleidooien voor de aanklager worden door advocaten 
gehouden (zie hoger de proecure in strafzaken). 

 
7.1.4.  Grondrechten 
 
Vele klassieke grondrechten zijn te vinden in oude constitutionele documenten, van de Magna 
Charta tot de Habeas Corpus Act 1679 en de Bill of Rights van 1689. 
 
Engeland heeft het EVRM vrij vroeg geratificeerd (1952), maar door de dualistische 
opvatting over het internationaal recht1078 had het EVRM géén rechtstreekse werking en 

                                                
1078 Door het House of Lords bevestigd in 1991 in het arrest Brind v Secretary of State for Home Department. 
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diende het bij wet te worden ingevoerd in het interne recht (wat in 1998 gebeurde na enkele 
veroordleingen van het VK door het EHRM). 
 
In beginsel heeft deze wet geen hogere rang dan elke andere wet, en kan er dus door elke 
latere wet afbreuk aan worden gedaan. Er wordt echter algemeen aanvaard dat de wetgever na 
de afkondiging van de Human Rights Act 1998 vermoed moet worden géén afbreuk te hebben 
willen doen aan de bepalingen daarvan, tenzij dit uitdrukkelijk blijkt. Bovendien heeft de 
Human Rights Act een soort référé législatif ingevoerd, waarbij de kwestie van strijdigheid 
van een wet met de grondrechten onder de aandacht van het parlement wordt gebracht. 
 
Bij dit alles mag men echter niet vergeten dat de Britse staatsopvatting de grondvrijheden niet 
als afgeleid van de staat beschouwd, maar omgekeerd de overheid als een instrument ter 
verzekering van die vrijheden: "The law of the constitution, the rules which in foreign 
countries naturally form part of a constitutional code, are not the source but the consequence 
of the rights of individuals, as defined and enforced by the courts" (Dicey1079). 
 
7.1.5.  Rechtsbronnen 
 
Vergeleken met het continentale recht kent het Engelse géén systematische theorie van de 
rechtsbronnen noch een systematische hiërarchie der normen. Aangezien er nooit een echte 
codificatie is geweest is het oude recht ook nooit “en bloc” afgeschaft. Alle niet afgeschafte 
rechtsregels blijven tot op vandaag gelden1080, althans tot aan de officiële “limit of legal 
memory”, nl. de kroning van Richard I op 3 september 11891081. 
 
7.1.5.1.   Tradition (case law), de rechtspraak 
 
De allereerste rechtsbron is de common law traditie (common law s.s. en equity, nl.  Tradition 
embodied in the precedents. Het gaat concreet om de precedenten uit common law en equity 
rechtspraak; ook ecclesiastical law en merchant en maritime law zijn daarin opgeslorpt 
geraakt. De rechtspraak van administratieve rechtbanken wordt niet geacht deel uit te maken 
van deze traditie (en heeft dus geen binding force of precedent, cf. infra).  
 
De belangrijkste kenmerken van deze rechtsbron zijn de volgende. 

7.1.5.1.1.  Aard van de regels: remedies precede rights (action oriented) 
 

De traditie is sterk beïnvloed doordat het recht gevormd werd vanuit de forms of action 
(writs) (pas afgeschaft in 1852). Men redeneert sterk van rechtsgevolgen naar voorwaarden, 
de subjectieve rechten zijn het resultaat van een reflex van de remedies. 
                                                
1079 Albert Venn Dicey, 1835-1922, hoogleraar te Oxford vanaf 1882 en later aan de ; constitutionalist die sterk 
de eenheid van het recht verdedigde tegen de opsplitsing in bv. publiekrecht en privaatrecht. 
1080 Zo werd Roger Casement (een Ierse opstandeling) nog in 1916 ter door veroordeeld en opgehangen op basis 
van de Statute of Treasons uit 1352. 
1081 Deze regel gaat voort op de invoering van de verjaring van alle rechten van voor die datum, welke werd 
ingevoerd door het Statute of Westminster–I uit 1275 en de Statutes of quo warranto uit 1289-90. Dit is 
interessant, want het komt erop neer dat rechtsregels tot dan gezien werden als rechtsbegrondende feiten die 
konden verjaren. Nadien konden rechtsregels niet meer tenietgaan door verjaring (wel door onbruik, afschaffing 
of wijziging), aanspraken wel. De termijn van meer dan 85 jaar was niet abnormaal, omdat inzake onroerend 
goed getuigenis niet alleen werd aanvaard van wat men zelf gezien had, maar ook wat men gehoord had van zijn 
vader die het zelf gezien had. Zie R.V. VAN CAENEGEM, European Law in the Past and the Future, 
Cambridge UP 2002, p. 10-11, met verw. F. POLLOCK & F.W. MAITLAND, The history of English law before 
the time of Edward I, in de 2e uitgave (Cambridge 1968) I, 168. 
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Zo betekent the uitdrukking "legal system" in Engeland niet zoiets als rechtssysteem of 
rechtsorde, maar wel het gerecht, het jurisdictionele. Het begrip rechtsorde is het common law 
veeleer vreemd, in het bijzonder de idee dat de rechtsorde volledig zou zijn en voor elke 
situatie een oplossing heeft. Het common law is immers het geheel van remedies die een 
welbepaalde instelling (nl. de koninklijke rechtbanken) biedt, het andere valt in beginsel 
buiten "the English legal system". 

7.1.5.1.2.  Inductief karakter 
 

De redeneerwijze is sterk inductief vergeleken met die van de continentale rechter: 
- In de continentale rechtspraak redeneert men in wezen deductief, vanuit een regel. Is er geen 
regel, dan past men analogie toe door een meer bijzodnere regel te gaan veralgemenen en 
deze dan toe te passen op het analoge geval. Het gaat om een drietermen-syllogisme of 
subsumptie.  
- In de Anglo-Amerikaanse wereld gaat men in beginsel geen regel toepassen maar een 
precedent; men redeneert from case to case. Men gaat de regel die men in een vroegere case 
leest naar analogie gaan toepassen op de huidige zaak, of juister nog: men gaat in de huidige 
zaak een concrete regel formuleren die analoog is aan de regel uit het precedent. Het gaat niet 
om een subsumptie of syllogisme maar veeleer een soort metafoor: de nieuwe geformuleerde 
regel staat in dezelfde verhouding tot de ratio decidendi van een vorige zaak als de feiten van 
de nieuwe zaak staan tegenover de feiten van het precedent. De in de vorige zaak gebruikte 
formulering wordt dus in beginsel niet los van zijn context aangewend. 

 
De "regels" hebben dan ook vaak de naam van de zaak waarin ze eerst tot uiting kwamen, bv. 
"rule in Pinnel's case", "Mareva injunction" (nu "freezing order" genoemd), “Anton Piller 
order”, enz. 

7.1.5.1.3.  Stare decisis: de bindende kracht van precedenten 
 

De huidige regels inzake gebondenheid van de rechter aan de precedenten van common law 
dateren uit de tweede helft van de 19de eeuw (vroeger waren ze minder strikt)1082. Ze kunnen 
als volgt worden samengevat. 

 
- In welke materies geldt de binding force of precedent ? 
 
Stare decisis is een kenmerk van het common law (inb. equity). Dit betekent dat rechters 
enkel gebonden zijn aan precedenten voor zover die precedenten uitspraak doen over common 
law, en dus niet aan precedenten van rechtbanken die daarover in beginsel geen uitspraak 
doen (zoals administratieve rechtbanken). Ook de equity is verstard tot een traditie "almost as 
rigid" als de common law. Vandaag oordeelt de rechter in equity allang niet meer naar 
billijkheid (tenzij in de mate waarin er een regel is die bepaalt dat bepaalde zaken nog steeds 
naar billijkheid worden beoordeeld, zoals sommige vage normen). Ook daar geld dus stare 
decisis. 

 
- Wie is aan wiens beslissingen gebonden ?  

                                                
1082 Zie o.m. H.J. BERMAN & C.J. REID jr., “The transformation of English legal science: from Hale to 
Blackstone”, 45. Emory LJ 1996, 448 v. Ze citeren Chief Justice Vaughan van de Court of Common Pleas die in 
1673 nog stelde: “If a judge conceives a judgement given in another Court to be erroneous, he being sworn to 
judge according to law, that is, in his conscience, ought not to give the like judgement”. 
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Alle rechters zijn gebonden door precedenten van het hogere niveau. Het Court of Appeal is 
in beginsel ook gebonden aan zijn eigen precedenten in burgerlijke zaken, behalve in 
bijzondere gevallen1083. Hetzelfde gold voor het House of Lords, doch in 1966 verklaarde het 
House of Lords in een "Practice Statement" dat het zichzelf niet meer gebonden acht aan de 
eigen precedenten. Het House of Lords kan dus een eerder precedent "overrulen", maar is in 
de praktijk tot op vandaag nog nooit afgeweken van zijn eigen rechtspraak1084. 
 
Het is een misverstand te menen dat de Engelse rechter zichzelf meer als rechtsscheppend zou 
beschouwen als de continentale rechter. De Engelse rechter acht zich evenzeer gebonden aan 
de traditie van precedenten als de continentale rechter aan de wet. Officieel schept de rechter 
geen recht meer, maar vindt hij alleen maar het recht dat al sinds mensenheugenis geldt. In die 
zin zijn zijn uitspraken even "retro-actief" als die van traditionele continentale rechtscolleges 
(zie hoger bij Frans recht). 

7.1.5.1.4.  Stare decisis: hoe omgaan met precedenten1085 
 
Net zoals het simplistisch is te denken dat continentale rechters gewoon de wet toepassen 
door middel van een syllogisme, is het simplistisch te denken dat common law rechters 
mechanisch precedenten toepassen. Wel is het zo dat net als de Franse rechter de Engelse 
rechter doet alsof hij geen recht schept, maar enkel het reeds bestaande recht vindt (in casu in 
precedenten, in Frankrijk in de wet). 
 
Allereerst kan men een onderscheid maken tussen de ratio decidendi en het obiter dicta van 
een vonnis. Dit komt erop neer dat er een verschil wordt gemaakt tussen binding force en 
persuasive force tussen delen van de tekst van voorgaande vonnissen. De rechter kan dus 
binnen een zekere marge bepalen waar hij wel en niet aan gebonden is. Het onderscheid 
tussen wat ratio decidendi is en wat slechts obiter dictum wordt niet door de rechter gemaakt 
die de uitspraak doet, maar wordt nadien gemaakt door de rechter die met dat precedent 
rekening moet houden. 
 
Vervolgens kan men ook aan de gebondenheid van een precedent ontsnappen door te stellen 
dat de feiten van de huidige zaak niet overeenkomen met de feiten van het voorgestelde 
precedent. Dat noemt men dan distinguishing on the facts. Advocaten zullen proberen aan te 
tonen dat een bepaald precedent al dan niet van toepassing is door een onderscheid tussen de 
huidige en de vroegere zaak proberen te maken. Het debat over de relevantie van de 
aangevoerde gelijkenissen en verschillen is dus zeer belangrijk. Men gaat immers achteraf 
bepalen hoe ruim de ratio decidendi zich uitstrekt wat de feiten betreft. 
 
Het grote verschil met de continentale rechtspraak ligt dus niet zozeer in het gezag van 
precedenten als in de wijze van redeneren waarbij men met precedenten omgaat. 

7.1.5.1.5.   Individuele opinies en persoonlijke stijl 
 

Elke rechter geeft zijn persoonlijke mening over de zaak1086. Dissenting opinions zijn dus 
mogelijk (zie artikel Kötz, Die Begründung ...). De positie van de rechter is dus ook in die zin 

                                                
1083 Doctrine verwoord in de zaak Young v Bristol Aeroplane Co. (1944) 1 KB 718. 
1084 Zie voor meer details PINTENS p. 163-164 
1085 Zie R. CROSS, Precedent. Voor Nederlandstalige literatuur: PINTENS, p.163-165, ADAMS p. 132, 134 v. 
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een heel andere dan op het continent (met uitzondering van Scandinavië): hij dient voor zijn 
persoonlijke mening uit te komen. 
 
Ook de stijl van de rechtspraak is allesbehalve onpersoonlijk en zeer verschillend naargelang 
de persoon van de rechter, vaak tot literair toe. 

 
7.1.5.2.   (Books of) Authority, de rol van de rechtsleer.  
 
Het Engelse recht heeft tot op vandaag niet de doorsystematisering gekend die de Duitse 
rechtswetenschap heeft teweeggebracht in omzeggens alle continentale landen. 
 
Wel is er een eerste systematisering gebeurt in de grote werken van de 17e en 18e eeuw; 
Sommige daarvan, waaronder de Commentaries on the laws of England van Blackstone en de 
Institutes of the law of England van Coke, hebben formeel het statuut van books of authority 
en dus van rechtsbron. De rechtsleer van na Blackstone heeft dat statuut niet. 
 
Andere rechtsleer mag wel geciteerd worden voor de rechtbank. Vroeger gold de regel dat 
men voor het gerecht enkel dode auteurs mocht citeren. Die regel geraakte in onbruik doordat 
levende auteurs boeken van dode gingen herwerken. Intussen is men van de regel zelf 
afgestapt.  
 
Belangrijk in de rechtspraktijk is wel de compilatie van common law en wetten in het werk 
"Halsburys laws of England". 
 
7.1.5.3.   Statute law (wetgeving). 

7.1.5.3.1.  Normenhiërarchie; plaats van het internationaal recht 
 
Er is geen formele hiërarchie tussen een grondwet of grondwettelijke regels en andere wetten 
(cf. supra). 

i. Positie van het volkenrecht 
 
Internationale verdragen hebben geen rechtstreekse werking, tenzij na incorporatie in het 
interne recht bij wet (dualisme). Wel maken bepaalde traditionele gewoonterechtelijke regels 
van volkenrecht inzake internationale verhoudingen als dusdanig deel uit van het common 
law. 
 
Ook na incorporatie hebben volkenrechtelijke regels in beginsel gewoon de rang van een wet 
zonder voorrang op andere wetten. Bij antinomieëen gelden in beginsel de klassieke regels, 
zoals de voorrang van jongere wetten op oudere en van bijzondere bepalingen op algemene. 
 
Met de toetreding tot de EG is er wel de European Communities Act gekomen, die bepaalt dat 
de Europese rechtsregels die binnen de gedelegeerde bevoegdheid worden uitgevaardigd door 
Europese instellingen voorrang hebben op andere Statutes van het Britse parlement, zowel 
oudere als jongere. Formeel gesproken kan het Britse parlement nog op elk ogenblik een 

                                                                                                                                                   
1086 Oorspronkelijk betekende dit dat er evenveel opinions als rechters waren. Tegenwoordig is het meestal zo 
dat men probeert één opinie te hebben van de meerderheid van de rechters, die op naam van één rechter gezet 
wordt en door de anderen die het ermee eens zijn beaamd wordt. Wie het er niet mee eens is, geeft een aparte 
opinion.  
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Statute maken die daar uitdrukkelijk tegen ingaat. In de praktijk wordt elke interne rechtsregel 
die in conflict komt met het gemeenschapsrecht wel geïnterpreteerd in overeenstemming met 
het EG-recht. In die zin is er in feite wel een hiërarchie tussen het interne recht en het 
rechtstreeks werkend gemeenschapsrecht. 
 
Een soortgelijke oplossing is uitgewerkt voor het EVRM in de Human Rights Act1087. De 
regels van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens werden door die wet 
geïncorporeerd in het Engelse interne recht. Ook hier gaat men ervan uit dat alle strijdige 
eerdere wetgeving opgeheven is en latere wetgeving in beginsel conform het EVRM wordt 
uitgelegd. Als een nieuwe wet desondanks incompatibel is met de Human Rights Act en niet 
conform kan worden uitgelegd, dan kan de rechtbank enkel een "Declaration of 
incompatibility" geven, die formeel geen ander rechtsgevolg heeft dan een aansporing aan het 
Parlement.  
 
Ook ten aanzien van andere geratificeerde internationale verdragen hanteert men meermaals 
een volkenrechtsconforme interpretatie van latere interne wetten. 

ii. Hiërarchie van normen 
 
Er is binnen het statute law wel een hiërarchie tussen Acts of parliament (formele wetten) en 
subordinate legislation (ook genaamd statutory instruments). Deze bestaat voornamelijk uit: 
- Orders in Council, uitgevaardigd door de Privy Council in uitoefening van het “royal 
prerogative” (vgl. hoger); bv. de Civil Service Order in Council 1995, die het 
ambtenarenstatuut regelt; 
- Regulations & Orders van de afzonderlijke Ministers; 
- By-laws van allerhande publiekrechtelijke organen. 
 
NB. De regels van procesrecht worden in essentie door de rechterlijke macht zelf opgesteld. 

7.1.5.3.2.   Rol en plaats van de wet: bijzondere tegenover vage normen 
 
De wetgeving is in Engeland pas relatief laat opgekomen als belangrijke rechtsbron. Dit 
gebeurde gelijktijdig met de opkomst van de parlementaire democratie in Engeland in de 17e 
eeuw. Voordien was wetgeving een daad van de koning en stelden de rechters (1238) dat 
"geen bevel van de koning de rechtsgang zal verstoren" (no royal command shall disturb the 
course of law). Nog in de 17e eeuw verdedigde Coke dat de koning geen wetten mocht maken 
die ingingen tegen het common law, maar hij aanvaardde wel dat het parlement tezamen met 
de rechters verantwoordelijk was voor de vorming van het recht. Later haalde de doctrine van 
supremacy of Parliament het, die bepaalde dat Acts of Parliament uiteindelijk voorrang 
hebben op het common law.  
 
De wet kan in beginsel ook alles regelen (dit is de sovereignty of Parliament): It's a 
fundamental principle with English lawyers that Parliament can do everything, but make a 
woman a man, and a man a woman1088. 
 
In de 20e eeuw is er zeer veel wetgeving gemaakt. Ten onrechte denkt men soms nog dat er 
vandaag in het Engelse recht minder wetgeving zou zijn dan bij ons; wel is de positie van de 
wet en de stijl ervan vrij verschillend. 
                                                
1087 http://www.hmso.gov.uk/acts/acts1998/19980042.htm 
1088 Het beroemde citaat van Henry Herbert 2nd Earl of Pembroke. 
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De positie van de wetgeving is speciaal aangezien het gemeen recht (common law traditie, d.i. 
rechtersrecht) nooit is gecodificeerd en er dus geen algemene wetgeving bestaat en dus elke 
wet een "bijzondere" wet is. In België vormen de Wetboeken het gemene recht en zijn 
bijzondere wetten uitzonderingen daarop en daarom worden deze bijzondere wetten dan ook 
restrictief geïnterpreteerd. "Statute law" bestaat dus uit de addenda and corrigenda of the 
common law. Daarom is in Engeland de wetgeving dan ook zeer casuistisch van stijl. Alle 
gevallen waarop de wetgeving van toepassing zou moeten zijn, wordt bepaald in de wet 
anders zou de wet door de rechtbanken niet worden toegepast.  
 
Enkele voorbeelden: Misrepresentation Act 1967, Contracts (rights for third parties) Act 
19991089, etc. 
 
De situatie is in de loop van de 20e eeuw ten dele gewijzigd vermits men vele delen van de 
common law volledig heeft gecodificeerd. De Sale of goods act, 1893 en de Law of property 
act, 1925 zijn hiervan enkele voorbeelden, verder grote delen van het erfrecht, het 
vennootschappenrecht, grote delen van het handelsrecht en het ruimtelijke-ordeningsrecht.  
 
In 1965 is er zoals gezegd een Law commission geïnstalleerd bestaande uit topjuristen die tot 
opdracht hebben aan systematische ontwikkeling en hervorming van het recht - met inbegrip 
van codificaties - te doen. De omgang met wetgeving is in Engeland dus duidelijk wel 
veranderd. 
 
Een nog steeds bestaand verschil is wel de afwezigheid van blanconormen zoals bv. goede 
trouw, rechtsmisbruik, algemene zorgvuldigheidsplicht. Engelse juristen hebben daarbij niet 
zozeer een probleem met de belangrijke rol van de rechter, maar vinden dat dergelijke normen 
juist veeleer te weinig aan de concrete en pragmatische uitbouw van het recht door de rechters 
overlaten. Zo bv. is het concept “goede trouw” in het verbintenissenrecht voor vele Engelse 
juristen een legal irritant1090. Aangezien het vertrekpunt in de opvatting over de taak van de 
rechter verschilt, is het voor een Engelse jurist niet nodig om de rechter door middel van een 
vage norm een corrigerende bevoegdheid te geven (die hij sowieso heeft).  Wel is het zo dat 
de rechter die rechtsontwikkeling incrementally, from case to case moet beoefenen (inductief) 
en dus niet door (deductief) een beroep te doen op abstracte vage normen. 

7.1.5.3.3.  Uitlegging van de wet 
 
Men interpreteert de wet voornamelijk op volgende drie manieren. 
 
a) Allereerst hanteert men de litteral rule. Deze omvat het letterlijk interpreteren van de wet 
zonder analoge of andere interpretaties. Deze gaat dus voor op de bedoeling van de wetgever, 
behoudens het volgende. 
 
b) Vervolgens is er de mischief rule: Wat was het kwaad dat men wilde corrigeren ? (ook 
genoemd rule in Heydon's case). Concreet komt deze regel neer op het volgen van de 
bedoeling van de wetgever, wetende dat de wet de common law corrigeert. De bedoeling van 
de wetgever als algemene factor is slechts aanvaard sinds 1992 (Pepper v. Hart). Tot voor 
kort gold bovendien de exclusionary rule, voor het eerst geformuleerd in 1769, die bepaalde 

                                                
1089 http://www.hmso.gov.uk/acts/acts1999/19990031.htm 
1090 De term komt van G. TEUBNER, in een artikel naar aanleiding van de invoering van de EG-Richtlijn inzake 
onrechtmatige bedingen. In de VS is het begrip good faith in het contractenrecht veel meer gerecipieerd. 
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dat de intentie van de wetgever enkel uit de tekst van de wet mocht worden afgeleid en niet 
mocht worden gekeken naar de parlemenatire voorbereiding ervan. Nu aanvaardt men dat ook 
rekening wordt gehouden met de parlementaire debatten, zoals weergegeven in de Hansard 
(de publicatie van die debatten)1091. Allicht is het gebruik daarvan in het kader van Europees 
recht (gezien de traditie in de continentale landen) een van de oorzaken van deze 
koerswijziging van de rechtspraak. 
 
c) Tenslotte is er de golden rule. Deze bestaat in het afwijken van de letterlijke interpretatie 
als die tot een absurd resultaat of tegenspraak met andere wetten zou leiden.  

 
De wet wordt dus in zekere mate als een "versteend precedent" behandeld1092. Maar er wordt 
weinig aan systematische interpretatie gedaan (anders dan door de wet te zien als afwijking op 
het systeem dan). 
 
7.1.5.4.  Custom (gewoonterecht) 
 
Het common law wordt traditioneel beschouwd als het oude gewoonterecht. Oude gewoonten 
die niet zijn opgenomen in de common law tradition gelden in beginsel als in onbruik (fallen 
in desuetude) en dus niet bindend.  
 
Op bepaalde gebieden speelt de gewoonte in de klassieke betekenis nog een rol als 
rechtsbron, in het bijzonder de handelsgewoonten (trade or business usages) en in zekere zin 
ook de constitutional custom (zie hoger).  
 
7.1.6.  Structurele kenmerken en typische rechtsfiguren van het Engelse privaatrecht 
 
7.1.6.1.   Enkele algemene structurele kenmerken 
 

1) Het Engelse recht is zeer sterk getekend door de gerechtelijke procedure in het kader 
waarvan het historisch steeds is ontwikkeld geworden (zie hoger). Het is ook 
ontwikkeld aan de hand van vaak erg bijzondere, concrete regels. Dit geldt nog meer 
voor Equity is ontstaan uit allerlei specifieke regels. Voortdurend werden stellingen 
toegevoegd aan de common law zodat het Engelse recht op een huis met bijgebouwtjes 
is gaan lijken1093.  

 
2) Het Engelse recht heeft (cf. supra) nooit de scheiding gekend tussen het privaat- en 

het publiekrecht. Zo is alle eigendom in theorie van de Kroon. Intussen is er wel een 
ruim uitgebouwd administratief recht. Dit laatste wordt echter niet beschouwd als een 
autonome rechtstak met eigen rechtsbeginselen (zoals bv. wel in Frankrijk). Behalve 
de "Kroon" worden alle publiekrechtelijke personen en instellingen in beginsel 
volgens dezelfde regels beoordeeld als privaatrechtelijke; ze zijn onderworpen aan het 
common law. 

 
3) De scheiding tussen het burgerlijk en het handelsrecht is al geruime tijd verdwenen.  

De Law Merchant werd door de common law opgeslorpt in de XVIIIe eeuw. 
 

                                                
1091 Men leidt dit af uit de arresten inzake Pickstone v. Freemans uit 1988 en Pepper v. Hart uit 1992. 
1092 Sauveplanne p. 120 
1093 De comparatist Alan WATSON gebruikt onder meer hiervoor de term legal scaffolding (juridische koten- en 
stellingenbouw). 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2014 

 
 
 
 

493 
 

4) Er wordt veel minder belang gehecht aan grote begrippen of categorieën zoals 
rechtshandeling, onrechtmatige daad, verbintenis, of goede trouw. Dit zijn wel 
elementen in de opbouw van het recht maar ze hebben geen kapstokfunctie zoals bij 
ons. Een uitzondering geldt in zekere mate voor het begrip contract. 

 
5) Het Engelse recht is nog liberaal van inslag, uitgaande van private liberties. Men heeft 

het niet zo met overheidsbemoeienis en dit laat zich vooral in het verbintenissenrecht 
zien. Er wordt ook meer de nadruk gelegd op ieders eigen verantwoordelijkheid om 
voor zichzelf te zorgen. De overtuiging dat het recht dient om de samenleving volledig 
te organiseren is niet zo sterk aanwezig en dus is de rol van het recht ook een stuk 
beperkter1094. Het eigendomsrecht is traditioneel een stuk onaantastbaarder dan in de 
meeste andere landen1095. Tot op zekere hoogte gelden nog de beroemde zinne van sir 
Edward Coke: “The common law is the best and most common birth-right that the 
subject hath for the safeguard and defense, not merely of his goods, lands and 
revenues, but of his wife and children, his body, fame and life”1096; “No man 
ecclesiastical or temporal shall be examined upon secret thoughts of his heart” en 
“The house of an Englishman is to him as his castle1097”.  

 
7.1.6.2.   Enkele typische regels of figuren uit het common law 

7.1.6.2.1.  Enkele typische traditionele writs 
 
- trespass, zie ii. 
- assumpsit, zie iii. 
- trover : bescherming van roerend goed (soort revindicatie bij de vinder), trover < fr. trouver) 
- ejectment : iemand van zijn grond verwijderen, met schadevergoeding 
- libel (schriftelijke aantasting van eer en goede naam) 
- slander (niet-schriftelijke aantasting van eer en goede naam) 
- deceit (bedrog) 
- nuisance (hinder) 
- detinue (vordering tegen een detentor van een zaak, zoals bv. een bewaarnemer) 

7.1.6.2.2.  Aansprakelijkheidsrecht (Torts)  
 
Het aansprakelijkheidsrecht handelde oorspronkelijk alleen over een reeks afzonderlijke torts. 
Een van de oudste was "trespass", bezetten van andermans goed. Dit werd sterk uitgebreid 
met de vordering van "trespass on the case", waardoor ook indirecte schade kon worden 
vergoed.  
 
In de 20e eeuw werd één van de specifieke torts veralgemeend tot de tort of negligence 
gebaseerd op een duty of care (zorgvuldigheidsplicht) die een vrij ruime extensie kreeg (maar 
een stuk minder ruim dan art. 1382 C.C.); nadat eerder in 1883 een duty of care was aanvaard 
van een eigenaar jegens personen die hij op zijn erf heeft uitgenodigd (Heaven v. Pender, in 
casu voor werkzaamheden)1098, is er in 1932 het mijlpaalarrest Donogue v. Stevenson 

                                                
1094 voor interessante beschouwingen hierover, zie Patrick GLENN, Legal traditions of the world 
1095 Dit is de reden waarom bijvoorbeeld traditioneel bij verloren en gevonden zaken de verliezer eigenaar blijft 
en de vinder geen eigenaar wordt, maar hooguit recht heeft op een loon. 
1096 In Coke’s Institutes, Lib. 2, C. 12, S. 213. 99999999999999999999 
1097 In Semayne’s case (1604) 77 Eng. Rep. 194; 5 Co. Rep. 91, waar Coke Attorney general was. 
1098 Heaven v Pender (1883) 11 QBD 503 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2014 

 
 
 
 

494 
 

(schokschade door slak in een flesje gemberbier)1099. Het Engelse recht aanvaardt nog niet 
echt een “algemene zorgvuldigheidsplicht” maar enkel bijzondere zorgvuldigheidsplichten 
jegens bepaalde kategorieën van personen (we vinden hier de “relativiteit” van de 
onrechtmatige daad); er moet een zekere proximity zijn. Het gaat dus niet om een algemene 
zorgvuldigheidsplicht, om een hele reeks duties of care, die afhankelijk zijn van de specifieke 
relation(ship) tussen partijen, ook al gaat het om ongeschreven verplichtingen (vgl. de 
verkeersplichten in het Duitse recht). Daarnaast blijft breach of statutory duty vaak een aparte 
tort, net zoals een reeks van de oudere torts (zoals libel, slander, deceit, enz.). Ook nuisance 
(nabuurhinder) is een tort, evenals de “stric liability rule in Rylands v. Fletcher”, die een strict 
liability inhoudt voor alles wat “ontsnapt” vanop iemands land1100. 
 
Dat het Engelse aansprakelijkheidsrecht een stuk beperkter is, blijkt ook uit het feit dat slechts 
voor vergoeding in aanmerking komt de schade die beoogd wordt door de geschonden duty. 
Deze beperkingen zijn vooral te merken bij “pure economic loss” (noch lichamelijke schade, 
noch schade aan zaken, maar bv. bedrijfsschade – voorbeeld: doorgesneden 
elektriciteitskabels waardoor het bedrijf plat ligt); bij lichamelijke en zaakschade geldt een 
algemener foutbegrip (dat is namelijk een inbreuk op een subjectief recht). Ook het causaal 
verband wordt enger uitgelegd als bij ons. 

7.1.6.2.3.  Contractenrecht.  

i. Voorwaarden voor een afdwingbare verbintenis 
 
Traditioneel was dit gebaseerd op de writ of assumpsit (opgenomen engagement), die in 
oorsprong een writ of trespass on the case was, een quasi-delictuele vordering wegens slechte 
uitvoering van een opgenomen verplichting. In het oude common law was het contractenrecht 
dus onderontwikkeld en nog sterk getekend door zijn oorspronkelijk quasi-delictueel 
perspectief (bv. geen vordering tot uitvoering in natura mogelijk; uitzondering was de writ of 
debt wanneer er een geschreven schulderkenning was). Het klassieke Engelse contractenrecht 
werd echter ontwikkeld in de late 18E en vroeg 19E eeuw (onder meer door de integratie van 
de Merchant Law in het common law) en was meer dan andere delen van het privaatrecht 
beïnvloed door dezelfde schemata en concepten als in de continentale landen. Pothier's Traité 
des obligations1101 had er grote invloed. Aldus ontstond er ook een algemeen contractenrecht 
en niet alleen een recht van bijzondere overeenkomsten (contract law en niet alleen law of 
contracts) - zij het dat dit mede het gevolg was van het feit dat er maar één writ was voor 
contracten (assumpsit) en niet een hele reeks zoals in het aansprakelijkheidsrecht. Meer nog, 
het common law kent nauwelijks bijzondere contracten in de zin van categorieën met eigen 
regels, waarbij de kwalificatie van een contract belang heeft. Wel is er bv. een Sale of Goods 
Act en enkele andere voor bijzondere contracttypen. 
 
Een typische figuur van dit klassieke algemeen contractenrecht is de eis van consideration or 
deed: een overeenkomst is slechts bindend indien de schuldeiser zelf iets in de plaats heeft 
gegeven of beloofd (consideration) of indien het om een formele schriftelijke belofte ging van 
de schuldenaar (deed; historisch was dat een gezegelde akte). De writ of assumpsit is nooit zo 
ruim geïnterpreteerd dat ze ook voor kosteloze overeenkomsten kon worden gebruikt, en ook 
de 19e-eeuwse ontwikkeling heeft dat niet veranderd. Er is dus een belangrijk onderscheid 
tussen contracts for value, waarin de schuldeiser een consideration (tegenprestatie of -belofte) 

                                                
1099 (1932) A.C. 562, ook op http://www.peterjepson.com/law/Donoghue_v_Stevenson.htm 
1100  Rylands v Fletcher (1866) LR 1 Exch 265, affirmed(1868) LR3 HL 330. 
1101 In Engeland verschenen als A treatise on the law of obligations in een vertaling van W.D. Evans in 1806. 
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heeft gegeven op verzoek van de schuldenaar, en gratuitous contracts (kosteloze 
overeenkomsten). Past consideration is in beginsel niet voldoende (d.i. de vergeldende 
schenking), omdat de consideration deel moet uitmaken van de bargain. De consideration 
moet wel niet evenwaardig zijn: a peppercorn is a good consideration (vgl. de symbolische 
frank); het gaat dus om een formele en geen inhoudelijke vereiste. 
 
Ook als er geen consideration is gegeven is een belofte geldig als ze getekend en gezegeld is 
in een “deed”. In de 20e eeuw ontwikkelde zich, vooral in de VS, de leer van de promissory 
estoppel (estoppel by promise) volgens dewelke ook eenzijdige beloften bindend zijn als ze 
een specifiek vertrouwen wekken waarop de promissaris voortbouwt. 
 
Buiten de writ of assumpsit en dus the law of contract om ontwikkelde het common law 
verder regels voor bepaalde rechtsverhoudingen die wij traditioneel als contracten 
beschouwen. Aldus worden rechtsverhoudingen waarbij een partij in het bezit is van goederen 
van de wederpartij (detentieverhoudingen) op de eerste plaats in het zakenrecht bestudeerd; in 
het Engels heet deze verhouding bailment. 

ii. Gevolgen van contractuele verbintenissen 
 
Eenmaal het contract bindend is, is de aansprakelijkheid in beginsel “strikt”: 
- de wilsgebreken zijn in het common law beperkt; in equity heeft men ze wel uitgebreid. Zo 
werd in equity het wilsgebrek mistake (substantiële dwaling) uitgebreid met 
misrepresentation (dwaling gebaseerd op verkeerde informatie) en het wilsgebrek duress 
(geweld) met undue influence (misbruik van omstandigheden). 
- overmacht werd slechts schoorvoetend aanvaard; in het klassieke common law gold er een 
strikte aansprakelijkheid voor wanprestatie, bv. de zaak Paradine v. Jane uit 1647; later werd 
een uitzondering aanvaard in geval van "frustration (of the adventure)" (nader geregeld door 
middel van een statute in 1943). 
- de borg heeft geen voorrecht van uitwinning,  
enz. 
De aansprakelijkheid voor gevolgschade betreft zoals in het continentale recht in beginsel alle 
schade die voorzienbaar wazs bij contractsluiting (Hadley v. Baxendale, 1854, met verwijzing 
naar o.a. Pothier). 
 
De bindende kracht van de overeenkomst geldt klassiek ook voor allerlei bedingen die van het 
gemeen recht afwijken: 
- zo zijn exoneratiebedingen geldig; de wetgever heeft wel in 1973 enkele beperkingen 
aangebracht 
- een uitzondering zijn de strafbedingen; zij zijn slechts geldig indien ze als schadebedingen 
kunnen worden gekwalificeerd (liquidated damages), net niet als een penalty. 

7.1.6.2.4.  Erfrecht 
 
Er is geen rechtstreekse overgang van de nalatenschap van de overledene naar de erfgenamen 
(geen “saisine” van de erfgenamen). De nalatenschap vormt een vermogen dat bestuurd wordt 
door een  personal representative, een soort trustee (vgl. hieronder), die daartoe de legal title 
(formele eigendom, zie hieronder) verkrijgt en ze moet vereffenen ten bate van de 
begunstigde erfgenamen of legatarissen (de beneficiaries), d.i. de schulden betalen en 
vorderingen innen en vervolgens het netto actief verdelen. 
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Het Engelse recht kent geen voorbehouden erfdeel (erfrechtelijke reserve). De testeervrijheid 
van de eigenaar over zijn vermogen is dus in beginsel volstrekt (dit is een ontwikkeling die al 
dateert uit de 15e eeuw). Zoals we vaak zien in de rechtsvergelijking, wordt dit wel eens 
gecompenseerd door andere beperkingen; zo wordt een testament iets gemakkelijker nietig 
verklaard wegens geestesstoornis. Met name de leer van de “partiële geestesstoornis” (partial 
insanity) kan onterfde kinderen helpen: in Dew v. Clark1102 werd geoordeeld dat de vader die 
zijn dochter onterfde dit gedaan had op grond van een insane aversion for his daughter en 
werd dat nietigverklaard, hoewel hij voor het overige perfect gezond was van geest. 
 
7.1.6.3.   Equity  
 
Equity op zichzelf – zonder de common law – bestaat niet. Het is namelijk een geheel van 
uiteenlopende regels die enkel gemeen hebben dat ze de common law aanvullen en wijzigen. 
Het gaat bij equity om vrij specifieke instellingen die geleidelijk zijn geëvolueerd en sommige 
geven aan de rechter toch een ruime bevoegdheid. Toch komen er in equity nog altijd meer 
vage normen voor dan in de common law s.s. (meer rechterlijke discretie). 
 
Equity is vaak ontwikkeld vanuit spreuken. 
“He who comes to equity must come with clean hands.” (Je mag zelf geen schuld hebben aan 
de situatie waarin je bent verzeild.) 
“Equity looks on that as done which ought to have been done” (Ook al heeft de tegenpartij de 
vereiste handelingen niet gesteld, zal men toch de partij, om ze een recht te kunnen verlenen, 
doen alsof de tegenpartij die handelingen wel heeft gesteld: equity cures informality) Zie 
verder infra1103.  
 
We geven enkele van de belangrijkste rechtsfiguren van de equity aan. 

7.1.6.3.1.   Equitable remedies:  
 
• Injunction: een bevel iets niet te doen. Om een onrechtmatige gedraging te vermijden of 
stop te zetten (preventieve verbodsacties zowel als stakingsvorderingen) (zie voorbeeld 
Sauveplanne p. 134-135). Bij ons is dit meestal een vordering tot staking uit het handelsrecht 
dan wel een vordering in kort geding. 
Ook op deze injunctions staat als sanctie lijfsdwang en/of een boete (dwangsom). 
 
Eigenlijk heeft de rechter in equity een bijna discretionaire bevoegdheid om de remedie te 
bepalen. Het verschil met ons recht ligt daarin, en niet in het voorhanden zijn van sancties 
zoals een boete/dwangsom (zij het dat er wel een belangrijk verschil is, dat lijfsdwang in 
beginsel mogelijk blijft in het Engelse recht). 
 
In het verbintenissenrecht is het bevel tot uitvoering in natura (specific performance) 
gegroeid uit de equity. De regel in de common law was namelijk steeds het toekennen van een 
schadevergoeding. Een uitvoering in natura kon daar niet maar via de equity wel. Nu kan de 
rechter de uitvoering in natura bij wijze van uitzondering dus toekennen als hij dat wil. Om de 
nakoming te verzekeren kan er bij ongehoorzaamheid aan de rechter (“contempt of court”) 
een boete (dwangsom) en/of lijfsdwang worden opgelegd. Bij ons is het juist andersom waar 
het een uitzondering is als men het niet toekent. Het resultaat in beide werelden is echter bijna 
hetzelfde: 
                                                
1102 Dew v Clark (1822) 1 Add. 279, 284; 3 Add. 79. 
1103 En onder meer Lawson / Rudden p. 83 v. 
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- in beginsel géén specific performance voor goederen en diensten die normaal elders op de 
markt verkrijgbaar zijn; 
- hoogstpersoonlijke prestaties (diensten) zijn niet vatbaar voor specific performance (zoals 
bij ons); 
- geen specific performance mogelijk voor een vormloze schenkingsbelofte (zoals bij ons); 
maar anders dan bij ons is een vormloze declaration of trust, waarbij men zichzelf kosteloos 
tot trustee voor iemand anders aanstelt t.a.v. bepaalde van zijn goederen, wel bindend en 
afdwingbaar. 
 
Procedurele remedies 
• Remedy of discovery: in de pre-trial fase van een proces kan men zo de overlegging van 
stukken bekomen. Het komt gedeeltelijk overeen met de actio ad exhibendum. 
 
• Mareva-injunction, nu Freezing order genaamd. Het Engelse recht kende geen bewarend 
beslag. De eerste zaak waarin iets dergelijk werd gedaan was de Mareva zaak. Het gaat om 
een verbod goederen te vervreemden ten nadele van de schuldeisers. 

7.1.6.3.2.   Fiduciary duties & equitable intrests 

i. Begrippen fiduciary duty en equitable interest 
 
Een fiduciary duty is in beginsel de verplichting om in andermans belang te handelen, 
voornamelijk bij het beheer van goederen, ook al is men daar formeel zelf eigenaar van. Zij 
werden ontwikkeld toen goederen werden overgedragen aan een ander ten titel van zekerheid 
(mortgage) of beheer (use, later trust). 
 
Op grond van de equity-regel “Equity looks on that as done which ought to have been done.”  
en soortgelijke gedachten werd de persoon jegens wie men een fiduciary duty heeft, in wiens 
belang of tot wiens begunstiging er moet gehandeld worden, beschermd door middel van een 
"equitable interest" in de desbetreffende goederen. Er wordt dus bescherming gegeven in 
gevallen waar het common law dat niet deed, maar de gegeven bescherming is wel in 
meerdere opzichten minder verreikend dan diegene die het common law anders zou kunnen 
gegeven hebben. 
 
Deze equitable interest kreeg in de loop der eeuwen meer en meer het karakter van een 
speciaal soort zakelijk recht, zij het formeel geen recht op de zaak zelf maar veleer op de 
waarde van de zaak (legal interest tgo. equitable interests slaan aldus vlg. B. Rudden op 
enerzijds things as things en anderzijds things as value). Aldus vallen de goederen niet in de 
failliete boedel van de fiduciary en maken ze geen deel uit van zijn nalatenschap. Zij vormen 
eigenlijk een afzonderlijk vermogen.  

ii. Belangrijkste toepassingen 
 
- De belangrijkste toepassing van de equitable interest (ook equitable title genoemd) is de 
trust, een rechtsverhouding tussen een trustee, die formeel "eigenaar" is, of juister: legal title 
heeft, en één of meerdere beneficiaries ten gunste van wie hij goederen beheert. De goederen 
kunnen toevertrouwd zijn door de begunstigde zelf (die dus als settlor een trust ten eigen bate 
opricht of door een derde partij die als settlor of grantor een trust ten gunste van één of meer 
beneficiaries bedingt. Zie verder hieronder. 
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- Behalve in de express trust zijn er ook fiduciary duties en daarmee samenhangende equitable 
interests zonder een uitdrukkelijke trust. Op de eerste plaats zijn er "resulting trusts", waarbij 
het ontstaan van een trust wordt afgeleid uit een andere rechtsverhouding en gegrond op de 
vermoede wil van de partijen. 
 
We vinden dit bv. in het huwelijksgoederenrecht. Het Engelse recht kent geen 
huwelijksgemeenschap zoals wij die opvatten. In het traditionele common law waren alle 
goederen van de echtgenoten formeel eigendom van de man (eenheid van vermogen en 
bestuur); de goederen afkomstig van of bestemd voor de vrouw diende hij wel als een trustee 
te besturen. Ook vandaag - na de invoering van de gelijkheid van man en vrouw op dit vlak - 
blijft de figuur nuttig in het huwelijksgoederenrecht: als de ene echtgenoot het geld van de 
ander gebruikt om iets te kopen op zijn naam dan is hij/zij formeel eigenaar en wordt de 
andere eigenaar beschermd naar equity. Men leidt uit de rechtsverhouding tussen gehuwden 
een resulting trust af. 
 
- Fiduciary duties en daarmee samenhangende equitable interests kunnen voortvloeien uit de 
wet, en dan spreekt men van een statutory trust, of uit een creatie van de rechtspraak, en dan 
spreekt men van een "constructive trust". Het gaat meestal om gevallen waar iemand bepaalde 
goederen verkregen heeft zonder de bedoeling trustee te zijn, maar "geacht" wordt trustee te 
zijn en van rechtswege de fiduciaire verplichtingen van een trustee opgelegd krijgt.  
 
- Het gebruik van de trustee als legal owner in het erfrecht werd hoger reeds aangegeven. 
 
- Ook bij faillissement komt het vermogen van de gefailleerde op naam te staan van een 
trustee als bewindvoerder, die het vermogen vereffent ten bate van de schuldeisers. 
 
- Equitable interests vinden we ook wanneer goederen zijn overgedragen tot zakelijke 
zekerheid, bv. de "mortgage" (vgl. onze hypotheek). Bij onroerend goed is het de regel dat de 
eigendom wordt overgedragen (mortgage) tot de schulden zijn afbetaald. De schuldeiser heeft 
legal title, maar de schuldenaar een equitable interest om door middel van de aflossing van de 
schuld de eigendom terug te krijgen - de zgn. equity of redemption. Zonder die equity (dus op 
basis van common law alleen) was de schuldenaar zijn eigendom volledig kwijt als hij in 
verzuim geraakte met afbetaling (de mortgagor verloor dan elke aanspraak op teruglevering, 
ook al had hij de schuld voor 95 % betaald) en was de schuldeiser dus eigenlijk onrechtmatig 
verrijkt. Door die equity is de mortgage echter niet meer dan een hypotheek bij ons. 
 
- Bij eigendomsoverdracht van onroerend goed wordt men at law maar eigenaar vanaf de 
registratie in het Land register (legal title); evenwel verkrijgt de koper op grond van de 
maxime Equity looks on that as done which ought to have been done reeds vanaf de informele 
overeenkomst een equitable intrest. Vgl. in dezelfde situatie bij ons de opvatting dat men al 
eigenaar is tussen partijen (die bescherming van de koper gaat eigenlijk minder ver dan in 
Engels recht). In Duitsland kan men door middel van een kantmelding reeds voorlopig tot 
inschrijving overgaan en zich als koper op die manier beschermen vooraleer men formeel 
eigenaar is (dat is men slechts na de definitieve inschrijving). 

iii. Kenmerken van dit dual owenership 
 
De versterking van de positie van de beneficiary en soortgelijke personen door de 
equityrechtspraak  heeft geleid tot een soort zakelijk recht en tot een situatie die men ook 
"dual ownership" noemt. De trustee heeft "titel" volgens common law, dus legal title, formele 
eigendom, maar de "waarde" van de goederen komt zakenrechtelijk toe aan de equitable of 
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beneficial owner. Het eigendomsrecht is in die zin opgesplitst over ‘things as things and 
things as value’ waarmee wordt bedoeld dat één persoon het recht heeft op de goederen als 
zaak en een andere het recht op de goederen als waarden.   
Wat betekent die formele eigendom dan eigenlijk ? In essentie beschikkingsbevoegdheid, de 
bevoegdheid om het goed te vervreemden, te hypothekeren, enz. Als de trustee zijn opdracht 
niet behoorlijk vervult kan hij worden afgezet en wordt een andere trustee aangesteld. het is 
dus meer een taak en bevoegdheid dan een echt eigendomsrecht. 
En hoe krijgt die zakenrechtelijke bescherming van de equitable owner dan vorm ? Een trust 
gaat meestal niet over één goed, maar wel over een fonds, een reeks goederen. De trustee 
(beheerder van het fonds) kan over de goederen afzonderlijk beschikken maar hij kan niet dit 
niet over het fonds als geheel. Dat fonds als geheel maakt een economische waarde uit. Als hij 
beschikt over afzonderlijke goederen, dient hij de waarde daarvan te herinvesteren in het 
fonds. Het geheel van de trustgoederen vormt een soort afgescheiden vermogen. 
 
Vergelijk met een beleggingsfonds, ook in ons recht: er is een eigenaar van het fonds als 
geheel; de beleggers zijn eigenaar van een aandeel in dat fonds en kunnen over dat aandeel 
desgewenst ook beschikken. Enkel de beheerder van het beleggingsfonds is bevoegd te 
beschikken over de bestanddelen van het fonds, maar de beleggers mede-eigenaars zijn 
bevoegd te beschikken over de aandelen die ze hebben in dat fonds. 
Een beleggingsfonds is ons recht eigenlijk een bijzondere vorm van (stille) maatschap. Ook 
andere vormen van (stille) maatschap kunnen nuttig vergeleken worden met een trust: er is 
vaak een onderscheid tussen de eigendom van het maatschapsvermogen (mede-eigendom van 
de maten, elk tot beloop van hun aandeel daarin) en de bevoegdheid van de bestuurders om 
over de afzonderlijke goederen te beschikken.  
Ook kan men de vergelijking maken met rechtspersonen, waar ook een afzonderlijk 
vermogen wordt geschapen. 
 
Wanneer dan goederen worden verkocht en er geld voor in de plaats komt spreken we van 
zakelijke subrogatie. Die bestaat bij ons ook, en met name in even ruime mate bij 
afgescheiden vermogens (huwgemeenschap, maatschap, enz. en verder alle rechtspersonen), 
maar een stuk beperkter daarbuiten. In Engeland kan men ook buiten die wettelijk 
georganiseerde gevallen door het stichten van een trust zo'n afgescheiden vermogen 
oprichten, ook over één goed, en ook bij slechts één beneficiary. Men gebruikt hierbij het 
woord tracing, of ‘tracing into the value’ (want tracing kan ook gewoon het volgrecht 
betekenen). Aangezien het concept van trust veel ruimer is dan de afgescheiden vermogens bij 
ons, gaat die tracing dus vaak ook een stuk verder dan onze zakelijke subrogatie buiten de 
afgescheiden vermogens. Met name gaat de zakelijke subrogatie bij ons vaak niet meer door 
eenmaal de goederen omgezet zijn in geld, dat niet meer afgezonderd is gebleven. Wanneer 
een trustee één enkel goed in trust houdt, en dat verkoopt, er geld voor krijgt, en dat geld 
gebruikt om iets anders te kopen, in trust dan wel voor zichzelf, dan kan de beneficiary het 
oorspronkelijke trustgoed "tracen" in het goed dat men met de opbrengst van het eerste heeft 
gekocht, m.a.w. verkrijgt hij daarop dezelfde soort equitable interest. Tracing heeft aldus tot 
doel om de "waarde" van die equitable interest te behouden voor de beneficiary. Een ander 
voorbeeld: wanneer een trustee in strijd met een fiduciaire verplichting een trustgoed 
vervreemdt, zal de derde-verkrijger die te kwader trouw verkrijgt geacht wordt zelf 
(constructive) trustee te worden van het goed; de beneficiary kan zijn recht dus traceren onder 
die derde-verkrijger.  
 
Een deel van het succes van de trust lag omgekeerd ook in het ontbreken in het Engelse recht, 
van andere instellingen die wij wel hebben. Zoals bijvoorbeeld het beding ten gunste van een 
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derde. Aangezien het common law dat niet toeliet (voor 1999), werden rechten aan derden 
meestal toegekend via een trust ten hunnen gunste.  
 
Naargelang de doelstellingen van de trust en de controle die erop geldt, onderscheidt men ook 
verschillende soorten trusts: 
- de private trusts hebben een beneficiary, die de uitvoering ervan kan afdwingen 
- public trusts, waaronder charitable trusts, hebben een niet winstgevend doel dat door een 
derde of bij gebreke daarvan door de Attorney general. 
- honorary trusts zijn diegene die niet onder controle staan van iemand anders dan de trustees 
zelf.  
Aan de twee laatste categorieën beantwoordt in ons recht stichting. In ons recht wordt de 
rechtsverhouding geconstrueerd als een rechtspersoon, veeleer dan in termen van zaken- en 
verbintenissenrecht alleen. Wij hebben de stichting ook nodig voor sommige private trusts, 
omdat in ons recht de begunstigde van bv. een derdenbeding in beginsel al in leven moet zijn, 
wat niet geldt voor de toekomstige begunstigden van een stichting. 

7.1.6.3.3.  Uitleg van rechtshandelingen 
 
Rechtshandelingen worden naar common law in beginsel strikt uitgelegd. Ook hier zijn er 
afwijkende equity doctrines. Zo past men bij de uitleg van trustdocumenten, schenkingen en 
testamenten en de cy-près doctrine toe: wanneer de letterlijke uitleg onmogelijk is (of 
onmogelijk geworden), wordt de dichtsbijzijnde uitleg gegeven die wel mogelijk is (bv. een 
stichting opgericht ter bestrijding van de slavernij werd na de afschaffing daarvan omgeduid 
als strekkende tot verbetering van het lot van ex-slaven)1104.  
 
De doctrine wordt in recente jaren ook in andere domeinen gebruikt, bv. als equivalent van de begroting ex 
aequo et bono van een schadevergoeding (met name in class actions), alsook voor de verdeling van de 
schadevergoedingen die in een class action bekomen worden (amerikaanse praktijk). 

7.1.6.3.4.   Zakenrecht 
 
Het common law vertrekt traditioneel van een onderscheid tussen "real property" en "perosnal 
property", naargelang de remedie ter bescherming van een recht op goederen traditioneel in 
rem kon worden uitgeoefend of enkel in personam. Real property omvat de meeste - zij het 
niet alle - rechten op onroerend goed, personal property rechten op roerende goederen en 
sommige rechten op onroerend goed. Het onderscheid heeft sedert 1925 nog weinig praktisch 
belang, zodat we hieronder vertrekken van een onderscheid tussen onroerend en roerend goed. 

i.  Onroerend Goed 
 
Voor rechten op onroerend goed spreekt men van estate. Traditioneel kent het zakenrecht een 
hele reeks "estates", dat zijn rechten die men kan hebben in land (< "status" van het land 
conform de traditionele idee dat het zakenrecht de regels inzake het statuut van de dingen 
bevat). Het Engelse recht vertrekt daarbij geenszins van een concept van volle eigendom (in 
beginsel is alle land immers eigendom van de Kroon), maar van uiteenlopende zakelijke 
rechten die men kan hebben in land. Een onderscheid wordt gemaakt tussen deze die reeds nu 
rechten geven ("estates in possession", met actueel bezitsrecht) en deze die rechten zullen 

                                                
1104 Dit voorbeeld is een amerikaans voorbeeld, US Supreme Court, Jackson v. Phillips, (1867) 96 Mass. 539. 
Over deze doctrine in het algemeen: R. MULHERON, The Modern Cy-Près Doctrine. Applications and 
Implications, Routledge-Cavendish 2007. 
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geven in de toekomst (future interests", waarbij een ander nu bezitsrecht heeft). Al deze 
rechten zijn van feodale oorsprong en worden daarom nog steeds "fee" genoemd (< feodum, 
leen). 
 
In Engeland (maar niet overal in Amerika) werd het traditionele op de feodaliteit gegronde 
landrecht grondig hervormd in 1925: 
 
- een Land Register werd ingevoerd, zij het dat niet alle land automatisch "registered land" 
werd. Eenmaal geregistreerd gelden de nieuwe regels inzake overdracht, zolang het land niet 
registered is gelden de oude regels. De nieuwe regels zijn vrij radicaal. Men is eigenaar 
wanneer men wordt ingeschreven, ook al verkreeg men van een beschikkingsnonbevoegde die 
als eigenaar was ingeschreven. Het is dus niet meer nodig de titels vcan de vervreemder en 
diens rechtsvoorgangers gedurende een verjaringsperiode (van bv. 30 of 40 jaar) te 
onderzoeken.  
 
- Het aantal estates in land werd drastisch gereduceerd, of liever het aantal estates at common 
law of (“legal” titles). Alle andere werden gereduceerd tot louter equitable interests. 
Goederen worden namelijk na verloop van tijd niet meer verhandelbaar als er teveel rechten 
op rusten. Daarom werd ook in Engeland een numerus clausus van zakelijke rechten 
ingevoerd. Deze hervorming is ten dele te vergelijken met de afschaffing van de meeste 
zakelijke rechten na de Franse Revolutie.  
 
Als estates of legal titles bestaan er sinds 1925 in beginsel nog slechts twee:  
- de estate for fee simple (ook freehold genaamd), en  
- de  estate for a term of years in absolute (waaronder de estate for life): eigendomsrechten 
van onbepaalde duur c.q. voor een bepaalde duur (waaronder ook het leven).  
Dit komt gedeeltelijk overeen met ons onderscheid eigendom – vruchtgebruik. Daarnaast is 
ook de tenancy (recht van de huurder) in beginsel een zakelijk recht. Verder zijn er ook nog 
andere legal interests (common law interests) zoals de erfdienstbaarheden (easements) en 
mortgages (charge by way of legal mortgage, een soort hypotheek, zij het formeel een 
eigendom toegekend aan de schuldeiser). 

ii. Roerende zaken 
 
Op roerende zaken kent het common law 2 zakelijke rechten: ownership en possession. 
Wanneer men een recht heeft om te bezitten, wordt dit als een zakelijk recht beschouwd. 
 
Detentie, d.i. bezit voor een andere, heet zoals gezegd “bailment” (bailor is de persoon die 
houdt, bailee de persoon voor wie men houdt). In het recht inzake bailment worden 
traditioneel zowel de zakenrechtelijke als de contractuele (verbintenisrechtelijke) aspecten 
bestudeerd. 
 
Schuldvorderingen werden traditioneel niet gezien als een voorwerp van zakenrecht; het 
common law benadrukte de persoonlijke band tussen schuldeiser en schuldenaar; onder 
common law vereiste een cessie (assignment) dan ook de medewerking van de schuldenaar. 
Equity ontwikkelde daarnaast de equitable assignment zonder medewerking van de cessus. 
 
Niettemin omvat het property law vandaag zonder twijfel ook het recht van de incorporeal 
property (onlichamelijke goederen). 
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7.1.7.  Familierecht 
 
Zoals gezegd geldt sedert 1882 het beginsel dat het huwelijk niets wijzigt aan de eigendom 
van de goederen van de echtgenoten. Goederen tijdens het huwelijk verkregen zijn in beginsel 
in onverdeeldheid, maar er bestaat geen huwelijksgemeenschap.  
 
Huwelijkscontracten (ante-nuptial agreements) waren traditioneel niet bindend, maar recente 
rechtspraak begon daar anders over te oordelen, met uiteindelijk de doorbraak van de 
traditonele regel in een beslissing van het UK SC van 20 oktober 2010 (Radmacher v. 
Granatino)1105. 
  
7.1.8.  Recht van de burgerlijke maatschappij 
 
Het recht is veel terughoudender dan op het continent. 
 
Wat de verhouding kerk en staat betreft: de Church of England is nog steeds de “established 
church”, met de koningin als hoofd van de kerk, en staat daarmee onder de controle van de 
(burgerlijke) overheid, zonder evenwel een staatskerk te zijn. Omgekeerd zetelen de 
bisschoppen in het House of Lords (als Lords Spiritual). Nochtans wordt de kerk als dusdanig 
niet door de staat gefinancierd (wel heeft ze fiscale voordelen). 
 
Sedert 1689 is er in beginsel wel godsdienstvrijheid (Toleration). 

                                                
1105 http://www.supremecourt.gov.uk/decided-cases/docs/UKSC_2009_0031_PressSummary.pdf 
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7.2. De verspreiding van het common law over de Engelse kolonies. 
 
De expansie van het Engelse common law vond hoofdzakelijk op 2 wijzen plaats: 
- enerzijds de expansie in de (vroegere) Britse kolonies; 
- anderzijds een zekere invloed ook buiten de Britse kolonies om. 
 
Vanaf het begin van de 17e eeuw rezen vragen over het recht dat van toepassing was in niet-
Engelse gebieden die onder de Engelse kroon waren gekomen en Engelse nederzettingen 
overzee en op de inwoners van die landen. De achtergrond hiervan is dat deze landen 
staatkundig géén deel werden van Engeland (behalve Wales, dat hetzelfde rechtssysteem had), 
behalve in zekere mate Schotland (vanaf  de Act of Union van 1707, doch met behoud van het 
eigen rechtsstelsel), en Ierland (vanaf de Act of Union van 1801, eveneens in beginsel met 
behoud van eigen recht) (maar Noord-Amerika, Australië, Indië, enz. nooit), ook al werden zij 
deel van wat later the British Empire werd genoemd (gevolg was onder meer dat de inwoners 
géén stemrecht hadden voor de Britse verkiezingen en wel British subjects waren maar geen 
British citizens). 
 
In 1608 werd in de Case of Tanistry1106 uitspraak gedaan over de vraag onder welke 
voorwaarden het Ierse recht geldig bleef na de verovering van Ierland door de Engelse 
koning, en beslist dat het Ierse gewoonten c.q. rechtsregels geldend bleven "if they are 
reasonable, certain, of immemorial usage and compatible with crown sovereignty."  
 
In hetzelfde jaar werd ook een vonnis geveld in de zgn. Calvin's case (King’s Bench 1608). 
De zaak betrof in wezen een ander probleem, nl. de vraag of personen geboren in een land 
met een eigen rechtssysteem nadat dit in louter personele unie met Engeland was verenigd 
onder één koning aan de Koning (in casu Schotland) daardoor “subjects” (onderdanen) van de 
Engelse koning werden met alle rechten in verhouding tot de Kroon vandien (met name de 
mogelijkheid om leengoederen te verwerven, i.t.t. niet-onderdanen, die in Engeland geen 
leenman konden worden van de Kroon). De uitspraak had echter ook gevolgen voor het 
toepasselijke recht in gebieden onder de Engelse kroon buiten Engeland zelf (zoals Ierland, 
Schotland en later de kolonies overzee), omdat ze het onderscheid uitwerkte tussen: 
- de rechten die uit het municipal law voortvloeiden, en die in de verschillende landen onder 
eenzelfde kroon verschillend konden zijn (naargelang de political body waarvan men deel 
uitmaakt); 
- anderzijds materies die onder het ius gentium vielen, dit waren de regels die golden voor 
vreemdelingen binnen het Rijk (vgl. de romeinsrechtelijke betekenis) (het begrip ius gentium 
werd dus restrictief uitgelegd werd; het betrof de rechten van personen die onder de Britse 
kroon vielen, en dus afhankelijk waren van het onderdaan zijn van de koning als persoonlijke 
band in plaats van de politiek-nationale band). De rechten en plichten die uit het 
onderdaanschap aan de persoon van de koning (natural subjection, ligeance) voortvloeiden 
zouden deel uitmaken van het ius gentium en daarom voor alle onderdanen dezelfde zijn1107. 
Aldus waren er naast de burgerrechten en -plichten, die enkele golden voor de citizens van het 
land, ook rechten die alle onderdanen genoten in de andere landen onder de Kroon dan hun 
eigen land (vgl. ook - alle verhoudingen in acht genomen - de rechten die uit het burgerschap 
                                                
1106 Case of Tanistry, 80 Eng. Rep. 516, 520 (K.B. 1608). 
1107 Dit heeft ook te maken met het traditionele middeleeuwse onderscheid tussen de "souvereiniteit "van de 
koning, die op zijn eigendom van het territorium berustte en overging volgens de regels van erfrecht, en zijn 
"senioraat" of heerschappij (in feodale zin), die op een persoonlijke contractuele band met de onderdanen (of hun 
vertegenwoordigers berustte) en niet territoriaal was, en met als belangrijkste inhoud de verplichting tot 
beschemring enerzijds en tot bijstand anderzijds (door betalingen van belastingen, militaire dienst, enz.). 
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van de Europese Unie voortvloeien als aanvullend bij de rechten die uit de nationaliteit van 
een ldistaat voortvloeien, bv. recht op vrij verkeer).  
In Calvin's case ging het meer bepaald om het recht om een leen te verkrijgen van de Engelse 
kroon (feodale rechten), en de band van de leenman en zijn leenheer werd daarbij niet 
beschouwd als deel van het nationale recht, maar als deel van een natuurrecht of ius gentium, 
zodat de conflictregel hier niet de territorialiteit was, maar het onderdaanschap (nader 
uitgewerkt als de territorialiteit op het ogenblik van iemands geboorte)1108. 
 
Deze twee arresten zijn van enorm belang geweest voor de ontwikkeling van het recht in alle 
gebieden die ooit onder de Britse kroon kwamen (dus een groot deel van de wereld). Uit deze 
arresten werd namelijk afgeleid dat onder bepaalde voorwaarden het bestaande recht van die 
gebieden bleef gelden. Coke zelf had reeds geschreven over het onderscheid tussen inherited 
lands, conquered Christian lands en conquered infidel lands. Vanaf de late 17e eeuw ging 
men ook de categorie van "settled land" of "discovered land" onderscheiden (met name vanaf 
het arrest Blankard v. Galdy, 1692). Dit evolueerde later tot grofweg het volgende 
onderscheid w.b. het toepasselijke municipal law ("interne recht"): 
- In de inherited of conquered/ceded colonies werd, zo er een aanvaardbaar lokaal 
rechtssysteem bestond (inbegrepen het recht van een eerdere kolonisator), dat stelsel door de 
Engelsen intact gelaten; volgens de toen gebruikte formule was dit enkel het geval voor het 
recht van een “Christian nation” en niet van een “infidel nation” (later werd dit enigszins 
verruimd, zie bv. Indië).  
- Wanneer een kolonie echter een settled colony is, een kolonie bestaande uit “settlements” 
bevolkt door “settlors”, waar er geen lokaal recht was of waar dit niet van een aanvaardbaar 
niveau was - zo ook bij "infidel lands" - werden de Britse settlors geacht het Engelse 
(gewoonte)recht te hebben meegenomen en tot recht van dat land te hebben gemaakt. 
 
De regel heeft uiteindelijk zijn definitieve verwoording gekregen bij Blackstone (1765, in zijn 
Commentaries I 107) en meer nog in de opinion van Lord Mansfield in de zaak Campbell v. 
Hall (1774)1109. Hij komt er eigenlijk op neer dat in zaken die deel uitmaken van het “interne” 
recht het de samenstelling van de bevolking is en niet de hoogste autoriteit, die in beginsel de 
basis van het rechtsstelsel bepaalt. Enkel voor regels betreffende rechtsverhoudingen die 
gezien worden als een verhouding met dat gezag (in het bijzonder de Kroon) golden uniforme 
regels. 
 
De Amerikaanse kolonies, Australië en Nieuw-Zeeland en een reeks kleinere (Caraïben) 
vielen onder de settled colonies. Zo ook Canada, behalve Quebec, want hier was al een Frans 
recht van toepassing. 
 
In die settled colonies werden de Britse kolonisten geacht het Engelse recht mee te nemen 
zoals dat bestond op het moment waarop de kolonie werd gesticht, behoudens afwijkingen 
voor aanpassing aan de lokale omstandigheden (of afwijkingen ingevolge de uitoefening van 
een zekere autonomie op regelgevend vlak). De ontwikkelingen die daarna gebeurden zijn 

                                                
1108 Het arrest besliste dat het onderdaanschap diende te worden bepaald op het ogenblik van de geboorte, zodat 
Schotten geboren na 1603 Engelse onderdanen waren, en die voordien niet. Uit deze regel is later het ius soli als 
nationaliteitsregel afgeleid, die in Engeland gegolden heeft tot in 1981 (nu is de basisregel in Engeland het ius 
sanguinis, dat op het continent steeds de basisregel is geweest. De VS hebben het ius soli behouden. Uitvoerig 
over dit aspect, zie o.m. P. PRICE, “Calvin’s case”, 9. Yale Journal of Law and the Humanities 1997, 73, ook op 
http://www.uniset.ca/naty/maternity/9YJLH73.htm, die ook aantoont dat deze nationaliteitsregel helemaal niet 
hoefde te volgen uit de specifieke regel van dit arrest. 
1109 1 Cowp. 204; 98 E.R. 1045; [1558-1774] All E.R. Rep. 252, o.a. op 
http://www.canadiana.org/ECO/mtq?display=9_03424+0541. 
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niet per se dezelfde als die in het thuisland Engeland. Latere Engelse wetten dienden in 
beginsel uitdrukkelijk te worden ingevoerd. In feite werden ook latere Engelse precedenten 
meestal gevolgd (toch zeker zolang de Privy Council het hoogste gerecht was voor beroepen 
tegen rechtbanken uit de kolonies). En het lokale recht mocht door de lokale overheden wel 
aangepast worden aan de lokale omstandigheden, zolang het niet was "repugnant to the law of 
Great Britain" (repugnancy clause); daarop hield de Privy Council in London in laatste 
instantie toezicht1110. 
 
Zoals reeds gezegd waren in de conquered colonies de lokale wetten van kracht tenzij er 
uitdrukkelijk Engelse wetgeving werd ingevoerd. De Engelsen waren vaak wel onderhavig 
aan het Engelse recht (althans voor het personeel statuut, maar vaak ook voor strafrecht) en de 
lokalen aan het lokale recht. Het Engelse koloniale beleid hanteerde immers - in veel grotere 
mate dan het Franse, of Belgische bv. - het beginsel van indirect rule, waarbij de Britten niet 
rechtstreeks over de inheemse bevolking regeerden, maar via de eigen traditionele structuren 
van die bevolking. 
 

 
 
 
Op deze manier ontstonden gemengde stelsels. Meestal werd het burgerlijk recht intact 
gelaten maar werd het meeste wat met procedure of handelsrecht te maken had door Engelse 
wetgeving vervangen (zie verder). Voor Quebec en Louisiana, zie hoger, en voor Schotland, 
Zuid-Afrika, Guyana, Sri Lanka, en enkele Caraïbische eilanden (zie verder). Ook in de Britse 
kolonies in Afrika (bv. Nigeria, Ghana) bleef in beginsel het inheemse recht bestaan, althans 
voor de inheemse bevolking (of bij verovering op een eerdere kolonisator, het eerdere recht), 
maar kreeg het Engelse recht grote invloed. Voor een bespreking van Israël (Brits 

                                                
1110 Zie over dit alles meer bij M.S. BINDER, The transatlantic constitution, Harvard UP 2004, p. 35 v. 
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mandaatgebied van 1919 tot 1948) enerzijds en anderzijds Indië, Pakistan, Bengalen, Birma 
en Maleisië, zie verder. 
 
Buiten de (vroegere) Britse kolonies om heeft het Anglo-amerikaanse recht vooral sinds de 
20e eeuw een grote, zij het vooral punctuele, invloed uitgeoefend omwille van het prestige van 
het Engelse en Amerikaanse recht en het gebruik van de Engelse taal1111. 
 

                                                
1111 Zie o.a. U. MATTEI, “Why the wind has changed” 
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7.3.  Ierland en Noord-Ierland 
 
Officiële naam Eire. Data: km, inwoners, ca. 10.000 moslims (2000) 
 
7.3.1.  Geschiedenis 
 
7.3.1.1.  Van de keltische koningen tot de Anglo-normandische periode 
 
Ierland had zijn eigen koningen tot de tweede helft van de 12e eeuw. In 1166 werd Ierland veroverd door 
normandische ridders uit Engeland (Norman invasion); in 1171 nam de Engelse koning het in bezit, maar het 
duurde tot 1261 voor het hele land onderworpen was. In 1199 werd het officieel een apart koninkrijk in 
personele Unie met Engeland. 
 
in 1210 werd het Engelse recht officieel ingevoerd. Het land werd georganiseerd in 7 liberties (met een zekere 
autonomie) en 8 counties. Alle land viel onder het Engelse feodaal systeem. 
 

 
 
De normandische lokale heren geraakten na 1250 verierst of keerden terug naar Engeland, en het grootste deel 
van het land kwam terug onder de controle van Ierse lokale heren tegen het einde van de13e eeuw. In 1361 
probeerde de Engelse koning het tij te keren door de gebieden die noch onder Engelse controle stonden cultureel 
te verengelsen. De Engelse controle was echter verschrompeld tot de streek stond Dublin (genaamd "The Pale" 
met een eigen parlement). 
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7.3.1.2.  Als Engelse kolonie 
 
Henry VIII van Engeland slaagde erin door middel van Verdragen met de lokale Ierse Lords zich als koning te 
laten erkennen. In 1535, kort na de afscheuring van de Church of England uit de kerk van Rome, verplichtte hij 
de kerk van Ierland om hem eveneens als hoofd te erkennen, met weinig succes. Het verzet nam toe toen koning 
Edward VI de Church of England hervormde in protestantse richting en het uitsluitend engelstalige Book of 
common prayer voorschreef voor alle kerkdiensten (zie hoger bij Engeland). Zijn opvolgers probeerden Ierland 
te koloniseren met Engelse kolonisten en de Ieren uit steeds grotere delen van het land te verdrijven (naar het 
Westen). Dit ging gepaard met vele opstanden en oorlogen. Vooral het opstandige Ulster (Noord-Ierland) werd 
opzettelijk bevolkt met Brise settlors (vooral Schotten) (de "Ulster Plantation" vanaf 1609). Deze kolonisatie 
werd vergemakkelijkt doordat een belangrijk deel van de Ierse adel in 1607 overzee vluchtte om hulp te zoeken 
en nooit meer terugkeerde naar Ierland (the Flight of the Earls), en ook vele intellectuelen (vaak priesters) toen 
vluchtten1112. 
 
De Ieren maakten gebruik van de Engelse Civil War (uitgebroken 1641) om in opstand te komen. Nadat 
Cromwell in Engeland de overwinning behaalde trok hij op strafexpeditie naar Ierland en organiseerde massale 
moordpartijen en verwoestingen. Hij onteigende het grootste deel van het land, verdreef de Ieren naar de armste 
gebieden aan de Westkust en verdeelde hun grond onder zijn soldaten (Cromwellian Settlement). Deze 
onteigeningen werden niet ongedaan gemaakt na de val van Cromwell door de nieuwe koning Charles II. 

                                                
1112 Onder meer de franciscanen, die overal in Europa Ierse colleges stichtten om het Iers cultureel erfgoed te 
bewaren en bestuderen, waaronder het - nog steeds bestaande - Iers college in Leuven. 
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Na de afzetting en verdrijving van koning James II door zijn schoonzoon William van Oranje (1689, the 
Glorious Revolution) werd ook de tegenstand van de Jacobieten in Ierland militair gebroken in 1690 (battle of 
the Boyne). In 1699 werd een streng Brits-protestants bestuur ingevoerd, onder meer met de beruchte Penal 
Laws 1699, die de bedoeling hadden de Ieren te dwingen protestant te worden. Ierland behield eigen instellingen, 
maar enkel protestanten konden politieke functies uitoefenen. Katholieken mochten geen grond, wapens of 
paarden bezitten, geen enkel gereglementeerd beroep uitoefenen behalve arts en geen onderwijs volgen (behalve 
portestants). In 1704 werden ook presbyterianen uit openbare functies geweerd. In 1728 verloren de katholieken 
ook nog hun stemrecht. 
 
Einde 18e eeuw kwam er een zekere versoepeling van de Penal Acts (Savile Act 1778 en 1782, Irish Appeals Act 
1783) en in 1792/1793 kregen ook katholieken actief kiesrecht voor het Ierse parlement. Een republikeinse 
opstand van de United Irishmen (geïnspireerd door de Franse revolutie) werd bloedig neerglagen in 1798. De 
Britten beslisten om Ierland dan ook officieel op te nemen in het Verenigd Koninkrijk.  
 
7.3.1.3.  Als  deel van het Verenigd Koninkrijk 
 
Dit geschiedde door middel van de Act of Union 1800. Het Ierse parlement verdween en de Ierse afgevaardigden 
zetelden in het Parlement van Westminster. Vanaf dan golden ook alle Engelse statutes (wetten) in Ierland (daar 
waar het Engelse common law reeds eeuwen gerecipieerd was).  De beloofde afschaffing van de resterende 
Penal Laws kwam er eerst in 1829 (na een campagne geleid door Daniel O'Connell) met de Roman Catholic 
Emancipation Act (met stemrecht voor katholieken). 
 
Vanaf 1845 werd de landbouw getroffen door de aardappelziekte en ontstond er een reusachtige hongersnood. 
Door hongerdood en grootschalige emigratie naar Amerika zakte de bevolking van 8.175.000 in 1841 naar 
minder dan 6.000.000 in 1851 en maar 4.500.000 in 1900.  
 
In 1859 werd de Irish Republican Brotherhood opgericht om naar onafhankelijkheid te streven (ook Fenians 
genaamd); een opstand in 1867 mislukte. Daarnaast ontstond vanaf de jaren 1870 de Home Rule Party, die 
autonomie wenste maar geen onafhankelijkheid (wel een eigen parlement).  
 
In navolging van de Engelse gerechtelijke hervorming van, 1873 kwam er ook voor Ierland een hervorming in 
1877 (fusie van de rechtbanken van common law en equity) - parallel aan de High Court in Westminster was er 
een High Court in Dublin, met behoud van een laatste aanleg voor het Judicial Committee van het House of 
Lords. Protesten tegen het gebrek aan bescherming van pachters leidde tot de pachtwet (Land Act) van 1881. In 
1893 werd de Gaelic League opgericht voor de promotie van de Ierse taal (Gaelic) en ook vele andere Iers-
nationale organisaties kregen succes. 
 
De liberale Britse premier Gladstone wenste Home Rule in te voeren (regionale autonomie), maar haalde geen 
meerderheid in het Britse parlement (1886); de nieuwe conservatieve regering probeerde door middel van sociale 
wetten (bescherming van pachters enz.) de autonomisten de wind uit de zeilen te nemen. In 1909 verloren de 
Conservatieven hun parlementaire meerderheid en werkten de liberalen en Ierse autonomisten samen aan een 
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hervorming (Home Rule); daartegen kwam grote tegenstand van de Ulsterse protestanten, en in 1913 ontstonden 
aan beide zijden paramilitaire organisaties. Het uitbreken van Wereldoorlog I schortte de parlementaire 
werkzaamheden op. Op Paasmaandag 1916 brak een opstand uit van de republikeinen in Dublin (Paasopstand, 
met hoofdkwartier in het GPO, centraal postgebouw, dat nu nog een symbool is van het verzet), die met moeite 
werd neergeslagen door de Britten. De executie van vele opstandelingen na schijnprocessen zette veel kwaad 
bloed en leidde tot een groot succes voor de republikeinse Sinn Fein-partij in de verkiezingen van 1917. Die 
parlementsleden weigerden te zetelen in Westminster en vormden een eigen parlement in Dublin in 1919 (de 
Dáil Eireann), dat de onafhankelijkheid uitriep, een voorlopige grondwet opstelde en een eigen gerechtelijke 
organisatie oprichtte (de Dáil courts genaamd). Op 21 januari 1919 begon de onafhankelijkheidsoorlog met 
guerilla-acties door de paramilitaire IRA (Irish Republican Army).  
 
7.3.1.4.  Van autonomie tot republiek 
 
De Britten stemden een Government of Ireland Act (1920), die twee regionaal tweekamerparlementen voorzag, 
één in Ulster en één in de rest van Ierland. Na de verkiezingen voor het (Zuid)-Ierse parlement in 1921 erkenden 
124 van de 128 verkozenen de instelling niet en bleven ze zetelen als Dáil Eireann. Uiteindelijk werd een 
wapenstilstand overeengekomen en een Anglo-Irish Treaty gesloten (6 december 1921, geratificeerd door beide 
parlementen in 1922, de Irish Free State (Constitution) Act), waarin Ierland werd verdeeld in twee delen, en het 
Zuiden vanaf 1922 een min of meer onafhankelijke staat werd met een dominionstatus (zoals bv. Canada), de 
Ierse vrijstaat "Saorstát Eireann". Noord-Ierland bleef deel uitmaken van het Verenigd Koninkrijk, met een 
eigen regionaal tweekamerparlement. De radicalen (die de verdeling niet aanvaardden) zetten hun guerilla 
evenwel verder tot 1923 (Irish civil War).  
 
De gematigden begonnen het land  politiek in te richten, op basis van de Grondwet van 1922 (die conform het 
Verdrag was). Deze voorzag ook een duidelijke scheiding van wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht.  
In 1924 werd een eigen Iers Supreme Court opgericht. 
 
Door het Statute of Westminster van 1931 verkreeg de vrijstaat net zoals Canada en andere dominions een 
volledige wetgevende bevoegdheid; de rechterlijke bevoegdheid in laatste aanleg van de Privy Council bleef 
behouden (in plaats van het Judicial Committee van het House of Lords).  
 
De republikeinen onder Eamon de Valera wonnen de verkiezingen van 1932 en begonnen stap voor stap de 
banden met het VK door te knippen (afschaffing van de eed van trouw aan de koning in 1933, afschaffing van 
alle koninklijke bevoegdheden in 1936, afschaffing van het beroep bij de Privy Council in London, toe-eigening 
van internationale verdragsbevoegdheid). Ze stelden een nieuwe grondwet op die van Ierland de facto een 
republiek maakte, vermits er een verkozen president in was voorzien, en die in 1937 werd goedgekeurd in een 
referendum. In de Tweede Wereldoorlog bleef Ierland officieel neutraal (al dienden vele vrijwilligers met het 
Briste leger).  
 
In 1948 stemde het parlement de Republic of Ireland Act, die bepaalde dat Ierland uit de British Commonwealth 
stapte. De officiële uitroeping van de Republic of Ireland vond plaats op Paasmaandag 1949; dit werd door het 
VK erkend in de Ireland Act. 
 
Ierland trad in 1973 toe tot de EU (na de daartoe vereiste wijziging van de grondwet in 1972, 3rd Amendment); 
ook elk van de latere Europese Verdragen vereiste telkens opnieuw eerst een grondwetswijziging die het sluiten 
ervan nominatim toeliet. 
 
7.3.2.  Ierse republiek: Politieke instellingen en grondwet 
 
7.3.2.1.  Kenmerking van de staat; eenheidsstaat 
 
De Ierse staat wordt in de Grondwet gezien als een emanatie van de Ierse natie, die gezien wordt als de 
gemeenschap van eenieder geboren in ierland (dus ook Noord-Ierland) en met een speciale band met de overzee 
levende "people of Irish ancestry" (zie art. 1 en 2 GW). Volgens art. 3 GW is de eenmaking van heel Ierland een 
grondwettelijke opdracht, zij het slechts op vreedzame en democratische wijze na te streven (deze nuance werd 
in de grondwte ingeschreven in 1998). 
 
Ierland  is een éénheidsstaat. De 8 regio's en daaronder de 29 counties en 5 cities (Dublin, Cork, Limerick, 
Galway en Waterford) hebben slechts beperkte bevoegdheden. Er zijn geen door de grondwet gewaarborgde 
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bevoegdheden voor de lokale besturen (enkel de vereiste dat hun raden minstens om de 5 jaar rechtstreeks 
worden verkozen, art. 28A Grondwet zoals ingevoerd in 1999). 
 
7.3.2.2.  Verhouding tussen de machten 

7.3.2.2.1.  Wetgevende macht (Oireachtas) 
 
Ierland  is een parlementaire republiek. De wetgevende macht berust bij een parlement, de Oireachtas, bestaande 
uit twee kamers, het huis van afgevaardigden (Dáil Eireann) en de senaat (Seanad Eireann) en met de president 
als een derde tak (art. 15, 1 GW). 
 
Het het huis van afgevaardigden wordt rechtstreeks verkozen bij algemeen stemrecht (vanaf 18 jaar) op basis van 
het stelsel van de single transferable vote en een evenredig kiesstelsel gebaseerd op kiesdistricten (de districten 
worden regelmatig aan de bevolkingscijfers aangepast, maar wijzigingen hebben slechts uitwerking na de 
eerstvolgende verkiezingen) (art. 16, 2 GW). 
 
De Senaat is niet rechtstreeks verkozen; 11 leden zijn benoemd door de Eerste Minister, en 43 verkozen door de 
Universiteiten of hogescholen en de economische sectoren en sociale organisaties.  
 
De president (Uachtarán na hÉireann) wordt rechtstreeks verkozen voor 7 jaar (éénmaal herkiesbaar) (zie art. 12 
GW). Hij bekrachtigt de wetten en heeft een reeks andere bevoegdheden, die hij echter niet zelfstandig kan 
uitoefenen (art. 13, 9° GW) behalve in enkele bijzondere gevallen (weigeren het parlement te ontbinden, e.d.). 
 
De president wordt bijgestaan door een Council of State (Raad van State, art. 31 GW), een adviesorgaan  
bestaande uit de hoogste ambtsdragers (eerste minister en vice-premier, kamervoorzitters, Chief justice, 
voorzitter High Court, Attorney general), de oud-presidenten, oud-premiers, oud-chief justices en andere door de 
president benoemde leden. Het gaat niet om een rechtscollege. 
 
Het parlement heeft de volledige wetgevende macht, met een voorbehoud voor begrotingszaken (het parlement 
kan geen wet stemmen die geld voorziet voor een doelstelling die niet door de eerste minister wordt 
goedgekeurd, art. 17, 2 GW).  
 
De Senaat heeft in beginsel het recht wetten voor te stellen en wetsvoorstellen van de Dáil te amenderen 
(behalve "Money Bills", begrotingswetten s.l.), maar de Dáil heeft het laatste woord (zie art. 20-24 GW). Er 
bestaat een speciale procedure voor noodwetten (wat vereist dat zowel de Eerste Minister, de president als de 
Dáil akkoord gaan dat het een noodwet is), welke echter een beperkte geldingsduur hebben (90 dagen). 
 
De president kan een gestemde wet vooraleer ze te bekrachtigen, voorleggen aan de Supreme Court als hij ze 
strijdig acht met de grondwet (uitgezonderd Money Bills, noodwetten en herzieningen van de grondwet) (art. 26 
GW). Hij kan ook, mits er een verzoek (petition) in die zin uitgaat van een meerderheid van de Senaat en 1/3 van 
de Dáil, de wet aan de bevolking voorleggen (referendum) omdat ze van "nationaal belang" is (art. 27 GW). In 
een dergelijke referendum is er een kworum: niet alleen meot er een meerderheid van de uitgebrachte stemmen 
tegen zijn, er is ook een kwormum van 1/3 van de ingeschreven kiesgerechtigden aan neen-stemmen nodig (art. 
47 GW). 

7.3.2.2.2.  Uitvoerende macht 
 
De uitvoerende macht berust bij de regering (Government). Deze wordt geleid door een eerste minister 
(Taoiseach), benoemd door de president op voordracht van het parlement uit de leden van de Dáil; de andere 
regeringsleden worden door de president benoemd op voordracht van de eerste minister uit de leden van huis van 
afgevaardigden of senaat. De regering is collectief verantwoordelijk jegens het Huis van afgevaardigden. 
 
De regering heeft geen wetgevende bevoegdheid (ook niet voor noodwetten). 
 
De Attorney general, belast met de vervolging van misdrijven, is geen regeringslid, maar het hoofd van wat bij 
ons het openbaar ministerie heet (zie art. 30 GW). 
 
De grondwet regelt ook het statuut van de "Comptroller and Auditor general" die de rekeningen en uitgaven van 
de staat controleert (art. 33 GW; vgl. het Rekenhof). 
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7.3.2.3.  Grondwet, normenhiërarchie 

7.3.2.3.1.  Grondwet 
 
Zoals de VS, maar in tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk, heeft Ierland een formele, geschreven Grondwet 
(uit 1937), met de volgende preambule: 

In the Name of the Most Holy Trinity, from Whom is all authority and to Whom, as our final 
end, all actions both of men and States must be referred, 

We, the people of Éire, 

Humbly acknowledging all our obligations to our Divine Lord, Jesus Christ, Who sustained 
our fathers through centuries of trial, 

Gratefully remembering their heroic and unremitting struggle to regain the rightful 
independence of our Nation, 

And seeking to promote the common good, with due observance of Prudence, Justice and 
Charity, so that the dignity and freedom of the individual may be assured, true social order 
attained, the unity of our country restored, and concord established with other nations, 

Do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. 

Wijziging van de grondwet vereist een gewone meerderheid in het parlement én een goedkeuring bij referendum 
(art. 46 GW). In zo'n bekrachtigend referendum is een meerderheid van ja-stemmen nodig, maar is er geen 
kworum. 

7.3.2.3.2.  Normenhiërarchie  
Art. 15, 4 GW bepaalt dat wetten in de mate waarin ze strijdig zijn met de grondwet, nietig zijn. Dit geldt niet 
voor noodwetgeving (ook die laatste mag echter geen doodstraf invoeren) (art. 28, 3, 3° GW). Ierland heeft dus 
na zijn onafhankelijkheid gekozen voor het amerikaanse model van grondwettigheidstoetsing. 
 
7.3.3.  Ierse Republiek - gerechtelijke instellingen 
 
De gerechtelijke organisatie werd na de onafhankelijkheid van 1922 opgezet (Courts of Justice Act 1924) en is 
nu geregeld door de GW en de Courts Act 1961. Ze bestaat in beginsel uit 2 niveaus: 
- de Courts of First Instance, namelijk enerzijds de High Court met volheid van bevoegdheid en anderzijds de 
bij wet ingerichte rechtsscolleges met territoriaal of materieel beperkte bevoegdheden (art. 34, 3 GW); dat betreft 
dan de Circuit Courts en de District Courts; 
- het Supreme Court, ook Court of Final Appeal genaamd, voorgezeten door de Chief Justice (art. 34, 4 GW). 
 
Voor de grondwettigheidstoetsing van wetten zijn zowel de High Court als de Supreme Court bevoegd, maar 
niet de andere Courts of first instance. Een uitspraak van het Supreme Court over zo'n vraag kent, in afwijking 
van de normale regel, geen individuele opinions (noch assenting noch dissenting). 
 
De rechters worden benoemd door de president (in akkoord met de regering). 
 
7.3.4.  Ierse Republiek - grondrechten 
 
De grondwet bevat een catalogus van grondrechten in art. 40 tot 44, geordend rond de rechten van de persoon 
(art. 40), de familie (art. 41, waarin de familie erkend wordt als een instelling met onvervreemdbare rechten die 
aan het positieve recht voorafgaan), opvoeding en onderwijs (art. 42), private eigendom (art. 43, erkend als 
voorafgaand aan het positieve recht) en religie (art. 44).  
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Art. 45 bevat "richtlijnen voor sociaal beleid" aan het parlement, die evenwel géén rechtstreekse werking hebben 
en waaraan door geen enkele rechtbank kan worden getoetst. 
 
7.3.5.  Noord-Ierland: politieke en gerechtelijke instellingen 
 
Data: ca. 1.600.000 inw. 
 
Noord-Ierland had een eigen tweekamerparlement (Parliament of Northern Ireland)  en een autonome status 
vanaf 1921 (opdeling van Ierland, Government of Ireland Act 1920) tot 1973 (opgeschort in 1972). Sinds 1973 
bestond er in beginsel een Northern Ireland Assembly (één kamer), maar het land werd vanaf 1974 ingevolge de 
"Troubles" (een quasi-burgeroorlog tussen katholieken en protestanten) rechtstreeks door de regering in London 
bestuurd, en de Assembly opgeschort. Door de Northern Ireland Act 1998 na de "Goede-Vrijdag-akkoorden" 
ontstond er een nieuwe Northern Ireland Assembly met een bepaalde wetgevende bevoegdheid (in 1999 
geïnstalleerd, in 2002 weer opgeschort tot 2007; hoewel er verkiezingen zijn geweest in 2003 is het parlement in 
die samenstelling nooit samengekomen en pas in werking na de volgende verkiezingen, in 2007. 
 
Politieke instellingen: 

- parlement bestaande uit 108 leden verkozen volgens een evenredig kiesstelsel (met single transferable 
vote) 

- regering, waarvan de eerste minister de de vice-premier tezamen verkozen worden en van een 
verschillende gemeenschap (katholiek/protestant) deel moeten uitmaken, en die voor het overige 
evenredig wordt samengesteld. 

 
De instellingen van Noord-Ierland hebben de bevoegdheden die hen door de Britse wet (nu dus de Northern 
Ireland Act 1998) worden toegekend. Dit zijn alle bevoegdheden die niet door die wet worden uitgezonderd 
(excepted matters) of voorbehouden aan het Verenigd Koninkrijk (reserved matters). De eerste categorie kan niet 
wordne iovergedragen zonder een wijziging van de Northeren Ireland Act zelf, de tweede categorie kan worden 
overgedragen. In 2010 werd het laatste pakket van de in 1998 overeengekomen overdrachten uitgevoerd 
(bevoiegdheid inzake politie en justitie). 
 
Het Supreme Court of the UK beslecht geschillen over de bevoegdheid van de Noordierse instellingen. Anders 
dan de wetten van Westminster Parliament zijn de Noordierse wetten wel onderworpen aan ene vorm van 
grondwettigheidstoetsing, meer specifiek toesting aan de bevoegdheidsregels, Europees Unierecht en het EVRM. 
 
Er is ook een North-South Ministerial Council met ministers uit zowel Noord-Ierland als de Ierse republiek, voor 
bepaalde materies van gemeenschappelijk beleid. 
 
Noord-Ierland heeft dus een eigen common law-systeem. 
 
7.3.6.  Privaatrecht, familierecht, recht van de burgerlijke samenleving 
 
Ierland heeft het common law zelf werder ontwikkeld, vaak in aansluiting bij het Engelse recht, soms bij het 
amerikaanse, soms zelfstandig. 
 
De echtscheiding werd mogelijk door een grondwetswijziging van 1995. 
 
Ierland kent een scheiding van kerk en staat volgens concordatair model. Tot in 1973 had de rooms-katholieke 
kerk grondwettelijk een bijzondere positie, naast andere nominatim erkende kerken. 


