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Inleiding tot het recht
Deel 1: het recht en zijn bronnen
Recht en rechtswetenschap
1.1 Het begrip recht
Recht:
• Geheel van bindende regels
- Soorten bepalingen
• Gebodsbepalingen (moeten)
• Verbodsbepalingen (niet mogen)
• Verlofbepalingen (mogen, maar niet moeten)
- Andere soorten
• Regels toepasbaar naar keuze (testament)
• Wilsaanvullende (versus gebiedende) regels (eerdere overdracht koop)
• Technische regels (woningoverdracht langs notaris)
• Vereiste van gezag
- Uitvaardiging van het recht
• Door democratisch verkozen regelgevende organen
• Normenhiërarchie
• Lagere norm kan niet afwijken van hogere norm
• Wetgevende > uitvoerende > minister
• Bevoegdheidsverdeling
• Procedureregels
• Op welke wijze en vormen de regel tot stand mag komen
- Naleven van het recht
•  afdwingbaarheid
• Door rechterlijke macht
• Arbitrage
• Onderlinge overeenkomst waarbij ‘scheidsrechte’ een beslissing
maakt = sneller
• Niet = bemiddeling
• (gemeentelijke) Administratieve sancties (GAS-boetes)
• Afhankelijk van waar je bent
• Recht = Rationeel opgebouwd geheel van afgelijnde begrippen en normen, waaraan van
overheidswege opgelegde (erkende) sancties kleven, die langs instellingen worden
afgedwongen en waarvan het de bedoeling is de orde in de samenleving te organiseren,
te handhaven of te herstellen
- Sturen van gedrag
Normenstelsel:
• Rechtsregels
• Sociale en etiquetteregels
- Gedragsregels
- Beleefdheid
• Morele regels = ethiek
• Godsdienstige regels
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1.2 Waarom ‘recht’?
•

Regels die een zekere orde brengen in de samenleving en rust in de onderlinge verhoudingen
tussen individuen en groepen
- Historisch gedetermineerd
- Bepaalde (tijdsgebonden) ideologie
- Politiek, sociaal en economisch systeem
- Realisatie van een beleid (onder druk van lobby's)
- Doen naleven van bepaalde morele regels

•

•

Romeins recht
- Trias politica = driemachtenleer
- Aansprakelijkheid > Aquila (buitencontractuele aansprakelijkheid)
- Bepaalde adagia (veronderstellingen bv. Voordeel voor beklaagde bij
twijfel)
Code Napoleon
- Burgerlijk Wetboek

1.3 Kenmerken van het recht
•
•
•

•

Nemo censetur ignorare legem.
- Iedereen wordt geacht de wet te kennen
Rechtsgelijkheid = Dezelfde normen voor iedereen in dezelfde situatie
Rechtsbedeling
- zuiver individuele toepassing van het recht, elk geval apart bekijken en niet baseren
op voorgaande zaken (≠ precedentenrecht – cf. common law)
Specifieke normen en begrippen

1.4 Versus rechtvaardigheid
•
•

•

Structurele spanning tussen de regel en wat als een rechtvaardige oplossing wordt ervaren
- Bv. Procedurefouten
Rechtfilosofie:
- Rechtspositivisme
• Formele bronnen (regels op papier zonder moraal)
- Natuurrechtsleer
• Algemene universele beginselen (ongeschreven maar belangrijker)
Je mag nooit het recht in eigen handen nemen = eigenrichting
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Indeling, bronnen & rechterlijke organisatie
2.1 Indeling van het recht
Opdeling
• Internationaal en supranationaal recht
- Volkenrecht (zoals Verenigde Naties)
- Supranationaal recht (vooral Europees recht)
• Objectief recht versus subjectief recht
• Openbare orde (publiekrecht) versus dwingend c.q. aanvullend recht
• Positief recht versus natuurrecht
• Formeel versus materieel recht
2.1.1

Nationaal recht

2.1.1.1 Publiek recht
Publiek recht
• Verhouding overheid/staat – burger
• Ongelijke verhouding overheid – burger
• Regels van openbare orde
• Soorten:
- Grondwettelijk recht
- Bestuursrecht
- Uitvoerende macht en administratieve overheden
- Strafrecht
- Limitatieve lijst van strafbare gedragingen en hun sanctie
- Strafprocesrecht (versus gerechtelijk privaatrecht)
- fiscaalrecht
2.1.1.2
•
•
•
•
•

Privaat recht
Verhouding tussen burgers onderling
Gelijke verhouding
Regelen van private belangen van individuen of groepen
Doorgaans van aanvullend recht (infra)
Soorten:
- Burgerlijk recht
• Personen- en familierecht
• Verbintenissenrecht
• Bijzondere overeenkomsten
• Aansprakelijkheidsrecht
• Vermogensrecht / erfrecht
- Handelsrecht
- Vennootschapsrecht
- Gerechtelijk (privaat)recht
• Versus strafprocesrecht
• Gerechtelijke organisatie
- Internationaal privaatrecht

2.1.1.3 Gemengde rechtstakken
Soorten:
• Economisch recht / marktrecht
- Onder andere consumentenrecht
• Financieel recht
- Bijvoorbeeld bescherming van de privéspaarders
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Sociaal recht
- Arbeidsrecht
- Socialezekerheidsrecht
Intellectuele rechten

2.2 BRONNEN van het recht
2.2.1 Internationaal en supranationaal
Organisaties:
• Verenigde Naties
• Internationale Arbeidsorganisatie
• Raad van Europa
• Europese Unie:
- Verordeningen: land moet zich hieraan houden
- Richtlijnen: land moet hierrond een wet opstellen
2.2.1.1 Nationaal
Bronnen:
• Grondwet
- Inrichting van de Staat
- Grondrechten en vrijheden burgers
- Hiërarchie?
• Inter- en supranationaal recht  Wel / geen rechtstreekse werking
• Formele wet versus materiële wet:

•

•
•
•
•
•

•

Algemene (ongeschreven) rechtsbeginselen
- Behoorlijke wetgeving (bestuur / rechtsbedeling)
- Niet-retroactiviteitsbeginsel: geen terugwerkende kracht
- Rechtszekerheidsbeginsel: latere wet heeft voorrang op vroegere wet
- Afdwingbaarheid?
• Toetsing via het gelijkheidsbeginsel
• Als het ware grondwettelijke waarde
Contract
- Niet in strijd met openbare orde en goede zeden
Gewoonte
Pseudowetgeving: interpretatie afhankelijk (geen nieuwe regels toevoegen)
Paralegale normen: ordes (bv. Geneesheren) moeten zich hieraan houden
Algemene en individuele billijkheid:
- Algemeen: moreel begrip van eerlijkheid, redelijkheid en rechtvaardigheid
- Individueel: billijkheid komt bij 1 persoon in het gedrang
Rechtspraak (infra)
- Toepassen van de rechtsregel
- In de concrete zaak
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