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Ontleding rechtspraak
Algemeen
Examen:
Schriftelijk,
Maximum 2 uur
Wetboek is WEL toegelaten.
Je krijgt minstens 3 uitspraken:
- 1 uitspraak van de feitenrechter
- 1 uitspraak van het Hof van Cassatie
- 1 uitspraak van het grondwettelijke hof
 Bijna hetzelfde als de oefeningen
TIP: Lees heel goed de vragen, het kan zijn dat je niet volledig de tekst moet lezen maar bijvoorbeeld
alleen het rolnummer moet geven of de partijen.
Type vragen op het examen:
•
•
•

Geef de bestreden beslissing, rolnummer, partijen, …
Geef de relevante feiten, rechtsvraag, antwoord,…
Theorievragen met praktische finaliteit, je moet weten wat je nodig hebt om een uitspraak te
kunnen analyseren.

(Er is een belangrijke verschil tussen de beantwoorde rechtsvragen en de gestelde rechtsvragen, let
hier op!)
Hoe studeer je het best?
•
•
•
•
•
•
•

Oefenen, oefenen en nog eens oefenen!
Theorie goed studeren (ook wat er tijdens de (gast)colleges werd gezegd)
Artikel van ‘Soetaard’ aandachtig lezen!
Artikel van het grondwettelijke hof (frans tekstje) ook aandachtig lezen!
Verhouding tussen rechtscolleges, Marc Bossuyt EN dispositieven van het grondwettelijke hof
en de begeleide tekst NIET kennen.
Raad van State moet je ook niet kennen!
FRANSTALIG EXAMEN
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Deel I Inleiding en structuur van een rechterlijke uitspraak
Hoofdstuk 1 Schema
Afdeling 1 Wat vooraf gaat aan een rechterlijke uitspraak
1. Rechtsingang (art 700 GerW)
a. Uitgangspunt: dagvaarding  iemand wordt opgeroepen om voor het gerecht te verschijnen: akte
van deurwaarder
Elementen dagvaarding (art 702 en 43 GerW
-

-

-

Datum en plaats van de dagvaarding
o Datum: zien vanuit perspectief van de uitdovende verjaring
Identificatie van de persoon wie wordt gedagvaard.
o Voor het “/” heb je de eiser erachter staan de verweerder(s)
o Maar verweerder die een tegeneis instelt komt er niet achter: eiser / verweerder
Identificatie van de gerechtsdeurwaarder
Voor wel gerechtscollege men moet verschijnen
Voorwerp van de eis en de middelen
o Middelen: argumentatie
▪ Voorbeeld je dagvaart een partij en je middelen zijn dat je met de partij een
contract hebt gesloten. De ene partij pleegt een wanprestatie en je vraagt een
ontbinding en schadevergoeding (voorwerp)
Aan wie is betekent: men geeft een kopie af aan iemand

Meestal: advocaat maakt een dagvaarding, stuurt dit naar de gerechtsdeurwaarder en die leeft dit af
b. Vrijwillige verschijning: men heeft ruzie, maar net niet goed genoeg om gedagvaard te worden.
Ze gaan vrijwillig naar de rechter
c. Verzoekschrift: je kan kiezen verzoekschrift of dagvaarding
De wijze lijkt op een dagvaarding, alleen bij een dagvaarding stuur je het naar de gerechtsdeurwaarder.
Bij een verzoekschrift bezorg je het aan de griffie van de rechtsbank.
Een verzoekschrift is veel goedkoper.
Verzoekschrift is mogelijk in meer sociale zaken en huurzaken. Niet verplicht, in de regel werkt men
hiermee.
2. Verdere verloop
- Algemene rolnummer (art 711 GerW)
- Op de griffie wordt een dossier van rechtspleging gemaakt (art 720GerW)
- Uitwisseling conclusie en stukken.
- Eventuele tussenvorderingen (art 13 en 807 GerW)
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Afdeling 2 Structuur van een rechterlijke uitspraak
1. Identificatie
- Algemeen rolnummer (AR/RG)
- Rechtscollege (evt kamer) en datum
- Partijen (eiser / verweerder)

2. Uitspraak
- Preliminaria: procedurele vaststellingen en procedurele antecedenten)
- Motivering:
▪ Belangrijk op basis hiervan kan je misschien doorgaan naar Cassatie
▪ Het is in de GW opgenomen als verplicht
▪ Drie verschillende opinies
• Verweerder: feiten + recht : mening
• Eiser: eigen mening
• Rechter: feiten + recht = motivering
▪ Zowel
• In feite: bij HvC is dit er niet
• In rechte
▪ Overwegend dat
▪ Geelt op
▪ Attendu que
o Feiten
o Vorderingen
o Middelen
o Antwoord rechter
- Dispositief / beschikkend gedeelte / dictum
o Om deze redenen
o Par les motifs
- (ondertekening)

Afdeling 3 Denkproces / werkwijze
-

Selectie (relevante) feiten
Juridische kwalificatie
Formuleren rechtsvragen
Beantwoorden rechtsvragen
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Deel II Rechtspraak feitenrechters
Hoofdstuk 1 Oefeningen
Afdeling 1 Opgave eerste sessie
-

Vredegerecht Sint – Truiden 19 mei 2011
Rechtbank van Eerste Aanleg van Namen 31 mei 2001
Rechtbank van Eerste Aanleg van Tongeren 14 november 2011

Vredegerecht van het kanton van Sint – Truiden
 Niet gepubliceerde uitspraak
1 Identificatie
Rolnummer: 10A1181
Rechtscollege: Vredegerecht van Sint – Truiden + dinsdag vijfentwintig januari tweeduizend en elf
Partijen: eiser = GM / verweerder = de vereniging van mede-eigenaars van de residentie x,
vertegenwoordigd door de syndicus
2 Uitspraak
Preliminaria: dagvaarding (voorafgaande), hoe is de gedinginleiding, rechtsingang
Motivering:
-

-

-

Feiten
o Het gaat om een appartementsgebouw: de eiser is eigenaar van een appartement
o Op een algemene vergadering was er een discussie over het invoeren van een
reglement van inwendige orde.
o Syndicus stuurt bij het verslag een ontwerp van het reglement
▪ Verbod op toekomstige honden: zij die een hond hadden mogen hem houden,
geen nieuwe honden
▪ Eiser is hier niet tevreden mee, de syndicus los het op door er huisdieren van
te maken
• Bijzonder algemene vergadering moet het reglement goedkeuren
zodat honden verboden worden, behalve diegene die er al waren
▪ Verslag wordt meegedeeld, men moet reageren binnen de 8 dagen
▪ Nieuwe bijeenkomst: 3-1 verbod op huisdieren
Vorderingen
o Eiseres wordt gedagvaard en vraagt nietigheid minstens het verbod op huisdieren
Middelen
o Onverminderd het feit dat ze het anders niet had gekocht
o Onverminderd dat het essentiële wijziging impliceert  je dekt jezelf in
o Nietigheid omdat het zonder stemming beslist is
o Nietigheid omdat het reglement bedrieglijk tot stand is gekomen
o In strijd met haar basisrechten (8EVRM)
Antwoord rechter
o Rechter gaat enkel in op de juridische argumenten
▪ Er is een stemming geweest 3-1
▪ Het houden van huisdieren valt onder art 8 EVRM: honden zijn een deel van
het gezin
▪ Maar art 8 EVRM beschermt de rust van de andere bewoners ook
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