
RG  X ‘Common Law’

‘COMMON LAW’ EN ‘CIVIL LAW’
Geen romeins recht in Engeland 
vanwege haar ‘gemeen recht’ met 
exclusieve gelding.

Na 1066 – Willem de Veroveraar
Geen rechtseenheid: het recht van 
Mercia, Wessex, Danelaw en het 
recht van de Normandiërs.
Willem bezat op het eiland de 
‘vrijheid van handelen’.

Hendrik II (1154-1189):
Competentie van het uithollen van de
locale gerechten.

- ‘Justices in eyre’ = reizende 
rechters

- Verordeningen = Assizes
- ‘Courts of Assizes’
- In een aantal, nauwkeurig 

omschreven gevallen = 
Absolute competentie

- Rechtvaardiging: 
Beschermheer

Koninklijke rechtspraak:
- Writ = Verzoek om 

rechtsbescherming > 
Gedaagde: 
voldoen/verantwoording
= Dagvaarding

- Koninklijke (rondreizende) 
rechter

- Jury die oordeelt over de feiten
Godsoordelen <> Het verplichte 
procesrecht

Westminster – drie koninklijke 
gerechtshoven:

- Court of Common Pleas (BR)
- Court of the King’s Bench
- Court of the Exchequer

‘Common Law Courts’
Exclusieve of concurrerende 
competentie?

- ‘Court of the Exchequer 
Chamber’

Hoe was dit mogelijk?

Leenrecht: leenrechtelijke keten 
eindigde uiteindelijk bij de koning: 
eigenaar van al het onroerend goed.
Oppertoezicht van de koning: geen 
writ, geen proces.

Welk recht werd toegepast?
De gewoonte aan het koninklijk hof 
met als kenmerk: ‘reasonable’ 
karakter.
Meer centralisering > GKH 
belangrijker
1250: the custom of the king’s court 
is the custom of England, and 
becomes the common law.

Bracton: rechterlijke uitspraken ≠ 
rechtsbron
Yearbooks: verzameling van 
rechterlijk uitspraken

Rechtsbron = de gewoonte van ’s 
konings rechtbanken die men kon 
vinden in hun uitspraken

‘COMMON LAW’ AND ‘EQUITY’
1258: ‘Provisions of Oxford’: slechts 
nieuwe writs uitgevaardigd wanneer 
deze aansloten bij bestaande > Taak 
naar Parlement
EN Rechters: restrictieve uitleg
Resultaat: verstening van de 
‘common law’

Wat te doen in geval van afwezigheid
van ‘common law’ of ‘statute’?
‘Lord Chancellor’: aanvraag ter 
correctie en aanvuling van de 
‘common law’ op grond van 
billijkheid (equity)
Functie bekleedt door geestelijken > 
invloed van canoniek recht > 
natuurrecht
Court of Chancery: common law, 
statutes en equity
Rechtspraak = Ervaren als subjectief 
> Nauwkeurigheid
Equity = 



Formeel: het bestaat uit het geheel 
van rechtsregels dat is opgesteld 
door de ‘Court of Chancery’
Materieel: aanvulling, ondersteuning 
of correctie van de ‘common law’ – 
equity follows

Chancery: geen competentie in zaken
behorende tot de exclusieve 
bevoegdheid van ‘common law 
courts’
Conflict Equity – Common Law > 
Equity prevails over the law

Geen hiërarchie binnen de 
rechterlijke organisatie > 
Hervormingen

Na 1876: 
Jeremy Bentham > Eén codificatie 
van het materiële en formele recht
WANT Voor het tijdstip van de 
onenigheid nog geen rechtsregel, 
daarna pas > geen rechtszekerheid
ECHTER Edmund Burke: niet 
plotseling het bestaande recht 
veranderen – proces van generaties
TOCH Bezwaren tegen het bestaande
rechtsstelsel:

- Rechtbanken met 
concurrerende/exclusieve 
competentie

- Naast elkaar bestaan van 
‘common law’ en ‘equity’ met 
eigen rechtbanken

RESULTAAT: wijzigingen in de 
rechterlijke organisatie

1875: Judicature Acts
Supreme Court of Judicature

- High Court of Justice
- Court of Appeal
- House of Lords

‘COMMON LAW’ AND ‘STATUTORY 
LAW’
‘Statutes’ vóóronderstellen de 
‘common law’.

- Geen constitutionele toetsing: 
parlement mag ‘common law’ 

wijzigen en aanvullen, zonder 
toetsing door de rechter of het 
resultaat nog voldoet aan de 
algemene beginselen van 
‘common law’

Literal approach
Interpretatie > Taalkundig
Construction > Onduidelijk/Dubbel - 
Duidelijk
Rule in Heydon’s Case/Mischief rule:
Wat was gebrek/misstand voor de 
aanwezigheid van de regel?

Purposive approach
Teleologische, extensieve 
interpretatie
<-> just dicere, non jus dare
HIERDOOR: Interpretation Act (1978) 
– uitleg van wetten

Voornamelijk het privaatrecht in 
‘Statutes’
Eenheid geschapen!
Common Law blijft het product van 
de rechtspraak. > Slechts leren in de 
praktijk

LAW REPORTING
Privé-inititieven:
Inhoud/Motivering van het 
rechtersrecht in Yearbooks (1272-
1535)
Precedentenverzamelingen (1535-
1865)
‘Reports’ van Sir Edward Coke (1552-
1634)

- Institutes of the Laws of 
England

GRONDSLAG: Dyer’s reports
Instelling: Incorporated Council of 
Law Reporting for England and Wales
(1865): Publicatie van de 
beslissingen van de hoge 
gerechtshoven.

STARE DECISIS
1898: House of Lords: gebonden aan 
één eigen eerdere uitspraak
MAAR ‘the beautiful art of 
distinguishing’ = betekenis van 



uitspraak wordt ontkracht door 
onderscheid
GEVOLG: flexibiliteit verloren
1966: House of Lords stapte van dit 
principe af
GEVOLG: lagere rechtbanken volgen 
de uitspraken van hogere 
rechtbanken
DENNING: Principe moet ook gelden 
voor ‘court of appeal’ > Niet gebeurd

DUIDELIJK: strakke formele hiërarchie
> overruling
EN ‘statutory law’ gaat boven 
‘common law’
NADEEL ‘Common law’: weinig 
overzichtelijkheid en toegankelijkheid
VS: ‘Restatements of Law’, geboren 
uit de afkeer van codificaties, biedt 
meer overzichtelijkehid en 
toegankelijkheid.

ANGLO-AMERIKAANSE RECHT
BASIS VAN HET RECHT IN DE VS EN 
GEMEENSCHAPPELIJK RECHT: Engelse
‘Common law’ – VOOR 1776: 
BINDEND – NA 1776: zelfstandige 
ontwikkeling

Deelstaten genieten souvereiniteit > 
Rechtsverscheidenheid

INSTELLING VOOR RECHTSEENHEID: 
Supreme Court of the USA

Geen federaal, gemeenschappelijk 
privaatrecht
OMDAT de federale rechter geen 
bevoegdheid mag worden toegekend 
die niet aan de federale wetgever 
toekomt
UNIFORMITEIT slechts door 
overeenstemming tussen de 
vertegenwoordiging van deelstaten
VERNIETIGING DOOR SUPREME 
COURT bij strijd met federale wetten

David Dudley Field streefde naar een 
codificatie: Field Code van NY 
(Burgerlijke Rechtsvordering) – 1848 
ENKELE UNIFORME REGELINGEN 
waaronder de Uniform Commercial 
Code: handelsverkeer

UITZONDERING LOUISIANA: ‘CIVIL 
LAW’ 
‘Louisiana Civil Code’


