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1. INLEIDING(l) 

1. Het onderzoeksobjekt van dit artikel is het nut van het recht op 
beroep(2), hier beschouwd als een rechtsmiddel dat aan een partij, 
die zich door een beslissing van een rechter benadeeld voelt, toelaat 
om die uitspraak voor een andere rechter aan te vechten op grond 
van de feiten of het recht en een vernietiging of hervorming ervan 
te bekomen(3). Deze definitie, die rekening houdt met meerdere 
vroegere of hedendaagse varianten in de Europese landen, is iets 
ruimer gemaakt dan die definities die men gewoonlijk aantreft in de 
verschillende wer ken over een nationaal recht en die een te enge 
omschrijving geven, toegespitst op het in dat land geldende recht. 
Enkele vertrouwde elementen ontbreken dan ook in de gegeven 
definitie. Het appel wordt niet omschreven als een gewoon rechts
middel(4), als een beroep op de hogere rechter(5), als een rechtsmid-

(1) Deze tekst is de bewerking van een scriptie in het kader van de leergang Grondige en 
rechtsvergelijkende studie van het gerechtelijk privaatrecht, aan de Universiteit Gent gedoceerd 
door Prof. dr. M. STORME, die bekroond werd met de A.P .R.-prijs 1993 voor de Universiteit 
Gent en de 'ide pr!Js Feitwels vool: het- jaar 1993. BijZorioere-aank-gaat uit naar G~ en: 
A. SINNAEVE voor hun onschatbare hulp bij het schrijven en P. TAELMAN, D. FEVERY en 
K. BROECKX, die zo vriendelijk waren mij in hun kennis te laten delen. Het aanstekelijke 
enthousiasme en de aanmoediging van professor STORME hebben een niet te onderschatten 
rol gespeeld bij het tot stand komen van deze tekst. lk hoop dat de lezer iets daarvan in de 
volgende pagina's mag terugvinden. 
(2) Over de terminologie, zie BROSENS, W., Beroep in Burgerlijke Zaken en in Zaken van 
Koophandel in A.P.R., Brussel, Story-Scientia, 1956, p. 42-43, nr. 6. 
(3) Ter vergelijking kan men de verschillende systemen beschouwen, samengebracht onder de 
titel Review on the law and on the facts bij HERZOG, P. & KARLEN, D., Attacks on Judicial 
Decisions in International Encyclopedia of Comparative Law, XVI, Civil Procedure, VIII, 
CAPPELLETTI, M. (ed.), Tiibingen, Mohr, 1982, p. 26 e.v. 
(4) De omschrijving als gewoon rechtsmiddel, i.e. openstaand voor alle partijen behoudens 
een uitdrukkelijk afwijkende wettekst, vindt men op het continent b.v. in Belgie (STORME, 
M., Gerechtelijk recht. Naslagwerk met nota's bij de gedoceerde leergang, Gent, Seminarie 
voor Procesrecht, 1992, p. 212, nr. 521) of Frankrijk (LARGUIER, J., Procedure civile. Droit 
judiciaire prive, Parijs, Dalloz, 1976, p. 89) Engeland kent echter een omgekeerde regel. Ben 
partij heeft slechts een recht op appel indien dat uitdrukkelijk door een of andere wet toegekend 
is. (HARWOOD, G., Odgers' principles of pleading and practice in civil actions in the High 
Court of Justice, Landen, Stevens, 1971, p. 363). 
(5) Cf. volgende omschrijving van het beroepsorgaan: ,un altro organo (di so/ito superiore)" 
bij LIEBMAN, E., Manuale di diritto processuale civile, II, Milaan, Giuffre, 1981, p. 295, 
nr. 314. (Met in noot 2 een verwijzing door de auteur naar de Rota, waar de rechters bij 
toerbeurt tegenover elkaar als appelrechter funktioneren.) Op te mer ken valt nog dat in Belgie 
Closset-Marchal voorgesteld heeft een niet-hogere rechter als appelrechter te laten optreden 
om zo een oplossing te geven aan bepaalde overgangsproblemen geschapen door de wet van 
3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek. (CLOSSET-MARCHAL, G., ,Toe
passing van de wet in de tijd - overgangsrecht" in Het vernieuwd gerechtelijk recht. Eerste 
commentaar bij de Wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, 
(hierna verkort geciteerd: Het vernieuwd gerechtelijk recht) Interuniversitair Centrum voor 
Gerechtelijk Recht (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1992, p. 38-39). 
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del tegen een op tegenspraak gewezen vonnis(6), als een rechtsmiddel 
dat een voiledig nieuwe behandeling toelaat(7), als een rechtsmiddel 
tegen een uitspraak in eerste aanleg(S) e.d. Uiteraard zijn raakvlak
ken met andere rechtsmiddelen niet afwezig. Een verantwoorde 
studie van het appel kan slechts gemaakt worden door aile rechtsmid
delen, ja zelfs het procesrecht in globo, te bekijken. Hetgeen volgt 
is dus niet aileen beperkt doordat slechts een klein gedeelte van het 
(buitenlandse en rechtshistorische) materiaal over het appel aan bod 
komt, maar ook omdat dit niet binnen het ruimere geheel van het 
proces, microproces en macroproces, kon geplaatst worden. Berst zal 
de geschiedenis van het appel in West-Europa kort behandeld wor
den om te zien of de faktoren die tot de ontwikkeling en verspreiding 
van het appel leidden zo doorslaggevend waren en zijn dat een 
verdere diskussie over het voortbestaan ervan uitgesloten is. Daarna 
komt een overzicht van de argumenten voor en tegen het recht op 
appel, gevolgd door een behandeling van enkele beperkingen van het 
recht op beroep. 

2. DE HISTORISCHE EVOLUTIE VAN HET APPEL 

2. Het procesrecht heeft over het algemeen weinig aandacht gekre
gen van rechtshistorici(9). De rechtsmiddelen vormen, wat dat be
treft, geen uitzondering(lO), hoewel het verleden interessante verge-

(6) In Nederland kan een dergelijke voorwaarde met recht in de omschrijving van het beroep 
voorkomen, aangezien daar de verweerder die verstek laat gaan, geen keuze heeft tussen verzet 
en hoger beroep, maar verzet dient in te stellen (HUGENHOLTZ, W., Hoofdlijnen van 
Nederlands burgerlijkprocesrecht, Utrecht, Lemma, 1991, p. 195, nr. 173 en p. 199, nr. 174) 
In Belgie ontbreekt een dergelijke beperking. Wei is het zo dat in het Belgische recht sinds 
de wet van 3 augustus 1992 het belang van het verzet sterk afgenomen is, daar steeds meer 
hypotheses onder de noemer tegenspraak terechtgekomen zijn (Cf. DE LEVAL, G., ,De Wet 
van 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek (art. 16 tot 26 en 31 tot 33): 
het in staat stellen der zaken" in Het vernieuwd gerechtelijk recht, p. 118-120, p. 128-129). 
(7) De Oostenrijkse beschriinkte Berufung leidt geenszins tot een nieuwe behandeling van de 
zaak, wei tot een'eventuele terugverwijzing naar de rechter in eerste aanleg (BAJONS-GRIMM, 
E., ,Landesbericht Osterreich" in Rechtsmittel im Zivilprozess- unter besonderer Beriick
sichtigung der Berufung -, (hierna verkort geciteerd: Rechtsmittel) GILLES, P., e.a. (ed.), 
Koln, Bundesanzeiger, 1985, p. 217-218). 
(8) Over de beperking van het appel tot slechts een tweede aanleg, zie infra. 
(9) Er is nog niet vee! gewijzigd aan de toestand zoals beschreven door VAN CAENEGEM, R., 
History of European Civil Procedure in International Encyclopedia of Comparative Law, 
(hierna verkort geciteerd: History) XVI, Civil Procedure, II, Tiibingen, Mohr, 1973, p. 6-7, 
nr. 5. 
(10) Voor het Romeinse recht b.v. is er slechts een monografie over het appel: 0RESTANO, 
R., L 'appello civile in diritto romano, Turijn, Giappichelli, 1959, 452 p. Hetzelfde geldt voor 
het Oudfranse recht: FouRNIER, M., Essai sur l'histoire du droit d'appel suivi d'une etude 
sur Ia reforme de l'appel, Parijs, Durand & Pedone-Lauriel, 1881, 344 p. 
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lijkingspunten biedt voor de studie van het appel in het hedendaagse 
recht. 

2.1. Het Romeinse recht 

3. Oorspronkelijk ontbrak het appel in het Romeinse procesrecht. 
Dit valt te verklaren vanuit het Romeinse proces in het algemeen. In 
de procedures met de oudste oorsprong, de legis actio en de formula
procedure, was er een tweedeling. Op een voorafgaande procedure 
voor de gerechtsmagistraat volgde het eigenlijke proces voor de 
iudex. Het feit dat deze laatste een prive-persoon was, gekozen door 
de partijen, buiten elke hierarchie, stond een ontwikkeling van het 
appel uiteraard in de weg(ll). Enerzijds ontbrak een persoon om bij 
te appelleren, anderzijds ontbrak een motief daartoe. De partijen 
kontroleerden hun rechter immers via hun keuzerecht. Geheel de 
republiek door bleef het appel onbekend(12). 
Een verandering kwam er in het principaat. Vanaf Augustus ontwik
kelde zich naast de oudere procedures, de cognitio extraordinaria. 
Hierin verdween de vroegere tweedeling en de prive-persoon werd 
vervangen door een ambtenaar. Elke rechter in het cognitieproces 
was, . aL dan -nieLmeLeen_tussenschakel, _ een gedelegeerde _ v:an d~ 
keizer(13). Een logische stap, reeds gezet onder Augustus, was dan 
ook, dat door een ontevreden partij tegen de beslissing van de 
gedelegeerde bij de delegerende geappelleerd werd(14). Het appel 
lijkt aldus eerder organisch voortgesproten te zijn uit de hierarchi
sche relatie tussen de keizer en zijn rechtsprekende ambtenaren. Als 
de rechter een uitspraak deed ex auctoritate principis, lag het voor 
de hand dat de keizer zelf die uitspraak kon vernietigen of hervor
men(l5). 

4. Over het nut zelf van het appel is er niet veel te vinden, behalve 
de gekende uitspraak van Ulpianus, dat ,eenieder weet dat het appel 
zowel frequent voorkomt als noodzakelijk is, in zoverre het de 

(11) Ibid., p. 1037. 
(12) Wei werd onder de republiek appe/lare eventueel gebruikt als synoniem van intercedere, 
welke term duidt op een ander rechtsmiddel dan het appel, wat voor enige verwarring kan 
zorgen, cf. KASER, M., Das Romische Zivilprozessrecht (hierna verkort geciteerd: Zivilpro
zessrecht) in Rechtsgeschichte des Altertums, III/4, Munchen, Beck, 1966, p. 398. 
(13) KASER, M., Romisches Privatrecht, Munchen, Beck, 1992, p. 383. 
(14) KASER, M., Zivilprozessrecht, p. 399. Cf. Ulpianus D. 49, 3, 1, pr. 
(15) 0RESTANO, R., O.C., p. 166-169, p. 186-188, cf. HAUSMANINGER, H. & SELB, W., 
Romisches Privatrecht, Wenen, Bohlau, 1989, p. 499. 
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partijdigheid of onervarenheid van de rechters corrigeert, hoewel een 
hervorming in slechte zin van een goed geveld vonnis mogelijk is en 
het niet noodzakelijk zo is dat de laatste rechter het beste vonnis 
velt"(16). Ben en ander laat uitschijnen, dater misschien wei tegen
standers van het beroep kunnen geweest zijn, maar indien dat zo is, 
zijn hun opvattingen echter niet bewaard gebleven. Heel effektief 
kunnen dergelijke opvattingen niet geweest zijn, daar het appel ook 
doordrong in de oudere procedures met de private rechters(17). 
Het appel was overigens wei aan allerlei limieten gebonden, hoewel 
Ulpianus het heeft over een appellandi ius(18). Onder de beperkingen 
zijn niet terug te vinden: het aangeven van de beroepsgronden of het 
verbieden van nieuwe middelen. De beperkingen liggen op andere 
vlakken en duiken vooral in het dominaat op. De appellant diende 
zeer snel te zijn. Mondeling kon geappelleerd worden onmiddellijk 
na de uitspraak. Schriftelijk de dag erna. Was de uitvoering reeds 
aangevat, dan was beroep niet meer mogelijk(19). Er was een sluis
techniek: de rechter a quo moest het beroep aanvaarden. Kennelijk 
ongegronde of dilatoire appels werden niet aanvaard(20). Beroep bij 
de keizer was slechts toegelaten, van zodra de betwisting een bepaald 
bedrag te boven ging(21). Tussenvonnissen werden steeds minder 
appellabe1(22). Justinianus voerde een beperking tot twee beroepen 
in(23). Uiteraard was er slechts een beroep bij de keizer en niet tegen 
de keizer(24). Opvallend zijn de strenge sancties voor de appellanten. 
W erd het appel afgewezen dan moest de appellant het viervoudige 
van de proceskosten aan de gelntimeerde betalen. Onder Constantijn 
kwam daar voor een rijke, naast andere strafrechtelijke sancties, nog 
de confiscatie van de helft van het vermogen bij(25). 
Kortom, in het Romeinse recht was het beroep oorspronkelijk onbe-

(16) Ulpianus D. 49, I, 1, pr. 
(17) 0RESTANO, P., o.c., p. 188-189. 
(18) Ulpianus D. 49, 1, 1, 1. Beroep instellen kan ,is cuius interest". Dit omvat ook anderen 
dan de partijen. (ORESTANO, R., o.c., p. 300-301) Het beroep van deze derden vervult de 
funktie van ons derdenverzet. 
(19) KASER, M., Zivilprozessrecht, p. 403. 
(20) Voor een uitvoerige uiteenzetting van het systeem, zie ORESTANO, o.c., p. 364-392. Bij 
weigering van aanvaarding, stond er een specifieke verhaalmogelijkheid open. (Ibid., p. 381 
e.v.). 
(21) WENGER, L., Institutionen des Romischen Zivil- prozessrechts, Munchen, Huber, 1925, 
p. 297. 
(22) VON BETHMANN-HOLLWEG, M., Romische Zivilprozess, Ill, Bonn, Marcus, 1866, 
p. 326. 
(23) WENGER, L., o.c., p. 297. 
(24) KASER, M., Zivilprozessrecht, p. 401. 
(25) CosTA, E., Profilo storico del processo civile romano, Rome, Athenaeum, 1918, p. 181. 
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kend. Het groeide uit de relatie van ondergeschiktheid tussen de 
rechtsprekende ambtenaar en de keizer. Anders gezegd, theoretische 
overwegingen over het nut van het appellagen niet aan de basis van 
het ontstaan ervan, wel de feitelijke autoriteit van de keizer. Beper
kingen waren aanwezig en ze mogen zeker niet onderschat worden. 

2.2. Het oud-Europese recht 

5. Met de Germaanse invallers verdwenen eveneens de Romeinse 
instellingen. De Germanen kenden zelf geen vorm van beroep zodat 
er dan ook niets in de plaats kwam. De reden voor het ontbreken 
van het appel dient wellicht niet enkel gezocht te worden in het feit 
dat het oordeel van het volk uitging(26). De rechter (een leider of een 
individu uit de volksvergadering) sprak geen recht, hij vond het 
eeuwige, onveranderlijke recht en deed een voorstel van uitspraak 
aan het volk. Het volk bekrachtigde dan dit voorstel. Eens dit 
gebeurd was, was er geen rechtsmiddel meer mogelijk. Om het even 
wie kon echter voor de bekrachtiging het voorgestelde oordeel vals
schelden en een ander oordeel voorstellen. Een godsoordeel, b.v. een 
tweekamp tussen oordeelsvinder en valsschelder, was in dit geval 
llQgjg_()!fl uit te maken wat het recht was. Betwistte de gemaande het 
ten laste gelegde, danlegde het-vonnis tevens vast hoe1ieTbewijs zou 
geleverd worden. Dit bewijs was alweer een godsoordeel(27). Kor
tom, de gehele beslissing kwam tot stand door goddelijke interventie 
en stond dan ook buiten diskussie. Men kan moeilijk tegen het 
bovennatuurlijke appelleren. 
Ondanks de invallen der barbaren was er nog een erfgenaam van 
Rome in het Westen overgebleven, nl. de kerk: ,Ecclesia vivit lege 
romana". Binnen de kerk bleef het appel verder leven. Naast het 
citeren van het Corpus I uris Civilis, werkten de canonisten de theorie 
van het appel verder uit. Drie 1redenen pleitten in hun ogen voor een 
recht op appel. Het maakte het mogelijk om een door een slecht 
vonnis onrechtmatig toegebracht nadeel te herstellen. Het liet toe 
boos opzet, onervarenheid of onbekwaamheid van de rechter te 
corrigeren. Tenslotte kon ook een eigen fout van de partij erdoor 
hersteld worden(28). De geschiedenis van het beroep in het romano-

(26) Cf. WURTH, M., ,Des origines historiques du droit d'appel", B.J., 1877, k. 1523. 
(27) PLANITZ, H. & EcKHARDT, K.A., Deutsche Rechtsgeschichte, Keulen, Biihlau, 1981, 
p. 63; MITTEIS, H. & LIEBERICH, H., Deutsche Rechtsgeschichte, Munchen, Beck, 1988,. 
p. 45-46; KoBLER, G., Deutsche Rechtsgeschichte, Munchen, Vahlen, 1990, p. 78-79. 
(28) AMANIEU, A., ,Appel" in Dictionnaire de Droit Canonique, NAZ, R. (ed.), I, Parijs, 
Letouzey, 1935, k. 766 .. 
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canonieke appel is echter vooral verweven met de realisatie van een 
hierarchische struktuur binnen de kerk met de paus aan het 
hoofd(29). De uiteindelijke organisatie van het appel in de 12de-13de 
eeuw weerspiegelde meer de pauselijke macht dan een tegemoetko
ming aan theoretische beschouwingen van juristen over het ap
pel(30). 
Net toen het appel binnen de kerk duidelijk uitgebouwd was, ont
stond er bij de lekevorsten een vraag naar een gelijkaardige instelling. 
Men kan niet ontkennen dat er ook bij de rechtzoekenden een zekere 
vraag naar een mogelijkheid tot beroep was. Denken we maar aan 
de vreemde kooplui, die dit als privilege vroegen aan de Vlaamse 
graven(31). De voornaamste reden is echter de uitbouw van het 
staatsgezag in de tweede middeleeuwen. Het appel, reeds een kant 
en klaar produkt in de romano-canonieke procedure, was een ideaal 
middel om de vorstelijke macht verder uit te bouwen. Een nuttig 
uitgangspunt bood het vroegere valsschelden, dat ondertussen enkel 
nog bij de landsheer kon gebeuren(32). Daarnaast was er de idee, dat 
men in geval van rechtsweigering door een heer, zijn zaak aan de 
hogere heer kon voorleggen(33). Twee niveaus tekenden zich af. 
Enerzijds gebruikten de territoriale vorsten het appel om de rechters 
in het eigen vorstendom te kontroleren(34), anderzijds benutten de 
koningen het appel om de band van ondergeschiktheid van hun 
topvazallen, de landsheren, tegenover hen verder uit te bouwen(35). 
In het Duitse Rijk streefden heel wat landsheren er dan ook naar, 
een privilege de non appellando te bekomen(36). Hoe dan ook, niet 
het nut voor de rechtszoekende, wei het spel om de macht bevorderde 

(29) Ibid., k. 792-794. 
(30) Cf. het verbod op het appelleren bij het algemeen concilie tegen de paus, nog altijd een 
van de zwaarste misdrijven in het canonieke recht. (Ibid., k. 807-818) Voor een konkreet 
voorbeeld van de verwevenheid tussen kerkelijke procedure en macht, zie LAMBRECHT, D., 
Acta processus circa synodum. Proces gevoerd door Brugge, Damme en het Vrije tegen de 
bisschop van Doornik voor de ofjicialiteit te Reims en de curie te Rome. 1269-ca. 1301, 
Brussel, Koninklijke Commissie voor de uitgave van Oude Wetten en Verordeningen van 
Belgie, 1988, 540 p. 
(31) VAN CAENEGEM, R., Geschiedenis van het strafprocesrecht in Vlaanderen van de XIe 
tot de XIVe eeuw, (hierna verkort geciteerd: Strajprocesrecht) Brussel, Koninklijke Academie, 
1956, p. 283. 
(32) DE BLECOURT, A. & FISCHER, F., Kart begrip van het oud-vaderlands burgerlijk recht, 
Groningen, Wolters, 1967, p. 23-24. 
(33) WURTH, M., I.e., k. 1524. 
(34) VAN CAENEGEM, R., Strajprocesrecht, p. 283. 
(35) WURTH, M., I.e., k. 1526. Zie ook HILAIRE, J., ,La procedure civile et !'influence de 
l'etat autour de l'appel'' inDroits savants et pratiquesjranr,:aises du pouvoir (XIe-XVesiecles), 
KRYNEN, J. & RIGAUDIERE, A. (ed.), Bordeaux, Presses universitaires, 1992, p. 151-160. 
(36) BucHDA, G., ,Appellationsprivilegien" in Handworterbuch zur deutschen Rechtsge
schichte, ERLER, E. & KAUFMANN E. (ed.), I, Berlijn, Schmidt, 1971, k. 200-201. 
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de verspreiding van het appel. Dat een partij in het middeleeuwse 
graafschap Vlaanderen in bepaalde gevallen wel en in andere geen 
appel kon instellen, is het resultaat van een politieke machtsstrijd 
tussen de graaf en de lokale gezagsdragers(37). De uitbouw van de 
vorstelijke macht kon echter ook gebeuren zonder het beroep, zoals 
in Engeland, waar een gecentraliseerde rechtspraak in eerste aanleg 
hetzelfde doel vervulde(38). In de rechtbanken van het eigenlijke 
common law zou het appel pas in 1854 zijn intrede doen(39). 

6. In kerk en staat vloeide het appel voort uit het opbouwen van 
hierarchische strukturen, net zoals dit onder de Romeinse keizers 
gebeurd was. Ook hier kwamen er al vlug allerlei beperkingen, daar 
beroepen steeds langer en gecompliceerder werden en meer de belan
gen van de pleiters dienden dan van de partijen(40). Eerder lange 
appeltermijnen werden ingekort. In Frankrijk kon men in bepaalde 
streken nog tot dertig jaar later appelleren voor de Ordonnance civile 
pour la n!jormation de la justice van 1667 en ook daarna bleef een 
gebruik van een dertigjarige appeltermijn verder bestaan. Dit ver
klaart waarom het Franse appel als een volledig nieuwe en onafhan
kelijke procedure gezien werd(41). In het romano-canonieke en 
Duitse-gemene-rechtwas-er eenperiode vantien dagen voorzien en 
de weigerachtigheid tegenover nieuwe elementen washier groter(42). 
Appel tegen tussenvonnissen werd in de romano-canonieke procedu
re en het Duitse gemene recht steeds aanvaard. Elders was het 
interlocutoir appel betwist. In het canonieke recht gold ook nog het 
principe ,contumax non appellat"(43). Geldelijke beperkingen op 

(37) Dit was vooral merkbaar voor vonnissen uitgesproken na een strafrechtelijke procedure. 
(MONBALLYU, J., ,Van appe!latien ende reformatien: de ontwikkeling van bet boger beroep 
bij de Audientie, de Camere van den Rade en de Raad van Vlaanderen. (ca. 1370-ca. 1550) 
Bijdrage tot de ontstaansgeschiedenis van bet boger beroep in de Nederlanden", T. Rechts
gesch., 1993, p. 264-266). 
(38) VAN CAENEGEM, R., History, p. 36. 
(39) BAKER, J., An introduction to English legal history, Londen, Butterworths, 1990, p. 163. 
De Engelse bevolking was nochtans a! vee! vroeger voor bet appel gewonnen, cf. bet vonnis 
uit 1723, aangehaald Ibid., p. 155. Voor bet verschil tussen Engeland en bet continent op dit 
vlak, zie ook VAN CAENEGEM, R., Judges, legislators and professors. Chapters in European 
legal history, Cambridge, University Press, 1993, p. 5. 
(40) VAN CAENEGEM, R., History, p. 63. 
(41) ENGELMANN, A., e.a., A history of continental civil procedure, New York, Kelley, 1969, 
p. 730-731. (Is een herdruk van de vertaling uit 1927 van artikels van Engelmann en anderen. 
Dat dit werk nog steeds niet echt voorbijgestreefd is, zegt vee! over bet onderzoek naar de 
geschiedenis van bet procesrecht). 
(42) ENGELMANN, A., o.c., p. 487; BUCHDA, G., ,Appellation" in Handworterbuch zur 
deutschen Rechtsgeschichte, ERLER, A. & KAUFMANN, E. (ed.), Berlijn, Schmidt, 1971, 
k. 198. 
(43) ENGELMANN, A., o.c., p. 487. 
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het beroep ontbraken oorspronkelijk, maar na de middeleeuwen 
vinden we ze o.m. in het romano-canonieke en gemene proces(44). 
Het Franse procesrecht kende een appelboete( 45). De judex a quo 
kon eventueel het appel verbieden(46). 
Door de groei van het appel vanuit hierarchische relaties kwam een 
zeer heterogeen en verward systeemtot stand(47). Het proces was een 
Instanzenprozess, gevoerd voor een menigte van rechtbanken met 
een mogelijkheid tot appel(48). Het resultaat was, dat een geschil in 
heel wat aanleggen kon behandeld worden. Zelfs in het romano
canonieke proces dat een zekere beperking kende, waren toch nog 
vier beroepen mogelijk, nl. twee voor elke partij(49). 
Voor het oud-Europese proces kunnen min of meer dezelfde vaststel
lingen gedaan worden als voor het Romeinse recht. Het appel is ook 
hier een fenomeen dat historisch gegroeid is vanuit een hierarchie. 
Het werd niet, of toch niet op de eerste plaats, gecreeerd om de 
rechtszoekenden ter wille te zijn. Beperkingen allerhande verhinder
den een ongebreideld appelleren. 

2.3. Evolutie van het appel in Belgie vanaf het einde van de 18de 
eeuw 

7. Na een mislukte poging tot hervorming van de gerechtelijke 
instellingen vanwege J ozef II in 1787, kwamen de Zuidelijke Neder
landen in 1794 onder Frans bewind en werden de Franse instellingen 
ook hier ingevoerd. Hoewel er binnen de Assemblee Constituante 
heel wat tegenstanders van het appel waren(50), bleef het toch 
behouden in het decreet van 16/24 augustus 1790. In overeenstem
ming met de opmerkingen van de bevolking in de cahiers des dotean
ces, werd het echter ingekrompen tot een enkel beroep. De regel van 
de dubbele aanleg was een beperking en geen uitbreiding van de 
bestaande mogelijkheden. Daar men de districtsrechtbanken, de 
latere arrondissementsrechtbanken, op een gelijk niveau wou plaat
sen, kwam een eigenaardig systeem tot stand, waarbij er geen be-

(44) BUCHDA, G., ,Appellation" in o.c., k. 198. 
(45) DAUCHY, S., ,Quelques remarques sur les amendes prononcees par le Parlement de Paris 
au Moyen Age pour 'fol appel' provenant deFlandre", T. Rechtsgesch., 1987, p. 49-55. 
(46) Cf. ENGELMANN, A., o.c., p. 567. 
(47) Ibid., p. 729. 
(48) VAN CAENEGEM, R., History, p. 57. 
(49) AMANIEU, A., I.e., k. 796. 
(50) Voor de argumenten die uiteindelijk de doorslag gaven, zie FoURNIER, M., o.c., p. 323 
e.v. 
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roepshoven waren, maar de verschillende rechtbanken elkaar kon
troleerden zodat er geen hogere of lagere rechtbanken onder hen 
waren(51). Eigenlijke beroepshoven kwamen er in het jaar VIII van 
de revolutie(52). Uit de voorbereidende werken van de Code de 
procedure civile blijkt, dat in de Napoleontische periode het beroep 
buiten diskussie stond(53). Tijdens de Nederlandse periode bleef alles 
grotendeels ongewijzigd. 
De onafhankelijkheid van Belgie bracht geen echte vernieuwin
gen(54). Ook de commissie Allard, die in 1870 een herziening van 
het wetboek op de burgerlijke procedure voorstelde, heeft het appel 
niet in vraag gesteld(55). Hetzelfde gaat op voor de commissie die 
in de jaren dertig de hervorming van de staat bestudeerde(56), het 
Gerechtelijk Wetboek van 1967 en de wet van 3 augustus 1992 tot 
wijziging ervan. De Belgische wetgever zit, ondanks alles, nog gro
tendeels in het spoor van de Napoleontische code, wat het beroep 
betreft. Er zijn uiteraard wei enkele belangrijke verschillen, denken 
we maar aan het systeem van de alleenzetelende rechter, dat ook voor 
de problematiek van het beroep zijn belang heeft en dat in 1919 
ingevoerd werd. 
In essentie echter is de dubbele aanleg gebleven. Daar de inspiratie 
ontbreekt om het mooier te zeggen, rest mij hier niets anders dan 
Storme aan te halen: , ,In Belgie is de dubbele aanleg een van die 
heilige koeien, waarvan men de slachting nog steeds niet wil overwe
gen"(57). In Frankrijk had de evolutie overigens anders kunnen zijn. 
Daar werd in 1848 een commissie opgericht, die onder meer de 

(51) DAHLMANNS, G., ,Frankreich" in Handbuch der Quellen und Literatur der neueren 
Europiiischen Privatrechtsgeschichte, III, Das 19. Jahrhundert, I, Gesetzgebung zum allge
meinen Privatrecht und zum Verjahrensrecht, COING, H. (ed.), Munchen, Beck, 1982, 
p. 2511, p. 2518-2519, p. 2531. 
(52) GILISSEN, J., ,L'ordre judiciaire en Belgique au debut de l'independance", J. T., 1983, 
p. 568. Op de wijzigingen in het systeem onder het Directoire kan hier niet ingegaan worden, 
zie daarvoor DAHLMANNS, G., I.e., p. 2530-2531. 
(53) Noch Bigot-Preameneu, noch Albisson stellen zich nog enige vragen bij het appel. 
(LOCRE, La legislation civile, commerciale et criminel/e de Ia France, XXII, Code de procedure 
civile, II, Parijs, Treutel, 1830, p. 108-109, p. 145-147) Veelzeggend is de door de uitgever 
gegeven samenvatting: ,Que! que soit l'origine de l'appel, son utilite ne peut plus etre mise 
en question. Il ne reste done a Ia loi qu'a en determiner les delais et les efjets" (Ibid., p. 101). 
(54) Initiatieven daartoe ontbraken nochtans niet, cf. GILISSEN, J., I.e., p. 567-568. 
(55) ALLARD, A., Revision du Code de procedure civile. Rapport, Brussel, Belgisch Staats
blad, 1870, p. 92. 
(56) CENTRE D'EDUTES POUR LA REFORME DE L'ET~\T, La Rejorme de /'Etat, Brussel, 1937, 
p. 496-508 behandelt we! de problematiek van de alleenzetelende rechter. 
(57) STORME, M., ,Honderdvijftig jaar Belgisch procesrecht" (hierna verkort geciteerd: 
Honderdvijftig jaar) in Honderdvijjtig jaar rechtsleven in Belgie en Nederland 1830-1980, 
SPANOGHE, E. & FEENSTRA, R. (ed.), Leiden, Universitaire pers, 1981, p. 156. 
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afschaffing van het appel tot taak had, maar veel is daar nooit van 
gekomen(58). 

2.4. Besluit 

8. Dit historisch gedeelte heeft duidelijk getoond dat tweemaal in de 
loop van de West-Europese geschiedenis het appel tot ontwikkeling 
en verspreiding gekomen is. Politieke faktoren vormden in beide 
gevallen de motor van dit proces. Intern-juridische argumenten 
waren daarbij minder belangrijk. In beide gevallen heeft men op 
allerlei manieren geprobeerd het gebruik van dit instrument in te 
perken. Het sterk uiteenlopend karakter van deze maatregelen wijst 
erop dat een efficiente oplossing niet gevonden werd. Fundamentele 
ingrepen zijn echter, ook in recentere periodes, afwezig gebleven. 

3. HET IN VRAAG STELLEN VAN DE DUBBELE AANLEG 

9. Merkwaardig genoeg krijgt het appel de laatste tijd dan toch meer 
en meer kritiek. Nochtans kan men vele fundamentele argumenten 
contra (en pro) reeds terugvinden in werken uit de vorige eeuw(59). 
Net zoals in het verleden lijken de eigenlijke juridische argumenten 
een minder belangrijke rol te spelen. De grotere aandacht voor het 
appel is vooral het gevolg van een ,Diktat der leeren Kassen"(60). 
Lange tijd heeft men nooit echt belangstelling voor de rechtsmidde
len gehad(61). De laatste jaren is dat grondig veranderd. Noodge
dwongen is men grondiger gaan nadenken over de rechtsmiddelen 
door de gerechtelijke achterstand, een probleem waarvan zelfs onze 
wetgevers zich bewust zijn, denken we maar aan het colloquium dat 
de Senaat over dit onderwerp gehouden heeft en waar procureur
generaal Krings een overzicht gaf van de toestand aan de hand van 

(58) Dit kaderde in een streven naar verregaande hervorming van de gerechtelijke organisatie. 
(DAHLMANNS, G., I.e., p. 2550-2551) In de jaren zeventig en tachtig van de voorgaande eeuw 
waren er meer dan veertig parlementaire initiatieven in de zin van een volledige hervorming 
van de Franse gerechtelijke organisatie. Voor aile andere aktiviteiten van de Franse staat 
tezamen waren er minder hervormingsinitiatieven in deze periode. De bestaande gerechtelijke 
organisatie bleef desondanks behouden (Ibid., p. 2551). 
(59) Voor de tegenstanders, zie b.v. FOURNIER, M., o.c., p. 321-344. Voor de voorstanders, 
zie b.v. BENTHAM, J., De l'organisationjudiciaire et de Ia codification, vertaling uitgegeven 
in Oeuvres de Jeremie Bentham, jurisconsulte anglais, Brussel, Bauman, 1840, p. 56-63 (De 
Franse vertaling werd gebruikt omdat dit werk in deze vorm het continent belnvloed heeft). 
(60) Cf. GILLES, P., ,Rechtsmittel im Zivilprozess aus juristischer Sicht" in Rechtsmittel, 
p. 15. 
(61) Ibid., p. 11. 
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allerlei statistieken(62). Reeds in 1984 had het comite van ministers 
van de Raad van Europa een aanbeveling opgesteld met betrekking 
tot de gerechtelijke achterstand(63). Hierbij moet men dan wel 
beseffen, dat de gerechtelijke achterstand niet zo recent is als men 
soms denkt. Al in 1934 b.v. had een voorganger van de heer Krings, 
procureur-generaal Hayoit de Termicourt, geklaagd over de gerech
telij ke achterstand( 64). 
De huidige gerechtelijke achterstand onderscheidt zich van de vroe
gere toestand niet door het feit zelf, wel door de schrikwekkend 
geworden omvang van dit fenomeen. Oak hier heeft de moderne 
maatschappij zich gemanifesteerd. Dit leidde tot allerlei reakties, 
want een grate gerechtelijke achterstand brengt immers het gehele 
systeem in het gedrang. De redelijke termijn van het E.V.R.M. komt 
dan in gevaar. In 1980 sloten de postuniversitaire lessenreeksen over 
het privaatrechtelijk procesrecht te Gent dan oak af met een ,,Plei
dooi voor een procesnoodrecht"(65). Meer en meer wint de opvat
ting veld dat, gezien de overbelasting van het gerechtelijk apparaat 
en de eruit voortvloeiende onredelijke termijn, bepaalde verworven
heden van de rechtspraak mogen (moeten?) aangetast worden: ,het 
belang van de rechtzoekenden bij berechting binnen een redelijke 
termijn rechtvaardigt- dat de werkwijze van de rechter belangrijke 
wijzigingen ondergaat"(66). Efficientie wordt meer en meer toets
steen voor de procedure. In 1977 kon een internationaal congres over 
procesrecht nog doorgaan onder de titel: , , Towards a justice with a 
human face"(67). Een tiental jaren later was het motto van een 
gelijkaardig congres: ,Justice and efficiency"(68). 

10. In dit Iicht moet de grotere aandacht voor de rechtsmiddelen en 
in de eerste plaats het recht op beroep bekeken worden. Het betreft 
hier geenszins een objektieve, niet-vooringenomen belangstelling. 

(62) KRINGS, E., ,Toestand van de gerechtelijke achterstand in Belgie" in Gerechtelijke 
achterstand. Handelingen van het colloquium gehouden in de Senaat vrijdag 26 mei 1989, 
(hierna verkort geciteerd: Gerechtelijke achterstand) s.l.n.d., p. 11-44. 
(63) Uitgavein LEMMENS, P. & RAES, S., Arresten en documenten Gerechtelijk recht, Leuven, 
Acco, 1989, p. 52-55. 
(64) Cf. VAN REEPINGHEN, C., ,Le droit d'appe!", J.T., 1934, k. 771. 
(65) STORME, M., ,P1eidooi voor een procesnoodrecht", T.P.R., 1980, p. 504-513. 
(66) POLAK, J., ,Herziening van de rechterlijke organisatie in Nederland", T.P.R., 1990, 
p. 6-7. 
(67) STORME, M. & CASMAN, H. (ed.), Towards a justice with a human face. The first 
international congress on the law of civil procedure, (hierna verkort geciteerd: Towards a 
justice with a human face) Kluwer, Antwerpen, 1978. 
(68) WEDEKIND, W. (ed.), Justice and efficiency, Kluwer, Deventer, 1989. 
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Voorop staat, al dan niet bewust, de idee dat de rechtsmiddelen 
moeten ingeperkt worden, omdat ze voor een groot deel samenhan
gen met inefficientie(69). We !even in een Rechtsmittelstaat, geken
merkt door een ongezonde Rechtsmittelsucht(70). Het hoger beroep 
wordt hierbij sterk geviseerd, omdat er in de ogen van de auteurs een 
overdreven gebruik gemaakt wordt van dit rechtsmiddel. Nederland 
vormt hierop een uitzondering. Het aantal beroepen ligt er eerder 
laag(71) en er zijn zelfs personen die dit betreuren(72). Vraag is in 
hoeverre het al dan niet overdreven gebruik in funktie staat van de 
observator. De Nederlandse beroepsquote is laag in vergelijking met 
b. v. Duitsland, maar zelfs de Belgische beroepsquote is eerder laag 
te noemen tegenover de Duitse(73), hoewel in Belgie grotere proble
men rond het hoger beroep gemaakt worden. Nemen we echter 
Engeland als vergelijkingspunt, dan is ook de Nederlandse beroeps
quote hoog te noemen(74). Kortom, of er al dan niet overdreven 
gebruik gemaak wordt van het hoger beroep, is vooral een funktie 
van de definitie van het be grip , ,overdreven gebruik' '. 
Een benutten van het appelrecht wordt meestal slechts als hinderlijk 
en overdreven gezien als het leidt tot een overbelasten van de appelge
rechten. Bij het opstellen van het Gerechtelijk Wetboek was die 
overbelasting er niet en men kon het zich dan ook veroorloven de 
regels betreffende de aanleg zeer ruim te houden(75). De ondertussen 

(69) Cf. LEIPOLD, D., ,Rechtsmittel als Verfahrensfortsetzung oder Entscheidungskontrol
le" in Rechtsmittel, p. 285. 
(70) Over dit begrip, zie WOLLSCHLAGER, C., ,Berufungsquote und freie Advokatur" in 
Rechtsmittel, p. 253. 
(71) Snijders geeft volgende schatting: appel tegen minder dan 1 OJo van de vonnissen van de 
kantonrechters en tegen minder dan 6% van de vonnissen in eerste aanleg van de rechtbanken 
(SNIJDERS, H., Inleiding Nederlands burgerlijk procesrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1990, 
p. 53) Andere cijfers bij WEDEKIND, W., ,Landesbericht Niederlande", in Rechtsmittel, 
p. 194. 
(72) In 1977 betreurde de Nederlandse verslaggever op het congres over procesrecht in Gent 
ten zeerste het !age aantal beroepen in Nederland. Zijn opmerkingen over het gebrek aan 
overbelasting van de appelrechters vallen dan ook enigszins uit de toon (JOLOWICZ, J., 
,Appellate proceedings" in Towards a justice with a human face, p. 159). 
(73) De Belgische beroepsquote is voor de rechtbanken in eerste aanleg meer dan driemaal 
groter dan in Nederland. (Cf. SNIJDERS, H., o.c., p. 53; LANGEWERF, E. & VAN LOON, F., 
,Het hoger beroep als rechtsmiddel - enkele statistische gegevens -", R. W., 1986-1987, 
p. 422. In hun besluit stellen deze onderzoekers: ,Overigens is het interessant vast te stellen 
dat de beroepsfrekwentie in Belgie niet haag ligt, ze/fs eerder laag" (Ibid., p. 435]) In Belgie 
vecht men een oordeel op vijf aan van de rechtbank voor eerste aanleg. (Ibid.) Voor het Duitse 
equivalent is dat ongeveer een op twee. (GILLES, P., I.e., p. 18). 
(74) ,So, to take a dramatic example, in England the 'supreme court'- the House of Lords 
- has jurisdiction in 'public' as well as 'private' law, has a mere ten full time judges, is not 
divided into several chambers, is a court of appeal not cassation, and delivers judgment in 
about 50 cases a year" (JOLOWICZ, J., ,Managing overload in appellate courts: 'western' 
countries" in Justice and efficiency, p. 72). 
(75) KRINGS, E., ,Kritische kanttekeningen bij een verjaardag", R. W., 1987-1988, k. 179. 
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ontstane overbelasting in de Hoven van Beroep lag mede ten grand
slag aan de recente wet tot wijziging van het gerechtelijk wetboek in 
Belgie(76). Een echte bezinning rond het recht op appel ontbrak en 
echte frontale aanvallen zijn tot nu toe eerder beperkt gebleven. Wel 
ging men onder druk van een feitelijk gegeven, nl. de gerechtelijke 
achterstand, over tot enige wijzigingen aan het hoger beroep om een 
beetje verlichting te brengen(77). Een gevaar van een dergelijke 
politiek is dat men steeds minder rechtsmittelfreundlich wordt en 
geleidelijk aan het recht op appel uitholt en aldus de facto afschaft, 
terwijl men verder lippendienst blijft bewijzen aan de oude argumen
ten pro het appel(78). Een echt bekijken van de argumenten rond het 
appel is dan ook nodig, wil men niet na enige tientallen jaren 
geconfronteerd worden met een politiek van voldongen feiten. Het 
appel zal dan ten onder gaan zoals het opkwam en bestond, door 
politieke ad hoc regelingen op basis van weinig nauwkeurige indruk
ken eerder dan door goed gefundeerde overwegingen van juridisch
theoretische aard. Of deze politiek dan succesvol zal geweest zijn in 
de strijd tegen de gerechtelijke achterstand, valt nog te betwijfelen. 
Dat probleem vindt zijn oorzaken immers minder in de tweede 
aanleg, dan in de eerste. Men zou daar beter maatregelen nemen(79). 

11. Vooraleer de argumentatie pro en contra het appel nader beke
ken kan worden, moet eerst nog de aard van het recht op appel 
bepaald worden, vooral omdat daarrond nog enkele misvattingen 
bestaan. Het is uiteraard zo, dat, wanneer het recht op een tweede 
aanleg- over een verdere aanleg spreekt niemand meer(80) - vervat 
is in een norm van internationaal recht, in de grondwet of in een 
algemeen rechtsbeginsel de diskussie erover ook in dat licht moet 
bekeken worden. In strafzaken is er art. 14.5 van het Verdrag over 
de burgerlijke en politieke rechten, dat een recht op een dubbele 
aanleg garandeert, maar dit artikel beperkt zich tot het strafrecht. 
Volgens het verslag Arts over de wet van 3 augustus 1992 heeft een 

(76) LAENENS, J., ,De bevoegdheden ratione summae, de aanleg en de regeling van bevoegd
heidsincidenten" in Het vernieuwd gerechtelijk recht, p. 72. 
(77) Vraag is of de laatste hervormingen niet louter tot een verschuiving van de overlast zullen 
leiden, cf. de opmerkingen gemaakt door senator Erdman bij de beraadslaging over de wet 
van 3 augustus 1992. (Hand., Senaat, 1991-1992, 2 juli 1992, p. 1296-1297). 
(78) Cf. ,Die Reformgeschichte der ZPO im 20. Jh. ist eine Chronologie des Abbaus der 
Rechtsmittel" (SCHUMANN, E., ,Recht auf Rechtsmittel (Thesen)" in Rechtsmittel, p. 270). 
(79) Cf. LEIPOLD, D., l.c., p. 286. 
(80) Alhoewel een en ander hier ook een kwestie van aanbrengen van de materie is: ,Parlez 
de sept degres d'appel: chacun erie a l'absurde;- deguisez-les sous quelque masque, its ne 
sont reconnus de personne" (BENTHAM, J., o.c., p. 61). 
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lid van de bevoegde senaatscommissie, zonder protest van zijn colle
ga's, kunnen beweren, dat het E.V.R.M. het principe van de dubbele 
aanleg bevestigt(81). Dit is nogal merkwaardig daar het Hof te 
Straatsburg reeds in 1968, in een Belgische zaak dan nog, als een 
obiter dictum gesteld had dat artikel 6 van het V erdrag de lidstaten 
niet verplicht een tweeledige rechtsinstantie in te stellen; wei mag een 
lidstaat bij het openstellen van een beroep niet discrimineren(82). Het 
gemeenschapsrecht voorziet ook niet in een recht op beroep van de 
euroburgers(83). 
In bepaalde Ianden voorziet de grondwet in een recht op hoger 
beroep, b.v. in het voormalige Joegoslavie(84). Dit is slechts uitzon
derlijk(85). In de meeste Ianden is dat immers niet het geval. Het 
recht op beroep vloeit er voort uit de wet. Dit wettelijk beginsel is 
veelal zeer ruim geformuleerd, cf. art. 1050 Ger. W.: ,In aile zaken 
kan hoger beroep worden ingesteld ... "(86). Afwijkingen kunnen 
derhalve slechts voortvloeien uit de wet, en deze afwijkingen zijn 
talrijk(87). Men kan het ook anders stellen: de wetgever mag het 
recht op beroep inperken, ja zelfs geheel afschaffen. Hiertegenover 
stond een opvatting, die bij heel wat personen leefde, als zou het recht 
op een dubbele aanleg een algemeen rechtsbeginsel zijn (,Denis 
d,appel, denis de justice")(88). Vooral in Frankrijk kende deze 
opvatting heel wat aanhang(89). In 1976 stelde Parodi daar echter, 

(81) Gedr. St., Senaat, B.Z., 1991-1992, nr. 301/2, p. 34. 
(82) E.H.R.M., 23 juli 1968, R. W., 1968-1969, k. 1-90. De opmerking in kwestie: k. 28. 
(83) Het recht op appel heeft wei belangrijke gevolgen voor de procedure van de prejudiciele 
vraag, cf. ScHUMANN, E., I.e., p. 269-270. 
(84) NEMETH, J., ,Zur Bewiiltigung der Uberlastung der Rechtsmittelgerichte in den europiii
schen sozialistischen Liindern" in Rechtsmittel, p. 109. 
(85) Wei is het zo, dat in vele gevallen men oordeelde dat de grondwet een impliciet recht op 
appel vestigde. Dergelijke opvattingen vindt men vandaag de dag slechts in een minderheids
kamp. (Cf. TARZIA, G., ,L'appel en matiere civile en droit italien dans une perspective 
comparative", Ann. Dr. Louvain, 1989, p. 123-124). 
(86) Art. 1050 is wei gewijzigd door de nieuwe wet, maar slechts in beperkte mate. Hoger 
beroep enkel en aileen tegen een beslissing inzake de bevoegdheid is nu uitgesloten door het 
nieuw ingevoegde tweede lid van art. 1050. (LAENENS, J., I.e., p. 76-78). 
(87) Zie infra. Op grond van het algemene karakter van art. 616 en 1050 Ger. W. moet het 
beroep ontvankelijk verklaard worden telkens een wetsbepaling het niet uitdrukkelijk uitsluit 
(VAN CoMPERNOLLE, J., ,Examen de jurisprudence [1971 il1985]. Droit judiciaire prive. Les 
voies de recours", R.C.J.B., 1987, p. 128-129). In Engeland is de situatie in theorie net het 
omgekeerde: de rechtzoekende heeft geen recht op appel, tenzij een wet dat recht uitdrukkelijk 
toekent (HARWOOD, G., o.c., p. 363). Soms heeft men de indruk dat het verschil niet zo 
uitzonderlijk groot is, cf. , ,It is usual to be able to take one appeal as of right with a second 
being possible with leave" (WHITE, R., The Administration of Justice, Oxford, Blackwell, 
1985, p. 159). Dat een boger beroep in het common law niet meteen opschortend is, vormt 
wei een opmerkelijk verschil dat gedeeltelijk uit deze opvatting te verklaren valt (JoLOWICZ, 
J., ,Managing overload", I.e., p. 76; zie ook infra). 
(88) VAN REEPINGHEN, C., I.e., k. 772. 
(89) HERZOG, P. & KARLEN, D., o.c., p. 8. 
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dat het principe van de dubbele aanleg geen algemeen rechtsbeginsel 
was hoe graag sommigen dat ook zouden doen geloven(90). Het 
Belgische Hof van Cassatie kent sinds 1983 een konstante recht
spraak in deze zin(91), alhoewel de dubbele aanleg in sommige lijsten 
nog onder de algemene rechtsbeginselen opgenomen wordt(92). Hoe 
dan ook, nu vaststaat dat het recht op appel geen ,beschermd" recht 
is, verhindert niets een afschaffing van het appel in ons recht. Een 
onderzoek naar de verantwoording van het bestaan ervan dringt zich 
dan ook op. 

4. DE ARGUMENTEN PRO I DE FUNKTIES I DE VOORDELEN VAN HET 

APPEL 

12. In tegenstelling tot wat men zou verwachten, geven de voorstan
ders van het appel niet altijd een verantwoording voor het bestaan 
ervan. Het appel is voor sommigen blijkbaar een zo vanzelfsprekend 
gegeven, dat dit overbodig geacht wordt. Daarbij komt nog een 
algemeen fenomeen, kenmerkend voor onze moderne rechtsleer. In 
een voortdurend veranderend juridisch landschap eist het maken van 
een nieuwe beschrijving van de toestand zoveel aandacht op, dater 
nog maar weinig aaildacl11 ovetolijft voor eenechtereflektie over het 
recht. Bepaalde argumenten, funkties en voordelen duiken echter in 
de pleidooien van de voorstanders op: 

4.1. De feilbaarheid van de rechter 

13. In tegenstelling tot onze Germaanse voorvaderen geloven wij 
niet Ianger meer dat goddelijke inspiratie speelt bij de totstandko
ming van het oordeel van de rechter. De rechter kan, al dan niet 
opzettelijk, in de fout gaan net zoals andere mensen. Het tegenover
gestelde beweren zou eerder absurd zijn. Sinds het arrest Anca wordt 
in Belgie bovendien erkend dat een fout van de rechterlijke macht, 
zij het onder bepaalde voorwaarden, aanleiding kan geven tot een 
schadevergoeding op grond van de Aquiliaanse aansprakelijk-

(90) PARODI, C., L'esprit gemiral et les innovations du nouveau Code de procedure civile, 
Parijs, Defrenois, 1976, p. 75. 
(91) Cass., 21 januari 1983, R. W., 1982-1983, p. 2547. Voor referenties naar de latere 
rechtspraak, zie LAENENS, J., I.e., p. 74, noot 22. 
(92) B. v. GussELS, J., ,Rechtsbeginselen zijn nog geen recht'' in Algemene rechtsbeginselen, 
VAN HoECKE, M. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1991, p. 57. 
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heid(93). Overigens berust niet elke hervorming in hoger beroep op 
een fout. Men moet immers ook nog rekening houden met de 
natuurlijke hervorming door de rechter in beroep, i.e. het hervormen 
van vonnissen in beroep door de appelrechter, !outer om zijn bestaan 
te rechtvaardigen(94). 
De fout van de rechter kan op twee vlakken liggen. Enerzijds kan 
de rechter zich vergissen, nalatig zijn. Anderzijds kan de rechter 
opzettelijk willekeurig, partijdig zijn(95). Het hoger beroep verhin
dert dit en heeft aldus een dubbele funktie. Naar de rechter in eerste 
aanleg toe is er voor deze laatste de zekerheid, dat hij gekontroleerd 
wordt. Hij kan niet zomaar in het wilde weg een oordeel vormen. 
Aan bepaalde normen moet voldaan zijn, wil het vonnis het beroep 
overleven. Naar de rechtsonderhorigen toe geeft het beroep een 
waarborg. Vinden zij dat de rechter een fout gemaakt heeft, dan 
kunnen zij daartegen reageren. 
Het appel zorgt ervoor, dat de bevolking het vertrouwen in de 
rechtspraak behoudt(96). Zonder het appel zouden verkeerde beslis
singen blijven hangen, niet enkel bij de slachtoffers ervan, maar ook 
bij de buitenwereld, zodat de gehele rechtspraak in diskrediet ge
bracht wordt. Het appel heeft dus een belangrijke systeemondersteu
nende funktie, want in het volksbewustzijn wordt het gekoppeld aan 
een goed rechtspreken(97). Als antwoord op de vraag: ,Quis custo
diet ipsos custodes'' heeft men het appel, want de onafhankelijkheid 
van de rechterlijke macht zou door andere kontrolesystemen te zeer 
in gevaar gebracht worden(98). Deze gehele redenering onderbouwt 
bewust of onbewust het beroep en in zekere zin ook de andere 

(93) Zie STORME, M., ,,Aansprakelijkheid voor procesvoering" in Recht halen uit aansprake
/ijkheid, STORME, M. (ed.), Gent, Mys & Breesch, 1993, p. 181-186. 
(94) RbHL, K., ,Effiktivitiit und Funktionen der Berufung" in Rechtsmittel, p. 238 stelt, dat 
hij een voorzitter van een Oberlandesgericht heeft horen beweren dat 1 op 5 van de zaken om 
deze reden hervormd wordt. Hij voegt er meteen aan toe dat dit een overdreven schatting is, 
daar slechts 1 op 4 van de beroepen tot een hervorming Ieidt. Men kan zich afvragen of een 
onderzoek naar deze ,natuurlijke hervorming" kan uitstijgen hoven het anekdotische, gezien 
de moeilijke meetbaarheid van dit verschijnsel. 
(95) BENTHAM, J., o.c., p. 56. De argumentatie van Bentham wordt soms bijna Ietterlijk 
overgenomen, b.v. door GLASSON, E. & T!ssrER, A., Traite de procedure civile, I, Parijs, 
Sirey, 1925, p. 80. 
(96) LE PAIGE, A., o.c., p. 45. 
(97) VAN REEPINGHEN, C., Rapport sur Ia Rejorme judiciaire, Brussel, Belgisch Staatsblad, 
1964, p. 382; CAMBIER, C., Droit judiciaire civil, II, La competence, Brussel, Larcier, 1981, 
p. 683. 
(98) Cf. ,De uitsluiting van elk verhaal werkt de willekeur in de hand en vermindert de 
onafhankelijkheid van de eerste rechter om redenen die men kan gissen. Doorgaans wijst die 
uitsluiting op een onrechtstreekse inmenging van de Uitvoerende Macht op het gebied der 
rechtsbedeling" (VAN LENNEP, R., Belgisch Burgerlijk Procesrecht, V, Verhaal, Antwerpen, 
Standaard, s.d., p. 7). 
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rechtsmiddelen(99) alleggen de verschillende auteurs diverse accen
ten en vermelden ze soms slechts een deel van het hierboven geschet
ste geheel. De ene zal meer nadruk leggen op het vertrouwen bij de 
bevolking, de andere op de rechterlijke kontrole e.d. In werkelijk
heid gaat het om een en hetzelfde argument dat zich in verschillende 
vormen uit(100). 

4.2. Ben tweede aanleg: een tweede kans 

14. Ook hier is het zo dat verschillende argumenten, die meestal 
slechts afzonderlijk behandeld worden, kaderen in een groter geheel. 
Uitgangspunt hier is alweer de menselijke feilbaarheid, maar deze 
keer niet die van de rechter, wei die van de partijen. In 1806 stelde 
Albisson reeds: ,Le remede de l'appel a ete introduit, non seulement 
pour corriger les erreurs ou Ia partialite des premiers juges, mais aussi 
pour reparer les erreurs ou les omissions des parties et de leurs 
defenseurs" 101). Een tweede aanleg geeft de partijen de kans nieuwe 
elementen, feiten of rechtsmiddelen, aan te brengen, ja zelfs om een 
eis te wijzigen. Vaak ziet een raadsman pas na het vonnis duidelijk 
in wat hij behoorde te doen(l02), of wordt hij verrast door het 
eindvonnis ·van de-rechterO 03) .-HeLberoep oY.erstijgt_hierdoor de 
beperkingen van een kontrole op de eerste rechter. Het heeft een 
ruimere werking: de gehele zaak wordt door de devolutie opnieuw 
behandeld voor de hogere rechter, binnen de per ken van het ap
pel(104). Deze ruimere dimensie van het appel wordt echter niet 
overal aanvaard(105). Misschien omdat hier in tegenstelling tot de 
kontrolerende funktie van het appel, die systeemondersteunend 
werkt, vooral de belangen van de partijen primeren. Het geven van 
een tweede kans komt nochtans tegemoet aan bepaalde verwachtin
gen bij de bevolking(106). 

(99) JAUERNIG, 0., Zivilprozessrecht, Munchen, Beck, 1983, p. 246 geeft de traditionele 
argumenten voor het appel als argumenten voor de rechtsmiddelen in het algemeen. 
(100) Onder dit argument moet men ook het appel als querela nullitatis plaatsen. (Cf. 
FETTWEIS, A., Manuel de procedure civile, Luik, Faculte de droit, 1985, p. 492). 
(101) LOCRE, o.c., p. 145. 
(102) GLASSON, E. & TrSSIER, A., o.c., p. 80. 
(103) HUGENHOLTZ, W. & HEEMSKERK, W., o.c., p. 196. 
(104) DE LEVAL, G. & DE PovER, M.-F., ,Les effets de l'appel en droit judiciaire prive", 
Actualites de droit, 1991, p. 642. 
(105) Zie infra. 
(106) RbHL, K., I.e., p. 241. 
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15. Een meer algemeen karakter is deze herkansingsfunktie van het 
appel echter niet totaal vreemd. De tweede kans wordt niet enkel 
geboden aan de partijen, maar ook aan de rechters. De tweede 
gelegenheid om de zaak te bekijken strekt alle betrokkenen bij het 
proces tot voordeel. Door de mogelijkheid tot reflektie kunnen de 
relevante feiten en rechtsregels beter uit het moeras der gegevens naar 
boven borrelen. Aile betrokkenen krijgen een vollediger beeld en een 
zuiverder kijk op de zaak door een verder uitwisselen van conclusies 
en horen van getuigen, terwijl ze beter weten waarop ze hun aandacht 
dienen te richten, daar hun focus reeds beter ingesteld is door de 
uitspraak van de eerste rechter. Door hun opeenvolgende ervaringen 
slagen partijen en rechter erin te komen tot de meest rechtvaardige 
oplossing: ,Le droit accroft en plaidant"(107). Kortom, het appel 
laat toe om lacunes uit de voorgaande aanleg op te vullen. 

4.3. Hogere rechter = beter recht 

16. De tweede aanleg speelt zich in principe af voor een hogere 
rechter, vandaar het adjektief , ,hoger'' dat in de geesten van heel wat 
juristen met het begrip ,beroep" verbonden is. Daar het appel een 
kontrolefunktie heeft, is het nogal duidelijk dat dit niet voor dezelfde 
rechter kan gebeuren, in tegenstelling tot b.v. het verzet, waar enige 
idee van kontrole t.o.v. de rechter ontbreekt(108). Ook al zijn er 
uitzonderingen waar een andere rechter van gelijke aard en rang als 
de eerste optreedt(109), toch zal die andere rechter meestal een hoger 
rechtscollege zijn dat meer leden telt dan het rechtscollege in eerste 
aanleg. De hogere rechter is, in de ogen van bepaalde auteurs, een 
betere rechter: hij heeft een langere ervaring en hij heeft zijn benoe
ming gekregen op grond van zijn betere kwalificaties. Dit argument 
wordt, naargelang van de situatie, eventueel ook uitgebreid tot de 
advokaten, die bij de beroepshoven van een betere kwaliteit zouden 
zijn(llO). Daarbij komt nog dat de ongebondenheid van de rechter 
in beroep groter zou moeten zijn: hij is ouder, staat verder van de 

(107) CARNELUTTI, F., Jstituzioni del processo civile italiano, II, Rome, Foro italiano, 1956, 
p. 157; SOLUS, H. & PERROT, R., Droit judiciaire prive, I, Parijs, Sirey, 1961, p. 494; VAN 
REEPINGHEN, C., Rapport, p. 382; LE PAIGE, A., o.c., p. 46; HUGENHOLTZ, W. & HEEMS
KERK, W., O.C., p. 195-196. 
(108) SATTA, S., Diritto processuale civile, Padua, Cedam, 1973, p. 376. 
(109) Zie supra. 
(110) LEIPOLD, D., /.c., p. 287-288. 
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betrokkenen en heeft een meer onafhankelijke stelling(lll). Daar
naast is hij minder belast(l12). 
In bepaalde gevallen gaat het niet om een hog ere rechter, maar wel 
om een collegiaal samengesteld rechtscollege van gelijke rang, dat 
door haar ruimere samenstelling geacht wordt beter te zijn dan een 
alleenzetelende rechter(113). Een belangrijk voordeel offert men dan 
op: de autoriteit van de hogere rechter. Hoe hoger de rechter van wie 
het oordeel uitgaat, des te vlugger de rechtszoekende erin zal berus
ten.(114). 

4.4. Andere argumenten pro, junkties en voordelen van het appel 

17a. Ontlasting van het hoogste nationale gerechtshof: een vermin
derde mogelijkheid tot het instellen van beroep leidt onvermijdelijk 
tot een grotere druk op het Hof van Cassatie of een gelijkaardige 
instelling(115). De belangrijke taak van het scheppen van preceden
ten en het creeren van eenheid in een rechtsprekende jungle wordt 
deels waargenomen door de appelrechters(116). In de vorige eeuw 
waren de Hoven van Beroep overigens belangrijker voor de Belgische 
rechtsontwikkeling dan het Hof van Cassatie(ll7). In Engeland, 
waarer slechts-een Court ofA:ppealis-, stelt men soms vragen bij de 
zin van een rechtsprekend House of Lords, omdat de funkties ervan 
ook door het Court of Appeal kunnen vervuld worden(118). 

b. Het creeren van carrieremogelijkheden: een systeem van beroe
pen, veruitwendigd in een piramidale struktuur, laat de rechters toe 

(111) VAN LENNEP, R., o.e., p. 6-7. 
(112) LEIPOLD, D., I.e., p. 288. 
(113) In Nederland is enkele jaren geleden voorgesteld bet beroep tegen een uitspraak van een 
enkelvoudige kamer van de kantonrecbtbank bij een meervoudige kamer van dezelfde recbt
bank te doen instellen. (POLAK, J., o.e., p. 3) Ook in Belgie beeft men reeds naar bet (niet 
gerealiseerde) Nederlandse voorstel verwezen, o.m. de eerste voorzitter van bet Hofvan Beroep 
van Antwerpen deed dit in bet debat op het colloquium over de gerecbtelijke acbterstand, cf. 
Gereehtelijke aehterstand, p. 99. 
(114) LEIPOLD, D., I.e., p. 289. 
(115) KRINGS, E., ,Kritiscbe kanttekeningen bij een verjaardag", R. W., 1987-1988, p. 182. 
(116) HERZOG, P. & KARLEN, D., o.e., p. 5; JOLOWICZ, ,Managing overload", I.e., p. 75. 
(117) Cf. VAN DIEVOET, E., Het burgerlijk reeht in Belgie en Nederland van 1800 tot 1940. 
De reehtsbronnen, Antwerpen, De Sikkel, 1943, p. 307. 
(118) WHITE, R., o.e., p. 173-174. In de praktijk concentreert bet House of Lords zicb 
overigens vooral op de recbtsvraag. (JOLOWICZ, J ., ,Les appels civils en Angleterre et au Pays 
de Galles" (bierna verkort geciteerd: Appels), R.I.D.C., 1992, p. 379). 
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carriere te maken door van laag naar hoog op te klimmen. Dit zorgt 
ervoor dat een positie in de magistratuur aantrekkelijker wordt(119). 

c. Bijkomende remuneratiemogelijkheden voor advokaten: een 
nieuwe aanleg zorgt voor bijkomende behoeften aan de diensten van 
advokaten(120). · 

d. Het appel is een universeel gegeven: ,l'universalite de l'appel est 
deja sa justification"(121). 

e. Het appel zorgt voor een uitstel: dit laat de partijen toe vooralsnog 
tot een vergelijk te komen(122). 

5. ARGUMENTEN CONTRA/ DYSFUNKTIES/ NADELEN VAN HET AP

PEL 

5.1. Het systeemondersteunende karakter van het appel 

18. De kontrolefunktie van het appel overstijgt de belangen van de 
individuele appellant. Het vertrouwen in de rechtspraak wordt ge
schokt door het onbegrijpelijke van een rechterlijke beslissing(123). 
Gebeurt dit regelmatig, dan verliest uiteindelijk het gehele rechtssys
teem krediet bij de bevolking. Als het beroep ertoe bijdraagt door 
het verwijderen van ongerechtvaardigde beslissingen het vertrouwen 
in het gerecht hoog te houden, kan dat enkel maar toegejuicht 
worden. Aileen, is het beroep daarvoor wei het goede middel? In 
essentie steunt het beroep op de aktie van de partijen. Men zou 
kunnen stellen dat het appel gebruik maakt van het eigen belang om 
een doelstelling van algemeen belang te dienen. Welke invisible hand 
optreedt om eigen en algemeen belang te doen convergeren, is 
moeilijk nate gaan. Het lijkt onwaarschijnlijk, dat elke ontevreden 
partij beroep zal instellen indien dit te veel tijd, stress en kosten 
meebrengt. Niets zal de betrokkene in dat geval tegenhouden over 
het vonnis te kankeren, ja zelfs erbij te vermelden dat de mogelijk
heid tot het instellen van beroep niet veel voorstelt, want men kan 
het zich niet veroorloven. Bovendien is het zo, dat in bepaalde 

(119) RbHL, K., I.e., p. 243. 
(120) Ibid., p. 246. 
(121) GLASSON, aangehaald in FOURNIER, M., o.c., p. 323. 
(122) Ibid., p. 249. 
(123) STORME, M., ,La justice: restaurer Ia confiance", J.T., 1982, p. 135. 
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gevallen geen beroep kan ingesteld worden omdat men op een 
appelgrens stuit of omdat de wet het appel uitsluit ongeacht het 
betwiste bedrag(124). Die appelgrenzen en uitsluitingen hebben in de 
recente Belgische wetgeving duidelijk de wind in de zeilen(125). 
Daarbovenop komt dan nog het uitgebreide devolutieve effekt van 
het hoger beroep dat toelaat aan de appelrechter om kennis te nemen 
van vragen, die niet behandeld werden in de eerste aanleg, zodat de 
mogelijkheid tot beroep in die gevallen verloren gaat(126). Ook in 
dit geval is er een versterking ten nadele van het recht op beroep in 
recente wetgeving(127). 
Wordt in die gevallen het vertrouwen van de burger in de rechtspraak 
dan niet geschokt bij een slecht vonnis? ,On cherche a etablir que 
les appels sont necessaires, que cette institution est de Ia plus grande 
utilite pour reformer les erreurs, et, au lieu d'en proposer !'extension, 
on demande au contraire que les cas d'appel soient restreints, que 
le taux du dernier ressort soit eleve"(l28). Het beroep is dus gebrek
kig als kontrolemiddel omdat de agent ervan, de partij, niet steeds 
beroep wil of kan instellen(129). 
Men kan zich ook vragen stellen bij de geschiktheid van een partij 
in een procedure om te oordelen over de juistheid van de uitspraak. 
~,1Je(iuty1s 7nt7ie-eyeojthe oehotaer'' eri lietzelfOeYan men, mutatis· 
mutandis, zeggen over het aldan niet slecht zijn van een gerechtelijke 
uitspraak. Partijen zullen beroep instellen tegen wat zijzelf als slecht 
ervaren en hun oordeel is daarbij niet steeds juist. Het merendeel van 
de vonnissen blijft immers in hoger beroep overeind(l30). Erger nog, 
er zijn zelfs personen die appelleren, zonder dat ze gedreven zijn door 
het verkeerd zijn van de eerste rechter. Kortom, het appel als kontro
lemiddel faalt, omdat er aan de ene kant te weinig beroepen zijn in 
de gevallen waar het nodig is en aan de andere kant dan weer te veel 
in de gevallen waar het nutteloos is. 

(124) Zie voor Belgie, KOHL, A., ,Appel en matiere civile, sociale et commerciale" in 
R.P.D.B., Complement, VI, Brussel, Bruylant, 1983, p. 25-26, p. 31 e.v. 
(125) Voor de wet van 3 augustus 1992, zie LAENENS, J., I.e., p. 71-79. 
(126) DE LEVAL, G. & DE PovER, M.-F., I.e., p. 642-652. 
(127) LAENENS, J., I.e., p. 76-79. 

(128) FOURNIER, M., o.e., p. 333. 

(129) Een partij kan ook door te berusten afstand doen van haar beroep (KoHL, A., I.e., 
p. 34-35). Dit kan om meerdere redenen gebeuren, maar niet noodzakelijkerwijze omdat de 
rechter geen fout gemaakt heeft. 
(130) Uit statistieken van het Hof van Beroep van Antwerpen blijkt, dat daar 820Jo van de 
vonnissen in hoger beroep worden bevestigd (LAENENS, J. & V ANDEPLAS, A., , ,De alleenzete
lende raadsheer", R. W., 1985-1986, k. 754). 
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5.2. De verwachtingen van de rechtzoekenden 

19. Als men sommige auteurs mag geloven, leeft bij onze bevolking 
de verwachting een appel te kunnen instellen tegen een gerechtelijke 
uitspraak. Meer nog, psychologisch onderzoek onderschrijft dit. 
Alhoewel, een criticus schrijft, dat het onderzoek in kwestie meer een 
echo is van juridische voorstellingen dan van psychologische ervarin
gen(131). Het appel vloeit wellicht voort uit een traditie, eerder dan 
uit verwachtingen bij de bevolking. Esmein stelt: , ... elle repugne 
naturellement /'esprit populaire. Soumettre a un nouveau juge une 
cause deja tranchee par un premier, parce qu 'une erreur a pu se 
commettre, c'est mettre de parti pris Ia justice en suspicion"(132). 
Anders gezegd, alleen al het bestaan van het appel brengt het gerecht 
in diskrediet. 
Terecht merkt men hiertegen op, dat het absurd zou zijn om te stellen 
dat de rechter onfeilbaar is. Dat zou de rechterlijke macht pas echt 
in diskrediet brengen(133). Het probleem blijft evenwel, dat het niet 
gemakkelijk is om iemand uit te leggen dat het perfekt mogelijk is 
dat een rechter in beroep net het tegenovergestelde zegt van zijn 
collega in eerste aanleg, zonder dat ons gerecht daarom gebrekkig 
funktioneert. De man in de straat zou inderdaad verontwaardigd zijn 
over een dogma van gerechtelijke onfeilbaarheid, maar dat wat wit 
is voor de ene rechter, bij de andere zwart kan zijn, leidt op zijn minst 
tot onbegrip. 
De bevolking wil inderdaad niet graag gekonfronteerd worden met 
een fout van de rechter, maar dit betekent nog niet dat ze voorstander 
is van een dubbele aanleg. In Engeland heeft men niet automatisch 
recht op beroep en de Engelsen lijken zich daar niet meteen druk om 
te maken(l34). Allerlei nationale en internationale rechtbanken 
funktioneren zonder een recht op beroep tegen hun beslissingen, 
zonder al te veel protest(135). Arbitrageprocedures vinden veelal 
plaats zonder recht op beroep, zelfs al gaat het om kolossale bedra
gen(136). In een assisenzaak staat het hoogste op het spel, amateurs 

(131) R6HL, K., l.c., p. 241. 
(132) ESMEIN, A., Cours etementaire d'histoire du droitjranr;ais, Parijs, Sirey, 1921, p. 259. 
(133) JoLOWICZ, J., ,Appellate proceedings", l.c., p. 151. 
(134) JULIAN' p.' L 'indispensable acceleration de la justice civile' Parijs, Sirey' 1958, p. 167. 
(135) Tegen uitspraken van het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen 
staat een voorziening open, die evenwel het karakter heeft van een voorziening in cassatie 
(LENAERTS, K., , ,Procederen voor het Hof van Justitie en het Gerecht van Eerste Aanleg van 
de Europese Gemeenschappen'' in Procederen in nieuw Belgie en komend Europa, Antwerpen, 
Kluwer, 1991, p. 531 e.v.). 
(136) STORME, M., ,Honderdvijftig jaar", p. 157. 
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beslissen over de schuldvraag en toch kan men niet in beroep 
gaan(137). Desondanks, zijn de tegenstanders van het assisenhof niet 
te zoeken bij de bevolking. Als de rechtzoekende verwachtingen 
heeft, dan betekent dit vooral dat de rechter een geschil zal kunnen 
beeindigen in een zo kort mogelijke tijd, met zo weinig mogelijk 
kosten en stress. Wat de partijen willen is niet zozeer een beslissing 
van de rechter, maar wel een einde van het geschil(138). 

5.3. De jeilbaarheid van de rechter in beroep 

20. Zoals Ulpianus reeds lang geleden opmerkte, garandeert niets 
dat de laatste rechter de beste uitspraak velt. In het slechtste geval 
kan hij zelfs een goede uitspraak in slechte zin hervormen(139). Als 
de rechter in eerste aanleg feilbaar is, waarom dan niet de rechter in 
beroep? De voorstanders van het appel stellen, dat dit gevaar minder 
is, doordat de rechters optreden in een hierarchie, zodat de rechters 
in beroep groter in aantal, meer onderlegd, ervarener en onafhanke
lijker zijn(140). Dit vermindert slechts fouten, maar sluit ze niet uit. 
Bovendien, zijn de appelrechters inderdaad steeds groter in aantal en 
ervarener? De recente Belgische geschiedenis leert, dat het anders kan 
zijn. In hepaalde gev:allen kan de wetgever _een_systeem scheppen, 
waarin een enkele rechter in beroep staat tegenover een enkele rechter 
in eerste aanleg, die meer ervaring heeft. 
In 1985 torpedeerden twee wetten plots de veralgemening van de unus 
judex in onze rechtbanken van eerste aanleg en in de Hoven van 
Beroep. De wetgever handelde hierbij eerder slordig. De kritiek was 
vlijmscherp, zelfs bij voorstanders van de alleenzetelende rechter. 
, Waar de unus judex vroeger een privilegie was voor de meest 
ervaren magistraten, wordt dit nu een automatisme ook voor zwakke 
figuren, die deze verantwoordelijkheid gewoonweg niet aankun
nen"(141). Nagelaten was om begeleidende maatregelen te ne
men(l42). Een gevaarlijke situatie werd vanaf dan mogelijk. Het kon 
nu gebeuren dat een jonge rechter in de rechtbank van eerste aanleg 

(137) JULIAN, P., o.c., p. 162. 
(138) Cf. BLANKENBURG, E., ,Rechtsmittel im Zivilprozess aus soziologischer Sicht" in 
Rechtsmittel, p. 26. 
(139) Ulpianus D. 49, 1, 1, pr. 
(140) SOLUS, H. & PERROT, R., o.c., p. 493. 
(141) STORME, M., ,De unus judex in Belgie gewogen ... ", T.P.R., 1986, p. 782. 
(142) De toenmalige minister van justitie dacht immers, dat de toepassing van art. 109bis 
Ger. W. geen problemen zou geven. De rechtsleer maakte lijsten van mogelijke probleemsitua
ties. (Zie b.v. voor de alleenzetelende raadsheer, LAENENS, J. & VANDEPLAS, A., I.e., 
k. 759-764). 
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zou moeten oordelen over het beroep tegen de uitspraak van een 
vrederechter met veel meer ervaring(143). De waarschijnlijkheid van 
deze mogelijkheid was zelfs groot. Procureur-generaal KRINGS wees 
erop, dat in een van de grootste rechtbanken van hetland meer dan 
de helft van de leden minder dan vijf jaar praktijkervaring had(l44). 
De wetgever heeft dan ook het systeem gewijzigd. Opnieuw zal een 
college van rechters beroepen tegen de beslissingen van de vrederech
ters behandelen. Beroepen tegen beslissingen van alleenzetelende 
rechters blijven, in principe, voor een alleenzetelende raadsheer 
komen(145). Dit Belgische voorbeeld toont aan, dat een hierarchie 
niet noodzakelijk een gar an tie vormt voor minder vergissingen op het 
niveau van het beroep. 

5.4. De degradatie van de eerste aanleg 

21. In de meeste continentale rechtssystemen is de tweede aanleg 
gewoonweg een nieuwe behandeling van de zaak. Dit heeft een 
Instanzenmentalitiit Iaten ontstaan(l46). De eerste aanleg wordt niet 
au serieux genomen, want het zwaartepunt van het proces ligt toch 
in de tweede aanleg(l47). Daar zetelt immers de hogere en dus betere 
rechter. , ,De eerste aanleg is dan vooral een kwestie van zich op te 
warmen en de eigenlijke wedstrijd begint pas in tweede aanleg, wat 
dus het systematisch instellen van hager beroep in de hand 
werkt"(148). Als dan toch de hogere rechter de betere is, waarom 
stapt men dan niet meteen naar de hogere rechter? W aarom schaft 
men de beroepsgerechten niet af, zodat de nu vrijgekomen appelrech
ters met al hun ervaring meteen in eerste en laatste aanleg recht 
kunnen spreken(149)? Enkele voorstanders van het hoger beroep 
stellen hiertegenover dat een dergelijke redenering de betere kwaliteit 
van de uitspraken in beroep alleen toeschrijft aan de hogere rang van 
het appelgerecht. Deze is evenwel ook te danken aan de bijkomende 

(143) KRINGS, E., I.e., p. 180; LEMMENS, P ., ,Rechterlijke organisatie" in Het vernieuwd 
gereehtelijk reeht, p. 57. De wetgever zelf acht de vrederechter overigens hoger dan een gewone 
rechter in de rechtbank van eerste aanleg, cf. hun wedden zoals bepaald in art. 355 Ger. W. 
(144) KRINGS, E., I.e., p. 182. 
(145) LEMMENS, P., I.e., p. 57-59. 
(146) Deze is overigens niet meteen typerend voor continentaal Europa. Ook in Afrika b.v. 
kent men dit fenomeen (JoLOWICZ, J., ,Appellate proceedings", p. 152). 
(147) LEIPOLD, D., I.e., p. 286-287. 
(148) PERROT, R., ,De Franse ervaring" in Gereehtelijke aehterstand, p. 77. 
(149) Cf. FOURNIER, M., o.e., p. 326-327. 

831 



mogelijkheid tot reflektie die het appel aan rechter en partijen biedt, 
waardoor men tot een betere uitspraak kan komen(150). 
Hierbij kan men zich toch wei enige vragen stellen. In essentie blijft 
men er evengoed van uitgaan dat de eerste aanleg minderwaardig is 
en dient gevolgd te worden door een tweede aanleg. De Instanzen
mentalitiit is eigenlijk een deugd, want ze leidt tot de totstandkoming 
van beter recht. Als dat zo is, waarom dan het appel beperken, 
waarom niet automatisch appelleren? Waarom slechts een dubbele 
aanleg? Nog meer aanleggen zou nog meer gelegenheid tot reflektie 
bieden en tot nog meer verfijnde uitspraken leiden(151). Dit laatste 
wordt afgewezen om diverse redenen, die echter ook tegen het appel 
zelf kunnen gebruikt worden en derhalve weinig steekhoudend 
zijn(152). 

22. De vraag is echter vooral, of de nood aan een grondiger onder
zoek van de zaak in tweede aanleg niet juist gecreeerd wordt door 
het bestaan van de mogelijkheid ertoe. Partijen en rechter zullen veel 
aandachtiger zijn wanneer ze weten, dat er na het vonnis geen beroep 
kan volgen dat al het voorgaande werk zinloos maakt. Ben echt 
benutten van de tweede aanleg om nieuwe feiten of bewijsmiddelen 
aante dragen-istrouwens eeraerzelozaarii(f53J.-Bovenaien valtli.et 
te betwijfelen, of er nog een grondiger onderzoek in graad van hoger 
beroep dient plaats te vinden. In de meeste gevallen gaat het toch om 
routinezaken. Voor de gevallen die een echt diepgaande analyse 
verdienen, ontbreekt vaak de tijd door de overbelasting van de 
Hoven van Beroep. Ben enkele aanleg, versterkt door de vrijgeko
men appelrechters, zou meteen een grondige behandeling van de zaak 
kunnen garanderen, zonder dat het nog nodig is om tijd en geld te 
besteden aan een appel. 

5.5. Het appellaat te vee! misbruiken toe 

23. Hierboven werd reeds gesteld, dat het appel een deel van zijn 
doel voorbijschiet omdat de partijen een vonnis zullen aanvallen, niet 

(150) SOLOS, H. & PERROT, R., o.c., p. 493-494; STEIN, P., Compendium van het burgerlijk 
procesrecht, Deventer, Kluwer, 1987, p. 45-46. 
(151) FouRNIER, M., o.c., p. 327. 
(152) Merkwaardig genoeg is het argument vooral, dat een verdere aanleg de zekerheid te vee! 
in gevaar zou brengen. Het vertrouwen van de bevolking zou geschokt worden bij een beslissing 
in derde aanleg, die strijdig is met de beslissing in tweede aanleg. (BENTHAM, J., o.c., p. 61; 
SATTA, S., o.c., p. 375-376) Is dit vertrouwen dan niet geschokt bij een verschil in uitspraak 
tussen eerste en tweede aanleg? 
(153) RbHL, K., I.e., p. 238. 
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omdat het slecht is, wei omdat zij de indruk hebben dat dat zo is. 
Erger nog is het, dat in bepaalde gevallen partijen een beroep 
instellen tegen een vonnis zonder dat ze er echt gebreken in vinden. 
Ze misbruiken hun recht van beroep. In de rechtspraak vindt men 
verschillende vormen van misbruik van hoger beroep terug. Het 
appelleren tegen niet-beroepbare vonnissen en het over de aanleg
grens trekken van niet-beroepbare vonnissen via allerlei midde
len(154), zijn minder belangrijk. Als men het beroep ziet als een 
kontrolemiddel tegenover de rechter, zou het mogelijk moeten zijn 
om tegen elk vonnis te appelleren(155). Wanneer men de argumenta
tie van de voorstanders van het appel consequent doortrekt, verdient 
de creatieve pleiter een applausje, want hij maakt het mogelijk om 
een beroep in te stellen tegen een niet- beroepbaar vonnis en zo de 
kontrole op de rechter volledig door te voeren. In dit geval is er geen 
strijdigheid met het doel van het beroep. Het is echter ook een 
benutten van de diensten van het gerecht in een situatie waardoor, 
volgens de wetgever dan toch, zij niet voor een adequate rechtsbe
scherming kunnen zorgen wegens overbelasting. Dit is slechts een 
plaats- en tijdsgebonden procesrechtsmisbruik, gebaseerd op de eva
luatie van een bepaalde toestand. Of de wetgever daarbij een juiste 
keuze gemaakt heeft, valt nog te bezien. 

24. Terecht kunnen meer problemen gemaakt worden rond beroe
pen, die louter ingesteld worden om tijd te winnen(l56). Het dilatoir 
appel kan ervoor zorgen dat er uitstel van executie komt, en van 
uitstel kan afstel komen. Wanneer dat niet zo is, heeft men intussen 
toch reeds kunnen profiteren van de lag ere intrestvoeten: , ,De recht
banken zi}n banken aan een /age intrestvoet geworden"(l57). Het 
appel biedt een mogelijkheid de procedure te rekken en ondertussen 
ten koste van de andere partij zijn verplichtingen te ontlopen. 
Het procesrechtsmisbruik door het dilatoir benutten van een rechts-

(154) DE CocK, J., ,Misbruik van procesrecht inzake hoger beroep" in De advocaat, 
DASSEN, K., e.a. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1978, p. 121; STORME, M., ,Over het tergend 
geding voor een roekeloze vriendschap" (hierna verkort geciteerd: Tergend geding) in Liber 
amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986, p. 84. Over de specifieke mogelijkheden, 
geboden door art. 620 Ger. W., en de niet gerealiseerde voornemens om dit artikel op te heffen, 
zie LAENENS, J. & BROECKX, K., ,Ret gerechtelijk recht in een stroomversnelling", R. W., 
1992-1993, p. 909-910. 
(155) BENTHAM, J., O.C., p. 59. 
(156) DE CocK, J., o.c., p. 121-122. 
(157) STORME, M., ,Honderdvijftig jaar", I.e., p. 157. Kan men daarom nu meteen ervan 
uitgaan dat een gerechtelijke intrestvoet die hoger !igt dan de commerciiHe het aantal appels 
als sneeuw voor de zon zou doen verdwijnen, zoals Toussaint stelt? (TousSAINT, P., ,Le 
colloque sur l'arril~re judiciaire ou les infortunes d'une vertu", J. Proc., 2 juni 1989, p. 7). 
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middel, kan beteugeld worden door het toekennen van een schade
vergoeding wegens tergend en roekeloos hoger beroep(158). Zeer 
efficient is dit systeem niet. De pleiters hebben, uit schrik voor 
tegenmaatregelen, niet al te veel zin om dergelijke vorderingen in te 
stellen. Dit is des te erger, daar het beteugelen van het procesrechts
misbruik, net zoals het appel, een systeemondersteunende funktie 
heeft(159). Wat dat betreft kan het nieuwe art. 1072bis Ger. W. 
aileen maar toegejuicht worden. Voortaan kan de rechter, net zoals 
in Frankrijk(160), een geldboete opleggen wegens een tergend en 
roekeloos hoger beroep en dit op eigen initiatief(161). Indien deze 
maatregel goed toegepast wordt, zal hij effektief abusieve beroepen 
kunnen uitsluiten en hoeft men zich in Belgie niet Ianger te ergeren 
aan het appel omwille van de mogelijke misbruiken. 
Enige kritiek is ook dan niet misplaatst. Het probleem van het 
procesrechtsmisbruik is ruimer dan het misbruik van het hoger 
beroep (162). Een beperking van de mogelijkheid voor de rechter om 
een boete op te leggen tot het abusief en dilatoir appel is niet 
gerechtvaardigd. In de voorbereidende werken verwijst de wetgever 
graag naar het reeds vermelde dekreet van 1790, dat ook een dergelij
ke boete kende. De opbrengsten ervan zouden gebruikt worden ten 
gunste van de rechtshulp aan de armen(163). Dit element heeft de 
wetgever niet overgenomen. De boete is gedoemd om in de schatkist 
te verdwijnen. Het zou wenselijk zijn dat de boete van art.1072bis 
een ruimere toepassing en een andere bestemming krijgt, zoals de 
oorspronkelijke bedoeling van een voorstander ervan was(164). Een 
algemeen karakter van de boete is overigens meer in overeenstem
ming met de niet tot het beroep beperkte formulering van het beginsel 

(158) Voor deze schadevergoeding moet voortaan ook rekening gehouden worden met 
art. 1072bis, lid 1 Ger. W. (Zie LAENENS, J. & BROECKX, K., I.e., p. 930). 
(159) Cf. ,Verslag werkgroep burgerlijke rechtspleging en achterstand bij het gerecht" in 
Gereehtelijke aehterstand, p. 169. 
(160) Voor een beschrijving van het Franse systeem, zie MEZGER, E., ,Landesbericht Frank
reich" in Reehtsmittel, p. 149. 
(161) VAN CoMPERNOLLE, J., ,Het hoger beroep" in Het vernieuwd gereehtelijk reeht, 
p. 176-177. 
(162) Over het begrip procesrechtsmisbruik, zie STORME, M., ,Tergend geding", p. 67-89; 
TAELMAN, P., ,Gebruik en misbruik van procesrecht", T.P.R., 1988, p. 89-119; STORME, 
M., ,Aansprakelijkheid voor procesvoering", I.e., p. 176-177. 
(163) Gedr. St., Senaat, 1990-1991, nr. 1198/1, p. 27. 
(164) STORME, M., Het proees. Weldaad of kwaad?, (hierna verkort geciteerd: Het proees) 
Gent, Mys & Breesch, 1991, p. 16. Cf. DUFRENE, S., ,Un code judiciaire renove? Colloque 
du Centre Interuniversitaire de droit judiciaire du 15 decembre 1989", Consumentenreeht, 
1989-1990, p. 284. Zie ook STORME, M., ,Een kwarteeuw later: inleidende beschouwingen 
over de nieuwe Wet van 3 augustus 1992" in Het vernieuwd gerechtelijk reeht, p. 16; STORME, 
M., ,Aansprakelijkheid voor procesvoering", I.e., p. 176-177. 

834 



2 van de richtlijn van 28 februari 1984 van het Coinite van Ministers 
van de Raad van Europa(165) waar de wetgever oak graag naar 
verwijst(l66). 

5.6. Andere argumenten contra, dysjunkties en nadelen van het 
appel 

25a. Het appel heeft een autoritair karakter: dit gaat op voor vroege
re tijden, maar we mogen veronderstellen dat de hedendaagse gerech
telijke organisatie geen autoritair karakter heeft(l67). Dit bezwaar 
kan overigens opgelost worden door het vervangen van het vertikaal . 
georganiseerde beroepsstelsel door een horizontaal(168). 

b. Het appel staat de creativiteit in de weg: de rechters in het 
common law, die minder kontrole kennen, kunnen veel creatiever 
zijn dan hun collega's in het continentale recht(169). Deze proberen 
immers hun uitspraken rechtsmittelsicherte maken om zo hun carrie
rekansen gaaf te houden(170). Dit hoeft overigens in het licht van 
de rechtszekerheid niet altijd negatief bekeken te worden. 

c. Het appel verlengt de duur van de geschillen en verhoogt de kosten 
voor aile betrokkenen, inklusief de staat: dit argument gebruikt men 
vooral om het appel in te per ken, minder om het af te schaffen(l71). 
Dit argument is terecht, maar tijd- en geldverlies komen oak voor 
in eerste aanleg. 

d. Het appel is geen universeel verschijnsel: dit is duidelijk genoeg 
gebleken uit het rechtshistorisch overzicht. 

(165) ,Lorsqu 'une partie en tame une procedure manifestement nonfondee, le tribunal devrait 
avoir le pouvoir de juger sommairement /'affaire et, dans les cas appropries, d'imposer une 
amende a cette partie OU d'octroyer des dommages-interets a /'autre partie" (LEMMENS, P. 
& RAEs, S., o.c., p. 53). 
(166) Gedr. St., Senaat, 1990-1991, nr. 1198/1, p. 27. 
(167) LIEBMAN, E., o.c., p. 296. 
(168) TROCKER, N., ,Landesbericht Italien" in Rechtsmittel, p. 183. 
(169) CAPPELLETTI, M., /.c., p. 60-62. 
(170) RbHL, K., I.e., p. 244. 
(171) JAUERNIG, 0., O.C., p. 246. 
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6. EVALUATIE 

26. Welke gevolgtrekkingen kan men maken uit de behandelde 
argumenten voor en tegen het appel? De idee van de tweede aanleg 
als een tweede kans voor een hogere en dus betere rechter lijkt 
verworpen te moeten worden. De verwachtingen van de rechtzoeken
den, de feilbaarheid van de rechter in appel en de slechte gevolgen 
voor de status van de beslissing in eerste aanleg verantwoorden dit. 
Kortom, de argumenten van de voorstanders zijn op dit vlak weinig 
overtuigend, in tegenstelling tot de argumenten die men ertegen kan 
opsteilen. De minder belangrijke funkties van het appel, b.v. het 
scheppen van precedenten, zijn de moeite waard, maar worden op 
andere wijzen gerealiseerd, of kunnen op andere wijzen gerealiseerd 
worden. Enkele argumenten tegen het appel hebben wei niet enkel 
daarop betrekking, b.v. de mogelijkheid tot misbruiken, maar dit 
vermindert het belang ervan niet. 

Het appel blijft al bij al zinvol als kontrole op de rechter, maar wat 
dat betreft is het een gebrekkig instrument. Dat aileen dit onvoldoen
de kontroleren van de rechter in het voordeel van het appel pleit, is 
een gevolg van de historische ontwikkeling. Het appel is gegroeid uit 
hterarchisch·e-relaties~ -die-do·orh-et-b·ero·ep-b-e~ of-gevestigd-werden-:
Beperkingen konden geen bezwaar vormen, zolang ze het veruitwen
digen van de hierarchische relatie niet verhinderden. Dit systeem 
werd in onze moderne maatschappij overgenomen om ailerlei andere 
doelstellingen te dienen. Ondanks aile gebreken, kan het appel als 
kontrolesysteem niet zomaar afgeschaft worden, tenzij men het door 
iets anders vervangt dat de gebreken van het appel niet kent, maar 
wat zou dat dan moeten zijn? 

7. ANALYSE VAN ENKELE BEPERKINGEN OP HET BEROEP 

27. Ervan uitgaande dat een eventuele vervanging van het appel er 
niet meteen zal komen, is het nuttig om uit te zien naar mogelijkhe
den om de gebreken ervan zo op te vangen dat efficientie bereikt kan 
worden en overlast vermeden kan worden, zonder dat de kontrole
funktie van het hoger beroep te veel aantastingen moet dulden. Een 
mogelijke handelwijze zou uiteraard deze zijn, waarbij een nodeloze 
toegang tot de rechter in eerste aanleg wordt beperkt. Wie niet voor 
een eerste rechter komt, komt ook niet voor een volgende rechter. 
Het voorbeeld van de boete van het nieuwe art.1072bis toont aan, 
dat de wetgever hier voorlopig nog huiverachtig tegenover staat. Men 
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mag hierbij echter ook niet vergeten dat het beperken van bovenaf 
van ,nodeloze" toegang tot de rechter eigen gevaren inhoudt(172). 

28. Een mentaliteitsverandering bij de akteurs van het procesgebeu
ren zou nuttiger zijn(l73). De eerste taak van de advokaat zou 
moeten zijn om gedingen te vermijden{l74) en, mutatis mutandis, 
om beroepen te vermijden. De realiteit is echter, dater wei degelijk 
mooie oproepen in deze zin gedaan worden(175), maar het valt 
moeilijk te meten of ze veel uithalen, zolang we geen cijfers hebben 
over de evolutie van het aantal geschillen voor ze bij de advokaat 
komen(176). Interessant is dat, volgens Duits onderzoek, hoe meer 
persoonlijk kontakt de advokaat met zijn klient houdt, des te meer 
kans er bestaat dat die ook na het verloren proces in beroep zal gaan. 
Beroepers zijn, volgens dit onderzoek dan toch, overwegend positief 
over hun advokaat en zullen deze niet wisselen voor een andere. De 
niet-beroepers hebben een eerder negatieve indruk over hun raads
man en over het rechtssysteem.(l77). Dus, gesteld dat een toenemend 
aantal advokaten ook een toenemend aantal beroepen impliceert, 
wat nog niet bewezen is, dan hoeft dit niet noodzakelijk een negatief 
gegeven te zijn dat men de advokaat ten kwade hoeft te duiden. In 
bepaalde gevallen kan het beroep een uiting van vertrouwen in de 
advokaat zijn. Men kan moeilijk hopen dat de burger een dergelijk 
vertrouwen niet meer zou hebben opdat er minder beroepen zouden 
zijn. Daarbuiten geldt echter dat er effektief nood is aan de homo 
novus processualis, de bedachtzame burger die slechts bij hoge 
uitzondering een geding inleidt en dit dan verderzet op procesecono-

(172) Een voorbeeld van een weinig zinvol verplicht naar de rechter stappen is de procedure 
tot hornologatie van een kleine wijziging aan het huwelijksverrnogensstelsel (BAETEMAN, G., 
,En nog over de gerechtelijke achterstand", T.P.R., 1993, p. 2). 
(173) Cf. STORME, M., ,Enkele actierniddelen", I.e., p. 51-53. 
(174) Cf. BLANKENBURG, E., BLANKENBURG, V. & MouscH, H., ,Die Rolle des Anwalts 
auf dern Weg in die Berufung" in Rechtsmittel, p. 85. 
(175) B.v. DEBEUCKELAERE, K., POPPE, G. & RAQUET, M., ,Dubbele aanleg" in Tienjaar 
gerechtelijk wetboek, Ius, I, Antwerpen, Kluwer, 1981, p. 121. 
(176) Zie nochtans WoLLSCHLAGER, C., I.e., p. 253-265 over de relatie tussen het aantal 
beroepen en het aantal advokaten in Duitsland na het vrij rnaken van de toegang tot de 
advokatuur in 1878. Echte konklusies kunnen echter niet uit dit onderzoek getrokken worden, 
daarvoor bevat het nog teveel onzekere variabelen. 
(177) BLANKENBURG, E., BLANKENBURG, V. &MORASCH, H., I.e., p. 89-90. Bij ditallesrnag 
men toch niet vergeten dat in Belgie, volgens een onderzoek van de consurnentenorganisatie 
Testaankoop, bijna 3 op 4 klienten tevreden zijn over hun advokaat. (TESTAANKOOP, 
,Tevreden over uw advokaat", Budget & Recht, februari 1993, p. 14). 
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mische wijze(178). In afwachting van deze nieuwe mens(179) blijft 
men zich behelpen met beperkingen op het appel. 

29. Er zijn heel wat manieren mogelijk om appels te beperken of te 
kanaliseren: het uitsluiten van beroep tegen uitspraken van een 
bepaalde soort (b.v. tussenvonnissen), hogere proceskosten, geld
boetes, beperkte appeltermijnen, het principieel uitvoerbaar verkla
ren van vonnissen(l80) e.d.(l81). Slechts een klein gedeelte zal in de 
verdere behandeling aan bod komen(l82). Over de geldboete werd 
hogerop reeds gesproken. De maatregelen met betrekking tot appels 
tegen andere dan eindvonnissen vereisen een studie op zich en blijven 
dan ook buiten beschouwing(183). De aandacht zal gaan naar drie 
zaken die een belangrijke rol spelen of zouden kunnen spelen: de 
aanleggrens, het appelverlof en het beperkte beroep. Daarbij zal 
rekening gehouden worden met volgende uitspraak van Bentham: 
,Dans quelles causes doit-on admettre l'appel? Dans quelles causes? 
Ma reponse est simple: Dans toutes; oui, dans toutes, jusqu'a ce 
qu, on m, en indique une qui ne puisse pas donner naissance a I, erreur, 
ou journir des motifs de prevarication. Des qu 'il y a possibilite de 
mepris ou d'injustice dans chaque cause, iljaut laisser a chaque cause 
un moyen de redressement"(184). Naa:st een grotere efficientk;-die 
in aile drie de gevallen aanwezig is, moet de toetssteen zijn, dat de 
beperking zo weinig mogelijk de kontrole op de rechter hindert of 
verhindert. 

(178) De term en de omschrijving werden gehaald bij STORME, M., ,Tergend geding", I.e., 
p. 89. 
(179) Vraag is of het geen wachten op Godot zal worden. Het lijkt mete veel gevraagd te zijn 
om te hopen, dat de overheid hier het voortouw neemt, gezien haar houding in het verleden. 
(Cf. Rb. Luik, 4·november 1985, J.L., 1985, p. 3-8, met noot J.H.; Brussel, 14 januari 1988, 
J.L., 1988, p. 484-487). 
(180) Vooral common lawyers stellen dit voor als een oplossing voor continentaal Europa. 
(JoLowrcz, J., ,Appellate proceedings", I.e., p. 162) Of deze oplossing succes zal kennen, 
blijft echter twijfelachtig, cf. TROCKER, N., I.e., p. 181-182. 
(181) B. v. het vereisen in bepaalde gevallen van een bijkomende avoue in Frankrijk. (LARGUI
ER, J., o.e., p. 91). 
(182) Een uitstekend overzicht van het grootste dee! van de mogelijke beperkingen is reeds 
voorhanden bij GoTTWALD, P., ,Miiglichkeiten formeller Rechtsmittelbeschrankung" in 
Reehtsmittel, p. 295-309. Voorkeur wordt hier gegeven aan een onderzoek van slechts enkele 
beperkingen die voor ons rechtssysteem het meest van belang zijn of kunnen zijn. 
(183) Vermeldenswaard is, dat Van Compernolle voorstelt om het beroep tegen alle vonnissen 
alvorens recht te doen af te schaffen. (VAN CoMPERNOLLE, J ., ,Enkele actiemiddelen op 
juridisch gebied. De rechtsmiddelen" in Gereehtelijke aehterstand, p. 60). 
(184) BENTHAM, J., o.e., p. 59. 

838 



-------

- c:::l :::- t: ------ -

7.1. De aanleggrens 

30. Aile bestudeerde Ianden van continentaal Europa kennen een 
aanleggrens. De technische details, o.m. de hoogte van de bedragen, 
kan men vinden in de diverse handboeken. Het principe zelf van een 
aanleggrens staat hier ter diskussie. Indien blijkt dat een aanleggrens 
niet voldoet aan het gestelde kriterium, doet het er nog weinig toe 
hoe hoog ze is of hoeveel vonnissen erdoor nu precies niet beroepbaar 
worden. Een aanleggrens heeft het voordeel van de eenvoud. Het is 
niet moeilijk om te bepalen of een bepaald bedrag al dan niet 
overschreden wordt(185). 
Er zijn echter ook nadelen verbonden aan een aanleggrens. Het 
middel helpt slechts een keer. Daarna zijn voortdurend aanpassingen 
nodig om te verhinderen, dat het effekt ervan uitgehold wordt door 
een voortschrijdende inflatie. Wil men het effekt ervan vergroten, 
dan dient men regelmatig de aanleggrens te verhogen hoven de 
inflatie en reeds rekening houdend met toekomstige inflatie(186). 
Het gevaar is, dat men door dit te doen uiteindelijk een sluipende 
afschaffing van het appel bereikt, zonder zich echt grondig over het 
nut en onnut ervan te buigen. Bezwaren in deze zin werden hogerop 
reeds gegeven. Daarbij komt nog, dat een aanleggrens kan omzeild 
worden(187) en dat wettelijke maatregelen daartegen weinig succes
vol zouden zijn(188). 
Het klassieke bezwaar is, dat een aanleggrens sociaal onrechtvaardig 
is. Voor een miljonair is een bedrag van 50.000 of 75.000 frank een 
peuleschil, voor de gewone man kan dit een belangrijk bedrag 
zijn(189). Een aanleggrens is onduldbaar, want: ,das Rechtsmittel
system darj kein Rechtssystemfiir die Reichen werden"(l90). Geen 
enkel sociaal voelend jurist kan dit betwisten. Anderzijds verhindert 
de appelgrens niet dat een meer kapitaalkrachtig persoon een ander 
tegen diens zin meesleurt in een tweede aanleg, die voor deze laatste 
financieel niet te dragen valt(191). De aanleggrens kan op sociaal 
vlak langs twee kanten snijden en vormt op dat vlak slechts een 
onderdeel van een grotere diskussie over de toe gang tot de rechter. 

(185) Zij het dat het bedrag niet overal op dezelfde manier berekend wordt (TARZIA, G., I. c., 
p. 130). 
(186) Cf. GOTIWALD, P ., I.e., p. 296. 
(187) SOLUS, H. & PERROT, R., o.c., p. 501. 
(188) LAENENS, J., I.e., p. 75-76. 
(189) BENTHAM, J., o.c., p. 59 met uiteraard andere bedragen. 
(190) GOTIWALD, P., I.e., p. 297. 
(191) Gedr. St., Senaat, B.Z., 1991-1992, nr. 301/2, p. 37. 
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In principe zou het gerecht volledig kosteloos moeten zijn, met 
inbegrip van de rechtsbijstand(192). In een dergelijk stelsel zou het 
hanteren van een financiele drempel als aanleggrens niet meer zijn 
dan een archa'ische maatrege1(193). Nu vertoont het gehele systeem 
nog archa'ische trekken(194). 

31. Het sociale argument staat niet alleen. De voorgestelde toets
steen was de mogelijkheid tot kontrole van de rechter. In het systeem 
van een aanleggrens is er geen kontrole van de rechter, toch niet wat 
de feitenkwestie betreft, als het geschil om kleine bedragen gaat. 
Nochtans zal niemand beweren dat in dergelijke gevallen een rechter 
geen fout kan maken(l95). Of een persoon door een fout van een 
rechter nu een proces verliest dat om meer dan 50.000 of75.000 frank 
ging, of om een lager bedrag, maakt geen verschil. Het vertrouwen 
in de rechtspraak is evenzeer geschokt. De aanleggrens is niet aileen 
een sociaal gevaarlijk middel met betwist effekt, maar het zorgt er 
ook voor dat het appel als kontrolemiddel nog gebrekkiger funktio
neert dan zonder aanleggrens. 

7.2. Het appelverlof 

32. Van de verschillende sluistechnieken geniet het appelverlof de 
laatste jaren de meeste aandacht. Het voorbeeld is hier Engeland, 
waar in bepaalde gevallen een verlof moet verkregen worden om een 
appel in te stellen(196). Het gehele systeem heeft gezorgd voor een 
lagere werklast voor de appelrechter(197), zonder dat daardoor het 
vertrouwen in de rechtspraak bij de Engelse bevolking in gevaar 
gebracht werd(198). De efficientie van het systeem staat buiten 
twijfel, althans toch als het goed toegepast wordt. Of een effektieve 
kontrole van de rechter gerealiseerd wordt, hangt af van de gebruikte 
kriteria. Van zodra appels toegelaten worden die prima facie een fout 
van de rechter laten vermoeden, wordt het doel van het beroep 
gerealiseerd. Bovendien kan men, naargelang van de draagkracht 

(192) STORME, M., Het Proces, p. 16. 
(193) Cf. DEBEUCKELAERE, K., POPPE, G. & RAQUET, M., I.e., p. 121. 
(194) Een echt nieuw procesrecht is nog niet veel gerealiseerd. Een van de zeldzame uitzonde
ringen vormt Pruisen in de 18de eeuw. (VAN CAENEGEM, R., History, p. 92). 
(195) Cf. BENTHAM, J., o.c., p. 59. 
(196) HARWOOD, G., o.c., p. 366-367. Leave is soms ook vereist buiten het appel, cf. A 
concise dictionary of Law, Oxford, Oxford University Press, 1991, p. 233, V0 leave. 
(197) Voor een overzicht van de werklast van de beroepsrechters en de rechters in eerste aanleg 
in 1982, zie WILSON, G., ,Landesbericht Grossbritanien" in Rechtsmittel, p. 170. 
(198) Zie supra. 
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van de rechters in beroep, andere zaken toelaten, b.v. wegens hun 
complexiteit, het existentiele belang ervan voor een partij, het belang 
ervan voor de gemeenschap (199). Eventueel kunnen voorwaarden 
of beperkingen opgelegd worden(200). Aldus zou men kunnen ko
men tot een efficient systeem dat zich kan aanpassen aan wijzigende 
omstandigheden. 
Die flexibiliteit vraagt ook een prijs. In dit systeem is er een grate 
diskretionaire bevoegdheid van de persoon die de beslissing moet 
nemen over het al dan niet toelaten van het appel. Ook hier is er 
ruimte voor menselijk falen, dat een recht op verhaal tegen een 
afwijzende beslissing moeilijk kan oplossen, want dan is het pro
bleem slechts verschoven. In 1984 stelde Verougstraete nog dat een 
diskretionair appelverlof moeilijk te verzoenen is met onze rechtstra
ditie(201). Ondertussen lijkt het tij gekeerd te zijn. In zijn mercuriale 
van 1987 bepleitte de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, 
E. KRINGS, een systeem van verlof(202). Begin 1993 betoonde de 
redactie van het Tijdschrift voor privaatrecht, bij monde van 
G. BAETEMAN, zich voorstander van een beperkte toegang tot de 
hoogste rechtscolleges(203). Bij de behandeling van de nieuwe wet 
van 3 augustus 1992 pleitten overigens heel wat leden van de bevoeg
de senaatscommissie voor het invoeren van een sluistechniek, onder 
verwijzing naar reeds bestaande sluistechnieken in het Belgische 
recht. Veel aandacht kreeg een initiatief van de Eerste Voorzitter van 
het Hof van Beroep te Antwerpen om een speciale kamer van dat Hof 
aile hogere beroepen te Iaten onderzoeken, om uit te maken welke 
zaken al dan niet onmiddellijk zouden kunnen behandeld wor
den(204). Ook al is dit geen echte sluistechniek, een dergelijke kamer 
kan een voorloper worden van een kamer die daadwerkelijk een 
appelverlof verleent. 

33. Om de overgang naar een appelverlof niet overhaast te Iaten 
gebeuren, zou dit eerst kunnen ingevoerd worden voor de financieel 
minder belangrijke geschillen, die nu toch zonder onderscheid op de 

(199) Voor mogelijke kriteria, zie WILSON, G., I.e., p. 170; GOTTWALD, P., !.e., p. 299 e.v. 
(200) In Engeland betreffen de voorwaarden de kosten van de procedure. (WILSON, G., I.e., 
p. 170) Een voorstel van een eventueel gedeeltelijk toestaan van hoger beroep werd gedaan 
door DEBEUCKELAERE, K., POPPE, G. & RAQUET, M., I.e., p. 122. 
(201) VEROUGSTRAETE, 1., ,Een efficiente rechtspleging in graad van beroep" in De vereen
voudiging en versnelling van het burgerlijk proees, GEINGER, H. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 
1984, p. 119. 
(202) KRINGS, E., I.e., p. 182, p. 185-186. 
(203) BAETEMAN, G., I.e., p. 3. 
(204) Gedr. St., Senaat, B.Z., 1991-1992, nr. 301/2, p. 25, p. 34. 
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aanleggrens stuiten. De Nationale Commissie van de Magistratuur 
heeft dit overigens reeds voorgesteld(205). Het College van de eerste 
voorzitters van de hoven van beroep en van de arbeidshoven heeft 
een tekst opgesteld om art. 617 Ger. W. in deze zin te wijzigen. Dat 
de wetgever daarop niet ingegaan is, mag betreurd worden. Op deze 
manier zouden enkele van de belangrijkste bezwaren tegen een 
aanleggrens wegvallen, zonder het effekt ervan in een betekenisvolle 
mate te verhinderen(206). Daarenboven hadden de bagatelzaken een 
test-case kunnen vormen voor het appelverlof. Via allerlei experi
menten had men selectiecriteria kunnen ontwikkelen, die een aan
vaardbaar evenwicht tussen efficientie en waarborgen voor de recht
zoekende vormen. 

7.3. Het beperkte beroep 

34 .. In Belgie leidt het hoger beroep tot een nieuwe behandeling van 
de zaak voor een hogere rechter. Het is een tweede kans om de zaak 
nog eens opnieuw te Iaten behandelen. Daarbij is er geen beperking 
op het aanbrengen van nieuwe middelen(207). Meer nog, het appel 
biedt een mogelijkheid tot afwerken van het geding. De rechter in 
heroep kan kennis nemen_van vragen, ~ie ge_en_ beha11g~li_ng kend_el1 
in eerste aanleg. Een typisch voorbeeld is hier de devolutie door 
toedoen van art. 1068 Ger. W.(208). In beroep is het vernieuwen van 
een eis mogelijk(209). Dat het voor het eerst in graad van hoger 
beroep instellen van een tegeneis mogelijk moet zijn, wordt door de 
rechtsleer bepleit, alhoewel Cassatie daar voorlopig nog beperkingen 
stelt(210). In al deze gevallen wordt afbreuk gedaan aan het principe 
van de dubbele aanleg. De tweede aanleg wordt zo sterk uitgebouwd 
als tweede kans, dat paradoxaal genoeg bepaalde vragen voor het 
eerst in dat stadium kunnen behandeld worden, zonder dat er daar-

(205) , Verslag werkgroep burgerlijke rechtspleging en achterstand bij het gerecht", I. c., 
p. 170. 
(206) Het voorstel wordt in extenso weergegeven in LAENENS, J., I.e., p. 75 noot 25. Men 
zou in dit voorstel slechts een toestemming tot appel kunnen verkrijgen in behartenswaardige 
gevallen of bij klaarblijkelijke onregelmatigheden. Het gemotiveerde verzoekschrift daartoe 
zou niet enkel de handtekening moeten dragen van de advokaat, maar oak van de stafhouder. 
Een overdreven gebruik ervan werd dus duidelijk niet beoogd. 
(207) STORME, M., Gerechtelijk recht, p. 212, p. 216. 
(208) DE LEYAL, G. & DE POYER, M.-F., I.e., p. 643 e.v. 
(209) Voor het onderscheid tussen een vernieuwde eis en een nieuwe eis, zie DECONINCK, B., 
,Incidentele vorderingen in hager beroep: nieuwe eis - tegeneis -addenda", R. W., 1986-1987, 
k. 437-438. In bepaalde gevallen is een nieuwe eis tach mogelijk. (Ibid., k. 439-440). 
(210) LAENENS, J ., ,Een nieuwe tegeneis in hager beroep", noot onder Brussel, 26 mei 1981, 
R. W., 1981-1982, k. 2178-2179; DE LEYAL, G. & DE POYER, M.-F., I.e., p. 645. 
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voor een tweede kans of een kontrole wat de feiten betreft, bestaat. 
Een dergelijke goed uitgeruste tweede aanleg werkt dan ook, wat de 
kontrole op de rechter betreft, in bepaalde gevallen kontraproduk
tief. Recente wetgeving heeft in Belgie deze tendens overigens nog 
versterkt(211). 

35. Geheel anders is het in systemen waar het appel geen retrial is, 
zoals in Engeland(212) of in Oostenrijk. In dat laatste land kent men 
slechts een beperkt beroep (beschriinkte Berujung). Het beroep leidt 
niet tot een volledig nieuwe behandeling van de zaak. Het is !outer 
een kontrole op de rechter, in die zin dat de uitspraak in eerste aanleg 
getoetst wordt op haar volledigheid, regelmatigheid en juistheid in 
rechte en in feite. In de procedure voor de appelrechter is er een 
Neuerungsverbot. Nieuwe feiten en bewijzen kunnen slechts aange
bracht worden, voor zover ze dienen om een geldige beroepsgrond 
te ondersteunen ofte weerleggen(213). De bevoegdheid van de appel
rechter is beperkt tot het vernietigen van de aangevochten uitspraak 
en tot een terugverwijzen van de zaak naar de eerste rechter(214). Het 
voordeel van een dergelijke werkwijze is, dat het beroep hier inder
daad niet meer is dan een kontroleren, niet zozeer van de rechter 
aileen, dan wei van het gehele proces. Voor een goed begrip van 
zaken is het best te vermelden, dat in de Oostenrijkse eerste aanleg 
de rechter een sterke positie heeft, opdat hij ervoor zou kunnen 
zorgen dat men tot een exhaustieve behandeling van het geschil 
komt(215). 
Als dusdanig is het Oostenrijkse beroep een geval apart, dat volledig 

(211) De afschaffing van art. 1069 en de wijziging van art. 643 Ger. W. zorgden voor een 
versterking van het devolutieve effekt van het hoger beroep (LAENENS, J ., o.c., p. 76-79). Het 
Franse procesrecht kent een gelijkaardige tendens (BERGEL, J., ,Modele de raisonnement 
juridique dans les decisions de Cours d'appel", IXth World Conference on procedural law, 
Role and organization of judges and lawyers in contemporary society, I, Coimbra, Internatio
nal Association for Procedural Law, 1991, p. 610-611). 
(212) ,Appeals are not retrials, but considerations whether the trial judge erred in some way" 
(WHITE, R., o.c., p. 159. Zie ook JoLOWICZ, Appe/s, p. 362-364) Over het bekomen van een 
volledig nieuwe behandeling, zie KIRALFY, A., The English legal system, Londen, Sweet & 
Maxwell, 1990, p. 256-260. 
(213) Recente wijzigingen in het Italiaanse procesrecht gaan eveneens in de richting van een 
grotere intolerantie tegenover nieuwe elementen in graad van beroep (CARPI, F. & TARUFFO, 
M., Commentario breve a/ cod ice di procedura civile. Appendice di aggiornamento, Milaan, 
Cedam, 1991, p. 148-157). 
(214) Voor uiteenzettingen van het systeem, zie HoLZHAMMER, R., Osterreichisches Zivi/pro
zessrecht, Wenen, Springer, 1976, p. 323-332; BAJONS-GRIMM, E., I.e., p. 215-224. Lezens
waard blijft nog steeds wat de ontwerper zelf van de Oostenrijkse code over zijn geesteskind 
schreef. (KLEIN, F., Der Zivilprozess Osterreichs, Scientia, Aalen, 1970 [herdruk van de 
posthume uitgave uit 1927], p. 403 e.v.). 
(215) BAJONS-GRIMM, E., I.e., p. 218. 
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ingaat tegen het algemene patroon. Alleen al om die reden is het de 
aandacht waard. Het is een beroep waarin louter gekontroleerd 
wordt en niets meer, en in die zin is het uniek. Hoe graag men ook 
een dergelijk systeem, waarin alleen de kontrole telt, kan bewonde
ren, omdat het recht op het doel van het appel afgaat, toch is enig 
scepticisme gepast tegenover het Oostenrijkse model. Het is immers 
te strak en te weinig flexibel. Voor het minste gebrek terugverwijzen 
naar de eerste rechter, zonder het zelf te verhelpen, is weinig proces
economisch. Pogingen om dit te veranderen faalden tot nog toe(216). 
Het Oostenrijkse beroep heeft overigens een negatieve werking gehad 
op de eerste aanleg, waarin men probeert alle mogelijke eventualitei
ten, die ook maar enigszins van belang zouden kunnen zijn, te 
onderzoeken met tijd- en geldverlies tot gevolg(217). Het Oostenrijk
se model is misschien vooral een voorbeeld, waarvan men de gebre
ken moet vermijden, wil men een echt kontrolerend beroep beko
men. Het uitgangspunt is immers goed: het beroep als een kontrole 
niet enkel van de rechter, maar van het gehele proces waarin partijen 
en rechter proberen om meteen tot een goede uitspraak te komen. 

8. BESLUIT 

36. Het beroep is vooral onder invloed van politieke faktoren tot 
ontwikkeling en verspreiding gekomen. Dit impliceert niet dat, nu de 
machtspolitieke drijfveren van het beroep weggevallen zijn, het 
beroep geen zin meer zou hebben. Als kontrole op de rechter vervult 
het beroep nog steeds een belangrijke funktie in ons recht. Als 
waarborg tegen de feilbaarheid van de rechter houdt het het vertrou
wen van de bevolking in het gerecht in stand. In die funktie is het 
recht op beroep niet echt efficient, zoals blijkt uit allerlei argumenten 
van tegenstanders. In het licht van de gerechtelijke achterstand 
dringen zich ook nog minder tijdsverslindende wijzigingen op. Kor
tom, er is nood aan een snel en efficient rechtsmiddel dat een 
waarborg vormt voor de rechtzoekende. 

37. Welke mogelijkheden zijn er? De bestaande trend tot uitbreiding 
van het aantal niet-appellabele uitspraken en verhoging van de 
appelgrenzen kan veralgemeend worden in een afschaffing van het 
appel. Gebeurt dit zonder meer, dan schept dit zijn eigen problemen: 

(216) Ibid., p. 223-224. 
(217) TROCKER, N., I.e., p. 182; GOTTWALD, P., I.e., p. 306. 
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verhoogde belasting van het Hof van Cassatie, verminderde waar
borgen voor de rechtzoekende e.d. Uiteindelijk moet men dan een 
alternatief voor het appel zoeken. Nuttige gegevens kunnen dan 
komen uit een analyse van de kontrole op de rechter (of het ontbre
ken ervan) in gevallen waarin deze recht spreekt in een enkele aanleg 
wegens appelgrenzen en uitsluitingen of in allerlei rechtscolleges 
zoals de Raad van State, het Arbitragehof, het Europese Hof voor 
de Rechten van de Mens, het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen e.d. Ook de alternatieven voor het beroep in 
reglementen van institutionele arbitrage verdienen de aandacht. Een 
pasklare oplossing is in dit geval niet meteen voorhanden. Men zou 
bijvoorbeeld, tenzij misschien in kortgedingen, een interne ,kwali
teitskontrole'' kunnen Iaten uitvoeren door de meest ervaren rechters 
(de vrijgekomen appelrechters?) van elk ontwerp van vonnis zodat 
ingevolge hun opmerkingen eventuele onvolkomenheden kunnen 
rechtgezet worden. Hoe zoiets in concreto moet gebeuren, is echter 
niet meteen duidelijk, al was het maar omdat het in dit geval niet bij 
een hervorming kan blijven. Andere maatregelen, zoals een sluissys
teem voor de toegang tot het Hof van Cassatie, dringen zich dan 
eveneens op. 

38. Een andere mogelijkheid bestaat uit een behouden van het 
beroep, maar met beperkingen gericht tegen ,overbodige" beroe
pen. Er zijn in de rechtsgeschiedenis en de rechtsvergelijking heel wat 
voorbeelden van dergelijke beperkingen te vinden. Aileen al die 
verscheidenheid wijst erop dat er zich geen enkele als algemeen 
aanvaard heeft weten op te dringen. In bepaalde gevallen, zoals in 
de beschriinkte Berufung verschuift men het probleem slechts van de 
ene aanleg naar de andere. Het appelverlof lijkt hier het meest 
interessant te zijn, vooral omdat het de mogelijkheid biedt om via 
experimenten met een appelverlof in bagatelzaken zonder al te veel 
schokken tot een aanvaardbaar resultaat te komen. Het nadeel is dat 
men afhankelijk blijft van het initiatief van de partijen voor de 
realisering van een voor het gehele rechtsstelsel nuttige doelstelling, 
de kontrole op de rechter. 
Hoe dan ook, welke van de drie wegen men uitgaat - zondermeer 
afschaffen van het appel, vervangen door een alternatief, inperken 
van overbodige beroepen - de gemaakte keuze en de uitwerking 
ervan zullen een niet te miskennen indicator zijn van het belang dat 
onze maatschappij hecht aan de waarden rechtsbescherming en 
efficientie in hun onderlinge verhouding. 

845 



SOMMAIRE 

L' APPEL EN MATIERE CIVILE: SENS OU NON-SENS? 

Ces derniers temps, le droit de se pourvoir en appel est de plus en plus remis en 
question compte tenu de l'arriere judiciaire croissant. L'une des causes de ce 
phenomene est que, lors de chaque nouvelle modification legale, des limitations 
sont apportees au droit de faire appel et ce sur base de vagues impressions sans 
reflexion approfondie sur la fonctionde l'appel. Le droit d'appel reposant simple
ment sur la loi, rien n'empeche sa suppression. Une recherche des motifs justifiant ce 
droit s'impose des lors. Historiquement, l'appel est ne et s'est developpe sous 
!'influence de facteurs politiques et non sur base d' arguments internes au droit. 11 
constituait essentiellement un moyen d'etablir et d'exprimer une relation hierar
chique. 
Les raisons initiales justifiant l'appel ont entre-temps disparu. Ceci n'implique 
cependant pas du meme coup que 1' appel ne peut plus avoir de sens. 11 permet 
entre autres de donner aux parties une deuxieme chance de soumettre leur cause a un 
juge different, le plus souvent meme meilleur. 11 constitue cependant surtout une 
garantie contre la faillibilite du juge et sauvegarde ainsi la confiance des justiciables. 
La necessite de ce contrOle ne fait aucun doute. L' appel ne constitue cependant pas 
du meme coup un instrument efficace pour une telle tache: tout mauvais jugement 
n' est pas frappe d' appel et inversement, tout jugement frappe d' appel n' est pas un 
mauvais jugement. Pour ne citer que quelques-unes des principales objections, les 
parties ont a affronter un supplement de stress, de frais, de perte de temps, un juge 
d'appd peut egalenient se tramper, des abus sont possibles et la premiere instance est 
ravalee au niveau d'une sorte d'entrainement au veritable combat en instance 
d'appel. 
En bref, il y a manifestement un besoin de prevoir une vole de droit constituant une 
garantie plus efficace et plus rapide pour le justiciable. Si 1' on veut maintenir un 
controle sur le juge, deux possibilites sont ouvertes. D'abord, remplacer l'appel par 
une alternative entierement nouvelle. Sur ce point, il n' existe pas de solution toute 
faite. Une autre possibilite est le maintien de l'appel mais avec des limitations 
destinees a eviter les appels inutiles. Cette approche renferme cependant ses propres 
dangers. Certaines limitations, comme le taux du ressort, doivent finalement 
conduire a la suppression de 1' appel ou contribuer simplement a deplacer le 
probleme vers la premiere instance. Les meilleures perspectives sont offertes par 
l'autorisation a appeler, surtout parce que celle-ci permet d'arriver a un systeme 
acceptable. 
QueUe que soit la voie choisie, la fac,;on de faire face ala faillibilite sera unimportant 
instrument de mesure de !'importance que notre societe attache aux valeurs de 
protection juridique et d' efficacite dans leurs rapports mutuels. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

DIE BERUFUNG IN ZIVILSACHEN: SINN ODER UNSINN? 

Die Berufung steht in letzter Zeit stiindig unter Druck wegen des zunehmenden 
richterlichen Riickstandes. Als einer der Griinde dieses Phanomens wird das Recht 
zur Berufung bei jeder neuen Gesetzanderung eingeschrankt, und dies aufgrund 
unklarer Eindriicke ohne echte Besinnung iiber die Funktion der Berufung. Weil 
sich das Recht zur Berufung bloB auf das Gesetz stiitzt, verhindert nichts deren 
Abschaffung. Eine Erforschung der Existenzgriinde ist daher unbedingt erforderlich. 
Aus historischer Sicht ist die Berufung durch den EinfluB politischer Faktoren und 
nicht aufgrund intern-juristischer Argumente entstanden und zur Entwicklung 
gekommen. Es war vor allem ein Mittel zum Ausbau oder zur Ausdriickung einer 
hierarchischen Beziehung. 
Die urspriinglichen Existenzgriinde der Berufung sind inzwischen weggefallen. Dies 
bedeutet allerdings noch nicht, daB sie sinnlos geworden ware. Durch die Berufung 
etwa bekommen die Parteien eine zweite Chance ihre Rechtssache einem anderen, 
meistens sogar besseren, Richter vorzulegen. Sie bildet jedoch vor allem eine 
Gewahr gegen die Fehlbarkeit des Richters und verstarkt dadurch das Vertrauen 
der BevOlkerung. Die Notwendigkeit dieser Kontrolle steht auBer allem Zweifel. Fur 
diese Aufgabe ist die Berufung allerdings nicht unbedingt ein zweckmaBiges 
Instrument: nicht jedes schlechte Urteil wird angefochten und umgekerhrt ist nicht 
jedes angefochtene Urteil ein schlechtes Urteil; die Parteien mlissen mit zunehmen
dem StreB rechnen, mit Kosten und Zeitaufwand; auch in der Berufung kann ein 
Richter versagen; MiBbrauche sind moglich und die erste Instanz wird zum bloBen 
Vorspiel des eigentlichen Rechtsstreites in Appellationsverfahren. So werden einige 
der wichtigsten Einwande gegen die Berufung behandelt. 
Anders gesagt, die unbedingte Notwendigkeit eines Rechtsmittels, das dem Recht
suchenden eine zweckmaBigere und schnellere Garantie bietet, ergibt sic h. W er die 
Kontrolle iiber den Richter behalten will, hat zwei Moglichkeiten. Die Berufung wird 
durch eine vollig neue Alternative ersetzt. Eine maBgerechte Losung gibt es aller
dings nicht. Eine zweite Moglichkeit ist die Erhaltung der Berufung, allerdings mit 
Einschrankungen gegen iiberfliissige Berufungen. Diese Betrachtungsweise hat ihre 
eigenen Gefahren. Gewisse Einschrankungen enden zwangslaufig in die Abschaf
fung der Berufung, wie der taux du ressort (Berufungsgrenzen), oder sorgen nur fiir 
eine Verschiebung des Problems auf die erste Instanz, wie die beschrankte Berufung. 
Die besten Perspektive bietet die Zulassung zur Berufung, vor allem weil sie durch 
Experimente in sogenannten Bagatellsachen ein akzeptables System ermoglicht. Die 
jeweilige Entscheidung zur Berichtigung der richterlichen Fehlbarkeit bildet einen 
wichtigen Gradmesser der Bedeutung die unsere Gesellschaft Werten wie Rechts
schutz und ZweckmaBigkeit und deren gegenseitiger Einwirkung beimiBt. 
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SUMMARY 

THE RIGHT OF APPEAL IN CNIL CASES - JUSTIFIED OR NOT? 

Recently, increasing pressure has been brought to bear on the right of appeal because 
of the increase in the backlog of court cases. Being one of the causes of this 
phenomenon, the right of appeal has been subjected to restrictions on each occasion 
when the relevant legislation has been amended. This is being done on the basis of 
some vague notions on the subject without any prior in-depth reflection on the actual 
role played by appeal proceedings. Since the right to appeal is based purely on the 
statute law, there is nothing to prevent its abolition. It is therefore necessary to 
examine the reasons for its existence. In historical terms, the right of appeal was 
created and developed as a result of political influences rather than on the basis of 
purely legal considerations. More particularly it was a means of establishing or 
expressing a certain hierarchy. 

The original reasons for introducing the right of appeal have in the meantime ceased 
to apply. However, that does not automatically mean that the right of appeal is no 
longer justified, ensuring as it does that the parties acquire a second opportunity to 
submit their dispute to a different, nay better, court. In particular, however, it 
represents a guarantee against the fallible nature of the courts and as such maintains 
the confidence of the population in the judicial system. The need to have this method 
of review is unquestioned. However, the right of appeal does not represent an 
effective instrument for this purpose, since not every bad court judgment is chal
lenged, and since, conversely, not every judgment challenged is a bad decision. The 
parties are face-d with increasecl pressures in lermsof Stress,- expense;--time;-in·
addition, an appeal court can also be deficient, the possibility of abuse cannot be 
excluded, and the proceedings at first instance merely become a prelude to the actual 
struggle to take place in the appeal court. These are by no means the sole reservations 
which can be made against the right of appeal. 

In short, there is clearly a need for a remedy at law which provides the citizen 
involved in legal proceedings with a more effective and rapid means of obtaining 
satisfaction. If the object is to subject the courts to certain checks, two possibilities 
arise. First, the right of appeal could be replaced by a totally new alternative - only 
no tailor-made solution has hitherto presented itself. Another possibility is to retain 
the right of appeal, but making it subject to certain restrictions aimed at removing 
superfluous appeal proceedings. Such an approach presents its own dangers. Certain 
restrictions must ultimately result in the abolition of the right of appeal, such as the 
limits of appeal, or merely result in displacing the problem to the first instance courts, 
as is the case with the beschriinkte Berufung. Here, the most promising potential 
results are provided by the, ,leave of appeal", mainly because it enables the courts to 
establish an acceptable system in the so-called , ,small claims''. Whatever solution is 
found, the manner in which the fallibility of the courts is remedied will form an 
important yardstick for measuring the importance attached by our society to values 
such as judicial protection and effectiveness in the relations between people. 
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RESUMEN 

EL RECURSO DE APELACI6N EN PROCESOS CIVILES: (,UTIL 0 INUTIL? 

Ultimamente, el recuros de apelaci6n se encuentra cada vez mas acuciado a causa del 
creciente retraso en la resoluci6n de los asuntos judiciales. Siendo una de las causas 
de ese fenomeno, el derecho a la apelacion se restringe con cada modification de la 
ley y esto en base a impresiones vagas sin que se hay a reflexionado realmente en la 
funci6n de las enmiendas. Dado que el derecho al recurso de apelacion se basa 
meramente en la ley, nada impide la anulacion de este. Por consiguiente, se imp one 
un examen de las razones de ser del recurso. Desde el punto de vista historico, el 
recurso de apelaci6n se origino y se desarrollo b<Yo la influencia de factores politicos 
y no en base a argumentos juridicos internos. Era sobre todo un medio para construir 
o expresar una relacion jerarquica. 
Entretanto, las razones de ser originales del recurso de apelaci6n ya no existen. Pero 
esto todavia no significa que ya no pueda tener sentido. Permite, entre otros, que las 
partes litigantes tengan una segunda posibilidad de presentar su causa a otro juez, que 
es en general min mejor. Pero, es sobre todo una garantfa frente al posible error 
cometido por un juez y, como tal, preserva la confianza de la poblaci6n en la justicia. 
No cabe duda acerca de la necesidad de tal control. Pero el recurso de apelaci6n noes 
realmente un instrumento eficaz para eso: no se impugna cad a mala sentencia y, ala 
in versa, cada sentencia impugnada no es una mala sentencia. Las partes litigantes se 
ven confrontadas con mas estres, gastos, perdida de tiempo, un juez en apelaci6n 
tambien puede equivocarse, los abusos son posibles y la primera instancia degenera 
en tan solo una carrera a la verdadera lucha en apelaci6n; y solo mencionamos 
algunas de las principales objeciones. 
En suma, existe una autentica necesidad de tener un recurso legal que constituya una 
garantfa mas eficaz y mas rapida para quien solicita justicia. Hay dos posibilidades 
para quien quiera mantener el control sobre el juez. En primer lugar, reemplazar el 
recurso de apelacion por una alternativa completamente nueva. Simplemente no hay 
una soluci6n especffica para esta cuestion. Otra posibilidad es mantener el recurso de 
apelaci6n, pero con limitaciones ante recursos abusivos. Este enfoque implica 
algunos peligros impHcitos. Ciertas limitaciones deben conducir finalmente a la 
supresi6n del recurso de apelaci6n tales como los Hmites de apelaci6n, o solo 
ocasionan un desplazamiento del problema a la primera instancia, tal como la 
beschriinkte Berufung. Las mejores perspectivas provienen aquf de la autorizaci6n 
a apelar, sobre todo porque permite llegar a un sistema aceptable a traves de 
experiencias en lo que se puede Hamar causas sobre bagatelas. Hagase lo que se 
haga, la manera a la que se hara frente al posible error del juez constituira un 
indicador importante de la importancia que da nuestra sociedad a los valores de la 
proteccion juridica y de la eficacia en su relacion mutua. 
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