Studiefiche
Vanaf academiejaar 2021-2022

Internationaal en Europees procesrecht (B001750)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden gecommuniceerd.

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 4.0
Studietijd 120 u
Contacturen
30.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2022-2023
A (semester 2)

Engels

Gent

Lesgevers in academiejaar 2022-2023
Vandenbussche, Wannes

hoorcollege: plenaire
oefeningen
zelfstandig werk
online discussiegroep
begeleide zelfstudie
hoorcollege
groepswerk
RE21

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2022-2023
Educatieve Master of Science in de maatschappijwetenschappen (afstudeerrichting
rechten)
Master of Laws in de rechten

2.5 u
0.0 u
0.0 u
0.0 u
25.0 u
2.5 u

Verantwoordelijk lesgever
stptn
4

aanbodsessie
A

4

A

Onderwijstalen
Engels
Trefwoorden
Gerechtelijk recht, burgerlijk procesrecht, Europees burgerlijk procesrecht, internationaal
procesrecht
Situering
Dit opleidingsonderdeel heeft tot doel de studenten vertrouwd te maken met de algemene
principes van het internationale en Europese burgerlijke procesrecht. In de eerste plaats wordt
aandacht besteed aan procedureregels die afkomstig zijn van internationale en
intergouvernementele organisaties (zoals UNCITRAL, de Haagse Conferentie voor
internationaal privaatrecht en Unidroit). Daarnaast komen de procedureregels aan bod die
voortvloeien uit het Europese Unierecht, net zoals de invloed van het Europese Verdrag voor
de Rechten van de Mens op de burgerlijke procesvoering.
Inhoud
I. Inleiding: De internationalisering en Europeanisering van het procesrecht
II. Internationale bevoegdheid van de hoven en rechtbanken
III. Parallelle procedures
IV. Betekening of kennisgeving van stukken
V. Bewijs
VI. Erkenning en tenuitvoerlegging
VII. Collectieve procedures
VIII. Alternatieve conflictoplossing (bemiddeling, ADR, en ODR)
IX. De Europese eengemaakte procedures
X. Invloed van artikel 6 EVRM op de burgerlijke procedure
Begincompetenties
Grondige kennis hebben van de structuur, de kernbegrippen en de technieken van
het burgerlijk procesrecht en het internationaal privaatrecht.
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Eindcompetenties
1 Grondige kennis hebben van de toepasselijke verdragen en wetgeving inzake het
1 internationale en het Europese burgerlijke procesrecht, met inbegrip van de relevante
1 rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie van
1 de Europese Unie.
2 Kritisch reflecteren over actuele vraagstukken in dit domein, rekening houdend met de
1 voortdurende evolutie van de wetgeving en rechtspraak.
3 Problemen die rijzen bij de toepassing van procedureregels in grensoverschrijdende context
1 herkennen en analyseren
4 Een juridische redenering opbouwen met betrekking tot een procedurekwestie
5 Concrete casusposities oplossen waarin verschillende rechtsvragen aan de orde zijn
6 Zelfstandig de (evoluerende) rechtsregels toepassen in nieuwe, concrete en complexe
1 situaties.
7 Eigen oplossingen mondeling en schriftelijk beargumenteren
Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt
in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, zelfstandig werk, hoorcollege: plenaire oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, hoorcollege, hoorcollege: plenaire oefeningen
Leermateriaal
Voor de verschillende delen van de cursus wordt documentatie ter beschikking gesteld via
Ufora.
Referenties
Worden naarmate de lessen vorderen aan de studenten meegedeeld
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Verduidelijking in de lessen en via Ufora over de wijze van studie en examineren. Tijdens de
plenaire oefeningen wordt de wijze van examineren toegelicht en worden voorbeelden van
examenvragen opgelost.
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Eindscoreberekening

(Goedgekeurd)

2

