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Dier en recht 

Bij dieren in het recht denkt elke rechtgeaarde privatist onmiddellijk aan zaken 
over non-conformiteit en contractuitleg, bijvoorbeeld als een gekocht paard een 
kribbebijter blijkt te zijn en het Haviltexcriterium soelaas moet bieden, dan wel 
aan risicoaansprakelijkheid van een gedepossedeerde mede-eigenaar van een dier, 
bijvoorbeeld in een geval waarin een pitbullterriër een derde verwondt en de begrote 
inkomensschade exorbitant is, of aan het omgangsrecht met een chihuahuaatje 
waarvan ex-echtgenoten gezamenlijk eigenaar zijn.

De hiermee belaste advocaat-stagiair mag zich er niet met een jantje-van-leiden 
van afmaken noch halsoverkop rauwelijks een kortgedingprocedure beginnen, het 
standpunt van de wederpartij agressief als apekool betitelen of een als vexatoir aan te 
merken beslag laten leggen. Het lijdt overigens geen twijfel dat een dier juridisch niet 
louter wordt beschouwd als een zaak, die als zodanig vatbaar is voor levering – al dan 
niet door middel van constitutum possessorium –, revindicatie, retentie of bezwaring 
met een pandrecht als accessoir recht.

Te bediscussiëren valt of dieren ook als rechtssubject moeten worden aangemerkt, iets 
wat allerminst vaststaat, zoals blijkt uit een recente uitspraak over auteursrecht van 
een ‘selfieaap’ in de VS, nadat een fotograaf zich een door een aap gemaakte selfie had 
toegeëigend en deze had geüpload.

Vast staat dat het recht een belangrijke pijler kan vormen bij het waarborgen 
van dierenwelzijn: onoorbare maar veelvoorkomende praktijken zoals illegale 
hanengevechten, wijdverbreide misstanden in de bio-industrie, in circussen waar 
gestrest hinnikende pony’s verplichte pirouettes maken [of in de hippische sport 
(denk aan military, paardenrennen en de zogeheten rollkur in de dressuur)]*, maar 
ook kwesties als halal dan wel koosjer slachten, gebrek aan stalhygiëne of de 
aanpak van crisissen als gevolg van dierenziektes, kunnen door het privaat- of het 
publiekrecht worden geadresseerd, eventueel strafrechtelijk door tenlastelegging van 
dierenmishandeling. 

Eenmaal stagiair af kan de advocaat die affiniteit heeft met dieren, zich bij zijn acquisitie 
richten op dierenzaken en zo een nichepraktijk opbouwen; dan kan hij zich met recht 
afficheren als ter zake kundige dierenrechtenspecialist. 

* Het gedeelte tussen vierkante haken is tijdens het dictee omwille van de tijd weggelaten. 


