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Woord vooraf

Gebruikelijk schijnt te zijn dat iemand het voornemen opvat een proefschrift te gaan
schrijven (waarom eigenlijk?) en vervolgens gaat nadenken: waarover dan? In mijn
geval ging het anders. Belangstelling voor het procesrecht was altijd al ruimschoots
aanwezig en die belangstelling werd tijdens mijn werk bij het gerechtshof te Arnhem
(aanvankelijk in de strafsector, later in de civiele sector) alleen maar aangewakkerd.
Met name het apptlprocesrecht, dat in deze werkomgeving uiteraard op de voorgrond
stond, wekte steeds meer mijn belangstelling, vooral omdat ik er in de beginperiode,
naarmate ik er meer over las, steeds minder van ging begrijpen. Het grievenstelsel
dicteert dat de appalrechter alleen respondeert op behoorlijk in het geding naar voren

gebrachte grieven, maar waarom dan toch beslissingen van de eerste rechter onderzoe-
ken die door appellant helemaal niet waren bestreden? Waarom mag een zaak niet
worden teruggewezen indien in eerste aanleg de procedure in een vroegtijdig stadium
- ten onrechte - is gesneuveld? Er valt dan toch niets te toetsen? Na verloop van tijd
begonnen de stukjes van de puzzel steeds meer op z'n plaats te vallen (hoewel ik
nog steeds soms met losse stukjes blijf zitten), maar dat betekende niet dat de verwon-
dering over ons apptlsysteem afnam.

Tegelijkertijd begon er iets te knagen. In de dagelijkse praktijk bij het hof is er
uiteraard wel ruimte om in individuele zaken allerlei deelaspecten van het appblrecht
te onderzoeken, maar er is weinig of geen gelegenheid om dat in breder verband te
plaatsen, de grote lijnen te belichten en vergelijkingen met andere systemen te maken.

Partijen zitten nu eenmaal niet te wachten op allerlei rechtshistorische of rechtsvergelij-
kende beschouwingen over de vraag of zij een nieuw verweer op tafel mogen leggen
en wat nu eigelijk de taak van de apptlrechter is. Dat bracht mij op het idee van een
proefschrift over dit onderwerp. Dat is immers bij uitstek de gelegenheid voor meer
diepgravende beschouwingen en zaakoverstijgende analyses. De baas was enthousiast,
een promotor snel gevonden, het resultaat ligt voor u. Door deze combinatie van
werkkringen stond ik gedurende enkele jaren als het ware met adn been in de proces-
praktijk bij het hof en met het andere in de theorie van de wetenschapsbeoefening,

hetgeen ik als een zeer vruchtbare combinatie heb ervaren. Of ik daarmee ook een
goede mix van praktische invalshoek en wetenschappelijke onderbouwing heb kunnen

bewerkstelligen, is aan de lezer. De achtergrond van de lijnen langs welke het onder-
zoek zich heeft voltrokken is uiteengezet in § 1.2.

Het schrijven van een proefschrift valt niet altijd mee. Veel gezwoeg bij het schrijven,
nog meer bij het schrappen. Veel dank ben ik verschuldigd aan het bestuur van het
gerechtshof, dat mij ddn dag in de week heeft vrijgesteld van de normale werkzaam-
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heden zodat ik meer tijd beschikbaar had voor het onderzoek. Zonder deze ruimhartige
medewerking was het zeker niet gelukt in dit tijdsbestek. Dank ben ik eveneens
verschuldigd aan de medewerkers van het hof die delen van het manuscript hebben
meegelezen en van commentaar voorzien. Ten slotte ook veel dank aan de promotor,
Jan Vranken, die nimmer naliet mij door middel van vragen en observaties aan te
sporen nog dieper  te  gaan  en  nog  meer  tot  de  kern te komen:  'het kan scherper',  is

een uitdrukking die ik niet snel zal vergeten. Dank eveneens aan mevrouw Sijtsma
van de Universiteit Tilburg, die een helpende hand heeft uitgestoken bij de Engelse
vertaling en menige 'valse vriend' de deur heeft gewezen.

Het onderzoek is afgesloten op 1 juli 2005, gegevens van latere datum zijn slechts
sporadisch verwerkt.

Een rechter die geen appal nodig had omdat zijn oordelen in wijsheid toch niet
overtroffen konden worden, is Solomon, bekend van het dispuut tussen twee vrouwen
over het moederschap van een pasgeboren kind (I Koningen 3:16-28). Op de omslag
van het boek is weergegeven een gedeelte van het fresco van Raffaello Sanzio (ook
wei bekend als Raphael) op het plafond van de Stanza della Segnatura in de Palazzi
Pontifici  van het Vaticaan: het Oordeel van Solomon ( 1510-1511).'

Afgebeeld is het moment dat een gerechtsdienaar op het punt staat de aanvankelijke
beslissing van Solomon ten uitvoer te leggen (namelijk het ponds ponds gewijs
verdelen van de boreling tussen de kijvende vrouwen). Uiteindelijk komt Solomon
terug op deze beslissing en wijst hij het kind toe aan de vrouw die hij voor de moeder
houdt. Gelukkig achtte hij zich daarbij niet gebonden aan zijn eerdere eindbeslissing.

1    Te vinden o.m. bij <www.wga.hu> (webgallery of art) en de website van de Vaticaanse Musea:
<http:Umv.vatican.va/3_EN/pages/MV_Home.html>
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1         Inleiding

1.1      De oorsprong van het hoger beroep

001     Overal waar mensen in groepsverband samenleven, met elkaar wonen, werken,

handel drijven en betrekkingen onderhouden, ontstaat in de loop der tijd een systeem
om geschillen te beslechten tussen de leden van die gemeenschap. Hoe verder de
samenleving ontwikkeld is, des te verder is ook deze rechtspleging ontwikkeld. Enige

vorm van gereguleerde geschillenbeslechting is onmisbaar om de rechtsvrede te

handhaven en de samenleving niet te laten ontaarden in anarchie en om de zwakkeren

in de samenleving te beschermen. In een omgeving waarin de samenlevingsverbanden
klein en overzichtelijk zijn, wordt de rechtspleging vaak waargenomen door de leden

van de gemeenschap zelf. Waar de samenlevingsverbanden omvangrijker en complexer

zijn, worden mensen aangewezen of gekozen die 'beroepshalve' met deze taak worden

belast, bijv. omdat zij door de andere leden van de gemeenschap als wijs en ervaren

worden gezien of omdat zij door hun geboorte daartoe zijn voorbestemd, of omdat

zij - in een roulatiesysteem - daarvoor aan de beurt zijn. In de begintijd van de meeste

beschavingen is er sprake van een autocratische staatsinrichting, waarbij de rechts-

pleging een onderdeel vormt van het bestuur over het land. Degene die het centrale

staatsgezag uitoefent (ik zal hem gemakshalve koning noemen), is de hoogste wetgever,

de hoogste bestuurder en de hoogste rechter. Praktisch gezien kan hij echter onmogelijk
al deze functies zelf uitoefenen. Er worden dan ambtenaren aangesteld die deze taken

namens hem uitvoeren.

002    Rechtspraak is mensenwerk, mensen zijn feilbaar, ergo: rechtspraak is feilbaar.

Die feilbaarheid van degenen die met rechtspraak zijn belast kan verschillende oor-

zaken hebben. De rechter vergist zich bij het vaststellen van de relevante feiten, er
vinden onregelmatigheden plaats in de procedure waardoor een partij zich benadeeld

voelt, de rechter gaat uit van een onjuiste toepassing van de wettelijke regeling. De

rechter in de meeste samenlevingen oordeelt immers niet als een  'bon juge' maar in

gebondenheid aan het recht, zij het geschreven, zij het ongeschreven, zij het van

goddelijke herkomst, zij het afkomstig van de wetgever, zij het geevolueerd door een

lange reeks van precedenten. De fout kan ook worden ingegeven door externe oor-

zaken: de rechter is omgekocht door Edn van partijen of onder druk gezet door iemand

die belang heeft bij een bepaalde uitspraak die niet noodzakelijkerwijs de juiste
uitspraak hoeft te zijn. De integriteit van de rechtspleging is in belangrijke mate

afhankelijk van de integriteit en betrouwbaarheid van deze rechters. Rechters die hun
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taak verzaken moeten tot de orde worden geroepen om het vertrouwen in de rechts-
pleging te waarborgen. Dat kan op verschillende wijzen gebeuren.

003   Edn van de manieren om rechters af te houden van oneerlijke rechtspraak is
persoonlijke aansprakelijkstelling. In dEn van de oudste - geschreven - wetgeving
die wij kennen, de wetten van Hammourabi,' wordt de rechter die opzettelijk  een
verkeerd oordeel velt, bedreigd met oplegging van een boete tot twaalf maal het bedrag
waartoe hijzelf in dat vonnis heeft veroordeeld. Voorts zal hij publiekelijk uit het ambt
worden verwijderd en zal hij nooit meer een rechterlijk ambt kunnen vervullen.
Egyptologische studies naar de politieke en juridische infrastructuur in de oude
Nijldelta maken melding van een proces tegen een groep ontevredenen uit de directe
omgeving van Ramses III (ca. 1167 v.Chr). die hem wilden vermoorden en een
staatsgreep wilden plegen (de zogeheten harem-samenzwering). Ramses wilde vanwege
zijn persoonlijke betrokkenheid niet deelnemen aan de berechting van de coupplegers
en benoemde een speciale commissie daarvoor. Toen een aantal leden van deze ad
hoc-rechtbank al te familiair werd met enkele verdachten (die deel uitmaakten van
de koninklijke harem!) werden hen de neus en de oren afgehakt.1 Daarbij kwamen
ze er nog genadig af. want op het aannemen van steekpenningen stond de doodstraf.
Die straf was ook voorzien in de oudste ons overgeleverde Romeinse wetgeving, de
Twaalf Tafelen (IX, 3), voor de rechter die zich had laten omkopen om tot een oordeel
te komen ('iudex qui litem suam facit': de rechter die  de  zaak  tot de zijne maakt.
een quasi-delict).' In het laat-klassieke recht werd de rechter die bij het wijzen van
het vonnis een fout maakte. aansprakelijk gehouden voor de daaruit voortvloeiende
schade. Hier werd niet meer de eis gesteld dat die fout opzettelijk gemaakt moet zijn.4
De rechter die ten onrechte een appal niet-ontvankelijk verklaarde (het appM moest
worden ingesteld bij de rechter a quo) om zijn eigen vonnis te beschermen. kreeg
eveneens een geldboete opgelegd.5 In het vroeg-klassieke Athene kon iedere magistraat
na afloop van zijn ambtstermijn ter verantwoording worden geroepen over de wilze
waarop hij zijn taak had vervuld.6 Een partij wier vordering niet-ontvankelijk was
verklaard wegens het niet inachtnemen van vormvoorschriften, kon zich daarover
beklagen bij het 'volksgerecht', de Heliaia (bestaande uit enkele honderden burgers).
dat bij gegrondbevinding van de klacht de desbetreffende rechter kon veroordelen.7

1 Koning  van Babylon omstreeks  1795  -  1750  v.Chr. De tekst is. naast vele andere historische
documenten, te vinden op de website <http:#mcadams.posc.mu.edu/txt/> alsmede op <www.fordham.
edu/haisall/ancient/hamcode.html>. Een nadere toelichting is te vinden op <www.yale.edu./lawweb/
avalon/medieval/hammenu.htm>. De zuil zelf bevindt zich thans in het Louvre (<www.louvre.fr>.
zoeken met 'Hammurabi').

2    R. Versteeg 2001, p. 120: W.R. Dawson 1925, p. 274.
3        M.H. Monahan 1999-2000.  p.  441.
4    Kaser/Hackl 1996. p. 196.
5    W. Litewski 1968, p. 173; Kaser/Hackl 1996. p. 620.
6   A.R.W. Harrison 1971, p. 208.
7    A.H. Nelson 1900, p. 480.
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In de oudste ons bekende rechtspraktijk in Engeland stond geen hoger beroep

open tegen rechterlijke uitspraken, maar indien de rechter fouten had gemaakt bij het
wijzen van een vonnis, kon hij onder omstandigheden persoonlijk worden aangeklaagd.
Het was een quasi-strafrechtelijke procedure waarbij de rechter verantwoording moest

alleggen.x Tot ongeveer de veertiende eeuw werd daarbij geen onderscheid gemaakt
tussen klachten tegen een vonnis en klachten tegen de rechter. Deze procedure tegen

de rechter kon wellicht in zekere zin genoegdoening verschaffen, maar kon niet
bewerkstelligen dat het - onjuiste - vonnis werd herzien, dus een api,81 in de moderne

zin was het bepaald niet. In het Middeleeuwse Frankrijk kon, totdat Lodewijk IX in
1261 daaraan een einde maakte, een partij die van mening was benadeeld te zijn door

de rechter, deze tot een duel uitdagen om op die manier het vonnis ongedaan te maken.

Verloor hij dat duel, dan werd hij opgehangen (ervan uitgaande dat hij bij het duel
niet reeds het leven had gelaten natuurlijk).9

004  Al deze mogelijkheden om een oneerlijke rechter te bestraffen zijn primair

gegeven om de eerlijkheid van de rechter, de betrouwbaarheid van de rechtspleging
en daarmee het publieke belang te waarborgen. Zij zijn er niet op gericht de benadeel-

de partij in haar rechten te herstellen, want het vonnis bleef doorgaans in stand. Het

vormde daarmee geen remedie tegen ondeskundigheid van de rechter. Op het moment

dat er binnen of buiten het reguliere rechtssysteem voorzieningen komen om op te
komen tegen onjuist geachte vonnissen. is er geen behoefte meer aan dergelijke

aansprakelijkstelling van de rechter.

Hetgeen niet wegneemt dat er nog wel reminiscenties zijn aan deze oude persoonlijke aansprake-

lijkheid van de rechter. De Amerikaanse bepaling 42 U.S.C. 1983 biedt de burger wiens

constitutionele rechten zijn aangetast een rechtsgang voor het verkrijgen van een verbod tegen

(dreigend) onrechtmatig handelen. Deze actie kan onder omstandigheden ook worden ingesteld

tegen een rechterlijke of justitidle gezagsdrager. Artikel 42 U.S.C. 1988 geeft de mogelijkheid

- bij wege van uitzondering - tot vergoeding van de kosten van rechtsbijstand in een dergelijke

procedure, maar indien de klacht betrekking heeft op handelen in hoedanigheid van een rechterlij-
ke of justitiele ambtenaar, is deze alleen (persoonlijk!) aansprakelijk voor handelingen die

duidelijk plaatsvonden met overschrijding van diens bevoegdheid. Magistrate Pulliam van

Culpepper County, Virginia, legde twee arrestanten een borgstelling op en hield hen twee weken

in voorarrest toen zij de borgsom niet konden betalen, wegens vergrijpen (onwelvoeglijk

taalgebruik resp. openbare dronkenschap) waarop in het geheel geen gevangenisstraf stond.

De magistraat werd veroordeeld tot vergoeding van de door beide arrestanten gemaakte kosten.

Dit bleef in stand bij de Supreme Court, omdat de wetgever bewust een uitzondering heeft

geformuleerd op de in de common law algemeen erkende judicial immunirv in het geval er sprake

is van schending van burgerrechten."1

8    Van Alfred LI. Saksische koning ten tijde van de Deense invallen in Engeland in de tiende eeuw,

wordt gezegd dat hij in Edn jaar 44 plaatselijke rechters had laten ophangen omdat zij ten onrechte

iemand ter dood hadden veroordeeld. De juistheid van dit verhaal staat echter niet vast. M.H. Hoeflich

1989. p. 79.
9   A.J.M. Kunst 1969. p. 213.
10  Put.HAM v. ALLEN. 466 U.S. 522 (1983).
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Tot 1 januari 2002 kenden wij de regeling betreffende rechtsweigering door de rechter.
Artikel 852 (oud) Rv bepaalde dat de rechter, jegens wie een klacht inzake rechtsweigering
gegrond werd bevonden, kon worden veroordeeld tot schadevergoeding jegens de benadeelde
partiJ ·

005    Er zijn evenwel ook situaties waarbij enigerlei voorziening tegen een rechterlijk
oordeel niet in beeld komt. Overal waar mensen in groepsverband samen leven, komt
op enig moment een vorm van godsdienst op, omdat mensen kennelijk een diepgewor-
telde behoefte hebben onverklaarbare dingen te kunnen verklaren, desnoods onder
verwijzing naar het bovennatuurlijke dat geen verdere verklaring behoeft. In veel oude
culturen waren beide ontwikkelingen (geschilbeslechting en regelhandhaving enerzijds
en aanvaarding van een bovennatuurlijk opperwezen anderzijds) met elkaar verknoopt.
De oude Hebreeuwse samenleving werd gereguleerd door de wetten die Jaweh aan
Mozes en zijn opvolgers had gegeven en wie kon beter die regels uitleggen dan de
priesters. Wie waren er betrouwbaarder dan de dienaren van het Woord Gods. Zij
waren   dan ook belast   met de rechtspraak," hetgeen niet wegneemt   dat de rechts-
pleging in dit geval wel een rationeel proces was en hoger beroep in beginsel ook
open stond.1' In de begintijd van de Romeinse koningsperiode werd, zo wordt alge-
meen aangenomen, in de rechtspraak gebruik gemaakt van magisch-sacrale handelin-
gen, die alleen de priesters konden verrichten. I 3

De invloed van de godsdienst op de rechtspraak kan ook op een meer directe
manier tot uiting komen, doordat bij de berechting van een concrete zaak hulp van
boven wordt ingeroepen om de waarheid te achterhalen. Edn van partijen, meestal
de aangeklaagde of verwerende partij, moet zich dan aan een godsproef (iudicium
Dei) onderwerpen om vast te stellen of hij de waarheid spreekt. Meestal moet hij eerst
een eed van zuivering afleggen, waarbij hij zweert de waarheid te spreken. Indien
hij niet de waarheid spreekt, dan moge de goddelijke voorzienigheid hem straffen.
Dit verschijnsel was in veel beschavingen de ultieme test. De Babyloniers, hoewel
veel waarde hechtend aan schriftelijk bewijsmateriaal en getuigenverklaringen, hadden
bij ontstentenis van andere mogelijkheden om tot een beslissing te komen, het gebruik
een beklaagde in de heilige rivier te gooien om te zien of de goden hem veilig aan
land zouden brengen.14 In Sophocles' 'Antigona' bezweert een bewaker van het dode
lichaam van Polyneikts dat hij niet degene was die de ongelukkige - niettegenstaande
het verbod van Kreoon - heeft begraven en hij biedt aan zijn onschuld te bewijzen
door heet ijzer in handen te nemen. Ook bij de Germanen en Kelten waren de vuur-
proef en waterproef populair. De betreffende persoon moest dan een gloeiend ijzer
of smeulende houtskool in de handen nemen of zijn hand in heet water dompelen

11      Deuteronomium 16:18: 'Rechters en ambtlieden  zult gij u stellen in alle uwe poorten, die de Heere
uw God u geven zal onder uwe stammen, dat zij het volk richten met een gericht der gerechtigheid.'
Bij de Babyloniers en andere volkeren in het Tweestromengebied was dat niet anders; ook hier
hadden de priesters een belangrijke taak bij de rechtspleging.

12  Zie A.J. Silverstein 1973-1974.
13   Kaser/Hackl 1996, p. 31; J.E. Spruit 1994, nr 67, 81 ev.
14  K. Abrahamsohn 2000, r(in. 14-16. 256 ev.
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en  wanneer de wonden  na drie dagen waren geheeld,  was hij onschuldig."  Naar
moderne maatstaven moge dit niet direct een ideale wijze van waarheidsvinding zijn,
maar er bestond een diepgeworteld geloof in de alom aanwezige en alleswetende
goddelijke voorzienigheid, die niet zou toestaan dat een onschuldige werd bestraft.
Wanneer de uitspraak tot stand komt door goddelijke interventie, is enige vorm van

hoger beroep uit de aard der zaak uitgesloten. Bij wie zou het appal moeten worden

ingesteld? Dat is dEn van de weinige voorbeelden waarin rechtspraak onfeilbaar is.

Hoger beroep is eveneens uitgesloten wanneer het vonnis wordt geveld door de
hele gemeenschap. Algemeen wordt aangenomen dat bij de Germaanse stammen

geschillen werden beslecht door de vergadering van vrije, weerbare mannen, het 'ding'.
In het klassieke Athene stond tegen beslissingen ten principale geen beroep open,

nu deze beslissingen werden genomen door de rechtbank van het volk (de befaamde

schervenrechtspraak). Het vermoeden bestaat dat een vonnis alleen kon worden herzien

indien het was gebaseerd op een (gebleken) valse getuigenverklaring. De bekende

bronnen geven daarover geen uitsluitsel.16 De in latere jaren ontwikkelde juryrecht-

spraak doet hieraan denken; de jury vormt dan een weerspiegeling van de maatschappij
en oordeelt namens die maatschappij en tegen die uitspraken staat geen app81 open.

006 Wanneer echter de rechtspleging als onderdeel van het bestuur wordt uitgeoefend
door lagere ambtenaren, is enige controle door het centrale gezag hierop noodzake-
lijk: 7 Oordelen waarmee een partij zich niet kan verenigen, kunnen dan aan de

koning worden voorgelegd. Dit is onder meer de achtergrond van het ontstaan van
de eerste gereglementeerde vorm van hoger beroep dat vergelijkbaar is met het systeem
dat we vandaag kennen, de appellatio in het Romeinse recht, 18 dat zijn intrede deed
met de opkomst van het cognitieproces ten tijde van Augustus. Deze had door een
accumulatie van ambten steeds meer centrale macht verworven, waarmee de facto
een einde kwam aan het systeem van machtenspreiding en checks and balances van
de oude republiek.„ Vanaf dat moment  was de rechtspraak niet langer in handen

van een iudex die door de praetor in samenspraak met partijen zelf werd aangezocht,
20

maar werd het vonnis gewezen door keizerlijke ambtenaren, waarop partijen geen
invloed meer hadden. Tegen deze vonnissen kon beroep worden ingesteld bij de keizer,
die deze app8lrechtsmacht delegeerde aan hogere ambtenaren. De laatste instantie
was evenwel de keizer zelf.

15  Dit werd hoofdzakelijk in strafprocedures toegepast, maar ook in civiele geschillen was het niet
onbekend. Zie o.m. T. Olson 2000.

16 A.R.W. Harrison 1971, p. 190 ev.
17   R.C. van Caenegem 1973 b, p. 4: het instituut van hoger beroep is alleen zinvol in een hierarisch

georganiseerd systeem van gerechtelijke instanties, hetgeen alleen bestaat in een centralistisch
staatsbestel.

18  Kaser/Hackl 1996, p. 501 ev.
19 Zie nader J.E. Spruit 1994.
20  De iudex in het oude formula-proces lijkt dan ook meer op onze arbiter: hij was geen door de

overheid aangestelde ambtsdrager, maar een particulier (soms niet eens jurist) in wiens oordeel

partijen vertrouwen hadden en waarbij zij zich door de litis contestatio bij voorbaat neerlegden;
Kaser/Hackl 1996. p. 192 ev.
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In het middeleeuwse feodale stelsel hadden de edelen, en later ook de steden,
jurisdictie binnen hun eigen rechtsgebied. De koning probeerde echter invloed uit te
oefenen op die rechtspraak door ervoor te zorgen dat boven die locale rechtbanken
een soeverein rechtscollege kwam te staan dat deze vonnissen aan een toetsing kon
onderwerpen.2' Niet alleen om machtsmisbruik tegen te gaan, maar ook om te ver-
zekeren dat de door hem uitgevaardigde wetten op juiste wijze werden toegepast. Ook
wanneer de lagere rechters om welke reden dan ook, niet op behoorlijke wijze konden
voorzien in de berechting van een zaak, kon de koning ingrijpen.

007   Uit deze vorm van bestuurlijk toezicht is het hoger beroep voortgekomen. De
oorsprong van het hoger beroep is dan ook een politieke, namelijk de wens van de
machthebbers om controle uit te oefenen op de lagere rechtspraak en - op die wijze -
op de samenleving. Shapiro wijst er in zijn vergelijkende politieke analyse van de
rechtspraak op dat de Britse kolonisator in nieuw veroverde gebieden veelal de
plaatselijke rechtsprekende instanties intact liet, maar er wel een centraal apptlcolle-ll

ge"- boven stelde om te verzekeren dat de Britse wetgeving (of een aangepaste versie
daarvan) in de kolonien zou worden gevolgd en de Britse belangen werden gerespec-
teerd op een wijze die bij de lokale bevolking op niet al te grote weerstand zou stuiten
omdat zij hoofdzakelijk te maken hadden met de eigen, vertrouwde rechtscolleges,
die intussen wel sluipenderwijs 'vreemde' regels moesten toepassen onder toezicht
van de buitenlandse rechter. 'Thus appellate institutions are more fundamentally related
to the political purposes of central regimes than to the doing of individual justice'. .3

In Nederlands-Indie gebeurde hetzelfde. Vgl. artikel 3a van het Reglement op
de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Nederlandsch-In(lie,24 bepa-
lende dat rechtszaken waarvan de kennisneming volgens het adatrecht toekomt aan
rechters van kleine rechtsgemeenschappen (dorpsrechters), aan die kennisneming
onderworpen blijven, onverkort de bevoegdheid van partijen om hun zaak voor te
leggen aan een bij dat Reglement in het leven geroepen 'gewone' rechter. Dit is voor
een aantal gebieden waar de inheemse bevolking haar eigen rechtspraak kon uitoefenen
gedeeltelijk uitgewerkt in de 'Regeling van de inheemsche rechtspraak in rechtstreeks
bestuurd gebied'.15  Hier  werd door plaatselijke gerechten het adatrecht toegepast,
voorzover geen afwijkende bepalingen waren gegeven.16 Veroordelingen tot zwaardere
straffen behoefden bekrachtiging door de resident, die het vonnis ook kon vernietigen

21    Herzog/Karlen 1982, p. 5. Zie nader §§ 5.2 en 5.4 voor de historische ontwikkelingen in Nederland.
22    De Privy Council in Groot-Brittannie is hiervan een voorbeeld. Nog steeds vonnist de Privy Council

strikt genomen niet zelf, maar geeft het adviezen aan de koning over het gewraakte vonnis van de
lagere rechter.

23   M. Shapiro 1981, p. 52. In onze streken en met name in Duitsland werden de meer professionale
appBlinstanties get)ruikt om het door de legisten (166rontwikkelde Romeins recht te introduceren.

24    Ordonnantie van 30 april 1847, Stb. 23 j° Stb.  1848. 57. Ik verwijs naar de teksten zoals opgenomen
in 'De Nederlandsch-Indische Wetboeken', uitgegeven door W.A. Engelbrecht, Sijthoff Uitgeversmij
Leiden, 1940.

25     Ordonnantie  van 18 februari  1932,  S  32-80.
26  Zo was uitdrukkelijk bepaald in art. 42 dat het aanwenden van godsproeven tot ontdekking van

de waarheid niet was toegelaten. Verder was de procedure uitermate informeel.
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en de zaak terugwijzen voor een nieuwe behandeling. Ten aanzien van andere vonnis-
sen kon de resident de beoordeling daarvan aan zich trekken. zolang het vonnis niet

was tenuitvoergelegd. Deze bevoegdheden van de resident waren gegeven onder § 8,

getiteld 'Toezicht'.  Het was  niet een reguliere  vorm van hoger beroep, want daarin
was voorzien door de instelling van een hogere adatrechter.

008 Deze politieke dimensies zijn in deze vorm niet langer verbonden met het
moderne hoger beroep. Hierop is evenwel Edn uitzondering, namelijk het instituut
van repressiefjudicieel toezicht op de rechtspraak, zoals dat bekend was (en in som-

mige gevallen nog steeds is) in de voormalige communistische landen.
In deze landen stond de inrichting van de samenleving in het teken van de gemeen-

schappelijke belangen van de bevolking, van de samenleving als zodanig. Individuele
rechten waren in beginsel daaraan ondergeschikt. Dit heeft zijn stempel gedrukt op
het rechtsstelsel in de meeste van die landen. Blijkens artikel 2 van de Fundamentele
beginselen van de civiele rechtspleging in de Sovjet-Unie17 is de rechtspraak (niet
alleen de strafrechtspleging, maar ook de civiele en administratieve rechtspleging)
gericht op het correct en efficient afdoen van geschillen met het oog op het waarborgen
van het sociale systeem van de staat, het socialistische economische stelsel en de

bescherming van de sociaal-economische, politieke en persoonlijke rechten en vrijheden
van burgers alsmede de bescherming van de rechten en rechtmatige belangen van
staatsondernemingen, instellingen, collectieve boerderijen en andere maatschappelijke
organisaties.

28

Een en ander resulteerde onder meer in enkele bepalingen in de wetgeving betref-
fende de civiele rechtspleging, die naar moderne westerse opvattingen niet voor de
hand liggen. Ik doel dan met name op de regeling betreffende het bijzondere toezicht

op rechterlijke uitspraken dat zo kenmerkend is voor de rechtspleging in menige
totalitaire staat. Artikel 49 van deze Fundamentele Beginselen bepaalde dat onherroepe-

lijke beslissingen van alle Sovjet-gerechten onderworpen zijn aan een bijzonder
gerechtelijk toezicht ('judicial supervision' of 'supervisory review'   in de Engelse
vertaling, 'rdvision h titre de contr6le judiciaire' in de Franse vertaling-"), dat kan
worden aangevraagd door onder meer de Procureur-Generaal en de (vice-)president
van enkele gerechten. Een aanvraag voor een dergelijke herziening was niet aan een

27     Ik baseer mij op de door de Opperste Sovjet op 8 december 1961 aangenomen versie. zoals opgeno-
men in 'Legislative Acts of the USSR. book III', uitgegeven (in een Engelse vertaling) in de Sovjet-

Unie, 1983 alsmede in 'Principes de la 1dgislation et de la procddure civile en U.R.S.S.' uitgegeven
(in een Franse vertaling) in Moskou. zonder jaartal. Het laatste boek bevat een toelichting door M.
Gourvitch  en V. Poutchinski. De tekst  is ook opgenomen  in (Z. Szirmai)  Law in Eastern Europe,

deel VII, A.W. Seythoff Leiden 1963. p. 299. De afzonderlijke republieken van de federale USSR

hadden ieder een eigen wetboek van burgerlijke rechtspleging. dat echter wel moest voldoen aan
deze federale beginselen.

28     §  2  van de ZivilprozeBordnung  van  19 juni   1975  van  de DDR bevatte een soortgelijke bepaling.
29 Veegens noemde het 'ambtshalve herziening' (Veegens  1971,  nr.  20),  in de derde druk gewijzigd

in 'ambtshalve toetsing'. Volgens hem vormde dit verschijnsel 'een zwakke  stee  in de Russische
rechtspleging'. Dat lijkt wat eufemistisch uitgedrukt.
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tijdslimiet gebonden en de bevoegdheid daartoe was discretionair.30 In afwachting
van de beslissing in deze procedure kon de aanvrager opschorting van de executie
van het vonnis gelasten. Lange tijd werd deze procedure gevoerd over de hoofden
van partijen heen; soms wisten zij niet eens dat het, door hen onherroepelijk geachte,
vonnis aan een herzieningsprocedure onderworpen was: ' De rechter in deze proce-
dure kon het vonnis naar bevinden bekrachtigen of vernietigen, de zaak terugwijzen
of zelf afdoen. De gronden voor vernietiging van een vonnis waren verkeerde toepas-
sing of uitleg van de materiele wet of een ernstige schending van procedurele voor-
schriften die had geleid tot een onjuist vonnis:2 Doel van deze bijzondere rechtsgang
was gelegen enerzijds in controle op de rechtspleging om de conformiteit daarvan
met de socialistische wetgeving en beginselen te waarborgen, anderzijds in het ver-
schaffen van een extra waarborg voor een zo effectief mogelijke waarheidsvinding.
Ook dat was namelijk een taak van de rechtsprekende macht.33 Dat deze mogelijkheid
van vernietiging van 'onherroepelijke' vonnissen afbreuk deed aan de rechtszekerheid
werd niet als bezwaarlijk gezien, omdat vonnissen die kennelijk niet - meer - overeen-
stemden met de socialistische rechtsorde een dergelijke werking ook niet verdienden.
Dit overheidsbelang komt overigens ook tot uiting in de bevoegdheid van de rechter
om op een normaal apptl van 6dn van partijen het vonnis ook buiten de grieven om
te toetsen alsook in de bevoegdheid van het openbaar ministerie zich te mengen in
een civiele procedure en tegen een civiel vonnis 'protest' aan te tekenen dat werd
behandeld als een normaal appal.

34

Ook na de val van het communistische regiem is deze bijzondere regeling voor
het staatstoezicht in veel gevallen gehandhaafd." In 2003 heeft het Europese Hof
voor de Rechten van de Mens de staf gebroken over de (oude) Russische regeling
betreffende deze bijzondere vorm van supervisie op vonnissen die reeds kracht van
gewijsde hebben. Dit is namelijk in strijd met het in artikel 6 EVRM besloten liggende
beginsel van de rule  of law, weikbeginsel mede de rechtszekerheid omvat en eerbiedi-

30 Dat betekende dat een vonnis nooit echt gezag van gewijsde kon krijgen: Szirmai 1958, p. 22.
31 Het schijnt gebeurd te zijn dat echtscheidingsvonnissen op deze wijze buiten medeweten van partijen

zijn vernietigd, zodat de ex-echtelieden na een nieuw huwelijk ineens bigamist bleken te zijn: Z.
Szirmai 1955, p. 532.

32 Szirmai meldt dat in een voorloper  van deze regeling. een wet uit  1926, het criterium voor buiten-
gewone herziening was: 'essentiele schending van de bestaande wetten of van de belangen van de
staat der werklieden, boeren en zwoegende massa's'; Z. Szirmai   1955,  p.  531.

33  De proceswetgeving van de DDR kende een soortgelijke regeling. De Generalstaatsanwalt en de
president van het Oberste Gericht konden gedurende een jaar nadat een vonnis van een lagere rechter
kracht van gewijsde had verkregen, dat vonnis voorleggen aan het Oberste Gericht indien het in
strijd was met het objectieve recht of afbreuk deed aan de rechtvaardigheid. Ook tijdens het Nazi-
regiem bestond er een regeling, waarbij de Oberreichsanwalt onherroepelijke vonnissen (zowel in
straf-  als in civiele zaken) kon voordragen voor vernietiging. Zie nader T. Reich   1997.

34  Artikel 44 van de Fundamentele Beginselen USSR; § 149 ZPO DDR.
35    In een vonnis van 14 april 1999 oordeelde het Constitutionele Hof van de Russische Federatie dat

in een geval van 'supervisory review' alle oorspronkelijke procespartijen in de gelegenheid dienen
te worden gesteld deel te nemen aan deze procedure. Te vinden op de website <http://ks.rfnet.ru/
english/codicese.htm>. De website <www.supcourt.ru> bevat enige informatie over de juridische
infrastructuur van het huidige Rusland.
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ging van het beginsel van res judicata verlangt: 'Legal certainty presupposes respect

of the principle of resjudicata C...1, that is the principle of finality ofjudgments. This
principle insists that no party is entitled to seek a review of a final and binding

judgment merely for the purpose of a rehearing and a fresh decision of the case. Higher
courts' power of review should be exercised for correction of judicial mistakes,
miscarriages of justice,  and  not to substitute a review. The review cannot be treated

as an appeal in disguise, and the mere possibility of two views on the subject is not

a ground for re-examination. Departures from that principle are justified only when
. 36

made necessary by circumstances of a substantial and compelling character.

Op 1 februari 2003 is een nieuw Wetboek van Rechtsvordering in werking getreden

voor de Russische Federatie (Rusland). Deze regeling is beduidend meer op westerse

leest geschoeid, maar ook dit nieuwe wetboek bevat een regeling voor de herziening
van onherroepelijke vonnissen, zij het - in vergelijking met de oude regeling -
gemitigeerd. Tegen vonnissen van alle gerechten kan gedurende een jaar nadat zij
kracht van gewijsde hebben verkregen 'supervisory appeal' worden ingesteld. Deze

bevoegdheid komt toe aan partijen, derden wier belangen zijn geraakt door het vonnis,

en het openbaar ministerie, al dan niet als deelnemer aan de oorspronkelijke procedure

(artikel 376 ev). Grond voor vernietiging van de uitspraak in deze procedure is een

ernstige schending van het materiele of procedurele recht (artikel 387). Dezelfde

bevoegdheid komt toe aan de president van de federale Supreme Court tot bevordering
van de rechtseenheid (artikel 389). Het 'supervisory gerecht' kan de bestreden uitspraak
bekrachtigen of vernietigen en, in het laatste geval, hetzij de zaak terugwijzen dan

wel zelf afdoen. De uitspraak van deze instantie verkrijgt onmiddellijk kracht van

gewijsde, maar herziening op grond van nieuw ontdekte feiten is mogelijk (artikel
392).

Dit zijn politieke en/of rechtssociologische aspecten van het hoger beroep die in dit
boek verder niet aan de orde zullen komen. Wat wel aan de orde komt, is de manier

waarop het hoger beroep tegenwoordig functioneert als juridische voorziening tegen

een rechterlijke beslissing.

1.2     Onderzoek en probleemstelling

009     Waarom het hoger beroep als onderwerp van dit boek? Het civiele hoger beroep

is jarenlang een relatief ongestoord bezit geweest. Sedert de inwerkingtreding van
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in 1838 zijn er nauwelijks wijzigingen
geweest in de wettelijke regeling van het apI,81. De talloze aanpassingen die het

36    EHRM 24 juli 2003. nr 52854/99, (RYABYKH/RUSLAND). In deze zaak werd maar liefst drie maal

'supervisory review' ingesteld. in 1999.2001 en 2002. Eenzelfde wettelijke regeling in Roemenie

leidde tot tal van uitspraken van het Europese Hof betreffende de rechtmatigheid van onteigeningen

onder het communistische regiem. die na de omwenteling werden aangevochten. Zie bijv. EHRM

28 oktober 1999, nr. 28342/95 (BRUMARESCU/ROEMENIE).
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burgerlijk procesrecht heeft ondergaan, hadden voornamelijk betrekking op de proces-
gang in eerste aanleg, het executie- en beslagrecht, het bewijsrecht. De sporadische
wijzigingen in het app&trecht waren vooral een uitvloeisel van wijzigingen in eerste
aanleg. Niettegenstaande de zeer summiere wettelijke regeling (misschien wel dankzij
dat summiere karakter) heeft het civiele app8lrecht zich ontwikkeld tot een samenhan-
gend. genuanceerd, maar ook complex systeem van regels en beginselen, tot stand
gebracht in gedurende vele decennia zorgvuldig opgebouwde jurisprudentie van de
Hoge Raad. Het is evenwel niet altijd even eenvoudig te achterhalen welke beginselen
nu ten grondslag liggen aan deze rechtspraak. De Hoge Raad heeft op talrijke momen-
ten positie gekozen en keuzes gemaakt, die net zo goed anders hadden kunnen uit-
vallen. Ik denk daarbij met name aan de reikwijdte van de devolutieve werking, de
herkansingsfunctie voor partijen, het grievenstelsel etc.

Recentelijk is het hoger beroep niet meer zo'n rustig bezit. Bij de - op het eerste
oog - ingrijpende wijziging van de procedure in eerste aanleg die op 1 januari 2002
haar beslag heeft gekregen, is het hoger beroep weliswaar buiten schot gebleven
(behoudens de aanpassing van de regeling van het tussentijds appdl) maar tijdens de
parlementaire behandeling werd door de minister al aangekondigd dat ook een herzie-
ning van het apptlrecht aanstaande was en dat in de loop van dat jaar een wetsvoorstel
zou worden ingediend.37 Even daarvoor  was   in het Nederlands Juristenblad   een
oproep gedaan voor een beter, nieuw civiel procesrecht, met een pleidooi voor grondige
overdenking van de beginselen die aan het procesrecht ten grondslag zouden kunnen
liggen.1 Deze oproep, die in de literatuur direct werd ondersteund, werd door de
minister aangegrepen om een werkgroep te formeren die de discussie over een funda-
mentele herziening van het burgerlijk procesrecht, met inbegrip van het hoger beroep,
zou entameren." Daarmee is het appalrecht in ieder geval op de politieke en weten-
schappelijke agenda gezet.

010    Edn van de kernpunten van het nieuwe procesrecht is de verscherpte concentra-
tieplicht in eerste aanleg: partijen worden geacht hun stellingen zoveel mogelijk in
het eerste processtuk neer te leggen waarbij er geen garantie is dat omissies in een
latere fase nog kunnen worden hersteld; er is immers geen recht meer op repliek
respectievelijk dupliek en pleidooi. Wat zijn de consequenties daarvan voor het hoger
beroep? Hierover is nog nauwelijks nagedacht. Zoals bekend, biedt het Nederlandse
appElrecht een ruime kans voor partijen om in appel nieuwe stellingen en bewijsmidde-
len aan te voeren. Dit is reeds lang gevestigde rechtspraak. Wanneer een stelling in
eerste aanleg zou worden uitgesloten omdat zij te laat is aangevoerd, kan zij dan alsnog
in appal worden aangevoerd? Dat lijkt merkwaardig omdat daardoor de efficiency

*

37  Nota n.a.v. het verslag, Kamerstukken 11. 1999-2000,26 855, nr. 5, p. 3 (PC, NRv. p. 32).
38 J.B.M. Vranken, W.D.H. Asser. F.B. Bakels. J.M. Barendreche. A.F.M. Brenninkmeijer. A. Hammer-

stein, A.I.M. van Mierlo en P.A. Wackie Eysten, NJB 1999, p. 1963-1964.
39  Verslag van het wetgevingsoverleg. Kamerstukken Il, 2000-2001, 26 855, nr. 16. pp. 19, 23 (PG

NRv p. 640. p. 645).
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van het procederen in eerste aanleg verloren zou kunnen gaan in hoger beroep. Sluiten

de regeling van de eerste aanleg en die van het appbl nog wel bij elkaar aan?

Op deze ongerijmdheid stuitte ik al geregeld in de praktijk van het appblrecht

bij het Arnhemse gerechtshof. Regelmatig verbaasde ik mij erover dat de procedure

in apptl een geheel andere wending kon nemen doordat partijen nieuwe stellingen
poneerden, nieuwe verweren aanvoerden of - eindelijk - bewijsmiddelen op tafel

legden waar de eerste rechter al om gevraagd had. Niet altijd onverklaarbaar en zeker

niet altijd onredelijk, maar waarom het is toegestaan om eerst in appd een verweer

op te werpen dat nogal voor de hand ligt en daarom eigenlijk in eerste aanleg had

moeten worden ingebracht, verbaasde mij steeds meer. In een aantal gevallen had
de hele apptlprocedure kunnen worden voorkomen wanneer die nieuwe stelling reeds

in aanleg was aangevoerd. Dat zulks een logische verklaring vindt in 'de aard van

het hoger beroep'  zoals wel eens te beluisteren valt, wilde er bij mij niet in, mede
omdat in vele ons omringende landen die ruime herstelmogelijkheid niet bestaat.

Er zijn talloze verschillen tussen de diverse rechtssystemen, sommige van onder-

geschikt belang, andere van meer fundamenteel karakter. In het ene land is de moge-
lijkheid van hoger beroep een vanzelfsprekendheid en wordt de mededeling dat tegen

een rechterlijke uitspraak in een concreet geval geen rechtsmiddel open staat bijna
gezien als een onwelvoeglijke uitlating41 terwijl in het andere land wordt benadrukt

dat het hoger beroep geen vanzelfsprekende volgende stap in de procedure is zodat
42

partijen moeten rechtvaardigen waarom zij toegang tot de appElrechter zoeken.

011     Om deze verschillen in kaart te brengen, maak ik gebruik van rechtsvergelijkend
onderzoek. Rechtsvergelijking, en dan met name de vergelijking met rechtssystemen
die een geheel ander karakter hebben, kan bijdragen aan het achterhalen van de -

vaak niet uitgesproken - beginselen die ten grondslag liggen aan het eigen rechtssys-

teem, aldus Jolowicz.43

De eerste keuze die dan gemaakt moet worden is welke landen hierbij worden

betrokken. Zoals bekend worden in de rechtssociologische literatuur in grote lijnen
vier  'rechtsfamilie' s' onderscheiden. Allereerst de romano-germaanse  rechtsfamilie
in continentaal Europa (en een aantal voormalige kolonien elders) die haar wortels

heeft in het Romeins recht en het Germaanse gewoonterecht, ook wel aangeduid als
civil law. Ten tweede de common law, die is ontwikkeld in Engeland en vandaar haar

weg heeft gevonden in de overzeese gebieden van het oude Britse imperium. Dan

40    Vil. de opmerking dat een inperking van de herkansingsfunctie een 'denaturering' van het appalrecht

zou betekenen (P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt 2003 b, p. 1712).
41   Vgl. het citaat van Zeidler in nn·,69.
42  Bowman 1997. Zie nr. 155.
43    Jolowicz 1988, p. 3. Vaak wordt gezegd dat rechtsvergelijking op procesrechtelijk gebied eigenlijk

niet goed mogelijk is, omdat juist het procesrecht innig verweven zou zijn met de cultuur van een

land en allerlei nationale eigenaardigheden. Ik betwijfel dat, reeds met een beroep op de eigen

geschiedenis: vanaf 1838 werken wij met een burgerlijk procesrecht (en materieel recht overigens)

dat min bf meer is overgenomen van Frankrijk. Zie ook C.H. van Rhee 1999, p. 10 ev.
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het op het Confucianisme44 teruggrijpende rechtssysteem dat in delen van Azie opgeld
doet en ten slotte het Islamitische recht.45 In dit boek zal ik uitsluitend de eerste twee
rechtsfamilies bespreken.

De common law is in dit verband van belang omdat hier op geheel andere wijze
wordt aangekeken tegen de rechtspleging in het algemeen en de functie van rechtsmid-
delen in het bijzonder. Aangezien Engeland de bakermat is van de common law, ligt
het voor de hand allereerst het Engelse procesrecht onder de loep te nemen. Een
gelukkige bijkomstigheid daarbij is dat in Engeland recentelijk een processuele
aardverschuiving heeft plaatsgevonden door de invoering in  1999 van een geheel nieuw
procesrecht, waarbij men zich heeft weten los te maken van menig eeuwenoud dogma.
Dit biedt door een vergelijking tussen het oude en het nieuwe recht gelegenheid voor
een verdergaande beschouwing van de beginselen die aan het Engelse procesrecht
ten grondslag liggen. Daarnaast zal ik een uitstapje maken naar het Amerikaanse
procesrecht. De Verenigde Staten zijn, naast Engeland, relevant voor dit onderwerp
omdat hier veel langer dan in Engeland is vastgehouden aan de traditionele opvattingen
uit de common law omtrent hogere voorzieningen tegen een vonnis, waardoor de
beperkingen van dit systeem beter voor het voetlicht komen dan in Engeland.

De civil law wordt in dit onderzoek vertegenwoordigd door Duitsland en
Nederland. Duitsland is interessant omdat daar sedert decennia wordt gepoogd het
grote aantal app8llen omlaag te brengen, voornamelijk door in steeds verdergaande
mate de herkansingsmogelijkheid in appd aan banden te leggen. Tegelijkertijd wilde
men vasthouden aan het uitgangspunt van het appdl als tweede feitelijke instantie.
Deze spagaat heeft geleid tot een buitengewoon ingewikkelde Praklusionregeling,
waarbij nieuwe stellingen die in strijd met allerlei processuele voorschriften niet tijdig
zijn aangevoerd, worden uitgesloten. Omdat al deze wetgevingsmaatregelen niet het
gewenste succes hebben gehad (mede door verzet vanuit de praktijk), heeft men per
1 januari 2002 willen breken met het juist vermelde uitgangspunt en is het appal
omgevormd tot een controlerende instantie. Al met al genoeg reden om het Duitse
procesrecht aan een nader onderzoek te onderwerpen. In dat kader zal ik ook summier
aandacht besteden aan het Oostenrijkse procesrecht. Hoewel Duitse en Oostenrijkse
juristen graag naar elkaars systeem verwijzen, zijn beide procesvormen principieel
anders wat betreft het hoger beroep. We zullen zien dat het Oostenrijkse appalproces-
recht in bepaalde opzichten meer lijkt op het common law model dan op het civil
law model.

012 Het onderhavige onderzoek is gericht op de functies die aan het appal worden
toegekend en, in het verlengde daarvan, de positie die het hoger beroep inneemt in
de rechtsgang als geheel. In hoofdlijnen kan worden gedacht aan drie functies.
Ten eerste: controle op de rechter en herstel van eventuele door hem gemaakte fouten.
Zoals hiervoor al gezegd: rechters zijn mensen en mensen maken fouten. Wanneer

44   Met een sterke nadruk op harmonie en verzoening en een belangrijke rol voor familie en andere
sociale verbanden. Zie o.m. M. Shapiro 1981, hfd. 3; C. Hahm 2002; H. Chiu 1990.

45    Dat een problematische verhouding heeft  met het appal. M. Shapiro  1981, hfd. 4.
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de overheid eigenrichting verbiedt en rechters aanstelt om geschillen tussen burgers
bindend op te lossen, dient zij er ook voor te zorgen dat er mogelijkheden bestaan

om fouten van die rechters te redresseren.
Ten tweede: herstel van fouten en omissies door de procespartijen zelf begaan.

Menselijke feilbaarheid kan ook andere procesdeelnemers parten spelen. Partijen en
degenen die hen - al dan niet beroepshalve - bijstaan kunnen ook fouten maken. Zij
kunnen zich vergissen in wat zij aanvankelijk beschouwden als de essentiele feitelijke
bouwstenen waardoor de rechter niet de juiste feiten krijgt voorgelegd. Zij kunnen

zich verkijken op de overtuigingskracht van het door hen verzamelde bewijsmateriaal
etc. Het hoger beroep kan ertoe dienen dit soort verzuimen te herstellen en partijen
een tweede kans te bieden htin gelijk aan te tonen.

Ten derde: het bevorderen van de rechtsontwikkeling en rechtseenheid. Overal
waar de rechtspleging is verdeeld over verschillende, al dan niet geografisch verspreide
instanties, moet voorkomen worden dat tegenstrijdige uitspraken de samenleving in
verwarring brengen over de juiste uitleg en toepassing van het geldende recht. Door
een piramide-vormige opbouw van het gerechtelijke apparaat kan worden gewaarborgd
dat er uiteindelijk 6/n rechtsopvatting als de heersende leer kan gelden zodat er

duidelijkheid bestaat. Nauw daarmee verbonden is de rechtsontwikkeling. Positiefrech-
telijke normen moeten worden uitgelegd en ingekaderd, leemten in de wet moeten

worden opgevuld tegen de achtergrond van het systeem als geheel en de maatschappe-

lijke ontwikkelingen.
Daarnaast kan een aantal 'subdoelen' worden onderscheiden, maar uiteindelijk

zijn die alle te herleiden tot dEn van bovenstaande functies.

013     Zoals we zullen zien, hebben deze drie functies in alle - westerse - rechtssyste-
men op enigerlei wijze een plaats gekregen, maar niet op gelijke wijze. Het gewicht
dat aan ieder van deze functies wordt toegekend, is verschillend per rechtsstelsel en

soms ook per land. De vraag welke functie in een bepaald rechtsstelsel overheerst

is in hoge mate bepalend voor de wijze waarop het hoger beroep is ingekleed en voor
de positie die het appal inneemt in de rechtsgang als geheel. Praktische verschijnselen
als de opschortende werking en de vraag of het appal devolutieve werking heeft,
houden hiermee ten nauwste verband. Dit alles is in hoge mate historisch bepaald.

Juist ten aanzien van het procesrecht, meer nog dan het materiele recht, geldt dat dit

het product is van een historische ontwikkeling in de dagelijkse praktijk van de
procesvoering: 'Geen deel van het recht wordt meer ge- en vervormd door de praktijk
dan het procesrecht.'46 Daarmee   is   de   deur   naar de rechtsgeschiedenis geopend.

Rechtsgeschiedenis wordt soms nog gezien als een vak apart en blijft daarom - ten
onrechte - vaak buiten beeld bij het denken over het procesrecht.47 In dit boek pro-
beer ik de verschillende verschijningsvormen van het moderne appal in historische
context te plaatsen.

46    E.M. Meijers 1918-1919. p. 169. In gelijke zin R.J. Martineau 1987 a. p.  1028: 'The effect of history
on court procedures...  is felt long after the reason for the procedure' s development has disappeared.'

47     Van  Rhee  1999,  p.  3  ev.
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014     Aan de hand van deze - geintegreerde - rechtshistorische en rechtsvergelijkende
beschouwingen in de hoofdstukken 3 t/m 5 probeer ik te komen tot een analyse van
het hoger beroep en de daaraan ten grondslag liggende beginselen en uitgangspunten.
Welke positie neemt het hoger beroep in als onderdeel van de rechtsgang? Wat is
de verhouding tussen het hoger beroep en de eerste aanleg? Wat zijn de gevolgen
van deze positiebepaling voor de procesvoering in de praktijk? Zijn de verschillen
tussen common law en civil law werkelijk zo groot als altijd wordt aangenomen? Dit
komt aan de orde in hoofdstuk 6.

015   Ik wil het echter niet laten bij een theoretische analyse. Zoals gezegd, is het
civiele hoger beroep sinds kort geen ongestoord bezit meer. Er zijn ontwikkelingen
gaande die kunnen leiden tot - al dan niet ingrijpende - wijzigingen op dit gebied.
De discussie daarover is recentelijk in alle hevigheid opgebloeid, mede naar aanleiding
van eerder vermelde oproep in het Nederlands Juristenblad. De minister heeft dit
aangegrepen om een onderzoek op te zetten naar een fundamentele herziening van
het burgerlijk procesrecht. Dat heeft geresulteerd in het veelbesproken interim-rapport
'een nieuwe balans'48 waarin menig heilig huisje op de schop wordt genomen. Onder
meer voor het hoger beroep zijn voorstellen gedaan, die niet overal in goede aarde
zijn gevallen. In zoverre sluit deze ontwikkeling aan bij mijn hiervoor reeds aangehaal-
de verbazing over de ruime herkansingsmogelijkheden in app81. Een andere doelstelling
van het onderhavige onderzoek is te onderzoeken of in Edn van deze buitenlandse
modellen inspiratie kan worden opgedaan voor een herziening van ons procesrecht.
Daarbij zal ik mij mede baseren op de bevindingen in hoofdstuk 5, waar een uiteenzet-
ting van het huidige Nederlandse apptlrecht wordt gegeven.

Edn kanttekening kan ik nu alvast maken. Het procesrecht vormt een samenhan-
gend geheel. De verschillende stadia daarin49 vol'men communicerende vaten. Het
is dus ook niet mogelijk eenvoudig 6dn onderdeel van het procesrecht uit een bepaald
land over te planten naar een ander land. Dat is dan ook niet de bedoeling. Het gaat
mij er hoofdzakelijk om de ramen in het huis van het civiele procesrecht open te
gooien en een frisse westelijke en oostelijke wind te laten doorwaaien. Ik zal mij
daarbij voornamelijk ophouden in de bovenverdieping en af en toe afdalen naar de
begane grond (met name vanwege het juist genoemde aspect van communicerende
vaten). De zolder zal ik evenwel niet betreden (hoewel het wellicht tijd is ook daar
eens wat ramen open te zetten). 50

016 Het onderzoek is gericht op wetgeving, rechtspraak en literatuur. Een empirisch
onderzoek naar bijvoorbeeld de Nederlandse appdlpraktijk zou goede diensten kunnen
bewijzen. Hoe vaak wordt nu appal ingesteld en, belangrijker, waar6m wordt appal
ingesteld? Gaat het primair om autonome fouten van de rechter bij de vaststelling

48  Asser/Groen/Vranken 2003.
49    Met name de eerste aanleg en het hoger beroep. Het beroep in casssatie staat daar verhoudingsgewijs

los van.

50 Vgl. kortheidshalve J.M. Barendrecht 2005 met verdere verwijzingen.
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van de feiten of de toepassing van het recht, of komen partijen - te laat - tot de
ontdekking dat men een verkeerde grondslag heeft gekozen, te weinig bewijsmateriaal
heeft aangedragen, of is er na het vonnis nieuwe wetgeving of rechtspraak gekomen
waardoor de beoordeling van het geschil verandert? Hoe is het gesteld met de feitelijke
instructie in appel?" Hoe vaak wordt een bewijsopdracht verstrekt of een deskun-

digenonderzoek gelast en waarom is dat in eerste aanleg niet gebeurd? Een dergelijk
onderzoek valt echter buiten het bestek van dit boek,53 alleen al omdat daarvoor de
tijd en middelen ontbreken. Bij een dergelijk diepgravend onderzoek kan niet worden
volstaan met de bestudering van uitspraken van appblrechters (en cassatierechter) omdat

uit die uitspraken nauwelijks kan worden afgeleid wat de reden is voor de vernietiging
van een vonnis of een nadere instructie. Doorgaans wordt niet uitdrukkelijk vermeld
dat een stelling die eerst in appll is aangevoerd daartoe heeft geleid, omdat de api)81-
rechter zich primair richt op de toewijsbaarheid van de vordering en daarbij alle

stellingen van partijen onderzoekt, ongeacht of die nu in eerste aanleg dan wel in hoger
beroep zijn aangevoerd. In al die zaken zou dus het gehele procesdossier, dat meestal

ook niet meer integraal bij de gerechten voorhanden zal zijn, nauwgezet moeten

worden onderzocht. 53

1.3 Een kleine handleiding bij het boek

017    Bij het onderzoek heb ik intensief gebruik gemaakt van de mogelijkheden die
het internet tegenwoordig biedt om informatie te achterhalen. Ik zal hierna enkele
belangrijke websites vermelden waar informatie is te vinden. 54

Duitsland
018 De Duitse wetgeving is te vinden op onder meer de volgende websites: <www.

bundesrechtjuris.de/bundesrecht> (overheidssite), <www.rechtliches.de> (een particulie-
re site die doorverwijst naar andere vindplaatsen), <www.dejure.org>. Op de website
van het ministerie van justitie <www.bmj.bund.de> is informatie te vinden over de

parlementaire gang van enkele wetsvoorstellen. Parlementaire stukken zijn ook te
vinden op de website van het parlement: <http://dip.bundestag.de/parfors/ parfors.htm>.
De rechtscolleges hebben een eigen website met een overzicht van de jurisprudentie
sinds eind jaren '90: de belangrijkste zijn <www.bundesverfassungsgericht.de> en
<www.bundesgerichtshof.de>. Op de website van R. Greger van de universiteit van

51  J.J. Vriesendorp 1983.
52  In zoverre zal ik, volgens Bruinsma 2003, p. 2294, dan ook wel het contact met de werkelijkheid

verloren hebben.
53   Het is verbazend dat het ministerie. beschikkend over een professionele onderzoeksinstantie als het

WODC, niet al lang een dergelijk onderzoek heeft laten verrichten. Vgl. in dat opzicht de vele
empirische onderzoeken die in Duitsland worden gedaan, laatstelijk door B. Rimmelspacher in
opdracht  van het ministerie  (zie  §  3.11 ).

54 Het gebruikelijke voorvoegsel 'http:U' laat ik telkens weg. behalve wanneer de moderne drie-eenheid
'WWW' ontbreekt in het adres.
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Erlangen is materiaal beschikbaar over het Zivilprozessreformgesetz alsmede recente
jurisprudentie  en een overzicht  van de verschenen literatuur: <www.zrl jura.uni-
erlangen.de/justizreform/INHALT.HTM>. Uitspraken van Duitse rechters worden in
de literatuur aangeduid zonder datum of kenmerk, met alleen een verwijzing naar de
vindplaats in dEn van de tijdschriften ofjurisprudentieverzamelingen. Voor de Oosten-
rijkse wetgeving biedt <www.ris.bka.gv.at/> toegang.

Engeland
019  Uitspraken van met name de hogere Engelse rechters worden sinds ca. 1996
gepubliceerd op het internet. Met name de website van het British and Irish Legal
Information Institute biedt toegang, zij het dat een gebruikersvriendelijk zoeksysteem
node wordt gemist: <www.bailii.org>. De website van de Londonse advocaat Roger
Horne biedt een overzicht van de geldende CPR-teksten met uitvoeringsregels en per
wetsbepaling enkele rechterlijke uitspraken: zie <www.hrothgar.co.uk/YAWS/index.
htm> (YAWS staat voor: Yet Another Woolf Site). Dit gehele bestand kan in zipp-
formaat worden gedownload en vervolgens ook off-line worden gebruikt. De website
van de Court Service (www.courtservice.gov.uk), de administratieve ondersteuning
van de Supreme Court of Judicature, biedt naast veel praktische informatie ook toegang
tot jurisprudentie. De Court of Appeal heeft een eigen website: <www.hmcourts-
service.gov.uk/cms/civilappeals.htm>.

Ten slotte zijn uitspraken van de House of Lords ook te vinden op de website
van het parlement (www.parliament.uk/index.cfm) en die var, de Privy Council op
<www.privy-council.org.uk/output/page5.asp>. Veel beleidsdocumenten, consultation
papers etc. zijn te vinden op de website van het department for constitutional affairs
<www.dca.gov.uk> (voorheen was dat lcd.gov.uk: de website van de Lord Chancellors
department). Een algemene website voor overheidsinformatie (inclusief wetgeving)
is <www.opsi.gov.uk>.

Het is niet ongebruikelijk dat alle leden van een meervoudig college elk een
opinion formuleren. Meestal is er sprake van Edn leading opinion die wordt gevolgd
door de andere leden van het college. Ook dissenting opinions (leidend tot een afwij-
kende beslissing) en concurring opinions (leidend tot dezelfde beslissing, maar op
andere gronden) zijn mogelijk. Sinds enige jaren publiceert de Court of Appeal steeds
vaker collectief geredigeerde arresten. De in hoofdstuk 4 aangehaalde uitspraken die
uitsluitend zijn aangeduid met 'UKHL' ('United Kingdom House of Lords') dan wel
'EWCA' ('England and Wales Court of Appeal') zijn in ieder geval te vinden op het
internet. De desbetreffende website is daarbij vermeld. Publicatie daarvan in de
vakbladen heb ik niet altijd kunnen achterhalen.

Verenigde Staten
020   Uitspraken van de Supreme Court zijn te vinden op de website van het Legal
Information Institute (http.//supct.law.cornell.edu), onderdeel van de website van de
Cornell University (www.law.cornell.edu). Hier kunnen ook geregeld zittingen van
de Supreme Court 'realtime' worden beluisterd. Datzelfde geldt uiteraard voor de
website van de Supreme Court zelf (www.supremecourtus.gov). De website van het
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National Centre for State Courts biedt informatie over de rechtspleging van de staten

(www.ncsconline.org) en die van het Federal Judicial Centre geeft informatie over
de federale rechtspleging (www.fjc.gov). Op de website van het American Law
Institute zijn veel verwijzingen te vinden (www.ali.org). De website <www.uscourts.

gov> bevat federale regelgeving, zoals de FRCP en FRAP. Belangstellenden voor
Amerikaanse constitutionele kwesties kunnen terecht op <www.constitution.org/index.
shtml>.

Honderden juridische vakbladen (zo ongeveer iedere universiteit heeft ten minste

6/n periodiek, de grotere universiteiten hebben er meer) zijn opgenomen in de databank
van Hein Online en de artikelen (soms teruggaand tot in de negentiende eeuw) kunnen
online worden gelezen en gedownload, mits de gebruiker - via universiteit of een
ander instituut - toegang heeft: <www.heinonline.org>, ook te vinden via de Lexis-
website. De website bevat ook alle banden van de U.S. Reports in pdf-format, met
alle uitspraken van de Supreme Court (de eerste uitspraak is van de Supreme Court

of Pennsylvania uit 1754).

Europa
021 De portalsite van de Raad van Europa is <www.coe.int/DefaultEN.asp> waar
ook de uitspraken van het EHRM zijn te vinden. Het HvJ EG is te vinden op <www.
curia.eu.int>.

Reclitsgeschiedenis
022  De tijd van stoffige bibliotheken en vermolmde archieven lijkt voorbij; waar
zou de moderne geschiedbeoefening zijn zonder internet. Een ware Fundgrube voor
historische documenten en gegevens. vanaf de Code van Hammourabi tot toespraken
van Martin Luther King, is de website <www.fordham.edu/halsall>. De Perseus Digital
Library (www.perseus.tufts.edu) is gewijd aan teksten uit de klassieke oudheid, een
mirrorsite is <http:Uperseus.mpiwg-berlin.mpg.de/>. Voor het Romeins recht bieden
<www.iuscivile.com> en <www.thelatinlibrary.com/ius.html> een goede ingang.
Op de website van Monballyu zijn artikelen te vinden over het middeleeuwse recht
van de lage landen: <www.kulak.ac.be/facult/rechten/Monballyu/Rechtlagelanden/
Homepage.htm> en de website <http.//home.hetnet.nl/-otto.vervaart/index.html> biedt
een algemene inleiding in de rechtsgeschiedenis met veel literatuurverwijzingen. De
website <www.rechten.unimaas.nl/ovr> is gewijd aan bronnen van het oud-vaderlands
recht. Idem de website <www.geneaknowhow.net/index.html> die, deels via verwijzin-
gen naar andere sites. teksten van veel oud-Nederlandse regelgeving bevat.
De website van Forum Historiae Iuris (<www.forhistiur.de>) bevat on-line artikelen

en verwijzingen naar andere websites. Pennington heeft veel materiaal verzameld over
het canonieke recht: <http:Ufaculty.cua.edu/pennington>. Niet juridisch, maar wel erg
mooi is de website <http://wings.buffalo.edu/AandL/Maecenas/index.html> gevuld
met  foto' s  van arte facten en archeologische opgravingen  uit de klassieke oudheid.
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Alge,neen
023 De website <www.law.nyu.edu/library/foreign_intl/civilproc.html> bevat links
naar websites m.b.t. het burgerlijk procesrecht in diverse landen. De virtueller Rechts-
vergleicher van <www.dvr.euv-frankfurt-o.de> biedt eveneens vele internationale links.
Op de website <www.globalcourts.com> zijn verwijzingen naar diverse hoogste
gerechtelijke instanties wereldwijd te vinden.



2         Het beginsel van twee feitelijke instanties en
artikel 6 EVRM

024   In dit hoofdstuk volgt een onderzoek naar de wijze waarop het beginsel van
twee feitelijke instanties gestalte krijgt in de Nederlandse praktijk. Daartoe zullen we
het blikveld richten op Straatsburg. dat geografisch weliswaar buiten de landsgrenzen
ligt, maar juridisch min of meer tot het Nederlandse domein is gaan behoren. Het
Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden heeft in toenemende mate een belangrijke plaats verworven binnen alle
takken van de Nederlandse rechtspleging. In deze beschouwingen staat centraal
artikel 6. dat waarborgen omvat voor een fair trial, een eerlijke procedure.

'In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge
against him. everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time
by an independent and impartial tribunal established by law.  ( . . . ) ' zo luidt de eerste

zin van artikel 6 EVRM. Dit betekent dat de rechtsgang in zaken die onder het bereik
van  artikel 6 vallen' moet voldoen  aan een aantal waarborgen als openbaarheid  van
behandeling en uitspraak, berechting binnen een redelijke termijn door een onafhanke-

lijke en onpartijdige rechter op een wijze waarbij alle partijen in de gelegenheid zijn
hun standpunten aan de rechter voor te leggen en zich uit te laten over de standpunten
en bewijsmiddelen van de wederpartij. Dit alles laat zich samenvatten onder de noemer
'fair  trial'.1 Deze waarborgen, die strikt genomen alleen  zien  op de wijze waarop
een reeds in gang gezette juridische procedure moet worden gevoerd. zouden aan
betekenis inboeten wanneer het de lidstaten zou vrij staan dan maar geen rechtsgang
open te stellen voor hun burgers.3

2.1     Toegang tot de rechter

025 Het Europese Hof heeft echter uit het algemene beginsel van fair trial een ander

recht afgeleid: 'the right of access to a court': een ieder, die een redelijke grond heeft
te veronderstellen dat zijn burgerlijke rechten zijn geschonden, kan aan artikel 6 EVRM
het recht ontlenen die vermeende schending voor te leggen aan een rechter. De
lidstaten moeten daartoe een rechtsgang open stellen die voldoet aan de waarborgen

1 Voor de reikwijdte van artikel 6 zie m.n. M.L.W.M. Viering 1994.
2     Zie o.m. P. Smits 1996, hoofdstuk 2.
3    Vgl. ook A.F.M. Brenninkmeijer 1987: A. Knigge 1998, hoofdstuk 2. alsmede R. Lawson 2001.
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van deze bepaling: Dit recht op toegang tot de rechter is echter niet onbeperkt, zo
leert het Hof, zijn jurisprudentie samenvattend in de zaak FAYED/VERENIGD KONINK-
RIJK.' Het recht op toegang tot de rechter is naar zijn aard onderworpen aan beperkin-
gen die de lidstaten kunnen aanbrengen, waarbij echter de kern van deze verdragsnorm
niet mag worden aangetast. Het hoeft daarbij niet alleen te gaan om processuele
drempels die de toegang tot de rechter versperren.6 Zo kan een procedure ook feitelijk
onmogelijk worden gemaakt door de wettelijke regeling van veriaring. Een schadeclaim
(bijv. wegens lichamelijk en/of geestelijk letsel) kan dan niet meer met enige kans
op succes aan de rechter worden voorgelegd. Het Hof onderzoekt dan of het instituut
van verjaring een redelijk doel dient en of het in zijn uitwerking niet disproportioneel
of onredelijk is.'

Artikel 6 EVRM doet zich aldus reeds gelden nog voordat een procedure is
begonnen.

Met het verkrijgen van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak, ongeacht of
dat een uitspraak in eerste en enige instantie is dan wel een uitspraak na het doorlopen
van diverse rechterlijke instanties, is deze bepaling echter nog niet uitgewerkt. Artikel
6 EVRM moet mede worden uitgelegd in het licht van de preambule die aan de
verdragsbepalingen voorafgaat. Daarin is onder meer neergelegd de  rule Of law die
centraal staat in de rechtsopvattingen van alle lidstaten. Dit beginsel verlangt dat
partijen die rechten kunnen ontlenen aan een rechterlijke uitspraak die naar nationaal
recht onherroepelijk en executeerbaar is, ook daadwerkelijk die rechten geldend kunnen
maken. Het beginsel van res judicata moet dan ook serieus worden genomen en een
nationaalrechtelijke voorziening die het mogelijk maakt dat onherroepelijke uitspraken
alsnog kunnen worden aangetast, wordt door het Europese Hof dan ook argwanend
bekeken. In feite is dat alleen mogelijk om rechterlijke dwalingen ongedaan te maken.
Een dergelijke buitengewone herziening van rechterlijke uitspraken die reeds kracht
van gewijsde hebben mag niet worden gebruikt als een 'appeal in disguise' en de
enkele mogelijkheid dat een juridische of feitelijke beoordeling van de zaak ook anders
zou kunnen uitvallen dan in de uitspraak is gebeurd, is geen rechtvaardiging voor
deze inbreuk op de rechtszekerheid.8

4     EHRM 21 februari 1975, Serie A. vol. 18, NJ 1975.462 m.nt. EAA (GOLDER/VERENIGD KONINK-
RIJK): EHRM 28 mei 1985. Serie A. vol. 93, NJ 1991,623 (ASHINGDANE/VERENIGD KONINKRUK).
§ 55. Alle arresten van het Europese Hof zijn te vinden op de website van de Raad van Europa:
www.coe.int/DefaultEN.asp.

5        EHRM 21 september 1994, Serie  A  vol.  294-B,  NJ   1995, 463 (FAYEDNERENIGD KONINKRIJK),
§ 65.

6        Zie  bijv. C.W. Lange   1996,  over de vraag  of het heffen van griffierecht een gerechtvaardigde
belemmering kan opleveren.

7        EHRM 22 oktober  1996,  NJ   1997.449  m.nt.  JdB  (STUBBINGs/VERENIGD  KONINKRIJK).
8      EHRM 24 juli 2003. nr 52824/99, (RYABYKH/RUSLAND); EHRM 28 oktober 1999, nr. 28342/95

(BRUMARESCU/ROEMEN[E), beide over de 'supervisory review'  in de - voormalige - communistische
landen. waarover ik reeds sprak in nr. 008.
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2.2     Artikel 6 en rechtsmiddelen

026   Recht op toegang tot de rechter is den ding, maar wat als dat reeds een gepas-

seerd station is. Bestaat er dan recht op toegang tot een volgende. andere, hogere

rechter? Nee. althans niet zonder meer. Artikel 6 EVRM gaat niet zo ver dat daaraan
een recht op een tweede feitelijke instantie kan worden ontleend noch een recht op
cassatie, zo is in een reeks van uitspraken beslist: 'article 6 of the Convention does
not compel the Contracting States  to  set up courts of appeal  or of cassation." Indien
de lidstaten in hun nationale rechtsstelsel overgaan tot het instellen van rechtspleging
in meerdere instanties, dan moeten die instanties in beginsel voldoen aan de eisen
die voortvloeien uit artikel 6 EVRM, waaronder dus ook een effectief recht op toegang
tot die rechter, zoals zal blijken uit de hierna te bespreken jurisprudentie. Ook de Hoge
Raad heeft in een reeks van uitspraken beslist dat, waar de Nederlandse wet het hager
beroep beperkt of in het geheel niet open stelt, artikel 6 EVRM daarin geen verande-

ring kan brengen.
1()

Daar artikel 6 EVRM niet voorziet in berechting van een zaak in twee feitelijke
instanties, is het toelaatbaar dat de wetgever ervoor kiest om in sommige zaken geen

rechtsmiddel open te stellen of slechts beperkt open te stellen. Ik verwijs naar de
uitsluiting van hoger beroep en beroep in cassatie in een procedure tot ontbinding
van de arbeidsovereenkomst (artikel 7:685 BW), in een procedure tot vaststelling van
de huurprijs en servicekosten bij de huur van woonruimte (artikel 7:262 BW) en vele
andere bepalingen. Ook de inrichting van de app8lproce(lure kan ertoe leiden dat,
hoewel appal tegen de bestreden beslissing open staat, bepaalde aspecten van de zaak
toch slechts in Edn instantie worden behandeld. Daarbij gaat het met name om de
devolutieve werking zoals die in Nederland wordt gehanteerd, die verbiedt dat in een
appal tegen een einduitspraak de zaak wordt teruggewezen naar de eerste rechter,
ook wanneer deze inhoudelijk niet aan de behandeling is toegekomen alsook om de

mogelijkheid om in hoger beroep de vordering te wijzigen. Ik kom hier later uitgebreid
op terug.

027    Volledigheidshalve merk ik nog op dat ook aan andere verdragsbepalingen geen
recht op hoger beroep of beroep in cassatie kan worden ontleend in civiele zaken.
Te  denken valt daarbij aan artikel  2  van het Zevende Protocol  bij  het  EVRM:"

9        EHRM 17 januari 1970. serie A, vol. 11, 2689/65 (DEl.COURT/BELGIE) en vele malen herhaald nadien.
o.m. in Got.DERNERENIGD KONINKRIJK en EHRM 26 oktober 1984, serie A, vol. 86. NJ 1988.
744 m.nt. EAA (DE CUBBER/BELGIE).

10     HR 18 november  1992, NJ 1993.174(SCHERMERTs/LANDINRICHTINGSCOMMISSIE), betreffende artikel
186 Landinrichtingswet dat een rechtsmiddel tegen een vonnis inzake ruilverkaveling niet toestaat;

HR  19 januari  2001,  NJ  2001. 232 inzake schuldsanering natuurlijke personen;  HR 24 april  1992.
NJ  1992.672 m.nt. PAS (WOESTHOFF/INTERSHOW) inzake de ontbinding van een arbeidsovereen-
komst.

11      Ondertekend  op 22 november   1984,  Trb.   1985,   2, in werking getreden  op   1   november   1988.
Nederland zal dit protocol niet ratificeren: Kamerstukken II 2004-2005, 29 800 Vl. nr. 9.
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'
1. Everyone convicted of a criminal offence by a tribunal shall have the right to have his

conviction or sentence reviewed by a higher tribunal. The exercise of this right, including
the grounds on which it may be exercised, shall be governed by law. 2. This right may
be subject to exceptions in regard to offences of a minor character, as prescribed by law,
or in cases in which the person concerned was tried in the first instance by the highest
tribunal or was convicted following an appeal against acquittal.'

Deze bepaling heeft dus alleen betekenis voor strafzaken. Datzelfde geldt voor artikel
14 lid 5 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten:'2

'Everyone convicted of a crime shall have the right to his conviction and sentence being
reviewed by a higher tribunal according to law.'

028 Een enkele keer wordt artikel   13  EVRM"  van stal gehaald  in een poging  een
wettelijk rechtsmiddelverbod te omzeilen. Art  13 EVRM luidt: 'Everyone whose rights
and freedoms as set forth in this Convention are violated, shall have an effective
remedy before a national authority notwithstanding that the violation has been com-
mitted by persons acting in an official capacity.' Ook deze bepaling kan echter niet
bewerkstelligen dat tegen een rechterlijke uitspraak een hogere voorziening openstaat,
die volgens het nationale recht ontbreekt.14 De uitdrukking 'rechtsmiddel' in de
Nederlandse vertaling van artikel 13 EVRM ziet niet op rechtsmiddel in de zin van
een bij de wet voorziene mogelijkheid van toetsing van een rechterlijke uitspraak door
een hogere rechter. Artikel  13 EVRM ziet op de plicht voor lidstaten een effectieve
mogelijkheid te scheppen voor burgers om op te komen tegen vermeende verdrags-
schendingen. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs te bestaan uit een rechtsgang, maar
indien de nationale wetgeving voorziet in de mogelijkheid dat de burger zich in een
met de waarborgen van artikel 6 EVRM omklede procedure kan wenden tot een
onafhankelijke rechter die de vermeende verdragsschending kan redresseren, is daarmee
voldaan aan deze bepaling. ook al zou tegen een uitspraak van die rechter geen beroep
open staan.   5

029    Artikel 6 EVRM is principieel van toepassing in een procedure voor een hogere
rechter, maar de wijze van toepassing van deze bepaling is afhankelijk van de omstan-
digheden van het geval, waarbij met name gewicht toekomt aan de rechtsgang als
geheel en de plaats die het rechtsmiddel daarbij inneemt. Indien het nationale recht
beperkingen stelt aan het hoger beroep of een ander rechtsmiddel, hetzij door de
toegang tot de hogere rechter aan bepaalde voorwaarden te binden (te denken valt
aan het stellen van een termijn binnen welke het rechtsmiddel moet worden ingediend,

12     Verdrag  van  New  York van 19 december  1966.  Trb.   1969.  99.
13     Zie over artikel  13 ook EHRM 25 maart 1993. Serie A nr 247-C, NJ  1995,725 (COSTEI.1.0-ROBERTS/

VERENIGD KONINKRUK), § 37 e.v. en EHRM 25 juni 1997, NJ 1998, 506 m.nt. PJB (HALF()RD/
VERENIGD KONINKRIJK), § 61 ev. Vgl. T. Barkhuysen 1998.

14    HR 19 april  1996,  NJ  1996, 474 (HOPMAN/HOPMAN).
15  Zie ook P. Smits 1996, p. 19.
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het stellen van zekerheid voor de proceskosten, het verlenen van verlof en andere
ontvankelijkheidsvoorwaarden), hetzij door de taak van de hogere rechter te beperken
(bijv. een beperking op het aanvoeren van nieuwe feiten. een beperking tot het contro-
leren van de rechtstoepassing door de eerste rechter). dan is dat dus in beginsel vanuit
verdragsrechtelijke optiek toelaatbaar. In burgerlijke zaken hebben de lidstaten daarbij
een grotere speelruimte dan in strafzaken en de toegang tot de cassatierechter waar
alleen rechtsvragen aan de orde komen. mag strikter warden gereguleerd dan de
toegang tot de appllrechter die ook over de feiten oordeelt. In paragraaf 2.3 bespreek
ik de toegang tot de hogere rechter en in paragraaf 2.4 de toepassing van artikel 6
EVRM op de rechtsgang bij die hogere rechter.

2.3     De toegang tot de rechtsmiddelinstantie

030 De toegang tot de hogere rechter kan door de Lidstaten worden beperkt, omdat
de toegang tot een rechtsmiddelinstantie 'by its very nature calls for regulation by
the State. which enjoys a certain margin of appreciation  in this regard'. De uiterste
grens van deze vrijheid om beperkingen aan te brengen, wordt door het Hof wel in
de gaten gehouden. De kern van het recht op toegang tot de hogere rechter mag niet
worden aangetast. 16 Een beperking van de toegang tot de hogere instantie moet een
gerechtvaardigd belang dienen, moet kenbaar en voorzienbaar zijn en er moet sprake
zijn van proportionaliteit tussen de wijze waarop de toegang wordt beperkt en het
daarmee te dienen doel. In de zaak MILOSLAVSKYNERENIGD KONINKRIJK" kwam
de toegang tot de appblrechter in het gedrang door de eis van zekerheidstelling voor
de proceskosten.

Het betrof een vordering tot schadevergoeding van Lord Aldington tegen onder meer graaf

Tolstoy Miloslavsky, die allerlei onaardige dingen  over  hem had geschreven.IR  Miloslavsky
werd in eerste aanleg door de jury wegens smaad veroordeeld tot een immateriele schadevergoe-

ding (waaronder uitdrukkelijk geen punitive damages waren begrepen) van maar liefst
£ 1.500.000.In hoger beroep diende Miloslavsky binnen veertien dagen zekerheid te stellen
voor de proceskosten van zijn wederpartij ten bedrage van £ 124.900. Toen hij daarin niet
slaagde werd het hoger beroep niet in behandeling genomen. Naar aanleiding van Miloslavsky' s
klacht dat door het stellen van deze eis hem in feite de toegang tot de app8lrechter werd ontzegd,
herhaalt het Europese Hof het eerder geformuleerde uitgangspunt dat ook een apptlinstantie
dient te voldoen aan de eisen van artikel 6 EVRM. Echter. deze bepaling moet wel worden

toegepast met het oog op bijzondere aspecten van de apptlprocedure waarbij met name wordt
gelet op de gehele rechtsgang en de plaats die de app8lrechter daarin inneemt. Vervolgens

16  EHRM 23 oktober 1996, NJ 1998. 343 (LEVAGES PRESTATIC)NS SERVICES/FRANKRUK).
17   EHRM 13 juli 1995. Serie A, vol. 323. NJ 1996.544 m.nt. EJD (MII.OSLAVSKY/VERENIGD KONINK-

RUK).
18 Lord Aldington  zou  in  1945 als brigadegeneraal  in het in Oostenrijk gelegerde Britse leger hebben

bewerkstelligd dat ca. 70.000 kozakken en Joegoslavische vluchtelingen werden overgedragen aan
de Russische troepen. wetende dat deze vluchtelingen op brute wijze zouden worden vermoord.
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onderzoekt het Hof of de eis van zekerheidstelling een legitiem doel diende, welke vraag
bevestigend wordt beantwoord. Met het stellen van deze voorwaarde werd beoogd Lord Alding-
ton te beschermen tegen een niet te verhalen rekening voor de proceskosten in hoger beroep
indien appellant de zaak zou verliezen. Het Hof hecht hierbij veel waarde aan het oordeel van
de Court of Appeal bij het vaststellen van de zekerheidstelling" dat Miloslavsky bij het instellen
van zijn hoger beroep 'had failed to show real and substantial grounds for his appeal, both on
liability and on damages' en dat volgens vast gebruik de eis van zekerheidstelling niet of zeer
terughoudend werd gehanteerd indien het apptleen redelijke kans van slagen had. 1n aanmerking
genomen dat Miloslavsky in eerste aanleg 'enjoyed full access to court' en hij kennelijk geen
realistische appalgronden naar voren had kunnen brengen. kwam het Hof tot de slotsom dat
er geen sprake was van een ontoelaatbare inbreuk op het recht tot toegang tot de (app81)rechter.

In deze zaak deed zich overigens nog een ander probleem voor, dat wel leidde tot een
veroordeling van het Verenigd Koninkrijk. In het Engelse procesrecht werden juryuitspraken
zeer terughoudend getoetst, zowel wat betreft de beoordeling van het bewijsmateriaal als de
vaststelling van de schadevergoeding. De appelrechter had ten tijde van zijn uitspraak niet de
bevoegdheid  het j uryoordeel te vernietigen enkel omdat de schadevergoeding excessief  was.
Alleen wanneer de schadevergoeding zo onredelijk was dat de beslissing 'must have been arrived

·-   2{1at capriciously, unconscionably or irrationally', was vernietiging van die beslissing mogelijk
Dit gebrek aan 'adequate and effective safeguards against a disproportionately large award'
leidde wei tot een schending van artikel 10 EVRM.

Waar het eisen van zekerheidstelling voor de proceskosten als zodanig geen ontoelaat-
bare inbreuk op het recht van toegang tot de appa-of cassatierechter oplevert, geldt
datzelfde voor de mogelijkheid om appellant een boete op te leggen voor het instellen
van een rechtsmiddel, wanneer dat als misbruik van (proces)recht wordt gezien. Dat
is althans het oordeel van de Europese Commissie voor de rechten van de mens in
een aantal zaken: een Italiaanse strafzaak waarin de Corte di Cassazione appellant
een boete oplegde van 500.000 Lire, een Franse bestuursrechtelijke zaak waarin de
Conseil d'Etat een boete oplegde van FF 5.000 en een Franse civiele zaak waarin
het cassatieberoep eindigde in een afwijzing alsmede een boete van FF 15.000 wegens
recours abusif" In alle zaken overwoog de Commissie dat de mogelijkheid van
het opleggen van een boete wegens het misbruik maken van rechtsmiddelen in tal
van landen van de Raad van Europa aanvaard is. Het doel daarvan is het voorkomen
van verstopping van de rechtsgang door lichtzinnige rechtszoekenden. Dat laat uiteraard
onverlet dat die boete niet zodanig hoog mag zijn dat een rechtszoekende daardoor
wordt afgeschrikt om gebruik te maken van een door de wet opengesteld rechtsmiddel.

19  De behandeling van deze prealabele kwestie nam maar liefst zes dagen in beslag.
20 Eerst sinds een wetswijziging van 1 februari 1991 heeft de Court of Appeal de bevoegdheid een

schadevergoeding die als excessief of inadequaat wordt beschouwd terzijde te stellen en zelf een
nieuwe beslissing te nemen. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de mogelijkheden en onmoge-
lijkheden in het Engelse hoger beroep.

21    Resp. ECRM 9 mei 1994, zaaknr. 15384/89 (G.L./ITALIE). ECRM 2 juli  1992. nr. 12275/86 (LEs
TRAVEAUX DU MIDI/FRANKRIJK) en ECRM 2 juli  1991, nr. 13487/88 (RIO/FRANKRIJK). In § 7.9
komt dit onderwerp terug.
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031 Een voorbeeld van beperking van toegang tot de cassatierechter levert de zaak
..

LEVAGES PRESTATIONS SERVICES/ FRANKRIJK op.-- In strijd met de wettelijke regeling
had Levages verzuimd een afschrift van de te bestrijden tussenvonnissen aan de
cassatierechter over te leggen, waarop hij niet-ontvankelijk werd verklaard. De klacht
dat hiermee artikel 6 EVRM is geschonden, wordt afgewezen. Een procedure waarin
alleen rechtsvragen aan de orde komen mag strikter worden gereguleerd. waarbij ook
veel gewicht toekomt aan de omstandigheid dat Levages voorafgaande aan het cassatie-

beroep reeds een rechtsgang in twee instanties had doorlopen, die ieder voor zich
voldeden aan de waarborgen van artikel 6.

In een dissenting opinion vragen drie leden van het Hof zich - m.i, terecht - af
of de niet-ontvankelijkverklaring (drie jaren na het instellen van het cassatieberoep)

als gevolg van een formeel verzuim als het onderhavige wel proportioneel is, mede
gezien het feit dat de griffier van de lagere instantie het procesdossier (met inbegrip
van het desbetreffende tussenvonnis) naar de cassatierechter stuurt en ook gezien het

feit dat de Cour de Cassation de verzoekende partij op simpele wijze op het - voor
eenvoudig herstel vatbare - verzuim had kunnen attenderen. Een deformaliseringsten-
dens als in Nederland had, in ieder geval op dat moment, bij de hoogste Franse rechter
kennelijk nog geen voet aan de grond gekregen.13 Het is opmerkelijk dat het Europese

Hof, dat toch veel waarde hecht aan toegang tot de rechter, niet in meerderheid deze

dissenting opinion is gevolgd.
Wanneer het hoger beroep wordt onderworpen aan nationaalrechtelijke ontvanke-

lijkheidsvoorwaarden kan artikel 6 EVRM geen escape bieden wanneer aan die
voorwaarden niet is voldaan,34 maar een rechtsmiddeltermijn mag niet zo kort zijn
en zo stringent worden toegepast dat daardoor de feitelijke toegang tot de appdlrechter
in het gedrang komt.

25

Het Amerikaanse recht

032  In het Amerikaanse recht is vergelijkbare rechtspraak te vinden. Er is geen

algemeen rechtsbeginsel of een constitutionele waarborg waaraan partijen het recht

22     EHRM 23 oktober  1996.  NJ   1998.  343  (LEVAGES PRESTATIONS SERVICES/ FRANKRUK).

23   Vgl. HR 16 november 2001, RvdW 184 - LJN: AG 7741. HR 25 januari 2002, NJ 2002. 119 en
HR 31 mei 2002, NJ 2003, 357 (SABAI/ROTTERDAM). In de eerste helft van de twintigste eeuw werd
ook in Nederland herhaaldelijk verzoeker tot cassatie niet-ontvankelijk verklaard wegens het niet

overleggen van een afschrift van de bestreden uitspraak (artikel 409 oud Rv): HR 8 juni 1917. W
10 180 en HR 28 maart 1919. W 10 439: Star Busmann/Rutten 1972. p. 14.

24   Vgl. HR 17 november 1989, NJ 1990,496 m.nt. JBMV, waarin door een cumulatie van fouten van
rechtbank en griffie te laat apptl werd ingesteld, maar de Hoge Raad onverbiddelijk was. Inmiddels
is deze rechtspraak gelukkig achterhaald; HR 28 november 2003, JBPr 2004,17 m.nt. E. Gras: RvdW
180. Een voorbode hiervan vormen HR 13 juli 2001. NJ 2001. 513 (VAN EKELENBURG/MR MULLER
QQ), HR 23 mei 1997. NJ 1997,530 (A/DEN HAAG) en HR 1 juli 1997. NJ 1997,652.

25  EHRM 28 oktober 1998, 28090/95. Reports 1998-VIII (PEREZ DE RADA CAVANILLES/SPANJE).
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kunnen ontlenen na een tegenvallend vonnis een hogere rechter te adieren.26 Het
is aan de wetgever om al dan niet hoger beroep open te stellen tegen rechterlijke
uitspraken. Indien echter de wet voorziet in de mogelijkheid van hoger beroep. dan
mag dat recht niet op onredelijke wijze worden gefrustreerd. Dat was de inzet van
de (straf)zaak GRIFFIN v. ILLINOIS. 27

Griffin was veroordeeld wegens een gewapende overval en ging in appbl. Het hoger beroep
in de Verenigde Staten omvat geen nieuwe behandeling van de zaak, maar slechts een controle
op de rechtsgang in eerste aanleg. Dat gebeurt mede aan de hand van het proces-verbaal van
de zitting, waarin alle gebeurtenissen tijdens de behandeling zijn vermeld. Een dergelijk proces-
verbaal is dan ook onmisbaar en moet door appellant worden overgelegd. Partijen moeten echter
in iedere zaak de griffier verzoeken het proces-verbaal uit te werken en daarvoor wordt de
rekening gepresenteerd (alleen indien de doodstraf is opgelegd werd in Illinois het transcript
kosteloos verstrekt). Griffin kon die rekening niet betalen en was derhalve niet in staat het hoger
beroep door te zetten. Dat kon niet door de constitutionele beugel volgens de Supreme Court.
Indien de wetgever hoger beroep open stelt, moeten alle rechtszoekenden op gelijke voet van
die mogelijkheid gebruik kunnen maken, onafhankelijk van hun financiele positie: 'There can
be no equal justice where the kind of trial a man gets depends on the amount of money he has',
aldus Mr Justice Clark.

lets vergelijkbaars was er aan de hand in de zaak LINDSEY v. NORMET.'M Lindsey was
de huur opgezegd, waartegen zij opkwam bij de rechter. Zij verloor de zaak en wilde hoger
beroep instellen. Een bijzondere wet in Oregon verlangde echter dat in huurgeschillen appellant,
naast de gebruikelijke zekerheidstelling voor de kosten in api)81. zekerheid stelde voor een
bedrag, equivalent aan tweemaal de huurprijs gedurende de periode dat het hoger beroep
aanhangig was, welke zekerheidstelling bij verlies zou toevallen aan de verhuurder, dit om
misbruik van het app8lrecht tegen te gaan. De Supreme Court achtte deze voorwaarde in strijd
met het beginsel van gelijke behandeling, nu appellanten in andere zaken niet een dergelijke
vdrgaande zekerheid hoefden te stellen en het bovendien een onoverkomelijke drempel opwierp
voor huurders met een laag inkomen. Deze wettelijke bepaling werd dan ook als strijdig met
de grondwet terzijde gesteld.

Opvallend is overigens weI dat telkens de desbetreffende wetsbepaling die de facto
de toegang tot apptlrechter belemmert, ongrondwettelijk wordt geoordeeld wegens
strijd met de Equal Protection Clause van het veertiende Amendment en niet of niet
uitsluitend wegens strijd met de Due Process Clause. Ik ga daar verder niet op in.

26   McKANE v. DuRSTON.  153 U.S. 684 (1894) (strafzaak); MLB v. J. 519 U.S.  102 (1996) (civiele
zaak); OHIO v. AKRON, 281  U.S. 74: 'the right of appeal is not substantial to due process, provided
that due process has already been accorded in the tribunal of first instance' (belastingzaak). Zie ook
D.J. Meador & J.S. Bernstein 1994, p. 59.

27   GRIFFIN V. ILLINOIS, 351 U.S. 12 ( 1956).In gelijke zin RINAI.DI V. YEAGER, 384 U.S. 305 (1966),
waar de door de Staat voorgeschoten kosten voor het transcript werden verhaald op gedetineerden
door inhouding van hun loon (20 cent per dag), maar niet op degenen aan wie een voorwaardelijke
straf of een geldboete was opgelegd. Dat was een ongerechtvaardigde discriminatoire behandeling.

28  LINDSEY v. NORMEr. 405 U.S. 56 (1972).
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2.4     De procesgang in de rechtsmiddelinstantie

033 'The Convention does not. it is true. compel the Contracting States to set up
courts of appeal or of cassation. Nevertheless, a State which does institute such courts
is required to ensure that persons amenable to the law shall enjoy before these courts
the fundamental guarantees contained in Article 6', aldus  het  Hof in de Delcourt-
zaak.24 Men zou verwachten dat die rechtsmiddelinstanties op zichzelf beschouwd
dan ook moeten voldoen aan alle waarborgen voor een fair trial. voortvloeiend uit
artikel 6 EVRM. zoals die bepaling wordt uitgelegd in de jurisprudentie. Dat is echter
niet zonder meer het geval. Bij de bespreking van de jurisprudentie op dit punt zal
ik ook aandacht besteden aan strafrechtelijke casus die het Hof tot een uitspraak
hebben gebracht met betrekking tot de rechtsgang bij de hogere rechter omdat het,
waar het gaat om de essentie van het instituut hoger beroep, niet wezenlijk verschil

maakt of het gaat om een civiele dan wel een strafrechtelijke procedure, zij het dat
in strafzaken de lat doorgaans iets hoger wordt gelegd. Verder beperk ik mij in dit
verband niet tot de app8lrechtspraak, maar zullen ook cassatieprocedures aan de orde
komen. Ook zullen voorbeelden uit de jurisprudentie betreffende administratieve en
tuchtrechtelijke procedures de revue passeren. 3()

034    Bij de vraag of de rechtsgang bij de hogere rechter voldoet aan de waarborgen
van artikel 6 EVRM wordt veel belang toegekend aan het nationale rechtssysteem,
de positie die het desbetreffende rechtsmiddel daar inneemt en de taak die aan de
hogere rechter is toegekend. Het gaat altijd om de waardering van de procesgang als

geheel. Een voorbeeld voor de bijzondere positie van het hoger beroep is de zaak
MONNELL & MORRIS/VERENIGD KONINKRUK. 3I

Monnell en Morris waren strafrechtelijk veroordeeld door de Crown Court. Beiden verzochten
verlof van de appdlrechter om in hoger beroep te mogen gaan tegen deze veroordelingen. Het
verzoek werd afgewezen zonder dat verzoekers werden gehoord en niet alleen dat. Bepaald
werd bovendien dat een deel van de periode die beide mannen in voorlopige hechtenis hadden
doorgebracht gedurende de behandeling van het verzoek tot appalverlof niet meetelde als deel
van de opgelegde gevangenisstraf, omdat het verzoek in beide gevallen kansloos was en beide
veroordeelden deze procedure tegen beter weten in (en tegen het advies van hun advocaat)
hadden doorgezet en aldus de tijd van het hof hadden verspild. Dit vormt de inzet van hun klacht

in Straatsburg.

Het Hof stelt voorop dat de strafrechtelijke procedure in zijn geheel moet worden
bezien. Gelet op de beperkte reikwijdte van de verlofprocedure (er vindt geen nieuw

feitelijk onderzoek plaats, de aangevoerde beroepsgronden worden marginaal getoetst)
en gezien het feit dat beide veroordeelden in eerste aanleg een procedure hadden

29   EHRM 17 januari 1970, Serie A. vol. 11 (DEI.COLIRT/BEI.GIF).
30  Zie ook R.J.G.M. Widdershoven e.a. 2001. § 2.3.4 voor het bestuursrecht.
31   EHRM 2 maart 1987. Serie A. vol. 115. NJ 1991. 165 m.nt. EAA (MONNELI. & MORRIS/VERENIGD

KONINKRIJK). De klacht over schending van artikel 5 lid 1 EVRM laat ik buiten beschouwing.
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'genoten' die volledig voldeed aan de eisen van een fair trial, leverde het ontbreken
van een mondelinge behandeling, normaliter 66n van de wezenskenmerken van de

3.fair trial en zeker in een strafprocedure - in dit geval geen schending op van artikel
6 EVRM. Ook de omstandigheid dat the Court of Appeal verordonneerde dat een
deel van de tijd die was gemoeid met de behandeling van het leave to appeal niet
zou meetellen bij de opgelegde gevangenisstraf (waardoor hun detentie de facto werd
verlengd met 28 respectievelijk 56 dagen) bracht het Hof niet tot een ander oordeel.

Het Hof houdt hier duidelijk rekening met de bijzondere functie en positie van
het hoger beroep in het Engelse (straf)recht. Waar in continentale stelsels hoger beroep
en eventueel beroep in cassatie een - uit rechtssystematisch oogpunt - normaal en
vanzelfsprekend onderdeel van de procedure vormen en uit dien hoofde doorgaans
ook een schorsende werking hebben, is in het Engelse systeem berechting in 66n
instantie het uitgangspunt en vormt hoger beroep de uitzondering.11 Ik vestig  er  de

aandacht op dat het Hof er zonder meer van uitgaat dat de onderhavige leave to appeal
procedure deel uitmaakt van de 'determination of any criminal charge' en dat artikel  6
dus van toepassing is ook op de gang van zaken tijdens die verlofprocedure. Het Hof
verwijst daartoe  naar zijn beslissing in de Delcourt-zaak ('A criminal charge  is  not
really 'determined' as long as the verdict of acquittal or conviction has not become
final. Criminal proceedings form an entity and must, in the ordinary way, terminate
in an enforceable decision'34). Dit wordt betwist in de dissenting opinion van Gersing,
die er op wijst dat het slechts gaat om een 'voorportaal' en dat de verlofprocedure
op zichzelf nooit kan leiden tot een wijziging van het vonnis van de eerste rechter.
Dat moge op zichzelf juist zijn, maar de verlofprocedure is wel een noodzakelijk
voorportaal voor een ieder die het vonnis wil bestrijden ten overstaan van de apptlrech-
ter. Zonder verlof geen apI)81 en dus geen kans op vernietiging van de veroordeling.
Het lijkt me daarom juist dat ook een dergelijke noodzakelijke v66rprocedure onder
het bereik van artikel 6 EVRM wordt gebracht.

035 De vraag of een mondelinge behandeling noodzakelijk is staat ook centraal in
de zaak HELMERS/ZWEDEN. 35

Helmers maakte bezwaar tegen het feit dat hij niet was benoemd in een universitaire functie;
volgens hem was er sprake van discriminatie en vooringenomenheid aan de zijde van de
benoemingscommissie. Op zijn verzoek werd een onderzoekscommissie ingesteld. In de bevindin-
gen van deze commissie was Helmers zeer teleurgesteld en hij deed aangifte wegens smaad
en belediging tegen enkele leden van deze commissie. Toen justitie weigerde een strafvervolging
in te stellen, deed hij dat zelf als particulier. Bovendien vroeg hij in die strafzaak als beledigde
partij een civiele schadevergoeding. In eerste aanleg werden de beklaagden vrijgesproken; hoewel

32     Zie  ook  EHRM 12 februari   1985.  NJ  1986, 685 (COLOZZA) waarnaar  het  Hof ook zelf verwijst.
33  In hoofdstuk 6 kom ik terug op deze verschillen.
34     EHRM 17 januari 1970, Serie A, vol.  11,  §  25 (DELCOURT/BELGIE). Dit betrof echter een procedure

in een continentaalrechtelijk rechtssysteem.
35  EHRM 29 oktober 1991, Serie A, vol. 212-a. 11826/85. NJCM-bulletin 17-2 (1992) (HELMERs/

ZWEDEN).
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het rapport opmerkingen bevatte die objectief konden worden aangemerkt als smaad, was er

geen sprake van opzet of van bewust afgelegde valse verklaringen. Het door Helmers ingestelde
hoger beroep werd zonder mondelinge behandeling verworpen en een verzoek daartegen cassatie

te mogen instellen werd afgewezen.

Mondelinge behandeling van de zaak is traditioneel van groot belang bij de toepassing
van artikel 6 EVRM. Een dergelijke behandeling had plaatsgevonden in eerste aanleg.
Of zulks dan ook in apptl moet plaatsvinden, hangt af van diverse factoren, zoals

de aard van het hoger beroep, de reikwijdte van de taak van de app8lrechter en de

wijze waarop de belangen van betrokkene daadwerkelijk voor het voetlicht zijn
gebracht in de appalinstantie. Het belang van openbare behandeling moet worden
afgewogen tegen andere belangen, zoals berechting binnen redelijke termijn. het belang

van een efficiente afdoening van zaken bij de desbetreffende instantie. 'Provided a
public hearing has been held at first instance, the absence of such a hearing before
a second or third instance may accordingly be justified by the special features of the

proceedings at issue. Thus, leave-to-appeal proceedings and proceedings involving
only questions of law, as opposed to questions of fact, may comply with the require-
ments of Article 6, although the appellant was not given an opportunity of being heard
in  person  by the appeal or cassation court.'

Helmers had echter in zijn beroepschrift wezenlijke punten aan de orde gesteld
die deels betrekking hadden op de relevante feiten. Voor een deel zouden die feiten
voor het eerst in hoger beroep aan de orde komen, omdat de klacht tegen 6dn van
de beklaagden reeds op juridische gronden was verworpen waardoor de eerste rechter
die feiten niet verder had onderzocht. Mede in aanmerking genomen dat de uitkomst
van groot belang was voor Helmers' carribre en professionele reputatie, was er onvol-
doende rechtvaardiging voor het achterwege blijven van een mondelinge behandeling
waarop alle bewijsmiddelen, inclusief de verklaringen van Helmers en beide beklaag-
den, aan de orde zouden komen, aldus het Hof.

036 De mondelinge behandeling in hoger beroep vormde eveneens de inzet van de
zaak EKBATANI/ZWEDEN.16

Ekbatani was in eerste aanleg veroordeeld tot een boete van Kr 600 wegens bedreiging, hetgeen

hij ontkende. Hij stelde hoger beroep in en verzocht een getuige te doen horen over de geloof-
waardigheid van de klager. Het gerechtshof besloot echter dat een mondelinge behandeling niet
noodzakelijk was en kwam op grond van onderzoek van het dossier tot een bekrachtiging van
het vonnis. Van belang is nog dat, nu alleen Ekbatani appdl had ingesteld, het hof niet bevoegd
was een hogere straf op te leggen. Het cassatieberoep werd verworpen, waarop Ekbatani zijn
heil zocht in Straatsburg.

De inzet van deze procedure is duidelijk: mocht het gerechtshof komen tot bekrachti-
ging van het veroordelend vonnis zonder de verdachte te horen? Het Europese Hof

36  EHRM 26 mei 1988 Serie A. vol. 134, 10563/83. NJ 1991,798 (EKBATANI/ZWEDEN).
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stelt ook hier onder verwijzing naar de zaak MONNELL & MORRIS voorop dat artikel
6 EVRM niet is uitgewerkt bij de uitspraak in eerste aanleg, maar doorwerkt in
eventuele volgende instanties, waarbij echter wel rekening moet worden gehouden
met het rechtssysteem in zijn geheel en de plaats die het appal daarbij inneemt. In
de onderhavige zaak vond een nieuw onderzoek plaats naar de feiten en het recht,
met name naar de vraag of Ekbatani al dan niet schuldig was aan het hem ten laste
gelegde. Die vraag kon niet worden beantwoord zonder een rechtstreekse waardering
van het bewijsmateriaal, waarbij dan met name de verklaringen van verdachte zelf
en van degene die aangifte had gedaan van belang waren. In die omstandigheden was
een mondelinge behandeling onontbeerlijk voor een fair trial, aldus het Hof. Dat de
appblrechter daarbij niet een zwaardere straf mocht opleggen dan de eerste rechter
had gedaan. doet daar niet aan af, nu het, waar de verdachte het telastegelegde feit
ontkende, nog steeds ging om de vraag naar schuld of onschuld.

037 Iets dergelijks was ook aan de orde in de Oostenrijkse zaak van een ontspoorde
Oostenrijkse rechter: KREMZOW/OOSTENRIJK. 37

Door de jury schuldig bevonden aan moord en vuurwapenbezit (overigens zonder dat de jury
een motief voor de moord had kunnen vaststellen), werd Kremzow veroordeeld tot een gevange-
nisstraf van 20 jaren, te ondergaan  in een inrichting voor geestelijk gestoorde criminelen. Omdat
de rechtsgang volgens hem niet fair was geweest en hem het recht was ontzegd zichzelf te
verdedigen (hem was wel een advocaat toegevoegd), diende hij een Nichtigkeitsklage (plea
of nutlity) in bij het Oberste Gerichtshof. Dit kan worden gezien als een soort cassatie, waarbij
alleen wordt onderzocht of de rechtsgang aan de wettelijke eisen voldeed. Tegelijkertijd ging
de officier van justitie in beroep tegen de opgelegde straf; hij had immers levenslang geeist
en wilde die eis ook toegewezen zien. Dit hoger beroep werd aangebracht bij hetzelfde Oberste
Gerichtshof en beide zaken zouden gezamenlijk worden behandeld. Er is verder nog sprake
van een conclusie van de advocaat-generaal bij het Oberste Gerichtshof die niet tijdig zou zijn
toegestuurd aan de verdachte alsmede een conceptvonnis dat al vddr de zitting was opgesteld
door een rechter-rapporteur, maar die aspecten laat ik verder buiten beschouwing.

Kremzow had verzocht aanwezig te mogen zijn bij de behandeling van zijn Nichtigkeitsk/age,
maar ingevolge de Oostenrijkse wetgeving was dat een gedetineerde verdachte niet toegestaan.
hij kon zich alleen laten vertegenwoordigen door een advocaat, hetgeen overigens ook gebeurde.
Hij had daarentegen wel het recht aanwezig te zijn bij de behandeling van het door de officier
van justitie ingestelde hoger beroep, maar als gedetineerde had hij daar uitdrukkelijk om moeten
verzoeken, hetgeen hij had verzuimd. Had hij dat wel gedaan, dan had hij ook de - gelijktijdige -
behandeling van zijn Nichtigkeitsklage kunnen bijwonen.

Uiteindelijk werd de Nichtigkeitskiage Van Kremzow verworpen. De officier van justitie
had meer succes: de gevangenisstraf van 20 jaren werd omgezet in levenslang. te ondergaan
in een reguliere gevangenis. Het Oberste Gerichtshof slaagde er namelijk wel in het motief
vast te stellen: het verhullen van financiele malversaties, hetgeen een extra strafverzwarende
omstandigheid was waarmee in eerste aanleg onvoldoende rekening was gehouden. De klachten

37  EHRM 21 september 1993. Serie A, vol. 268-B, 12350/86: NJ 1994. 358 m.nt. Kn ( KREMZOW/
OOSTENRIJK).
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die Kremzow nu in Straatsburg aanvoert laten zich raden: ten onrechte is hem het recht ontzegd
bij de mondelinge behandeling door het Oberste Gerichtshof aanwezig te zijn.

Het Hof geeft. als gebruikelijk, enkele algemene beschouwingen over de reikwijdte
van artikel 6, toegespitst op rechtsmiddelinstanties. Onderscheid moet worden gemaakt
tussen enerzijds de Nic·htigkeitsk/age ('cassatieberoep') van Kremzow en anderzijds
het hoger beroep van de officier van justitie omdat beide rechtsmiddelen niet dezelfde

strekking hebben. Dat is bijvoorbeeld van invloed op het recht om bij de behandeling
aanwezig te zijn. Bij een cassatieberoep, waar alleen rechtsvragen aan de orde komen.

mag het aanwezigheidsrecht worden ingeperkt, nu Kremzow daarbij werd vertegen-
woordigd door een advocaat.1 Voor de appelprocedure is dat anders; daar ging het

juist om de vragen of de straf moest worden verhoogd naar levenslang en of die straf
moest worden tenuitvoergelegd in een reguliere gevangenis dan wel in een instituut
voor geestesgestoorde delinquenten. Waar het gaat om een waardering van de persoon-

lijkheid van de verdachte en zijn geestestoestand. is het essentieel dat de verdachte

aanwezig is bij de behandeling en daaraan kan deelnemen. De staat had hem daartoe

eigener beweging in de gelegenheid moeten stellen. In zoverre was er dus wel schen-

ding van artikel 6 EVRM.

Tussenconclusie

038 De rechtspraak over de reikwijdte van artikel 6 EVRM ten aanzien van proce-
dures voor een hogere rechter is nogal casurstisch, zoals annotator Knigge opmerkt
onder het arrest inzake Kremzow. Dat is ook te begrijpen, waar het Hof zich soms
in het mijnenveld van nationaal procesrecht moet begeven. Voor de toepassing van
artikel 6 EVRM wordt de procesgang in zijn geheel beschouwd. De rechtsstelsels
in de Lidstaten kunnen erg divers zijn (met name het anglosaksische systeem wijkt
beduidend af van de continentale opvattingen) zodat het Hof het zich niet gemakkelijk
maakt door de concrete invulling van de reikwijdte van artikel 6 EVRM sterk afhanke-
lijk te maken van de nationale processuele eigenaardigheden van de lidstaten.

Indien in eerste aanleg volledig is voldaan aan de waarborgen van artikel 6 EVRM,
kan in hoger beroep met minder genoegen worden genomen. Hoeval minder, is onder

meer afhankelijk van de beslissingscompetentie van de hogere rechter. Volstaat die

hogere rechter met een beoordeling van het vonnis en de procesgang in eerste aanleg
aan de hand van door betrokkene te formuleren concrete klachten, zonder daadwerke-

lijk te treden in een beoordeling van de feiten, dan kan een mondelinge behandeling
achterwege blijven (MONELL & MORRIS). Is de api,elrechter daartegen weI belast met

de herbeoordeling van de essentiele kwesties in een zaak (bijv. schuld of onschuld),
dan heeft betrokkene wel aanspraak op een mondelinge behandeling (EKBATANI,
HELMERS). Datzelfde geldt indien de appdlrechter beslissingen kan nemen die in hoge

38    In gelijke zin EHRM 22 februari 1984, Serie A. vol. 74, 8209/78 ( SETTER/Zwl-rsERLAND) en EHRM
8 december 1983. Serie A. vol. 72. 8273/78 (AXEN/DUITSLAND).
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mate nadelig zijn voor betrokkene. zoals een substantiele strafverzwaring (KREMZOW
voorzover betreffende het strafmaatappel van de officier van justitie).

Voor de procedure voor de cassatierechter wordt met name de hoorplicht ernstig
afgezwakt. In beginsel is het toelaatbaar te beslissen zonder betrokkene zelf in een
mondelinge behandeling te horen, indien het college geen rechtsmacht heeft ten aanzien
van de feiten en het beroep alleen betrekking heeft op rechtsvragen (KREMZOW
voorzover betreffende de Nichtigkeitsklage van verdachte, SUTrER en AXEL).

Dit alles levert een wat paradoxale situatie op, zoals ook Morenilla opmerkt in
een dissenting opinion in de zaak Helmers. Een lidstaat die ruimhartig voorziet in
rechtsmiddelen met ruime bevoegdheden voor de apptlrechter is eerder aansprakelijk
voor schendingen van artikel 6 EVRM dan een lidstaat die geen rechtsmiddelen open
stelt of alleen rechtsmiddelen met een beperkte strekking. Alsdan worden de uit
artikel 6 EVRM voortvloeiende eisen voor de rechtsgang in appal of cassatie -
aanzienlijk - afgezwakt. Toch is deze 'paradoxale situatie' niet onlogisch. Hoe meer
de procesgang in de appBlinstantie lijkt op die in eerste aanleg en hoe meer de moge-
lijkheden in appal lijken op die in eerste aanleg (dus, met andere woorden, hoe meer
de procesgang in eerste aanleg wordt overgedaan in hoger beroep), des te meer gelden
ook de regels voor een fair trial. die primair zijn geschreven voor de eerste aanleg
(DE CUBBER), in hoger beroep.

2.5 De rechtsgang in zijn geheel beschouwd

039   Hiervddr is onderzocht wat de invloed is van artikel 6 EVRM op de toegang
tot en de rechtsgang bij de hogere rechter. Die hogere rechter zit echter niet op een
eiland; het hoger beroep en cassatieberoep vormen een onderdeel van de procesgang
die als Edn geheel moet worden gezien. In deze paragraaf komt aan de orde de invloed
van artikel 6 EVRM op die 'Instanzenzug' als zodanig. Is het voldoende wanneer
Edn onderdeel van de rechtsgang voldoet aan de waarborgen, kunnen defecten in de
procedure in 6dn instantie worden gecompenseerd in de procedure voor een andere
instantie?

De meeste rechtsstelsels kennen een piramidale opbouw van hun rechtspleging
lagere rechters, hogere rechters en een hoogste rechter. Daarnaast zijn er ook tal van
bijzondere, door de overheid ingestelde colleges die met enigerlei vorm van (semi-)-
rechtspraak zijn belast. Te denken valt aan bestuursorganen die een bestuursbesluit
kunnen toetsen op een veelvoud van (rechtmatigheids- en doelmatigheids)gronden.
Ook zijn in dit verband van belang tuchtcolleges die een semi-overheidstaak kunnen
vervullen. Soms staat deze tuchtrechtspraak volledig op zichzelf, soms is ze gedeeltelijk
geYntegreerd in de reguliere rechtspleging. Voorbeeld van dat laatste is het medische
tuchtrecht zoals dat tot 1 december 1997 in Nederland heeft gegolden: in eerste aanleg
werd een tuchtzaak behandeld door een medisch tuchtcollege, waarna hoger beroep

open stond bij hetzij het Centraal Medisch Tuchtcollege, hetzij het gerechtshof,
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afhankelijk  van de sanctie  die in eerste aanleg was opgelegd. 1  Hoe ver reikt artikel
6 EVRM ten aanzien van de procesgang in zijn geheel in deze gerechtelijke dan wel
semi-gerechtelijke instanties? Twee situaties zijn te onderscheiden: de gewone rechts-

pleging en andere rechtspleging.

2.5.1 De ge\,·one rechtspleging

040  Allereerst de gewone rechtspleging, in de Nederlandse context: rechtbank,
gerechtshof en Hoge Raad. Al deze instanties zijn gerechtelijke instanties die zich
bezig houden met de vaststelling van burgerlijke rechten en plichten dan wel de
gegrondheid van een strafvervolging (met inbegrip van administratieve en fiscale
rechtspraak, voorzover gezegd kan worden dat in een dergelijke procedure wordt
geoordeeld over burgerlijke rechten en verplichtingen of de gegrondheid van een
strafvervolging, bijv. een administratieve of fiscale boete*1). In beginsel moet de
rechtsgang in al deze instanties voldoen aan de waarborgen die artikel 6 EVRM
dienaangaande eist. In beginsel, want er zijn uitzonderingen denkbaar. Verzuimen
die een schending van deze bepaling opleveren, kunnen onder omstandigheden worden
hersteld in een volgende instantie. Onder meer in de zaak DE CUBBER/BELGLE" heeft
het Hof zich hierover uitgelaten.

Mr. P. had als onderzoeksrechter instructiemaatregelen gelast tegen De Cubber, die werd verdacht
van autodiefstal en verschillende gevallen van valsheid in geschrifte. Een tijd later werd de
strafzaak behandeld door een strafkamer waarin diezelfde mr. P. zitting had. Ik ga verder niet

in op alle problemen en aspecten van de eis van 'impartiality', zoals die door het Hof wordt

toegepast, maar volsta met te vermelden dat het Hof erkende dat naar de objectieve maatstaf
de onpartijdigheid van de rechtbank verdachte twijfelachtig kon voorkomen. Daarmee voldeed
de rechter in eerste instantie dus niet aan artikel 6 EVRM. Vervolgens kwam een verweer van
de Belgische regering aan de orde, die stelde dat een eventueel verzuim in eerste aanleg dan
toch wei was hersteld door de tweede aanleg, nu verdachte geen argwaan had geuit jegens de

onpartijdigheid van de leden van het Hof van Beroep.

Artikel 6 lid 1 EVRM ziet primair op de rechtsgang in eerste aanleg, zo begint het
Hof. De fundamentele waarborgen van deze bepaling moeten weliswaar ook worden

gerespecteerd in een volgende instantie, zo die bestaat, maar dat wil niet zeggen dat
de eerste aanleg dan water bij de wijn kan doen:  ' ( . . . )i t does not follow that the lower
courts do not have to provide the required guarantees. Such a result would be at
variance with the intention underlying the creation of several levels of courts, namely
to  reinforce the protection afforded to litigants.' Dat neemt echter  niet  weg  dat  een

39   Zie voor het nieuwe tuchtrecht o.m. J.J.R. Bakker 2000 en W.R. Kastelein 2000.
40  Zie bijv. EHRM 21 februari 1984. Serie A vol. 73, NJ 1988, 937. AA 1985 p. 145 m.nt. AHJS

(OZTURK) en HR 19 juni 1985, NJ 1986, 104: AA 1986, p. 229/623: BNB 1986.29: AB 1986,104:
FED  1985. 644 (ZWARTRUDERS-ARREST) en EHRM 24 februari 1994, Serie A vol.  284. NJ  1994.
496 m.nt. EAA (BENDENOUN/FRANKRIJK) over de fiscale boete.

41   EHRM 26 oktober 1984, Serie A vol. 86, NJ 1988,744 m.nt. EAA (DE CUBBER/BE!.GTE).
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eventuele schending van deze verdragsnorm in eerste instantie kan worden gerepareerd
in de tweede aanleg. Dat is precies waarom artikel 26 EVRMg voorschrijft dat eerst
de nationale rechtsmiddelen moeten worden uitgeput zodat de gerechtelijke instanties
van de desbetreffende staat in de gelegenheid zijn zelf de verdragsschending te
redresseren, vooraleer men zich tot het Hof kan wenden. Dit is ook vaste rechtspraak
van de Hoge Raad.

Herhaaldelijk heeft de Hoge Raad geoordeeld dat verdragsschendingen in eerste aanleg kunnen
worden geheeld door een behandeling in hoger beroep die wei aim de eisen van artikel 6 EVRM
voldoet.41 Zelfs wanneer in eerste aanleg een flagrante schending van de eisen van een fair
trial, bijvoorbeeld schending van de eis van hoor en wederhoor heeft plaatsgehad, is dat voor
de Hoge Raad geen aanleiding af te wijken van zijn beleid dat de apptlrechter de zaak niet
mag terugwijzen, nu er geen - absoluut - recht op twee instanties bestaat.44 Er kunnen minst-
genomen vraagtekens worden gezet bij dit beleid. Bij een dergelijk ernstige schending is die
instantie, zo zou je kunnen zeggen, vanuit verdragsrechtelijk standpunt gezien verloren gegaan.
Proceseconomie en de wens om vertragingen in de afhandeling van de zaak zoveel mogelijk
te voorkomen staan echter in de weg aan het terugwijzen van de zaak naar de eerste aanleg.
Dat is op zichzelf wel begrijpelijk, maar het plaatst het uitgangspunt van behandeling in twee
feitelijke instanties wel in een ander daglicht. Ras merkt dan ook op dat deze regel van de Hoge
Raad, die voortvloeit uit de devolutieve werking van het hoger beroep, op gespannen voet staat
met het beginsel van twee instanties, maar is van mening dat het een gerechtvaardigde inbreuk
op het twee-instanties-beginsel is.+' Ik betwijfel of dat in alle gevallen een gerechtvaardigde
inbreuk is.

In de zaak DE CUBBER waren de omstandigheden echter anders: 'The particular defect
in question did not bear solely upon the conduct of the first-instance proceedings:
its source being the very composition of the Oudenaarde criminal court, the defect
involved matters of internal organisation and the Court of Appeal did not cure that
defect since it did not quash on that ground the judgment...in its entirety', aldus
het Hof. Deze laatste zin roept vraagtekens op. Zou het Hof van Beroep het gebrek
wel hebben 'cured' indien het het bestreden vonnis had vernietigd en vervolgens zelf
een nieuwe beslissing had gegeven (met desnoods dezelfde inhoud)? Ik betwijfel dat,
temeer daar het Hof de overweging dat een hogere instantie eventuele gebreken kan
herstellen en dat zulks de achtergrond is van artikel 26 (thans 35) EVRM, laat volgen
door: 'The circumstances  of the present case, however, are different'.

Artikel 35 lid 1 EVRM stelt als voorwaarde voor ontvankelijkheid bij het Hof
dat de beschikbare nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput (mits die rechtsmiddelen
niet alleen beschikbaar zijn, maar ook de facto effectief kunnen zijn). Het zijn echter

42  Thans is dit artikel 35 lid 1 EVRM, zoals gewijzigd bij Protocol nr. 11.
43      HR  l  december 1995 NJ 1996,179 (AsSIES): HR 17 december 2004. NJ 2005,68 (STELI.ING/STAAT).
44  HR 31 augustus 1995, NJ 1996,18 (ARIA voF/BERKVIS BV). HR 19 januari 2001, NJ 2001,232:

HR 1 februari 2002. NJ 2003. 655 m.nt. DA; HR 10 oktober 2003, NJ 2005, 104 m.nt. DA. JBPr
2004. 12 m.nt. Hovens. HR 26 maart 2004. RvdW 55.

45     Ras 1992. nr. 68. Hammerstein bepleit in zijn bewerking (Ras/Hammerstein 2004, nr. 68) inmiddels
een verruiming van de terugwijzingsmogelijkheid. Zie nader § 5.7.3.4 en § 7.3.2.
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de regels van nationaal procesrecht die bepalen hoe een appel-of cassatierechter moet

omgaan met een geconstateerde verdragsschending in een vorige instantie. Deze regels
kunnen voorschrijven dat bij geconstateerde - ernstige - vormverzuimen, de zaak
dient te worden teruggewezen naar de eerste aanleg opdat zij opniett,r wordt behan-

deld. De regels kunnen ook voorschrijven dat de hogere rechter de zaak alsnog
behandelt met inachtneming van de eisen van een fair trial. Het Europese Hof blijft
buiten deze keuze die het nationale recht maakt, juist in aanmerking genomen dat
er geen verdragsrechtelijke waarborg voor berechting in twee feitelijke instanties
bestaat.

041 De gevolgde rechtsgang, waarin de procedure voor Edn of meer rechterlijke
colleges voldoet aan de waarborgen van artikel 6 EVRM. mag niet worden afgesloten
met een instantie die zelf niet daaraan voldoet, noch mag de - naleving van de -
uitspraak van een rechterlijke instantie onderworpen zijn aan een nadere toetsing door
het bestuur. Dat werd duidelijk in de opmerkelijke uitspraak in de zaak van VAN DE
HURK/NEDERLAND.46

De melkveehouder Van de Hurk stelt beroep in tegen de afwijzing van het verzoek tot toekenning
van een hoger melkquotum om extra belastingheffing te voorkomen. Het College van Beroep
voor het Bedrijfsleven wijst dit verzoek af. Dit College voldoet op zichzelf aan alle maatstaven
om te kunnen gelden als een impartial tribunal, de procedure voldoet op zichzelf aan de maat-
staven van een fair trial, en toch gaat Van de Hurk op weg naar Straatsburg. De inzet was artikel
74 van de Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie, zoals deze luidde tot 1 januari
1994. Deze bepaling gaf namelijk de Kroon de bevoegdheid om te bepalen dat een uitspraak
van het CBB geen gevolg of niet volledig gevolg zal hebben, indien die gevolgen in strijd zijn
met het algemeen belang.

Het oordeel van het Hof laat aan duidelijkheid niets te wensen over. 'In the Court's
opinion. the power to give a binding decision which may not be altered by a non-
judicial authority to the detriment of an individual party is inherent in the very notion
of a 'tribunal'  as is confirmed by the word 'determination'  ( . . . ) . This power can also
be seen as a component of the 'independence' required by Article 6 § 1.' Wanneer
een niet-rechterlijke instantie de bevoegdheid heeft een rechterlijke beslissing haar
werking te ontnemen ten nadele van een procespartij, is dat een inbreuk op artikel
6 EVRM. De omstandigheid dat, in het geval de Kroon zou ingrijpen in een uitspraak
van het CBB, de betrokkene heropening van het geding kan vragen en het CBB alsdan,
hoewel gebonden aan de beslissing van de Kroon tot het ontzeggen van de werking
van de uitspraak, een volledige schadevergoeding kan toekennen voor de schade die
is ontstaan door het ingrijpen van het bestuur, is onvoldoende voor het Hof om dit
gebrek te helen.

Ik noemde deze uitspraak opmerkelijk omdat, hoezeer het Hof natuurlijk gelijk
heeft dat naar de maatstaven van artikel 6 EVRM een rechterlijke uitspraak niet mag

46  EHRM 19 april 1994, Serie A. vol 288, NJ 1995,462 m.nt. EAA (VAN DE HITRK/NE.DERL.AND).
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worden aangetast door het bestuur, een dergelijke aantasting in het onderhavige geval
niet had plaatsgevonden. Het CBB had het beroep van Van de Hurk geheel zelfstandig
afgewezen. Sterker, in al de tijd dat het gewraakte artikel 74 heeft bestaan, heeft de
Kroon nooit van zijn bevoegdheid gebruik gemaakt. Dat is ook de reden dat Martens
in een dissenting opinion zich losmaakt van het uiteindelijke oordeel van het Hof,
dat in tal van uitspraken duidelijk heeft gesteld alleen te oordelen in de concrete
voorgelegde casus en geen algemene oordelen te geven over het staatsbestel of de
wetgeving in algemene zin van de lidstaten.

042 De conclusie moet zijn dat, waar het nationale recht een tweede instantie open
stelt, alle rechterlijke instanties als uitgangspunt moeten voldoen aan de waarborgen
van artikel 6 EVRM. Echter, verdragsschendingen in de procedure voor de lagere
rechter kunnen worden geheeld door de hogere rechter. In dat geval kan nog steeds
gezegd worden dat de procesgang als geheel voldoet aan de eisen van deze verdrags-
bepaling (DE CUBBER). Indien daarentegen de uitspraak van de rechter die op zichzelf
voldoet aan artikel 6 EVRM kan worden gewijzigd of beperkt door een instantie die
zelf daaraan niet voldoet, is het mis.47 Dan kan met succes worden geklaagd over
een verdragsschending (VAN DE HURK).

2.5.2   Tuchtrechtelijke en administratieve procedures

043      Dan  kom  ik  aan de tweede categorie  van  de ' Instanzenzug'.  In  door de Staat
ingestelde tuchtrechtelijke of administratieve4R procedures ligt de toepassing van
artikel 6 EVRM genuanceerder. In dit verband vait te denken enerzijds aan tuchtrecht-
spraak voor medici, advocaten, notarissen etc. en anderzijds aan beroep op bestuurs-
organen als gedeputeerde staten en de Kroon.

044  De zaak LE COMPTE, VAN LEuvEN & DE MEYERE44 had betrekking op een
tuchtprocedure tegen drie artsen.

De arts Le Compte had een interview gegeven dat door de Orde der Geneesheren werd gezien
als onverenigbaar met de waardigheid en reputatie van het beroep. Hij werd door de Provinciale
Raad van die (publiekrechtelijke) beroepsorganisatie geschorst voor de duur van drie maanden.
Van Leuven en De Meyere werden elk voor 6dn maand geschorst in verband met een geschil
inzake medische tarieven en ook vanwege een publicatie die beledigend werd geacht voor andere
medici. In hoger beroep werd de schorsing voor laatstgenoemden teruggebracht tot twee weken,
de schorsing van Le Compte werd gehandhaafd door de Raad van Beroep. In alle drie gevallen
werd het cassatieberoep afgewezen door het Hof van Cassatie. De opgelegde sanctie van
schorsing had het gevolg dat zij een tijd lang hun beroep niet konden uitoefenen. waardoor

47  Vgl. ook HR 18 februari 1994, NJ 1994, 742 m.nt. HJS (COPO/BERGER).
48 Met administratieve procedures bedoel ik hier procedures voor een bestuursorgaan, niet voor een

administratieve rechter, die op zichzelf voldoet aan de eisen van tribuna/.
49    EHRM 23 juni 1981, A vol. 43, NJ 1982, 602 m.nt. EAA onder NJ 603 (LE COMME, VAN LEUVEN

& DE MEYERE).
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een privaatrechtelijk recht werd aangetast. Artikel 6 EVRM was dus van toepassing, hetgeen

meebracht dat zij recht hadden op onderzoek van hun zaak door een rechterlijke instantie als
bedoeld in die bepaling. Of een tuchtrechter als de Provinciale Raad aan die eisen voldeed,
wordt door het Hof in het midden gelaten.

Het Europese Hof accepteert, gelet op de tradities die op dit vlak bestaan in de
lidstaten. dat de nationale wetgever colleges instelt die een quasi-rechtsprekende taak
vervullen en daarbij niet zelden beslissingen nemen inzake de vaststelling van burger-
rechtelijke rechten en plichten of de gegrondheid van een strafvervolging (althans
sancties opleggen die een 'criminal charge' in de zin van artikel 6 impliceren), hoewel

deze colleges op zichzelf niet voldoen aan de maatstaven van artikel 6 EVRM om
te kunnen gelden als 'tribunal' in de zin van die bepaling. De eerste fase in de rechts-

gang voldeed niet, zo moet worden aangenomen gezien de samenstelling van die in-
stantie (de leden waren alle beroepsgenoten, slechts dan rechter was - als adviseur -
toegevoegd). Vervolgens komt de positie van de Raad van Beroep aan de orde. Deze
bezat kennelijk wel alle kenmerken om te worden aangemerkt als een 'rechterlijke
instantie' als bedoeld in artikel 6 EVRM,St' waarmee de zaak zou zijn gered, ware
het niet dat juist bij de Raad van Beroep de behandeling niet in het openbaar had
plaatsgevonden (terwijl de klagers daar uitdrukkelijk om gevraagd hadden), waarmee
een ander door artikel 6 EVRM gegarandeerd recht was geschonden. Dan blijft nog
over het Hof van Cassatie. Dit was onmiskenbaar een rechterlijke instantie die voldeed
aan artikel 6 en de behandeling van de zaak had in het openbaar plaatsgevonden, maar
dat was toch onvoldoende omdat de cassatierechter slechts een beperkte jurisdictie
had, doordat hij geen of slechts een beperkte controle kon uitoefenen op de juiste
vaststelling van de feiten en geen bevoegdheid had om de redelijkheid van de opgeleg-

de sanctie te toetsen. 'For civil cases, just as for criminal charges ( . . . ) , Article 6 par.   1
draws no distinction between questions of fact and questions of law. Both categories
of question are equally crucial for the outcome of proceedings relating to 'civil rights
and obligations'. Hence, the 'right to a court'  and the right to a judicial determination
of the dispute cover questions of fact just as much as questions of law. Yet the Court
of Cassation does not have jurisdiction to rectify factual errors or to examine whether
the   sanction is proportionate   to the fault. It follows that Article   6   par. 1    was   not

satisfied unless its requirements were met by the Appeals Council itself. (...) To sum
up, the applicants'  case ( . . . ) was not heard publicly by a tribunal competent to deter-
mine all the aspects of the matter. In this respect, there was, in the particular circum-
stances, a breach of Article 6 par. 1.'

Het is dus toegestaan dat geschillen inzake de vaststelling van burgerlijke rechten

en plichten in eerste instantie worden beoordeeld door een orgaan dat niet voldoet
aan de waarborgen van artikel 6 EVRM, zolang die instantie maar wordt gevolgd

50    Ondanks het feit dat de helft van de leden bestond uit beroepsgenoten en de andere helft uit rechters.

waarbij de voorzitter (een rechter) de beslissende stem had. Dat laatste gaf - nipt - de doorslag.
In gelijke zin: EHRM 10 februari 1983. Serie A. nr 58. NJ 1987. 315 (ALBERT & LE COMPTE).
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door een instantie die de bevoegdheid heeft de zaak volledig te onderzoeken en te
beslissen zowel wat betreft de feiten als de toepassing van het recht en die zelf wel
voldoet aan de verdragsnormen.

51

045 Hetzelfde stramien wordt zichtbaar bij procedures die een meer administratief
karakter hebben, waarbij door een bestuursorgaan een besluit wordt genomen dat voor
de burger een aantasting van diens burgerlijke rechten kan meebrengen. Het is toelaat-
baar dat in eerste instantie de zaak wordt beoordeeld door een orgaan dat niet kan
worden aangemerkt als een impartial tribunal, zolang maar tegen dat oordeel beroep
open staat bij een rechtscollege dat wel aan de waarborgen van artikel 6 voldoet en
dat college de zaak in alle aspecten kan beoordelen. Onder meer in de zaak OBER-

S'MAIER/OOSTENRIJK - kwam dit aan de orde.

Obermaier werd door zijn werkgever geschorst en vervolgens ontslagen. Voor dat ontslag was
een vergunning verkregen van de Invalidenausschi,B (een administratief orgaan, belast met de
bescherming van de rechtspositie van gehandicapte werknemers, dat moet beoordelen of de
werkelijke ontslaggrond niet is gelegen in de handicap), bevestigd door de Lkindeshailptmann
(eveneens een administratief orgaan). Het daartegen ingestelde beroep werd door het Verwal-
tungsgerichthof (de administratieve rechter) ongegrond geacht.

Duidelijk was dat de InvalidenausschuB en de Landeshaupt,nann niet konden worden
aangemerkt als impartial tribunal. De zaak kon alleen worden gered door het Verwal-
tungsgerichtshof. dat op zichzelf weI voldeed aan de eisen van artikel 6 EVRM. Een
analyse van de Oostenrijkse wetgeving en rechtspraak op dit punt bracht het Hof echter
tot de conclusie dat de wetgeving weinig aanknopingspunten bood voor de besluitvor-
ming door de InvalidenausschuB respectievelijk de Landeshauptmann en dat het
Verwaltungsgerichtshof daeruit had afgeleid dat hij als bestuursrechter de discretionaire
bevoegdheidsuitoefening door deze bestuursorganen slechts marginaal kon toetsen.
Dat betekent dat het besluit van het bestuursorgaan dat het ontslag van een gehandicap-
te werknemer in sociaal opzicht aanvaardbaar is. een 'effective review exercised by
the courts' ontbeert. 'In disputes concerning civil rights, such a limited review cannot
be  considered  to  be an effective judicial review under Article  6  §   1'.

51046 lets dergelijks doet zich voor inzake KINGSLEYNERENIGD KONINKRIJK.

De Gaming Board (een publiekrechtelijk toezichthoudend orgaan voor het gokwezen) houdt
Kingsley als manager van een casino verantwoordelijk voor onregelmatigheden in enkele
casino's. Tijdens een officiele gelegenheid verklaart de voorzitter van de Gaming Board dat
'persons not fit and proper' uit het management van het gokwezen zijn verwijderd en even later

51     Vgl.  HR 19 januari   1996.  NJ  1997.274 m.nt. FCBvW, waar diverse gebreken  in de procesgang
bij het Medisch Tuchtcollege geacht werden te zijn gerepareerd door de behandeling bij het gerechts-
hof.

52   EHRM 28 juni 1990. Serie A vol. 179. NJ 1995.491 m.nt. EAA (OBERMAIER/OOSTENRIJK).
53  EHRM 7 november 2000, 35605/97, NJB 2001, p. 128 (KINGSLEY/VERENIGD KONINKRIJK).
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laat de Gaming Board weten dat Kingsley niet geschikt is voor zijn functie en dat een procedure
in gang wordt gezet om hem de vergunning te ontnemen. Dat gebeurt: na langdurige hoorzittin-

gen besluit diezel fde Gaming Board dat Kingsley s vergunning wordt ingetrokken, waardoor

deze geen leidinggevende functie in het gokwezen meer kan vervullen. Een High Court Judge
wijst bij wege van judicial review,4 het beroep tegen deze beslissing af en het verzoek om

appllverlof wordt afgewezen  door de Court of Appeal. In beide beslissingen wordt  een  (bij

wege van veronderstelling aangenomen) vermoeden van vooringenomenheid aan de zijde van
de Gaming Board gepareerd met een beroep op de in het Engelse recht ontwikkelde doctrine
of necessity, die inhoudt dat, wanneer een autoriteit gehouden  is een beslissing te nemen en

deze beslissingsbevoegdheid niet kan overdragen aan een andere autoriteit, de door hem gegeven

beslissing in stand moet blijven, ook al zijn er gerechtvaardigde vermoedens van - de schijn
van - vooringenomenheid. Daarom kan volgens de High Court en de Court of Appeal de zaak
niet worden teruggewezen omdat diezelfde Gaming Board dan opnieuw moet beslissen. In de

procedure in Straatsburg staat centraal de reikwijdte van de bevoegdheid van de 'administratieve'

rechters bij de beoordeling van de beslissing van de Gaming Board.

Normaal gesproken kan een administratieve rechter na de vernietiging van een besluit
van een bestuursorgaan hetzij zelf een nieuw besluit nemen, hetzij het bestuursorgaan
opdragen een nieuw besluit te nemen. Dit is essentieel voor het concept van full
jurisdiction, aldus het hof. Nu de High Court en de Court of Appeal die mogelijkheid
naar hun eigen overtuiging niet hadden, althans daarvan geen gebruik hadden gemaakt,
kan niet gezegd worden dat de gebrekkige rechtsgang bij de Gaming Board was
geheeld door een onafhankelijke rechter met fitlt jurisdiction55

Tussenconclusie

047   Het is toegestaan administratieve geschillen te doen beoordelen door een be-

stuursorgaan dat niet aan de eisen van artikel 6 EVRM beantwoordt, mits van die
beslissing beroep open staat op een rechterlijke autoriteit die daaraan wel voldoet en
die in de positie verkeert om de bestreden administratieve beslissing volledig te toetsen,
zowel wat betreft de feiten als de toepassing van het recht. Die rechter moet filll
jurisdiction hebben, de uiteindelijke zeggenschap over de beslechting van het geschil.

54 Judicial review is het beroep tegen beslissingen van bestuursorganen, dat in Engeland wordt behan-

deld door de civiele rechter. De behandeling van dit beroep nam overigens zestien dagen in beslag
en leverde drie vonnissen op. het laatste vonnis telde 165 pagina's!

55 Omdat Kingsley het niet eens was met de afwijzing van zijn schadeclaim, verzocht hij verwijzing
naar de volle kamer van het  Hof.  In die procedure (arrest van 28 mei 2002. Reports 2002-IV)
aanvaardde de Britse regering het eerdere oordeel van de Kamer inzake schending van artikel 6.
Het hof verenigde zich met het oordeel van de Kamer, maar wees het verzoek om schadevergoeding
af.
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2.6 Conclusie inzake de werking van artikel 6 EVRM

048     Artikel 6 EVRM bevat waarborgen voor een fair trial. Primair is deze bepaling
geschreven voor de rechtsgang voor de nationale rechter in eerste aanleg (DE CUBBER,
rov. 32). Uit artikel 6 kan worden afgeleid een recht op toegang tot die eerste rechter
(GOLDER) maar niet een recht op toegang tot de app lrechter of cassatierechter (DEL-
COURT). Wanneer de lidstaten voorzien in een procedure voor de app&lrechter of de
cassatierechter, dan kan deze toegang aan beperkingen onderhevig zijn (MILOSLAVSKY,
LEVAGES). Is men eenmaal bij die hogere rechter binnen, dan moet de procesgang
aldaar in beginsel ook voldoen aan deze waarborgen, zij het dat bij de concrete
invulling daarvan zwaar gewicht toekomt aan de rechtsgang in zijn geheel en de positie
en taak van de hogere rechter daarin. Hoe verder de bevoegdheden en mogelijkheden
van de hogere rechter gaan, des te meer eisen worden gesteld aan de procedure
(MONNELL & MORRIS, EKBATANI, KREMZOW, SUTTER, PAKELLI). De procesgang moet
in zijn geheel worden bezien. Procedurele fuuten in eerste aanleg die een schending
van een verdragsnorm behelzen kunnen worden rechtgezet door een hogere rechter
(DE CUBBER).

Ten aanzien van procedures voor een tuchtrechter of een administratief orgaan
is dat niet anders: procedurele gebreken worden gesauveerd door een herbeoordeling
door een rechterlijke instantie die zelf voldoet aan artikel 6 EVRM en die full juris-
diction heeft, dat wil zeggen bevoegdheid heeft te oordelen over de feiten en het recht
(OBERMATER, KINGSLEY) en vervolgens ook de zaak ten principale kan beslissen. Dat
laatste impliceert dat dergelijke gebreken niet kunnen worden geheeld door de cassatie-
rechter die niet de bevoegdheid heeft over de feiten te oordelen (LE COMPTE, VAN
LEUVEN & DE MEYERE; ALBERT & LE COMPTE). In deze context komt een essentiele
rol toe aan de apptlrechter als laatste feitenrechter. Die appdlrechter, terugkerend naar
de reguliere rechtsgang, moet dan wel de mogelijkheid hebben het eerste vonnis te
vernietigen. Indien hij geen 'adequate and effective safeguards' biedt om de eerste
rechter te corrigeren, heeft het allemaal weinig zin (MILOSLAVSKY). Aan de eis van
full jurisdiction wordt afbreuk gedaan indien de uitspraak van de laatste rechter in
de procesgang is onderworpen aan toezicht van het bestuur (VAN DE HURK).

Het is dus aan de app8lrechter als feitenrechter met full jurisdiction om gebreken
in de procesgang in eerste instantie te herstellen zodat per saldo de gehele rechtsgang
toch voldoet aan de waarborgen van artikel 6 EVRM. De cassatierechter zal die taak
in het algemeen niet kunnen vervullen omdat in cassatie alleen rechtsvragen kunnen
worden voorgelegd. In die zin is de rol van de cassatierechter voor de rechtsbescher-
ming van de justitiabele beperkter dan de rol van apI)Blrechter.

2.7 Het wettelijk rechtsmiddelverbod

049 In Nederland wordt uitgegaan van het beginsel van twee instanties. Van de
uitspraken van kantonrechters en rechtbanken staat als regel hoger beroep open bij
het gerechtshof. Toch zijn er tal van uitzonderingen op dit uitgangspunt, waar de wet
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in specifieke bepalingen aangeeft dat tegen de beslissing van de rechter geen hogere
voorziening open staat. Op dit punt kan een onderscheid worden gemaakt tussen
rechtsmiddeluitsluitingen in de materieelrechtelijke wetgeving en die in procesrechtelij-
ke wetgeving. Voorbeelden van de eerste categorie zijn de ontbinding van de arbeids-
overeenkomst wegens gewichtige redenen (artikel 7:685 BW) en de vaststelling van
de huurprijs en servicekosten van woonruimte (artikel 7:262 BW). Tot de tweede
categorie behoren talloze bepalingen uit Rechtsvordering (bijvoorbeeld de artikelen
18, 28, 31 en 32,41, 69.71, 75, 130 Um 132, 188, 194. 204.451 e.v.) en andere

procesrechtelijke regelingen (artikel 1:416 BW, artikelen 15,85,211,282 en 360 Fw.
artikelen 25 en 40 Wet tarieven in burgerlijke zaken). Daarnaast is er de generieke
appEluitsluiting van artikel 332 Rv: geen appal staat open tegen vonnissen waarbij

de vordering niet mddr beliep dan € 1750.
Zoals gezegd, is een dergelijke uitsluiting van rechtsmiddelen niet onverenigbaar

met artikel 6 EVRM, dat immers niet eo ipso een recht op rechtsmiddelen omvat.
Zolang de rechtzoekende burger toegang heeft tot Edn rechterlijke instantie om zijn
zaak te doen beoordelen met inachtneming van de eisen van een fair trial, is voldaan
aan deze verdragsbepaling. De ratio van het materieelrechtelijke rechtsmiddelverbod
is hierin gelegen (althans volgens de Hoge Raad) dat het betreft procedures die zijn
gericht op het verkrijgen van een snelle beslissing, waarbij er veel aan gelegen is dat
partijen zo snel mogelijk definitief weten waar zij rechtens aan toe zijn. De procesrech-

telijke rechtsmiddelverboden betreffen veelal beslissingen van ondergeschikte aard
die het geregeld verloop van de procedure bevorderen zonder dat het gaat om de
definitieve vaststelling van rechten en plichten van partijen.'6 Het rechtsmiddelverbod

beoogt in beide gevallen iedere discussie over de wijze waarop de rechter van zijn
bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, bij voorbaat uit te sluiten..7 Met name bij de
procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt dit door de Hoge Raad
veelvuldig benadrukt,8 en ook ten aanzien van de beslissing op het verzet tegen een

wijziging van eis geeft dit argument de doorslag.
59

Desondanks heeft de Hoge Raad de mogelijkheid geopend dat in een aantal gevallen
hoger beroep en cassatie wordt ingesteld tegen uitspraken. waartegen de wet uitdrukke-
lijk, in afwijking van de hoofdregel, iedere hogere voorziening heeft uitgesloten.

56 Deze omschrijving zal de herinnering oproepen aan de veelal gehanteerde definitie van rolbeschikking.
In de systematiek van de wet is het redelijk willekeurig of een bepaalde beslissing wordt aangeduid
als vonnis dan wel als rolbeschikking. Te allen tijde is de inhoud doorslaggevend.

57   HR 12 maart 1982, NJ 1983. 181 m.nt. PAS onder 182 en HR 29 maart 1985, NJ 1986. 242 m.nt.
WHH en LWH (ENKA/DUPONT).

58   Zie bijv. HR 22 november 1996, NJ 1997, 205 m.nt. PAS en HR 5 september 1997. NJ 1998, 421
m.nt. PAS. Dit gaat zelfs zover dat om die reden het bewijsrecht ( inclusief het recht op getuigenver-
hoor) in deze procedures buiten boord wordt gehouden, zo volgt uit de eerstgenoemde uitspraak.

59  HR 28 mei 1999. NJ 2000,220 m.nt. JBMV.
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2.8   Doorbreking van het wettelijk rechtsmiddelverbod

050 De gevallen waarin een doorbreking van het wettelijk rechtsmiddelverbod
mogelijk is. kunnen worden onderverdeeld in drie categorieen, waar ik telkens slechts
enkele voorbeelden geef uit de jurisprudentie.N' Het gaat dan om schending van
essentiele vormverzuimen, het ten onrechte buiten toepassing laten van de desbetreffen-
de regeling dan wei het ten onrechte toepassen van de desbetreffende regeling. De
jurisprudentie heeft hoofdzakelijk betrekking op de ontbinding van de arbeidsovereen-
komst en de vaststelling van de huurprijs en servicekosten, maar is ook toepasselijk
op procesrechtelijke apptluitsluitingen, zoals bij de verbetering van vonnissen.61 het
bepalen van een datum voor contra-enqudte,62 het bevel tot het gelasten van een
boedelbeschrijving betreffende een nalatenschap of gemeenschap6' of de beslissing
in een wrakingsincident.w Alleen ten aanzien van de beslissing inzake een wijziging
van eis wil de Hoge Raad niet weten van doorbreking van het appdlverbod.6, Ook
het relatieve' appblverbod van artikel 337 lid 2 en artikel 358 lid 3 Rv kan niet
worden doorbroken met een beroep op deze rechtspraak.<* Dat is logisch, want deze
bepalingen impliceren geen rechtsmiddeluitsluiting, maar behelzen een nadere regule-
ring van het moment waarop het rechtsmiddel kan worden aangewend.

2.8.1   De doorbrekingsgronden

2.8.1.1 Essentiele vonnverzuimen

051 De rechter heeft bij de behandeling van de zaak essentiele vormverzuimen
begaan, waarbij het moet gaan om veronachtzaming van een zo fundamenteel rechts-
beginsel dat niet meer kan worden gesproken van een eerlijke en onpartijdige behande-
ling van de zaak. Deze formulering roept onmiddellijk artikel 6 EVRM in herinnering,
dat waarborgen geeft voor een fair trial. Toch kunnen niet alle in artikel 6 vervatte
waarborgen in geval van schending leiden tot doorbreking van het rechtsmiddelverbod.
De Hoge Raad maakt een onderscheid tussen rechtsbeginselen die wei, en rechtsbegin-
selen die niet dit gevolg hebben. Het belangrijkste rechtsbeginsel is onmiskenbaar

60     Zie ook I.F.  Dam 1994, alsmede Snijders/Wendels 2003, nr. 315 ev. Voor een vierde. afzonderlijke
categorie 'buiten het toepassingsgebied getreden' zie ik weinig reden. De door Dam beschreven
gevallen gaan m.i. op in de tweede en derde te bespreken categorie.

61 Thans geregeld in art. 31 Rv: zie HR 15 mei  1998. NJ 1999. 672 m.nt. HJS (ZE.VENBERGEN/INTER-
pot-ls) voor doorbreking van het toen geldende jurisprudentiele api)2lverbod. Zie ook HR 3 januari
2003. NJ 2003. 659.

62   Art. 194 (oud). thans 168 Rv: HR 21 oktober 1994. NJ 1995. 412 m.nt. HJS (YA.Al.AOUUSNIJWERK).
63    Art. 672 Rv:  HR  18 mei 2001, NJ 2002. 478 m.nt. PV.
64   Art. 32 (oud) thans 39 Rv: HR 22 januari 1999. NJ 1999. 243 (S/BUREAU JEUGDZORG).
65    Art.  134 (oud). thans  130 Rv:  HR 28  mei  1999.  NJ  2000.  220 m.nt.  JBMV
66     HR  5 juni  1998.  NJ  1998,  626  Cart.  429n  lid  3  oud  Rv),  Hof Leeuwarden 20 augustus  2003.  NJF

2003,40 (art. 337 lid 2 Rv). Hetzelfde geldt uiteraard voor art. 401 a lid 2 Rv betreffende het beroep
in cassatie.
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dat van hoor en wederhoor, dat kan worden gezien als de kern van het fair trial
beginsel.67

Schending van hoor en wederhoor is zonder meer voldoende om door het rechts-
middelverbod heen te breken. Dit werd aanvaard in de baanbrekende uitspraak ENKA/
DupoNT"x en is daarmee vele malen herhaald.

In de zaak YILDIZ/JANSEN'S PLL.TIMVEESLACHTERIJEN<" werd Yildiz ter zitting, waar een door
hem op de voet van artikel  116 (oud) Rv gedaan verzoek tot doorbetaling van loon zou worden
behandeld, plotseling geconfronteerd met het feit dat de kanonrechter tegelijk het even daarvoor
door de werkgever ingediende ontbindingsverzoek wilde behandelen. Een verzoek om uitstel
door de gemachtigde van Yildiz werd afgewezen; wel kreeg hij de gelegenheid tijdens een
schorsing van 20 minuten het ontbindingsverzoek met zijn client te bespreken. Dezelfde dag
deed de kantonrechter uitspraak in beide zaken (met een voor Yildiz negatieve afloop). Anders
dan de rechtbank, oordeelde de Hoge Raad dat bij deze gang van zaken Yildiz onvoldoende

gelegenheid had gehad zich behoorlijk op zijn verweer voor te bereiden.
Een bijzonder geval van schending van hoor en wederhoor levert de zaak Copo/BERGER7()

op. De kantonrechter had de vaststelling van de huurprijs van woonruimte mede gegrond op
een rapport van de huurcommissie waarin de vergelijkingsobjecten waren geanonimiseerd en
derhalve niet konden worden gecontroleerd door partijen en evenmin door de rechter. De
rechtbank vond dit niet zo ernstig, in ieder geval niet ernstig genoeg om een doorbreking van
het apptlverbod van artikel 28 HPW te rechtvaardigen, maar de Hoge Raad tilde er zwaar aan.
De kantonrechter had fundamentele beginselen van een behoorlijke rechtspleging geschonden
door zich bij het vaststellen van de rechten en verplichtingen van partijen geheel of deels te
laten leiden door een deskundigenrapport, dat was gebaseerd op gegevens die noch door partijen,
noch door hemzelf konden worden gecontroleerd. In feite had hij hiermee de beslissingsbevoegd-
heid, die blijkens artikel 6 EVRM uitsluitend aan de rechter toekomt, uit handen gegeven aan
de huurcommissie. Een en ander levert daarnaast ook nog eens schending van het beginsel van

tegenspraak en van het beginsel van hoor en wederhoor op. Ruim voldoende derhalve om het

appLIverbod opzij te zetten. 71

052 Het begrip fundamenteel rechtsbeginsel in deze context wordt door de Hoge
Raad beperkt opgevat. In de rechtspraak heeft tot nu toe, als gezegd, alleen schending
van het hoor en wederhoor-beginsel73 geleid tot doorbreking van het wettelijk verbod
op het aanwenden van rechtsmiddelen. Snijders wijst op de zaak BOUKACEM/MARTI-

NAIR,73 waarin het niet openbaar uitspreken van de beschikking als een essentieel

67 W.D.H. Asser 1992.
68  HR 29 maart 1985. NJ 1986. 242 m.nt. WHH en LWH (ENKA/DUP(}NT).
69  HR 22 november 1996, NJ 1997, 204 m.nt. PAS onder 205 (YILDIZJJANSEN).
70  HR 18 februari 1994. NJ 1994.742 m.nt. HJS (Copo/BERGER).
71 Voor verdere voorbeelden van deze categorie zie: HR 6 maart 1992. NJ 1993,79 m.nt. HJS (WAB(70/

BUNNIG), HR 16 september 1994, NJ 1995, 76 (GEA WIEGANDWISSER).
72 Ook bestuursrechters passen dit leerstuk  toe:  CRvB  27  mei  2004,  01/2233  CSV.  LJN:  AP  0468.
73  Snijders/Wendels 2003, nr. 319. HR 22 november 1996. NJ 1997. 205 m.nt. PAS (BOUKACEM/

MARTIN.AIR). De uitspraak die niet in het openbaar was uitgesproken. betrof echter de uitspraak
van de rechtbank op het hoger beroep tegen de door de kantonrechter uitgesproken ontbinding van
de arbeidsovereenkomst en niet de uitspraak van de kantonrechter.
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vormverzuim zou zijn beschouwd. Gezien de nietigheid waarmee artikel 5 RO dergelij-
ke uitspraken bedreigt, zal dit inderdaad grond kunnen zijn voor doorbreking van een
appdlverbod. Terecht wijst I.F. Dam74 in dit verband ook op de eis van onpartijdig-
heid van de rechter. Het lijkt niet goed denkbaar dat, wanneer duidelijk is dat in de
procedure de eisen van impartiality niet in acht zijn genomen, niet zou moeten worden
aangenomen dat de uitspraak is tot stand gekomen met schending van een zo funda-
menteel rechtsbeginsel dat niet kan worden gesproken van een eerlijke behandeling
van de zaak. In een dergelijk geval moet natuurlijk in weerwil van het wettelijke
appliverbod een rechtsmiddel open staan om de aldus op oneerlijke wijze tot stand
gekomen beslissing te kunnen toetsen. Tot nu toe heeft zich dat echter kennelijk nog
niet voorgedaan.75 Kuijer & Sagelm denken daar anders over in hun bespreking van
de doorbraakjurisprudentie inzake artikel 7:685 BW in het licht van artikel 6 EVRM.
Zij betogen dat de verenigbaarheid van deze procedure met de door artikel 6 EVRM
vereiste rechterlijke onpartijdigheid wordt bewerkstelligd door de mogelijkheid van
wraking. Zij zien er echter aan voorbij dat eventuele redenen om te twijfelen aan de
onpartijdigheid van de rechter ook kunnen opkomen nadat de beschikking is gegeven
of dat eerst uit de beschikking blijkt van vooringenomenheid van de rechter. Alsdan
heeft wraking geen zin meer.

In zaken waar het gaat om vrijheidsbeneming of andere vrijheidsinperkende
maatregelen (niet zijnde van strafrechtelijke aard) speelt het hoor en wederhoor
beginsel uiteraard een zeer belangrijke rol. Ook hier geldt dat een rechtsmiddelverbod
wordt doorbroken bij schending van deze waarborg.

77

053   Schending van het motiveringsbeginsel alsook het verzuim te responderen op
een belangrijke stelling van dEn van partijen kan niet gelden als veronachtzaming van
een zo fundamenteel rechtsbeginsel dat niet meer kan worden gesproken van een
eerlijke en onpartijdige behandeling van de zaak, 7* zo is in een reeks van uitspraken
beslist, waarbij er geen verschil wordt gemaakt tussen een gebrekkige motivering en
een ontbrekende motivering.79 Datzelfde geldt voor het op ontoereikende gronden

74  I.F. Dam 1994, p. 28.
75   Zie nr 209 voor een bespreking van het arrest van de Engelse Court of Appeal in de zaak TAYLOR

v. LAWRENCE, CA (Civ) [2002] EWCA Civ. 90: [2002] 3 WLR 640.
76  M. Kuijer & S.F. Sagel 2001.
77   HR 7 mei 2004, NJ 2004,389 (vrijheidsbeperking in het kader van een BOPZ-opname). AB RvS

14 september 2001, AB 2001, 327. LJN: AD 4910 (vreemdelingenbewaring).
78 Dit wordt bestreden door M, Kuijer & S.F. Sagel 2001, p. 50. Anders ook J.C.M. Leijten in zijn

conclusie  voor  HR 4 maart  1988,  NJ   1989.  4, die schending  van de motiveringsplicht aanmerkt
als een essentieel verzuim.

79   Bijv. HR 25 maart 1988, NJ 1989, 3 m.nt. WHH (STAAT/ABN) Cart. 876 oud Rv); HR 4 maart 1988,
NJ 1989, 4 m.nt. WHH (HBM/WIELENGA) (art. 1639w oud BW); HR 3 juli 1989, NJ 1989, 857
(BOKS/DEN AANTREKKER) (art. 1639w oud BW); HR 31  mei  1991, NJ  1991, 524 (MEIBERGNENDEX)
(art. 214 oud Rv), HR 23 juni 1995, NJ 1995,661 (7A: 1639w oud BW). Overigens is het verschil
tussen schending van het hoor en wederhoor-beginsel enerzijds en het motiveringsbeginsel anderzijds
niet altijd gemakkelijk te maken, zo blijkt uit HR 12 februari  1993. NJ  1993,572 m.nt. HJS (ORGA-
NON TEKNIKA/LIMPENS).
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passeren van een bewijsaanbod,R' het verzuim van de kantonrechter om ex artikel
7:685 lid 9 BW een termijn te geven voor het intrekken van het ontbindingsverzoek:'
de omstandigheid dat. in weerwil van artikel 72 Reglement I, tijdens de mondelinge
behandeling geen griffier aanwezig was,82 het toewijzen van het verzoek op de subsi-
diaire grond zonder in te gaan op de primaire grond.M

Indien de rechter buiten de rechtsstrijd van partijen treedt door zelf feiten bij te
brengen, zou dat op zichzelf onvoldoende zijn om te kunnen worden aangemerkt als
een schending van een fundamenteel beginsel van ons procesrecht (de partijautonomie

is wellicht nog wel een beginsel, maar, in ieder geval in de optiek van de werkgroep
Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht, geen richtinggevend
beginsel meerN* en in mun optiek in ieder geval geen fundamenteel beginsel). Dat
kan anders zijn indien een en ander een verrassingsbeslissing oplevert, hetgeen
voldoende grond zou moeten zijn om een appdlverbod te doorbreken omdat dan ook

sprake zal zijn van schending van hoor en wederhoor. 85

Van een dergelijk feitenonderzoek buiten partijen om was sprake in de casus van CULTUREEL

CENTRUM/ZUIDHOEK.86 Het Cultureel Centrum verzocht ontbinding van de arbeidsovereenkomst
met Zuidhoek omdat zij geen financiele middelen meer had als gevolg van het verminderen

van subsidiegelden door de overheid. Zuidhoek had zich verweerd met een beroep op een eerder
gedane toezegging  van de gemeente Enschede dat tot  1989 geen gedwongen ontslagen zouden
vallen en dat er geen besluit was genomen tot intrekking van die toezegging. De kantonrechter

wijst dit van de hand met een verwijzing naar door hem ambtshalve ingewonnen informatie,
waaruit zou blijken dat de gemeenteraad wel degelijk op die toezegging was teruggekomen
en  dat de subsidie ingaande  1  januari  1988 zou worden stopgezet. De rechtbank vernietigde
deze beschikking. De Hoge Raad is het daarmee eens. Uitgaande van het gegeven dat de
rechtbank het raadsbesluit kennelijk niet had aangemerkt als feit van algemene bekendheid,
had de kantonrechter aldus deze ambtshalve ingewonnen informatie niet aan zijn beslissing
ten grondslag mogen leggen zonder partijen in de gelegenheid te stellen zich hierover uit te
laten, omdat hij door dit laatste na te laten het beginsel van hoor en wederhoor had geschonden.

054    Er is een verband met de vraag of een door het EHRM vastgestelde verdrags-
schending kan leiden tot herroeping van een definitieve uitspraak.x, In een concept-

80     HR 22 november   1996,  NJ   1997,  205  m.nt.  PAS;  HR 5 maart  1999,  NJ   1999,  676  m.nt.  JBMV
(beide art. 7A: 1639w oud BW).

81    HR 27 maart  1998. NJ  1998.553 (VAN BEUGEN/JANSEN).
82  HR 27 september 1996. NJ 1997, 5 (art. 7A: 1639w oud BW).
83   HR 31 maart 1995, NJ 1995,495 (VLT/HENGsT); HR 22 november 1996, NJ 1997.203 m.nt. PAS

onder 205 (TELE-ARUBA/LAMPKIN).
84  Interim-rapport. p. 79.
85   AG Spier denkt daar anders over in zijn conclusie (onder 4.14) voor HR 26 november 1999, NJ

2000.210 m.nt. PAS (VERHOEVEN/SPORTSERVICE NOORD-HOLLAND). AG Asser brengt een verras-
singsbeslissing wel uitdrukkelijk in verband met het beginsel van hoor en wederhoor: HR 24
september 1993. NJ 1993,758 (BENELUX INSTRlIMENT SERVICES/KOSTER). conclusie onder 2.7.

86   HR 22 juni 1990, NJ 1990, 704 (CULTUREEL CENTRUM/ZUIDHOEK).
87 Zie hiervoor P.H.P.H.M.C. van Kempen 2003. m.n. hoofdstuk  11  voor de civiele rechtspleging

alsmede L.A.D. Keus 2003; Th.B. ten Kate/M.M. Korsten-Krijnen 2005. p. 95 ev.
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wetsvoorstel tot aanpassing van artikel 382 Rv88 werd herroeping van een onherroepe-
lijke uitspraak mogelijk gemaakt ingeval het Europese Hof een schending van een
verdragsnorm" heeft vastgesteld, indien zulks noodzakelijk is voor het rechtsherstel.
Deze mogelijkheid staat blijkens de memorie van toelichting echter alleen open voor
de partij die de procedure in Straatsburg heeft gevoerd (in te dienen binnen drie
maanden na de uitspraak), niet voor anderen. Die beperking wordt verdedigd met een
beroep op de rechtszekerheid. In zaken waarin het Europese Hof niet is geadieerd
hoeft de wederpartij er niet meer op te rekenen dat na zo lange tijd de uitspraak nog
kan worden aangetast, beide partijen hebben de uitspraak en de eventuele verdrags-
schending kennelijk aanvaard. Voor de vraag of een wettelijk rechtsmiddelverbod
kan worden doorbroken, geldt dit niet. Het hoger beroep moet immers wei worden
ingesteld binnen de appaltermijn. Iedere EVRM-schending in een dergelijke procedure
moet kunnen worden voorgelegd aan een hogere rechter. De lidstaten zijn immers
gehouden het EVRM zoveel mogelijk tot gelding te brengen en de daarin vervatte
fundamentele rechten zoveel mogelijk te waarborgen.'   Na consultatie van diverse
instanties heeft de minister in augustus 2005 besloten het wetsvoorstel niet in te dienen.
De herroepingsregeling wordt derhalve niet aangevuld met een nieuwe herroepings-
grond, gelegen in een schending van het EVRM. 91

055 Problemen kunnen zich voordoen wanneer dwingendrechtelijke regels van
Europees recht in het geding zijn. Ook die regels dienen de lidstaten zoveel als het
nationale procesrecht toestaat tot gelding te brengen. Onder omstandigheden kunnen
zij aansprakelijk zijn voor toerekenbare schending van het gemeenschapsrecht indien
een particulier daardoor schade lijdt, ook wanneer zulks te wijten is aan de beslissing
van de hoogste nationale rechter. Ook het niet stellen van prejudiciele vragen kan
tot aansprakelijkheid leiden.92 Indien de wet ieder rechtsmiddel tegen een beslissing
uitsluit, kan de desbetreffende rechter (dat is in de onderhavige context vaak de
kantonrechter) worden aangemerkt als 'hoogste nationale rechter', zodat diens beslis-
sing tot staatsaansprakelijkheid kan leiden. In deze situatie moet het dan ook mogelijk
zijn een rechtsmiddelverbod te doorbreken, zoals ook Krans bepleit. In die zin zou
het door de Hoge Raad gehanteerde criterium voor doorbreking moeten worden aange-
vuId." 1

88 Het concept-wetsvoorstel is (was?) te vinden op de website van het ministerie van justitie: <www.
justitie.nl/themas/wetgeving/wetgeving_in_voorbereiding/privaatrecht/index.asp>.

89 Dat hoeft niet alleen een procedureel verzuim tijdens de procedure te zijn, maar kan ook betrekking
hebben op een materieelrechtelijke schending van een (andere) verdragsbepaling. zoals art. 8 EVRM.
art. 1 Eerste Protocol etc.

90  Over een plicht tot ambtshalve toepassing van het EVRM zie Van Kempen 2003, § II 4.
91  Kamerstukken II, 29 279. nr. 28.
92  Zie H.B. Krans 2004 met verdere verwijzingen en voorbeelden.
93  Overigens zal ik in hoofdstuk 7 een aanbeveling doen voor een andere regeling op dit punt.
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2.8.1.2 De regeling is ten onrechte toegepast

056 De tweede categorie bestaat uit gevallen waarin de rechter de desbetreffende
regeling heeft toegepast. hoewel aan de voorwaarden daarvoor niet was voldaan. De

uitspraak kan dan niet gelden als een uitspraak in de zin van die regeling, zodat het
ten aanzien van die regeling geldende rechtsmiddelverbod ook niet van toepassing
is.

Een voorbeeld daarvan is te vinden in de zaak MUNGRA/VAN MEIR & TEELIW.94 een voor
de ati,eidsrechtpraktijk belangrijke uitspraak over de rechtsgeldigheid van ontbindende voorwaar-
den in een arbeidsovereenkomst. De tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst bevatte een

dergelijke voorwaarde en die voorwaarde was vervuld nog voordat de kantonrechter op verzoek
van Mungra de overeenkomst ontbond. Daarmee had de kantonrechter ten onrechte gebruik

gemaakt van zijn bevoegdheid uit artikel 7A: 1639w BW. reden waarom de rechtbank deze

beschikking vernietigde en Mungra alsnog niet-ontvankelijk verklaarde in zijn ontbindingsver-
zoek. Een overeenkomst die niet meer bestaat, kan immers ook niet ontbonden worden.

057   Voordat de rechter aan de toepassing van de desbetreffende regeling (bijvoor-
beeld de vraag of de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden) toekomt, moet
hij soms een voorvraag beantwoorden, zoals de vraag naar zijn bevoegdheid of de
vraag of het verzoek ontvankelijk is. Kwesties inzake de bevoegdheid van de rechter
(betreffende zowel de absolute als relatieve competentie, internationale rechtsmacht(}5

als het arbitragebeding) maken geen deel uit van de wettelijke regeling in kwestie
zodat beslissingen op dat punt buiten het rechtsmiddelverbod vallen. Daarover kan
dus worden geklaagd. Ten aanzien van de ontvankelijkheid moet een onderscheid
worden gemaakt tussen 'algemene' ontvankelijkheidskwesties en 'bijzondere' ontvanke-

lijkheidskwesties. Onder de eerste categorie vallen situaties dat de arbeidsovereenkomst
een bindend advies-clausule bevat.'* Hetzelfde geldt wanneer eerst moet worden
onderzocht of de desbetreffende regeling wel van toepassing is op de voorgelegde
zaak:7 Ook over deze beslissingen kan worden geklaagd in app81. Met 'bijzondere'
ontvankelijkheidskwesties heb ik het oog op specifieke voorschriften die - expliciet
of impliciet - deel uitmaken van de wettelijke regeling die door verzoeker wordt

94  HR 6 maart 1992. NJ 1992. 509 m.nt. PAS (MUNGRA/VAN MEIR & TEEUW).
95   HR 24 maart 1995, NJ 1998.414 m.nt, PV: AA 1996. p. 189 m.nt. Rutgers (SAUERESSIC,/ FORBO).
96  HR 14 december 1973. NJ 1974.92 m.nt. PZ (VAN DER WALLE/RESCONA): HR 12 maart 1982.

NJ 1983. 181 m.nt. PAS onder 182 (SNEEP/PAR.DC) THERAPEUTISCH INSTITUL'T SNEEP).
97   Bijv. HR 17 mei 1974. NJ 1975.238 (STAAT/DE CLER-St.OTBOOM) betreffende een verzoek ex art.

28d (oud) Huurwet: partijen twistten over de vraag of het pand moest worden gezien als woonruimte
dan wei als bedrijfsruimte. HR 27 juni  1974. NJ 1975. 239 m.nt. WLH (RDM/US FREIGHT TRANS-

PORT DEVELOPMENT) over de vraag of was voldaan aan in art. 876 (oud) Rv besloten liggende
voorwaarde voor een voorlopig getuigenverhoor dat het bewijsmiddel dreigde verloren te gaan. Het
komt mij voor dat deze zaak eigenlijk tot de tweede categorie behoort.
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ingeroepen.98 In een dergelijk geval is de ontvankelijkheidsbeslissing onttrokken
aan toetsing in appal.

Dit alles moet onderscheiden worden van de situatie dat de rechter de regeling
onjuist heeft toegepast. Ontbinding van een arbeidsovereenkomst wegens gewichtige
redenen met terugwerkende kracht is weliswaar een onjuiste toepassing van artikel
1639w (oud) BW, maar de kantonrechter treedt daarmee niet buiten het toepassings-

gebied.w Dat is een beslissing waarvoor de wetgever het rechtsmiddel nu juist heeft
willen uitsluiten.

2.8.1.3  De  regeling  is  ten onrechte  niet  toegepast

058 Dit behoeft weinig toelichting, nu het in feite gaat om de spiegelbeeldige

toepassing. Waar het in de vorige categorie ging om bijv. de ontvankelijkheid of
bevoegdheid die de rechter ten onrechte heeft aangenomen, waardoor hij. als gevolg
daarvan, tot een inhoudelijke uitspraak is gekomen met toepassing van de desbetreffen-

de regeling, gaat het hier om situaties waarin de rechter de ontvankelijkheid of be-
voegdheid ten onrechte niet heeft aangenomen en dientengevolge niet is toegekomen

aan toepassing van de regeling.

Iets dergelijks deed zich voor in SECEUROP/KONING. Kort gezegd kwam het er op neer
1(K)

dat de rechtbank het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst had afgewezen omdat
zulks een doorkruising van de tegelijkertijd lopende procedure tot herstel van de dienstbetrekking
zou betekenen. Daarmee had de rechtbank op buiten artikel 1639w BW liggende gronden het
verzoek - ten onrechte - buiten toepassing geIaten.

1ndien de desbetreffende regeling deels niet wordt toegepast. kan niet gezegd worden dat

de regeling niet is toegepast. In de zaak FRANSSEN/SAFE SUNM' verzocht de werkneemster

ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verandering in omstandigheden onder toekenning
van een vergoeding omdat de directeur haar van de trap zou hebben gegooid. De kantonrechter
was van oordeel dat deze gedraging een dringende reden als bedoeld in artikel 16390 lid 1 BW
opleverde en dat bij ontbinding op die grond een schadeloosstelling niet mogelijk was (alleen
bij ontbinding wegens verandering in omstandigheden kan dat). Dit oordeel van de kantonrechter
bleef volgens de Hoge Raad binnen het raam van artikel 1639w BW zodat het rechtsmiddelver-
bod stand hield. Ook de omstandigheid dat de kantonrechter de aangevoerde feitelijke grond

98   HR 29 september 2000. NJ 2001. 302 m.nt. PAS en HR 22 juni 2001, NJ 2001. 475 m.nt. PAS
(KN.AN  DER VEI.DEN) betreffende het voorschrift  (dat gold van  1  januari  1999 tot  I  januari  2002)
dat de werkgever bij een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een arbeidsonge-
schikte werknemer een reintegratieplan moet overleggen.

99  HR 9 oktober 1992. NJ 1992, 771 (CULTUREEI. CENTRUM/ZUIDHOEK) en HR 26 november 1999.
NJ 2000. 210 m.nt. PAS (VERHOEVEN/ SPORTSERVICE NOORD-HOLLAND). In gelijke zin HR 20
oktober 1989. NJ 1990, 159 (MUSTERSNAN DER KRUYS) en HR 20 oktober 1989, NJ 1990,160
m.nt. PAS (BINDELs/ABP) over de vaststelling van servicekosten in een periode (te) ver in het
verleden.

100 HR 27 maart 1987. NJ 1987. 882 m.nt. PAS (SECEUROP/KONING).
101 HR 4 april 1986, NJ 1986. 549 (FRANSSEN/SAFE SUN). Vgl. ook HR 13 februari 1987. NJ 1987.

883 m.nt. PAS (BBA/BOUWMANS).
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kwalificeerde als dringende reden en niet als verandering van omstandigheden, blijft binnen

het raam van artikel 1639w BW.

Tussenconclusie

059 Hoger beroep tegen een beschikking is ondanks een rechtsmiddelverbod mogelijk
indien er over wordt geklaagd dat de rechter de desbetreffende regeling van toepassing
heeft geacht terwijl dat in feite niet het geval was. dan wel indien hij de regeling niet
van toepassing oordeelde. terwijl dat wel het geval was. Het gaat daarbij telkens om

een v66rvraag die hij verkeerd heeft beantwoord, mits die v66rvraag geen bestanddeel

is van de regeling in kwestie. Ook essentiele vormverzuimen kunnen een doorbreking
van het rechtsmiddel verbod rechtvaardigen, maar deze escape wordt zeer zuinig
toegepast. Hoger beroep is daarentegen niet mogelijk indien wordt geklaagd over de

wijze waarop de kantonrechter van die bevoegdheid gebruik heeft gemaakt.

2.8.2   Het processuele kader

060 Indien hoger beroep wordt ingesteld van een uitspraak waartegen op grond van
de toepasselijke wettelijke regeling geen hoger beroep open staat, is dat appal reeds

ontvankelijk op de enkele grond dat door appellant wordt gesteld dat zich de situatie
van 6dn van deze drie doorbrekingscategorieen voordoet. Voor ontvankelijkheid is

gegrondheid van de klacht dan niet vereist. 1{)2

Een andere mogelijkheid zou ook denkbaar zijn en verdient mijns inziens ook
de voorkeur, namelijk dat in het kader van de ontvankelijkheidsvraag wordt beoordeeld

of er sprake is van een grond voor doorbreking van het api)8lverbod. Dat zou dogma-
tisch gezien zuiverder zijn. Immers, indien komt vast te staan dat zich geen doorbre-

kingsgrond voordoet, houdt het wettelijk verbod op het instellen van hoger beroep
en cassatieberoep stand en dan moet logischerwijs het rechtsmiddel niet-ontvankelijk
zijn. Een dergelijke systematiek doet denken aan het voorheen door het openbaar
ministerie ingestelde beroep in cassatie tegen een in hoogste ressort gegeven vrijspraak.
Gelet op artikel 430 (oud) Sv," ' dat beroep in cassatie tegen een vrijspraak niet
toeliet, moest eerst worden onderzocht of er sprake was van een 'zuivere vrijspraak'
hetgeen meermalen een diepgaand onderzoek vergde of de rechter niet de grondslag
van de tenlastelegging had verlaten door een onjuiste interpretatie te geven aan een

aan de wettelijke delictsomschrijving ontleende term in de tenlastelegging. 104

Aanvankelijk deed zich de vraag voor wat de applirechter moet doen wanneer

hij, na het hoger beroep ontvankelijk te hebben geacht omdat appellant een grief heeft

102 Zie HR 15 november 1991. NJ 1992.119: HR 9 oktober 1992. NJ 1992.771 (CUL-11[REEL CENTRUM/

ZUIDHOEK): HR 24 september 1993. NJ 1993, 758 (BENELUX INSTRUMENT/KOSTER), HR 15 oktober

1993. NJ 1994, 64 (LUSSENBURG/VEREENIGDE GI-ASFABRIEK): HR 18 februari 1994, NJ 1994. 742
(Copo/BERGER); HR 24 maart 1995. NJ 1998. 414 m.nt. PV (S.AUERESSIG/FOR BO).

103 Deze bepaling  is  per  1  januari 2003 afgeschaft  (wet  van  31  oktober  2002.  Stb.  539).
104 Zie G.J.M. Corstens 2002, p. 729: A.J.A. van Dorst 2004, p. 185-189.
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aangevoerd die op zichzelf kan leiden tot doorbreking van het appdlverbod, na een
inhoudelijke beoordeling tot de conclusie komt dat die grief niet gegrond is. Hij kan
dan in de situatie komen te verkeren dat hij de bestreden uitspraak moet bekrachtigen,
ook al is die uitspraak apert onjuist, en daar houden appalrechters niet van. Met name
Snijders heeft hiervoor aandacht gevraagd in een aantal annotaties:u' Ook Asser
vraagt zich af of dat nu wel de bedoeling is van hantering van het zuiver formele
criterium voor de ontvankelijkheid."m Aanvankelijk leek de Hoge Raad zich hierom
niet  al  te  zeer te bekommeren  maar uiteindelijk  kwam  hij  toch  aan de bezwaren
tegemoet door te overwegen dat de app8lrechter in een dergelijk geval kan volstaan
met verwerping van het beroep en de bestreden beschikking niet hoeft te bekrachti-
gen.

1()X

Dit oogt toch enigszins cosmetisch naar mijn mening. Dit 'probleem' (voorzover
er van een probleem sprake is) zou worden ondervangen door de ontvankelijkheid
van het hoger beroep niet te laten afhangen van het enkele formuleren van de juiste
grief, maar van de gegrondheid ervan, zoals ik zojuist bepleitte. Met andere woorden:
indien appellant terecht klaagt over schending van hoor en wederhoor dan wei het
ten onrechte toepassen of juist niet toepassen van de desbetreffende wetsbepaling,
is het hoger beroep ontvankelijk en vervolgens kan de apI)8lrechter de inhoudelijke
behandeling van de zaak overnemen en alsnog doen wat de eerste rechter had behoren
te doen. Komt de apptlrechter. na ontvankelijkverklaring en na een inhoudelijke
beoordeling tot de conclusie dat de eerste rechter ondanks de formele gebreken toch
een inhoudelijk juist oordeel heeft gegeven, dan kan hij ook dat oordeel - eventueel
met verbetering of aanvulling van gronden, bijv. door alsnog te voldoen aan het
beginsel van hoor en wederhoor - tot het zijne maken en met een gerust hart de
beschikking van de eerste rechter bekrachtigen.

In het voetspoor van de hiervoor vermelde jurisprudentie, is een cassatieberoep
in weerwil van een rechtsmiddelverbod ontvankelijk, indien erover wordt geklaagd
dat de apptirechter ten onrechte het hoger beroep ontvankelijk ofjuist niet-ontvankelijk
heeft geacht. Ware dat anders, dan zou de Hoge Raad nooit de gelegenheid hebben
het oordeel van de apptlrechter dienaangaande te toetsen. 1{)9

105 Bijv. HR 12 februari 1993. NJ 1993, 572 (ORGANON/LIMPENS). HR 18 februari 1994. NJ 1994,
742 (C(,po/BER(,ER).

106 HR 24 september 1993, NJ 1993.758 (BENELUX INSTRUMENT /KOSTER), conclusie 2.10 en 2.11.
107 HR 19 februari 1993. NJ 1993. 351 m.nt. HER (PRUDENTIAL-B.ACHE SECLRITIES/KNOESTER); HR

24 september 1993. NJ 1993. 758 (BENEL[TX INSTRLTMENT/KOSTER), HR 12 februari 1993, NJ 1993.
572 m.nt. HJS (ORGANON TEKNIKA/LIMPENS).

108 Zie HR 24 maart 1995. NJ 1998. 414 m.nt. PV. rov. 3.4.2 (SAUERESSIG/FORBo). Ook in HR 22
november  1996,  NJ  1997. 205 m.nt. PAS (BOUCKACEM/MARTINAIR) overweegt de Hoge Raad dat
de rechtbank appellant niet niet-ontvankelijk had moeten verklaren maar het beroep had dienen te
verwerpen en rept hij niet van bekrachtiging.

109 Zie HR 20 oktober 1989, NJ 1990. 160 m.nt. PAS (BINDELs/ABP).
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2.9     Beoordeling van het wettelijk rechtsmiddelverbod

061    In het licht van het beginsel van twee feitelijke instanties dat in Nederland wordt
tH)

erkend als een belangrijk uitgangspunt in de rechtspleging.   moet de wettelijke
uitsluiting van hoger beroep en beroep in cassatie in beginsel worden aangemerkt
als een anomalie. Hoger beroep en beroep in cassatie zijn in het Nederlandse civiele
procesrecht volstrekt normale en ingeburgerde voorzieningen tegen een rechterlijke

uitspraak. Waar de regering in de Discussienota inzake de derde fase van de herziening
van de rechterlijke organisatie schrijft dat rechtspraak in twee feitelijke instanties de

kwaliteit van de rechtspraak bevordert en het vertrouwen van de rechtsgenoten in de

rechtspraak versterkt (rechtsbescherming) en de rechtspraak in eerste aanleg coordineert
(rechtseenheid), is het niet goed te begrijpen waarom de wet nog steeds hoger beroep

uitsluit tegen een aantal ingrijpende beslissingen.

2.9.1    De ontbinding van de arbeidsovereenkoinst

062    Met name bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst doet zich het ontbreken

van de mogelijkheid van hoger beroep gevoelen. Het betreft een gevoelige materie

met een grote impact voor met name de werknemer. De opzet van de ontbindings-
mogelijkheid was aanvankelijk geheel anders dan de toepassing die thans aan deze

bepaling wordt gegeven. De ontbinding wegens gewichtige redenen was in 1907
bedoeld om op korte termijn en op informele wijze op billijkheidsgronden een einde

te kunnen maken aan een arbeidsrelatie indien externe oorzaken, niet te wijten aan

an van partijen, daartoe noopten. Het ging daarbij om omstandigheden in de persoon-

lijke levenssfeer of de financiale sfeer van werkgever of werknemer. In de memorie

van toelichting werden als voorbeeld genoemd de vermogende werkgever die een

bibliothecaris in dienst heeft genomen, maar door onvoorziene omstandigheden verarmt

en de bibliothecaris niet meer kan betalen, of een technicus die zich voor drie jaren

heeft verbonden aan een onderneming en dan plotseling door het overlijden van zijn
vader de gelegenheid krijgt het familiebedrijf over te nemen. Omdat de oorzaak voor

de ontbinding was gelegen in omstandigheden buiten de wil van partijen, was ook
niet voorzien in de mogelijkheid van een vergoeding." ' Deze bepaling (in het wets-
ontwerp was dat aanvankelijk artikel 1639x) werd scherp afgezet tegenover de artikelen
1639q t/m 1639s' 12 die de mogelijkheid van eigenmachtige verbreking van de arbeids-

overeenkomst regelden ingeval van 'grondige redenen', (later gewijzigd in 'dringende
redenen'), de eenzijdige opzegging en het ontslag op staande voet, die werden geken-
merkt doordat er wel verwijtbaarheid, schuld of opzet aan de zijde van een partij in

110 Zie bijv. de rapporten van de Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie (Tussenrapport

d.d. 31 oktober 1978, p. 10-11, Eindrapport juni 1984, p. 20), door deregering overgenomen in
de Discussienota 'Derde fase van de herziening van de rechterlijke organisatie'. Brief van de minister

d.d. 29 april 1994, Kamerstukken Il 1993-1994. 23 701. nr 2.
111 zie A.E. Bles 1907, vierde deel. p. 260.
112 Later vernummerd tot de artikelen  16390 t/m  16394.
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het geding was. In dat licht moet de opmerking van de regering ter rechtvaardiging
van de uitsluiting van rechtsmiddelen worden gezien: 'Ten einde eene spoedige
beslissing te bevorderen is de procedure bij verzoekschrift voorgeschreven, met
uitsluiting der rechtsmiddelen van hooger beroep en cassatie, behalve de cassatie in
het belang der wet. Tegen deze uitsluiting bestaat te minder bezwaar, nu het hier niet
zozeer geldt de beslissing van een rechtsstrijd, als wet de vaststelling eener billijke
regeling door den onpartijdige rechter. Het betrof derhalve een bij uitstek niet-3113

contentieuze aangelegenheid.
In de Tweede Kamer leefde echter de gedachte dat bij eenzijdige opzegging van

de arbeidsovereenkomst op grond van onbetamelijk gedrag door Un van partijen er
een grote mate van onzekerheid bestaat of de rechter nadien zal oordelen dat er
inderdaad een dringende reden voor ontslag was, hetgeen het gevaar van grote schade-
claims met zich bracht. Men wilde derhalve partijen de gelegenheid geven ook ingeval
van dringende redenen zich tot de rechter te wenden voor een uitspraak dienaangaande.
Bij amendement van Idsinga werd derhalve in het tweede lid ingevoegd dat ook
'dringende redenen' zouden kunnen leiden tot ontbinding op grond van deze bepa-
ling.' 14 De minister wees erop dat indien een partij de overeenkomst wil beeindigen
wegens onbetamelijk gedrag van de wederpartij, maar liever geen risico loopt dat de
rechter later oordeelt dat er geen dringende reden was, ook gebruik kan maken van
artikel 1639x BW met een vordering tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst
wegens wanprestatie. Hij verzette zich evenwel niet tegen het amendement, terwijl
tegelijkertijd over het hoofd werd gezien dat in deze omstandigheden de motivering
van de regering voor het uitsluiten van appbl niet meer concludent was. Daarmee heeft
deze bepaling een hybride karakter gekregen doordat er op de valreep een contentieus
element werd ingebracht en  dat is nooit  meer goed gekomen.  In  1953  werd de  reik-
wijdte van artikel 1639w BW nog verder opgerekt en werden onder 'verandering van
omstandigheden' ook gerekend omstandigheden die aan Edn van partijen kunnen
worden toegerekend op grond van verwijtbaar gedrag. Deze verwijtbaarheid vormt
dan van de maatstaven voor de bepaling van een financiele vergoeding, welke moge-
lijkheid tegelijkertijd werd geintroduceerd.'15 Er kwam aldus wederom een conten-
tieus element via de achterdeur naar binnen.

Dit is ook het beeld dat tegenwoordig prevaleert; ook in ontbindingsprocedures
wordt regelmatig op het scherpst van de snede geprocedeerd en in redelijkheid kan
niet meer worden volgehouden dat het niet gaat om de beslissing van een rechtsstrijd
maar slechts om de vaststelling van een billijke regeling. De gemiddelde ontbindings-
procedure is niet minder contentieus dan een procedure wegens onrechtmatige daad
of wanprestatie en zeker niet minder op strijd gericht dan een procedure wegens
kennelijk onredelijk ontslag. Van den Heuvel spreekt in dat verband zelfs van een
'pervertering  van de ontbindingsprocedure'.' 16 Vanuit wetshistorische en wetssyste-

113 A.E. Bles 1907. p. 261.
114 A.E. Bles 1907, p. 264.
115 Wet van 17 december 1953, Stb 1953, 619, in werking getreden op 1 juli 1954.
116 L.H. van den Heuvel 1997. p. 249.
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matische invalshoek is de uitsluiting van hoger beroep en cassatie niet meer houdbaar,
zoals De Vries terecht concludeert."7 Een volwaardige procedure met de waarborgen

waarop normaliter iedere rechtszoekende aanspraak kan maken, moet ook zijn weg-
gelegd voor de werknemer die bestrijdt dat hij aanleiding heeft gegeven voor beeindi-

ging van de arbeidsverhouding en voor de werkgever die goede redenen heeft van
zijn werknemer verlost te willen worden, zonder geconfronteerd te worden met het

gevaar van een enorme schadeclaim in de vorm van doorbetaling van loon gedurende
een lange periode. Dat betekent dat de ontbindingsprocedure niet mag worden uitge-
kleed tot een tweederangs 'rituele dans' waar de nadruk eerder ligt op snelheid dan

op zorgvuldigheid.

063 De jurisprudentie van de Hoge Raad, die consequent onder meer het bewijsrecht voor
de ontbindingsprocedure buiten boord houdt, zou dan ook moeten worden herzien. HetI 18

gaat niet aan om in een procedure die 'het dagelijks brood' van de werknemer tot inzet heeft.
partijen niet de gelegenheid te geven hun stellingen te bewijzen door middel van getuigen.
Weliswaar kunnen schriftelijke bewijsmiddelen worden overgelegd, maar soms is alleen getuigen-
bewijs voorhanden. Dat de kantonrechter dat zonder enige motivering mag passeren omdat 'het

gaat om een eenvoudige. op een spoedige beslissing gerichte verzoekschriftprocedure' is niet
overtuigend. Niet inzichtelijk is waarom 'niet kan worden volgehouden dat van een eerlijke
en onpartijdige behandeling geen sprake is geweest' indien de kantonrechter een bewijsaanbod
ongestraft mag passeren en er vervolgens geen appel open staat om die fout te corrigeren. Terecht

betogen Kuijer en Sagel"' dat deze inperking van de bewijsmogelijkheden bepaald op gespan-
nen voet staat met artikel 6 EVRM. De wetgever heeft deze jurisprudentie klakkeloos gevolgd,
waar in de toelichting op het per 1 januari 2002 in werking getreden artikel 284 Rv. bepalende
dat in rekestprocedures het bewijsrecht van overeenkomstige toepassing is tenzij de aard van
de zaak zich daartegen verzet, de ontbindingsprocedure van artikel 7:685 BW wordt genoemd
als voorbeeld van een procedure waarbij de spoedeisendheid in de weg staat aan analoge

toepassing van het bewijsrecht.
13)

064   Pogingen in het verleden om alsnog hoger beroep en/of cassatieberoep open
te stellen zijn telkens mislukt, mede door verzet vanuit de ontslagpraktijk.121 Kenne-

117 B. de Vries 1999, p. 517.
1 18  HR 3 december 1982. NJ  1983,182 m.nt. PAS (BRAVENBOER/VAN RHEE), in welke uitspraak tevens

is geoordeeld dat aan beslissingen in een ontbindingsprocedure geen bindende kracht voor een
volgend geding toekomt: HR 22 november 1996, NJ  1997,205 m.nt. PAS (BouKACEM/MARTINAIR
Hol.1.AND). HR 5 maart  1999. NJ  1999,676 m.nt.  JBMV;  HR 29 september 2000, NJ  2001.  302
m.nt. PAS (KuuPER/ING BANK) waar is beslist dat ook voor een deskundigenbericht geen plaats
is  in een ontbindingsprocedure.  Zie  W.J.  van den Brink  1994.  p. 77 alsmede de conclusie  van  AG

Huydecoper voor HR 18 juni 2004, LJN: AP1873: JAR 2004,168.
119 M. Kuijer & S.F. Sagel 2001. Zie ook P. Smits 1996. § 3.4.3.1.
120  Kamerstukken II 1999-2000,  26 855,  nr.  3,  p.  158  (PG  NRv p. 447).
121 Zie voor dit gehannes van de wetgever: L.H. van den Heuvel 1989 alsmede L.H. van den Heuvel

1997. Bij de behandeling van het wetsvoorstel Flexibiliteit en zekerheid is een motie aangenomen
waarin nogmaals wordt aangedrongen op het openstellen van (een vorm van) hoger beroep: Kamer-
stukken  II   1997-1997.  25  263,  nr. 37. evenwel tevergeefs.
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lijk wordt in de praktijk veel waarde gehecht aan de snelle rechtsgang.112 Daar is
ook veel voor te zeggen, maar die overwegingen zijn mijns inziens niet dermate
zwaarwegend dat zij een zo vergaande inbreuk op 6dn van de hoofdbeginselen van
ons procesrecht rechtvaardigen. Rechtsbescherming weegt zwaarder dan efficiency,
temeer daar er ook andere opties zijn.

Eerder is voorgesteld van een ontbindingsbeschikking partieel hoger beroep open
te stellen in die zin dat hoger beroep open staat tegen de beslissing inzake het al dan
niet toekennen van een vergoeding, maar niet tegen de beslissing inzake de ontbinding.
In die oplossing wordt tegemoet gekomen aan het bezwaar dat het onverkort open
stellen van apptl (en cassatie) ertoe zou leiden dat partijen gedurende lange tijd in
onzekerheid verkeren over het al dan niet voortbestaan van de arbeidsrelatie. De
beslissing over de ontbinding is immers definitief. Het probleem is echter dat de
beslissing inzake de ontbinding niet zomaar kan worden losgekoppeld van de beslissing
inzake de vergoeding; de gronden die leiden tot ontbinding zijn dezelfde gronden die
bepalen of een vergoeding billijk is, hoe hoog die vergoeding moet zijn en wie de
vergoeding moet betalen. De vrees is geuit dat de kantonrechter minder snel tot
ontbinding zal komen omdat hij geen zeggenschap meer heeft over de hoogte van
de vergoeding.131 Ook voor partijen zelf kan er een onlosmakelijk verband bestaan
tussen beide beslissingen; de verzoekende partij wil van de arbeidsverhouding verlost
worden, maar lang niet altijd tot iedere prijs. Dat is ook de achtergrond van het
voorschrift dat de kantonrechter zijn voornemen met betrekking tot de gevraagde

ontbinding en vergoeding eerst aan partijen moet voorleggen teneinde verzoeker in
de gelegenheid te stellen het verzoek in te trekken. Het loskoppelen van beide beslis-
singen doet, kortom, erg geforceerd aan. Ingelse heeft een voorstel gedaan dat aan
dit bezwaar tegemoet probeert te komen.IN Uitgangspunt in zijn voorstel is dat van
de beslissing van de kantonrechter, die uitvoerbaar bij voorraad kan worden verklaard,
integraal hoger beroep open staat en dat de appelrechter, indien hij op het punt van
de ontbinding tot een ander oordeel komt, de gevolgen van de beslissing van de
kantonrechter desgewenst voor gedekt kan verklaren. Op die manier houdt hij zeggen-
schap over de zaak in volle omvang. maar kunnen de nadelige gevolgen van de
verlenging van de procedure binnen de perken blijven. Ook dat doet evenwel erg
geforceerd aan.

2.9.2   Andere appkluitsluitingen

065  Tegen de meeste procesrechtelijke rechtsmiddelverboden valt weinig in te
brengen. Het betreft veelal beslissingen met een ordenend karakter zonder dat er direct
wordt beslist over de rechten en plichten van partijen. Stond tegen al deze beslissingen
onverkort appN en/of beroep in cassatie open, dan zou het gevaar levensgroot aanwezig
zijn dat de procedure verzandt in processuele verwikkelingen. Bij de huidige regeling

122 Zie bijv. C.G. Scholtens 1989, p. 24.
123 Bijv. D.J. Buijs 1996. In dezelfde zin (althans op dit punt) J.A.J. Peeters 1991.
124  P.  Ingelse  199 1.
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van artikel 337 lid 2 respectievelijk 40 la lid 2 Rv dat het instellen van tussentijds
beroep uitsluit, heeft het ook weinig zin op te komen tegen allerlei procesrechtelijke
beslissingen.

066     Daarnaast is er het generieke api)8lverbod van artikel 332 Rv: geen hoger beroep
staat open van een vonnis waarbij de eerste rechter had te beslissen over een vordering
met een waarde van niet meer dan € 1750. Ook dit is uiteraard een uitzondering op
het hoofdbeginsel van twee instanties. Het is evenwel te rechtvaardigen vanuit een
afweging van belangen: het principieel belang dat rechtszoekenden hun zaak ter
toetsing kunnen voorleggen aan een hogere rechter en het praktisch belang dat grenzen
moeten worden gesteld aan het beslag dat wordt gelegd op het gerechtelijk apparaat
en overheidsmiddelen. In zaken met een betrekkelijk geringe geldswaarde (hoewel
uiteraard moet worden toegegeven dat voor betrokkenen zelf hun zaak doorgaans van
het grootste gewicht is), is het nauwelijks aanvaardbaar dat drie colleges (en soms
nog meer na cassatie en verwijzing) zich daarover moeten buigen. Eveneens moet
worden toegegeven dat de grens betrekkelijk arbitrair is. maar ergens moet die grens
worden getrokken.

125

2.10 De beoordeling van rechtsmiddeluitsluitingen

067   Hoewel er, als gezegd, geen absoluut recht bestaat op een herbeoordeling van
de zaak door een tweede feitelijke instantie, geldt dat uitgangspunt van herbeoordeling
wel als hoofdbeginsel van ons procesrecht. Uitzonderingen op dat beginsel moeten
dan ook argwanend worden bekeken. In een aantal gevallen is er alles voor te zeggen
om doorslaggevend belang te hechten aan een snelle beslissing en daarom geen
voorziening tegen een rechterlijke uitspraak open te stellen, waarbij ik met name denk
aan de - processuele - beslissingen die geen zwaarwegend belang hebben en die geen
- directe - invloed hebben op de vaststelling van rechten en plichten van partijen.

In andere situaties is het rechtsmiddelverbod echter niet meer van deze tijd en
wordt schade toegebracht aan de positie van partijen doordat zij niet kunnen opkomen
tegen onjuiste of onzorgvuldige beslissingen van de rechter. Daarbij denk ik in eerste

plaats aan de ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen.
Wanneer het beginsel van twee instanties serieus wordt genomen, zoals de wetgever
zegt te doen in de meer aangehaaide Discussienota derde fase herziening rechterlijke
organisatie, moet hij ook de consequenties daaruit trekken en in procedures die er
werkelijk toe doen en waarbij voor de rechtszoekenden grote belangen op het spel
staan, de mogelijkheid openen om de zaak aan de appdlrechter voor te leggen.  ' ( . . . )

zelfs dan blijft staan dat de wet door hoger beroep etc. uit te sluiten de mogelijkheid
van slechte beslissingen aanvaardt. Immers als dat niet het geval was, als beslissingen
in een instantie genomen reeds allemaal goed zouden zijn, dan zou appel en dan zou

125 Zie voor een niet direct overtuigende bestrijding hiervan: L.W.M.M. Drabbe 1964 en J.M. van
Stipriaan Luiscius 1931.
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cassatie heel in het algemeen onmiddellijk moeten worden afgeschaft', aldus Leij-
ten'16 Daar valt weinig aan toe te voegen. In hoofdstuk 7 zal ik een voorstel daarvoor
doen (dat wil zeggen voor het openstellen van hoger beroep in dit soort gevallen, niet
voor het afschaffen).

126 J.C.M. Leijten in zijn conclusie voor HR 24 april 1992, NJ 1992, 672 m.nt. PAS.



3             Duitsland

3.1    Inleiding: de 'Instanzenseligkeit'

068 Het Duitse civiele procesrecht heeft in de vorige eeuw een belangrijke ontwikke-

ling doorgemaakt. Aanvankelijk was het hoger beroep bedoeld als een open, integrale
herkansing voor partijen waarbij de procedure in eerste aanleg min of meer gewoon
kon worden overgedaan. Een ongekend hoog apI)Blpercentage was het gevolg, waar-
door de apptlcolleges voortdurend gebukt gingen onder een hoge werkdruk. Een en
ander is mede een gevolg, afgaande op de talloze klachten daarover in de literatuur
ten minste, van een maatschappelijke of culturele opvatting die er op neerkomt dat

een rechtsgang pas serieus kan warden genomen indien alle beschikbare instanties

zijn benut. Dat wordt wel aangeduid als Instanzen,nentalitat of Instanzenseligkeit.
In de loop der jaren zijn er steeds meer beperkingen aangebracht om de stroom
appdlzaken in te dammen, variarend van het instellen van app8ldrempels tot het

beperken van de procesvrijheid van partijen. Geen van deze ingrepen heeft - structu-
reel - succes gehad: de appblpercentages bleven onverminderd hoog en de procedures
duurden onverminderd lang. In 2002 heeft dit geleid tot een fundamentele herziening
van het appElrecht, waarbij de notie van tweede feitelijke instantie werd losgelaten.
In dit hoofdstuk geef ik een beschrijving van deze ontwikkelingen.

069  Volgens de traditionele opvattingen in Duitsland vindt een procedure plaats

voor alle instanties die de wetgever heeft opengesteld. Die instanties vormen een

onverbrekelijk geheel, waarbij de nadruk wordt gelegd op het feit dat het vonnis van
de eerste rechter geen rechtskracht verkrijgt zolang een rechtsmiddel kan worden

aangewend en zodra een rechtsmiddel fs aangewend. Als wezenskenmerken van de
reguliere rechtsmiddelen worden gezien de opschortende werking en de devolutieve

werking. De mogelijkheid het nog niet definitieve vonnis uitvoerbaar bij voorraad
te verklaren doet daar niet aan af, want dat is slechts een praktische voorziening om
te voorkomen dat het rechtsmiddel wordt aangewend enkel om uitstel van executie
te verkrijgen. Juist omdat het vonnis van de eerste rechter door het instellen van hoger
beroep geen rechtskracht verkrijgt wordt de rechtsstrijd tussen partijen voortgezet.

Het hoger beroep is dan ook niet meer dan een Ve«ahrensfortsetzung, een verlenging
van de rechtsstrijd, maar dan voor een andere rechter, waarbij er eigenlijk geen verschil
is tussen het onderwerp van de procedure in eerste aanleg en dat in tweede aanleg,

namelijk toewijzing respectievelijk afwijzing van de vordering. Het vonnis van de
eerste rechter wordt daarbij door sommigen aangemerkt als niet meer dan een niet-
bindende poging het rechtsgeschil te beslechten. Dat gebeurt pas wanneer de verschil-
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lende stadia van de reguliere rechtsmiddelinstanties zijn doorlopen. Daaruit volgt dat
de echte, het geschil daadwerkelijk beslechtende beslissing pas is genomen wanneer
de zaak alle beschikbare instanties heeft doorlopen. Dit is de door Gilles en anderen
zo vermaledijde Instanzenmentalitat.

Een treffende beschrijving van deze, in Duitsland kennelijk diep gewortelde
opvatting dat een gerechtelijke procedure pas een behoorlijke procedure is wanneer
alle mogelijke instanties doorlopen zijn, geeft W. Zeidler in een verhandeling naar
aanleiding van de jaarvergadering van de Deutsche Richterbund in 1983. Zijn onder-
werp  is het gevoel van onbehagen  op de drempel  van het Orwelliaanse jaar  1984,
dat de moderne rechtsstaat in het algemeen en de rechtspleging in het bijzonder uit
hun voegen dreigen te groeien door een overdaad aan gerechtelijke voorzieningen.
Hij schrijft:1

'Vor allem mit dem Stichwort 'Instanzenseligkeit' ist hier ein Punkt angesprochen, der
in besonderem MaBe fur Atmosphiire und Mentalitat unseres Rechtspflegesystems charak-
teristisch ist. Sehr zum Unterschied zu vielen auslandischen Rechtsordnungen, insbesondere
des angelskhsischen Rechtskreises. erscheint deutschem Rechtsdenken als selbstverstandlich,
daB sich Rechtsfindung gewissermaBen stufenweise vollzieht in den genau abgemessenen
Schritten eines Fortschreitens von Instanz zu instanz. Schon der Laie, wenn er sich nach
dem fur seinen Fall zustandigen Gericht erkundigt, fragt fast gleichzeitig nach dem in
Betracht kommenden Rechtsmittelgericht. Schon instinktiv empfindet er als rechtsunkundiger
Burger die Auskunft, die Entscheidung eines bestimmten Gerichts sei mit Rechtsmitteln
nicht weiter anfechtbar, als die Mitteilung einer Unanst:indigkeit. Auch fur die juristischen
Berufsgruppen ist der Befund eines breit und tief gestaffeltes Rechtsmittelsystems zur
Selbstverstandlichkeit geworden, flankiert von korrespondierenden berufsstandischen
Interessen.'

Zeidler voorspelt dat in de nabije toekomst het beroep op de rechter zal toenemen
door de voortschrijding van de techniek en maatschappelijke ontwikkelingen. Dat noopt
tot reorganisatie van de rechtspleging. De revisionsrechter moet zich concentreren
op de rechtseenheid en rechtsontwikkeling, de appdlrechter moet zich beperken tot
controle op de eerste rechter. Daartoe moet afscheid worden genomen van het recht
op een tweede instantie, waarvan partijen naar goeddunken al dan niet gebruik kunnen
maken. Een verlofstelsel over de gehele linie is daarvoor noodzakelijk. De belangrijkste
taak van de app8lrechter is dan het verbeteren van fouten van de eerste rechter. Deze
beperking van het hoger beroep wordt niet alleen ingegeven door toenemende capaci-
teitsproblemen, maar ook doordat steeds meer misbruik wordt gemaakt van het appal.
Een en ander impliceert wel een versterking van de eerste instantie: niet slechts
'Durchgangsstation auf dem Weg zu den heiligen Hallen der Obergerichte, sondern
in aller Regel Endstation',  zo  zou de eerste instantie moet functioneren.

1         P.  Gilles   1992.

2     W. Zeidler 1983, p. 253.
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070 Deze Instan=enseligkeit, zo schrijft Zeidler, is vooral historisch verklaarbaar.
In de middeleeuwen en de daarop volgende periode was de rechtsbedeling op het
laagste niveau zeer gebrekkig. Er was geen onderscheid tussen bestuur en rechtspraak,
de ambtsdragers waren allerminst onafhankelijk en stonden vaak onder invloed van
de plaatselijke machthebbers om geen uitspraken te doen die hen, de machthebbers,
onwelgevallig waren. Dit alles was minder pregnant op een hoger niveau, waar in
ieder geval meer professionaliteit te verwachten was van de rechters. Op die wijze
werden de rechtszoekenden welhaast het appal 'ingedreven' en was het voorstelbaar
dat men meer vertrouwen had in de rechtspleging in hoger beroep dan in die van eerste

aanleg, onder het motto: hogere rechtspraak = betere rechtspraak. Dat was dan ook
de reden dat de hogere rechtsinstanties vaak tevens fungeerden als forum privilegiatum,
dat wil zeggen als instantie van eerste aanleg voor geschillen waarbij de 'betere
standen' zelf betrokken waren.' Een dergelijk  van de landsheer verkregen privilege
was voor hen weliswaar statusverhogend, maar betekende tegelijkertijd een aantasting
van het gezag van de lagere colleges.

Een andere factor was de receptie van het Romeins recht en het romano-canonieke

procesrecht vanaf ongeveer het eind van de vijftiende eeuw, dat vanouds de mogelijk-
heid van hoger beroep kende. Deze ontwikkeling werd stevig ondersteund door de
naar centralisme en uniformiteit strevende keizer van het Duitse rijk, die daardoor

meer controle op de rechtspleging en dus ook op het bestuur van de Duitse vorsten
kon uitoefenen.4 De jurisdictie van het keizerlijke Reichskammergericht als hoogste
centraal rechtscollege vormde in dat kader vaak de inzet van een machtsstrijd tussen
de keizer en de heersers van de talrijke Duitse vorstendommen. De Duitse vorsten
bedachten dan ook steeds weer nieuwe appalmogelijkheden binnen hun eigen jurisdictie
om de rechtsmacht van de Reichsgerichte en met name van het Reichskammergericht
te omzeilen en probeerden zelfs het appal tegen vonnissen van hun eigen rechters
bij het Reichskammergericht te verbieden.5 De receptie van het Romeins recht had

nog een ander effect. Het was het recht van geleerden en wetenschappers en niet van
het gewone volk. Van de lagere instanties, veelal bezet met mensen die onvoldoende

opleiding hadden genoten, kon niet worden verwacht dit complexe rechtssysteem
volledig te doorgronden. Alleen de hogere colleges die werden bemand door juristen
met een universitaire opleiding, konden zorgdragen voor kwalitatief hoogstaande
rechtspraak. Wederom een reden om de lagere instanties te wantrouwen en meer hoop
te vestigen op de apptlrechtspleging.6

3      Hij noemt als voorbeeld de situatie in het koninkrijk Hannover begin 19e eeuw. waar de ambtenaren
van het bosbeheer te paard onderworpen waren aan de jurisdictie van een hogere rechtbank en de
ambtenaren van het bosbeheer te voet genoegen moesten nemen met de normale rechtbank.

4     Het Duitse Rijk was geen eenheidsstaat. maar een bonte verzameling zelfstandige vorstendommen
(ten tijde van de Vrede van Westfalen waren er 355 soevereine staten) die in grote lijnen wel het
gezag van de - aanvankelijk door hen gekozen - keizer als 'opperleenheer' aanvaardden.

5   Zie J. Weitzel 1976: P. Kolotouros 1992. p. 21; R.C. van Caenegem 1973 b. p. 56 ev.
6      Ik verwijs ook naar § 5.4 inzake de historische ontwikkeling van het Nederlandse procesrecht. Deze

ontwikkeling vertiep voor beide landen goeddeels langs dezelfde lijnen.
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3.2     De ontwikkeling van het Duitse procesrecht

071    In het hierna volgende beperk ik mij verder tot de recente ontwikkelingen van
het Duitse civiele procesrecht, toegespitst uiteraard op het hoger beroep. Als startpunt
neem ik daarbij de CivilprozeBordnung van  1877, het eerste wetboek van burgerlijke
rechtsvordering voor het gehele Duitse rijk. De geschiedenis van het Duitse civiele
procesrecht in de twintigste eeuw wordt enerzijds gekenmerkt door klachten vanuit
de literatuur en de praktijk over de lange duur van de procedure (mede gevoed door
het gevoel dat er te veel ruimte bestaat voor vertragingstactieken), het ongebreidelde
gebruik van rechtsmiddelen en andere rechtsvoorzieningen binnen de procedure en
de grote gecompliceerdheid van het systeem, en anderzijds door een opeenstapeling
van incidentele wetgevingsinitiatieven7 om tegemoet te komen aan deze klachten.
terwijl vervolgens tegen deze nieuwe wetgeving doorgaans ook weer veel oppositie
was. Omdat de verschillende fasen in de rechtsgang communicerende vaten zijn, is
het onontkoombaar ook de eerste aanleg bij deze beschrijving te betrekken, nadat
ik enkele opmerkingen heb gemaakt over een paar algemene aspecten die van belang
zijn voor een goed begrip van de ontwikkelingen in het appblrecht.8

3.3     ProzeBfirderung door partijen en rechter

072 Het oorspronkelijke wetboek  van 1877 bevatte een uitgesproken 'liberaal-
burgerlijk' procesrecht, waarbij het proces van partijen was en de rechter zich niet
al te veel met de procesgang diende te bemoeien. Centraal stond de strijd tussen

partijen om de verwezenlijking van een particuliere, privaatrechtelijke claim, waarbij
de rechter slechts een observerende rol toekwam. §  127 (oud) CPO bepaalde weliswaar
dat de rechter ervoor diende te zorgen dat de zaak uitputtend werd behandeld, maar
dat liet de zeggenschap van partijen over de procedure verder onaangetast. Partijen
bepaalden niet alleen welke zaak aan de rechter werd voorgelegd en hoe de vordering
werd ingekleed (Dispositions,naxime of Parteiherrschaft), maar ook hoe zij de proce-
dure voerden, hoe snel zij dat deden, welke stellingen en bewijsmiddelen zij OP tafel
legden en vooral wannddr zij dat deden ( Verhandlungsmaxime of Beibringungsgrund-
san). Het was de rechter enerzijds verboden aan zijn beslissing feiten ten grondslag
te leggen die door partijen niet waren aangevoerd, terwijl hij anderzijds verplicht was
feiten waarover tussen partijen overeenstemming bestond als juist aan te nemen. De
rechter was in de systematiek van het oorspronkelijke wetboek ook gebonden aan
bewijsaanbiedingen van de partijen in die zin dat hij niet of nauwelijks ambtshalve

7 Veeial onder de noemer „Vereinfachungsnovelle' of termen van soortgelijke strekking. Hoewel de
meeste aanpassingen soms veel, soms weinig effect hebben gehad op de duur van de procedure,
hebben zij zeker niet een vereenvoudiging bewerkstelligd. Integendeel. zou ik haast zeggen.

8      Voor een summiere beschrijving van het Duitse civiele proces zie o.m. de bijdrage van M. Ynzonides
en P. Smits in H.J. Snijders e.a. 1992, p. 119-149; P.A.M. Meijknecht & W.G.Ph.E. Wedekind 1982.
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bewijs mocht opdragen." In de loop der jaren is met name het Verhandlungsmaxime
evenwel aanzienlijk verwaterd doordat de rechter meer bevoegdheden kreeg (die tevens

ook verplichtingen vormden) om ervoor te zorgen dat de procedure efficient verliep.
Tegelijkertijd werd de vrijheid van partijen om hun eigen procesvoering te bepalen

ingeperkt. Reeds in 1924 werd voorzichtig een begin gemaakt met de invoering van
het concentratiebeginsel, dat in de jaren daarna steeds meer is uitgebouwd.

11)

073 De procesgang in eerste aanleg is erop gericht dat na een schriftelijke of monde-

linge voorfase het gehele geschil in ddn alomvattende zitting kan worden behandeld,
inclusief bewijslevering. Partijen dienen aan de verwezenlijking van dat doel bij te
dragen door zich tijdig en zo volledig mogelijk uit te laten over hun eigen processuele

positie   en   de   stellingen   van   de   wederpartij.   Daartoe   wordt   hen een ProzeBforde-
rungspflicht opgelegd: zij zijn in het algemeen gehouden naar vermogen ertoe bij te
dragen dat de procedure snel en efficient verloopt en dat de relevante geschilpunten
zo vroeg mogelijk op tafel komen. De ProzeBftirderungspjlicht wordt in enkele
verspreide wetsbepalingen nader geconcretiseerd. Edn van de belangrijkste daarvan

is § 282 ZPO. Hoewel deze bepaling is geschreven voor de mondelinge behandeling,
geldt zij heel in het algemeen voor de procesvoering in alle stadia van de procedure."
Strikt genomen houdt § 282 I ZPO een tamelijk algemene en vrijblijvende oproep
aan partijen in. Hoofdregel is nog steeds het uitgangspunt van partijdispositie: de
eisende partij bepaalt zelf welke vordering zij instelt, welke feitelijke en juridische
gronden zij daartoe aanvoert en welke bewijsmiddelen zij daartoe wil hanteren.
Evenzeer bepaalt gedaagde hoe hij zich daartegen teweer stelt. De wettelijk geconcreti-
seerde ProzeBfbrderungspflichten nuanceren deze processuele vrijheden echter in die
zin dat het partijen niet zonder meer vrijstaat het tijdstip waarop zij dat doen zelf te

bepalen. Zij moeten hun stellingen geconcentreerd aanvoeren 'wie es nach der ProzeB-

lage einer sorgfliltigen und auf FOrderung des Verfahrens bedachten ProzeBfuhrung
entspricht'. Dit laatste biedt de rechter ruimte om de aan de desbetreffende partij  te
stellen eisen te kunnen afstemmen op de concrete omstandigheden van de zaak en

het procesverloop. Deze bepaling is zo geformuleerd om de Eventualmaxime buiten
de deur te houden.

074 De Eventualmaxime houdt in dat partijen vanaf het begin met mogelijke wendingen in
het procesverloop en het partijdebat rekening moeten houden en moeten anticiperen op stellingen
van de wederpartij. Feitelijk komt het er op neer dat zij alle mogelijke grondslagen voor hun
processuele standpunt op voorhand moeten aanvoeren. ook al is op dat moment nog niet duidelijk
of die grondslagen op enig moment relevant worden. Doen zij dat niet, dan bestaat het gevaar

9     Dit is nog steeds zo, zij het dat voor familiezaken een uitzondering wordt gemaakt op de Verhand-

/ungsgrundsatz. waar § 616 ZPO bepaalt dat de rechter ambtshalve bewijslevering mag gelasten

en feiten in aanmerking mag nemen die niet door partijen zijn voorgebracht.
10  Zie ook P. Gottwald 1999, p. 207.
11      Indien partijen zelf procederen zonder rechtsbustand worden minder strenge maatstaven aangelegd:

hier staat eerder de plicht voor de Amtsrichter om ervoor te zorgen dat partijen zich over alle aspecten

uitlaten. op de voorgrond.
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dat zij later in de procedure, wanneer die grondslagen toch relevant blijken te zijn, die stellingen
niet meer mogen innemen. Het moge duidelijk zijn dat dit dogmatische uitgangspunt welhaast
onmogelijke eisen stelt aan de stelplicht van partijen. Het wordt dan ook in vrijwel geen enkel
rechtsstelsel - ten volle - gehanteerd omdat het tot gevolg zou hebben dat partijen zich meteen
in het begin al moeten indekken en alle denkbare stellingen, feiten en bewijsmiddelen OP tafel
moeten leggen, waarvan een groot gedeelte achteraf wellicht niet relevant blijkt te zijn.

075 Partijen moeten beargumenteerd en - zo mogelijk - gedocumenteerd ingaan
op alle stellingen van de wederpartij en de aanwijzingen en vragen van de rechter.
Zij hoeven echter niet vooruit te lopen op stellingen die de wederpartij mogelijkerwijs
zou kunnen aanvoeren, maar nog niet heeft aangevoerd. De bedoeling van deze
regeling is niet meer dan te voorkomen dat partijen hun feitelijke informatie druppels-
gewijs prijsgeven. hoewel anderzijds ook weer niet een bij voorbaat uitputtende
stellingname is vereist.

Voor eiser is het niet toegestaan aanvankelijk edn grondslag voor de vordering te poneren en
pas, indien deze grondslag geen resultaat lijkt te hebben, een andere grondslag aan te voeren.
Juridische verweermiddelen (als verjaring van de vordering, wilsgebreken ten aanzien van de
overeenkomst die inzet van het geding is, beroep op verrekening) moet gedaagde in beginsel
meteen bij het indienen van zijn verweerschrift in stelling brengen, zo wordt doorgaans aan-
genomen. Dit zijn immers verweermiddelen die hij naar aanleiding van de ingediende vordering
meestal meteen kan (en dus ook moet) benoemen. Dat is uiteraard anders indien eiser halverwege
de procedure zijn eis wijzigt of vermeerdert door bijv. een andere overeenkomst inzet van het
geding te maken (dat is. zoals zal blijken, een Angri#en geen AngriSsmittel zodat de Praklusion-
bepalingen hierop niet van toepassing zijn) zodat eerst op dat moment een verweer als wilsgebrek
relevant wordt. 12

076   Daarnaast is er de zogeheten waarheids- en volledigheidsplicht voor partijen,
neergelegd in § 138 I ZPO: 'Die Parteien haben ihre Erklarungen Ober tatsachliche
Umstande vollstandig und der Wahrheit gemaB abzugeben.' Deze bepaling beoogt
een actieve deelname van partijen aan de materiele waarheidsvinding te bewerkstelli-
gen. Onjuistheden mogen met te berde worden gebracht, dat spreekt vanzelf, maar
essentiele feiten mogen  ook niet worden verzwegen. 13 Dat betekent echter niet dat
partijen gehouden zijn een procedure 'tegen zichzelf" te voeren. Er bestaat geen
algemene processuele informatieplicht voor partijen: 'keine Partei (ist) gehalten, dem
Gegner fa seinen ProzeBsieg das Material zu verschaffen, uber das er nicht schon
von sich aus verfugt: 14 Strikt genomen staat deze waarheids- en volledigheidsplicht
los van de ProzeBf8rderungspflicht. De waarheids- en volledigheidsplicht dient de
waarheidsvinding (schending daarvan leidt niet tot uitsluiting van later ingediende
stellingen of bewijsmiddelen, maar kan wel leiden tot omkering van de bewijslast),

12 Zie nader F. von Stosch 2000, p. 93 e.v.
13    Het gaat evenwel niet om de 'absolute waarheid' zo die ill mocht bestaan. maar om de 'subjectieve

waarheid': datgene  wat een partij redelijkerwijs als waarheid mag aannemen. Zie kortheidshalve
B.T.M. van der Wiel 2004. nrs. 19-20 met verdere verwijzingen.

14  BGH NJW 1990,3151; Greger 1997. p. 1080.
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terwijl de ProzeBft,rderungspflicht een spoedig en efficient verloop van de procedure

beoogt te bewerkstelligen.

077     Aan de andere kant is er de in het Duitse procesrecht steeds belangrijker worden-
de materiele procesleiding (Vedhh,·e,is/eitting) van de rechter. onder meer neergelegd

in § 139 ZPO. De rechter moet zich actief met de procedure bemoeien, niet alleen
in processueel opzicht (zoals bij het bepalen van de termijnen), maar ook inhoudelijk

Hij heeft een Aufkkirungspiliclit en een  Hinweispflicht. De rechter dient alle relevante
aspecten van de zaak met partijen te bespreken. zowel in feitelijk als in juridisch

opzicht. Ten aanzien van de feitelijke gronden voor vordering of verweer is de rechter
hierin uiteraard beperkt, het primaat ligt bij de partijen zelf. Hij dient er echter wei
over te waken dat er geen onduidelijkheden en onzekerheden blijven bestaan over
wat partijen precies bedoelen. Hij mag bijv. een vordering niet afwijzen omdat niet
is voldaan aan de basale stelplicht of omdat de stellingen als zodanig al niet tot het
gewenste resultaat kunnen leiden, zonder eiser daarop gewezen te hebben en hem
de gelegenheid te hebben gegeven die stellingen aan te vullen. Hij mag (moet) er ook
op attenderen dat een partij verzuimd heeft een effectief bewijsaanbod te doen. Die

rechterlijke bemoeienis mag uiteraard niet ontaarden in 'meeprocederen' in die zin
dat het leidt tot een inhoudelijke koerswijziging van een partij. Basisvereiste blijft
de stelplicht van partijen, daar mag (en moet) de rechter echter wei bij aanknopen.
Dat geldt niet alleen bij de mondelinge behandeling, waar hij de zaak uitputtend dient
te bespreken met partijen, maar ook tijdens de voorbereiding daarvan (§ 273 lid 1
ZPO). Algemene aanwijzingen zijn onvoldoende. De rechter moet concreet aangeven
waar het hem om te doen is. In de praktijk is er sprake van een wisselwerking tussen

de stelplicht van partijen en de aanwijzingsplicht voor de rechter: hoe concreter partijen
zijn in hun stellingname, des te concreter kan (moet) de rechter zijn in zijn reactie

daarop. Is een partij erg summier in haar stellingen, dan zal de rechter niet veel mddr
kunnen dan aangeven dat het te summier is, anders loopt hij te veel het gevaar te gaan
meeprocederen. 15 Voorts dient  hij  er  op te letten dat partijen  zich ook uitlaten  over
de juridische aspecten die hij van belang acht. Dat geldt in het bijzonder voor juri-
dische kwesties waarover hij zich in het vonnis ambtshalve moet uitlaten. Indien een

partij een juridisch geschilpunt kennelijk over het hoofd heeft gezien of van mening
was dat dit voor de beoordeling van de zaak niet relevant was, moet de rechter, indien

hij daar anders over denkt, de desbetreffende partij daarop attenderen en haar de

gelegenheid geven alsnog stelling te nemen.
De uiterste grens van deze aanwijzings- en ophelderingsplicht is gelegen in de

rechterlijke onpartijdigheid en het vereiste van equality  of arms. De rechter moet

blijven binnen de grenzen van de door partijen omlijnde rechtsstrijd. Hij mag er wel
op wijzen dat de formele vordering niet overeenstemt met hetgeen de desbetreffende

partij kennelijk wil of wilde bereiken, bijv. omdat in de loop van de procedure de
situatie is gewijzigd (het voorwerp waarvan afgifte wordt verlangd is teloor gegaan

15  Zie ook T. Doms 2002, p. 777.
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zodat alleen een vordering tot schadevergoeding resteert), maar hij mag niet uit eigen                 I
beweging allerlei nieuwe elementen aandragen die niet op zijn minst summierlijk door
partijen reeds zijn aangeduid. Ook is de rechter, bij wijze van voorbeeld, niet gehouden
ambtshalve te wijzen  op  het  feit  dat de vordering is verjaard. 16

Een en ander is onder meer bedoeld om te voorkomen dat partijen worden verrast
door een beslissing waarmee zij op grond van het procesverloop tot dat moment geen
rekening hielden of redelijkerwijs hoefden te houden." Deze rechterlijk zorgvuldig-
heidsplicht moet ook voorkomen dat partijen, met het oog op de hierna te bespreken
Praklusionbepalingen.IK zich op alle mogelijke feiten en omstandigheden beroepen,
uit vrees later tegengeworpen te krijgen bepaalde feiten die de rechter relevant blijkt
te vinden, niet eerder te hebben aangevoerd. Wanneer de rechter eenmaal zijn visie
op de juridische kant van het geschil heeft duidelijk gemaakt, kunnen partijen zich
in beginsel beperken tot die feiten en bewijsmiddelen die daarin een plaats hebben
(tenzij ze het met die visie in het geheel niet eens zijn en de rechter van het tegendeel
willen overtuigen uiteraard).

Deze rechterlijke zorgvuldigheidsverplichting dient zowel de waarheidsvinding            I
als het efficient verloop van het geding. Aan het Duitse procesrecht is gaandeweg
steeds meer ten grondslag komen te liggen de gedachte dat rechter en partijen ge-
zamenlijk verantwoordelijk zijn voor het resultaat: een vonnis dat zo veel mogelijk
berust op de waarheid en aansluit bij de werkelijke gang van zaken, tot stand gekomen
in een zo efficient mogelijk verlopen procedure (Kooperations,naxime).19 Het samen-                1
stel van waarheids- en volledigheidsplicht en de Prozej»rderungspflicht voor partijen
enerzijds en de rechterlijke Aidkllinings- en Himveispllicht anderzijds moet dit bewerk-
stelligen. Indien de rechter heeft verzuimd partijen erop te attenderen dat zij niet
volledig zijn geweest in hun stellingname, kan dat ertoe leiden dat een Praklusionbe-
voegdheid niet mag worden toegepast.

Dat alles laat onverlet dat partijen nog steeds bepalen wat de inzet en omvang
van de rechtsstrijd is, maar de rechter kan, als hij zijn wettelijke bevoegdheden
optimaal gebruikt, een zwaar stempel op de procedure drukken. De concrete uitwerking
van de rechterlijke aanwijzingsplicht zal hierna nog aan de orde komen.

16   Memorie van Toelichting bij §  139, Rimmelspacher 2002, p. 139. Of hij daartoe wei bevoegd is,
is omstreden.

17 BVerfG NJW-RR  1996, 253. BVerfG  NJW  1996,  3202.  Dit  is ook expliciet vastgelegd in  §  278
IIJ  ZPO   Zie  over deze processuele plicht  van de rechter o.m A Piekenbrock  1999.  p.  1360   Hij
betoogt. daarin bijgevallen door andere schrijvers, dat in de praktijk de verplichtingen van § 139
doorgaans niet behoorlijk worden nageleefd omdat de rechter te zeer beducht is voor aantasting
van de partijautonomie. eens te meer in procedures waarin partijen worden bijgestaan door een
advocaat.

18 Praklusion houdt, kort gezegd. in dat de rechter stellingen buiten beschouwing laat die te laat. in
strijd met een wettelijke bepaling of met een rechterlijke termijnstelling zijn aangevoerd.

19  Vgl. R. Greger 2000, p. 77.
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3.4 Het verloop van de procedure in eerste aanleg

078   In de basisvorm ziet de normale civiele procedure" er in grote lijnen als volgt
uit. De ZPO gaat er van uit dat de zaak uitputtend wordt behandeld tijdens de monde-

linge behandeling, Haupttermin genaamd. Daar worden de stellingen van partijen
tegenover elkaar gezet en becommentarieerd, vindt de bewijslevering plaats en worden

deskundigen gehoord. Indien nodig, is die behandeling verdeeld over meerdere zittin-
gen. Om dat alles in goede banen te leiden is uiteraard een goede voorbereiding vereist.

Daartoe zijn er twee mogelijkheden: een uitsluitend schriftelijke voorbereiding waarin
partijen stukken uitwisselen, en een mondelinge voorbereiding, die evenwel ook
schriftelijke elementen kent.

Ingeval de behandelende rechter kiest voor een voorbereidende zitting ifriiher
erster Termin genaamd:  §  275) kan de rechter bepalen dat gedaagde binnen een door

hem te stellen termijn eerst schriftelijk moet reageren op de vordering (Ktageenvide-

rling, conclusie van antwoord: § 275 I). Dit geschiedt gelijktijdig met de datumbepaling
voor de zitting. Ingevolge § 277 I ZPO moet gedaagde in zijn Klageerwiderung zijn
verdedigingsmiddelen aanvoeren ' soweit  es  nach der ProzeBlage einer sorgfiiltigen
und auf Forderung des Verfahrens bedachten ProzeBfuhrung entspricht'. Het verzuim
om binnen de gestelde termijn van antwoord te dienen, kan leiden tot uitsluiting van
de mogelijkheid nog verweer te voeren. Daarna kan de rechter eiser in de gelegenheid
stellen binnen een te stellen termijn te reageren op het antwoord van gedaagde (repliek:

§ 275 IV). Daarvoor gelden inhoudelijk dezelfde eisen als voor het antwoord: eiser
moet zoveel als naar de stand van de procedure redelijkerwijs mogelijk is ingaan op
het antwoord van gedaagde (§ 277 IV).

Vervolgens vindt de voorbereidende zitting plaats.2' De bedoeling daarvan  is

primair het inventariseren van alle geschilpunten en bewijsmiddelen en het, zo moge-
lijk, elimineren van processuele obstakels, zodat de zaak zoveel mogelijk zittingsrijp
zal zijn voor de eigenlijke mondelinge behandeling. Dat neemt niet weg dat ook hier
al de zaak materieel kan worden behandeld indien dat dienstig voorkomt en een
schikking kan worden beproefd. Indien gedaagde niet verschijnt kan op vordering
van eiser meteen een verstekvonnis ( Versdumnisurteil) worden gewezen. In eenvoudige

zaken die ogenschijnlijk geen uitgebreide bewijslevering en/of deskundigenonderzoek
behoeven, wordt deze zitting in de praktijk ook als 'hoofdzitting' gebruikt teneinde
de zaak uitputtend te behandelen. In dat geval gelden de hierna te bespreken Prak-
lusionvoorschriften ook hier. Daarvoor is wel vereist dat de .friiher erster Tennin

daadwerkelijk als inhoudelijke zitting zou kunnen worden gebruikt. Zo niet, dan wordt

de toepassing van de Praklusionbepalingen gezien als rechtsmisbruik omdat de afwij-
zing van een verlate stelling dan uitsluitend berust op formele gronden zonder dat

''

er sprake is van een dreigende vertraging.-- Indien de procedure niet in de friiher

20 Andere procedures, zoals die in familie- en echtscheidingszaken en arbeidszaken. kennen afwijkingen,
evenals het Mahnverfahren, de snelle incassoprocedure voor onbestreden geldvorderingen.

21   Te vergelijken met onze comparitie na antwoord onder het oude procesrecht.
22   BGH 21 oktober 1986. NJW 1987, 500. Voor kritiek op deze inperking zie K.G. Deubner 1987 a.
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erster Tennin tot een einde is gekomen wordt vervolgens de eigenlijke mondelinge
behandeling (Haupttermin) bepaald. Heeft gedaagde dan wel eiser nog geen termijn
gehad voor zijn conclusie van antwoord resp. repliek, dan kan die gelegenheid alsnog
worden gegeven (§ 275 III resp. IV).

Wordt gekozen voor een uitsluitend schriftelijke voorbereiding (§  276), dan krijgt
gedaagde het bevel binnen twee weken kenbaar te maken of hij verweer wil voeren
(§ 276 I (1)) en krijgt hij tevens gelegenheid voor antwoord (§ 276 I (2)) waarna eiser

desgewenst mag repliceren  ( §  276  III).  Ook hier gelden de substantieringseisen  van
§ 277.

Van groot praktisch dn processueel belang is het bepaalde in §  273 ZPO: geduren-
de alle fasen van de procedure moet de rechter tijdig de door hem noodzakelijk geachte
voorbereidende maatregelen treffen om de procedure zo efficient en soepel mogelijk
te laten verlopen. Hij kan in iedere stand van het geding bevel geven om aanvullende
stukken over te leggen, om getuigen te dagvaarden of deskundigen in te schakelen.
Hij kan bevel geven aan partijen om bepaalde stellingen nader toe te lichten, hij kan
ambtshalve inlichtingen inwinnen bij ambtelijke instanties of de persoonlijke verschij-
ning van partijen gelasten. Ook dit is een aspect van de in het Duitse procesrecht zo
belangrijke rechterlijke Proze,Bforderungspflicht. De rechter is onmiskenbaar de
procedurele dominus litis. Miskenning van deze verplichting kan allerlei processuele
consequenties hebben. waarop ik later terugkom.

079  Is de voorbereiding afgesloten. dan volgt de mondelinge behandeling. Sinds
1 januari 2002 valt deze zitting uiteen in twee delen. Allereerst vindt een zogeheten

Guteverhandlung plaats (§ 278 nieuw)1' waar een minnelijke schikking wordt be-
proefd. Lukt dat allemaal niet of is vooraf duidelijk dat dergelijke pogingen tot
inislukken gedoemd zijn, dan volgt het procedurele pi8ce de resistance: de Haupttennin
(§ 279 nieu,v). Hier vindt de eigenlijke behandeling van de zaak plaats.24 Het onmid-

dellijkheidsbeginsel neemt een belangrijke plaats in. Wat niet ter zitting is besproken
of gevorderd. blijft buiten beschouwing. Na het formeel formuleren van de vorderingen
vindt een bespreking van de geschilpunten plaats, voorzover niet reeds beslist in de
v66rfase. Daarna worden eventuele getuigen en deskundigen gehoord. Vervolgens
kunnen partijen zich over de bewijslevering en andere instructieresultaten uitlaten.
Slechts bij uitzondering wordt daarvoor een nieuwe schriftelijke ronde ingelast. Met
name in dit stadium is de rechterlijke Atdkldrungspflicht van § 139 van belang.

Het slot van de mondelinge behandeling is een belangrijke processuele caesuur.
Dit is het laatste moment waarop partijen stelling kunnen nemen voor of tegen de

vordering (§ 296a). De situatie zoals die op dat moment bestaat vormt de grondslag
voor het vonnis. De vraag of an van partijen in rechte verschenen is, wordt beant-
woord aan de hand van de feitelijke situatie tijdens de (laatste) mondelinge behande-

ling. Wanneer Edn van partijen niet verschijnt, wordt op vordering van de andere partij

23  Deze bepaling geldt bij iedere mondelinge behandeling, zij het de fruher erster Tennin, of de

Haupttermin of een voortgezette behandeling en in alle instanties.
24  K. Redeker 2002. p. 192-193.
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een verstekvonnis gewezen ( §§ 330-331) ongeacht of de niet verschenen partij  in de
voorbereidende fase schriftelijke stukken heeft ingediend of in een voorbereidende
zitting wel is verschenen.'S Dit is een uitvloeisel van het onmiddellijkheidsbeginsel.
Zelfs een partij die fysiek aanwezig is  in de zittingszaal, maar niet 'verhandelt'. dat
wil zeggen niet inhoudelijk ingaat op de zaak, wordt aangemerkt als afwezig (§ 333).
Na afloop van de zitting wordt zo mogelijk kort het vonnis medegedeeld (§ 310 I).
Dat kan zijn een tussenvonnis waarbij een nader onderzoek wordt gelast of bewijs
wordt opgedragen of een eindvonnis. In andere gevallen wordt een termijn voor het

wijzen van vonnis bepaald.

3.5     De Priiklusionregeling in eerste aanleg

3.5.1 Inleiding

080 Zoals gezegd, zijn partijen gehouden hun stellingen aan te voeren, zo vroeg
als redelijkerwijs naar de stand van de procedure mogelijk is. Verzuimen tegen deze
regel kunnen leiden tot uitsluiting. Edn van de belangrijkste Priiklusionbepaling en

is § 296 ZPO. Deze bepaling bevat twee soorten preclusiebepalingen. Ten eerste

kunnen stellingen of bewijsmiddelen die worden aangevoerd na het verstrijken van
een door de rechter daarvoor bepaalde termijn, alleen worden toegelaten indien dat
niet leidt tot vertraging van de procedure of indien de partij deze gang van zaken

afdoende kan rechtvaardigen (lid 1 en lid 3 voor een ontvankelijkheidsverweer). Deze
uitsluiting is dwingend voorgeschreven indien aan de voorwaarden is voldaan. De
tweede (lid 2) behelst een uitsluiting wegens handelen in strijd met de algemene

prozeBfurdeningspflicht van § 282 ZPO. Dit is een vrije bevoegdheid van de rechter.
Vereist is dat de vertraging berust op grove nalatigheid. De toepassing van § 296 heeft
een stortvloed aan jurisprudentie en literatuur teweeggebracht, niet alleen omdat die

toepassing zeer gecompliceerd is, maar ook omdat in de praktijk al snel naar wegen
werd gezocht om de toepassing ervan te omzeilen.'6

Edn van de bezwaren die werden geopperd, was dat het uitsluiten van stellingen
in strijd is met het in de grondwet verankerde recht op rechtliches Gehor (§ 103 Abs. i
Grundgesetz: 'Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches  Gehor').11  Het
betekent immers dat de rechter stellingen die van belang kunnen zijn voor zijn beslis-

sing buiten beschouwing moet laten, hetgeen materieel gezien een inbreuk is op de
toegang tot de rechter, in die zin dat de rechtszoekende in een dergelijke situatie niet
in staat is zijn zienswijze aan de rechter voor te leggen.28 Het Bundesverfassungs-

25 Dit opent de mogelijkheid van omzeiling van Praklusionbepalingen die bekend staat als 'die Flucht
in die Siiumnis'. Zie hierna § 3.7.1

26  Bijv. V. Hermission 1983: K. Gounalakis 1995.
27    Waar bij ons veelal wordt verwezen naar artikel 6 EVRM als het gaat om fundamentele processuele

beginselen als hoor en wederhoor. equality of arms en fair trial. is in het Duitse recht artikel 103

Grundgesetz de kidraad
28  W. Waldner 1994.
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gericht heeft echter in vaste rechtspraak geoordeeld dat het de wetgever vrijstaat
processuele voorschriften te formuleren die een inbreuk op dit recht meebrengen,
wanneer het aan de partij zelf te wijten is dat zij van dat recht geen gebruik heeft
gemaakt.29 Het uitzonderingskarakter brengt wel mee dat de Prbklusionbepalingen
zeer strikt worden geYnterpreteerd en dat analoge toepassing van deze bepaling op
andere dan de uitdrukkelijk in de wet genoemde gevallen niet is toegestaan. 30

Gevolg van toepassing van een Praklusionbepaling op een in strijd met de ProzeD-
firderungspilicht aangevoerde stelling is dat deze stelling wordt gepasseerd en dus
niet in aanmerking wordt genomen bij de beslissing. Dat brengt mee dat de desbetref-
fende stelling valt onder de negatieve werking van de materielle Rechtskraft van het
vonnis, het gezag van gewijsde, zodat in een eventuele volgende procedure tussen
dezelfde partijen de uitgesloten stelling niet alsnog kan worden aangevoerd.31 Ook
in een eventueel executiegeschil kunnen deze stellingen niet meer worden tegengewor-
pen.

Gezien de dwingende formulering van de leden 1 en 3, die de rechter alleen een
beoordelingsvrijheid laat maar geen beleidsvrijheid, kan ook de toestemming van de
wederpartij er niet toe leiden dat een te late stelling toch wordt toegelaten. Dat is
anders bij lid 2, dat de rechter meer ruimte laat zodat het standpunt van de wederpartij
een rol kan spelen. Partijen moet met het oog op hoor en wederhoor wel de gelegen-
heid worden geboden zich uit te laten over een voorgenomen uitsluiting van tardieve
stellingen, zulks op straffe van schending van artikel 103 GG. De verzuimende partij
is dan in de gelegenheid verontschuldigingsgronden aan te voeren. 12

Tegen het uitsluiten van stellingen op grond van een Priiklusionbepaling kan
uiteraard worden opgekomen. Aangezien de uitsluiting van stellingen alleen mag
plaatsvinden in het eindvonnis33 kan het beroep tegen een dergelijke beslissing alleen
plaatsvinden in het kader van het appal tegen het eindvonnis. In hoger beroep kan
worden geklaagd dat de eerste rechter ten onrechte de Praklusion heeft toegepast,
datzelfde geldt in revisie. Staat geen rechtsmiddel open, dan is een Verfassungs-
beschwerde mogelijk: een klacht bij het Bundesverfassungsgericht dat de rechter door
de toepassing van de Praklusion het recht op rechtliches Gehor heeft geschonden.
Een klacht bij de hogere rechter dat ten onrechte een Praklusionbepaling niet is toege-
past is evenwel niet toegestaan. Het 'kwaad' is dan immers al geschied en de vertra-
ging, die vermeden zou zijn door uitsluiting, is reeds ingetreden.

29    BVerfG NJW 1980, 1737; BVerfG DRiZ 1981. 106; BVerfG NJW 1990, 2373. Zie D. Franke 1986
30    BVerfGNJW 1982,1635, BVerfG NJW 1987, 1621; BVerfGNJW 1987,2733; BVerfG NJW 1989.

706; BGH NJW 1981, 1218. Voor kritiek op deze opvatting zie W. Mischke 1981, p. 564.
31   Vgl. het in het anglosaksische recht gehanteerde, uit het finality-beginsel voortvloeiende beginsel

van issue-estoppel: zie § 4.9.
32  BVerfG NJW 87,485; BVerfG NJW 1998, 2044; BGH NJW 89. 717.
33 Het wijzen van tussenvonnissen waarbij telkens 66n of meerdere geschilpunten worden beslecht

zoals bij ons gebruikelijk, is in Duitsland niet toegestaan. Allerlei noodzakelijke beslissingen om
de procedure te leiden worden genomen in de vorm van een Besch/uB of een  Vediigung. te vergelij-
ken met onze rolbeschikking of het oude praeparatoire vonnis, waartegen - soms - andere voorzienin-
gen open staan, met name de (soforn'ge) Beschwerde.
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3.5.2   De voonvaarden voor toepassing van § 296 ZPO

081    Allereerst kunnen alleen 'Angri#s- und Verteidigtingsmittel'U worden uitgeslo-
ten. Daaronder worden verstaan alle stellingen en betwistingen daarvan en bewijs-
middelen, die strekken tot het doen slagen dan wel juist het doen afwijzen van de

vordering. De vordering zelf" alsmede een wijziging van de vordering worden gezien
als 'Angri#' en geen  'Ang riffsmittel' . Datzelfde geldt voor een eis in reconventie. Een
louter juridisch betoog is evenmin een aanvals- of verdedigingsmiddel omdat de rechter

daaraan niet gebonden is en zelf de plicht heeft rechtsgronden te formuleren en toe

te passen.

3.5.2.1 § 296 1 ZPO

082    Lid 1 geeft een limitatieve opsomming van door de rechter gestelde termijnen,
waarvan het verzuim kan leiden tot uitsluiting. Voorwaarde is wel dat de termijnbepa-

ling door de rechter aan de wettelijke eisen voldoet en bovendien moet de termijn
niet onredelijk kort zijn. Het besluit moet bovendien een duidelijke waarschuwing
inhouden wat de gevolgen kunnen zijn van overschrijding van de termijn. De recht-

spraak gaat uit van een absoluut of reeel vertragingsbegrip (Restdauertheorie). Bepa-
lend is de concrete situatie: zal het geding bij toelating van de tardieve stelling langer

duren dan bij afwijzing daarvan?36

Het gaat er dus niet om of de procedure bij toelating van de tardieve stelling net zo lang zou
duren als wanneer de stelling wel tijdig naar voren was gebracht. Dat is een streng criterium,
maar alleen zo kan § 296 1 aan haar doelstelling beantwoorden. Van vertraging is in die optiek
altijd sprake wanneer acceptatie van de nieuwe stelling ertoe leidt dat het gerecht een beoogde

beslissing (niet per se een eindbeslissing) moet uitstellen. De lagere rechters, daarin gesteund
door de literatuur, hebben zich lange tijd verzet tegen deze opvatting; zij gingen uit van een
relatief of hypothetisch vertragingsbegrip (Gesamtdauenheorie). In die zienswijze is er alleen
sprake van vertraging indien aanvaarding van de tardief voorgebrachte stelling tot gevolg heeft

dat de procedure langer duurt dan het geval zou zijn geweest indien de stelling tijdig was
aangevoerd, met andere woorden: de rechtsstrijd zou sneller zijn beeindigd bij tijdige aanvoering

van de stelling.

083    Van een Praklusion-rechtvaardigende vertraging is alleen sprake indien de zaak,
afgezien van eventuele toelaatbaarheid van de nieuwe stelling, in staat van wijzen

is, waarbij onder zaak het gehele geschil te verstaan is, inclusief bijv. reconventie.

34 Het Duitse procesrecht bezigt hier en daar nogal martiale taal.
35     De vordering zoals weergegeven in het petitum heet Antrag. Te onderscheiden valt tussen Sachantrag,

de materiele vordering die de eisende partij graag omgezet ziet in een dictum, en Prozepantrag,
een vordering betreffende de procedure. bijv. de vordering tot schorsing van het geding. tot verwijzing
naar een andere instantie. maar ook de vordering tot het horen van getuigen, de vordering tot het

wijzen van een verstekvonnis. etc.
36  BGH NJW 1987.500. BVerfG NJW 1987, 2733; K. Gounalakis 1995. p. 11.
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Dat betekent dat, wanneer een stelling in conventie te laat. maar in reconventie tijdig
is aangevoerd, ook in conventie geen Praklusion mogelijk is.'7 Het niet-tijdig aanvoe-
ren van een stelling of bewijsmiddel moet, wil het kunnen worden uitgesloten, te wijten
zijn aan Verschulden, d.w.z. eenvoudige nalatigheid. Dat betekent, omgekeerd, dat
aan de vereiste Entschtildigung zware eisen worden gesteld. Hierbij wordt een subjec-
tief criterium gehanteerd. Niet bepalend is of een redelijk handelende procespartij
anders gehandeld zou hebben, maar of deze partij in deze omstandigheden redelijk
heeft gehandeld.

In dit verband komt de prozeJifirderungspflicht van de rechter in beeld. Zoals
gezegd is de rechter ingevolge § 273 gehouden in iedere fase van het geding proces-
voorbereidende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de procedure zo snel
en efficient mogelijk wordt afgehandeld, in het bijzonder om te bewerkstelligen dat
zittingen functioneel verlopen. Dit geldt ook wanneer een partij op zichzelf te laat
was met het indienen van een processtuk. De rechter moet dan in beginsel proberen
voorbereidende maatregelen te nemen om een dreigende uitsluiting en daarmee een
inperking van het grondwettelijk recht op rechtliches Geli ir te voorkomen.18  Dit
wordt gezien als een tegenwicht voor de verscherpte medewerkingsplichten die partijen
wordt opgelegd.39 Doet hij dat niet, hoewel zulks redelijkerwijs van hem kon worden
gevergd, dan is uitsluiting ontoelaatbaar. Anderzijds mogen ook geen overspannen
eisen worden gesteld aan dit rechterlijk correctie-instrument. 4()

Ik geef een eenvoudig voorbeeld van toepassing van § 296 1 ZPO. 4I

Eiseres vordert betaling van een door haar in opdracht van gedaagde vervaardigd collier.
Na indiening van de Klage bepaalt de Voorzitter van het Landgericht de friiher erster Tennin
op 10 januari 1985 en wordt gedaagde een termijn gesteld voor het indienen van de Klageerwide-
rung uiterlijk  op   1   oktober   1984.   Een  en  ander  wordt  gedaagde  op   16  augustus   1984  mede-
gedeeld. Eerst op 3 januari 1985 bestrijdt zij dat zij met eiseres een overeenkomst heeft gesloten
tot koop en vervaardiging van het collier, hetgeen zij door middel van getuigen wil bewijzen.
De vertraging rechtvaardigt zij met de stelling dat in de tussenliggende periode onderhandelingen
gaande waren. Het verweer wordt door het Landgericht terzijde gelaten wegens overschrijding
van de Ktageerwiderungsfrist ex § 273 III, Edn van de termijnen genoemd in § 296 1, zodat
de vordering als onweersproken wordt toegewezen. In appal wordt geoordeeld dat het Land-
gericht terecht en op juiste wijze § 296 I heeft toegepast. zodat § 528 IlI eraan in de weg staat

37   BGH NJW 1981, 1217. Dit opent Hn van de vluchtwegen die hierna worden besproken: die Flucht
in die Widerklage: § 3.7.2.

38  O. Jauernig 1998, p. 105; F. von Stosch 2000, p. 130 ev. Zie BGH NJW 1979, 198.
39   K.G. Deubner 1987 b. p. 1583.
40   B VerfG NJW 1 9 8 5. 1 1 49 ; B GH NJ W 19 8 3. 5 7 5 : B G H N JW 198 7.499, BVerfG NJW 1990, 2373:

BVerfG NJW 1995. 377. BVerfG NJW 1998. 2044; BGH NJW 1989. 717. De overvloedige
rechtspraak is zeer casuistisch inzake de vraag wanneer de rechter maatregelen dient te nemen om
een uitsluiting te voorkomen. Wanneer een partij bijv. te laat is geweest met het noemen van een
getuige die zij wil doen horen. is de rechter in beginsel gehouden pogingen in het werk te stellen
dit te ondervangen door bijv. de getuige op korte termijn te dagvaarden. Laat de rechter dit na. dan
is afwijzing van de getuige wegens termijnoverschrijding niet toegestaan en moet de zitting worden
uitgesteld of moet een nadere zitting worden bepaald om de getuige alsnog te horen.

41  BGH NJW 1987. 499.
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dat dit verweer in appal alsnog in aanmerking wordt genomen. Het vonnis wordt bekrachtigd.
In revisie beloogt gedaagde dat eiseres  pas  met een aanvullend processtuk op 7 januari  1985

haar vordering heeft onderbouwd zodat haar geen verwijt kan worden gemaakt niet binnen de
gestelde termijn te hebben geantwoord. Dit verweer wordt niet gehonoreerd omdat het inleidende

processtuk, dat gedaagde op 16 augustus  1984 is toegezonden. voldoende duidelijk was en alle
- feitelijke en juridische - gronden bevatte om op zichzel f toewijzing van de vordering te kunnen

rechtvaardigen. Het was voor gedaagde dus zeer wel mogelijk geweest haar verweer dat er in

het geheel geen overeenkomst gesloten was, binnen de gestelde Klageerwiderungsfrist kenbaar
te maken.

Ook de klacht dat het Landgericht via het nemen van voorbereidende maatregelen een

dreigende Praklusion had kunnen voorkomen door zelf de door haar genoemde getuigen op

te roepen, wordt verworpen. Dergelijke maatregelen zijn pas mogelijk indien gedaagde in rechte

stelling heeft genomen en de feiten waarop de vordering is gegrond, in rechte zijn betwist. Die
betwisting gebeurde pas op 3 januari 1985, terwijl de zitting was bepaald op 10 januari  1985.

Er resteerde daarmee onvoldoende tijd om de getuigen op ordentelijke wijze te dagvaarden.

Inhoudelijke behandeling van het verweer zou daarom nopen tot uitstel van de zitting, waarmee

de vertraging van de procedure gegeven was.
De stelling dat de frither erster Termin in werkelijkheid niet was bedoeld als zitting waarop

de zaak inhoudelijk zou worden behandeld (alleen dan mogen de Priklusionbepalingen worden
toegepast) was onvoldoende toegelicht, nu gedaagde niets had gesteld omtrent het aantal zaken

dat die dag zou worden behandeld en de tijdsduur die voor de onderhavige zaak was uitgetrok-
ken.43 Bovendien wees de omstandigheid dat tussen de datumbepaling en de zitting meer dan
vier maanden lagen, er op dat het Landgericht wel degelijk de bedoeling had gehad deze zitting
als hoofdbehandeling te gebruiken. Daarmee viel de bijl voor gedaagde.

084 De rechtspraak dat § 296 I ZPO ook van toepassing is op overschrijding van
de Klageenvideningsfrist ingeval de rechter een fruher erster Termin had gelast, werd
in de praktijk met gemengde gevoelens ontvangen.43 Gevreesd werd dat rechters
dit zouden aangrijpen om korte metten te maken met lastige en tijdrovende zaken.

Indien dit in de praktijk daadwerkelijk gebeurde, is daaraan echter een einde gemaakt
door het Bundesgerichtshof in een uitspraak van 21 oktober 1985.44

Eiseres vorderde schadevergoeding wegens een kunstfout bij een heupoperatie. De Klage werd
aan gedaagden toegestuurd  op   18  juli   1985  met de bepaling  dat het antwoord kon worden
ingediend tot 18 augustus 1985 (later desgevraagd verlengd tot 23 augustus  1985) en dat de

friiher erster Tennin zou plaatsvinden op 20 september 1985. Deze zitting was bevolen voor
een persoonlijke verschijning van partijen teneinde een minnelijke regeling te beproeven. De

Klageerwiderung werd ingediend op 3 september 1985. Het Landgericht passeerde de verweren
van gedaagden wegens termijnoverschrijding en de vordering werd toegewezen. In appal werd
deze beslissing vernietigd en werd de zaak teruggewezen naar het Landgericht, omdat defruher
erster Termin duidelijk niet was bedoeld om de zaak ten principale te behandelen, maar alleen

42  In vele andere zaken had een dergelijk verweer weI succes: wanneer wordt aangetoond dat op de
dag van de friiher erster Termin tientallen zaken waren gepland (zogeheten Durchiauftermin). kon
die zitting in redelijkheid niet zijn bedoeld voor een inhoudelijke behandeling

43 Zie hierover o.m. H-D. Lange  1986. p 3043-3049.
44  BGH NJW 1987, 500.
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om de voortgang van de procedure te bespreken en een schikking te proberen. Toepassing van
§ 296 1 ZPO in dergelijke gevallen zou neerkomen op rechtsmisbruik. Klachten tegen dit oordeel
werden in revisie verworpen. In een procedure met als inzet de vraag of de behandelend arts
een kunstfout had gemaakt en de patient voldoende had ingelicht over de risico' s van de operatie,
is het nagenoeg ondenkbaar dat de zaak uitputtend kan worden behandeld in dEn zitting, waar
- gecompliceerde - bewijslevering en deskundigenadvies nagenoeg onontkoombaar zijn.

De ratio van de Priiklusionbepalingen is gelegen in de bespoediging en efficiency-
verhoging van de procedure en dat doel wordt niet gediend door uitsluiting van de
K/ageenviderung indien de instructie van de zaak nog op gang moet komen, aldus
de revisierechter. Dan komt toepassing van de Praklusion neer op misbruik van
recht.45

3.5.2.2 § 296 II ZPO

085    Lid 2 van § 296 ZPO geeft de rechter de bevoegdheid om stellingen en bewijs-
middelen te passeren, indien deze in strijd met § 282 I tijdens de mondelinge behande-
ling niet zo tijdig naar voren zijn gebracht als dat redelijkerwijs van de desbetreffende
partij kon worden gevergd, dan wel indien deze in strijd met § 282 II niet tijdig v66r
de mondelinge behandeling zijn aangekondigd zodat de wederpartij daarop tijdens
de zitting kan reageren. Het gaat hier dus niet om het verzuim van een door de rechter
bepaalde termijn en de daardoor veroorzaakte vertraging, maar om vertraging die het
gevolg is van het overvallen van de wederpartij met nieuwe stellingen waarop deze
redelijkerwijs niet meer kan reageren zodat strikt genomen de zitting zou moeten
worden aangehouden dan wel de wederpartij een andere gelegenheid moet worden
geboden te reageren. Een en ander moet te wijten zijn aan grove nalatigheid aan de
zijde van de partij, een zwaardere schuldgradatie dan het eerste lid verlangt. Dit stelt
weliswaar zware eisen, maar het vaststellen van een Verschleppensabsicht, de intentie
om de procedure te vertragen, is niet noodzakelijk.46 Voorbeelden van processueel

gedrag dat is aangemerkt als grobe Nachlassigkeit zijn onder meer: het te laat adieren
van een advocaat, te late wisseling van advocaat, vasthouden aan een door de rechter
reeds als onjuist betitelde rechtsopvatting en in verband daarmee onvoldoende stellin-
gen en bewijsmiddelen aanvoeren voor een alternatieve grondslag, onvoldoende kennis
van de zaak aan de zijde van de advocaat, met vakantie gaan zonder de beslissing
op een uitstelverzoek af te wachten.47 De dreigende vertraging moet in causaal ver-
band samenhangen met de grove nalatigheid, wil zij kunnen leiden tot uitsluiting.
Indien de vertraging van de procedure - mede - aan andere oorzaken te wijten is,
kan § 296 II dus niet worden toegepast.

45 Over beide uitspraken zie K.G. Deubner 1987 a.
46   Deze eis wordt wel gesteld in het Oostenrijkse procesrecht, waar § 179 I 8ZPO een 'offenkundiger

Verschleppungsabsicht'. verlangt. zodat in de praktijk deze bepaling alleen bij chicaneus handelen
wordt toegepast: Von Stosch 2000, p. 146; Rechberger/Simotta, p. 338. Zie § 3.8.

47 Zie Baumbach/Lauterbach, opmerking  19  bij  §  296.



Hoofdstuk 3                                                                                     13

3.5.2.3 § 296 111 ZPO

086 De laatste Priiklusion van § 296 betreft prealabele kwesties, waaronder ontvanke-
lijkheidsverweren, die gedaagde zonder geldige reden te laat heeft aangevoerd, voor-
zover de rechter die niet ambtshalve moet behandelen. Het bijzondere is dat hiervoor
niet de eis geldt van een dreigende vertraging van de procedure. Wanneer deze
verweren moeten worden aangevoerd bepaalt § 282 III: v66r het begin van de monde-
linge behandeling of, indien een termijn voor het indienen van antwoord was bepaald,

in de conclusie van antwoord. Dit geldt voor alle instanties. Is verzuimd in eerste
aanleg een dergelijk verweer te voeren. dan kan dat in hoger beroep of cassatie niet
worden hersteld.

3.6     De procedure in hoger beroep vddr 1 januari 2002

087   Het idee van hoger beroep48 als Verfahrensfortsetzung lag mede ten grondslag
aan de ZivilprozeBordnung van 1877. Volgens de toelichting  was het hoger beroep
geen middel tot controle op de juistheid van het eerste vonnis, maar een vernieuwing

en herhaling van de rechtsstrijd voor een andere rechter: het hoger beroep is niet 'ein
Recht auf Kritik des Verfahrens erster Instanz oder auf Nachprtifung und Berichtigung
des untergerichtlichen Urtheils von dem Gesichtspunkte der Frage aus, ob gerecht
geurtheilt , d.h. das dem Unterrichter vorgelegte Material richtig gewurdigt sei' maar
'das Recht auf Gewiillrung eines neuen Judizium'. Met de openstelling van een tweede
instantie wordt gelegenheid geboden 'die Sache von Neuem in einem Verfahren zu
behandeln, das seiner ganzen Anlage nach eine groBere Gewahr fur eine grundliche
Rechtsprechung' zou bieden.49 Het hoger beroep wordt in die opvatting niet zozeer
gezien als een middel om een rechterlijk oordeel aan te vechten, maar als een instill-
ment om de eerder ingezette rechtsstrijd over te brengen naar een andere, hogere

rechter omdat deze meer waarborgen zou bieden voor een 'grundliche Rechtsprechung'.
Hier komt met zoveel woorden het oude idee terug: hogere rechtspraak = betere

rechtspraak. Dat zou een compensatie zijn voor de relatief snelle en zonder veel
opsmuk aangeklede eerste aanleg.'" Een tweede feitelijke instantie draagt bij aan
een zo rechtvaardig mogelijke beslissing. Niet alleen fouten van de rechter, maar ook
fouten van partijen zelf moeten kunnen worden hersteld. Principieel staat het partijen
daarom vrij om niet alleen de feitelijke waardering van de eerste rechter aan te vallen.
maar ook geheel nieuwe feiten, bewijsmiddelen en rechtsgronden aan te voeren. 51

48   Voor een summiere beschrijving van de api)elprocedure (v66r 1 januari 2002) zie ook de bijdrage
van H. Koch in Jolowicz/Van Rhee. p. 155.

49   P. Gilles 1972, p. 191 ev. met verdere verwijzingen: P. Kolotouros 1992. p. 16.
50 Zie Heiderdorff 2003. p. 490.
51 Desondanks wordt  ook in Duitsland  niet een grondwettelijk recht  op twee feitelijke instanties

aangenomen. BGH NJW 1986. 2113. BVerfG; NJW 1983, 2929: BGH NJW 1991. 1893. Zie Von
Stosch 2000, p. 240 ev. met verdere verwijzingen.
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De rechtsstrijd wordt binnen de grenzen van de apptlvordering door de appLlrech-
ter opnieuw behandeld, zo bepaalt § 525 (oud) ZPO, zij het dat de proceshandelingen
en bewijsleveringen uit de eerste aanleg wel doorwerken. De appMrechter is niet
gebonden aan de feitelijke vaststellingen van de eerste rechter. Of hij de feiten opnieuw
vaststelt en de in eerste aanleg gehoorde getuigen opnieuw laat opdraven is aan zijn
beleid overgelaten, met dien verstande dat hij alleen van het oordeel van de eerste
rechter omtrent de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van een getuige mag
afwijken indien hij die getuige zelf heeft gehoord.,1 Ook dit houdt weer verband
met het onmiddellijkheidsbeginsel, dat juist bij de waardering van getuigenbewijs op
de voorgrond treedt.53 Of de feitelijke grondslag voor de beslissing in hoger beroep
kan wijzigen op grond van nieuwe omstandigheden, hangt af van de vraag of het
partijen in verband met de Priiklusionbepalingen is toegestaan die nieuwe omstandig-
heden naar voren te brengen.

3.6.1      De  procesgang  in  app2l

088 Het hoger beroep was aanvankelijk ingekleed als een 'open appa" appellant
kon volstaan met het aantekenen van hoger beroep onder vermelding van de onder-
delen van het vonnis die werden aangevallen, echter zonder dat er sprake was van
een  verplichting om beroepsgronden te formuleren.  Bij een wetswijziging  in   1924
werd dit alsnog verplicht gesteld en werden de bestaande Priiklusionbepalingen
aangescherpt. Stellingen waaraan in eerste aanleg reeds was voorbijgegaan konden
wederom op dezelfde grond worden gepasseerd (§ 529 Oltd ZPO). In 1933 volgde
een verdere aanpassing. Appellant werd verplicht duidelijk te omschrijven op welke
gronden het bestreden vonnis werd aangevallen, welke verplichting werd gesteld naast
de gehoudenheid tot het vermelden van eventuele nieuwe bewijsmiddelen en grond-
slagen. Er waren derhalve twee categorieen beroepsgronden: de gronden die strekten
tot het bestrijden van onjuiste beslissingen in eerste instantie, en nieuwe gronden die
in eerste aanleg niet waren aangevoerd. Steunde het beroep uitsluitend op gronden
van de laatste categorie, dan hoefde appellant verder niet op onjuistheden in het vonnis
in te gaan. Bovendien werd het vrijblijvende karakter van de Priiklusion van § 529
ZPO gewijzigd: waar voorheen de toelaatbaarheid van nieuwe stellingen voorop stond
en de uitsluiting uitzondering was, werd dat nu omgekeerd en waren nieuwe stellingen
niet toelaatbaar, tenzij aannemelijk was dat deze stellingen niet waren achtergehouden
als vertragingstactiek of als resultaat van grove nalatigheid. Nieuwe feiten die eerst
waren ontstaan of bekend geworden na sluiting van de mondelinge behandeling waren

52   W. Nassall 1985. p. 313. Zie laatstelijk BGH 17 juli 2002. VIII ZR 151/01 (www.rws-verlag.deb.
53   Dit doet enigszins denken aan de Engelse praktijk, waar de omstandigheid dat de appelrechter de

getuigen niet heeft gehoord. hem aanzet tot zeer grote terughoudendheid bij de bewijswaardering.
Anders bij ons. waar de apptlrechter zonder veel plichtpleging tot een andere waardering kan komen
zonder de getuige zelf te horen. met dien verstande dat hij sinds enige tijd wel duidelijk moet
aangeven op welke onderdelen en waarom hij met de eerste rechter van mening verschilt. HR 1
november 2002. NJ 2000.281: JBPr 2003.4 m.nt. HWW ( SUNMASTERMYDRAULIEK TURENHOLT):
HR 14 november 2003, NJ 2005, 269 (VAI-ENT/BEUKERS ).
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wei  toelaatbaar.,4 Een verdere verscherping vond plaats  in   1942  door de bepaling
dat nova alleen toelaatbaar waren indien deze in eerste aanleg redelijkerwijs niet
hadden kunnen worden aangevoerd. Na de oorlog verdween deze bepaling weer
doordat alle tijdens het nazi-regime ingevoerde wetswijzigingen ongedaan werden

gemaakt.
In grote lijnen zijn in appel de voorschriften voor de procedure in eerste aanleg

van overeenkomstige toepassing, met name ook de rechterlijke Autklarungs- en
Hinweispflicht van § 139. Na vernietiging van het vonnis zal de apptlrechter in
beginsel de zaak zel f afdoen. Slechts bij wijze van uitzondering volgt een terugwijzing
naar de eerste rechter. namelijk wanneer de eerste rechter aan een inhoudelijke behan-
deling niet is toegekomen (§ 538 (oud) ZPO) of wanneer het vonnis is tot stand

gekomen met schending van fundamentele procesbeginselen (§ 539 (oud) ZPO). Kleine
restanten van de rechtsstrijd. waaronder ook te verstaan subsidiaire grondslagen en
verweren, die in eerste aanleg onbehandeld zijn gebleven, worden overgeheveld naar
de appblinstantie indien deze door een andersluidend oordeel alsnog relevant worden

(Devohitivel»kt of Anfall,virkting: § 537 (oud) ZPO). Wanneer appellant de beroepspro-
cedure wint kan hij desondanks in de kosten worden veroordeeld wanneer die winst
is behaald op grond van nieuwe stellingen die ook in eerste aanleg hadden kunnen
worden aangevoerd: § 97 ZPO.

089    In de jaren 50 van de twintigste eeuw ontstond discussie over de herkansings-
mogelijkheden in appdl. In  1955 werd een commissie benoemd om voorstellen te doen

voor herziening van de gehele civiele rechtspleging. Die doelstelling is evenwel niet
gehaald. Slechts een minderheid was bereid tot fundamentele veranderingen, de
meerderheid wilde niet verder gaan dan aanpassingen op onderdelen.55 Aan het
hoofdstuk over het hoger beroep gaat een summier statistisch onderzoek vooraf over
het aantal apptllen in de jaren  1958 en  1959.  App81 werd ingesteld tegen 29%  van
de vonnissen op tegenspraak van de Amtsgerichte en tegen 26% van de contradictoire
vonnissen van de Landgerichte. Opmerkelijk daarbij is het verschil tussen vermogens-

rechtelijke zaken (waarbij in 46% van de zaken beroep werd ingesteld) en familiezaken
(9,9%). Deze apptlcijfers worden onbevredigend genoemd, maar er was geen meerder-
heid voor ingrijpende hervormingen naar Oostenrijks voorbeeld. De conclusie was
dat de bestaande Priiklusionregeling diende te worden aangescherpt.  In   1964  en  in
1969 werden door de minister van justitie wetsontwerpen opgesteld, die voorzagen
in een verdere aanscherping van de Priiklusionbepalingen; reeds indien een partij een
gering verwijt kon worden gemaakt stellingen niet eerder te hebben aangevoerd, kon
een dergelijke stelling worden afgewezen. Na hevige kritiek vanuit de literatuur werd

gas teruggenomen, maar in een nieuw wetsontwerp uit  1970 werd wederom voorzien
in de mogelijkheid stellingen af te wijzen indien een partij 'eenvoudig' nalatig was
geweest. Voor het hoger beroep werd de Praklusion zo scherp geformuleerd, dat deze

54    Zie  voor een korte samenvatting: L. Rosenberg  1950,  p. 19-20.
55   Het vuistdikke rapport is uitgegeven door het ministerie van justitie als Bericht der Kommission

zur Vorbereitung einer Reform der Zivilgerichtsbarkeit. Deutscher Bundes-Verlag 1961.
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het Neuerungsverbot uit het Oostenrijkse recht benaderde. Na veel heen en weer
gediscussieer tussen wetgever, wetenschappers en praktijkjuristen  trad  in   1977  de
zogeheten 'Vereinfachungsnovelle' in werking.56 Daarmee heeft de civiele procedure,
met name waar het betreft de instrumenten om te komen tot een snelle en efficiente
afhandeling (waarbij het met name gaat om de Praklusionbepalingen), in grote lijnen
zijn vorm gekregen tot de hervormingen per 1 januari 2002.

3.6.2   De Praklusionregeling in hoger beroep

090     Er zijn in hoger beroep twee categorieen Praklusionbepalingen: de instanzuber-
greifende Praklusion en de berufungsinstandiche Praklusion. De eerste categorie
preclusiebepalingen (§§ 528, 529,530 en 531) ziet op de vraag of het is toegestaan
in hoger beroep nieuwe stellingen aan te voeren indien dat in eerste aanleg niet is
gebeurd. Er is dan sprake van Instanzversau,nung; ter zake van die nieuw aangevoerde
stellingen wordt een instantie gemist. De bedoeling van de instanziibergreifende
Praklusion is dat partijen daardoor gedwongen worden hun essentiele stellingen die
de grondslag vormen voor de vordering en het verweer reeds in eerste aanleg op tafel
te leggen; zij moeten de eerste aanleg volledig benutten, op straffe van verval van
de niet aangevoerde stellingen, behoudens bijzondere omstandigheden.57 De tweede
categorie heeft betrekking op de vraag tot welk moment in de beroepsprocedure
partijen nieuwe stellingen kunnen aanvoeren. Deze regeling vertoont veel gelijkenis
met de regeling in eerste aanleg, hetgeen niet verwonderlijk is nu deze uitdrukkelijk
teruggrijpt naar § 296. Appellant is op straffe van uitsluiting gebonden aan een termijn
om zijn beroepsgronden, voorzover niet reeds opgenomen in de Berufungsschrift, aan
te voeren (de Benditngsbegriindungsfrist ex § 519 II 2 van Edn maand na het instellen
van het apptl). Ook de eventueel gegeven Replikfrist van § 520 II is met uitsluiting
gesanctioneerd (§ 523 jo § 296 I) evenals andere door de rechter gestelde termijnen.
Idem voor geintimeerde, die binnen een door de rechter te stellen termijn moet
antwoorden (§ 520 II).

3.6.2.1 4 528 ZPO

091 De bepaling van § 528 is onmiskenbaar de belangrijkste Praklusionbepaling
in hoger beroep. Te onderscheiden zijn drie situaties.

Ingevolge het eerste lid kunnen stellingen die in eerste aanleg binnen een bepaalde
termijn aangevoerd hadden moeten worden maar niet aangevoerd zijn, alleen dan
alsnog in hoger beroep te berde worden gebracht, wanneer zulks de procedure niet
zou vertragen of wanneer het niet aanvoeren van de stelling in eerste aanleg voldoende
wordt gerechtvaardigd. Te denken valt aan de betwisting voor het eerst in hoger beroep
van een door de tegenpartij in eerste aanleg gesteld feit of de nagekomen onderbou-
wing van een stelling die in eerste aanleg zodanig summier was dat zij geheel buiten

56  Wet van 3 december 1976, BGBI. 1 1976 p. 3281.
57  C.D. Schumann 1997, p. 170.
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behandeling is gebleven. Een nadere. betere onderbouwing van een stelling die in
eerste aanleg weliswaar voldoende concreet was maar - om welke reden dan ook -
niet aanvaard, is weI mogelijk.'6 Stellingen die niet worden betwist door de wederpar-
tij zijn wel toelaatbaar, ook al zijn ze nieuw. Dit levert immers geen vertraging van

de procedure op. Ook toelaatbaar is het aanvoeren van feiten die eerst na de mondelin-

ge behandeling in eerste aanleg zijn opgekomen of bekend geworden. In dat geval
kan de desbetreffende partij immers niet verweten worden die feiten niet eerder te
hebben aangevoerd. Onder vertraging van de procedure is te verstaan vertraging van
de app2lprocedure. dus niet de procedure als geheel.,4 Ook hier wordt, net als bij
§  296, uitgegaan van een absoluut of reeel vertragingsbegrip. Ook hier is de afwijzing
van nieuwe stellingen, indien is voldaan aan de voorwaarden, dwingend voorgeschre-
ven; de rechter heeft dus geen beleidsvrijheid.

Het tweede lid van § 528 is de pendant van § 296 II: ontoelaatbaar zijn stellingen

die in strijd met de algemene ProzeJUOrderungspflicht van § 2811 niet tijdig zijn
aangevoerd of in strijd met § 282 II niet tijdig v66r de zitting (in eerste aanleg) zijn

medegedeeld. Het gaat dan evenwel - voor alle duidelijkheid - om stellingen die in
het geheel niet zijn aangevoerd, dus niet om stellingen die in eerste aanleg weliswaar

zijn aangevoerd, maar te laat. In dat geval zal de eerste rechter ze al hebben afgewezen
en dan is § 528 III van toepassing. Anders dan in eerste aanleg, waar § 296 II rept
van 'konnen zurtick gewiesen werden' is hier sprake van een verplichting: 'Neue
Angriffs- und Verteidigungsmitteln... sind nur zuzulassen..', indien aan beide cumula-
tieve voorwaarden (grove nalatigheid en vertraging) is voldaan. Of een stelling als
nieuw kan worden aangemerkt volgt uit een vergelijking met de weergave van de
stellingen van partijen in het vonnis, het zogeheten Tatbestand.

De meest eenvoudige situatie is die van het derde lid. Stellingen die in eerste

aanleg reeds zijn uitgesloten op grond van § 296 (en allddn op grond van § 296)
blijven in appal uitgesloten. Ware dat anders, dan zou de uitsluiting in eerste aanleg

weinig zin hebben. Daarom worden er ook geen nadere eisen gesteld als een dreigende
vertraging van de procedure.

092    In de literatuur   wordt veelvuldig gewezen op een ongerijmdheid bij de verge-
lijking tussen de leden 1 en 2 enerzijds en lid 3 anderzijds. De partij die in eerste
aanleg een stelling te laat heeft aangevoerd waardoor deze is uitgesloten, verkeert
in een slechtere positie (zij loopt immers aan tegen het derde lid dat geen uitzonderin-

gen toelaat) dan de partij die in eerste aanleg de desbetreffende stelling in het geheel
niet heeft aangevoerd. Dan geldt immers lid 1 of lid 2, die wel een uitzonderingsmoge-
lijkheid kennen. Juist deze omstandigheid maakt de zogeheten Flucht in die Berufting
mogelijk, waarover later meer. Hoewel de bepaling van lid 3 in de literatuur onder
hevige kritiek kwam te liggen vanwege deze praktische discrepantie alsook omdat

58  BGH NJW 1980, 945.
59  BGH NJW 1979, 2109.
60   Bijv. F. von Stosch 2000. p. 52: Gounalakis 1995. p. 29. Desondanks is deze bepaling niet ongrond-

wettelijk: BVerfG DRiZ 1981, 106.
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het leidt tot uitsluiting hoewel de apptlrechter vertraging zou kunnen voorkomen door
voorbereidende maatregelen. is deze bepaling m.i. toch een noodzakelijk complement
voor de uitsluiting in eerste aanleg, omdat de uitsluitingsmogelijkheid in eerste aanleg
anders niet effectief kan worden toegepast. Een uitzondering wordt gemaakt voor
nieuwe feiten die door de wederpartij worden erkend of die van algemene bekendheid
zijn of feiten die door een geschrift op eenvoudige wijze bewezen kunnen worden.
In de literatuur is betoogd dat de regeling niet van toepassing is ten aanzien van feiten
die eerst relevant zijn geworden doordat in app81 een nieuwe of gewijzigde vordering
is ingediend door de wederpartij:' Dat lijkt mij vanzelfsprekend.

Intussen heeft de app8lrechter wel naar aanleiding van een daartoe strekkende
klacht te onderzoeken of de uitsluiting in eerste aanleg terecht is geschied. Dat is
uitsluitend een rechtmatigheidstoets; de apptlrechter mag niet coulanter zijn dan de
eerste rechter (voorzover de wet daarvoor ruimte zou bieden) en met de hand over
het hart strijken om de in eerste aanleg afgewezen stelling alsnog toe te laten. Indien
anderzijds de eerste rechter heeft verzuimd een te laat ingebrachte stelling uit te sluiten
hoewel aan de voorwaarden daarvoor was voldaan, mag de app8lrechter dat niet alsnog
doen. In zoverre treedt in hoger beroep geen verslechtering in.62

3.6.2.2 Pro:ejlfordening door de rechter

093    Een in de praktijk belangrijke beperking van de werking van de Priiklusionbepa-
lingen van § 528 is gelegen in de rechterlijke proz€Bfdrderungspflicht. Afwijzing van
een nieuwe stelling is ondanks een dreigende vertraging van de procedure niet mogelijk
indien het door omstandigheden waarvoor de desbetreffende partij niet verantwoordelijk
is. niet lukt om maatregelen te treffen om die dreigende vertraging het hoofd te bieden.
Ook hier geldt dus dat op de rechter de plicht rust om dfe voorbereidende maatregelen
te treffen die in redelijkheid verlangd kunnen worden, waardoor de nieuwe stellingen
in aanmerking kunnen worden genomen zonder dat zulks een vertraging tot gevolg
heeft (bijv. het op voorhand laten dagvaarden van getuigen of deskundigen, het op
voorhand van opvragen van stukken of inwinnen van informatie). 63

..      64Een voorbeeld uit de jurisprudentie moge dat verduidelijken.
Eiseres vorderde schadevergoeding wegens een verkeersongeval. Haar stelling was dat de

wederpartij aanmerkelijk te snel (namelijk 60 1 70 km/uur) had gereden, waarbij zij zich beriep

op de getuigen Q. en K. alsmede op de stukken van de hieruit voortgevloeide strafzaak. De
deskundige schatte de snelheid op het moment dat het remmen werd ingezet op ten hoogste
50 km/uur, maar wellicht ook op de botsingsnelheid van 35 km/uur. Het Landgericht veroordeel-

61   Gounalakis 1995. p. 27.
62  BGH NJW 1980. 343.
63   BVerfG NJW 1990, 2373: B V e rfG N J W 1 9 9 2, 2 9 9 : B G H N JW 1 9 7 9, 1 9 8 8. B G H NJW 1 9 9 0, 1 3 5 8 :

B G H N JW 19 9 1, 1 1 8 1 ; B G H N JW 1 9 9 1,  1 1 97. Tegen deze jurisprudentie. omdat zij de appelcolleges
voor grote praktische problemen plaatst: Wilrfel  1992, p. 543. Positief daarentegen, omdat op die
wijze het grondwettelijk recht op rechtliches Gehur gewaarborgd wordt, B. Schmidt  1992, p. 2005.

64     BVerfG  NJW   1990.  2373.
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de de gedaagde tot betaling van slechts 20% van de totale schade. omdat eiseres niet was
geslaagd in het bewijs van de aanmerkelijk te hoge snelheid. In de Berufungsbegdindungsschrift
d.d. 27 november 1987 bestreed eiserei deze vaststelling en beklaagde zij zich erover dat het
Landgericht de getuigen Q. en K. niet had gehoord. Hun verklaringen zouden bovendien
ondersteund worden door de getuige V. De memorie van antwoord werd ingediend op 25 mei
1988. De mondelinge behandeling vond plaats op 5 juli 1989. Het Oberlandesgericht verwierp
het api,al. Het verzoek van eiseres om de getuigen Q., K. en V. te horen teneinde haar stelling
inzake de snelheid van de wederpartij le onderbouwen werd afgewezen omdat dil een nieuw
Angri#sinittel LOU zijn dat in eerste aanleg met grove nalatigheid was achterwege gebleven en
honorering daarvan tot vertraging zou leiden, juist onidat ook de deskundige dan opnieuw zou
moeten worden gehoord teneinde zich naar aanleiding van deze getuigenverklaringen opnieuw

uit te laten over de vermoedelijke snelheid. De hiertegen gerichte Verfassungsbeschwerde werd
door het Bundesverfassungsgericht gegrond bevonden. Nog afgezien van de vraag of hier wei
sprake was van een nieuw bewijsaanbod, had de api)6lrechter voldoende tijd gehad om de door
§ 273 ZPO verlangde voorbereidende maatregelen te treffen om de gevraagde getuigen en de
deskundige te horen. Er was immers meer dan een jaar verstreken tussen het indienen van de
memorie van antwoord (die duidelijk maakte dat de stellingen van eiseres/appellante betwist
werden) en de zitting.

094    Het komt er dus op neer dat de api)elrechter na de uitwisseling van de schriftelij-
ke stukken moet onderzoeken of nieuwe stellingen of bewijsaanbiedingen dreigen
te worden uitgesloten en vervolgens moet onderzoeken of die dreigende uitsluiting
kan worden voorkomen door, in afwachting van de zitting, voorbereidende maatregelen
te nemen door getuigen en/of deskundigen te laten oproepen. Naarmate die zitting
langer op zich laat wachten (in dit geval was het meer dan een jaar) kan er van de
app8lrechter mddr worden verlangd. De omstandigheid dat die zeer ruime termijn voor
de zitting wordt veroorzaakt door de overbelasting van het college doet daar niet aan
af, want dat is een omstandigheid die is gelegen in de sfeer van de overheid en niet
in die van partijen. Het Oberlandesgericht had. kortom, zelf voorbereidende maatrege-
len moeten treffen. Nu het dat niet had gedaan, was het uitsluiten van het bewijsaanbod

niet toegestaan:

'Das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach entschieden, daB eine Praklusion jedenfalls
dann nicht mit dem Anspruch auf Gewiihrung rechtlichen Gehors zu vereinbaren ist, wenn
richterliches Fehlverhalten, namentlich eine unzultingliche Verfahrensleitung oder eine
Verletzung der gerichtlichen Fursorgepflicht, die VerzOgerung mitverursacht hatte (...). Ist
eine VerzOgerung - wie hier - durch zumutbare und damit prozeBrechtlich gebotene richter-
liche Maftnahmen vermeidbar, dient diese Zuruckweisung des verspateten Vorbringens nicht
mehr der Verhinderung von Folgen saumigen Parteiverhaltens. Sie wirkt vielmehr einer

Verzogerung entgegen, die erst infolge unzureichender richterlichen Verfahrensleitung droht.
Obwohl die Partei die erste Ursache fiir die Verzogerung gesetzt hat, ist es unter solchen
Umstiinden mit rechtstaatlichen Erfordernissen nicht zu vereinbaren, an ihre Saiumnis
Sanktionen anzukniipfen, die sich als eine Versagung rechtlichen Gehors auswirken.'

Hieruit blijkt duidelijk het uitzonderingskarakter van de Priiklusionbepalingen. Zij
vormen een inbreuk op het grondwettelijk recht van toegang tot de rechter. Een
dergelijke inbreuk is te rechtvaardigen wanneer een partij het aan zichzelf te wijten
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heeft dat bepaalde stellingen niet meer in aanmerking kunnen worden genomen, maar
die rechtvaardiging gaat verloren indien de rechter heeft verzuimd maatregelen te
nemen om de uitsluiting te voorkomen. Bij een dergelijke 'gedeelde causaliteit' zijn
de Priiklusionbepalingen niet toepasbaar. Uit een ander voorbeeld65 blijkt dat § 528
evenmin mag worden toegepast indien de appdlrechter weliswaar voorbereidende
maatregelen heeft getroffen, maar deze maatregelen geen succes hadden.

3.7     Vluchtwegen voor Priiklusion

095       Al snel na inwerkingtreding van de verscherpte uitsluitingsnormen in 1977 zocht

de praktijk naar mogelijkheden om deze strenge sancties op het te laat aanvoeren van
stellingen en bewijsmiddelen te omzeilen. Zij werd daarbij geholpen door het feit dat
in de rechtspraak doorgaans strenge normen worden aangelegd voor toepassing van

de Praklusionbepalingen, gezien de inbreuk op het recht van rechtliches Gelur. In
deze paragraaf wil ik enkele van deze vluchtmogelijkheden nader bezien.

3.7.1 Die Flucht in die Stiumnis

096 De regeling inzake verstek is in het Duitse procesrecht anders dan bij ons. Waar
in Nederland in het begin van de procedure wordt bepaald of gedaagde in rechte ver-
schenen is, dat wil zeggen, door een proceshandeling te kennen geeft of hij actief
aan de procedure wil deelnemen en in het vervolg van het geding aan het eenmaal
verschenen zijn gebonden is, kan de gedaagde onder het Duitse recht gaandeweg de
procedure van tactiek veranderen. Heeft hij bijv. wel een conclusie van antwoord
genomen. maar verschijnt hij niet tijdens de mondelinge behandeling, of verschijnt
hij wel maar verricht hij daar geen proceshandelingen (§ 333 ZPO), dan wordt hij
alsnog aangemerkt als niet verschenen. Indien de mondelinge behandeling is verspreid
over meerdere zittingsdagen. is het moment van sluiting van de laatste behandeling
bepalend. Dat hangt samen met het strikt doorgevoerde onmiddellijkheidsbeginsel:
wat op de zitting niet naar voren is gebracht (eventueel door het herhalen van of
persisteren bij eerdere stellingen) heeft ten processe niet plaatsgevonden. Stel nu dat
gedaagde verweer heeft gevoerd. maar vlak voor de zitting beseft dat hij belangrijke
verweren of bewijsmiddelen heeft laten liggen en er geen tijd meer is deze met
inachtneming van § 282 ZPO alsnog in de procedure in te brengen, dan bestaat de

gerede kans dat deze verweren afstuiten op de Praklusion van § 296 II ZPO indien
zij toch worden aangevoerd tijdens de behandeling. Datzelfde geldt indien gedaagde
de gestelde termijn voor conclusie van antwoord heeft gemist zonder dat daar geldige

redenen voor zijn. Dit kan niet worden ingehaald door op een later moment, bijv.
ter zitting, alsnog verweer te voeren omdat de Praklusion van § 296 I ZPO daaraan
in de weg staat. Herhaling van deze verweren in hoger beroep zou in dat geval

65  BVerfG NJW 1987, 1949.
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afstuiten op de bepaling van § 528 III ZPO: stellingen die in eerste aanleg terecht

zijn gepasseerd, blijven ook in hoger beroep buiten beschouwing.
De oplossing is dan tijdens de zitting in het geheel niet te verschijnen dan wel

daar geen proceshandelingen te verrichten. Er wordt dan verstek verleend en op

vordering van de eisende partij zal de rechter een verstekvonnis (Versliumnisurteil:
§ 331 ZPO) wijzen. Daartegen staat dan ingevolge § 338 ZPO verzet (Einspruch)
open (dat in Duitsland overigens niet wordt gezien als rechtsmiddel omdat de zaak
aan dezelfde rechter wordt voorgelegd). In het verzetschrift dient opposant alle
Angriffs- und Verteidigungsmittel naar voren te brengen, voorzover dat in de gegeven

processituatie van een zorgvuldige procespartij mag worden verwacht (§ 340 ZPO).
Hier kan gedaagde dan alsnog het verweer voeren dat hij eerder heeft verzuimd. Nu

bepaalt § 342 ZPO dat een ontvankelijk verzet ertoe leidt dat de procedure wordt
hervat in de stand waarin zij zich bevond op het moment van de verstekverlening
zodat dientengevolge de eertijds dreigende Praklusion toch weer boven gedaagdes

hoofd hangt, maar ook hier steekt de rechterlijke ProzeBfarderungspflicht een spaak

tussen de wielen. De rechter dient ingevolge vaste rechtspraak van het Bundesgerichts-

hof de mondelinge behandeling in de verzetprocedure zodanig voor te bereiden, dat
toch rekening kan worden gehouden met de - tardieve - stellingen in het verzetschrift
zonder dat er sprake is van vertraging van de procedure (afgezien natuurlijk van de
vertraging die de verstekverlening en het instellen van verzet teweeg brengt, maar
dat is een consequentie van deze wettelijke voorziening tegen een verstekvonnis).66

De grens ligt daar, waar de rechter de beoogde mondelinge behandeling zou moeten

verschuiven uitsluitend om die bewuste stellingen alsnog in het geding te betrekken.
Dat gaat te ver.67 In de praktijk wordt de zitting echter doorgaans op ruime termijn

bepaald - mede vanwege de werkdruk van de gerechten - en dan zal daarvan niet

snel sprake zijn. De wederpartij kan op haar beurt proberen roet in het eten te gooien
door op zodanige wijze stelling te nemen tegen het verzetschrift dat nieuwe bewijsleve-

ringen nodig zouden zijn. Dat vergroot de kans dat het niet mogelijk zal zijn om door
voorbereidende maatregelen alles in Edn zitting af te handelen en dan kan er - toch

nog - sprake zijn van dreigende vertraging waardoor alsnog Praklusion dreigt.
68

Gemiddeld genomen is er echter voldoende gelegenheid om op deze wijze een dreigen-

de uitsluiting te voorkomen en daarvoor zal gedaagde de extra kosten die zijn ontstaan

door het verzet en de voorlopige uitvoerbaarheid van het verstekvonnis graag voor
lief nemen.

Gounalakis constateert dan ook dat de regeling van het verzet, die was bedoeld

om zoveel mogelijk recht te doen aan het beginsel van hoor en wederdoor, in schril
contrast staat tot de Priiklusionvoorschriften die daardoor hun effect dreigen te verlie-
zen.w Kennelijk is nooit de mogelijkheid geopperd de verstekregeling aan te passen

66  BGH NJW 1980, 1105.
67  BGH NJW 1981, 286.
68  BGHZ 33. 310.
69  K. Gounalakis 1997. p. 298.
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door invoering van de ook bij ons geldende regel: eens verschenen, blijft versche-
nen.m In dat geval is het tactisch wegblijven van de zitting om uitsluiting te voor-
komen welhaast onmogelijk omdat men zich alsdan berooft van de mogelijkheid
verweer te voeren, zonder dat in een verzetprocedure te kunnen herstellen. Wellicht
is deze oplossing te zeer in strijd met het onmiddelijkheidsbeginsel. Overigens geldt
het voorgaande ook voor eiser, die niet verschijnt tijdens de mondelinge behandeling.
Ook tegen hem zal in dat geval een - afwijzend - verstekvonnis worden gewezen
dat op gelijke wijze kan worden bestreden met de Einspruch.

3.7.2   Die Flucht in die Widerklage

097 Deze ontsnappingsroute staat naar haar aard alleen open voor de gedaagde partij
(Widerklage = eis in reconventie: § 33 ZPO)." Stel dat gedaagde een door de rechter
ex § 273 ZPO gestelde termijn voor het geven van nadere. essentiele informatie over
zijn stellingname heeft verzuimd. Die gelegenheid is dan voorbij en reparatie is in
verband met § 296 I ZPO niet mogelijk. Hij kan dan een eis in reconventie instellen
die nauw samenhangt met de conventionele vordering en in dat kader alsnog de eerder
verzuimde gegevens in het geding brengen, die vervolgens in beide procedures in
aanmerking moeten worden genomen. Een eis in reconventie is geen Angriffsmittel,
niaar een Angriff en daarom niet onderworpen aan de Prbklusionbepalingen. Zij kan
worden ingediend tot het slot van de mondelinge behandeling en desnoods moet de
zitting worden aangehouden om haar te behandelen. Het is niet toegestaan een deelvon-
nis te wijzen om de conventie alvast af te doen, omdat daardoor het gevaar van
tegenstrijdige vonnissen in de hand wordt gewerkt. Dat is al snel het geval indien
er een inhoudelijke samenhang bestaat tussen de conventionele en de reconventionele
vordering. Gedaagde doet er dus goed aan de reconventionele vordering zo te formule-
ren, dat de gegevens die hij alsnog in het geding wenst te brengen op beide procedures
betrekking hebben. Dan kan hij veilig de dreigende Praklusion omzeilen. Von Stosch
pleit ervoor het instellen van een reconventionele vordering aan te merken als misbruik
van recht, wanneer het evident alleen de bedoeling is een dreigende uitsluiting te
passeren.72 Dat zou waarschijnlijk in een aantal gevallen soelaas kunnen bieden,
maar een sluitende oplossing zou m.i. eerder gelegen zijn in het aanbrengen van een
tijdslimiet voor het indienen van een reconventionele vordering, uiterlijk vdar de
mondelinge behandeling. Dan is er ruime gelegenheid ter zitting beide vorderingen
te behandelen en is deze vluchtweg goeddeels afgesloten.

3.7.3    Die Flucht in die Klageenveiterting

098    Dit is min of meer de pendant van de Flucht in die Widerklage. maar dan ten
behoeve van eiser. Evenmin als de reconventionele vordering wordt de vermeerdering

70  Zie ook M. Ynzonides 1996, p. 11.
71     Zie  voor een overzicht: W. Mertins   1985,  p.  344.
72  F. von Stosch 2000, p. 170.
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van eis gezien als een Angr5.smittel.  Het  is  een  Angri en dus niet onderhevig aan
de beperkingen van § 296 ZPO. Stellingen en bewijsmiddelen die de vermeerderde
vordering (die tot de sluiting van de mondelinge behandeling kan worden ingediend)
ondersteunen kunnen evenmin worden uitgesloten.79 Wanneer de eis zodanig wordt
vermeerderd dat de nieuwe stellingen die dreigden te worden uitgesloten relevant zijn
voor de eisvermeerdering, wordt de procedure verlengd om de vermeerderde eis te
behandelen en dat betekent dat deze stellingen niet langer vertraging opleveren ten
aanzien van de oorspronkelijke eis. Immers, ook hier is het wijzen van een deelvonnis
om eerst de oorspronkelijke eis af te doen. niet toegestaan.

3.7.4   Die Flitcht in die Berufung

099 Als laatste ontsnappingspoging dan de mogelijkheid die het hoger beroep biedt
voor het ontwijken van een dreigende Praklusion in eerste aanleg. Het stramien is
hetzelfde: 66 n van partijen is te laat met het aanvoeren van nieuwe gegevens waardoor
een uitsluiting dreigt. Zij besluit dan ook die gegevens achter te houden of, indien
ze al zijn voorgebracht, ze weer in te trekken en het vonnis af te wachten. In beroep

kan zij in de Beruftingsbegriindungsschrift alsnog deze gegevens aanvoeren. Zij vindt
dan weliswaar §  528 ZPO op haar weg, maar in de praktijk is dat niet onoverkomelijk.
Het derde lid van § 528 ZPO is niet van toepassing, want de bewuste stellingen zijn
in eerste aanleg niet aangevoerd (of weer ingetrokken) en niet aangevoerde stellingen
kunnen in eerste aanleg ook niet worden uitgesloten.14 De leden 1 en 2 van dit artikel
kunnen weliswaar leiden tot uitsluiting van stellingen die in eerste aanleg tijdig hadden
moeten aangevoerd, maar niet zijn aangevoerd, maar deze bepalingen vereisen dat
het aanvaarden van de nieuwe stellingen leidt tot vertraging van de procedure. Bedoeld
is daarmee, aldus het Bundesgerichtshof, vertraging van de procedure in apI)81, niet
vertraging van de procedure als geheel.75 Aangezien ook de appblrechter verplicht
is alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om de dreigende uitsluiting te
voorkomen, leidt dit er in veel gevallen toe dat deze stellingen in de behandeling van
het appdl moeten worden betrokken, te meer daar in de praktijk doorgaans een ruime
tijd is gelegen tussen de indiening van de memorie van grieven resp. de memorie van
antwoord en de zitting, zodat er relatief hoge eisen worden gesteld aan het 'pro-actief
optreden van de appdlrechter ten aanzien van deze voorbereidende maatregelen. 76

Juist deze ruime voorbereidingstermijn maakt dat de Fluclit in die Beritfting relatief
de meest succesvolle ontsnappingsmogelijkheid vormt.77 Gevolg van dit alles is dat
een partij die in eerste aanleg heeft verzuimd tijdig haar procesmateriaal op tafel te
leggen en daardoor het risico loopt tegen de Praklusion van § 296 ZPO aan te lopen,

73  BGH NJW 1985. 1842.
74   En analoge toepassing van deze bepaling op de situatie dat in eerste aanleg bewust wordt afgezien

van een stellingname die onmiskenbaar zou zijn uitgesloten, werd door het Bundesgerichtshof al
snel na invoering ferm afgewezen: BGH NJW 1981, 1281.

75  BGH NJW 1979, 2109.
76  Ik verwijs ter illustratie naar de hiervoor in § 3.6.2.2 vermelde zaak BVerfG NJW 1990. 2373.
77    F. von Stosch 2000. p.  173; K. Gounalakis  1995. p.  105.
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zonder veel gevaar dat materiaal kan achterhouden om het vervolgens in hoger beroep
alsnog als 'nieuw' te presenteren.

Dat is nu precies wat de wetgever met de diverse Vereinfachungsnovellen van
1976 en 1983 niet voor ogen stond. Een ongelukkige formulering van de Priiklusion-
bepalingen en een zeer strikte uitleg van de essentiele bestanddelen van deze wetsbepa-
lingen door het Bundesgerichtshof en het Bundesverfassungsgericht hebben wel dit
- onvoorziene - gevolg gehad. Wanneer partijen min of meer de keuzemogelijkheid
wordt geboden om, nadat een gestelde termijn is verzuimd, procesmateriaal in eerste

aanleg te presenteren met het risico van uitsluiting, dan wel het te bewaren voor hoger
beroep met een gerede kans dat het dan wel wordt toegelaten, wordt praktisch gezien
het zwaartepunt in de rechtsgang verplaatst naar de tweede aanleg. Gounalakis bepleit
een teleologische, inperkende uitleg van § 528 I en II ZPO,1x hetgeen echter geen
navolging heeft gevonden.

3.8     Intermezzo: Het Oostenrijkse appilrecht

100    Alvorens ik toe kom aan conclusies over de werking van de Praklusionbepalin-
gen in Duitsland, een paar woorden over de situatie in Oostenrijk, ook omdat in de
Duitse literatuur vaak verwezen wordt naar het Oostenrijkse procesrecht als mogelijk
alternatief voor de - falende - Praklusionpraktijk.

In tegenstelling tot Duitsland, waar tot 1 januari 2002 het hoger beroep was
ingericht als tweede feitelijke instantie (volle Bendiing). zij het met de nodige inperkin-
gen door de Praklusionbepalingen, gaat het Oostenrijkse procesrecht van oudsher uit
van een beperkt hoger beroep dat in het teken staat van controle op de eerste rechter
(beschrdnkte Berufung).79 § 462 I OZPO bepaalt: 'Das Berufungsgericht uberpruft
die Entscheidung des Gerichtes erster Instanz innerhalb der Grenzen der Berufungs-
antrtige.' *1 Er zijn nauwelijks mogelijkheden voor partijen om zich te beroepen op
nieuwe feiten. De toegestane appEigronden zien alleen op rechterlijke fouten, zowel
in het vonnis als in de procedure die tot dat vonnis heeft geleid. Alleen in dat kader
mogen nieuwe feiten worden aangevoerd, uitsluitend om aan te tonen dat de eerste
rechter fouten heeft gemaakt in de toepassing van het materiele recht of wezenlijke
vormfouten heeft begaan en uitdrukkelijk niet ter bestrijding of ter ondersteuning van
de toewijsbaarheid van de vordering, aldus § 482 OZPO.81

78  K. Gounalakis 1995, p. 117.
79  Reeds de door keizer Joseph II in 1781 ingevoerde Allgemeine Gerichtsordnung bepaalde dat in

hoger beroep geen argumenten of bewijsmiddelen konden worden aangevoerd die niet in eerste aanleg
aan de orde waren gesteld. Zie F. von Stosch 2000, p. 24. Zie voor een korte beschrijving o.m. A.
Konecny 1994. p. 481.

80    De tekst is - niet erg gebruikersvriendelijk - te vinden op de website van de regering: <www.ris.bka.
gv.at/bundesrecht>.

81    F. von Stosch 2000, p. 195. Het Neuerungsverbot geldt met in familiezaken en een beperkte categorie
andere zaken.
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De controle door de apptirechter vindt plaats naar de maatstaf van de feitelijke
situatie en de stellingname van partijen ten tijde van het sluiten van de mondelinge
behandeling in eerste aanleg. Alle 'vernieuwingen', zowel wat betreft feiten   en

bewijsmiddelen, als vorderingen en verweren zijn uit den boze. Dit geldt zowel voor
de nova reperta (feiten die al bestonden ten tijde van die behandeling, maar - verwijt-

baar of niet verwijtbaar - daar niet zijn aangevoerd) als voor de nova producta (feiten
die eerst nadien zijn ontstaan). Nova reperta kunnen wel leiden tot een zogeheten
Wiederaufnahmsverfahren, waarbij de procedure in eerste aanleg wordt heropend,
indien deze feiten tot een gunstigere beslissing hadden kunnen leiden. Voorwaarde
is echter weI dat de desbetreffende partij geen verwijt treft ter zake van het niet
aanvoeren daarvan in de eerste procedure (§ 530 I Z 7 6ZPO).82 Nova producta kun-
nen alleen in een nieuwe procedure alsnog aan de rechter worden voorgelegd. Wijzi-
ging van de vordering, het instellen van een reconventionele vordering etc. zijn
uiteraard uitgesloten in hoger beroep. Dat verdraagt zich nu eenmaal niet met de
controlefunctie.

In apptl kan er wel over worden geklaagd dat de eerste rechter ten onrechte

bepaalde gestelde feiten buiten de beoordeling heeft gelaten omdat die volgens hem
niet relevant waren. Dan volgt bij gegrondbevinding doorgaans vernietiging en terug-

wijzing naar de eerste aanleg. Ook de bewijswaardering is - binnen zekere grenzen -
aanvechtbaar, maar juist niet met argumenten die zijn te herleiden tot nieuwe feiten. X3

Indien de apptlrechter vaststelt dat de eerste rechter bij de feitenvaststelling fouten

heeft gemaakt, is het Neuerungsverbot niet van toepassing. De appalrechter wordt
dan geacht zelf de juiste feiten vast te stellen; hij treedt alsdan feitelijk op als rechter
in eerste aanleg, maar alleen voorzover de bestreden uitspraak wordt geraakt door
de fout (§ 496 0ZPO).84

Aldus wordt in het Oostenrijkse hoger beroep niet zozeer de objectieve juistheid
van het vonnis beoordeeld, maar de subjectieve, processuele juistheid (de innerpro-
zessuale Richtigkeit): is de rechter in eerste aanleg, gezien de aan hem voorgelegde
stellingen en het feitenmateriaal, tot het bestreden oordeel kunnen komen.83 Dat volgt
ook uit § 462 1 6ZPO: de appblrechter 'Oberpruft' het eerste vonnis. Niet de werkelijk-
heid, maar de procedure wordt gecontroleerd, zo wordt wel gezegd. Hieraan ligt ten

grondslag het idee dat 'het juiste, het meest rechtvaardige vonnis' nooit met absolute
zekerheid kan worden verkregen, hoeveel instanties zich ook met de zaak bezig
houden.

82 Zie Rechberger/Simotta, p. 544 ev. Zie ook Von Stosch 2000, p. 226 ev.
83 Ter bestrijding van een in eerste aanleg afgelegde getuigenverklaring bijvoorbeeld is niet toelaatbaar

een nieuwe getuigenverklaring die uitgaat van een andere toedracht van het ongeval. wei toelaatbaar
is een nieuwe getuigenverklaring die aantoont dat de in eerste aanleg gehoorde getuige bij het ongeval

helemaal niet aanwezig was zodat diens verklaring over de toedracht wei onjuist moet zijn.
84     In de praktijk wijst de api*lrechter de zaak toch relatief vaak terug naar de eerste rechter. Dat beleid

stuit wel op kritiek in de literatuur; A. Konecny 1994. p. 495.
85  F. von Stosch 2000. p. 196.
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101 Het Oostenrijkse procesrecht is gebaseerd op beginselen van de sociale rechts-
staat, in welke opvatting een gerechtelijke procedure niet alleen van belang is voor
de betrokken partijen, maar ook voor de samenleving. Immers, het bestaan van
juridische geschillen verbreekt de sociale rechtsvrede en de staat heeft er belang bij
die rechtsvrede zo snel mogelijk te herstellen. Als uitvloeisel daarvan neemt de rechter
een sterke en centrale positie in. Hij heeft vergaande bevoegdheden (en verplichtingen)
bij de instructie van de zaak. De rechter moet erop toezien dat partijen alle stellingen
die in hun procesvoering passen behoorlijk motiveren en adstrueren en eventueel van
een bewijsaanbod voorzien. Hij heeft met name een taak bij de ondersteuning van
de zwakkere partij in de procedure, zonder dat hij evenwel de rechten van de andere
partij tekort mag doen.86 Voor partijen kent de wet een algemene plicht om hun
stellingen volledig en waarheidsgetrouw naar voren te brengen.K7 Voor de procedure
in eerste aanleg gelden wei Praklusionnormen, maar beduidend minder streng dan
in Duitsland. Afgezien van het niet beantwoorden van de vordering binnen de gestelde
tel'mijn (alsdan wordt een verstekvonnis gewezen), kunnen partijen tot aan het slot
van de mondelinge behandeling (nieuwe) stellingen innemen of eerdere stellingen

verder uitbreiden en onderbouwen. Alleen wanneer naar de overtuiging van de rechter
is getreuzeld met het aanvoeren van een stelling of een bewijsmiddel met de bedoeling
om de procedure te vertragen, kan deze worden uitgesloten, tenzij een vertraging van
de procedure niet te verwachten is. Van deze bevoegdheid wordt echter nauwelijks
gebruik gemaakt.

Deze 'sociale' inslag van de procedure wordt wel gezien als verklaring, of zelfs
rechtvaardiging voor het strenge Neueningsverbot in hoger beroep. Wanneer de proce-
dure in eerste aanleg voldoende waarborgen en instrumenten kent om ervoor te zorgen
dat de materiele waarheid op tafel komt, is er geen behoefte aan een volledige nieuwe
instantie om het allemaal nog eens over te doen.9 Daar is echter niet iedereen het

89mee eens.

102   Naast de Berufung en de Revision zijn er nog twee bijzondere rechtsmiddelen,
die worden gericht tegen onherroepelijke vonnissen: de Nichtigkeitsklage en het

Wiederaufnaltinsve,fahren.  Beide moeten worden ingesteld binnen vier weken nadat
de oorzaak voor het aanwenden van het rechtsmiddel bekend is geworden, maar uiter-
lijk  10 jaar  nadat  het  vonnis  onherroepelijk  is  geworden. De Nichtigkeitsklage is
mogelijk  in twee situaties:  ( 1) het vonnis  is  -  mede - gewezen  door een rechter die
daartoe onbevoegd was (bijv. wegens banden met Edn van partijen of andere proces-
deelnemers), (2) er is sprake van zwaarwegende processuele verzuimen waardoor een
partij niet op rechtsgeldige wijze aan het geding heeft kunnen deelnemen.

86     Vgl. J.P.A.N, Caroli  1907, die herziening  van ons procesrecht bepleit naar Oostenrijks voorbeeld.
Voor een beschrijving van de Oostenrijkse praktijk in het begin van de twintigste eeuw zie het opstel
van  J.C. Post. opgenomen  in  HNJV  1907,  deel  II,  p.   1.

87  Zie o.m. F. von Stosch 2000, p. 197 e.v.
88     In  gelijke  zin M. Lorenz  1950, p. 178-179: A. Konecny  1994,  p.  494.
89     In  plaats van velen: L. Rosenberg  1950.  p.  6.
90  Rechberger/Simotta. p. 544 ev.
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Het Wiederatibialmisverfahren kan worden ingesteld indien het vonnis is gebaseerd
op vervalste stukken of meinedige getuigenverklaringen etc. en ook wanneer 6dn van

partijen kennis krijgt van nieuwe feiten (not'a reperta) of nieuw bewijsmateriaal, mits
de feiten reeds bestonden (maar niet bekend waren) ten tijde van de laatste mondelinge

behandeling voorafgaande aan het gewraakte vonnis (dus geen nova proditCta). Voor
de bewijsmiddelen maakt het  niet uit wanneer deze zijn 'ontstaan', zolang ze  maar
betrekking hebben op nova reperta. Daarbij geldt overigens wel de eis dat de des-

betreffende partij geen verwijt treft de betrokken feiten niet eerder te hebben ontdekt.
Tenslotte is Wiederaufnahme mogelijk teneinde gebruik te maken van bewijsmiddelen
die in de eerste procedure zijn terzijde gesteld wegens het niet naleven van een
daarvoor gestelde termijn (Priiklusion). Verschoonbaarheid van het verzuim wordt
niet verlangd.

3.9 Conclusie inzake de Duitse Priiklusionregeling

103   Al met al moet worden geconstateerd dat het in de loop der jaren tot stand

gekomen stelsel van Praklusionbepalingen in Duitsland niet het gewenste effect heeft
gehad. Er zijn talrijke manieren om de op het eerste gezicht scherpe uitsluitingsregels
in de praktijk te omzeilen, hetgeen vooral in de hand is gewerkt door de zeer strikte

toepassing die de hoogste rechters in Duitsland hieraan gegeven hebben. Het Bundes-

verfassungsgericht en het Bundesgerichtshof hebben, in de woorden van Schumann,
'das einst als Waffe gegen ProzeBverschleppung geschmiedete neue Novenrecht in
wesentlichen Teilen zu einem stumpfen Schwert gemacht'" doordat ( 1) 'Rechtstreit'
in § 528 I en II wordt uitgelegd als de app81procedure in plaats van de gehele rechts-

gang inclusief de eerste aanleg, en (2) het accent steeds meer wordt verlegd van de
concentratieplicht voor partijen naar de ProzeBfBrderungspflicht voor de rechter.

Het systeem van Priiklusion zoals dat door de hoogste rechters wordt toegepast
werkt bovendien willekeur in de hand. Of een Praklusion daadwerkelijk tot gelding
wordt gebracht en een te laat aangevoerde stelling of bewijsmiddel uitgesloten wor(it,
blijkt in de praktijk in belangrijke mate af te hangen van de werkdruk en de agenda

van het desbetreffende appelcollege. Zijn er veel zaken aanhangig, dan wordt de
mondelinge behandeling op een redelijk lange termijn gepland (ettelijke maanden tot

een jaar is geen uitzondering) met als gevolg dat aan de appblrechter navenant hogere
eisen worden gesteld aan het nemen van voorbereidende maatregelen om de dreigende
uitsluiting te voorkomen. Lukt dat desondanks niet, dan is de vertraging niet meer
te wijten aan de desbetreffende partij maar aan het gerecht. Biedt de agenda van het
appdlcollege daarentegen ruimte voor een behandeling op redelijk korte termijn, dan
wordt van de app81rechter minder aan voorbereidende maatregelen verlangd en komt
de definitieve uitsluiting eerder in beeld. Gevolg daarvan is dat de bedoeling van de
wetgever om de in het begin van dit hoofdstuk aangehaalde Instanzenseligkeit om

91  C.D. Schumann 1997. p. 173. Idem: H. Prutting 2000 a, p. 110, met dien verstande dat Prutting
dat niet zo erg vindt omdat hij toch niet erg enthousiast over deze inperkingen is.
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te vormen tot een meer efficiente wijze van procesvoering waarbij, in ieder geval wat
de feitelijke instructie van de zaak betreft, de nadruk op de eerste instantie ligt, en
de eerste aanleg niet meer wordt gebruikt als 'Vorstadium des eigentlichen Prozesses
im hoherem Rechtszug"2 niet. in ieder geval niet ten volle is verwezenlijkt.

104     Uit een statistisch onderzoek van Baumgiirtel en Hohmann in de jaren 1969/1970 was
gebleken dat in 25% van alle appalzaken, zowel bij het Landgericht als het Oberlandesgericht,
bewijslevering plaatsvond en daarvan was circa 1/3 gebaseerd op nieuwe feitelijke stellingen,
terwijl in een zeer gering aantal gevallen de appalrechters gebruik maakten van de al - beperkt -
bestaande mogelijkheid om nieuw bewijsmateriaal uit te sluiten. .1

Het streven om het aantal appallen omlaag te krijgen is in ieder geval niet gelukt, zo
constateert Rimmelspacher. Tegen uitspraken van de Amtsgerichte werd in  1981 in ongeveer
24% appel ingesteld, tegen uitspraken van de Landgerichte circa 48%. De Vereinfachungsnovelle
had daarentegen wel duidelijk succes ten aanzien van de concentratie van de procedure. Waar
in de periode 1967 - 1970 bij de Landgerichte gemiddeld zes zittingen hadden plaatsgevonden.
waren in 1983 slechts in 1,7% van de zaken zes zittingen of meer noodzakelijk geweest en
in  75,3%  van de zaken  kon het geschil worden beslecht  met 66n  of twee zittingen.  Tot  1981
was per saldo wel een versnelling van de apptlprocedure te zien, maar vanaf 1981 nam de
gemiddelde duur weer toe. Tijdens een congres van de Deutsche Richterakademie in 1987 werden
de effecten van de Vereinfachungsnovelle besproken. De resultaten stemden niet bepaald over
de hele linie tot tevredenheid.'4 In de ogen van veel rechters leidde de Praklusionregeling eerder
tot complicering van de procedure omdat zij enerzijds voortdurend met partijen moeten debatteren
of in een concreet geval aan de wettelijke eisen is voldaan om een stelling uit te sluiten, en
anderzijds voortdurend de hete adem van het Bundesgerichtshof en het Bundesverfassungsgericht
in de nek voelen die een zeer restrictieve uitleg hanteren waardoor veel bes]issingen tot uitslui-
ting uiteindelijk weer worden vernietigd. Ook het aantal succesvolle appallen (succesvol in die
zin dat het leidde tot een vernietiging van het vonnis) was niet wezenlijk veranderd en bleef
hangen rond de 40% bij de Landgerichte en 43% bij de Oberlandesgerichte.

Een andere klacht was door de talrijke incidentele wijzigingen het procesrecht niet
meer een samenhangend en logisch geheel vormde en een duidelijke aan het civiele
procesrecht ten grondslag liggende structurele conceptie niet meer te herkennen was."'

3.10 Een roep om hervorming

105   In de literatuur werden medio jaren 90 van de vorige eeuw de stemmen die
een hervorming van het gehele appelrecht bepleitten gaandeweg steeds sterker. Daarbij
werd door sommigen een verdere aanscherping van de Praklusionnormen voorgesteld,

92     In de woorden van Rimmelspacher  1994.  p.  421, die spreekt  van de 'relative Erfolglosigkeit'  van
de Vereinfachungsnovelle.

93  B. Rimmelspacher 1994, p. 427. Zie ook G. Baumgartel 1972, p. 37.
94   W. Mertins 1998, p. 91. Tijdens de Deutsche Juristentag in 1996, waar o.a. het hierna te vermelden

van preadvies van Gottwald onderwerp van discussie was. werd het Vereinfachungsgesetz van 1993
bestempeld  als  'Flop':  zie M. Flotho  1996.  p.  353.

95  H. Prutting 2000 a, p. 102.
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terwijl anderen een meer fundamentele verandering van het systeem als geheel bepleit-
ten.

De hervorming van het procesrecht en - meeromvattend - de justitiele infrastruc-

tuur stond op de agenda van de 61. Deutscher Juristentag in 1996. In het daarvoor
uitgebrachte preadvies ging Gottwald nader in op de mogelijke wijzigingen.96 De
nadruk zou moeten liggen, aldus Gottwald, op de eerste aanleg die dan ook beter zou
moeten worden ingericht:7 met zelfcontrolemechanismen zodat niet bij iedere onef-
fenheid de app8lrechter te hulp zou moeten schieten: 'Rechtsmittel sind zwar normal.
aber die Einlegung eines Rechtsmittels darf nicht den Regelfall bilden'.9x Hij bepleit
onder meer een algemene voorziening naar anglosaksisch voorbeeld, waardoor een

partij binnen een bepaalde termijn na het wijzen van het vonnis de rechter opmerkzaam
kan maken op een procedureel verzuim waardoor haar rechten (met name het recht

op hoor en wederhoor) zijn geschaad. De rechter kan dan eventueel zijn vonnis
verbeteren." Afgezien van allerlei praktische voorstellen om de (beroeps)procedure
te versnellen en te verbeteren, neemt Gottwald evenwel niet principieel afstand van
het idee van het hoger beroep als tweede feitelijke instantie. Een algemeen verbod

op het aanvoeren van nova naar Oostenrijks voorbeeld wordt door hem niet nage-
streefd. Gevolg daarvan zou zijn een sterke toename van het aantal terugwijzingen
en het aantal heropeningen van de procedure c.q. het aantal nieuwe procedures. Toch
is in zijn optiek het hoger beroep niet - langer - bedoeld om de rechtsstrijd nog eens
dunnetjes over te doen, maar om gebreken in het vonnis van de eerste rechter op te
heffen. Daarop dient de nadruk te liggen en een verdere verscherping van de Priik-

lusionbepalingen zou daartoe moeten leiden. De appalrechter zou ook alleen geroepen
zijn fouten van de eerste rechter te herstellen voorzover zulks door partijen wordt

verlangd; geen ambtshalve verbetering meer, ook voorzover tegen regels van dwingend
recht is gezondigd. In de afsluitende stemming wees de overgrote meerderheid van

de vergadering een principiele hervorming van de rechtsmiddelen en het invoeren
van een algemeen Neuerungsverbot af.

1(X)

106 Andere schrijvers wilden, al dan niet met een schuin oog naar het Oostenrijkse
recht, de lijn verder doortrekken. Waar het hoger beroep door de bestaande Prbklusion-

bepalingen (zeker wanneer die nog verder zouden worden verscherpt) de facto al niet

96  P. Gottwald 1996. p. 15 ev.
97 Gottwald bepleit bijv. een algemene plicht voor partijen om bij het begin van de procedure alle

relevante stukken in het geding te brengen naar het voorbeeld van de Engelse discovery. Ook derden

zou verplicht moeten warden desgevraagd relevante stukken af te staan, behoudens een eventueel

verschoningsrecht.
98     P.  Gottwald   1996.  p.  69.
99  P. Gottwald 1996. p. 29-30.
100 Zie F. von Stosch 2000. p. 194.
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meer een volwaardige feitelijke instantie is, bepleitten zij een fundamentele hervorming
waarbij het hoger beroep zou gaan fungeren als controle-instantie. 101

Rimmelspacher bijvoorbeeld benadrukt de rechterlijke plicht om partijen aan te
manen tot volledigheid, hen eigener beweging te attenderen op feitelijke onduidelijk-
heden en juridische problemen. Wanneer die rechterlijke zorgplichten serieus1()2

worden genomen, worden partijen niet meer verrast door een onverwachte wending
in het vonnis ten aanzien van de juridische beoordeling en blijkt ook niet eerst uit
het vonnis dat een partij al te lapidair is geweest in haar stellingname. In dat geval
hoeft het hoger beroep ook niet meer te dienen als herstelmogelijkheid voor eerdere
verzuimen in de procesvoering. De appalrechter is in zijn voorstel in beginsel gebonden
aan foutloze feitenvaststellingen van de eerste rechter, maar indien de eerste rechter
daarbij fouten heeft gemaakt moet dat uiteraard vatbaar zijn voor correctie. Partijen
kunnen nieuwe feiten, die eerst zijn opgekomen na het vonnis, in het geding brengen
alsook stellingen die in eerste aanleg ten onrechte zijn uitgesloten en stellingen die
niet zijn aangevoerd in verband met een verkeerde uitoefening van de rechterlijke
Aufklarungspflicht.Ina\die gevallen moet de apptlrechter in beginsel zelf de instructie
van de zaak ter hand nemen. 1(}3

Von Stosch wijst op de aanvankelijke verschillen in opzet tussen het Oostenrijkse
en het Duitse procesrecht. Waar het Oostenrijkse wetboek was gebaseerd op de
ideologie van de sociale rechtsstaat met vergaande bemoeienis van de - verre van
lijdelijke - rechter om daadwerkelijke effectieve gelijkheid van de procespartijen te
waarborgen en om te zorgen dat de werkelijke feitenconstellatie OP tafel kwam, was
het Duitse wetboek veel liberaler van inslag. Hier stond de partijautonomie op de
voorgrond. Het was aan partijen om hun zienswijze aan de rechter te presenteren en
aan de rechter om uit dit kluwen van stellingen de feiten te distilleren die hij aan zijn
beslissing ten grondslag kon leggen. Het hoger beroep was daarom onontbeerlijk om
tegen de achtergrond van het vonnis de feitelijke achtergronden van de zaak opnieuw
te bezien. hetgeen noopte tot het tot stand brengen van een tweede volle instantie.
Deze fundamentele verschillen zijn in de loop der jaren evenwel steeds meer verbleekt,
met name door het steeds toenemende belang van de rechterlijke Hinweis- en Auf-
klarungspflicht in het Duitse recht. Ook aan het uitgangspunt van een volle tweede
instantie is gaandeweg de jaren steeds meer afbreuk gedaan door de steeds scherper
wordende Praklusionbepalingen. Het idee waarmee het Duitse procesrecht vanaf het
begin is doordrongen, namelijk dat een volledige tweede instantie onontbeerlijk is
voor het bereiken van een materieel (zo) rechtvaardig (mogelijk) vonnis, is daarom
aan heroverweging toe, aldus Von Stosch.'c' Deze notie heeft jarenlang een toenade-
ring tussen Duitse en Oostenrijkse processualisten in de weg gestaan. Het verschil

101   Zie  bijv.  het  in het begin  van dit hoofdstuk aangehaalde artikel  van W. Zeidler  1983. p. 249-257.
Een eenzame zwaluw was in dat opzicht D. Weychardt 1981. p. 342 (zelf rechter bij een api)elcollege
nota bene). die in 1981 in een 'vlugschrift' de algehele afschaffing van de tweede feitelijke instantie
bepleitte.

102 B. Rimmelspacher 1994. p. 435.
103 In gelijke  zin P. Gottwald   1996.  p.  68  ev.
104 F. von Stosch 2000, p. 205 ev.
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tussen beide rechtsstelsels werd doorgaans teruggebracht tot de tegenstelling: snelheid
of rechtvaardigheid. Deze tegenstelling moet echter worden gerelativeerd. Ook proces-
suele mechanismen die zijn gericht op versnelling en verbetering van de efficientie
van de procedure dragen bij aan een rechtvaardige uitkomst. Dat geldt voor de proce-
dure in Edn instantie, maar in het bijzonder ook voor de verhouding tussen eerste en
tweede aanleg. De betrouwbaarheid van getuigenverklaringen neemt met het verstrijken

van de tijd af, deskundigenonderzoeken worden wellicht belemmerd omdat het voor-
werp dat onderwerp van de procedure vormt door tijdsverloop teloorgaat of veranderin-

gen ondergaat, de bezichtiging van plaatsen wordt onmogelijk door het veranderen
1{)5van de locatie. De schuldeiser die in zijn recht staat, moet lang wachten op het

geld met alle nadelige consequenties vandien en executie van een voorlopig uitvoerbaar
vonnis is riskant. Bovendien kan een procedure zonder voorschriften die partijen op
straffe van verlies van rechten nopen tot een efficiente procesvoering. worden misbruikt
door een partij die belang heeft bij traineren door alleen (stukje bij beetje) informatie
prijs te geven indien de rechter daarom specifiek vraagt en door telkens met nieuwe
argumenten, stellingen en bewijsaanbiedingen te komen waarop de wederpartij dan
weer moet reageren en waarop de rechter moet responderen. Met name draagkrachtige
procespartijen kunnen daarvan gebruik maken om de wederpartij af te matten totdat

deze uiteindelijk - alleen al vanwege de kosten voor rechtsbijstand - de handdoek
in de ring werpt. De tegenstelling snel of rechtvaardig, is daarom een valse tegenstel-

ling.
De nadelen die het Oostenrijkse systeem traditioneel worden nagewezen, worden

door Von Stosch bestreden. Met name de tegenwerping dat gebondenheid van de

rechter aan een foutloze feitenvaststelling door de eerste rechter en het Neuerungsver-
bot leidt tot onrechtvaardige of niet op de werkelijkheid gebaseerde vonnissen, wordt
niet  gesteund door ervaringen  in de praktijk."" Ten eerste  is  daar  de  in de praktijk
zo belangrijke centrale rol die de rechter speelt. De bevoegdheden die de rechter heeft.
tezamen met de Praklusionbepalingen in eerste aanleg en de strenge uitsluiting van
nova in hoger beroep, bewerkstelligen dat het feitenmateriaal in een vroeg stadium
van de procedure op tafel komt. Er is in Oostenrijk daadwerkelijk sprake van een
concentratie van de procedure die ervoor zorgt dat de doorsneeprocedure ook snel
verloopt. Indien in hoger beroep nieuwe feiten worden toegelaten ter ondersteuning
van de beroepsgronden (namelijk dat de rechter een wezenlijke procedurele dan wel

1 ()7 'een materiele fout heeft gemaakt  3, is de vaststelling van die nieuwe feiten taak
van de apptirechter, maar zal hij, indien de feiten bewezen worden en daardoor komt
vast te staan dat de eerste rechter inderdaad een fout heeft gemaakt. de zaak in beginsel

105  In gelijke zin Greger 1997. p. 1082: de ervaring leert dat met de toename van instanties en verlenging
van de procesduur de rechtsstrijd zich steeds verder van de realiteit verwijdert.

106 Konecny wijst er op dat vanuit de balie nauwelijks protesten komen tegen het Neuerungsverbot.
Ook toen in  1986 de in arbeidsprocedures tot dan bestaande mogelijkheid in app l nova aan te voeren
werd geschrapt omdat men daarmee slechte ervaringen had. rees daartegen nauwelijks protest. A.
Konecny   1994.  p.  481.

107  Bijv. door een onjuiste uitleg van de materiele wet bepaalde aangevoerde feiten ten onrechte buiten

behandeling gelaten.
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terugwijzen naar de eerste aanleg en niet zelf de draad oppakken waar de eerste rechter
die heeft laten vallen. Dat leidt inderdaad tot een relatief hoog aantal terugwijzingen,
hetgeen (alleen al uit kostenoogpunt) niet altijd praktisch is. Dat zou echter kunnen
worden verholpen door het loslaten van een al te strikte toepassing van het onmiddel-
lijkheidsbeginsel zodat de apptlrechter meer gebruik kan maken van de processen-
verbaal van bewijslevering in eerste aanleg.

!()8

De omstandigheid dat nova reperta alleen kunnen leiden tot een Wiederauf-
nallmsklage en niet kunnen worden meegenomen in de appdlprocedure lijkt op het
eerste gezicht omslachtig, vertragend en duur. Toch is dat geen reele klacht volgens
Von Stosch. Vaak is een omvangrijke nieuwe bewijslevering noodzakelijk omdat
nieuwe stellingen van de ene partij tegenspraak door de andere partij uitlokt. Het
gerecht in eerste aanleg werkt sneller en is goedkoper dan het app8lcollege en dus
is het terecht dat de heropening van het processuele debat wegens nova daar plaats

vindt en niet in hoger beroep. Bovendien heeft het systeem van de beschrtinkte
Berufling tot gevolg dat de eerste rechter extra zorgvuldig zal zijn, omdat vernietiging
van zijn vonnis vrijwel altijd berust op een rechterlijke fout en niet op het nadragen
van nieuwe feiten door partijen. Geen enkele rechter heeft - zeker in die omstandig-
heden - graag veel vernietigingen op zijn kerfstok. Het moge duidelijk zijn dat Von
Stosch voor Duitsland de invoering van een beperkt hoger beroep naar Oostenrijks
voorbeeld bepleit, zij het met enige aanpassingen.

107 De voorstanders van ingrijpende hervormingen hadden de politieke wind in
de zeilen.  In  1997 had een door de regering ingestelde commissie gerapporteerd over
de  afbouw van overbodige bureaucratie, getiteld: 'Schlanker Staat'.  Edn  van  de
onderwerpen was, hoe kan het ook anders, de hervorming van het justitiele appa-
raat,im waarbij de mogelijkheid van afschaffing van de tweede feitenrechter werd
geopperd. In het voetspoor daarvan stelde het bestuur van de Deutsche Richterbund
een discussienota op waarin o.m. werd bepleit dat de tweede instantie zich diende
te beperken tot een controle van de juistheid van het bestreden vonnis en de app8lrech-
ter in beginsel gebonden is aan de feitelijke vaststellingen in eerste aanleg.' 1' In
juni  1999 werd een eerste proeve voor herziening  van het civiele proces gepresenteerd,
in december 1999 gevolgd door het langverwachte voorontwerp voor een Zivil-
prozessreformgesetz ( 'Referentenentwurf genoemd), dat, zoals te verwachten, veel
uiteenlopende reacties opriep.

11

108 Thans is dat zeer beperkt toegestaan omdat de rechter die over de feiten oordeelt. het complete
bewijsmateriaal zelf moet 'aanschouwen' of 'aanhoren' zodat de appelrechter alle getuigenverhoren
zou moeten overdoen.

109 Zie o.m. DRiZ 1997. p. 187; DRiZ 1998, p. 124, p. 133.
110 DRiZ 1998, p. 264.
111 De Deutsche Richterbund toonde  zich in grote lijnen voorstander, behoudens ten aanzien  van  de

beoogde verbreding van de inzet  van de unus-rechter (in app21): DRiZ  1999, p. 426.  ook te vinden
op hun website <www.drb.de>. Van de zijde van de advocatuur kwamen kritische reacties; zie het
verslag van een conferentie: S. Freuding 2000. en een doorwrocht. kritisch rapport. te vinden op
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Onder andere Prutting' 11 toonde zich hevig tegenstander  van een verdere inper-

king van het hoger beroep. Hij betoogt dat het streven het civiele proces wezenlijk
tot dan instantie te beperken geheel indruist tegen de continentale traditie, die een
piramidale opbouw van de gerechtsstructuur impliceert. Een brede basis, een smaller
middenstuk en ten slotte de top waar de rechtseenheid en rechtsontwikkeling voorop
staat. Een goed functioneren van de Revisionrechtspraak veronderstelt echter dat vanuit
de feitelijke instanties voldoende zaken kunnen doorstromen naar de top. Anderzijds
moeten de zaken die de top bereiken, voldoende feitelijk geYnstrueerd en uitgekristali-
seerd zijn. Bovendien wijst hij erop dat, waar de wetgever de rechtsmiddelen verder

inperkt, de rechtspraktijk naar andere, buitenwettelijke wegen zoekt om zoveel mogelijk
de materielle Ein:elfallgerechtigkeit te garanderen.

In juni 2000 hadden de SPD-fractie en de fractie van de Grunen in de Bondsdag
een initiatiefwetsvoorstel ingediend, dat goeddeels langs dezelfde lijnen was opge-
bouwd."i In september 2000 werd door de regering het uiteindelijke, op het Referen-
tenentwurf gebaseerde wetsvoorstel ingediend"* dat heeft geleid tot het Zivilprozess-

reformgesetz, in werking getreden  op  1  januari  2002."'

3.11 Enkele statistieken

108    Op deze plaats moet enige aandacht worden besteed aan het statistisch onderzoek

naar het hoger beroep dat in opdracht van het ministerie van justitie ter voorbereiding

van het wetsvoorstel is verricht door B. Rimmelspacher: 16 In de parlementaire  stuk-
ken wordt herhaaldelijk verwezen naar de gegevens van dit onderzoek. Onderzocht
werden ca. 1000 appalprocedures bij de Landgerichte en ca. 1000 bij de Oberlandes-
gerichte, die door een vonnis op tegenspraak waren betindigd in de periode juni tot
november 1998.

De redenen die hebben geleid tot het instellen van het hoger beroep, zoals opgeno-
men in de Berufungsbegriindungsschrift, worden onderverdeeld in vier categorieen
(grafiek II/9): klachten tegen de toepassing van het materiele recht [68%]. klachten
tegen de toepassing van het procesrecht [15%], klachten tegen de vaststelling van
de feiten [40%], nieuwe stellingen [17%]. Bij de klachten tegen een foutieve toepassing

de website van de DAV: <www.anwaltverein.de/03/05/2000/index.html>. waarin zo ongeveer alle
voorgestelde wijzigingen voor het hoger beroep werden afgewezen.

112 H. Protting 2000 a, p. 115; H. Prittting, 2000 b.
113 BT-Drucks. (Bundestag-Drucksache) 14/3750.
114 BT-Drucks. 14/4722.

115   Wet  van  27 juli  2001,  BGBl.  I  1887.
116 B. Rimmelspacher 2000. Het rapport is ook (als pdf-bestand) gepubliceerd op de website van het

ministerie: <www.bmj.bund.de>. Ik geef gemakshalve alleen de (afgeronde) cijfers voor de Ober-
landesgerichte. Alleen wanneer de cijfers voor de Landgerichte substantieel afwijken, worden deze

ook vermeld. Verwaarloosbare restcategorieen vermeld ik niet zodat de totalen niet altijd uitkomen
op  100. De getallen tussen rechte haakjes [ . . . ] betreffen percentages van het totaal aantal onderzochte

zaken. In veel zaken worden meerdere klachten aangevoerd die in verschillende categorieen vallen.
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van het procesrecht [20.7%]117 gaat het hoofdzakelijk over de invulling die de eerste
rechter aan zijn materiele procesleiding heeft gegeven [5,6% van het totaal] en de
regels inzake het formele bewijsrecht [9,9% van het totaal]. De klachten betreffende
de materiele procesleiding door de eerste rechter hadden in 47,4% van het aantal
processuele bezwaren [=1,5% van het totaal] succes (in de zin dat het leidde tot
vernietiging en terugwijzing (29,8%) [=0,6%] dan wel tot hernieuwde afdoening door
de app8lrechter (17,6%) [-0.9%1). Klachten inzake het formele bewijsrecht leidden
in 49,5% [=4,4%] tot een ander oordeel, resulterend in terugwijzing (8,8% [=0,8%]
dan wel zelf afdoen (40,7% 1=3,6%1) (tabel III/,:la). Het grootste deel van de processue-
le klachten werd gecombineerd met een klacht tegen de vaststelling van de feiten.
Opvallend was echter dat in beduidend mddr zaken (namelijk vier maal zo veel) werd
geklaagd over de vaststelling van de feiten, zonder dat daarbij expliciet gewag werd
gemaakt van een processuele fout door de eerste rechter.

In 39,7% van alle onderzochte zaken voerde appellant aan dat de eerste rechter
tot een foutieve of onvolledige vaststelling van de relevante feiten was gekomen, hetzij
in combinatie met een klacht tegen formele fouten, hetzij op grond van een anders
bepleite bewijswaardering. Extrapolatie van de cijfers betreffende zaken waarin
uitsluitend de bewijswaardering als appalgrond was aangevoerd naar de zaken waarin
naast de bewijswaardering ook andere beroepsgronden waren aangevoerd, levert op
dat in ca. 10% van de onderzochte zaken dit zou leiden tot een nieuwe bewijslevering
in hoger beroep.' 14  Van deze 39,7% zaken was de klacht in 5,2% [=2% van het

totaal aantal onderzochte zaken] gevallen succesvol. In  1,3 % van alle zaken kwam
het Oberlandesgericht ambtshalve tot een correctie van de feitenvaststelling.

Waar het gaat om het aanvoeren van nieuwe stellingen in appal, komen de onder-
zoekers tot de conclusie dat van de 1027 onderzochte zaken bij het Oberlandesgericht
in   1,6%  het app81 uitsluitend op nieuwe stellingen werd gebaseerd  en  in   15%  van
de zaken werden nieuwe stellingen naast andere beroepsgronden gepresenteerd, in
totaal derhalve  16,6%. Bij de Landgerichte lag dit percentage iets lager:  1,9%,  10,9%,
in totaal 12,8%. Echter. in een aantal andere zaken werden nieuwe stellingen weliswaar
niet als beroepsgrond aangevoerd in de BerufungsbegrUndung, maar werden zij eerst
in het verdere verloop van de procedure aan de appalrechter voorgelegd (ter ondersteu-
ning van andere beroepsgronden): 34,5% bij de Oberlandesgerichte en 28,9% bu de
Landgerichte. Deze nieuwe stellingen hadden betrekking op: nieuwe feitelijke stellingen
(23,7% (van alle onderzochte zaken) door appellant. 11,7% door geintimeerde). nieuw
getuigenbewijs  ( 18% door appellant,  8,3% door gerntimeerde). en het restant zag op
nieuwe ambtelijke informatie, nieuw deskundigenbericht etc).

Nadere uitsplitsing van deze cijfers leert het volgende. In de zaken waarin appellant
nieuwe gegevens aan de appblrechter voorlegde, waren dat omstandigheden die na
de eerste aanleg waren ontstaan (5,8%), na de eerste aanleg waren bekend geworden
(8,2%), betrekking hadden op een door de eerste rechter niet relevant geachte ziens-

117 Dat is meer dan de zojuist gegeven 15% omdat dergelijke bezwaren ook in de loop van de appel-
procedure en niet alleen bij de Berufungsbegrundung naar voren kunnen worden gebracht.

118 Rapport. p. 59.
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wijze  ( 13.49·), omstandigheden  die  door een verzuim  van de rechter tegen  zijn
procesleidingstaak niet waren aangevoerd (2.4%).  In de overige gevallen werd geen
verklaring gevonden of betrof het een combinatie van meerdere factoren.

In 84% van de gevallen waarin appellant nieuwe stellingen aanvoerde werd dat
toegestaan, in de overige gevallen werd het afgewezen op grond van Edn van de

Praklusionbepalingen (namelijk 599) dan weI omdat zij niet relevant bleken te zijn
voor de zaak. Ten aanzien van nieuwe stellingen van geYntimeerde geldt grotendeels
hetzelfde. Ook bij de Landgerichte zijn de verhoudingen niet wezenlijk anders (tabel
VI/5a).

Van het aantal zaken waarin nova waren toegelaten. berustte de uiteindelijke

beslissing in 44,5% [ 1 4%  van alle onderzochte zaken]  op  die nova, namelijk  (1)o p
nieuwe feiten: 16.3% 15.1% van alle zaken]. (2) op nieuwe bewijsmiddelen: 6,7%

[2,1% 1.(3) op beide: 21.5% [6.891. In de overige gevallen (31% resp. [9,8%]) berustte

de beslissing niet op de nova en in 24,5% (resp. [7,8%]) volgde in het geheel geen

eindbeslissing (tabel V[/Ila).
Waar het gaat om de vraag of de nova succes hadden. het volgende. Van alle

zaken waarin de beslissing berustte op nieuwe stellingen en feiten, werd in 38,6%
het (principaal en incidenteel) app81 volledig afgewezen. in 61,4% werd het bestreden
vonnis geheel of gedeeltelijk vernietigd en vervangen door een eigen beslissing en
in 2,1% werd de zaak teruggewezen naar de eerste aanleg (tabel VI/1 lb).

3.12 Het procesrecht na 1 januari 2002

3.12.1 Algemeen

109 De memorie van toelichting"' van het regeringsvoorstel begint met de consta-
tering dat het civiele proces transparanter en efficienter moet worden en dichter bij

de burger moet staan. Rechters moeten de mogelijkheid hebben de procedure meer
toe te snijden op zijn maatschappelijke functie: het spoedig herstellen van de rechts-
vrede en rechtszekerheid. Procedures moeten zo veel mogelijk reeds in eerste aanleg
eindigen met een voor de rechtszoekenden begrijpelijk en aanvaardbaar vonnis. De
weg die de wetgever de laatste decennia is ingeslagen met telkens nieuwe aanpassin-

gen, heeft niet tot het gewenste resultaat geleid omdat niet de oorzaken, maar slechts
de symptomen van de tekortkomingen van het systeem werden aangepakt. Bovendien
is het systeem als geheel onsamenhangend en onoverzichtelijk geworden door de

119  Voor een beschrijving van de wetswijziging en de parlementaire behandeling, zie B. Rimmelspacher
2002. Het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zijn ook opgenomen in NJW 2000, bijlage

bij nr. 40. Diverse parlementaire stukken zijn ook te vinden op de website van het ministerie: <www.

bmj.bund.de>  via de zoekfunctie: 'ZPO-RG'. De website  van de universiteit Erlangen-Nurnberg
bevat een overzicht van de parlementaire stukken en (samenvattingen van) relevante rechtspraak:
<www.zr 1 jura.uni-erlangen.de>.
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incidentele aanpassingen. Het Zivilprozessreformgesetz ziet op de gehele rechts-
gang. 12H De kernpunten  zijn, kort samengevat:
-   uitbreiding van de mogelijkheden voor een schikking;
-   versterking van de eerste aanleg;
-   uitbreiding van de unusrechtspraak;
-      verbetering van de rechtsbescherming door uitbreiding van de rechtsmiddelen (met

een betere differentiering van de verschillende rechtsmiddelen naar doel en strek-
king en het loslaten van financiele drempels als voorwaarde voor toegang tot de
hogere rechters);

-   concentratie van alle appelzaken bij het Oberlandesgericht;
-   hervorming van het hoger beroep tot controle-instrument;
-    hervorming van de revisie tot rechtseenheids- en rechtsontwikkelingsinstrument.

110 Het streven van de wetgever is te bewerkstelligen dat zoveel mogelijk zaken
definitief in eerste aanleg worden afgedaan. De mogelijkheden voor partijen om een
gemiste kans in appal te herstellen worden dan ook verder aan banden gelegd, waar-
over later meer. Dat betekent dat de verantwoordelijkheid voor de vaststelling van
de feitelijke gebeurtenissen in hoofdzaak bij de eerste rechter komt te liggen. Daartoe
wordt enerzijds de materiele procesleiding door de rechter nog sterker benadrukt,
anderzijds wordt op partijen de verplichting gelegd om mee te werken aan een door-
zichtig en efficient procesverloop.

De bestaande bepalingen betreffende de rechtelijke procesleiding worden samen-
gevoegd in een nieuw artikel 139 ZPO: de rechter dient alle relevante aspecten van
de zaak met partijen te bespreken, zowel de feitelijke als de juridische. Hij moet ervoor
zorgen dat partijen zich tijdig en volledig over de relevante feiten en de voorhanden
bewijsmiddelen uitlaten, hij moet partijen wijzen op onduidelijkheden en tegenstrijdig-
heden in hun verklaringen en deze ophelderen. Voorts mag hij aan zijn beslissing
geen feiten of gezichtspunten ten grondslag leggen die een partij evident over het
hoofd heeft gezien of kennelijk als irrelevant beoordeelde. Die partij moet dan alsnog
gelegenheid worden geboden zich daarover uit te laten. Datzelfde geldt indien de
rechter een bepaald geschilpunt anders beoordeelt dan beide partijen. Zij moeten
daarvan, teneinde verrassingsbeslissingen te voorkomen, in kennis worden gesteld
om desgewenst te reageren door hun standpunt aan te passen dan wel de juistheid
van hun eigen, aanvankelijke standpunt nogmaals te beargumenteren.12' Ingevolge
§ 279 lid 3 dient de rechter na bewijslevering, voorzover mogelijk, de uitkomsten
daarvan met partijen te bespreken. In concreto: de rechter dient partijen mede te delen
of naar zijn oordeel het bewijs al dan niet geleverd is, zodat de partij met de bewijslast

120 Voor een korte samenvatting van de wijzigingen zie o.m. P. Hartmann 2001. N. Stackmann 2002.
Felle kritiek is te beluisteren bij Schneider, die reeds in 2001 sprak van een mislukte wetsherziening:
E. Schneider 2001.

121 Dit laatste is een nieuw element en betekent een verdere uitbreiding van de rechterlijke zorgvuldig-
heidsplicht. Voor het overige is de rechterlijke Hinweis- en Aujk/drungspflicht niet gewijzigd.
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eventueel aanvullend bewijs kan leveren.'-- Nieuw is ook de bepaling van § 142,
die de rechter de bevoegdheid geeft een partij of zelfs een derde te bevelen schriftelijke
stukken over te leggen, waarop Edn van partijen zich heeft beroepen, los van de vraag
of die partij op dat punt de bewijslast draagt. Een derde kan zulks weigeren indien
het uit handen geven van dat stuk redelijkerwijs van hem niet kan worden verlangd.

Dit alles strekt ertoe zoveel mogelijk te verzekeren dat inderdaad alle relevante
feiten en gezichtspunten reeds in eerste aanleg bekend worden en bij de oordeelsvor-

ming kunnen worden betrokken. Wanneer de rechter partijen aanwijzingen geeft om
hun stellingen te verduidelijken of op te helderen of partijen mededeelt dat hij bepaalde
relevante rechtsvragen anders beoordeelt dan zij, moet dat schriftelijk worden vast-

gelegd; een verzuim van de rechter ten aanzien van zijn Aujklamngs- en Himveispflicht
i s een Ve,fahrensfehler die ertoe kan leiden dat een partij in hoger beroep alsnog de
mogelijkheid krijgt haar stellingen aan te vullen of bewijs te leveren.

111 De regeling inzake de origintirer Ein:elrichter werdinhet wetsontwerp sterk uitgebreid:

alle zaken met een belang van minder dan DM 60.000 zouden worden behandeld door de
unusrechter (met de mogelijkheid van verwijzing naar de meervoudige kamer). Dit was 66n
van de meest omstreden onderdelen, waartegen vooral de Deutscher Richterbund te hoop liep.
Uiteindelijk is in § 348 berechting door de unusrechter tot hoofdregel verheven, maar ieder

gerecht kan in een Geschaftsveneitungsplan vastleggen dat bepaalde, aldaar nader omschreven
geschillen door een meervoudige kamer worden behandeld. Ook in hoger beroep is, ondanks
felle kritiek, de unus-rechter nu ingevoerd (§ 526). Het appdlcollege kan een zaak ter behandeling
en beslissing verwijzen naar een enkelvoudige kamer indien de zaak (1) in eerste aanleg
enkelvoudig is behandeld, (2) niet bijzonder gecompliceerd is, (3) niet van principiele betekenis

is en (4) nog niet voor de volle kamer heeft gediend. Indien een zaak meervoudig wordt beslist,
kan de voorbereiding worden overgedragen aan Edn lid van de kamer.

1 1 2        Aangezien  §  5 1  l a  (oud)  ZPO  een  apptildrempel  van  DM 1.500 bevatte, stond in zaken

beneden die grens geen appal open. Revisie stond uitsluitend open tegen uitspraken van de

Oberlandesgerichte (§ 545 (oud) ZPO), waarbij bovendien een drempel gold van DM 60.000

(§ 546 (oud) ZPO). Beneden die grens kon de appblrechter verlof voor revisie geven indien
de zaak van principiele betekenis was of indien hij bij de beslissing was afgeweken van een
uitspraak van het Bundesgerichtshof of de gemeenschappelijke Senaat van de vijf revisierech-
ters. 12' Een dergelijk verlof werd in de praktijk slechts zelden verleend. Dat betekende de
facto dat de toegang tot een hogere rechter met name werd bepaald door het financible belang

van de zaak, hetgeen meer en meer als onwenselijk of onrechtvaardig werd beschouwd. 124

Het had ook tot gevolg dat het Bundesverfassungsgericht werd overspoeld door Ve,fassungs-

122 Zie ook de hierna te bespreken uitspraak van het BGH 1 BvR 2285/02. NJW 2003,2524.
123 Namelijk: het Bundesgerichtshof voor civiele en strafzaken, het Bundesverwaltungsgericht voor

bestuurszaken, het Bundesfinanzhof voor belastingzaken, het Bundesarbeitsgericht voor arbeidszaken
en het Bundessozialgericht voor sociale zekerheidszaken.

124 In meer dan ruwweg 40% van de zaken bij het Amtsgericht was geen enkele hogere voorziening
mogelijk, in slechts ca. 5% van alle civiele zaken stond uiteindelijk de toegang tot de Revisionsrechter

open.
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beschwerde,10 wegens een vermeende schending van het recht op rechtliches Gehbr in alle

zaken die niet aan een hogere rechter konden worden voorgelegd vanwege deze drempels.

113 De appaldrempel van DM  1.500 is bij de herziening iets verlaagd. Nu kan hoger
beroep worden ingesteld indien het betreft een geschil met een waarde van meer dan
€ 600, of - indien die grens niet wordt gehaald - de eerste rechter appelverlof heeft
verleend. hetgeen mogelijk is indien het betreft een zaak van principiele betekenis
dan wel de rechtsontwikkeling of de rechtseenheid een uitspraak van de apI)8lrechter
verlangt (§ 511 ZPO). Indien er geen apI, 1 open staat, kan een partij die van mening
is dat haar recht op rechtliches Gehdr is geschonden, na het vonnis een klacht (An-
ht}rungsriige) bij de rechter indienen (§  321 a ZPO). Indien de klacht gegrond wordt
bevonden, wordt de procedure heropend en moet de rechter opnieuw beslissen. Dit
instrument is ontwikkeld om met name het Bundesverfassungsgericht te ontlasten.
Naar de tekst van §  321 a was deze bepaling alleen van toepassing op de eerste aanleg.
Naar de bedoeling van de wetgever zou deze regeling echter ook in de tweede instantie
kunnen worden toegepast. Inmiddels is deze regeling inderdaad. nadat het Bundesver-
fassungsgericht had geoordeeld dat het ontbreken van een dergelijke regeling ongrond-
wettelijk is, uitgebreid tot alle instanties in alle rechtsgangen. 126

114 De revisie staat sinds  1 januari 2002 in het teken van het algemeen belang en dient niet
meer primair het partijbelang. Revisie kan worden ingesteld indien de appalrechter verlof heeft
verleend (de revisierechter is daaraan gebonden), hetgeen mogelijk is wanneer de zaak van
principiele betekenis is dan wel de rechtsontwikkeling of rechtseenheid de uitspraak van het
Bundesgerichtshof verlangt. Indien de apptlrechter het verlof heeft geweigerd is daartegen een
Nicht:Wass,ingsbeschwerde mogelijk waarover het Bundesgerichtshof zel f oordeelt (§  543 ZPO).
De financiele grens is daarmee geschrapt.127 Thans kan dus ook de kleinste zaak tot de hoogste
rechter doordringen, indien zij juridisch interessant genoeg is. Onder principiele betekenis is
te verstaan een zaak waarin een rechtsvraag aan de orde is die zich in een onbepaald aantal
geschillen kan voordoen (bijv. de uitleg van algemeen gebruikelijke contractuele bedingen of
algemene voorwaarden, of de uitleg van een wettelijke bepaling). Ook wanneer een eerdere
uitspraak van het Bundesgerichtshof omstreden is in de rechtspraak of literatuur kan het toelaten
tot de revisie wenselijk zijn om die uitspraak te heroverwegen. De toelichting benadrukt dat
revisieverlof ook kan worden gegeven indien er sprake is van een ernstige fout bij de toepassing
van het recht, die duidelijk kenbaar is als fout en in zoverre niet voor verwarring bij de uitleg
van dat recht kan zorgen, maar waardoor wel het vertrouwen in de rechtspraak kan worden

125 De Ve,fassungsbeschwerde wordt niet gezien als regulier rechtsmiddel. Het is een klacht bij het

Bundesverfassungsgericht over vermeende schending van grondwettelijke waarborgen. Vanwege
het subsidiariteitsbeginsel is een dergelijke klacht alleen mogelijk indien geen regulier rechtsmiddel
- meer - open staat.

126  BVerfG 30 april 2004, 1 PBvU 1/02, NJW 2003,1924. Anheirtingsrilgengesetz van 9 december 2004.
BGB I 2004,66. Deze regeling geldt nu ook voor strafzaken. bestuurszaken. belastingzaken etc.

127  Maar ook weer niet helemaal; ingevolge § 26 onder 8 van de invoeringswet kan  tot 31  december
2006 alleen een Nichtzulassungsbeschwerde worden ingesteld indien de bezwaarde pattil voor meer
dan€20.000 in het ongelijk is gesteld. Dit om te voorkomen dat het BGH zou worden overspoeld
door deze Beschwerden. Zie 0. Jauernig 2003.
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geschaad. In zoverre lijkt via de achterdeur toch weer iets te worden teruggenomen van het

uitgangspunt dat revisie primair het algemeen belang dient en niet de Einzelfallgerechtigkeit.
12X

Het Beschwerdere,fahren (het rechtsmiddel tegen nevenbeslissingen en beslissingen van
ondergeschikt belangl-") is eveneens uitgebreid en geuniformeerd en zoveel mogelijk vorm

gegeven overeenkomstig de rechtsmiddelen tegen de 'hoofdbeslissing'. Alle Beschwerden (tegen
beslissingen in eerste aanleg) zijn aan een termijn gebonden en in alle gevallen kan de rechter

die de bestreden beslissing heeft gegeven, zelf aan de Beschwerde tegemoet komen. Doet hij
dat niet, dan wordt het aan de naast hogere rechter (Beschwerdegericht) voorgelegd (§ 572 ZPO).
In afwijking van de hoofdregel voor het hoger beroep, fungeert het Beschwerdegericht hier
wel als tweede feitelijke instantie. Ook de regelingen inzake de Rechtsbeschwerde (tegen
beslissingen in tweede aanleg, in te dienen bij de revisierechter) zijn geiiniformeerd en vereen-

voudigd.
In het wetsvoorstel en diverse daaraan voorafgegane ontwerpen was het Oberlandesgericht

aangewezen als centraal appalcollege, dat voortaan ook zou oordelen over appbllen tegen
vonnissen van het Amtsgericht. Hiertegen kwam steeds meer weerstand, zodat uiteindelijk een

compromis is gevonden, noodzakelijk geworden omdat de Bundesrat dit onderdeel van de
voorstellen afwees. Het nieuwe artikel § 119 Gerichtsverfassungsgesetz bepaalt dat het Ober-
landesgericht kennis neemt van het hoger beroep en van Beschwerden tegen vonnissen respectie-
velijk besluiten van het Amtsgericht in familiezaken, in zaken waarbij een buitenlandse partij
betrokken is en in zaken waarin buitenlands recht aan de beslissing ten grondslag ligt. Daarnaast
is iedere deelstaat vrij om te bepalen of de overige appElzaken vanuit het Amtsgericht aan het

Landgericht dan wel aan het Oberlandesgericht worden voorgelegd.
11(1

3.12.2 Het nieuwe app21recht

115 De wijzigingen in het appelprocesrecht hebben de meeste aandacht getrokken,
omdat deze wijzigingen een principiele breuk met het verleden markeren. Het geldende
appdlrecht  leed  aan  drie Feh/steueningen, aldus de memorie van toelichting."'  (1)
Door de nieuwe behandeling van de zaak zoals voorgeschreven door het oude § 525
ZPO kregen rechtzoekenden het idee dat in hoger beroep het hele proces nog een
keer van voren af aan begon, waardoor ook in procedures waarin de rechter de feiten

op ordentelijke wijze had vastgesteld en het materiele recht op juiste wijze had
toegepast, hoger beroep werd ingesteld teneinde het gewoon nog eens te proberen.

(2) De strikte uitleg en toepassing van de geldende Priiklusionbepalingen leidde ertoe

dat nalatig en slordig procederen in eerste aanleg kon worden hersteld waardoor het
zwaartepunt van de procesgang steeds meer dreigde te worden verlegd naar het hoger
beroep. (3) Daardoor was het tevens mogelijk dat het hoger beroep oneigenlijk werd

128 J. Wenzel 2002.
129 Bijv. de vaststelling van de proceskosten (§ 103 ZPO). het al dan niet verlenen van een toevoeging

voor rechtsbijstand, het verlof (of de weigering daarvan) lot tenuitvoerlegging van een buitenlands
vonnis (Anerkennungs- und Volstreckungsausfuhrungsgesetz) etc.

130  Er kan zelfs onderscheid worden gemaakt tussen de afzonderlijke Amtsgerichte en tussen specifieke
zaken. Dit Duitse 'poldermodel' geldt tot 1 januari 2008. Daarna zal een definitieve regeling voor
geheel Duitsland worden vastgesteld.

131 B. Rimmelspacher 2002. p. 108.
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gebruikt om de zaak te traineren (de gemiddelde duur van de procedure in apptl was
langer dan die in eerste aanleg).

116    Allereerst zijn de beroepsgronden beperkt. Blijkens §  513 ZPO kan app81 worden
ingesteld wegens een onjuiste toepassing van het recht of omdat de conform § 529
toegelaten feiten een andere beslissing rechtvaardigen. § 529 ZPO bepaalt dat de
app81rechter aan zijn beslissing ten gronde legt (1) de door de eerste rechter vastgestel-
de feiten, voorzover er geen concrete aanknopingspunten zijn die twijfel aan de
juistheid of volledigheid van die feitenvaststelling rechtvaardigen en daarom tot een
nieuwe vaststelling nopen, (2) nieuwe feiten, voorzover deze toelaatbaar zijn. Nieuwe
feiten, stellingen en bewijsmiddelen (Angrifs- und Verteidigungs,nitteD zijn toelaatbaar,
zo bepaalt § 531 ZPO, indien (1) zij een gezichtspunt betreffen dat door de eerste
rechter over het hoofd is gezien of door deze niet relevant werd geacht, (2) zij door
een procedurele fout in eerste aanleg niet zijn aangevoerd, of (3) zij in eerste aanleg
niet zijn aangevoerd zonder dat de desbetreffende partij daarvan een verwijt kan
worden gemaakt. Deze drie bepalingen vormen de kern van het nieuwe appelrecht.

3.12.2.1  De  feitenvaststelling

117    Ingevolge § 529 is de appdlrechter gebonden aan de rechtsfehled)eie feitenvast-
stelling van de eerste rechter. Daarmee wordt afscheid genomen van de tweede, volle
feitelijke instantie. Waar voorheen de apptlrechter bevoegd was - binnen de grenzen
van appellants vorderingen uiteraard - de relevante feiten opnieuw vast te stellen,
ook zonder dat daartegen specifieke grieven waren gericht en getuigen opnieuw te
horen zo hem dat dienstig voorkwam, zijn nu de mogelijkheden beperkt om het door
de eerste rechter vastgestelde feitensubstraat open te breken. De app8lrechter blijft
wel bevoegd die feitenvaststelling te toetsen op een juiste toepassing van de daarvoor
geldende rechtsnormen, 132 maar er is geen ruimte meer voor 'gewoon' een second
opinion ten aanzien van de door de eerste rechter vastgestelde feiten. Dit begint

133enigszins te lijken op het Engelse recht,   waar de appdlrechter in beginsel niet
zal tornen aan de feitelijke vaststellingen in eerste aanleg, maar alleen indien de eerste
rechter daarbij aantoonbaar fouten heeft gemaakt. Het past in het concept dat aan de
nieuwe inrichting van het hoger beroep ten grondslag ligt. 'Funktion der Berufung
wird es kiinftig sein, das erstinstanzliche Urteil auf die korrekte Anwendung des

132 Bijv. de regels inzake de bewijslastverdeling, inzake het getuigenverhoor. Volgens Kramer is er
dan  sprake  van een rechtsfout die onder de eerste apptlgrond  van  §  513  valt:  Schumann/Kramer,
p. 185.

133 In een rechtsvergelijkend paragraafie in de memorie van toelichting (Rimmelspacher 2002, p. 126)
wordt. na de constatering dat in vrijwel alle Europese landen op enigerlei wijze en in toenemende
mate sprake is van een beperking van het hoger beroep ten aanzien van de feiten. gesteld: 'Das
Reformvorhaben reiht sich in diese Reformbewegung, die die Abkehr von einer vollumfanglichen
Zweiten Tatsacheninstanz zum Inhalt  hat,  ein'.  Nederland wordt hierbij overigens -  als  exponent
van een zeer ruimhartig hoger beroep-systeem - niet eens genoemd. Vooral geen slapende honden
wakker maken?
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materiellen Rechts sowie auf Richtigkeit und Vollstandigkeit der getroffenen Feststel-

lungen  hin zu Oberprilfen und etwaige Fehler zu beseitigen'.
134

Het uitgangspunt van gebondenheid wordt gemitigeerd door de toevoeging dat

de appdlrechter zich van die feitenvaststelling kan losmaken indien er concrete aankno-
pingspunten zijn voor twijfel aan de juistheid of volledigheid daarvan. Indien dat het
geval is neemt hij de taak tot correctie en aanvulling zelf op zich.'35 Terugwijzing
naar de eerste aanleg moet uit proceseconomische overwegingen uitzondering blij-
ven. 136 Deze regeling  is nog steeds beduidend minder streng  dan in Oostenrijk.

118      Intussen,  zo  werd  in de literatuur verdedigd,   moet  §  529  I  onder   1   niet  zo
beperkt worden uitgelegd dat enkel de door de eerste rechter vastgestelde feiten aan
de apI)8lrechter voorliggen. Ook de feiten die partijen blijkens de processtukken hebben

aangevoerd, maar die door de eerste rechter niet zijn vastgesteld (ten aanzien waarvan
dus niet is beoordeeld of ze juist of onjuist zijn) maken deel uit van de rechtsstrijd
in  appal. 117  Dit  zou allerlei praktische consequenties hebben: de apptlrechter  moet
ambtshalve toetsen of de eerste rechter alle relevante stellingen in zijn beoordeling
heeft betrokken. Heeft hij dat niet gedaan, dan kan reeds daardoor twijfel ontstaan
omtrent de juistheid of volledigheid van de vastgestelde feiten. Voorts zou daardoor

de werking van de Priiklusion van § 531 lid 2 worden ingeperkt: stellingen die in
eerste aanleg zijn aangevoerd, maar buiten behandeling zijn gebleven, zijn immers
niet  nieuw:'M

Aldus zou de grondslag voor de beslissing in hoger beroep worden gevormd door:
-   de in eerste aanleg vastgestelde feiten, voorzover niet aangetast door twijfels

omtrent de juistheid en volledigheid (§  529 lid  1  onder  1);
-    de in eerste aanleg aangevoerde, maar niet vastgestelde feiten (devolutieve wer-

king);
- nieuw aangevoerde feiten, voorzover toelaatbaar (§ 529 lid 1 onder 2 jo § 531

lid 2).

3.12.2.2 De beroepsgronden

119 De beroepsgronden zijn beperkt tot enerzijds een onjuiste rechtstoepassing

(waarbij in § 513 verwezen wordt naar § 546, dat de uitwerking van de revisiegrond

134 Memorie van toelichting, Rimmeispacher 2002. p. 115.
135 Kramer betwijfelt of deze nieuwe regeling veel veranderingen in de praktijk zal bewerkstelligen.

waar de apptlrechters ook onder het oude recht doorgaans al uitgingen van de in eerste aanleg

vastgestelde feiten en de bewijslevering slechts dan herhaalden wanneer daarvoor goede redenen

waren: Schumann/Kramer. p. 187. In gelijke zin: N. Stackmann 2002. p. 781.
136 § 538 ZPO geeft een limitatieve catalogus van terugwijzingssituaties. In op Edn na alle gevallen

is terugwijzing alleen mogelijk op verzoek van ten minste Edn partij.
137  Aldus R. Gaier 2004, p. 110.
138 Inmiddels is deze zienswijze inderdaad overgenomen door een kamer van het BGH in het Merna

te bespreken vonnis  van 12 maart  2004.
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'schending van het recht' behelst. Daarvan is sprake wanneer een rechtsnorm 139

niet of nietjuist is toegepast) en ook indien de feitenvaststelling in eerste aanleg onjuist
of onvolledig is geweest. Dat laatste moet door appellant aannemelijk worden gemaakt,
waarbij niet al te zware eisen worden gesteld. Hij hoeft niet onomstotelijk te bewijzen
dat de feitenvaststelling ondeugdelijk was. Hij moet echter wel concreet aangeven
welke feiten wel zouden vaststaan en welke feiten juist niet en welk bewijsaanbod
ten onrechte is gepasseerd.141' Alle beroepsgronden moeten in de Berufungsbegrun-
dungsschrift zijn opgenomen (§ 520). De naleving van vormverzuimen in eerste aanleg
wordt ingevolge §  529 II slechts getoetst indien appellant dit uitdrukkelijk aan de orde
heeft gesteld. Alleen het verzuim tegen voorschriften die de apptlrechter ambtshalve
dient te toetsen (wij zouden in dit verband zeggen: bepalingen van openbare orde)
zijn daarvan uitgezonderd. Wanneer het daarentegen gaat om de toepassing van het
materiele recht, is de appelrechter, net als voorheen, niet gebonden aan de beroepsgron-
den; hij dient het materiele recht ambtshalve toe te passen, zij het uiteraard, zoals
gebruikelijk, binnen de grenzen van de rechtsstrijd, waar § 528 bepaalt dat hij gebon-
den is aan de vordering in hoger beroep en dat het vonnis alleen mag worden gewij-
zigd voorzover dat door appellant wordt verlangd.

3.12.2.3 Praklusionbepalingen

120 Ook het nieuwe apptlrecht kent Priiklusionbepalingen. wederom onder te
verdelen in de berufungsinstanzliche en de instanzabergreifende Praklusion. Van de
eerste categorie is § 530 ZPO, bepalende dat AngrijD- und Verteidigungsmittel die
niet in de Berufungsbegrundung (§ 510: de memorie van grieven) of in de Berufungs-
envidemng (§ 521 lid 2: memorie van antwoord) of in de memorie van repliek (§  521
lid 2) zijn voorgedragen, onderworpen zijn aan de Praklusionbepaling van § 296 lid
1 en dus onder de daar vermelde omstandigheden kunnen worden uitgesloten. Klachten
inzake de ontvankelijkheid van de vordering, voorzover deze niet ambtshalve moeten
worden beoordeeld, dienen reeds in de memorie van grieven respectievelijk memorie
van antwoord te worden opgeworpen. op straffe van uitsluiting: § 532.

121 De Priiklusionbepalingen betreffende de verhouding tussen eerste en tweede
aanleg zijn de volgende. Ingevolge § 513 II ZPO kan een bevoegdheidsexceptie niet
meer in hoger beroep worden aangevoerd; dat had in eerste aanleg moeten gebeu-
ren.14' Stellingen die reeds in eerste aanleg terecht zijn uitgesloten, blijven uiteraard
uitgesloten (§ 531 I ZPO) en nieuwe stellingen kunnen blijkens § 531 II ZPO alleen

139  Deze term wordt in de revisiepraktijk zeer ruim uitgelegd, zodat bijv. ook het ten onrechte passeren
van een bewijsaanbod daaronder valt.

140 Voor praktische voorbeelden zie N. Stackmann 2003. p. 169.
141   Het gaat daarbij zowel  om de relatieve  als de absolute bevoegdheid alsook  om de functionele

bevoegdheid (zo volgt uit §  17a GVG). Onder dat laatste is te verstaan de vraag of de juiste rechts-
gang is gevolgd (civiele rechter of arbeidsrechter of bestuursrechter etc). Indien in eerste aanleg
de bevoegdheidsexceptie wordt opgeworpen. wordt daarover eerst beslist en tegen dat oordeel staat
de Beschiverde open.
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worden toegelaten indien het betreft een gezichtspunt dat (1)d e eerste rechter kennelijk
niet onder ogen heeft gezien of niet relevant heeft geacht. (2) als gevolg van een
processuele misslag in eerste aanleg niet is aangevoerd, dan wel (3) in eerste aanleg
niet is aangevoerd zonder dat de desbetreffende partij daarvan een verwijt kan worden
gemaakt. Voorspelbaar is dat met name deze bepaling weer een stortvloed aan jurispru-
dentie zal teweegbrengen.

Het eerste geval ziet op de situatie dat de appelrechter van een andere rechtsopvat-
ting uitgaat. Dit moet dan ingevolge § 139 (welk artikel door de schakelbepaling van

§ 525 ook in hoger beroep van toepassing is) aan partijen kenbaar worden gemaakt.
zodat zij daarop kunnen reageren. Dit roept de vraag op hoe een en ander zich142

verhoudt tot de bepaling van § 530, die voorschrijft dat nieuwe Angriffs- en Verteidi-
gungs,nitte/ op straffe van uitsluiting reeds in de memorie van grieven respectievelijk
memorie van antwoord dienen te worden opgenomen. Op dat moment kennen partijen

de opvatting van de apptlrechter immers nog niet. Aannemelijk is dat in dergelijke
situaties het partijen toch is toegestaan hun stellingen aan te passen. anders heeft het
allemaal weinig zin.

De tweede situatie heeft betrekking op een door de rechter begane schending van
zijn uit §  139 voortvloeiende Hinweis- en Aufklarungspflicht, bijv. wanneer het vonnis
een verrassingsbeslissing bevat. Deze bepaling beoogt onder meer te voorkomen dat
de eerder genoemde Eventualmaxime'41 de facto ingang zou vinden in de procedure.
en dat partijen zich genoopt zouden zien alle mogelijke stellingen (subsidiair, meer
subsidiair, nog meer subsidiair etc) en bewijsmiddelen aan te voeren om te voorkomen
dat men later, indien deze stellingen volgens de rechter relevant zouden zijn, daarmee
zou worden uitgesloten. Met name deze categorie zal naar verwachting in de toekomst

belangrijk worden. Partijen kunnen deze bepaling aangrijpen om hun eigen ondoor-
dachte procesvoering en lapidaire stellingname te camoufleren door het verwijt dat
de rechter onvoldoende heeft kenbaar gemaakt dat haar stellingen of bewijsaanbiedin-
gen tekort schoten. 144 Bedacht moet echter worden  dat  het  niet de bedoeling  is  dat
de rechter partijen verlost van hun processuele stel- en bewijsplicht.

De laatste categorie ziet in ieder geval op die gevallen waarin na het einde van
de mondelinge behandeling nieuwe feiten of bewijsmiddelen zijn opgekomen die de
desbetreffende partij dus ook niet had kunnen voordragen (nova producta). Ten aanzien

van de nova reperta (feiten die op dat moment al bestonden, maar kennelijk niet

bekend waren) wordt in de memorie van toelichting de eis gesteld dat de desbetreffen-

de partij van die onbekendheid geen verwijt kan worden gemaakt. Het criterium daarbij

142  Deze eis geldt bij ons minder streng. namelijk alleen wanneer er sprake kan zijn van een verrassings-
beslissing: vgl. HR 21 december 2001. NJ 2004,34 m.nt. DA (PANAMA CARIBIC OVERSEAS SAVINGS/

TOWN HOUSE DEVELOPMENT'). Annotator Asser bepleit terecht een verruiming van dit criterium.

143 Zie § 3.3.
144  In het na te noemen preadvies van de Deutscher Juristentag 2004 wordt opgemerkt dat dit inderdaad

het geval is.
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is einfache Fahrilissigkeit, nalatigheid derhalve.145 De in de oude bepalingen vervatte
eis van vertraging van de procedure is komen te vervallen. 146

Met name § 531 lid 2 benadrukt het gemengde karakter van het hoger beroep.
Het is geen nieuwe, feitelijke instantie maar ook geen uitsluitend op juridische aspecten
controlerende instantie. In het aanvankelijke wetsontwerp is de controlerende taak
aanzienlijk sterker benadrukt en waren de mogelijkheden nieuwe feiten aan te dragen,
beduidend geringer. 147

122    Door de nieuwe formulering zou de Flucht in die BeniNng goeddeels onmogelijk
moeten worden gemaakt. Deze ontsnappingsmogelijkheid werd in de hand gewerkt.
zo roep ik in herinnering, door het verschil in formulering tussen enerzijds § 528 leden
1 en 2, waar de eis van vertraging van de procedure werd gesteld en anderzijds § 528
lid 3, waar deze eis niet gold, met als gevolg dat de partij die in eerste aanleg stellin-
gen te laat had aangevoerd, slechter af was dan de partij die, uit vrees voor dreigende
uitsluiting. die stellingen op voorhand al niet in het geding had gebracht. Het laten
vallen van de eis van vertraging is een zeer belangrijke verbetering, alleen al omdat
het nu niet meer van toevalligheden als de werkbelasting en de agenda van de appal-
rechter afhangt of deze in staat moet worden geacht eventuele vertraging van de
procedure op te vangen door het nemen van voorbereidende maatregelen, 6dn van
de stenen des aanstoots in de oude Praklusionregeling.

123  Anders dan onder het oude recht zijn een wijziging van de vordering, het
instellen van een reconventionele vordering en het doen van een beroep op verrekening
in hoger beroep slechts toelaatbaar indien de wederpartij daarmee instemt of de rechter
dit ter zake dienend acht En deze proceshandelingen gegrond zijn op feiten die de
appdlrechter ingevolge § 529 toch al in zijn overwegingen diende te betrekken. Dat
betekent dat in dit verband geen nieuwe feiten kunnen worden aangevoerd die de
grenzen van de rechtsstrijd zouden uitbreiden. Dit past weer in het concept van
controle-instantie. Klachten die zien op processuele verzuimen in eerste aanleg, kunnen
in hoger beroep niet meer worden aangevoerd indien dit in eerste aanleg niet tijdig
(dat wil zeggen: uiterlijk tijdens de eerste na het verzuim plaats gevonden hebbende
mondelinge behandeling:   §  295) is geschied:   §  534.148  Op deze wijze  moet  in  de
toekomst de Flucht in die Widerktage, Prozessaufrechnung en Klagetinderung voor-
komen worden.

124 Zoals gezegd, kan de eerste rechter verlof geven voor het instellen van hoger
beroep indien de app8ldrempel van € 600 niet wordt bereikt. De appalrechter is aan

145 Memorie van toelichting bij § 531. B. Rimmelspacher 2002, p. 183.
146 Volgens E. Schneider 2003, p. 1434, heeft de wetgever daardoor de oude rechtspraak van het

Bundesverfassungsgericht verwaarloosd waardoor deze nieuwe bepaling ongrondwettelijk zou zijn.
Hij ziet daarbij gemakshalve over het hoofd dat het de wetgever vrij staat de wet te wijzigen.
waardoor oude rechtspraak mogelijkerwijs niet langer relevant is.

147 Zie ook B. Heiderdorff 2003, p. 490.
148 Dit lijkt  op  de  in het anglo-amerikaanse recht gehanteerde preservation  rule.  Zie  §  4.11.3.
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dit verlof gebonden, in die zin dat hij de zaak niet buiten behandeling mag laten omdat

zijns inziens de zaak niet van principieel belang is dan wel de rechtsontwikkeling
of rechtseenheid zijn tussenkomst niet verlangen. Het app&lcollege kan wel met

eenparigheid van stemmen terstond het beroep als ongegrond afwijzen indien het de
overtuiging heeft dat de zaak geen uitzicht op succes heeft, 144 niet van principiele
betekenis is en de uitspraak van de apptlrechter niet vereist is in het kader van de

rechtsontwikkeling of rechtseenheid. Van deze mogelijkheid mag geen gebruik worden

gemaakt indien de zaak weliswaar juridisch 'niet interessant' is, maar wel kans van
slagen heeft. Het hoger beroep blijft daarmee, anders dan de revisie. primair een partij-
instrument met als belangrijkste oogmerk de Ein:elfallgerechtigkeit. Partijen zijn
tevoren in kennis te stellen van het voomemen. zodat zij stelling kunnen nemen. De

ongegrondverklaring gebeurt bij Beschluss (zodat in de systematiek van het wetboek
geen mondelinge behandeling vereist is) en is onaantastbaar (§ 522 ZPO). Een Be-
schluss tot niet-ontvankelijkheid daarentegen is wel aanvechtbaar met de Reclits-

15()
beschwerde bij het Bundesgerichtshof.

De wetgever ging ervan uit dat door deze hervormingen het aantal benodigde
rechtersplaatsen bij de apptlinstanties beduidend zou afnemen. Deze vrijgekomen
capaciteit zou kunnen worden ingezet in eerste aanleg, die immers dringend moest
worden versterkt. Dat was ddn van de grondslagen waarop de 'afbouw' van de tweede
instantie was gegrond. Het ziet er echter naar uit dat dit een vrome wens is gebleven.
In de sedertdien verschenen literatuur wordt geconstateerd dat de gerechten van eerste

aanleg nauwelijks zijn versterkt en dat de praktijk inzake het geven van aanwijzingen
en het uitputtend behandelen van het geschil niet wezenlijk is veranderd. 151

3.13 Evaluatie van het nieuwe procesrecht

125  Tijdens de Deutscher Juristentag 2004 stond de herziening van het civiele
procesrecht centraal. Voor de evaluatie daarvan werd een preadvies opgesteld.'51

In grote lijnen zijn de schrijvers hiervan niet negatief over de wijze waarop het nieuwe

procesrecht in de praktijk ingang heeft gevonden. Er wordt wel opgemerkt dat advoca-
ten in toenemende mate vragen om aanwijzingen van de rechter over de vraag of hun

stellingname voldoende duidelijk en relevant is in het licht van de rechtsopvatting
van de rechter. Dit gebeurt onmiskenbaar om zich in te dekken voor het geval hoger
beroep wordt ingesteld (een verzuim van de rechter ten aanzien van zijn Hinweis-

en Aujkllimngspflicht kan immers ertoe leiden dat in appal nieuwe stellingen mogen
worden aangevoerd). De wijze waarop § 139 ZPO in de praktijk wordt toegepast.

149 Circa 50% van de api)8lzaken wordt als ongegrond afgewezen. aldus de memorie van toelichting:

B. Rimmelspacher 2002. p. 112.
150 Dat verschil is niet zo merkwaardig want het oordeel dat het api,el kennelijk ongegrond is etc. zal

vooral een feitelijk oordeel zijn zodat revisie niet aan de orde is.
151  B. Heiderdorff 2003, p. 496.
152 Huber e.a. 2004.
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verschilt nog steeds van rechter tot rechter. De nieuwe appblregeling inzake het
toelaten van nova en de gebondenheid aan de feitenvaststelling in eerste aanleg wordt
als erg gecompliceerd ervaren. zodat er waarschijnlijk nog vele rechterlijke uitspraken
noodzakelijk zullen zijn om de grenzen af te bakenen, net zoals indertijd bij de
invoering van de Praklusionregeling het geval was. Daarnaast werden enige technische
problemen geconstateerd, waar ik verder niet op inga. De meerderheid van de vergade-
ring sprak zich overigens wel uit voor voorlopige handhaving van de inperking van
de mogelijkheid nieuwe feiten aan te voeren in afwachting van een nader onderzoek
naar de uitwerking in de praktijk.

126     In een geruchtmakende uitspraak'5' heeft de vijfde Senat van het Bundes-
gerichtshof zich uitgelaten over onder meer de gebondenheid van de apptlrechter aan
de in eerste aanleg vastgestelde feiten. De eerste rechter had de geloofwaardigheid
van een door eiseres voorgebrachte getuige op een onjuiste wijze in twij fel getrokken.
Het Oberlandesgericht had zulks onderkend, maar geoordeeld dat het resultaat wel
correct was. Bovendien had eiseres niet een adequate beroepsgrond geformuleerd tegen
de bewijswaardering. Volgens het Bundesgerichtshof had de api)tlrechter in dat opzicht
echter te strenge eisen gesteld. Indien de eerste rechter een verzuim tegen de bewijs-
waarderingsregels maakt, vloeit daaruit voort dat er sprake is van concrete aankno-
pingspunten voor twijfels, als bedoeld in §  529 lid 1 ZPO waardoor de gebondenheid
aan de feitenvaststelling komt te vervallen. Reeds de mogelijkheid van een andere
bewijswaardering is daarvoor voldoende. '54 In een obiter dictum vervolgt het Bundes-
gerichtshof zijn uitleg van §  529 lid  1  ZPO. De apptlrechter dient de feitenvaststelling
door de eerste rechter te controleren, ongeacht of appellant daarover een grief heeft
geformuleerd. Indien er gerede twijfel bestaat omtrent de juistheid of volledigheid
daarvan, noopt dat de apptlrechter reeds tot een hernieuwde vaststelling van de feiten.
Dat is niet anders indien de concrete aanknopingspunten voor twijfels omtrent de
feitenvaststelling samenhangen met een mogelijke fout van de eerste rechter. De uit
§  529 lid 2 ZPO voortvloeiende eis dat appellant grieven moet formuleren ten aanzien
van processuele fouten"f in eerste aanleg omdat de appdlrechter deze gebreken  niet
ambtshalve beoordeelt (behoudens voorzover de openbare orde in het geding is), doet
daaraan geen afbreuk. Bestrijdt appellant wel uitdrukkelijk de feitenvaststelling, dan
mag de appdlrechter zijn taak niet beperken tot een beoordeling van die grief. maar
dient hij ook overigens de feitelijke grondslag van het bestreden vonnis te onderzoeken.
Daartoe moet hij het procesdossier onderzoeken op stellingen die de eerste rechter

153 BGH 12 maart 2004, V ZR 257/03. NJW 2004. p. 1876.
154  Dit was eerder al - maar enigszins  terloops - beslist door het Bundesverfassungsgericht  ( 1  BvR

2285/02. NJW 2003, 2524). Zie hieromtrent ook R. Greger 2003. p. 2882.
155 Daaronder zijn bijv. te verstaan: het ten onrechte passeren van een bewijsaanbod, maar ook een

bewijswaardering die tegenstrijdig is. niet sluitend is, indruist kgen de normale logica en ervarings-
regels.
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wellicht ten onrechte heeft gepasseerd. 156  Op  deze vdrgaande uitspraak (waarin  zeer
selectief zou zijn omgegaan met de parlementaire stukken van de wetswijziging) is
kritiek gekomen omdat daarmee de kern van de door de wetgever beoogde wijzigingen
weer ongedaan wordt gemaakt.'S7 In een uitspraak van 9 maart 200511 heeft een
andere kamer van het Bundesgerichtshof deze lijn doorgetrokken en geoordeeld dat
de appblrechter ambtshalve de juistheid en volledigheid van de feitenvaststelling moet
beoordelen. waartoe hij het gehele dossier moet onderzoeken. De enkele mogelijkheid
van twijfel (een afwijkende bewijswaardering is daarvoor voldoende) verlost de
appblrechter van zijn gebondenheid aan de feitenvaststelling. Greger concludeert hieruit
dat § 529 1 onder 1 ZPO nu al een dode letter is en dat het appbl weer een volledig
feitelijke instantie is geworden.

159

127   Omstreden was de vraag of nieuwe stellingen, buiten de regeling van § 531
ZPO om, toelaatbaar zijn indien deze in apptl niet worden bestreden. Vroeger werd
deze vraag instemmend beantwoord omdat er dan geen vertraging van de procedure
zal optreden. Onder het nieuwe recht liepen de meningen binnen de apptlcolleges
uiteen.  In een uitspraak  van 18 november 2004'    oordeelde het Bundesgerichtshof
dat nieuwe feiten in hoger beroep toelaatbaar zijn indien deze tussen partijen vaststaan.
Hierop is § 531 II ZPO niet van toepassing, evenmin als onder het oude recht de
Praklusion van § 528 III ZPO hierop van toepassing was en analogische toepassing

van § 531 II ZPO is ook nu uit den boze. Ook onder het nieuwe recht dient de

apptlrechter zoveel mogelijk te streven naar een juiste beslissing van het geschil, zoals

dat voorligt ten tijde van zijn uitspraak en wanneer partijen het eens zijn over de feiten,
dient de rechter dat te respecteren.

Inmiddels hebben de justitieministers van de deelstaten in november 2004 zich

uitgesproken voor een grootschalige herziening van de rechtspleging. waarbij in
beginsel wordt uitgegaan van rechtspraak in twee instanties: na de eerste instantie
zou voor partijen nog slechts 6dn rechtsmiddel openstaan.16' Deze discussie zal nog
wel enkele jaren in beslag nemen.

156 Zie R. Gaier 2004 b, p. 2041. Gaier was lid van de vijfde kamer van het BGH. die dit arrest heeft

gewezen (thans is hij rechter bij het Bundesverfassungsgericht). Een andere kamer van het BGH
houdt echter vast aan de eis dat appellant weI een grief moet richten tegen de feitelijke grondslag

van het vonnis (BGH 14 juli 2004, NJW 2004, 2751).
157  Bijv. H. Lechner 2004, p. 3593, die constateert dat enkele kamers van het BGH doende zijn de door

hen niet aanvaarde hervorming van het procesrecht zoveel mogelijk krachteloos te maken.
158 BGH 9 maart 2005. VIH ZR 266/03.
159 Commentaar op diens website (zie nr 18).
160 BGH 28 november 2004. IX ZR 229/03.

161 http://www2.justiz.bayern.de/JuMiKo.htm.
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3.14 Conclusies

128 De structuur van het Duitse civiele procesrecht is in de loop der jaren aanzienlijk
veranderd. Van de gedachten van het liberale wetboek, waarin partijautonomie voorop
stond en de rechter in het algemeen zeer lijdelijk was ten aanzien van de procesvoe-
ring, is steeds meer afstand genomen. De verhouding tussen partijen en de rechter
is door talrijke wetswijzigingen aanzienlijk veranderd. Aanleiding hiervoor was onder
meer de /nstanzenseligkeit, het idee dat het vonnis van de eerste rechter niet zo erg
veel betekenis heeft omdat daarna toch nog de apptlrechter de zaak in volle omvang
opnieuw kon beoordelen: 'Prozessiert wird erst ab der zweiten Instanz'. De wetgever
heeft voortdurend geprobeerd dat in te dammen door maatregelen te nemen die ervoor
moesten zorgen dat zoveel mogelijk het procesmateriaal reeds in eerste aanleg zo
volledig mogelijk op tafel zou worden gelegd. De wijze waarop de wetgever dit
gestalte heeft gegeven, is echter - voorzichtig gezegd - ongelukkig geweest en heeft
bepaald niet altijd geleid tot structurele verbeteringen. Dat komt enerzijds door het
zeer gedetailleerde karakter van de Praklusionbepalingen, waardoor er voortdurend
strijd ontstond of aan de voorwaarden voor uitsluiting wel was voldaan. Anderzijds
is de werking van de Prilklusionregeling niet altijd bevorderd door de uitleg die daaraan
in de praktijk gegeven werd. Telkens na invoering van weer een aangescherpte
Praklusionbepaling, werd door advocaten gezocht naar mogelijkheden tot omzeiling
daarvan, en veelvuldig had dat succes, omdat de rechterlijke macht wilde voorkomen
dat zij te veel gebonden werd aan deze regels die het wijzen van onjuiste vonnissen
(in de zin van niet berustend op de werkelijkheid) in de hand zouden werken. Para-
doxaal is daarbij dat het ene instrument tot versnelling en verhoging van de efficiency
(de rechterlijke Hinweis- en Atjklarungspjlicht) werd gebruikt om het andere instru-
ment (de Praklusionbepalingen) deels van zijn effect te beroven doordat het Bundes-
gerichtshof en het Bundesverfassungsgericht de rechter de plicht oplegden zoveel
mogelijk voorbereidende maatregelen te nemen om door de procesvoering van partijen
veroorzaakte vertragingen te voorkomen. Met name de Flucht in die Berufung was
daarvan het gevolg.

129     In 2002 heeft de wetgever het processuele roer fors omgegooid. Dat was althans
de bedoeling. In plaats van alweer een verdere aanscherping van de Praklusionbepalin-
gen, is gekozen voor een principieel andere inrichting van de app8lprocedure. Van
volle feitelijke instantie werd het hoger beroep een toetsende instantie, primair gericht
op controle van de procesgang en de beslissing in eerste aanleg en het verbeteren
van fouten daarin. Een principiele gebondenheid aan de - foutloze - feitenvaststelling
in eerste aanleg was daarbij dEn van de kernpunten, die moest bewerkstelligen dat
zoveel mogelijk geschillen in eerste aanleg definitief worden beeindigd. De eerste

uitspraken van de hoogste rechters wijzen er echter op dat de nieuwe regeling zeer
restrictief wordt toegepast, zodanig dat er nauwelijks veranderingen zijn ten opzichte
van het voordien geldende recht.
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130 Wat kunnen wij nu leren van het Duitse procesrecht en de ervaringen die
daarmee in de praktijk zijn opgedaan? Hoewel het Duitse recht behoort tot dezelfde
rechtsfamilie als het Nederlandse recht waardoor een vergelijking gemakkelijker uitvalt
dan een vergelijking met anglosaksische rechtsstelsels, zijn er ook duidelijke verschil-
len. De in Duitsland zo geprononceerde en bekritiseerde Instan:enseligkeit bestaat

bij ons nauwelijks. gezien de sinds vele jaren verhoudingsgewijs bescheiden apptl-
percentages. Bovendien is de Duitse ZivilprozeBordnung geheel anders vormgegeven
dan ons Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De ZPO is zeer gedetailleerd, alsof
de wetgever de bedoeling had alle mogelijke situaties te willen reguleren. Het proces-
recht is behept met allerlei bijzondere procedures en voorzieningen'6' die naast de
normale rechtsmiddelen kunnen worden ingezet om een zaak die op enigerlei wijze
uit de rails is gelopen, weer in het juiste spoor te krijgen. Als er behoefte is aan enige

beperking van de mogelijkheid voor partijen om verzuimen in hun procesvoering in
eerste aanleg te herstellen in hoger beroep, dan zou dat in ieder geval niet moeten

gebeuren zoals dat in Duitsland is gedaan. Een dergelijke minutieuze en gedetailleerde
regeling past niet in ons procesrecht.

Evenzeer opmerkelijk is de vergaande inhoudelijke bemoeienis met de procesgang
die van de rechter wordt verlangd, en nog opmerkelijker zijn de sancties die warden
verbonden aan verzuimen van de rechter op dit vlak. Zoals we gezien hebben, kunnen
de Praklusionbepalingen in apptl niet worden toegepast indien appellant aannemelijk
kan maken dat de rechter in eerste aanleg hem erop had moeten attenderen dat zijn
stellingen tegenstrijdig waren, dat zijn bewijsaanbod te algemeen was. In het nieuwe

recht wordt een dergelijk rechterlijk verzuim aangemerkt als een Verfalirensfehler
die ertoe kan leiden dat de desbetreffende partij in weerwil van de hoofdregel toch
nieuwe stellingen in het geding kan brengen. De vraag is of dat niet te ver gaat en
of de balans die moet bestaan tussen de verantwoordelijkheden van partijen en van
de rechter hier niet te zeer uit evenwicht is geraakt. Partijen hebben toch primair een

eigen verantwoordelijkheid voor de manier waarop zij de procedure voeren en de

stellingen die zij aan vordering of verweer ten grondslag leggen. Intussen moet echter

niet worden vergeten dat deze strenge eisen aan de rechterlijke Aujklarungs- en
Hinweisntlicht worden gesteld in het kader van de toepassing van de Praklusionbepalin-

gen en die Praklusionbepalingen maken een inbreuk op het grondwettelijk recht op
rechtliches Gehor. Het is duidelijk dat de hoogste rechtscolleges in Duitsland nooit
erg gecharmeerd zijn geweest van deze beperkingen en het aanscherpen van de
rechterlijke Aufklarungs-en Hinweispjlichten was Edn van de methoden om de ergste
kantjes er van af te slijpen (of: negatiever geformuleerd: om het wapen tegen vertra-
gingstactieken om te vormen tot een stomp zwaard). Een eventuele regeling in Neder-

162 Typerend is bijv. de Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (§§ 230 ev ZPO). een miniprocedure
(met ook weer allerlei termijnen en formaliteiten) om de gevolgen van een fatale termijnoverschmding
te herstellen. Ik zou liever willen volstaan met een eenvoudige regeling dat de rechter een te laat
vemchte proceshandeling alsnog mag accepteren indien de termijnoverschrijding verschoonbaar
tS.
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land betreffende het uitsluiten van tardief aangevoerde stellingen en bewijsmiddelen
zou dan bij voorkeur ook niet dwingend moeten worden voorgeschreven.

Dat wil niet zeggen dat § 139 ZPO niet als voorbeeld zou kunnen dienen voor
een regeling in ons procesrecht, zodat ook de Nederlandse rechter meer betrokken
raakt bij het proces. Niet alleen bij de voortgang daarvan, zoals het bepalen van
termijnen etc. maar ook inhoudelijk. In feite gebeurt dat nu ook al, maar het gebeurt
min of meer verscholen wanneer de rechter tijdens een comparitie of mondelinge
behandeling inlichtingen vraagt, informeert naar de beschikbare bewijsmiddelen,
suggesties doet voor een minnelijke regeling en voorzichtig informeert of partijen
al eens gedacht hebben aan een bepaald verweer tegen of bepaalde grondslag voor
de vordering. Te vaak komt het voor dat in eerste aanleg een bewijsaanbod wordt
gepasseerd omdat het onvoldoende concreet was o.i.d. Dan vindt de bewijslevering
eerst in appel plaats, nadat daar een beter bewijsaanbod is gedaan.

131 Andere regelingen die zich zonder veel problemen lenen voor overname zijn

de bepalingen die de rechter de mogelijkheid geven een kansloos rechtsmiddel in een
vroeg stadium in de kiem te smoren.163 Meteen in het begin  van de procedure wordt
de ontvankelijkheid beoordeeld zodat niet de gehele procedure behoeft te worden
gevolgd. Ook de nieuwe regeling van §  321 a ZPO'61 verdient overweging. Wanneer
de rechter procedurele fouten heeft gemaakt die partijen niet eerder aan de orde konden

I 6:stellen (soms blijkt dat pas uit het vonnis   ) kan het onder omstandigheden de voor-
keur verdienen de rechter in staat te stellen dat euvel zelf te verhelpen in plaats van
die fout in een langdurige en kostbare rechtsmiddelprocedure aan de hogere rechter
voor te leggen.

163  § 341. eerste lid (verzet. dat overigens niet als rechtsmiddel wordt gezien), § 522. eerste lid (appal)
en § 552, eerste lid (revisie). § 572, tweede lid (sofortige Beschwerde).

164 Ook bij de Beschwerde (§ 572 ZPO) geldt een Abhilfepflicht door de rechter a quo. indien die het
bezwaar gegrond acht.

165 Bijv. wanneer de beslissing mede gegrond is op een door de rechter als vaststaand aangenomen
stelling die eerst in het laatste processtuk is aangevoerd. Algemeen bekend is dat zulks niet is toe-
gestaan, maar dat wil nog wei eens aan de aandacht ontsnappen. Ook een over het hoofd gezien
'ontvankelijk' bewijsaanbod zou op die wijze alsnog de aandacht kunnen krijgen dat het verdient.



4         Engeland en de Verenigde Staten

4.1 Inleiding

132   Onderwerp van dit hoofdstuk is het hoger beroep in twee rechtssystemen van
de common lawfamilie, namelijk Engeland en de Verenigde Staten. De common law
is, als bekend, tot ontwikkeling gekomen in Engeland en van daaruit overgebracht
naar de meeste voormalige Britse kolonien. Op 26 april 1999 zijn in Engeland en
Wales de Civil Procedure Rules deels in werking getreden, gebaseerd op de voorstellen
van Lord Woolf, toen Master of the Rolls. en op 2 mei 2000 is Part 52 van deze CPR
van kracht geworden. Part 52 geeft - voor het eerst - een uniforme regeling voor
het hoger beroep in een civiele procedure, ongeacht door welke instantie dat beroep
wordt behandeld, uitgezonderd de House of Lords. We zullen zien dat het apptlrecht
in de loop der jaren een ontwikkeling heeft doorgemaakt die een toenadering tot de
civil law markeert.

Het Amerikaanse procesrecht heeft zich na de onafhankelijkheidsverklaring langs
eigen lijnen ontwikkeld. waarbij enkele aspecten van het Engelse recht sterk zijn
uitvergroot, andere aspecten stilzwijgend zijn verdwenen. Lange tijd heeft men in
de Verenigde Staten vastgehouden aan de beginselen van de oude proceeding in error,

toen dat in Engeland al lang verlaten was, en ook het tegenwoordige app8lrecht is
in sterkere mate doordrongen van deze oude procedure met haar beperkingen dan
in Engeland. Mede daarom komen met name in het Amerikaanse systeem de beperkin-
gen van het appelrecht in een common law stelsel duidelijk in zicht. Dit komt in §  4.10
tot en met 4.14 aan de orde.

133   In de common law-landen staat van oudsher de finality of a judicial decision
voorop. Wanneer na een gerechtelijke procedure waarin de partijen hun standpunten
hebben verdedigd en bewijs hebben geleverd, de rechter en/of de jury uitspraak hebben

gedaan, moet het in principe afgelopen zijn. Het is niet vanzelfsprekend dat na de
procedure in eerste instantie een hogere rechter zich nogmaals met de zaak bezig houdt

en de behandeling van de zaak overdoet. laat staan dat vervolgens een nog hogere
rechter datzelfde nog eens doet. Dit finalitybeginsel werkt op allerlei manieren door
in het procesrecht.

Vanuit constitutioneel oogpunt bezien, worden de opvattingen over hoger beroep
geregeerd door twee tegengestelde en dus moeilijk verenigbare uitgangspunten. Ener-
zijds was er de doctrine Of statutory appeal. die inhoudt dat een rechtsmiddel tegen
een rechterlijk oordeel alleen open staat wanneer de wetgever dat heeft bepaald. Uit
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het enkele bestaan van een 'hoger gerangschikt' rechtscollegel kan de bevoegdheid
om hoger beroep tegen uitspraken van een ander college te behandelen, niet worden
afgeleid. Evenmin uit de inherente bevoegdheid van ieder rechtscollege om zelf proce-
durele regels op te stellen, noch uit een algemeen procesrechtelijk beginsel van
berechting in twee feitelijke instanties; een dergelijk rechtsbeginsel wordt in Engeland
niet aanvaard.2 Alleen de wetgever kan rechtsmiddelen in het leven roepen.3 Ander-
zijds staat daar tegenover de, ook in de common law algemeen aanvaarde opvatting
dat rechtszoekenden aanspraak moeten kunnen maken op toetsing van rechterlijke
beslissingen om fouten te redresseren en hen te beschermen tegen rechterlijke willekeur
en machtsmisbruik.

Voor een goed begrip van de Engelse opvattingen over de rechtspleging en de
positie van het hoger beroep daarin. is het onontkoombaar nader in te gaan op de
geschiedenis. Net als de rest van de staatsinrichting is de rechtspleging in Engeland
niet door ingrijpende constituerende wetgeving tot stand gekomen, maar is deze
geleidelijk gegroeid.4 In de loop der geschiedenis hebben zich in Engeland twee
gescheiden rechtsstelsels ontwikkeld: common law en equity. Over beide systemen,
hun ontwikkeling en hun onderlinge verhouding zijn boekenkasten volgeschreven en
dit is niet de plek daar iets aan toe te voegen. Zo summier als redelijkerwijs verant-
woord is, zal ik enkele dingen vermelden over deze ontwikkelingen.

Enkele tenninologische opinerkingen

134    In dit verband eerst enkele opmerkingen over de terminologie in de Engelstalige
literatuur en rechtspraktijk. In de op anglosaksische leest geschoeide rechtsstelsels
is doorgaans geen sprake van een min of meer gescheiden tak van rechtspleging voor
het bestuursrecht zoals dat in continentale stelsels vaak wel het geval is. Er wordt
alleen een onderscheid gemaakt tussen strafrecht en burgerlijk recht; alle niet-strafrech-
telijke kwesties vallen onder de competentie van de burgerlijke rechter, dus ook de,
wat wij noemen, administratiefrechtelijke rechtsbescherming. Deze toetsing van
bestuurshandelingen wordt aangeduid met het begrip judicial review. Deze term kan
bij het lezen van engelstalige literatuur gemakkelijk tot misverstanden leiden. In
vroegere tijden viel onder deze noemer ook het toezicht dat de royal courts uitoefenden
over de lagere. plaatselijke rechtbanken en over bestuurlijke autoriteiten. Zij konden
door middel van de zogenaamde prerogative ,vrits de beslissingen van en de rechts-
gang bij deze instanties controleren op rechtmatigheid.5 Het eerste aspect (toezicht

1 Althans een college dat zichzelf hoger gerangschikt vindt. Van een echte hierarchie tussen de
verschillende instanties is lange tijd geen sprake geweest. met uitzondering van de House of Lords,
dat van oudsher onomstreden als de hoogste rechter geldt.

2     Zie ook Jolowicz/Van Rhee 1999, p. 84.
3      ATTORNEY GENERAI. V. SILLEM [1864]10 HL Cas 704; NATIONAL TE.1.EPHONECO. V. P(,STMASTER

GENERAL [1913] 2 KB 614.
4      Voor het navolgende is m.n. geput uit Potter/Kiralfy 1958. A.K.R. Kiralfy 1984; W.J. Zwalve 2000:

R.C. van Caenegem. 1973 a, J.H. Baker 2002.
5 Zie Walker/Ward, p. 122.
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op de lagere rechtbanken) is inmiddels verdwenen nu daarin wordt voorzien door de
mogelijkheid van hoger beroep. Het tweede aspect bestaat nog steeds, en wel in de
vorm van judicial review,6 dat in deze context dus de betekenis heeft van - margi-

nale - beoordeling van de rechtmatigheid van bestuurshandelingen door instanties

die een publiekrechtelijke bevoegdheid uitoefenen.7 Dit moet warden onderscheiden
van het begrip revie„·. waar het wordt gebruikt als tegenstelling tot rehearing. Met
review wordt dan bedoeld (kort door de bocht) dat een vonnis van de eerste rechter
wordt beoordeeld op juistheid naar de stand van zaken ten tijde van dat vonnis. in

tegenstelling tot reliearing dat ziet op een geheel nieuwe behandeling van de zaak.
Op het onderscheid tussen review en rehearing kom ik later uitgebreid terug.

Deze terminologie geldt overigens vooral voor de Engelse literatuur en rechtspraak.
De Amerikaanse terminologische praktijk is enigszins anders: review ziet op de
procedure in hoger beroep in het algemeen, dus met een beperkte toetsing van het
bestreden vonnis. Een volle toetsing wordt veelal aangeduid met review de novo. Met

rehearing wordt vaak bedoeld dat de appdlrechter (al dan niet en banc, dat wil zeggen
in de volledige bezetting van het college) na het wijzen van zijn vonnis partijen op
hun verzoek nogmaals hoort omdat het vonnis zou berusten op misverstanden of
vergissingen. De oudere (met name negentiende-eeuwse) literatuur wijkt overigens

soms af van deze terminologie. Dan wordt voor de rechtsvoorziening tegen een vonnis
van een common law rechter het begrip writ of error gebruikt en wordt de voorziening
tegen een beslissing in equity appeal of rehearing genoemd. De lezer late zich
daardoor niet in verwarring brengen; uit de context moet de werkelijk betekenis warden

afgeleid.

135 Een tweede opmerking vooraf heeft betrekking op het begrip common law. Deze

uitdrukking heeft verschillende betekenissen, al naargelang de context waarin hij wordt

gebruikt. Allereerst wordt met common law bedoeld het rechtssysteem zoals dat is
ontstaan in Engeland en thans niet alleen in Engeland, maar ook in de meeste voor-
malige Engelse kolonien geldt. In deze betekenis staat het tegenover de civil law.
waarmee de Europees-continentale, op het Romeins recht gebaseerde rechtsstelsels
worden aangeduid.* Ten tweede staat common law tegenover dat andere Engelse
rechtssysteem, equity. Deze verhouding komt hierna aan de orde. Tenslotte staat

common law tegenover statutory law. De common law is, zoals we hierna zullen zien,

6   Zie Part 54 CPR. Voor een beschouwing over judicial review in het licht van de Woolf-reforms
zie C. Harlow 1995, p. 201.

7    In bepaalde bestuursrechtelijke wetgeving wordt tegen beslissingen van overheidsorganen beroep

open gesteld bij bijzondere tribunalen. zoals de Employment Appeal Tribunal, Social Security

Commissioners. Gaming Board (zie de zaak Kingsley in nr. 46) en vervolgens kan tegen de uitspraak
van deze tribunalen beroep worden ingesteld bij de civiele rechter (hetzij de High Court, hetzij de

Court of Appeal), waarbij doorgaans de normale rechtsgang wordt gevolgd. Dit is een vorm van
mimmn' appeal of appeal by 4'ai ofcasestated.De website van de courtservice bevat een overzicht
van deze bijzondere tribunalen en hun werkterrein: <www.courtservice.gov.uk>.

8      Het privaatrecht in Schotland is daarentegen sterk beYnvloed door het Rooms-Hollandse recht. zoals

dat in de Nederianden tot ontwikkeling is gebracht.
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gewoonterecht en gevormd of, volgens de oude Engelse opvatting, 'gevonden' door
de rechter." Dat gewoonterecht vormde de kern van het Engelse recht en werd slechts

aangevuld of nader gepreciseerd door de parlementaire wetgeving. statutes genaamdm

136 Een derde opmerking. Hoewel procedures in civiele zaken en strafzaken niet
geheel over 6dn kam kunnen worden geschoren, zijn er wat betreft de kernelementen
van de rechtspleging veel overeenkomsten. De burgerlijke en de strafprocedure zijn
beide in hoge mate accusatoir in plaats van inquisitoir: het primaat ligt bij partijen,
anders dan bij ons wat de strafprocedure betreft. Ook ten aanzien van de procedure
in hoger beroep zijn er veel overeenkomsten tussen het civiele recht en het strafrecht.
bijv. ten aanzien van de zeer beperkte toetsing van de feiten. Ik zal dan ook soms
verwijzen naar uitspraken in strafzaken om mijn betoog te onderstrepen.

4.2     De historische ontwikkeling van het Engelse recht

4.2.J Common law

137   Na de verovering van het Britse eiland in 1066 door Willem de Veroveraar"
werd door de Normandische koningen een sterke centrale macht gevestigd die mede
gestalte kreeg door de rechtspraak; de koning was de fountain (tfjustice. Alle staats-
gezag was in hem verenigd. Al snel werd de rechtspraak feitelijk uitgeoefend in de
naam van de koning door de Curia Regis. de koninklijke adviesraad, bestaande uit
voornamelijk edelen en geestelijken. Aanvankelijk gebeurde dat aan de hand van het
Normandische recht, dat gaandeweg samensmolt met het Anglosaksische gewoonte-
recht. Daarnaast hadden de feodale edellieden, de barons, jurisdictie binnen hun

gebied, waartoe zij eigen rechters aanstelden, de manorial of seignorial courts. die
rechtstreeks teruggingen op de oude inheemse Saksische gebruiken. Hier werd hoofd-
zakelijk gewoonterecht toegepast.

In de machtsstrijd tussen de koning en de adel wist de koning zijn zeggenschap
uit te breiden en te consolideren. ook al omdat er onder het gewone volk weinig
vertrouwen bestond  in de locale en feodale rechtbanken.' 2  Een  van de instrumenten
die daarvoor werden gehanteerd was het Assize-svstem. Vanuit de royal courts in West-
minster werden 'professionele' rechters (itinerant justices of justices in eyre) uitgezon-
den naar het land, waar zij enkele weken van het jaar zitting hielden en, naast allerlei

9        Voor een bestrijding  van de oude opvatting  zie  R.  East  1990.  Over de methode van rechtsvorming
in de common law, zie o.m. B.N. Cardozo 1921.

10 Zie nader W.J. Zwalve 2000, p. 26-67.
11 Traditioneel wordt deze historische gebeurtenis gezien als het begin van de Engelse staatsinrichting.

Voor een korte uiteenzetting van de situatie v66r de Normandische overheersing, zie F. Pollock
1898.

12    R.C. van Caenegem  1973  a.  p.  19.
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administratieve en bestuurlijke activiteiten. in samenspraak met plaatselijke jury's
geschillen beslechtten. I 3

Dit verschijnsel van rondreizende rechters heeft tot in de jongste geschiedenis
stand gehouden. Vanuit het oogpunt van handhaving van centraal gezag noemt Shapiro
dit een geniale vondst. Omdat de rechters niet permanent in den lande waren gestatio-
neerd, maar in London waren gevestigd en slechts periodiek rondreisden, kon de
eenheid van rechtspraak worden verzekerd ook zonder een ingewikkeld api*lsysteem.
Bovendien werd op die wijze ook in de verre uithoeken van het land de suprematie

I 4

van de koning en zijn rule cd law ten overstaan van zijn bevolking gedemonstreerd.

138 Uiteindelijk verkreeg de koninklijke rechtspraak de overhand boven de plaatselij-
ke gerechten. Dat maakte een steeds verdergaande uniformering van het materiele
recht en het procesrecht mogelijk, waardoor uiteindelijk in de elfde, twaalfde en
dertiende  eeuw de common law, althans in rudimentaire vorm, ontstond ('common
to all men and all places' in de zin dat de oorspronkelijke anglosaksische bewoners
en de nieuwe Normandische bewoners gelijke aanspraken en verplichtingen hadden).
Doordat veel rechtbanken, zeker in het begin, werden bezet door geestelijken, die
doorgaans de enigen waren met enige vorm van opleiding en in ieder geval het schrift
beheersten, drongen ook elementen van het canonieke recht. het Romeinse recht en
het natuurrecht door. Er waren nauwelijks geschreven rechtsbronnen en de wetgevings-
techniek liet ernstig te wensen over, zodat het positieve recht min of meer in de
rechtszaal werd gevormd." Naarmate het beroep op de koninklijke rechtspleging
in de twaalfde en dertiende eeuw steeds verder toenam, gingen diverse leden van de
Curia Regis die zich met bepaalde categorieen van geschillen bezighielden, verschillen-

de gespecialiseerde en geprofessionaliseerde rechterlijke colleges vormen, de Superior
Courts of Common Law, alle zetelend te Westminster, waarvan de belangrijkste zijn:
-     de Court of Common Pleas (de algemene rechtbank voor burgerlijke geschillen.

met name geschillen met betrekking tot eigendom van land),

-       de  King' s Bench (een rechtbank met algemene jurisdictie die het nauwst gelieerd
was aan de koning, tevens belast met het toezicht op lagere, plaatselijke rechtban-

ken en bestuurlijke autoriteiten bij wege van judicial review) en
-     de Exchequer (aanvankelijk belast met belastinggeschillen en aanverwante zaken).

Omstreeks de veertiende eeuw hadden deze colleges zich definitief een plaats verwor-
ven in de samenleving. Hoewel oorspronkelijk nauw verbonden met de koning en
diens centrale, bestuurlijke macht, gingen deze rechters zich steeds onafhankelijker
van de koning opstellen. Zij zagen het steeds meer als hun taak om het recht toe te

passen en te ontwikkelen in plaats van de belangen van de koning te behartigen. Naast

13 Dit systeem. waarbij er een scheiding is tussen de behandeling van de juridische aspecten voor de

koninklijke rechtbank in Westminster en het feitelijke onderzoek door een plaatselijke jury elders

in het land, wordt ook nisi prius genoemd.

14  M. Shapiro 1981, p. 77.
15   'English law is primarily the product of litigation, not of legislation', Sunderland 1908, p. 574.
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deze centrale rechterlijke colleges, die hun rechtsmacht rechtstreeks aan de koning
ontleenden, bleven plaatselijk rechterlijke of quasi-rechterlijke colleges bestaan met
een eigen, zij het steeds beperktere, jurisdictie. Ook deze plaatselijke c.q. feo(late
rechtbanken stonden onder toezicht van de koning; ingevolge de regel ne,no knetur
respondere konden burgers niet gedwongen worden voor deze rechtbanken te verschij-
nen zonder speciale koninklijke toestemming. Zodoende werden zij beschermd tegen
machtsmisbruik door de plaatselijke edellieden. Hoewel deze locale gerechten praktisch
gezien van groot belang zullen zijn geweest, hebben zij voor de rechtsontwikkeling
niet veel betekenis gehad. Ook de kerkelijke rechtbanken wisten zich lange tijd staande
te houden en hadden niet alleen rechtsmacht over interne kerkelijke aangelegenheden,
maar ook over zaken met betrekking tot de christelijke moraal: huwelijk, echtscheiding
en  erfrecht. 16

Writs

139 De common law-rechtspleging was gebaseerd op ivrits. De procedure begon
met een original,vrit. Dat was een op verzoek van de eisende partij door de Chancery
(de kanselarij van de koning) in naam van de koning uitgevaardigd bevelschrift voor
de gedaagde om te verschijnen voor de koninklijke rechtbank teneinde zich te verant-
woorden voor de in de writ omschreven handeling:7 Er ontstonden writs voor diverse
gerechtelijke vorderingen, zoals betaling van een schuld  (,vrit Of debt), vergoeding
van aangerichte zaakschade of letselschade (writ of trespass) etc. De formulering van
de writ luisterde nauw en was aan strikte formaliteiten gebonden. Verschillende writs
leidden verschillende soorten procedures in, met soms specifieke processuele regelin-
gen, eigen bewijsregels, voor verschillende rechters etc. Het was lang niet altijd
mogelijk een vordering te baseren op alternatieve grondslagen zodat de eiser soms
genoopt was verschillende procedures tegelijk aanhangig te maken.

In de loop der tijd onderging de writ een gedaanteverwisseling. Van louter inlei-
dend processtuk om een bestaand vorderingsrecht geldend te maken, werd het een
constitutief vereiste voor het vorderingsrecht: zonder writ geen vordering (ubi  re-
medium, ibi ius). Kon een bepaalde rechtsvordering niet worden ondergebracht in
een  bestaande  writ,  dan  kon  de  zaak  niet  aan de rechter worden voorgelegd.'8  De
belangrijkste writs (met name die. welke betrekking hadden op het eigendom van land,
dat de basis was voor de sociale, economische en dus politieke machtsposities in het
land) werden vastgelegd in wetten. Dat gaf enerzijds duidelijkheid en rechtseenheid,
maar anderzijds waren de rechtbanken niet snel genegen nieuwe writs uit te vaardigen.
Bovendien wisten de opstandige edellieden uit onvrede met de toenemende macht

16     Dit  zijn de gerechten  die  in het hierna volgende worden aangeduid met 'lagere gerechten'.  ter
onderscheiding van de royal  courts  of  superior  courts.

17   J.H. Baker 2002. p. 53. Zie voor een beschrijving van de verschillende writs o.m. A.K.R. Kiralfy
1984, p. 32 ev.; R.C. van Caenegem 1973 a, hfd. 2, R.C.van Caenegem 1973 b, p. 25 ev.

18   De parallel met het klassiek-Romeinse formula-proces is treffend. Desalniettemin is er sprake van
een zelfstandige ontwikkeling van de common law zonder een wezenlijke beYnvioeding door het
Romeinse recht.  Zie  R.C. van Caenegem  1973  b.  p.  30  ev.
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van de koning  in het Convenant van Oxford  in  1258 te bewerkstelligen dat er geen
nieuwe writs mochten worden uitgevaardigd, dan met toestemming van de koning
en de Council, de raad van edellieden. Mede als gevolg daarvan werd de common
law een star systeem, waarin nauwelijks ruimte was voor nieuwe ontwikkelingen.
Met name het ontbreken van writs voor vorderingen uit overeenkomst (anders dan
bijv. zakelijke vorderingen uit eigendomsrecht of personele vorderingen uit, wat we
nu zouden noemen, onrechtmatige daad) deed zich op den duur gevoelen. Ook de
in Engeland tot voor enige decennia streng toegepaste stare decisis, volgens welke
een 'rechterlijke doctrine' 19 bindend  is  voor de toekomst, niet alleen  voor de lagere

rechters, maar ook voor rechters van dezelfde rang. droeg niet bij aan een flexible
rechtsontwikkeling. 1"

Trial by jury

140   In de vroege middeleeuwen vond bewijslevering vaak plaats door middel van
zogeheten Godsoordelen (iudicium Dei) of een gerechtelijk duel, vergezeld van allerlei
rituele eedafleggingen, in het vertrouwen dat God de overwinning zou schenken aan
degene die de waarheid aan zijn zijde had." Deze methode raakte in de twaalfde

.l

eeuw in diskrediet-- en werd bij de ontwikkeling van een meer geprofessionaliseerde
rechtspraak door de centrale, koninklijke rechtbanken gaandeweg vervangen door
juryrechtspraak. Een fenomeen dat zich al snel een vaste plaats verwierf en dat in
sterke mate heeft bijgedragen aan het vertrouwen dat in deze rechtbanken werd gesteld.
In de Magna Charta komen al bepalingen voor die verdachten in strafzaken het recht
geven te worden berecht door een jury van zijns gelijken.23 Datzelfde gold - gaande-

weg - in de civiele rechtspleging.
Oorspronkelijk had de jury een geheel andere taak.-4 Wanneer in de vroege

middeleeuwen de koning behoefte had aan informatie over bepaalde feiten en ontwik-
kelingen die voor het bestuur (o.a. de belastingheffing) van belang waren, gaf hij de
locale autoriteiten als de sheriff opdracht een aantal personen te bijeen te brengen
die inlichtingen konden verschaffen over plaatselijke gebeurtenissen. Deze personen
werden beedigd om een zo hoog mogelijk waarheidsgehalte van hun verklaringen
te bewerkstelligen (meineed was een vergrijp tegen God en de meineedpleger kon
een lang verbijf in het vagevuur tegemoet zien). Dit verschijnsel bestond al onder
de Carolingische koningen op het vasteland en werd door de Normandische koningen
overgebracht naar Engeland. Mede omdat de gerechtelijke procedure onder de common

19 Het geldende recht, zoals dat in een bestendige reeks van rechterlijke uitspraken was gevormd. Zie
ook A.K.R. Kiralfy 1984. p. 72 ev.

20     Vgl. W.J. Zwalve  2000.  p. 72-81. Eerst  in  1966  nam the House of Lords formeel afstand  van  de
stare decisis als bindend  beginsel  in  de  rechtspraak.  Zie  o.m.  J.W.Harris   1990.

21   Zie T. Olson 2000: R.C. van Caenegem 1973 4 hfd. 3.
22 Het Concilie van Lateranen in 1215 verbood de deelname van geestelijken aan dergelijke godsproe-

ven.

23     Vgl.  art. 39 Magna Charta 1215 <www.yale.edu/lawweb/avalon/medieval/magframe.htrn>.
24  J.H. Baker 2002, hfd. 5: M. Macnair 1999, S. Landsman 1992.
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law zich zelfstandig ontwikkelde, los van de centrale macht van de koning, kreeg
het instituut van de jury al snel een andere betekenis. In de eerste juryrechtspraak
(omstreeks de twaalfde eeuw) werd een jury, bestaande uit twaalf of zestien mannen
van goede reputatie, bijeengeroepen naar aanleiding van een claim dat de eisende
partij ten onrechte het bezit van land was ontnomen. Deze mannen verklaarden wie,
naar hun beste weten. van oudsher eigenaar was geweest van het land alsmede over
de verdere lotgevallen die tot het dispuut hadden geleid en met hun oordeel was het
bewijs omtrent de eigendom geleverd. Naar moderne maatstaven waren zij dan ook
eerder getuige dan jury. Later werd het jurysysteem uitgebreid van uitsluitend proce-
dures inzake landeigendom, tot (vrijwel) alle common law-procedures. Naarmate het
maatschappelijke en economische verkeer gecompliceerder werd en daarmee ook de
juridische procedures en het recht zich verder ontwikkelde, was het niet meer mogelijk
dat juryleden uit eigen wetenschap verklaarden. Steeds meer werd het gebruikelijk
dat getuigen werden voorgebracht die onder ede verklaringen aflegden, waarna het
aan de jury was vast te stellen wat de waarheid was. Vervolgens gaf de rechter zijn
oordeel wat de juridische consequentie van de beslissing van de jury diende te zijn.
Dit kreeg gaandeweg de vijftiende eeuw zijn beslag. Het bewijsrecht werd steeds
gecompliceerder. De eedaflegging was aan strikte formuleringen gebonden. Edn
vergissing daarbij kon fataal zijn voor de gehele bewijslevering. Ook deze formalise-
ring werd op den duur steeds knellender en droeg bij aan de impopulariteit van de
common law-rechtspleging.1,

Het beginsel van trial by jun'. waarbij de feiten werden vastgesteld door de jury
en het recht werd toegepast door de rechter, maakte het noodzakelijk een duidelijk
onderscheid te maken tussen feit en recht. Deze historische ontwikkeling is van een
niet te onderschatten belang voor de inrichting van de common law-rechtspleging
en werkt nog steeds door in het huidige (appdl)recht. ook al wordt tegenwoordig in
Engeland nauwelijks nog gebruik maakt van de jury. Daarnaast had de jury een taak
bij het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding, indien de gedaagde aanspra-
kelijk werd gehouden.

Hoger beroep in de common law

141 Hoger beroep was geen vanzelfsprekendheid in de beginperiode van de Engelse
rechtspleging. De enige grond voor het adieren van een hogere instantie (de koning)
was aanvankelijk gelegen in een default  of justice, datwil zeggen dat geen recht was
gedaan door de aangezochte rechter of dat het rechterlijke oordeel was ingegeven
door persoonlijke vooringenomenheid, omkoping etc. (false judgment). Werd de klacht
tegen de rechter gegrond bevonden, dan kon deze worden veroordeeld in de proces-
kosten of tot het betalen van een boete of schadevergoeding.26 Deze procedure was

25    Daar kwam nog bij dat tot 1731 writs en andere processtukken moesten worden opgesteld in Latijn
en de minste verschrijving of grammaticale fout was fataal: J.H. Baker 2002. p. 86.

26  Dit is geen typisch Engels verschijnsel. ook op het Europese vasteland was dit de beginvorm van
het hoger beroep. Zie hiervoor § 1.1 en § 5.3.
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min of meer strafrechtelijk van aard. In de dertiende eeuw werd langzaam afstand
genomen van het idee dat het beroep was gericht tegen de rechter persoonlijk en werd
de aandacht meer gericht op de procedure, evenwel nog steeds met de beperkingen
die voortvloeiden uit de oude conceptie. Een voorbeeld daarvan is het verbod op het
inbrengen van nieuwe feiten ter bestrijding van het vonnis. Dat werd unfair geacht
jegens de rechter tegen wie het appa aanvankelijk was gericht; hij had immers geen

rekening kunnen houden met die feiten.
De writ c,f attaint betrof een aanklacht tegen de juryleden wegens meineed. De

aanklacht werd gebracht voor een andere jury, bestaande uit het dubbele aantal
personen. Werd het beroep gegrond geacht. dan liepen de juryleden zelfs de kans tot
gevangenisstraf te worden veroordeeld ! De gewraakte uitspraak werd vervangen door
de uitspraak van de hogere jury.17 Toen de jury niet langer de feiten vaststelde uit
eigen wetenschap, maar door het horen van getuigen, was dit systeem echter niet meer
houdbaar.

142  Uit de bestuurlijke, toezichthoudende taak van de royal courts. en met name

die van de King's Bench, kwam vervolgens de,rrit of error voort ter vervanging van
de aanklacht tegen de rechter of de jury. De toetsing was echter beperkt tot een
controle van het dossier op een juiste wetstoepassing door de rechter (bijv. een onjuiste
interpretatie van de wet of een precedent, onjuiste instructie van de jury). Het was
een reviewprocedure, waarbij geen getuigen werd gehoord en waarbij de zaak niet
opnieuw werd behandeld. De vraag of het vonnis juist was werd eigenlijk helemaal
niet gesteld. het ging alleen om fouten in de procedure.'R Deze voorzieningen waren
vooral bedoeld om het publieke vertrouwen in het rechtssysteem te waarborgen. Zij
stonden niet primair ten dienste van de Ein:elfallgerechtigkeit. Gegrondbevinding
leidde doorgaans tot terugwijzing naar de eerste aanleg omdat het niet met zekerheid
was aan te geven welke invloed de geconstateerde fout had uitgeoefend op het oordeel
van de jury. Dat leidde ertoe dat zelfs de geringste fout een nieuwe procedure tot
gevolg had. Dit is een ander belangrijk gevolg van het gebruik van de jury.

143    Er was geen duidelijk afgebakende hierarchie tussen de diverse superior courts
en er waren geen vastgelegde regels voor het appdl. In grote lijnen kwam de praktijk
echter neer op het volgende. De King's Bench, mede omdat gedurende lange tijd de
koning zelf nog was betrokken was bij deze instantie, achtte zich bevoegd kennis
te nemen van klachten tegen uitspraken van de lagere, plaatselijke gerechten en van
de Court of Common Pleas. Voor het hoger beroep tegen uitspraken van de King's
Bench en de Exchequer werden colleges ingesteld die beide de naam Exchequer
Chamber droegen. Dit waren min of meer ad hoc colleges, bijeengeroepen indien
daarvoor een noodzaak was. en samengesteld uit rechters uit de verschillende colleges.
Daarnaast was er de Court of Exchequer Chamber, de vergadering van alle rechters
van de common law-rechtbanken die zich eveneens kon buigen over rechterlijke

27  J.M. Zane 1916. p. 6 ev.
28   E.R. Sunderland 194(). p. 8.
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beslissingen die van groot belang waren voor de rechtsontwikkeling. Dit was weliswaar
niet een gerechtelijke instantie in de gebruikelijke zin, maar aan opinies van de
vergadering werd groot gezag toegekend. In  1830 werd de Court of Exchequer Cham-
ber opnieuw ingericht als appblcollege voor de drie superior courts  of common la w.

Uitspraak werd gedaan door rechters uit de twee andere rechtbanken dan die waar
de zaak vandaan kwam. Uiteindelijk kon een laatste beroep worden ingesteld bij de
House of Lords ('High Court of Parliament'). In de praktijk was dit niet een erg
effectieve remedie omdat de House of Lords niet permanent in sessie was en bovendien
niet uit - gekwalificeerde - juristen bestond.

Daarnaast waren er nog andere mogelijkheden voor de King's Bench om enige
controle uit te oefenen op de lagere gerechten, namelijk door middel van de prerogat-
ive,#·rits, een overblijfsel van de algemene executieve macht van de koning. Het was
mogelijk een writ of Certiorari uit te vaardigen, waardoor een bij een lagere rechter
aanhangige zaak werd overgebracht naar de King's Bench teneinde aldaar te worden
berecht. Dat gebeurde vooral wanneer grove onregelmatigheden hadden plaatsgevonden
of dreigden plaats te vinden in de rechtsgang in eerste instantie.39 Uitvaardiging van
de writ Ofprohibition betekende een verbod van de King's Bench om een bij de lagere
rechter aanhangig geding voort te zetten. meestal omdat het die lagere rechter aan
jurisdictie zou ontbreken de zaak te berechten. De writ of manda,nus daarentegen

1(}behelsde een bevel aan de lagere rechter om een zaak juist wel te behandelen.

4.2.2 Equity

Equitable jurisdiction

144 Of onder common law een rechtsingang bestond was. zoals we zagen, afhankelijk
van de vraag of een writ voorhanden was om de vordering gestalte te geven. Dat leidde
tot veel onvrede en onrust omdat voor een toenemend aantal gevallen de common
law tekortschoot. Pogingen van de koning om het starre systeem te hervormen liepen
vast op verzet van de gevestigde juridische orde, die een dergelijke bevoegdheid van
de koning bestreed met een beroep op de rule   of law. Burgers die bij de common
law rechtbanken geen ingang vonden of geen adequate oplossing voor hun problemen
kregen, wendden zich tot de koning met een verzoek hen recht te laten wedervaren.
Het was immers uiteindelijk diens taak de orde, rust en veiligheid in het land te
waarborgen en wanneer individuele rechten van burgers in het gedrang komen zonder
dat dezen zich daartegen binnen de bestaande rechtsorde op effectieve en ordentelijke
wijze teweer kunnen stellen, kan dat op den duur een bedreiging voor de rechtsvrede
betekenen en een aantasting van de autoriteit van het staatsgezag meebrengen.

De behandeling van deze verzoeken werd door de koning overgelaten aan enkele
van zijn hoogste adviseurs, waaronder de Lord Chancellor, die uit naam van de koning

29 Een overblijfsel hiervan maakt nog steeds deel uit van het Engelse procesrecht. Ook de House of
Lords  kan  van dit instrument gebruik maken: Potter/Kiralfy   1958.  p.   129.

30 Zie Atkin 1927; J.H. Baker 2002. p. 143.
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het vermeende onrecht konden redresseren. Dit is het systeem van equity, dat - ook
al - bestond uit ongeschreven normen en waarbij de beslissing vooral werd bepaald
door de billijkheid en het subjectieve en door morele overwegingen ingegeven inzicht
van de Lord Chancellor wat rechtvaardig was in de concrete situatie. Later werd de
behandeling van deze procedures geYnstitutionaliseerd in de Court of Chancery, waar
de Masters in Chancery de zaak behandelden, maar de uitspraak lange tijd formeel

nog werd gedaan door de Lord Chancellor." Aangezien zeker  in de begintijd vooral
bisschoppen tot Chancellor weren benoemd en ook de Masters in Chancery een

geestelijke opleiding hadden genoten, werd bij het behandelen van deze verzoeken
veelvuldig teruggegrepen op het natuurrecht als de door God gegeven regels waaraan
eenieder had te gehoorzamen en die te allen tijde voorrang hadden, ook boven mense-

lijke wetten en gewoontes.
Het was niet zozeer een gerechtelijke procedure zoals wij die nu kennen, maar

meer een verzoek aan de koning om op een bepaalde manier van zijn discretionaire
bevoegdheid en executieve macht gebruik te maken om een oplossing te bieden, daar
waar de common law tekort schoot.32 Het op deze wijze toepassen van equity was,
zeker in het begin, eerder onderdeel van het algemene bestuur van het land dan een
vorm van rechtspraak. Uit de behandeling van de aanhoudende stroom van verzoeken
en beslissingen ontwikkelde zich echter gaandeweg een bestendige praktijk en nog
later iets wat op een rechtssysteem begon te lijken.

Waar de common law zich van oudsher voornamelijk concentreerde op acties

uit rechtsschending van eigendom en persoon, vonden o.a. kooplieden bij deze instan-
ties geen soelaas en zochten zij hun heil bij degenen die de equity toepasten. Een
ander aspect dat bijdroeg aan het succes van de equity was gelegen in de omstandig-
heid dat de equity voorzag in schadevergoeding in natura en dat de equity-colleges
bevelen of verboden konden opleggen (injunctions), waar de remedies van de common
law vooral zagen op materiele schadevergoeding. Edn van de 'producten' van de equity
is de trust, die werd uitgevonden om de rigide common law-opvattingen over het

eigendomsrecht te mitigeren. Ook het contractenrecht is voor een belangrijk deel onder

equity ontstaan. Een simpel voorbeeld: wanneer John een stuk land verkoopt aan
William, heeft William in de common law geen afdwingbare rechten alvorens de

eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden, maar equity geeft hem bepaalde aanspraken
op zorgvuldig handelen door John met betrekking tot het land in afwachting van die

eigendomsverschaffing.
De procedure was, zeker vergeleken met die in de common law courts, aanvanke-

lijk zeer informeel en meer 'inquisitoir' van karakter, met een grotere activiteit van
de rechter. Er was geen gebondenheid aan writs of andere vaste rituelen, de partijen

31 Veel roemruchte figuren uit de Engelse geschiedenis bekleedden deze functie: Thomas a Becket.
Thomas More. kardinaal Wolsey.

32 Kiralfy omschrijft equity als volgt: 'Equity is a system of rules enforced by the Chancellor as keeper

of the King' s consience. designed to alleviate, on moral grounds, technical injustices of the common
law.' A.K.R. Kiralfy 1984. p. 60. Men beriep zich daarbij ook weI op Aristoteles, die de billijkheid
zag als een middel voor correctie van de algemeen geldende regeis die noodzakelijkerwijs niet voor
alle concrete problemen een pasklaar antwoord kunnen bieden.
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werden mondeling gehoord (in de common law-rechtspraak konden partijen zelf niet
als getuige worden gehoord), eventueel konden getuigen worden voorgebracht en
vonnis werd meteen gewezen. Later werd de procedure meer geformaliseerd en konden
partijen schriftelijk op elkaars stellingname reageren. Ook werd het steeds gebruikelij-
ker zich te laten bijstaan door een advocaat. hetgeen bijdroeg aan de juridisering van
de procedure.

In de equity-rechtspleging werd geen gebruik gemaakt van jury's. Getuigen werden
gehoord door daartoe aangestelde co,mnissioners en het proces-verbaal werd voor-

, +

gelegd aan de rechter.   Soms werd een zaak ook verwezen naar een common law
court om de feiten te doen vaststellen door een jury, waarna de zaak weer terugging
naar de equity-rechter voor het wijzen van vonnis.

Hoger beroep in equity

145     In een latere periode van de rechtsontwikkeling kon beroep (appealfor equity)

tegen uitspraken van de Court of Chancery worden ingesteld bij de Lord Chancellor.
In 1675 verkreeg de House of Lords de app8lrechtsmacht voor equityzaken en in  1851
werd de Court of Appeal in Chancery gerntroduceerd (van daaruit stond vervolgens
weer appdl open bij de House of Lords). Het hoger beroep impliceerde een nieuwe
behandeling van de zaak. De appblrechter baseerde zijn beslissing weliswaar in
beginsel op het in eerste aanleg vergaarde materiaal. maar hij had dezelfde bevoegd-
heden als de eerste rechter en kon, anders dan in de common law, desgewenst diens
beslissing vervangen door zijn eigen beslissing. Het hoger beroep was niet zozeer
gericht op de vraag of in eerste aanleg fouten waren gemaakt, maar op de vraag wat
de juiste beslissing diende te zijn. Dientengevolge was het app81 een rehearing, mede
omdat er geen gebruik werd gemaakt van jury's. Wijzigingen in de procesvoering
en nieuw bewijsmateriaal waren niet per definitie ontoelaatbaar, zij het dat het instellen
van nieuwe vorderingen nog een brug te ver was. In de loop der jaren is ook deze
procedure steeds meer geYnstitutionaliseerd en geformaliseerd.

4.23 Co,n,non law en equity

146   Deze twee vormen van rechtsbedeling, common law en equity, bestonden naast
elkaar, maar niet in harmonie met elkaar. Aanvankelijk vulde het systeem van equity
alleen de leemten op van de common law, maar allengs eigende de Court of Chancery
zich steeds meer bevoegdheden toe. Dat hield ook verband met het feit dat in de
vijftiende en zestiende eeuw het feodale systeem (dat juridisch gezien meer steunde
op de common law met zijn speciale aandacht voor eigendomsverhoudingen) niet
meer overheersend was en de handel en industrie steeds meer in belang toenamen
waardoor de burgerij (die van de equity beduidend meer te verwachten had) een
machtsfactor van betekenis werd. Hoewel de rechtspleging van common law en equity

33  Er zijn veel parallellen met de canonieke rechtspleging (§ 5.3), hetgeen niet op toeval berust, nu
veel Chancellors geestelijken waren.
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institutioneel gezien gescheiden was, was er over en weer wel sprake van beinvloeding.
Common law rechters pasten gaandeweg ook wel equity toe en equity rechters maakten

gebruik van het juridisch instrumentarium van de common law. Onder invloed van
de appeal for equity werd het ook in de proceeding in error mogelijk redres te bieden
voor flagrante fouten van de jury (met toepassing van de fictie dat het eigenlijk een
juridische fout betrof) maar lot een volledige assimilatie wilde het niet komen. De

beoefening en bestudering van zowel de common law als de equity werd wetenschap-
pelijker en er werden fundamentele regels en beginselen geformuleerd. Met name
het beginsel van precedentwerking kreeg een steeds belangrijkere plaats, ook in equity,
waar men meer oog begon te krijgen voor de rechtsonzekerheid die de afwezigheid
van duidelijke positiefrechtelijke rechtsbronnen met zich bracht. 34

Disputen over de verdeling van rechtsmacht tussen de common law-instanties
en de equity-instanties waren aan de orde van de dag en de rechtszoekenden (een
term die in dit verband soms letterlijk moet worden opgevat) konden in ruime mate
doen aan forumshopping. Werd een verzoek niet ingewilligd door het common law-
gerecht, dan wendde men zich tot de equity-rechter die immers andere rechtsnormen
hanteerde. De Court of Chancery kon partijen verbieden een procedure bij de common
law-rechter te beginnen of voort te zetten indien dat kon leiden tot een resultaat dat
in strijd was met equity. Was men niet tevreden met een uitspraak van de common
law-rechter, dan eigende de Court of Chancery zich de bevoegdheid toe om des-
gevraagd de tenuitvoerlegging van die uitspraak verbieden." Soms was het ook
noodzakelijk zich tot beide instanties tegelijk te wenden, bijv. voor schadevergoeding
wegens onrechtmatig handelen bij de common law-rechter en voor een verbod op
voortzetting van dat handelen bij de equity-rechter.

147       De vorm van de procedures was in de loop der jaren niet wezenlijk veranderd,

zij het dat ook het equity-proces inmiddels aanzienlijk was geformaliseerd. Slechts
ervaren advocaten konden een procedure ten einde brengen, zonder te struikelen over
allerlei vormen en formaliteiten. Daardoor en door de onvoorspelbaarheid van de
beslissingen en vooral door de enorme vertragingen, kwam de procedure steeds meer
in een kwaad daglicht te staan.* Het is dan ook minstgenomen ironisch dat het
equity-systeem, oorspronkelijk ontstaan om de defecten van de formalistische common
law te repareren, nu zelf gebukt ging onder ernstige misstanden. In de achttiende en

negentiende eeuw gingen er herhaaldelijk stemmen op voor een ingrijpende hervorming
van het procesrecht. Hervormingen kwamen er wel, maar niet substantieel. Ook de

- zij het inmiddels vreedzamere - coexistentie van common law en equity met hun
separate rechtscolleges bleef in wezen gehandhaafd. Het jurysysteem, eertijds gezien
als de belangrijkste waarborg tegen machtsmisbruik door de koningen willekeur van

34    Zeker in de begintijd werd equity weI eens minachtend omschreven als: 'as long as the Chancellor's
foot', de toepassing was gehaal afhankelijk  van de persoonlijke opvattingen  van de ambtsdrager.

35 A.K.R. Kiralfy 1984. p. 17. p. 127.
36  Lezing van Charles Dickens' Bleak House kan in dit opzicht verhelderend werken. Voor een

bespreking  van  dit boek vanuit rechtshistorisch perspectief.  zie H.L. Carson  1923.
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de rechters, raakte in de loop van de achttiende en negentiende eeuw in verval, mede
omdat het recht steeds gecompliceerder werd en het aantal rechtszaken almaar toenam.
In 1854 werd het mogelijk civiele procedures te voeren zonderjury, mits beide partijen
daarmee instemden. In 1933 werd het recht op juryrechtspraak in civilibus beperkt
tot onder meer smaad en aantasting van de eer en goede naam.11 Het apptlsysteem,
voorzover er gesproken kon worden van een systeem, was warrig en onsamenhan-
gend.38 Rechterlijke colleges maten zich de bevoegdheid aan de uitspraken van andere
colleges te beoordelen onder verwijzing naar hun historische oorsprong, zonder dat
er evenwel sprake was van enige op wettelijke grondslag gebaseerde hierarchie tussen
de gerechten.

4.3 Nieuwe ontwikkelingen

4.3.1       De  nieuwe  rechtertijke  organisatie

148     Eerst de Judicature  Acts  van  1873  en  1875"  luidden een breuk  in  met  deze
eeuwenlange tradities en weI op tweeerlei wijze. Allereerst werd het fundamentele
onderscheid tussen common law en equity in ieder geval formeel beeindigd. Afstem-
mingsregels werden geformuleerd om tegenstrijdige beginselen met elkaar te verzoe-
nen. Bij strijd tussen deze beginselen prevaleerde de equity. Rechters werden geacht
zowel regels van common law als van equity toe te passen, afhankelijk van de omstan-
digheden van het geval. De uiteenlopende procedures in common law en equity werden
goeddeels samengevoegd en ten aanzien van de vorm werd het equity-procesrecht
grotendeels overgenomen, met dien verstande dat het jury-systeem uit de common
law behouden bleef voor de eerste aanleg. Het eeuwenoude uitgangspunt van de
common law dat er alleen een rechtsingang bestaat wanneer de actie kan worden
ondergebracht in een bestaande writ, werd verruild voor het meer moderne beginsel
ubi ius, ibi remedium: wanneer het materiele recht aanspraak geeft op een rechtsvorde-
ring, dient het procesrecht daarin te voorzien. In de tweede plaats werden de separate
rechtscolleges van common law en equity opgeheven en ondergebracht onder ddn
centraal Supreme Court of Judicature,40 zetelend in London en bestaande uit enerzijds

37    Inmiddels is het plan geopperd om ook in strafrechtelijke fraudezaken de jury af te schaffen omdat
deze soms te ingewikkeld zijn en te lang duren.

38   'It is hardly credible to conceive how complex, complicated and contrary to the interests ofjustice
the appeal process then was and the extent to which it disfigured and distorted the fabric of English
civil justice'; J.I.H. Jacob 1987, p. 213.

39    Over de moeizame totstandkoming van de Judicature Acts en de stammenstrijd tussen de aanhangers
van  common  law en equity.  zie P. Polden  2002.  Zie ook Potter/Kiralfy  1958,  p.  232  ev.

40   Centraal wil hier zeggen: Engeland en Wales. Schotland en Ierland bleven hier buiten. Anders dan
de naam 'Supreme Court' doet vermoeden. is dit niet het hoogste rechtscollege van het land. Deze
naam houdt verband met het feit  dat de eerste Judicature  Act  van 1873 voorzag  in de afschaffing
van de rechtsprekende bevoegdheid van de House of Lords. Vlak v66r de invoering kwam men
hierop terug en werd de bevoegdheid van de House of Lords als hoogste appelrechter juist stevig
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de Court of Appeal voor het hoger beroep en anderzijds de High Court of Justice
voor de eerste aanleg.

De High Court bestond uit verschillende afdelingen, ieder voor zich als het ware
'rechtsopvolger onder algemene titel' van voormalige common law respectievelijk

equity-colleges, namelijk: de Chancery Division, de Probate, Divorce and Admirality
Division, de Common Pleas Division, Queen's Bench Division en Exchequer Division.
De drie laatste afdelingen werden  in 1880 samengevoegd  tot de Queen's Bench
Division.4' De High Court fungeerde tevens als apptlrechter voor de County Courts.

In het midden van de negentiende eeuw waren, om de centrale rechtscolleges te
ontlasten, ook decentrale, over het land verspreide rechtbanken opgericht, de County
Courts. Zij waren belast met de berechting van kleinere disputen en bezaten zowel
common law- als equity-jurisdictie (vooruitlopend op ontwikkelingen die later zouden
leiden tot de Judicature Acts). De County Courts bezaten minder aanzien, omdat zij
het product waren van wetgeving, in tegenstelling tot de High Court, die rechtstreeks
terug gaat op de traditionele common law- en equity rechtscolleges. De County Court
heeft tegenwoordig - in grote lijnen - algemene jurisdictie naast de High Court.42
Indien echter de zaak een belangrijke rechtsvraag aan de orde stelt, kan de procedure
worden overgedragen aan de High Court.

Onder de Judicature  Acts  1873  en  1875  werd de Court of Appeal uiteindelijk de
centrale apptirechter+' voor beide vormen van rechtsbedeling, zowel die in equity
als die in common law. In 1934 werd bepaald dat de Court of Appeal ook - som-
mige - app81zaken van de County Courts behandelde, waar deze appblrechtspraak
voorheen werd uitgeoefend  door de Queen' s Bench Division.

149     In de Appellate Jurisdiction Act  1876 werd de bevoegdheid van de House of
Lords als ultieme appdlrechter, de top van de piramide zogezegd, opnieuw geregeld.
Zoals al eerder gezegd, kon ook voorheen van uitspraken van alle common law- en
equity-rechters beroep worden ingesteld bij de House of Lords, maar waar vroeger
de ene keer het voltallige huis zich bemoeide met deze rechtspraak (waarbij de meeste
leden niet werden gehinderd door enige juridische kennis of ervaring) en de andere
keer slechts dEn lid of enkele leden van het huis tamelijk willekeurig met deze taak
was of waren belast,44 werd vanaf nu ook deze vorm van app8lrechtspraak geprofessi-
onaliseerd. Alleen juridisch hoog gekwalificeerde juristen worden benoemd Bls Lord
of Appeal  in Ordinary (ook weI genoemd: Law Lords). De zaken worden behandeld

verankerd  in de Appellate Jurisdiction  Act  van   1876.  De naam Supreme Court  werd  niet  meer
veranderd.

41 Tegenwoordig ressorteren ook enkele gespecialiseerde instanties onder de High Court. zoals Com-
mercial Court. Patents Court, Administrative Court, Admiralty Court.

42    1n beginsel worden zaken met een belang van minder dan £ 50.000 behandeld door de County Courts,
tenzij de High Court de aangewezen instantie is: par. 2.2 PD 29.

43   Sinds 1966 is de Court of Appeal ook appdtrechter in strafzaken. welke rechtsmacht wordt uitge-
oefend door de Criminal Division.

44  Het was zelfs mogelijk in een appel tegen een beslissing van de Lord Chancellor dezelfde Lord
Chancellor tegen te komen als 'unusrechter namens de House of Lords.
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door de Appellate Committee.die formeel werd voorgezeten door de Lord Chancellor,
maar in de praktijk door de senior Law Lord. Daarnaast kunnen voormalige rechters
die hoge ambten als dat van Lord Chancellor, Lord Chief Justice of Master of the
Rolls hebben bekleed, gevraagd worden deel te nemen aan de besluitvorming. Uitspra-
ken worden gedaan in de vorm van een advies aan het voltallige Huis, dat die adviezen
evenwel altijd overneemt.

De House of Lords neemt kennis van het hoger beroep, zowel in civiele zaken
als in strafzaken, van uitspraken van de Court of Appeal en, bij wijze van uitzondering
in een zogeheten leap frog-procedure. van de High Court, aldus de Court of Appeal
passerend. Omdat slechts zeer sporadisch verlof wordt verleend voor een beroep op
de House of Lords.4' is in de praktijk de Court of Appeal de belangrijkste appaliech-
ter. De House of Lords is tevens hoogste appdlrechter voor Schotland (maar alleen
in civiele zaken) en Noord-lerland, de twee landen van het Verenigd Koninkrijk die
een eigen rechtssysteem hebben, los van Engeland en Wales.

150   Daarnaast is er de Judicial  Committee  of the  Privy Council.Ditinstituut komt,
net als de andere rechtscolleges, voort uit de oude Curia Regis. De Privy Council
is de hoogste api,Blrechter in zaken waarvoor de House of Lords geen jurisdictie bezit.
Het gaat dan met name om zaken uit landen van de Commonwealth, de vroegere Britse
kolonies, die ervoor gekozen hebben nog gebruik te maken van dit instituut uit het
oude moederland. In de praktijk betreft dat alleen de kleine Commonwealthlanden.
Daarnaast doet de Judicial Committee in hoogste ressort uitspraken in zaken betreffen-
de  devolution  matters.  dat wil zeggen kwesties inzake de constitutionele verhouding
tussen de vier landen van het Verenigd Koninkrijk. Hoewel de Judicial Committee
of the Privy Council grotendeels is samengesteld uit de Law Lords van de House of
Lords en er dus een personele unie bestaat, zijn beide colleges niet gebonden aan
elkaars jurisprudentie, behalve waar het gaat om devolution matters. waar de Pdvy
Council het laatste woord heeft. Strikt genomen doet de Judicial Committee zelf geen
uitspraak, maar geeft het advies aan de koning, die vervolgens dat advies altijd
overneemt.46 De House of Lords behandelt ongeveer 40 zaken per jaar (van de circa
300 zaken waarin verlof wordt gevraagd), evenals de Privy Council.

151      In juli 2003 heeft de Labour-regering een begin gemaakt  met de hervorming
van de rechtspleging in hoogste instantie. Omdat de vermenging van rechtsprekende
en wetgevende functies onwenselijk wordt geacht (mede in het licht van artikel 6
EVRM), wordt de rechtsprekende taak van de House of Lords afgeschaft. Deze
appdlrechtsmacht wordt ondergebracht bij de nieuwe United Kingdom Supreme Court.
Ook het ambt van Lord Chancellor is herzien; diens rechtsprekende bevoegdheden
worden ingetrokken en voortaan is de Lord Chief Justice de hoogste rechterlijke

45 Het verlofsysteem is in 1934 ingevoerd (Administration of Justice (Appeals) Act 1934. s. 1.
46    Zie de website  van de Privy Council: <www.privy-council.org.uk/outpuUpage 1.asp>.
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ambtsdrager en de vertegenwoordiger van de rechterlijke macht.41 Met deze hervor-
ming komt een einde aan enkele van de oudste tradities in Engeland. In februari 2005
volgde alweer een Consultation Paper.48 ditmaal met het voornemen de rechtspleging
in eerste aanleg te herzien. In concreto komt het neer op het creeren van Edn instantie
in eerste aanleg door een samenvoeging van de High Court en de County Courts.

4.3.2 luord Woolf-hen'onningen

152    In de laatste decennia werd de kritiek op de Engelse civiele rechtspleging steeds

sterker. Deze kritiek betrof met name twee punten: de lange duur van de procedures
en de torenhoge kosten: het was niet ongebruikelijk dat de behandeling van een zaak
met een relatief gering financieel belang vele malen mddr kostte dan dat belang. Edn
van de oorzaken daarvan was dat, in reactie op het starre formalisme van de oude
rechtspleging (met name die van de common law, maar later ook van equity-proce-
dures) het uitgangspunt van justice on the merits innig werd omarmd. In iedere zaak
moest als het ware de onderste steen boven komen, waartoe partijen alle vrijheid
kregen om de procedure te voeren zoals hen goeddunkte. Ieder document dat - zelfs

zijdelings - op de zaak betrekking had moest worden geproduceerd, iedere getuige
die misschien iets zinnigs te vertellen had, moest opdraven. Indien gestelde termijnen
of rechterlijke aanwijzingen werden genegeerd werd dat vaak toegedekt omdat men

het geschil niet wilde beslechten op procedurele gronden: 'The justice on the merits

philosephy assumes that. as long as the court reaches a decision which is in accordance
with the facts  and  the law. justice  has  been done; nothing else matters'.49 Gevolg
was dat procederen zo duur en riskant werd, dat voor een groot deel van de bevolking
de toegang tot de rechter de facto was afgesloten omdat men zo gefocused was op

het zo goed en degelijk mogelijk beslechten van de voorgelegde zaken. dat men
praktische aspecten als de duur en de kosten van een procedure uit het oog was

5()verloren. Lord Woolf, toen Master of the Rolls (voorzitter van de Civil Division
van de Court of Appeal) verrichtte  in de jaren negentig baanbrekend werk  met voor-
stellen tot hervorming van het procesrecht." Zijn ideeen zijn goeddeels overgenomen
en hebben geleid tot invoering van de Civil Procedure Rules in april 1999.

47 Constitutional Reform Bill 2005 van 24 maart 2005, Zie <www.dca.gov.uk/constitution/htm> en
<www.publications.parliament.uk/pa/cm200405/cmbills/018/2005018.htm>. Zie ook Lord Woolf
2004.

48 Consultation Paper 'A single Civil Court?'. te vinden op <www.dca.gov.uk/consult/confr.htm>
49 A.A.S. Zuckerman 1999. p. 17.
50   Voor een aardige beschrijving van de dagelijkse rechtspraktijk in het begin van de twintigste eeuw.

zie de voordracht  van W. Roosegaarde Bisschop. opgenomen  in  de  HNJV  1907,  deel  I.  299.
51 Het interim-rapport en eindrapport zijn te vinden op de website van de dca. Voor een bespreking

van de Woolf-reforms zie o.m.: J.B.M. Vranken 1999 a en 1999 b, A.W. Jongbloed 1998 en 2000:
D.W.C.L.  Struycken  2001: I.N. Tzankova 2001. M. Stiirner  2004. Voor fundamentele kritiek  op
de  voorstellen van Woolf zie ook o.m. M. Zander  1995.
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153     In het nieuwe procesrecht wordt veel meer rekening gehouden met deze aspecten.
De overriding objective van rule 1.1 CPR beoogt te waarborgen dat bij de berechting
van geschillen ook wordt gelet op het financieel gewicht van de zaak, de belangen
voor partijen en hun financiele positie, de gecompliceerdheid van de zaak etc.. Zaken
moeten snel en fair worden behandeld en moeten zoveel aandacht krijgen van het
gerechtelijk apparaat als gerechtvaardigd is, bovengenoemde factoren in aanmerking
genomen. Daarbij mag niet buiten beschouwing blijven dat de overheidsfinancien niet
onbeperkt zijn en dat ook andere rechtszoekenden aanspraak hebben op aandacht van
de rechter. Deze overriding objective bevat elementen van distributive justice. Haast
belangrijker nog is dat met de CPR Engeland min of meer afscheid heeft genomen
van het adversarial principle, althans van de extreme toepassing van dat beginsel
zoals dat tot dan werd gehanteerd. De procedure werd namelijk volledig gedomineerd
door partijen. Uiteraard bepaalden partijen of er werd geprocedeerd en waarover (dat
is niet veranderd), maar ook de wijze waarop. De rechter was een soort timpire op
afstand die alleen de score bijhield en na afloop de punten optelde. Hij mocht zich
vooral niet bemoeien met de gang van zaken tijdens de procedure. In een uitspraak
in de zestiger jaren werd het feit dat een rechter zich had bemoeid met de volgorde
waarin de getuigen werden gehoord, gezien als een 'fundamental interference with
the right of counsel to conduct his case'.51 Enkele jaren eerder werd een rechter
vriendelijk verzocht zijn ambt neer te leggen omdat hij te veel vragen had gesteld
tijdens de zitting.53 Thans is de procedure onbetwist in handen van de rechter en
zijn procespartijen en advocaten gehouden de rechter te helpen bij het realiseren van
de overriding objective. 

In het voetspoor van de Woolf-reforms, is ook het hoger beroep hervormd. 'An
effective system of appeals is an essential part of a well functioning system of civil
justice. The Government intends to reform the working of the appeals system according
to the same principles, of proportionality and efficiency, that underpin the civil justice
reforms generally. This is essential if the benefits of those reforms are not to be diluted
on appeal', aldus de regering bij monde  van  de  Lord High Chancellor  in het White
Book 'Modernising Justice' van 2 december 1998. 55

4.4 Het moderne Engelse hoger beroep

154  Net als veel andere rechtssystemen worstelt het Engelse procesrecht met de
(on)verenigbaarheid van twee beginselen: enerzijds het beginsel dat een gerechtelijke
procedure op een gegeven moment ten einde moet komen, uitgedrukt in finality of

52  BRISCOE V. BRISCOE [1968] P 501, Div,Ct, geciteerd in N. Andrews 2003, p. 33.
53   JONES v. NATIONAL COAL BOARD [1957] 2 QB 55. Om deze reden werd het vonnis vernietigd en

een re-trial bevolen. N. Andrews 1994, p. 42 en N. Andrews 2003. p. 44.
54 Een advocaat is bijv. gehouden de rechter te attenderen op jurisprudentie, ook wanneer dat in het

nadeel van zijn client is: COPELAND V. SMITH, [2000]  1  WLR  1371  CA: HALL V. SIMONS  [2000]
UKHL 38; 1 AC 615. [2000] 3 WLR 543 per Lord Hoffmann.

55 <www.dca.gov.uk/consult/access/mjwpindex.htm>.
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a judicial decisionic' en anderzijds het beginsel dat een rechterlijke uitspraak juist
moet zijn en in overeenstemming met het recht en dat er een controle moet zijn op
rechterlijke beslissingen om zulks te bevorderen. Beide beginselen zijn verzoend in
het api,Blsysteem, zoals dat in Engeland gestalte heeft gekregen, althans zo beleeft
men dat in Engeland. Aan de ene kant wordt de deur open gesteld voor de mogelijk-
heid hoger beroep in te stellen. aan de andere kant wordt die deur nauwgezet op een

kier gehouden om misbruik te voorkomen. Er zijn in het hedendaagse Engelse proces-
recht twee beperkingen verbonden aan de appdlmogelijkheid, te weten het vereiste
van rechterlijk verlof  voor het instellen van appll   (§  4.5) en daarnaast  een  meer
inhoudelijke beperking, gelegen in de omvang van de toetsing door de appblrechter

(§ 4.6) en de restrictie op nova in appal (§ 4.7). Deze beperkingen vinden hun oor-

sprong in het eerder genoemde finality-beginsel en hangen dan ook nauw met elkaar
samen. In het hierna volgende ga ik uit van de Court of Appeal als app8lrechter.
hoewel met de invoering van de CPR de High Court meestal als apI)8lrechter voor
beslissingen van rechters van de County Court is aangewezen,51 maar in die appbl-

procedures gelden in hoofdlijnen dezelfde regels.

4.5 Het verlofstelsel

155   Allereerst de meer formele beperking die statutory is, dat wil zeggen expliciet
vastgelegd in de wet. Het is geen gewoonterecht. Met de gedachte dat met het oordeel
van de rechter de zaak in beginsel is afgedaan en het instellen van hoger beroep een
uitzondering op die regel is (en ook vooral moet blijven), strookt het de toegang tot

de appblrechter niet zonder meer open te stellen. Daarvoor zijn bijzondere omstandig-
heden nodig. De 'bewijslast' dat de bijzondere omstandigheden van het geval tot een
uitzondering op die hoofdregel nopen en dat het hoger beroep dus toelaatbaar is, rust

op appellant.
In veel anglo-amerikaanse stelsels, maar niet alleen daar, is het hoger beroep dan

ook gebonden aan verlof door hetzij de rechter die het te bestrijden vonnis heeft
gewezen, hetzij de app8lrechter. Dat is onder meer om te voorkomen dat het hoger

beroep wordt gezien als een voortzetting van het debat, maar dan voor een andere
instantie. Zoals Bowman het formuleerde in zijn rapport over aanpassing van het
appalsysteem in het voetspoor van de Woolf-hervormingen: 'An appeal should not
be  seen  as an automatic further stage  in a case.'9  In het verlengde daarvan wordt
in het White Book 'Modernising Justice' geconstateerd: 'The Government's guiding
principles are that someone who wishes to appeal should be required to show reason-
able grounds; and that, in normal circumstances, more than one appeal cannot be
justified. In a well-functioning justice system, the emphasis should be on assuming

56  Zie § 4.9 van dit hoofdstuk.
57     Access to Justice Act 1999 (Destination of Appeals) Order 2000,  Rule  ZA. 1 Practice Direction 52.
58  Report to the Lord Chancellor by the Review of the Court of Appeal (Civil Division). van 6

november 1997. Zie voor een kritische beschouwing o.m. J.M. Jacob 1998, p. 390.
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that the court of first instance has reached the right decision; so there should not be
an automatic right to appeal. But the parties to a case should have the right to ask
a higher court to determine whether or not there are grounds for an appeal to proceed.
Excluding groundless appeals will increase the time to hear meritorious ones. and
so reduce delay.'w

156 Het besef dat het partijen niet vrijstaat een zaak die in 66n instantie verloren
is dan maar voor te leggen aan een andere instantie in de hoop op een betere uitkomst,
is diepgeworteld in het Engelse rechtsbewustzijn. Het wordt gezien als een nutteloze
en overbodige belasting van zowel de wederpartij als de gemeenschap, wanneer er
niet vooraf een toetsing plaatsvindt of het appel eigenlijk wel enige kans van slagen
heeft. In de woorden van Lord Justice Donaldson: 'The justification is that it is unfair
to the respondent that he should be required to defend the decision below, unfair to
other litigants because the time of the Court of Appeal is being spent listening to an
appeal which should not be before it and thereby causing delay to other litigants, and
unfair to the appellant himself who needs to be saved from his own folly in seeking
to appeal the un-appealable.'   Jacob formuleert het zelfs als volgt: 'The system of
appeals is extremely well safeguarded by restrictions and limitations on the right of
appeal. These greatly curtail or inhibit the exercise of this right and are designed, of
course, to prevent the right of appeal from being misused, as fur example. by seeking
to obtain a fresh trial or rehearing at second instance or other collateral procedural
advantages.'6' Het nastreven van een nieuwe behandeling zonder dat daarvoor gegron-
de redenen zijn, wordt hier zonder meer aangemerkt als misbruik van het recht op
hoger beroep. Of er een gegronde reden is voor het instellen van hoger beroep, wordt
in landen met een verlofstelsel beoordeeld door de rechter en niet, zoals in landen
zonder een verlofstelsel. door partijen zelf. Dat is het kardinale verschil tussen beide
systemen. Een rechtvaardiging voor het instellen van hoger beroep is in ieder geval
niet gelegen in de enkele omstandigheid dat appellant niet tevreden is met het in eerste
aanleg verkregen vonnis. Er moeten bijkomende omstandigheden zijn. Welke dat
(kunnen) zijn, zal hierna duidelijk worden bij de behandeling van de tweede beperking.

Van oudsher maakt de voorwaarde van verlof om toegang te verkrijgen tot een
hogere rechter deel uit van het Engelse procesrecht, zij het dat dit niet altijd in dezelfde
mate en niet altijd over de hele linie gold. App8lverlof werd verleend indien er een
redelijke kans op succes was; die redelijke kans werd min of meer v66rondersteld,
zodat er een niet al te zwaar criterium werd aangelegd. Echter, ook wanneer er een
geringe kans op succes was, werd wel eens verlof verleend indien berechting van
de zaak door de appBlrechter van belang was voor de rechtsontwikkeling.

62

59     White Book 'Modernising Justice',  p.  44.
60   THE IRAN NABUWAT [1990]  1 WLR  1115; 3 All ER 9.
61 J.I.H. Jacob 1987, p. 217.
62    Zie bijv. SMITH V. COSWORTH C.ASTING [ 1997] 4 All ER 840. [ 19971 1 WLR 1538 (Bailii-website).
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157    In het voetspoor van de voorstellen van Lord Woolf voor hervorming van het
procesrecht, werd in 1996 een commissie ingesteld om. in het licht van een groeiende
toename van het aantal app81zaken waardoor de Court of Appeal steeds meer onder
druk kwam te staan. de werkwijze van dat college alsmede de regelingen van het hoger
beroep in het algemeen nader te onderzoeken. In september 1997 rapporteerde deze

commissie onder voorzitterschap van Sir Jeffrey Bowman: Report to the Lord Chan-
cellor: Review of the Court Of Appeal (Civil Division).w Edn van de aanbevelingen
was het aanscherpen van de voorwaarde van verlof voor het instellen van hoger beroep,

uitgaande van de gedachte dat partijen weliswaar het recht hebben hun zaak voor te
leggen aan een hogere rechter om te beoordelen of er fouten zijn gemaakt, maar dat
het hoger beroep niet moet worden gezien als een logisch vervolg op de procedure
in eerste aanleg. Voortbordurend op dit rapport, bracht de Lord Chancellor in juli  1998
een aantal Consultation Papers uit: Proposal to extend the requirement for leave to
appeal to the Court  of Appeal (Civil  Division) en Proposal for cliange  to constitution
and jurisdiction of the Court of Appeal (Civil Division)M In het voorstel inzake het
app&lverlof werd geconstateerd dat in de periode mei 1997 tot mei 1998 ongeveer
2/3 van het aantal verzoeken om appUverlof aan de Court of Appeal was afgewezen
en dat het aantal succesvolle hoger beroepen in zaken waarin appalverlof vereist was,

gemiddeld ongeveer het dubbele bedroeg (40,7%) van het aantal succesvolle apI)8llen
in zaken waarin geen verlof hoefde te worden gevraagd (20%). Dat maakt aannemelijk
dat de eis van verlof effectief werkt als een filter om zaken met weinig kans op succes

van de overbelaste apI)8lrechters weg te houden zodat er meer tijd overblijft voor de
snelle behandeling van kansrijkere zaken. Omdat de voordelen ruimschoots opwogen
tegen de te verwachten nadelen deed de Lord Chancellor voorstellen om over de hele
linie (met enkele uitzonderingen) de eis van appalverlof te stellen. De omstandigheid
dat bij toelating van het appbl de zaak in feite twee maal zou worden behandeld weegt

op tegen de grote tijdsbesparing die het tegenhouden van kansloze appellen meebrengt.
waar de behandeling van een apptlverlof ongeveer 66n uur in beslag neemt en de

behandeling van een zaak ten principale gemiddeld iets minder dan een dag. Bovendien

kunnen bij de behandeling van het verzoek, indien duidelijk is dat het zal worden

toegewezen, meteen case management-beslissingen worden gegeven die een efficient

verloop van de verdere behandeling bevorderen.

158  Een en ander heeft geleid tot een algemene regeling(" voor het apptlverlof,

neergelegd in rule 52.3 CPR:

( 1)    An  appellant or respondent requires permission to appeal

a.    where the appeal is from a decision of a judge in a county court or the High Court,
except where the appeal is against

63 Website <www.dca.gov.uk/civil/bowman/bowfr.htm>. Zie ook J.M. Jacob 1998.

64 Website <www.dca.gov.uk/consult/1998.htm>.
65     Gebaseerd op section 54 Access to Justice  Act  1999. Dit onderdeel  van  de  CPR  is in werking

getreden op 2 mei 2000 (SI 2000 nr. 221).
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i a committal order;
ii   a refusal to grant habeas corpus: or
iii     a secure accomodation order made under section  25  of the Children  Act  1999.

or

b.     as  provided  by the relevant practice direction.  ( . . . )
(3) Where the lower court refuses an application for permission to appeal, a further

application for permission to appeal may be made to the appeal court.
(4) Where the appeal court, without a hearing. refuses permission to appeal, the person

seeking permission may request the decision  to be reconsidered  at a hearing.  ( . . . )

(6) Permission to appeal will only be given where
a.   the court considers that the appeal would have a real prospect of success; or
b.   there is some other compelling reason why the appeal should be heard.
(7)  An order giving permission may
a.   limit the issues to be heard; and
b.   be made subject to conditions.

In vergelijking met de voordien geldende regeling is het uitgangspunt omgekeerd
(voorheen: verlof wordt geweigerd indien er geen realistische kans op succes is, nu:
verlof wordt alleen verleend indien er een realistische kans op succes is), waarmee
het uitzonderingskarakter van het hoger beroep nog eens wordt onderstreept. Of dit
daadwerkelijk heeft geleid tot een afname van het aantal app81zaken, is niet duidelijk;
een cijfermatige vergelijking is praktisch niet mogelijk, omdat de categorie van zaken
waarvoor verlof nodig is, drastisch is uitgebreid. De kans op succes van het rechtsmid-
del is weliswaar het belangrijkste motief om verlof te verlenen, maar niet het enige.
Ook wanneer die kans miniem is, maar de zaak belangrijke juridische vragen oproept
voor de rechtsontwikkeling, kan verlof worden verleend, zoals overwogen door Lord
Woolf MR in de zaak SMITH V. COSWORTH.64

159 In beginsel wordt een bij het appelcollege ingediend verzoek om verlof te verlenen voor
het instellen van appll schriftelijk afgedaan, doorgaans door Edn Lord Justice, maar partijen
kunnen in dat geval herziening vragen aan het voltallige college. Wordt ook dan het verzoek
afgewezen, dan is daarmee de procedure definitief ten einde; tegen deze afwijzing staat geen
verder rechtsmiddel open. Ook niet tegen een toewijzing overigens. Beslissingen inzake het
al dan niet verlenen van verlof behoeven niet of niet diepgaand te worden gemotiveerd. Dat
neemt niet weg dat dergelijke beslissingen soms interessante beschouwingen bevatten, niet alleen
over het procesrecht, maar ook over de zaak ten gronde. Dat gebeurt echter alleen als het college
dat gewenst acht voor de rechtsontwikkeling of de verduidelijking van de wet.

Betreft het een verzoek tot het verlenen van verlof om een tussenvonnis, bijv. een case

management decision, aan te vallen. dan worden aanvullende criteria geformuleerd in de Practice
Directions. De rechter die het verzoek beoordeelt, kan daarbij rekening houden met de vraag
of het belang van hoger beroep opweegt tegen de daarmee gemoeide kosten. de procedurele
gevolgen van een tussentijds appal (zoals vertraging) en de opportuniteit van de beoordeling
van het geschilpunt in kwestie vddr of na de trial.m Hoewel het Engelse procesrecht niet langer

66     SMITH V. COSWORTH CASTING [1997]  4  All  ER  840;  [1997]   1  WLR 1538 (Bailii-website).
67  Section 4.4 Practice Direction 52.
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een financiele appaldrempel hanteert'X kan het geldelijk belang van de zaak wel een rol spelen

bij de beoordeling of verlof wordt verleend. Immers, ook de proportionaliteit van het (voortgezet-
te) beroep op de rechtspleging is een aspect dat van belang is.

De appalrechter kan bepalen dat het verlof is beperkt tot bepaalde geschilpunten die hij

belangrijk en/of kansrijk genoeg acht. Het verlof kan op verzoek van partijen of ambtshalve

voorafgaande of tijdens de behandeling van het appal worden uitgebreid of beperkt. Daarmee
heeft de appdlrechter een belangrijk instrument om het partijdebat te sturen en in te perken.69

In de ogen van continentaalrechtelijke juristen is dat wellicht een onacceptabele inbreuk op

het beginsel van partijautonomie, maar men vergete niet dat het hoger beroep geen recht is
en dat het geen herkansing voor partijen impliceert. Het is primair gericht op herstel van

rechterlijke fouten en op de rechtsontwikkeling. In dat licht bezien is de invloed van de appel-
rechter op het verloop van het debat begrijpelijk.

160 In navolging van de uitgangspunten in het rapport van Lord Woolf, had de
Bowman-commissie overwogen dat: 'appeals should be dealt with in ways that are
proportionate to the grounds of complaint and the subject matter of the dispute'. De
commissie deed het voorstel om niet alle app81zaken bij de Court of Appeal te laten
behandelen door een volle kamer van drie rechters, m:tar zaken die daarvoor in
aanmerking kwamen voor te leggen aan twee rechters en soms zelfs aan een unusrech-
ter. Dit voorstel werd overgenomen door de Lord Chancellor in zijn Proposal for
Change to constitution and jitrisdiction. hetgeen heeft geresulteerd in de nieuwe
bepaling van section 54 Supreme Court Act 1981, waarbij de Master of the Rolls als
voorzitter van de Civil Division de bevoegdheid krijgt algemene richtlijnen te geven
over de samenstelling van het hof voor bepaalde categorieen van zaken. Ook de
suggestie van de Bowman-commissie om voor bepaalde zaken niet de Court of Appeal
aan te wijzen als appalrechter. maar de High Court of een ander college, is door de
Lord Chancellor overgenomen: 'appeals should be heard at the level most appropriate
to the nature of the case.' Dientengevolge worden beslissingen van lagere rechters

ook voorgelegd aan een rechter uit het naast hogere echelon (van County Court District
Judge naar County Court Circuit Judge, van High Court Master naar een High Court

Judge, van County Court Circuit Judge naar High Court Judge, van High Court Judge
naar Court of Appeal).m In incidentele gevallen kan de High Court app81zaken verwij-
zen naar de Court of Appeal indien de zaak een belangrijke rechtsvraag oproept of
er een andere dwingende reden is dat deze instantie de zaak zou moeten behandelen.
Ook heeft een differentiatie plaatsgevonden naar de aard van de procedure. Een
eindbeslissing in de multi-track procedure of in specialist proceedings wordt voorge-
legd aan de Court of Appeal, ongeacht of de procedure in eerste aanleg plaats vond
voor de County Court of voor de High Court." Per saldo worden nu alleen nog maar

68   Voorheen was het hoger beroep tegen vonnissen van de County Court in zaken met een bepaalde.
in de loop der tijd steeds verhoogde. waarde slechts beperkt mogelijk. namelijk uitsluitend wegens

schending van het recht.
69  Zie bijv. ABDUI. HAKIM ALI V. LORD GREY SCHOOL. [2004] EWCA 382 (Baili-website). inzake

judicial review tegen een maatregel tot verwijdering van een leerling van school.
70  Access to Justice Act 1999 (Destination of Appeals) Order 2000.
71   zie ook TANFERN V. CAMERON [2000] EWCA 152 (Bailii).
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zaken aan de Court of Appeal voorgelegd betreffende het hoger beroep tegen eind-
vonnissen in de multi-track-procedure, special proceedings en second appeals (alsmede
zaken die door andere appdlrechters zijn verwezen op de voet van rule 52.14 CPR).

161   Uit de jaaroverzichten van de Court of Appeal7z blijkt dat in zaken waarin          I
appalverlof vereist is, het 'succespercentage' beduidend hoger ligt. Dat is uiteraard            1
niet zo verwonderlijk. Het belangrijkste criterium om verlof te verlenen is immers            2
de kans op succes. Blijkens het overzicht in het jaarverslag 1999/2000 bedroeg in             
de periode oktober  1998 t/m september 2000 het aantal geslaagde app8llen in zaken
waarin geen verlof was vereist gemiddeld 21,80%, tegenover 34,08% in zaken waarin
de Court of Appeal verlof had verleend en 28,9% in zaken waarin de lagere rechter
verlof had gegeven voor het instellen van hoger beroep. In de periode 1999/2000 werd
61% van de bij de Court ingediende verzoeken om appelverlof afgewezen, in de
periode 2000/2001 was dat 57%, in de periode 2001/2002 eveneens 57%, in de periode
2002/2003: 56% en in de periode 2003/2004 was het 62%. Hoeveel verzoeken om
appalverlof door de lagere rechter worden afgewezen is (mij) niet bekend. In de
periode 1999/2000 nam de Court of Appeal 2490 beslissingen op een verzoek tot
api)Blverlof, in de periode 2000/2001 waren dat 2437, in de periode 2001/2002: 2433,
in de periode 2002/2003: 2499 en in de periode 2003/2004 waren het 2402 beslissin-
gen.

73

In 2003 is een onderzoek gedaan naar de effecten van de hervormingen van het
app8lrecht en de werkwijze van de Court of Appeal.74 De meeste ondervraagde
rechters van de Court of Appeal waren tevreden over de invoering van een algemeen
appdlverlof omdat kansloze zaken worden weggehouden zodat zij meer tijd hebben
voor zaken die de aandacht wel verdienden.

Tweede app21 bij de Court of Appeal

162 Heeft appellant de deur naar de (eerste) appdlrechter kunnen openwrikken, dan
is in theorie de weg naar een nog hogere rechter niet uitgesloten. Rule 52.13 CPR
betreffende 'second appeals to the court' bepaalt:

(1)  Permission is required from the Court of Appeal for any appeal to that court from a
decision of a county court or the High Court which in itself was made on appeal.

72  De jaaroverzichten vanaf 1997/1998 zijn gepubliceerd op de website van de Court Service:
<www.courtservice.gov.uk> Het 'legal year' eindigt telkens op 30 september.

73  Men zou verwachten dat het aantal verlofrekesten sterk zou toenemen na de invoering van een
algemeen verlofvereiste. maar bedenk dat veel appelzaken vanuit de County Courts nu naar de High
Court gaan.

74    J. Plotnikoff e.a. 2003. Het rapport heeft overigens vooral betrekking op de interne werkwijze van
het hof. de gebruikersvriendelijkheid van de griffie etc. Te verkrijgen bij het department for constitu-
tional affairs.
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(2) The Court of Appeal will not give permission unless it considers that
a.   the appeal would raise an important point of principle or practice: or
b.   there is some other compelling reason for the Court of Appeal to hear it.

Dit voorschrift is een aanzienlijke verscherping van de tot dan bestaande regulering
van een tweede apptl. Waar het voordien mogelijk was voor een tweede appbl verlof
te verkrijgen (net als voor het eerste appal) indien er een redelijk uitzicht op succes

bestond, is dat nu alleen mogelijk indien er een belangrijke rechtsvraag aan de orde
is of indien er een andere dwingende reden is. Edn van de redenen voor deze aanscher-
ping was de noodzaak tot een doelmatig en proportioneel gebruik van de toegang
tot de Court of Appeal, die dreigde te bezwijken onder de toenemende stroom apptl-
zaken. Het onderliggende idee is dat Edn app8lmogelijkheid voldoende moet zijn voor
rechtzoekenden.74 Ook het element van de - uit de hand lopende - kosten voor

partijen bij een opeenstapeling van instanties heeft hierbij een rol gespeeld.m
In  de  periode  mei  2000 tot april 2001 werden 145 verzoeken  voor een tweede

appal ingediend, waarvan 34,3% werd ingewilligd. Daarvan had 44.1% succes. In
de periode mei 2001 tot april 2002 werden 95 verzoeken gedaan. 33,8% daarvan werd
ingewilligd en daarvan had maar liefst 65,3% succes,77 hetgeen aanzienlijk hoger

is dan de successcore bij een eerste appbl (namelijk 32% in 2001). Dat wordt toege-

schreven aan de hogere drempel bij het verlenen van verlof voor een tweede appal.

Appkirechts,nacht van de House of Lords

163 Dit alles laat onverlet de bevoegdheid van de House of Lords als laatste appel-
rechter.7x maar slechts weinig zaken brengen het zover: in alle gevallen is verlof
vereist, hetzij van de Court of Appeal, hetzij van de House zelf.79 Het verlof is niet
aan wettelijke vereisten gebonden en de beslissing wordt ook niet uitbundig gemoti-
veerd: Als van belang zijnde factoren worden doorgaans genoemd: het belang van

de zaak voor de rechtsontwikkeling, de kans op succes en de mate van verdeeldheid

75   Zie ook TANFERN LTI) V. CAMERON-M ACDONALD [2000] 1 WLR 1311 (Bailii-website).
76   Zie de opinion van Lord Hoffmann in de zaak PIGLOWSKA V. PIGLOWSKI [1999] UKHL 27. [1999]

3 All ER 632, [1999] 1 WLR 1360 (Bailii-website).
77   J. Plotnikoff e.a. 2003, p. 17.
78     Voor een kleurrijke beschrijving van de gang van zaken zie D. Karlen  1963. p.  117 ev. Zie A. Le

Sueur e.a. 2000. over de functies van de House of Lords en Privy Council.
79   Administration of Justice (Appeals) Act 1934. Rule 52.13 betreffende second appeals is niet van

toepassing. De gehele Civil Procedure Rules zijn overigens niet - rechtstreeks- van toepassing op

de procedure bij de House of Lords. Blijkens rule 4.5 Practice Direction House of Lords wordt verlof

gegeven 'to petitions which raise an arguable point of law of general public importance which ought
to be considered by the House at that time, bearing in mind that the cause will have already been

the subject of judicial decision.'
80 Dat hoeft ook niet volgens EHRM 11 juli 2000, 42295/98 (NERVA/VERENIGD KONINKRUK). Sinds

april 2003 wordt een weigering tot het verlenen van veriof wel - summier - gemotiveerd. teneinde

- in zaken waarin de uitleg van Europees recht in het geding kan zijn - te voldoen aan de eis van
transparantie inzake de toepassing van artikel 234 lid 3 EG-verdrag. Zie het 3K rapport van de Appeal

Committee van de House of Lords. 3 april 2003. te vinden op de website van de House of Lords.
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die de zaak bij de lagere instanties heeft teweeggebracht (dissenting opinions bij de
Court of Appeal, verschillende beslissingen in eerste en tweede instantie).

In beginsel kunnen alleen uitspraken van de Court of Appeal aan de Lords of
Appeal in Ordinary warden voorgelegd. Slechts bij wijze van uitzondering kan deze
'tweede tranche' worden gepasseerd en kan van een uitspraak van de High Court direct
appll worden ingesteld bij de House of Lords (leap-frog appeal):' De bevoegdheid
van de House of Lords bij de beslissing van het appel is ongelimiteerd: 'The House
may determine what of right, and according to the law and custom of the realm, ought
to be done  in the subject-matter of such appeal'.K'  De Law Lords treden doorgaans
niet in de beoordeling van stellingen die niet eerder aan de Court of Appeal zijn
voorgelegd.K' In uitzonderlijke gevallen kan wel nieuw bewijsmateriaal worden
voorgelegd ter ondersteuning van eerder aangevoerde argumenten. In dat verband
moet uitdrukkelijk ervoor worden gewaarschuwd de procedure bij de House of Lords
te beschouwen als een soort cassatieprocedure. Het instituut van cassatie is een typisch
continentaalrechtelijk verschijnsel en is nagenoeg onbekend in de common law. Ook
de House of Lords, net als de Supreme Court in de Verenigde Staten, is een feitenrech-
ter. Weliswaar zullen in de praktijk rechtsvragen van primair belang zijn, maar ook
deze final appellate courts kunnen zich met feitelijke kwesties bezig houden en een
enkele keer wordt nieuw bewijsmateriaal toegestaan. Daarnaast fungeert de House
of Lords als app81rechter tegen beslissingen van lagere rechters inzake contempt of
court en kunnen petites inzake habeas corpus worden voorgelegd.84 In 2003 werden
237 verzoeken ingediend, 198 verzoeken behandeld waarvan 63 ingewilligd. In 2004
waren 217 verzoeken ingediend, 271 verzoeken werden afgedaan waarvan er 95
werden ingewilligd.Ki

4.6   De omvang van de toetsing in hoger beroep

164 De tweede, meer inhoudelijke beperking is gelegen in de procespraktijk van
de Court of Appeal, doorgaans te herleiden tot de traditionele opvattingen over de
taak van de app&1rechter. Ook deze beperking is een uitvloeisel van het finality-beginsel.

Vanaf de totstandkoming van de Court of Appeal door de Judicature Acts in  1873
en 1875 werd de apptlprocedure als rehearing voorgesteld (RSC Order 59 rule 3 (1)),

81    Administration of Justice Act 1969. In dat geval moeten zowel de High Court Judge als de House
of Lords toestemming geven en beide partijen moeten daarin bewilligen.

82    Section 4 Appellate Jurisdiction Act  1876. Zie ook de uitspraak inzake GROBBELAAR v. NEWS GROUP
NEWSPAPERS LTD [2002] UKHL 40. waarin de House of Lords oordeelde dat. waar de Court of
Appeal wettelijk de mogelijkheid bezit zelf de schadevergoeding vast te stellen, de House of Lords
als hoogste rechter zeker niet minder bevoegdheden heeft. Op die wijze hebben de CPR wel een
rellexwerking.

83 Een enkele keer wordt daarop een uitzondering gemaakt (en wordt ook nieuw feitenmateriaal
toegelaten). bijv. in asiel- en uitleveringszaken, waar de actuele stand van zaken van doorslaggevend
belang is. Vgl. SECRETARY OF STATE V. LAUNDER, [1997] UKHL 20 (Bailii): [ 1997] 1 WLR 839.

84   Administration of Justice Act 1960.
85  De statistieken zijn gepubliceerd op <www.parliament.uk/judicial_work/judicial_work.cfm>.
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in navolging van de praktijk van de Court of Appeal in Chancery. en werd uitdrukke-

lijk bepaald dat de Court of Appeal alle bevoegdheden had die de lagere rechter ook
bezat (Supreme Court Act 1981. section 15 (3)). Dat is een bepaling die de weg
vrijmaakt voor een volledige feitelijke instantie in tweede aanleg waarbij het partijen
is toegestaan nieuwe feiten en bewijsmiddelen in te brengen. Dat was althans de
theorie. maar de praktijk van de common law bleek sterker dan de leer van de equity.
Van deze mogelijkheden werd slechts zeer sporadisch gebruik gemaakt. In de praktijk
was er eerder sprake van een review in plaats van rehearing. Dat aspect van review
komt met name tot uiting in de zeer beperkte toelaatbaarheid van nieuw bewijsmateri-
aal, te meer indien dat betreft getuigenbewijs, en in de beperkte toetsing van de in
eerste aanleg vastgestelde feiten. Deze terughoudendheid van de appblrechter is sterk
historisch bepaald en is deels te herleiden tot het fenomeen van het juryproces. 86

In oude tijden kon alleen  de jury beslissen over het waarheidsgehalte  van  de  naar
voren gebrachte stellingen (en juist het jury-element was in het nieuwe procesrecht
overgenomen van het oude common law model).  Het ligt dan niet voor de hand, waar
in hoger beroep geen jury deelneemt aan de behandeling, dat in een appdprocedure
ineens nieuw bewijsmateriaal mag worden aangevoerd. Ook de proceseconomie wordt
hiermee gediend. Dit houdt verband met het in het Engelse procesrecht sterk aanwezige
concentratiebeginsel: partijen zijn gehouden om hun standpunten en hun bewijsmateri-
aal tijdens de procedure in eerste aanleg te produceren. Alleen in bijzondere omstandig-
heden is nieuw bewijsmateriaal toelaatbaar. Jacob beschrijft dit aspect van de Engelse
rechtspraak als een scherpe tegenstelling tot het continentale procesrecht, waar het
beginsel van twee feitelijke instanties wordt aangehangen. de app8lrechter als een

procesrechter ('court  of trial', opereert en het appll de vorm aanneemt van een trial

de novo waar partijen gerechtigd zijn nieuw bewijsmateriaal aan te dragen.87 Ook
hier zien we weer de stelregel dat het hoger beroep niet mag dienen louter als voortzet-

ting van het debat voor een andere rechter: partijen hebben niet het recht op een second
bite of the cherry, ook al omdat dat niet fair is ten opzichte van de wederpartij die
in eerste aanleg alles op alles heeft gezet om te zegevieren. Wanneer in eerste aanleg
aan alle eisen van een fair trial is voldaan en beide partijen volop in de gelegenheid

zijn geweest hun standpunt naar voren te brengen, waarom zou dan van de winnende
partij gevergd kunnen worden dat allemaal nog eens over te doen en min of meer
van voor af aan te beginnen, alsof de eerste procedure nooit heeft plaatsgevonden,
alleen omdat zijn wederpartij niet tevreden is met de uitkomst? De bemoeienis van
de appblrechter behoeft een nadere rechtvaardiging, die eigenlijk alleen gelegen kan
zijn in een foutieve beslissing van de eerste rechter. 88

165   Lord Woolf in zijn Final Report Access to Justice onderscheidt in abstracto
drie typen hoger beroep, (a) een volledig nieuwe behandeling van de zaak (rehearing

86    'The real explanation of the persistence with which the scope of judicial review in common law
actions was confined to the identification of errors. is undoubtedly to be found in the institution
of trial by jury': E.R. Sunderland 1930. p. 486.

87 J.I.H. Jacob 1987, p. 231.
88  R.J. Martineau 1990. p. 9.
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de novo), (b) een nieuwe behandeling, maar wel op grond van de stukken van eerste
aanleg met een beperkte mogelijkheid om in appal nieuw bewijs bij te brengen, en
(c) een review waarbij de apI,elrechter na de constatering van een fout in eerste aanleg.
de zaak alleen kan terugwijzen (vergelijkbaar met cassatie in de civil law stelsels). 89

In navolging van Lord Woolf heeft de wetgever voor de nieuwe Civil Procedure Rules
gekozen voor het tweede model. Gevolg daarvan is dat de tot dan bestaande praktijk
niet wezenlijk is gewijzigd. De Court of Appeal heeft dezelfde bevoegdheden als de
eerste rechter, zo bepaalt  rule  52.10 CPR ('Appeal Court' s Powers') uitdrukkelijk:

( 1)  In  relation  to an appeal the appeal court has  all the powers  of the lower court.
(2) The appeal court has power to:

a.    affirm. set aside or vary any order or judgment made or given by the lower court:
b.   refer any claim or issue for determination by the lower court;
c.   order a new trial or hearing
d. make orders for the payment of interest:
e.   make a cost order.

(3)  In an appeal from a claim tried with a jury the Court of Appeal may. instead of
ordering a new trial
a.   make an order for damages; or
b.   vary an award of damages made by the jury.

maar rule 52.11 CPR ('Hearing of Appeals') neemt meteen gas terug door te bepalen:

( 1) Every appeal  will be limited  to a review  of the decision  of the lower court unless
a.       a practice direction makes different provision  for a particular category of appeal:

or

b.    the court considers that in the circumstances of an individual appeal it would be
in the interests of justice  to  hold a re-hearing.

(2) Unless it orders otherwise. the appeal court will not receive
a. oral evidence: or
b. evidence which was not before the lower court.

(3)   The appeal court will allow an appeal"1 where the decision  of the lower court  was
a.  wrong; or
b. unjust because of a serious procedural or other irregularity in the proceedings in

the lower court,
(4)  The appeal court may draw any inference of fact which it considers justified on the

evidence.

( 5)    At the hearing  of the appeal a party may not rely on a matter not contained in his
appeal notice unless the appeal court gives permission.

89 Final Report. Hoofdstuk  12.  nrs  32  t/m  35.
90  Om misverstanden te voorkomen: de uitdrukking 'to allow een appeal' heeft geen betrekking op

de vraag of toestemming wordt gegeven appdl in te stellen, maar ziet op de vraag of het appal
inhoudelijk gegrond is. De ongegrondverklaring wordt 'dismissal' genoemd.
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Het uitgangspunt is derhalve dat apptlzaken worden behandeld bij wijze van review
en dat partijen in beginsel geen nieuwe bewijsmiddelen kunnen aanvoeren. Opvallend
is overigens de ruime ontsnappingsmogelijkheid: de appelrechter kan een rehearing
bevelen indien dat hem dat dienstig voorkomt. Daarnaast kunnen bepaalde categorieen
van zaken worden aangewezen die wel worden behandeld als re-hearing.

91

Review, re-hearing, trial de novo. re-trial.het zijn allemaal aanduidingen om aan
te geven hoever de bevoegdheden van de apptlrechter zich uitstrekken, wat partijen
in hoger beroep kunnen verwachten en welke positie de app8lrechter inneemt ten

opzichte van de eerste rechter. Toch kan niet worden volstaan met het enkele noemen
van een dergelijke term om het hoger beroep in concreto te positioneren. Deze termen

hebben, als gezegd, geen vastomlijnde inhoud in de Engelse procespraktijk (de Ameri-
kaanse terminologie is deels ook weer anders). De ene 'rehearing' is de andere niet
en onder 'review' gaan ook allerlei verschillende praktijken schuil.'3
166  In het hiernavolgende zal ik deze inhoudelijke beperking van het appllrecht
nader onderzoeken aan de hand van een aantal deelvragen, waarbij ik soms een
vergelijking zal maken tussen de situatie voor en die na inwerkingtreding van de Civil
Procedure Rules:
a)     hoe worden beslissingen van de eerste rechter getoetst? ( § 4.7). Daarbij  moet een

onderscheid worden gemaakt al naar gelang de soort beslissing; een discretionaire

beslissing van de rechter wordt op een andere wijze getoetst dan een rechtsoordeel
en voor een beslissing betreffende de feitenvaststelling zijn ook afzonderlijke regels
geformuleerd.

b) in hoeverre is het mogelijk in appal nieuwe feiten en bewijsmiddelen aan te

dragen? (§ 4.8)
c)  hoe wordt de appblprocedure gestalte gegeven en hoever gaan de processuele

bevoegdheden en mogelijkheden van de app8lrechter? (§ 4.9)

Voor een goed begrip van Engelse uitspraken is het volgende van belang. Er zijn
binnen de County Court en de High Court twee soorten rechters, te onderscheiden

naar de mate van hun ervaring. /nterlocutory decisions, veelal van procedurele aard,
worden genomen door een junior-rechter, in de County Court werd deze vroeger
Registrar of Recorder genoemd en thans District Judge, in de High Court is dat een
Master. Deze rechters kunnen ook zaken met een relatief gering belang ten principale
behandelen. De senior-rechter heet Circuit Judge in de County Courts en High Court

Judge (of gewoon Judge) in de High Court. Een Circuit Judge kan ook de functie
van Master vervullen in de High Court.

91   Bijv. een appel tegen een besluit van een overheidsorgaan (judicial review)waarbij de betrokken

partij  niet is gehoord of geen bewijs heeft kunnen Ieveren:  PD 52 para 9.1. Dat betreft dus  niet een
api:>al tegen een rechterlijke uitspraak, maar Part 52 CPR is in beginsel van toepassing.

92  J.A. Jolowicz 2001.
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4.6.1   De toetsing van een discretionaire rechterlijke bevoegdheid

167 Het Engelse procesrecht geeft de rechter tal van vrije bevoegdheden, met name
op processueel gebied.w Daarbij valt niet alleen te denken aan beslissingen van meer
administratieve aard als het bepalen van termijnen voor het verrichten van proceshande-

lingen, het geven van uitstel etc, maar ook verdergaande beslissingen die een verreiken-
de invloed hebben op de zaak zelf. Bijv. een beslissing om een proceshandeling of
zelfs een hele zaak niet toe te laten (strike out) indien partijen de geldende regels
of de aanwijzingen van de rechter niet in acht nemen. Die bevoegdheid bestond al
onder het oude procesrecht, maar onder de Civil Procedure Rules is de rechter de
spil geworden waaromheen de procedure draait. Hij bepaalt de allocatie van een zaak
naar de small claimtrack. de fast track of de multi-track, hij speelt een centrale rol
in de pre-trial disclosure en bepaalt welke documenten op welk moment moeten
worden overgelegd, hij kan procedures samenvoegen of splitsen, de volgorde van
behandeling van verschillende geschilpunten bepalen, hij kan quasi-geldboetes opleggen
indien een partij zonder goede grond handelt in strijd met processuele regels, hij kan
een zaak schrappen indien er geen redelijke grond is voor het instellen of handhaven
van de vordering, hij kan bewijsmateriaal toelaten of weigeren etc.94 In beginsel kan
van al deze beslissingen afzonderlijk app81 worden ingesteld (mits verlof wordt
verleend, uiteraard). Hierop wordt dan voorafgaande aan de eigenlijke behandeling
van de zaak, beslist." Ook beslissingen inzake de proceskosten, die in een afzonder-
lijke procedure worden vastgesteld nadat de zaak is beslist, is discretionair van aard,
waarbij de proceshouding van partijen een belangrijke rol speelt.

96

168 Van beslissingen van de Master of de Registrar in de pre-trial fase kon onder
het oude recht appal worden ingesteld bij een (Circuit) Judge van de County Court
of de High Court. Dit was een soort intern apptl, nu de zaak daarbij binnen hetzelfde
college bleef. Dit apptlwas bij wege van re-hearing en de Judge was bevoegd, zonder
enige binding aan de bestreden beslissing, naar eigen inzicht een geheel nieuwe
beslissing te geven, ('to exercise the discretion afresh'), daarbij wel de eerdere beslis-
sing het gewicht toekennend dat haar toekwam, zo werd daaraan doorgaans eufemis-
tisch toegevoegd. Een tweede app81 van deze procedurele beslissingen stond open
bij de Court of Appeal, die in de praktijk de zaak echter wel bij wege van review
beoordeelde.

93    Voor de achtergrond hiervan (een verregaand liberalisme in procesvoering als reactie op het extreme
formalisme v66r 1875), zie P. Michalik 1999.

94    Zie o.m. Part 3 CPR: The Court's Case Management Powers. Er is onderzoek gedaan naar de vraag
hoe het case management in de praktijk werkt, zie Plotnikoff e.a. 2002.

95 Zie BERRY TRADE LTD v. MousSAVI [2003] EWCA Civ 715 (Bailii-website). O'BRIEN V. CHIEF
CONSTABLE OF SOUTH WALES POLICE  [2003]  EWCA Civ 1082 (Bailii-website). beide betreffende
de toelaatbaarheid van bepaald bewijsmateriaal.

96 Deze beslissing wordt in hoger beroep slechts beperkt getoetst: PEROTri V. WATSON [2001] EWCA
Civ 1231, rov. 30-32 (Bailii-website).
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169   Tegenwoordig is dit onderscheid tussen allerlei pre-trial kwesties (beoordeeld
door een Master of een District Judge) en de beslissingen ten principale tijdens de
trial (door een Judge) nog steeds aanwezig, maar met het systeem van re-hearing in

interlocutory appeals is gebroken onder Part 52 van de CPR. Over de hele linie geldt
dat het hoger beroep plaatsvindt bij wege van review, ook in dit soort (eventueel
interne) app8llen van interlocutory beslissingen. Dit is 6dn van de weinige fundamen-

tele wijzigingen die de CPR hebben gebracht voor wat betreft het hoger beroep.
97

Edn van de eerste zaken die de Court of Appeal kreeg voorgelegd na inwerkingtreding
van de nieuwe apptlregeling op 2 mei 2000, betrof TANFERN V. CAMERON: De
nieuwe regeling werd duidelijk uiteengezet door Lord Justice Brooke: ieder appal
is voortaan beperkt tot een review van de bestreden beslissing. Deze wordt alleen

vernietigd indien zij onjuist was of 'unjust' vanwege een ernstige processuele onregel-
matigheid. Dit markeert een wijziging voorzover het gaat om tussenbeslissingen van
een District Judge of een Master.

'If the appeal is against the exercise of a discretion by the lower court, the decision of the
House of Lords in G v G [1985] 1 WLR 647 warrants attention. In that case Lord Fraser

of Tullybelton said at p 652C:
Certainly it would not be useful to inquire whether different shades of meaning are

intended to be conveyed by words such as 'blatant error' used by the President in the

present  case, and words  such as 'clearly wrong', 'plainly wrong', or simply 'wrong
used by other judges in other cases. All these various expressions were used in order
to emphasise the point that the appellate court should only interfere when they consider
that the judge of the first instance has not merely preferred an imperfect solution which
is different from an alternative imperfect solution which the Court of Appeal might or
would have adopted, but has exceeded the generous ambit within which a reasonable

disagreement is possible.""*"

170    Voor de vraag of een appel moet worden behandeld als review (de hoofdregel)
dan wel als re-hearing (de uitzondering) heeft de Court of Appeal er uitdrukkelijk
van afgezien om algemene criteria te formuleren. Iedere zaak moet op zichzelf worden
beoordeeld. Het enkele feit dat in eerste aanleg een procedurele onregelmatigheid heeft
plaatsgevonden die heeft geleid tot een onrechtvaardige of onjuiste beslissing, is in
ieder geval onvoldoende omdat in die situatie het hoger beroep gegrond zal zijn (rule
51.11   (3)  (b)  CPR)  en de appblrechter  uit dien hoofde  al een eigen beslissing  kan
nemen, ook wanneer het betreft de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid

97  Andrews 2003, p. 350.
98   TANFERN LTD V. CAMERON-MACDONAI.D [2000] 1 WLR 1311. [2000] 2 All ER 801 (Bailii-website).

De zaak zelf werd nog beheerst door het oude recht, maar de Court of Appeal geeft hierin aanwijzin-
gen hoe in het vervolg te handelen onder het nieuwe recht.

99    Met name deze laatste zinsnede uit het citaat van Lord Tullybelton is sindsdien de standaard-maatstaf
voor de beoordeling van de wijze waarop de lagere rechter heeft gebruik gemaakt van een discretio-
naire bevoegdheid. Het citaat keert terug in talloze uitspraken.
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door de eerste rechter. aldus Lord Justice Parker in de zaak AUDERGON V. LA
BAGUETTE. 1(X)

171       In  de zaak BIGUZZI  V. RANK LEISURE  PLC  "1   (die zich procedureel afspeelt
op het snijvlak van het oude en het nieuwe procesrecht) had de eisende partij de
procedure eindeloos laten slepen vooraleer de zaak aan de rechter voor te leggen.
De Deputy District Judge had v66r de inwerkingtreding van de CPR en dus met
toepassing  van  de  oude,  'pre-CPR  precedenten',  de  sanctie van strike out toegepast
vanwege deze vertragingen, waarmee de zaak definitief ten einde zou komen. In appel
oordeelde de Judge anders. Hoewel er inderdaad sprake was van onacceptabele
vertragingen, waren die niet uitsluitend aan de eisende partij te danken. Een fair trial
was nog steeds mogelijk en de beslissing tot strike out werd ongedaan gemaakt. Dit
app81 voor de County Court Judge was nog een interlocutory appeal binnen hetzelfde
college naar de oude procesregels en dus bij wijze van rehearing, waarbij de apI,Blrech-
ter de discretionaire bevoegdheid opnieuw uitoefende, geheel los van de eerste beslis-
sing. Het daartegen ingestelde appel op de Court of Appeal daarentegen was een
review-procedure. hetgeen dus een terughoudende toetsing van de beslissing met zich
brengt. Lord Woolf MR zet de verhouding tussen de eerste rechter en de app21rechter
als volgt uiteen:

'Under that approach judges have to be trusted to exercise the wide discretions which they
have fairly and justly in all the circumstances, while recognising their responsibility to
litigants in general not to allow the same defaults to occur in the future as have occurred
in the past. When judges seek to do that, it is important that this court should not interfere
unless judges can be shown to have exercised their powers in some way which contravenes
the relevant principles. In relation to the decision of the judge which is under appeal, I
can see no failure on his part to recognise the relevant principles. He took the right course
as to the previous authorities. The whole purpose of making the CPR a sel f-contained code
was to send the message which now generally applies. Earlier authorities are no longer

generally of any relevance once the CPR applies.'

4.6.2   De toetsing van een beslissing ten principale

172   Voor het beroep tegen een eindvonnis met beslissingen ten principale. zijn in
de jurisprudentie tal van regels ontwikkeld voor de wijze waarop de appdlrechter
omgaat met beslissingen van de rechter in eerste aanleg. Dit spitst zich met name
toe op de feitelijke beslissingen."2 Daarbij moet een onderscheid worden gemaakt
tussen de feitenvaststelling door de rechter en die door een jury.

100 AUDER(;()N V. LA BAGUErrE [2002] EWCA Civ 10 (Yaws-website).
101  Blouzzl v. RANK LEISURE PI.C. [1999] 4 All ER 934: [19991 1 WLR 1926 (Bailii-website).
102 Zie ook A.K.R. Kiralfy 1984. p. 241 ev: Andrews 2003, p. 905 ev.
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4.6.2.1  De toetsing van de feitenvaststelling door de recliter

173 De toetsing van de vaststelling van de feiten door de trial-judge geschiedt zeer
genuanceerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de 'finding of primary
facts', en dan is van belang wat de bron van een dergelijke factfinding is (getuigenver-
klaringen, deskundigenverklaringen of schriftelijke stukken) en anderzijds de 'evalu-
ation of facts' of 'inference from facts'.  dat wil zeggen het maken van feitelijke

I,1,
gevolgtrekkingen op grond van de vaststaande feiten. Wanneer het gaat om de
'kale vaststelling' van feitelijke gebeurtenissen op grond van hetgeen getuigen ter

zitting hebben verklaard wordt een bijzonder gewicht toegekend aan de omstandigheid
dat de trial-judge de getuige heeft gehoord en gezien. Met name waar de geloofwaar-

digheid van de getuige op basis van zijn gedrag en spreken in de rechtszaal een rol

speelt, beoordeelt de Court of Appeal de waardering van de eerste rechter afstandelijk
en wordt de eerste rechter veel vrijheid gelaten.

1()4

Meestal gaat het echter om een samenstel van bewijsmiddelen, zoals een getuigen-
verklaring, een deskundigenbericht, schriftelijke stukken, die moeten worden vergele-
ken en tegen elkaar afgewogen om tot een beslissing te komen. In die situatie verkeert

de apI,tlrechter niet in een noemenswaardig slechtere positie die hem zou nopen tot
terughoudendheid. Soms is het voorgelegde bewijsmateriaal niet zonder meer conclu-
dent en kunnen er verschillende, uiteenlopende gevolgtrekkingen aan worden verbon-
den die ieder voor zich verdedigbaar zijn. Dan treedt de appelrechter de bevindingen
van de eerste rechter weer behoedzaam tegemoet. 1()5

174 De regel is dus niet dat feitenvaststellingen onaantastbaar zijn in hoger beroep,
zoals soms wordt gedacht, maar als uitgangspunt zal de appllrechter de waardering
van het voorgebrachte bewijsmateriaal niet zonder meer terzijde stellen. Het blijft
een review en geen re-hearing, zodat het ook in dit opzicht aan de appellant is om
aannemelijk te maken dat de eerste rechter niet tot het bestreden resultaat had mogen
komen. Indien hij zulks aannemelijk maakt (bijv. omdat de eerste rechter een denkfout
heeft gemaakt, de regels van de logica heeft geschonden of onevenredig veel gewicht
heeft toegekend aan 6dn bewijsmiddel met voorbijgaan aan andere bewijsmiddelen)
houdt de Court of Appeal de handen vrij om zelfstandig conclusies te trekken betref-

103 ASSICERANZIONI GENER.ALI SPA \'. ARAB INst:RANCE GROL'P.  12002] EWCA Civ 1642 (Yaws-
website).

104  Bloc;EN INC V. MEDEVA PI.c [1997]RPC 1. geciteerd door Clark LJ in ASSICURANZIONI GENERAL.1
SPA V. ARAB INSURANCE GROUP en door Lord Hoffmann zelf in PIC,1.OWSKA V. PIGLOWSKI [ 1999]

3 All ER 632, [ 1999]  1 WLR 1360 (website House of Lords). Vgl. echterde zaak YENUL.4 V. NAIDL.
waar de High Court Judge (als api)blrechter) na een uitgebreide evaluatie van alle getuigenverklarin-
gen tot de conclusie komt dat de eerste rechter het toch bij het verkeerde eind moet hebben gehad:

zaaknr. CL 851152 ( Yaws-website).
105 Vgl. HR 1 november 2002, NJ 2005,281; JBPr 2003,4 m.nt. HWW (St-:NMASTER/HYDRAULIEK

TURF.NHOUT) waar de Hoge Raad oordeelde dat de api*lrechter nadrukkelijk moet motiveren waarom
hij de in eerste aanleg afgelegde getuigenverklaringen anders waardeert dan de eerste rechter.
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fende de waarde die aan een getuigenverklaring moet worden gehecht in het licht
van het overige bewijsmateriaal, over de consistentie van de verklaringen etc.

1()6

175    Review van de eerste beslissing betekent wei dat er iets te reviewen moet zijn.
Indien de eerste rechter hoegenaamd geen motivering heeft gegeven waarom hij de
verklaring van de ene getuige of deskundige prefereert boven die van de getuige of
deskundige van de wederpartij en die redenen ook niet anderszins uit het vonnis
kunnen worden afgeleid, kan dat een grond zijn voor vernietiging van het vonnis. 1(}7

Deze eis van motivering van de beslissing vloeit voort uit het due process-beginsel
en heeft onder meer tot doel de verliezende partij in staat te stellen om te beoordelen
of het zinvol is hoger beroep aan te tekenen. Wanneer er ook geen verslag voorhanden
is van het verhoor van de getuige"IN en de Court of Appeal dus ook niet zelf in de
gelegenheid is de verklaringen te beoordelen, rest het hof niets anders dan het vonnis
te  vernietigen  en  de zaak terug te wijzen  voor een re-trial. "m

4.6.2.2 De toetsing van jury-oordelen

176  Anders is dat wanneer het gaat om de beoordeling van een jury-uitspraak.
Hoewel tegenwoordig in de civiele rechtspleging nauwelijks nog gebruik wordt

11(J

gemaakt van jury-rechtspraak, heeft dit oude instituut zijn sporen achtergelaten
in de rechtspraktijk. Indien een jury wordt ingeschakeld, heeft deze tot taak het bewijs-
materiaal (en dan met name getuigenverklaringen) te waarderen en aldus te beoordelen
welke feiten als vaststaand dienen te worden aangemerkt. Daarnaast dient de jury in
voorkomende gevallen de hoogte van schadevergoeding vast te stellen.

De (appdl)rechter bemoeit zich in beginsel niet met het oordeel van de jury. Zolang
er voldoende bewijsmateriaal is om de claim te onderbouwen. blijft het oordeel dat
het bewijs is geleverd intact. Alleen wanneer een juist geYnstrueerde jury in redelijkheid
niet tot het gewraakte oordeel had kunnen komen, wordt dat oordeel vernietigd. Die

106 De aard van de zaak kan echter meebrengen dat de app81rechter zich reeds daarom genoopt ziet
het gehele bewijsmateriaal opnieuw te onderzoeken. bijv. in familiezaken en kinderbeschermings-
zaken. Zie N. Andrews 2003. p. 908.

107 M()RGAN GRENFELL V. SACE [2001] EWCA Civ 1932 (Bailii-website): JAWAD V. RAHIM [20001
EWCA Civ 313.

108  En dat is zeer regelmatig het geval. Het is niet gebruikelijk. althans zeker niet voorgeschreven. dat
een proces-verbal van de zitting wordt opgemaakt. Indien de rechter mondeling vonnis wijst na
de behandeling, wordt ook dat lang niet altijd achteraf op papier gesteld. De - advocaten van -
partijen dienen dan de motivering van de beslissingen te reconstmeren en eventueel aan de rechter
voor te leggen voor goedkeuring (zie 5.12 PD 52). Soms lukt dat niet meer, en dan tast de appllrech-
ter in het duister omtrent de beweegredenen van de eerste rechter.

109 Fi.ANNERY v. HAHFAX ESTATE AGENCIES LTD [2000] 1 All ER 373: [2000] 1 WLR 377 (Bailii-
website). Voor een commentaar zie ook J.A. Jolowicz 2000 a.

110  Jury-rechtspraak is alleen mogelijk in de Queen's Bench Division  en de County Court. Een recht
daarop bestaat alleen in zaken betreffende libel, slander, malicious prosecution en false imprisonment
(section  69 (1) Supreme Court  Act  1981 resp. section  66 (3) County Courts  Act  1984). In andere
zaken is het ter discretie van de rechter om desverlangd een jury op te roepen. In de praktijk wordt
dat vrijwel nooit toegestaan.
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instructie van de jury door de rechter is op zichzelf wel toetsbaar in hoger beroep.
aangezien het hier onder meer betreft aanwijzingen van de rechter inzake de manier
waarop de relevante rechtsnormen moeten worden geinterpreteerd en toegepast.

Met betrekking tot de door een jury vastgestelde schadevergoeding zal de appal-

rechter eveneens een grote terughoudendheid aan de dag leggen en die beslissing zeer

marginaal toetsen: alleen wanneer de schadevergoeding dermate excessief of inadequaat
is dat een redelijk handelende jury niet tot een dergelijke beslissing had kunnen komen,
zal vernietiging volgen."' Vroeger restte na een dergelijke vernietiging door de jury
niets anders dan terugwijzing van de zaak en het gelasten van een re-trial. Tegenwoor-

dig heeft de Court of Appeal de bevoegdheid zel f de schadevergoeding vast te stellen.

177       Welke problemen het gebruik van een jury in dit opzicht meebrengt, wordt gedemonstreerd
in de zaak GROBBELAAR v. NEWS GROUP NEWSPAPERS LTD. Het tabloid The Sun had112

Premier League keeper Grobbelaar ervan beschuldigd steekpenningen te hebben aangenomen

om de uitslagen van voetbalwedstrijden te beinvloeden. Uit het bewijsmateriaal kwam naar
voren dat Grobbelaar zich wei had ingelaten met dubieuze lieden en dito transacties betreffende

de uitslagen van voetbalwedstrijden en dat hij daarover herhaaldelijk had gelogen, maar niet
was komen vast te staan dat hij opzettelijk ballen had doorgelaten als gevolg van die afspraken

en aldus daadwerkelijk het verloop van wedstrijden had gemanipuleerd. De jury honoreerde

de claim wegens smaad en kende een schadevergoeding toe van £ 85.000. In app&11ag de vraag
voor waarom de jury de vordering had toegewezen. Jury-uitspraken worden immers niet
gemotiveerd. 'The oracular utterance of the jury contains no reasoning, no elaboration, but it
is not immune from review. The jury is a judicial decision-maker of a very special kind, but
it is a judical decision-maker nonetheless. While speculation about the jury's reasoning and

train of thought is impermissible, the drawing of inevitable or proper inferences from the jury's
decision is not, and is indeed inherent in the process of review. ,113

Bij de interpretatie van de jury-uitspraak is de instructie van de trial-judge aan de jury van

groot belang. In de onderhavige zaak had die instructie met name betrekking op de door partijen
geponeerde kern van de publicitaire aanval op Grobbelaar. Immers, niet de juistheid van iedere
passage in de publicatie hoeft komen vast te staan, maar wel de kern van de gepubliceerde

beschuldigingen. De publicaties van de Sun bevatten twee aantijgingen:
a)    Grobbelaar had steekpenningen aangenomen met de bedoeling het verloop van de voetbal-

wedstrijden te beinvloeden, en
b)    Grobbelaar had, na steekpenningen verkregen te hebben, daadwerkelijk wedstrijden gemani-

puleerd door ballen door te laten.

In de visie van The Sun was de kern gelegen in de eerste aantijging. het aannemen van geld
(ongeacht of hij daadwerkelijk wedstrijden had gestuurd), volgens Grobbelaar was de essentie

juist de beschuldiging dat hij daadwerkelijk de wedstrijduitslagen zou hebben gemanipuleerd.

111 Deze zeer beperkte toetsingsmogelijkheid van de Court of Appeal leidde ertoe dat het Europese

Hof in de in nr 30 aangehaalde zaak van MILOSLAVSKY/VERENIGD KONINKRIJK (EHRM 13 juli
1995. Series A vol. 323, NJ 1996.544 m.nt. EJD) tot de conclusie kwam dat artikel 10 EVRM was
geschonden door de excessieve schadevergoeding die de jury had toegekend en het ontbreken van

'adequate and effective safeguards against a disproportionately large award'
112  Court of Appeal [20011 EWCA Civ 33: [2001] 2 All ER 437. vernietigd door House of Lords[2002]

4 All ER 732. 12002] UKHL 40 (Bailii-website). Zie ook N. Andrews 2003. p. 909.
113 Rov. 7 in de opinion van Lord Bingham of Cornhill van de House of Lords.
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Tijdens de trial werden video- en geluidsbanden afgespeeld waaruit onomstotelijk bleek dat
Grobbelaar geld had geincasseerd van dubieuze lieden in verband met voetbalwedstrijden. Hij
had ook toegegeven bij een eerdere gelegenheid een dergelijke afspraak te hebben gemaakt.
Daarnaast werden video-opnamen van de desbetreffende wedstrijden getoond waaruit in het
geheel niets bleek van opzettelijk miskleunen als keeper, hetgeen werd ondersteund door
voetbaldeskundigen. die eensgezind verklaarden dat Grobbelaar een uitstekende keeper was,
ook tijdens de bewuste wedstrijden. Na deze bewijslevering liet de Sun de beschuldiging van
het daadwerkelijk saboteren van wedstrijden in feite ook vallen.

De Court of Appeal, in een uitspraak die 'unprecedented' wordt genoemd, was van oordeel.
mede gezien de toegekende schadevergoeding. dat de jury ervan moest zijn uitgegaan dat de
kern van de beschuldiging was gelegen in het aannemen van de steekpenningen en vervolgens
had geoordeeld dat de Sun. conform de hoofdregel in smaadprocedures, niet was geslaagd in
het leveren van bewiis voor de juistheid van deze kern van de gewraakte publicatie en dus dat
Grobbelaar niet betrokken was geweest in dubieuze transacties met betrekking tot het verloop
van de wedstrijden. Deze conclusie was volgens de Court of Appeal onverenigbaar met het
bewijsmateriaal en dus 'perverse'. De beslissing van de jury werd opzij gezet en de vordering
alsnog afgewezen.

De House of Lords oordeelde echter dat het waarschijnlijker was dat de jury was uitgegaan
van de versie van Grobbelaar (de kern van de beschuldiging was het daadwerkelijk manipuleren
van de wedstrijden door feitelijk 'ballen door te laten') en vervolgens - geheel terecht volgens
de Law Lords, nu dit deel van de beschuldigingen in feite ook niet langer was overeind gehouden
door de Sun - had geconcludeerd dat gedaagde niet was

geslaagd in de bewijslevering van           Idaadwerkelijke manipulaties. Juist omdat de dubieuze transacties en de intentie van Grobbelaar
om wedstrijden te manipuleren eigenlijk buiten twijfel waren, gezien de videobanden en
geluidsopnames en de leugenachtige verklaringen van Grobbelaar op dat punt, was het moeilijk
voorstelbaar dat de jury dat onderdeel van de aantijging niet bewezen had geoordeeld. De Court
of Appeal had dan ook het oordeel van de jury moeten respecteren. Daarmee werd het vonnis
van de Court of Appeal vernietigd en de beslissing van de jury hersteld. Vervolgens werd wei
de door de jury toegewezen schadevergoeding teruggedraaid, omdat het een affront voor de
gerechtigheid zou zijn wanneer een zo aanzienlijke schadevergoeding zou worden toegekend
aan iemand die zo verwerpelijk had gehandeld als Grobbelaar had gedaan. De Law Lords kenden
Grobbelaar een schadevergoeding toe van £ 1. Nogal een Pyrrhus-overwinning voor de keeper.
temeer daar hij enige tijd later werd veroordeeld tot betaling van 2/3 van de proceskosten van
de Sun. geraamd op Ineer dan £ 1 miljoen.

De tegenstrijdigheid in dit oordeel (de Court of Appeal had het bewijsoordeel van
de jury moeten respecteren. maar vervolgens respecteert de House of Lords zelf de
beslissing inzake de schadevergoeding niet) is slechts ogenschijnlijk. Het eerste aspect
betreft de waardering van het bewijs en dat is primair aan de jury, het tweede aspect
betreft de hoogte van de schadevergoeding en op dat punt heeft de appLirechter sinds
enkele jaren alle vrijheid het jury-oordeel aan te passen. 114

114 Rule 52.10 (3) CPR.
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4.6.2.3 De tc,etsing van gemengde bestissingen

178    Dan zijn er rechterlijke beslissingen. die een mix zijn van feitelijke waarderingen
en afweging van con flicterende belangen of waarbij een wettelijke gedragsnorm moet
worden ingevuld aan de hand van de concrete feiten in een zaak. Een voorbeeld is
de zaak PIGLOWSKA V. PIGLOWSKI, waarbij het ging om de verdeling van de115

huwelijksgoederengemeenschap, in het bijzonder de vraag of de vrouw in de voormali-

ge echtelijke woning zou mogen blijven. dan wel dat deze zou moeten worden ver-
kocht zodat de man in staat zou zon met zijn deel van de opbrengst met zijn nieuwe
gezin een woning te zoeken. Dit vergt een afweging van conflicterende belangen.

die ieder voor zich legitiem zijn, maar waarbij uiteindelijk de belangen van Edn van
partijen zwaarder nioeten wegen. Ook hier moet de appblrechter terughoudendheid
betrachten en niet zonder meer de belangenafweging die de eerste rechter heeft

gemaakt substitueren door zijn eigen waardeoordeel indien de eerste rechter op zichzelf
geen fouten heeft gemaakt.' 16 Dat neemt  niet  weg  dat de appblrechter  wel  volledig
beoordeelt of de rechter de juiste rechtsnorm heeft gehanteerd, alleen bij de concrete

toepassing daarvan blijft hij enigszins op afstand. Heeft de eerste rechter relevante

aspecten buiten beschouwing gelaten, dan mag de apptlrechter opnieuw beslissen
zonder enige gebondenheid aan de eerste beslissing.

117

179 Buitenlands recht wordt in dit verband ook beschouwd als een feitelijke kwestie.
De inhoud van het buitenlands recht moet worden bewezen, doorgaans door juristen
uit het desbetreffende land die in de procedure optreden als deskundige. voorgebracht
door partijen (die dus ook een partij-standpunt vertegenwoordigen). Het is de118

Engelse rechter niet toegestaan zelf op zoek te gaan naar het recht van vreemde

herkomst,"" zij  het dat hij zijn kennis  van het Engelse recht en van algemene rechts-
beginselen ook weer niet helemaal over boord hoeft te zetten wanneer er tussen beide

115  Plal.OWSKA V. PIGI.OWSKI [1999] 3 All ER 632. [ 19991  1  WLR 1360: (website House of Lords).

1 1 6  'Where the application of a legal standard such as neglicence...  involves no question of principle
but is simply a matter of degree. an appellate court should be very cautious in differing from the
judge's evaluation: aldus Lord Hoffman in de zaak BI()GEN INC V. MEDEVA Pif [1997]  RPC  1.
Zet dit  af tegen  bijv.  HR 31 oktober  2003.  NJ  20()4.  113  en  zie het verschil  met de Nederlandse

situatie.
117  Ziebijv. MOATHOLTSING v. HARRIS. [2005] EWCACiv 287 (Bailii) overeen ontruimingsvordering

tegen een huurder wegens 'anti -social behaviour'
118  Indien de zaak wordt berecht door een jury wordt evenwel in afwijking  van de hoofdregel  de

beoordeling van die deskundigenverklaringen inzake het buitenlandse recht in geen geval aan de
jury  voorgelegd: die beoordeling  is een prerogatief van de rechter: section 69 (5) Supreme Court
Act  1981.

119 Dat men dit een onbevredigende situatie vindt. blijkt uit een obiter dictum van de Court of Appeal
in de zaak MORGAN GRENFELL V. SAc'E [2001] EWCA Civ 1932 (Bailii-website) waar het hof de
hoop uitspreekt dat over enige tijd het de Engelse rechter zal zijn toegestaan ambtshalve kennis

te  nemen  van en conclusies te verbinden aan uitspraken van buitenlandse rechters  (rov.  53).  Het

gaat dan hoofdzakelijk om uitspraken van rechters in civil law landen Regelmatig wordt wei ingegaan
op rechterlijke precedenten uit andere common law landen als Australie, Canada en de Verenigde
Staten. Dat wordt niet als vreemd recht beschouwd.
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rechtsstelsels relevante overeenkomsten zijn. Wanneer de trial-judge aan de hand van
de verklaringen van de deskundigen het recht heeft vastgesteld, is het de taak van
de appdlrechter naar aanleiding van de grieven van appellant die vaststelling te
onderzoeken op fouten, maar niet om dat werk vanaf het begin over te doen. 12()

4.6.2.4 De toetsing van rechtsoordelen

180 Juridische beslissingen warden uiteraard ten volle getoetst. Ware dat anders,
dan zou het hele instituut van hoger beroep ook weinig zin hebben. Dat introduceert
intussen wel het bekende probleem van het onderscheid tussen feiten en recht, waarmee
welhaast ieder rechtsstelsel te kampen heeft, of het nu in de appalfase is (in common
law-landen) of in de cassatiefase (in civil law-landen). Deze vraag wordt in Engeland
vooral pragmatisch benaderd, waardoor een heldere lijn moeilijk te ontwaren valt.
Er wordt niet altijd een scherp onderscheid gemaakt tussen een feitelijke kwestie en
een rechtsvraag.

181   Het in continentaal Europa algemeen erkende beginsel ius curia novit wordt
in het anglo-amerikaanse recht niet breed aanvaard.12' Het is primair aan partijen
om de relevante wetgeving en rechtspraak aan de orde te stellen. Doen zij dat niet.
bewust of onbewust, dan zijn de mogelijkheden voor de rechter beperkt:22 Dat blijkt
bijv. uit de zaak KUDDUS V. CHIEF CONSTABLE OF LEICESTERSHIRE. 123 waar aan
de orde was de vraag of een eerdere uitspraak inzake de aanvaardbaarheid van ex-
emplary damages (een soort civielrechtelijke boete) moest worden overruled. Omdat
beide partijen echter die oude uitspraak als uitgangspunt namen, moest de House of
Lords zich beperken tot de vraag of punitieve schadevergoeding in dit concrete geval
toelaatbaar was, hoewel alle Law Lords zich beklaagden over het feit dat partijen de
principiele vraag naar de verenigbaarheid van deze categorie schadevergoeding met
het indemniteitsbeginsel - bewust - hadden laten liggen.

120 MCC PROCEEDS V. BISHOPGATES [1998] EWCA Civ 1680 (Bailii-website).
121  Niettemin is dit beginsel wei opgenomen in de ontwerptekst 2003  van de Unidroit/Ali 'Principles

of Transnational Civil Procedure'. principle  22.  Over deze Ali-principles  zie J.M.J. Chorus  2004.
122  In de praktijk wordt hier soms een mouw aan gepast door een Amicus Curiae bij de zaak te betrekken

die de relevante (feitelijke en/of juridische) gezichtspunten aan de rechter kan voorieggen zodat
hij deze bij zijn oordeelsvorming kan betrekken. In veel gevallen is dit (een advocaat namens) een
overheidsinstantie of een maatschappelijke organisatie. Ook kan een derde belanghebbende. al dan
niet op uitnodiging van de rechter (zie Part 19 CPR) interveniaren (bijv. in de zaak HALL v. SIMONS
[2000] UKHL 38; 1 AC 615; [2000] 3 WLR 543 waarde immuniteit van advocaten tegen civielrech-
telijke aansprakelijkheid aan de orde was en de Orde van Advocaten tussenkwam). Dat kan ook
gebeuren indien partijen niet de financiele middelen hebben hun zaak op adequate wijze te presen-
teren, maar er wel een belangrijke rechtsvraag aan de orde is die de Court of Appeal graag wil
behandelen. Zie N. Andrews 2003. p. 94.

123 Andrews 1994, p. 48. KUDDUS V. CHIEF CONSTABLE OF LEICESTERSHIRE. [2002] AC 122: [2001]
2 WLR  1789;  [2001]  UKHL 29 (website House of Lords).
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182 De laatste jaren is er evenwel een verschuiving gaande, met name onder druk
van de Human Rights  Act 1998, waarbij - delen  van  -  het  EVRM  in het Engelse
recht zijn geincorporeerd en die alle overheidsorganen, met inbegrip van de rechterlijke
macht, de verplichting oplegt niet te handelen in strijd met deze verdragsbepalin-
gen. '24 Dat betekent dat in veel gevallen wettelijke regelingen of bestuurshandelingen
moeten worden onderzocht op hun verenigbaarheid met het verdrag. Met enige
regelmaat kan de continentale jurist zich echter verbazen over het ontbreken van dit

beginsel waardoor er allerlei onverkwikkelijke situaties kunnen ontstaan.

De  zaak  V (A CHILD) RE' 29  betrof een  kinderbeschermingsprocedure bij  de County  Court

waarbij volgens de ouders artikel 8 EVRM zou zijn geschonden door de kinderbeschermings-
instantie. Omdat een County Court rechter geen verklaring van onverenigbaarheid met het EVRM
mag uitspreken bestond er in de praktijk kennelijk verwarring of de procedure dan moet worden

overgeheveld naar de High Court (hetgeen doorgaans aanzienlijk vertraging meebrengt). Die
vraag deed zich ook in deze zaak voor, terwijl kort daarv66r een uitspraak was gepubliceerd
die een doorslaggevende precedentwerking had. Uit die uitspraak bleek dat in een dergelijke
situatie de procedure niet mag worden overgebracht naar de High Court enkel omdat een bepaling
van het EVRM wordt ingeroepen. In de zaak V (A CHILD) gebeurde dat toch, hetgeen de
advocaten op een ernstige reprimande van de Court of Appeal kwam te staan omdat zij verzuimd
hadden dit precedent  aan de rechter  voor te leggen ('serious error', 'unacceptable departure
from the standards of conduct expected from advocates in family proceedings') hetgeen gevolgen

moet hebben voor de proceskostenveroordeling. Anderzijds wordt er geen woord gewijd aan
het gegeven dat de County Court rechter kennelijk ook niet met deze uitspraak bekend was,
althans deze uitspraak niet had toegepast, hoewel hij duidelijk aarzelingen had bij de inwilliging
van het verzoek tot verwijzing.

4.7 Het inbrengen van nieuwe feiten en bewijsmiddelen

183 Een andere belangrijke uitwerking van het finality-beginsel is de reeds lang
gevestigde opvatting (thans neergelegd  in  rule  52.11   (2)  CPR)  dat het partijen  niet
zonder meer vrijstaat in hoger beroep met nieuwe gegevens te komen teneinde aan
te  tonen  dat de eerste rechter een verkeerde beslissing heeft genomen.'26 Appellant
moet namelijk, wil hij een wijziging van het vonnis bewerkstelligen, aantonen dat
de eerste rechter een fout heeft gemaakt in zijn beoordeling van de zaak. Dat kan
niet door nieuwe gegevens aan te voeren, die de eerste rechter onbekend waren.

Dergelijke gegevens kunnen wel demonstreren dat de beslissing niet overeenstemt
met de werkelijke situatie, maar daarmee is nog niet gezegd dat de eerste rechter de

hem voorgelegde zaak verkeerd heeft beoordeeld. Ook dit is weer, als gezegd, een

124 Andrews 2003, p. 94.
125 V (A CHIl.D) RE [2004] EWCA Civ 54 (Bailii-website).
126 J.I.H. Jacob 1987. p. 232: 'The governing concept is that a party who has had his case duly heard

and determined by a court or tribunal should be content with its decision, and there is no social
or political need to provide an open avenue to reverse or vary that decision except within somewhat
strict limits'.
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uitvloeisel van de oude middeleeuwse opvatting dat het beroep is gericht tegen de
rechter persoonlijk wegens het wijzen van een onjuist vonnis. Daar staat tegenover
de wens om een rechterlijke uitspraak zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de
werkelijkheid. Hoe meer de mogelijkheid om nieuwe stellingen en bewijsmiddelen
in te brengen aan banden wordt gelegd, hoe groter het gevaar dat de beslissing verder
afstaat van de realiteit dan wenselijk is. Wederom een spanningsveld waarin de
appdlrechter behoedzaam zijn weg moet zoeken en waarbij de historische context een
belangrijke rol speelt.

184 Nieuw bewijsmateriaal werd onder het oude recht slechts bij wege van uitzonde-
ring toegelaten, namelijk wanneer was voldaan aan de strenge eisen van LADD v.
MARSHALL: -7 (a) aannemelijk is dat de bewijsmiddelen niet met redelijke zorg-
vuldigheid in eerste aanleg hadden kunnen worden aangevoerd, (b) de bewijsmiddelen
kunnen een belangrijke, zij het niet per sd doorslaggevende rol spelen bij de beslissing
en (c) de bewijsmiddelen zijn a prima vista geloofwaardig, zij het niet per sd onweer-
legbaar. Deze jurisprudentie, die overigens teruggrijpt op uitspraken uit de negentiende
eeuw. werd tot de invoering van de CPR nauwlettend gehandhaafd, waardoor nieuw
bewijsmateriaal relatief zelden werd toegelaten. Een uitzondering werd gemaakt voor
nova producta. nieuwe feiten die eerst zijn ontstaan na de trial in eerste aanleg. 128

Meer ruimte krijgt appellant indien hij kan aantonen dat hij in eerste aanleg is misleid
omdat de wederpartij relevante gegevens of getuigen heeft achtergehouden.1-"  Een
uitzondering werd ook gemaakt indien het betreft een appal tegen een strafoplegging
wegens conteinpt C).f c(Jurt omdat dan de persoonlijke vrijheid van appellant in het

geding is. Ook wanneer een partij zich beroept op schending van het EVRM, is het
toegestaan voor het eerst in appel nieuwe feiten aan te voeren (PD 52 para 5. lA).

185 Intussen zijn er ook in de Engelse literatuur bezwaren geuit tegen deze beperkte
rol die de Court of Appeal. in weerwil van de ruime bewoordingen van de wet,

11()zichzelf oplegt. Jolowicz bestrijdt de opvatting dat het hager beroep niet is bedoeld
als een 'second  bite  of the cherry'. Volgens  hem  moet  de  apptlrechter niet zozeer
het bestreden vonnis, als weI de oorspronkelijke zaak als object van beoordeling
nemen. Hij heeft nu eenmaal dezelfde bevoegdheden als de eerste rechter en inmiddels
is het gevestigde praktijk dat de Court of Appeal in hoger beroep de zaak zelf afdoet
en, afgezien van enkele sporadische uitzonderingen. niet meer terugwijst naar de eerste

127  LADD V. MARSHAI.I. [1954]  1 WLR  1489. [19541 3 All ER 745. Dit, hoewel RSC order 59 rule
10 (2) bepaalde dat de appelrechter nieuw bewijsmateriaal kon ontvangen.

128 Meer ruimte voor nieuw bewijsmateriaal is er ook indien de procedure in eerste aanleg haastig is
gevoerd. met weinig voorbereidingstijd i.v.m. de spoedeisendheid: MOAT HOUSING V. HARRIS. 12005]
EWCA Civ 287 (Bailii).

129 Bijv. VERNON V. BOSLEY [1996] EWCA Civ 1217 (Bailii), een letselschade-zaak waar onverwacht
herstel optrad, hetgeen niet was bekend gemaakt aan de rechter tijdens de behandeling. Opmerkelijk
is dat de Court of Appeal zelf de getuigen-deskundigen heeft gehoord om zich te laten informeren
over de actuele gezondheidstoestand van eiser.

130 J.A. Jolowicz 1991.
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rechter. De wetgever heeft bovendien in 1875 uitdrukkelijk gekozen voor het equity-
systeem van het hoger beroep en niet voor de beperkte toetsing zoals die in common
law gebruikelijk was. Dat de appelrechter niet zelf getuigen hoort. doet daar niet aan
af.  'A right of appeal.  not just a right of review. is essential if justice is to be,  and
is to be seen to be. done in ordinary civil litigation'. Mocht het dan toch noodzakelijk
zijn maatregelen te nemen om de overbelaste Court of Appeal van de ondergang te
redden. dan liever een verlot-vereiste over de gehele linie: 'that would at least give
the litigant a nibble at the appellate level i f not a full second bite'. Deze kritiek heeft
evenwel geen navolging gevonden, zoals ook blijkt uit de voorstellen van Lord Woolf
en de daarop volgende herziening van het civiele procesrecht.

186 Toch lijkt deze strikte benadering sinds de invoering van de CPR te worden

gemitigeerd door de overriding objective van de aanvangsbepaling van de CPR: To
deal with cases justly.  Zie bijv.  de zaak  GILLINGHAM  V.  GILLINGHAM. 1'1

Het betrof de vordering van twee kinderen en de moeder tegen de vader tot nakoming van een
eerder gemaakte afspraak dat de vader enkele door hem beheerde aandelen in het familiebedrij f

(die sedertdien aanzienlijk in waarde waren toegenomen) zou overdragen aan de kinderen. De
vader bestreed een dergelijke afspraak en de eisers verloren de zaak omdat de afspraak niet
kon worden bewezen. Na het vonnis in eerste aanleg vond de moeder in een oude doos op zolder
een brief van de vader waarin precies deze afspraak werd bevestigd. Eisers verzochten verlof

voor app81 out of time (buiten de applltermijn dus) en verlof om het nieuw gevonden bewijs-

materiaal te mogen gebruiken. Alle beslissingen in hoger beroep, inclusief die inzake de
gegrondheid daarvan, hingen af van de vraag of het nieuwe bewijsmateriaal toelaatbaar was.

Lord Justice Clark overwoog dat de criteria van LADD v. MARSHALL niet langer konden
worden beschouwd als rules, maar als gezichtspunten die, naast andere gezichtspunten van het
concrete geval, in aanmerking dienden te worden genomen bij de beantwoording van de vraag
naar de toelaatbaarheid van het nieuwe materiaal. Aan de twee laatste criteria van LADD V.
MARSHALL was onmiskenbaar voldaan: de brief was wezenlijk voor de beslissing van het geschil
en bovendien overtuigend, nu de authenticiteit niet was betwist. Het probleem lag in het eerste
criterium: de moeder had de brief ook voorafgaande of tijdens de procedure in eerste aanleg
kunnen vinden  'if she had exercised reasonable diligence'. Onder  de oude regeling  zou  dat
ontegenzeggelijk hebben geleid tot bewijsuitsluiting. Daar stond echter tegenover dat de vader
ook bekend was met de - door hem geschreven - brief en daarover had gezwegen, hoewel hij
onder rule 31.6 CPR inzake de standard disclosure of documents gehouden was die brief ter
kennis van de rechter te brengen. Beide partijen trof daarom een gelijk verwijt. De conclusie
van Clark LJ was dan ook: 'In all the circumstances. I have reached the clear conclusion that
justice requires that we should admit the letter. I recognise that this will have the effect of there
being a new trial: I also recognise the general principle that finality in litigation is of great

importance; but each case must be decided on its own facts', hierin bijgevallen door Gibson

LJ, die ook zijnerzijds het belang van de overriding objectve 'to deal with cases justly' benadruk-
te. Het vonnis werd dan ook vernietigd en de zaak werd teruggewezen naar de eerste aanleg
voor een retrial. ApI)ellanten moesten overigens wel de kosten van de appllprocedure dragen.

131 Gil.I.IrM(,11:\M \'. Gil.LINGHAM [20011 EWCA Civ 906 (Yaws-website).
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187 De regels van LADD V. MARSHALL gelden tegenwoordig dus niet langer als
hard and fast rules. Enigszins paradoxaal in dat verband is dat wordt gezegd dat de
nieuwe wettelijke regeling van rule 52.11 (2) CPR 'has freed the court from the
straitjacket of the 'so-called rules' laid down in cases such as LADD v. MAR-
SHALL':   terwijl de oude wettelijke regeling juist nieuwe bewijsmiddelen uitdrukke-
lijk toeliet. Men heeft dus kennelijk een nieuwe (beperktere) wettelijke regeling nodig
om zich te ontdoen van zelf opgelegde, jurisprudentiele beperkingen. Dit is een
concrete toepassing van het algemene uitgangspunt dat pre-CPR precedenten (op
procesrechtelijk gebied) hun strikte gelding hebben verloren. en nu 'slechts' gezichts-
punten zijn die in aanmerking worden genomen bij een concrete beslissing.1 " Dat
betekent overigens bepaald niet dat de criteria van LADD V. MARSHALL iedere beteke-
nis verloren hebben. Zij worden nu gehanteerd om de wettelijke maatstaf nader in
le vullen, maar op een minder strikte manier dan voorheen. Een partij die poogt in
hoger beroep nieuw bewijsmateriaal naar voren te brengen heeft nog steeds iets uit
te leggen, namelijk waarom dat niet in eerste aanleg is gebeurd. Het concentratiebegin-
sel (pallijen dienen hun zaak in eerste aanleg te presenteren) weegt zwaar en slechts
in bijzondere. door appellant aannemelijk te maken omstandigheden wordt verlof
verleend voor het aanvoeren van nieuw bewijsmateriaal. 134

In de zaak TOWNSEND V. ACHILLEAS"'  ging het om de schadeclaim van Townsend wegens
een brand in de door haar van Achilleas gehuurde woning. De rechter kwam na getuigenverhoren
en deskundigenonderzoek tot de conclusie, na eliminering van andere mogelijkheden. dat de
meest waarschijnlijke oorzaak was een defect in het elektriciteitssysteem, waarvoor de verhuurder
aansprakelijk was. Nadat de rechter zijn oordeel had uitgesproken, maar nog voordat het vonnis
was  uitgevaardigd, 1 "' kwam de verhuurder met een nieuwe getuigenverklaring.  Hij  was bij
toeval gestuit op een garagemonteur, die een voormalige klasgenoot van de zoon van de huurster
bleek te zijn en die vertelde dat de zoon, anders dan hij tijdens de zitting had verklaard, wel
degelijk rookte en dat hij tegen klasgenoten had gezegd dat een deodorantspuitbus op de
verwarmingsradiator was ontploft. De rechter weigerde evenwel een nieuwe behandeling omdat
het niet eerder aan het licht komen van dit bewijsmateriaal niet verschoonbaar zou zijn. De
Court of Appeal was het daar niet mee eens. Hoewel het tijdens de zitting verzamelde bewijs-

132 YUKONG LINEL'rD v. RENDSBURG & YAMVRIAS [2000] EWCA Civ 358 (Bailii-website). rov. 53.
133  'Since the Civil Procedure Rules are a new procedural code. the former body of authority will not

apply, although of course. the intrinsic persuasiveness of all relevant considerations. including .
those which were considered persuasive under the former procedure, will be capable of contributing
to a just result.' HICKEY v. MARKS. CA 6 juli 2000, geciteerd in YLIKONG V. RENDSBURG.

134 HERTFORDSHIRE INVESTMENTS LTD V. BUBB [2000] 1 WLR 2318 (Yaws-website). Zie ook de zaak
SHAKER V. AL BEDRAWI [2002] EWCA 1452 (Bailii-website). waar weliswaar werd erkend dat
in iedere zaak moet worden bezien of het aanvoeren van nieuwe stellingen toelaatbaar is (dat werd
in deze zaak ook toelaatbaar geacht). maar nieuw bewijsmateriaal werd geweigerd omdat niet was
aangetoond dat dat nieuwe materiaal niet met reasonable diligence in eerste aanleg naar voren had
kunnen worden gebracht.

135 TowNSEND V. ACHILLEAS [2000] EWCA Civ 210 (Bailii).
136 In die tussenliggende periode is er enige ruimte voor het verbeteren van feitelijke onjuistheden en

misverstanden etc (hetgeen los staat van de regeling van rule 40.7 CPR). Meer inhoudelijke herover-
wegingen zijn evenwel in beginsel niet toelaatbaar, uitzonderingen daargelaten. zoals in deze zaak.



Hoofdstuk 4 153

materiaal op zichzelf de conclusie van de rechter zonder meer kon dragen, wierp het nieuwe
bewijsmateriaal een ander licht op de zaak en tegen de achtergrond van de overriding objective
van de CPR, was het dienstig om het bewijsmateriaal wei toe te laten. Dat de nieuwe getuige
niet eerder was gevonden, kon gedaagde niet worden aangerekend, nu hij door puur toeval op
deze getuige was gestuit.

188   Dat de apptlrechter zoveel terughoudendheid betracht bij de behandeling van

apptizaken en de herkansingsfunctie voor partijen nauwelijks aan de orde komt. houdt
ook verband met de wijze waarop de procedure in eerste aanleg is ingericht. Veel
meer dan bij ons het geval is. is de procedure ingericht op afdoening in Edn instantie.
De procedure valt uiteen in twee fasen: de pre-trial en de trial. In de pre-trial fase

kan het bewijsmateriaal worden verzameld, bijv. met behulp van disclosure van
documenten. de door middel van pre-action protocols gereguleerde uitwisseling van
informatie en standpunten, het inwinnen van deskundigenadvies. Voorafgaande aan
de trial zijn partijen gehouden in een zo vroeg mogelijk stadium hun stellingen en

bewijsmiddelen kenbaar te maken in hun smtement of claim resp. statement of defence,
op straffe van de mogelijkheid van uitsluiting van later aangevoerd materiaal. De trial
zelf is een single continuous event waar zo mogelijk alle getuigen gehoord en alle
stellingen over en weer worden besproken.

1.37

189  Ook in zaken betreffende judicial review en appeals on points of law tegen

beslissingen van tribunalen is de laatste jaren een versoepeling te zien. Waar het
overheidsorgaan een mede-verantwoordelijkheid draagt voor de juiste beslissing,
gebaseerd op de meest recente informatie, acht de Court of Appeal het toelaatbaar
dat in appal nieuw bewijsmateriaal wordt aangevoerd, ook wanneer een strikte toepas-
sing van de LADD V. MARSHALL regels zou leiden tot uitsluiting. Een onjuiste feiten-
vaststelling door het tribunaal wordt onder omstandigheden aangemerkt als een

zelfstandige beroepsgrond.
138

Conclusie

190   Er moet, kortom, niet al te veel gewicht worden toegekend aan de terminologie
in dezen. Een rehearing kan de facto net zo beperkt zijn als een review. De gewijzigde
maatstaf in de wetgeving ('rehearing'  in RSC Order 39 rule 3 gewijzigd in 'review
in rule 52.11 CPR) heeft geen wezenlijke verandering bewerkstelligd in de praktijk
van de Court of Appeal, voorzover het betreft de beoordeling van eindvonnissen
althans. De toetsing in een 'intern appel' van de wijze waarop de eerste rechter van
een vrije bevoegdheid heeft gebruik gemaakt. is daarentegen wel wezenlijk veranderd
door de CPR.

Behandeling van het hoger beroep als review wil niet zeggen dat de api,tlrechter
geen nieuw bewijs kan ontvangen. Indien hij daartoe aanleiding ziet, is dat mogelijk

137   Zie  voor een summiere weergave  van de procedure P. Michalik   1999.
138 E v. SECRETARY OF STATE [2002] EWCA Civ 49 (Bailii).
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en dan zal hij, ook wanneer het gaat om de uitoefening van een discretionaire bevoegd-
heid of een belangenafweging in eerste aanleg. die beslissing ook mede aan de hand
van het in appel aangevoerde bewijsmateriaal toetsen. Ook dan is dat echter een
redelijkheidstoetsing en geen volle toetsing waarbij de apptlrechter een geheel eigen
belangenafweging kan maken, zo de Court of Appeal in de zaak ASIANSKY TELEVISION
PLC & ANOR V. BAYER-RosIN. In een andere zaak werd het oordeel van de eerste

139

rechter, hoewel op zichzelf niet onjuist en niet in strijd met de wet, toch opzij gezet
omdat het als onrechtvaardig werd beschouwd. Deze gang van zaken werd volmondig

141)als 'exceptional' aangemerkt. Een en ander is evenwel ter beoordeling van de
appdlrechter zelf, partijen kunnen daar niet bij voorbaat op rekenen.

191      Het lijkt erop dat  na  invoering  van  de CPR de  regels die materieel gezien de

toegang  tot de app&linstantie beperken (het aanvoeren van nieuw bewijsmateriaal)
enigszins zijn versoepeld, indachtig het uitgangspunt van de overriding objective 'to
deal with casesjustly', waar de formele beperkingen op de toegang tot de apptlrechter
(het vereiste van apptiverlof) juist zijn verscherpt.

De terughoudendheid van de apptlrechter om waardeoordelen van de eerste rechter.
die berusten op een afweging van ieder voor zich verdedigbare belangen van partijen
terzijde te stellen, houdt ook verband met het feit dat de rechtspleging in eerste aanleg
is verdeeld over vele instanties. deels zeer gespecialiseerd in hun rechtsgebied, waar
de Court of Appeal algemene jurisdictie heeft en geen gespecialiseerde kamers of
afdelingen kent. Dit doet bijvoorbeeld opgeld op het gebied van het familierecht. Zie
bijv. de zaak S (A CHILD),141 waarin wordt benadrukt dat de Family Division van
de High Court veel ervaring heeft op het gebied van kinderontvoeringen, zodat de
Court of Appeal alleen ingrijpt waar de bestreden beslissing evident onjuist wordt
geacht.

Opvallend is de ruime formulering van de mogelijke uitzonderingen op de regel:
in beginsel vindt een review plaats. tenzij de apptlrechter van oordeel is dat een
rehearing in het belang van een goede rechtsbedeling is. Hetzelfde geldt voor het
verlenen van een appdlverlof: dat geschiedt indien het oordeel van de eerste rechter
' wrong' is of 'unjust'. De apptlrechter heeft daarmee in feite alle vrijheid te handelen
naar bevind van zaken. Partijen kunnen nergens aanspraak op maken, maar wanneer
de appblrechter van mening is dat er iets mankeert aan het bestreden vonnis, dan heeft
hij wettelijk gezien de mogelijkheid die beslissing om te zetten in een andere. Deze
ruime marge hangt waarschijnlijk samen met de omstandigheid dat de CPR hoofdzake-
lijk zijn opgesteld door leden van de rechterlijke macht zelf, op basis van machtigings-

139 ASIANSKY TEl.EVISION PLC & ANOR v. BAYER ROSIN [2001] EWCA civ 1792 geciteerd in AUDER-
GON v. LA BAGUETTE.

140 AYONRINDE v. OYEMOMILARA [20011 EWCA Civ 1296 (Blackstone's. p. 834).
141 S (A CHILD) [20021 EWCA Civ 908 (Bailii-website en YAWS-website).
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wetten van het parlement:41 die op hun beurt zijn tot stand gekomen onder invloed
van  voorstellen van -wederom - leden  van de rechterlijke macht.14' Dit  is  in  Enge-
land evenwel nooit anders geweest.

4.8     De procedure in hoger beroep

4.8.1 Grievenstelsel

192     In  1875 was, in overeenstemming met de informele gang van zaken bij de Court
of Appeal in Chancery, een eenvoudige kennisgeving van het hoger beroep aan de
wederpartij en de appdlrechter voldoende om de zaak voor te leggen. Appellant
behoefde niet in enig schriftelijk stuk zijn beroepsgronden te formuleren. Alles gebeur-
de op de zitting. geheel conform de oude Engelse traditie van mondelinge procesvoe-
ring met een strenge toepassing van het onmiddellijkheidsbeginsel. De leden van de
Court of Appeal hadden bij het begin van de behandeling vaak geen idee waar de
zaak eigenlijk over ging, laat staan welke argumenten zouden worden aangevoerd.
Het was dan ook niet ongebruikelijk dat zo'n zitting vele dagen in beslag nam: al
het materiaal, inclusief het vonnis, de getuigenverklaringen en de aangevoerde prece-
denten, moest (opnieuw) worden voorgedragen. Op een gegeven moment werd zelfs
de  Engelsen  dat  te  gortig  en  in  1955  werd  het  indienen  van een notice of appeal
verplicht gesteld, waarin appellant zijn beroepsgronden moest aanvoeren en een

aanduiding van de gewenste uitspraak. Ook de wederpartij diende een respondent's
notice in te brengen indien hij bekrachtiging van de uitspraak op nieuwe gronden

wenste. Dit was een hele verbetering, nu de inspanningen van zowel partijen als de
rechter beperkt konden blijven tot die onderdelen van het vonnis die bestreden wer-
den. 144

Dit alles is gehandhaafd in de CPR. Appellant dient in zijn appellant's notice
de gronden van zijn hoger beroep aan te geven. Hij moet duidelijk maken tegen welke

beslissingen van de eerste rechter hij bezwaren heeft en waar6m hij daartegen bezwa-
ren heeft. Merkwaardigerwijs is dit niet met zoveel woorden uit de wet op te maken,
maar het blijkt onder  meer  uit het voorgeschreven formulier  N 161. 145 Naast  deze
notice dient appellant. wanneer hij wordt bijgestaan door een advocaat ten minste.

142  Access to justice Act van 27 juli 1999. Civil Procedure Act 1997 van 27 februari 1997 die in section
2 een commissie in het leven roept om Civil Procedure Rules op te stellen. bestaande uit de Master
of the Rolls. de Vice-Chancellor alsmede andere vertegenwoordigers uit de rechterlijke macht. balie.

consumentenorganisaties etc. De voor de praktijk belangrijke Practice Directions zijn opgesteld door
de - voorzitters van de - rechterlijke instanties zelf. Zie over de 'quasi-wetgevende' bevoegdheid
die rechters hebben dan wei zich aanmeten J.A. Jolowicz 2000 b.

143 De rapporten van Lord Woolf. Access to justice, het rapport van Sir Jeffrey Bowman over de Court

of Appeal etc.
144 J.I.H. Jacob 1987, p. 224 alsmede D. Karlen 1963. p. 91 ev.
145 Voorgeschreven ingevolge 5.1 PD 52 CPR. Alle formulieren zijn te vinden op de website van de

Court Service <www.courtservice.gov.uk> onder 'Forms'.
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een zogeheten skeleton argument inte dienen. waarin wordt aangegeven welke punten
ter zitting aan de orde zullen komen, voorzien van argumenten en. zo mogelijk,
verwijzingen naarjurisprudentie, wetgeving en literatuur. Deze eis is betrekkelijk nieuw
(ingevoerd in 1983), en is hoofdzakelijk bedoeld als hulpmiddel voor de apI,tlrechter
en voor de wederpartij om zich voor te bereiden op de zitting. Appellant is niet
gebonden aan deze skeleton argument in die zin dat het hem vrijstaat tijdens de zitting
ook andere argumenten en zienswijzen aan te voeren. welke niet waren vermeld. Dat
geldt niet voor de Notice. Deze is wel bindend: indien appellant bij nader inzien ook
andere beroepsgronden wil aanvoeren dan die, welke zijn opgenomen in de Notice, be-
hoeft dat uitdrukkelijke toestemming van de rechter (rule 52 (8) CPR en 5.25 PD 52).

GeYntimeerde kan ook een memorie indienen, respondent' s notice geheten. Dat
is niet verplicht, tenzij hij zijnerzijds ook (incidenteel. zouden wij zeggen) apI)81 wil
instellen. Ook daarvoor is verlof noodzakelijk in die zaken waarin de wet dat verlangt.
Ook wanneer hij instandhouding van het vonnis bepleit, maar op andere of aanvullende
gronden dan in eerste aanleg door hem aangevoerd, m6et hij een respondent' s  notice
indienen (rule 52.5 CPR). GeYntimeerde is op dezelfde voet gebonden aan zijn notice.
tenzij de rechter toestemt in wijziging daarvan. Door de gebondenheid van partijen
aan hun appeal notice wordt een concentratie van de bezwaren bewerkstelligd, die
de proceseconomie dient. Vanaf het moment van indienen van deze stukken is duidelijk
wat de reikwijdte van het hoger beroep is.

4.8.2 Venneerdering van eis

193  Het zal na het voorgaande geen verwondering wekken dat een wijziging of
vermeerdering van de vordering in hoger beroep in beginsel niet is toegestaan. 146

De rechter in hoger beroep kan geen geschilpunt beslissen dat niet ook in eerste aanleg
is beslist. Bovendien zou de wederpartij onevenredig worden benadeeld omdat wellicht
nieuwe bewijslevering nodig is om de nieuwe vordering of stelling te weerspreken
en nieuwe bewijslevering is in beginsel niet mogelijk.

4.8.3    Aanvulling van juridische grondslagen

194 Als hoofdregel geldt dat een procespartij in appbl zich niet kan beroepen op
een stelling die zij in eerste aanleg niet heeft ingenomen. Wanneer een partij na het
wijzen van het vonnis tot de ontdekking komt dat zij een juridisch aspect over het
hoofd heeft gezien, is herstel van dat verzuim echter niet altijd uitgesloten. Een en
ander hangt af van de omstandigheden van het geval:47 In beginsel zal de appdlrech-
ter rekening houden met die nieuwe stelling, mits dat geen nadere bewijslevering aan
de zijde van de 'inhalende' partij vergt. Dat spreekt - inmiddels, hoop ik - vanzelf.
Er zijn echter meer aspecten van belang, met name de processuele positie van de

146 zie bijv. PEROTTI V. WATSON [2001] EWCA Civ 1231 (Bailii).
147 Zie bijv. MARK STONE CAR SALES LTD v. HOWARD DE WALDEN EsTATES LTD [1997] EWCA Civ

887 (Bailii-website).
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wederpartij. Het geschil wordt vorm gegeven in de eerste aanleg. Daar worden in
de voorbereidende, schriftelijke fase de feitelijke en juridische grondslagen voor
vordering en verweer geponeerd. Tijdens de trial worden deze stellingen onderzocht

en getoetst en wordt bewijs geleverd. Vanaf dat moment mogen partijen erop vertrou-
wen dat de contouren van de rechtsstrijd vastliggen. De tegenargumenten en het
tegenbewijs om de stellingen van de wederpartij te ontkrachten worden afgestemd

op de stellingen zoals die op dat moment voorliggen. Indien nu in apptl een partij
met een nieuw argument voor de dag komt. kan dat de wederpartij in een nadelige
positie brengen. Immers, de mogelijkheid bestaat dat zij die nieuwe stelling had kunnen
betwisten door andere getuigen voor te brengen, andere bescheiden over te leggen,
andere tegenargumenten aan te voeren. Indien er sprake is van prejudice, processuele
benadeling van de wederpartij door het toelaten van een nieuwe juridische stelling,
zal die stelling dus terzijde worden gelaten, tenzij dat zou resulteren in een beslissing
die onaanvaardbaar is. 148

4.8.4   Bevoegdheid tot ambtshalve toetsing

195    Partijen zijn dus verplicht beroepsgronden aan te voeren, om duidelijk te maken
waarom het bestreden vonnis niet in stand kan blijven. De vraag dringt zich dan op
of de app8lrechter gebonden is aan die onderdelen van het vonnis, die niet worden
bestreden. Anders geformuleerd luidt de vraag: is de apptlrechter bevoegd het vonnis
te onderzoeken ook buiten de beroepsgronden om? Is hij bevoegd tot ambtshalve

toetsing derhalve?
Onder het oude recht had de Court of Appeal de bevoegdheid de zaak te beslissen

zonder gebondenheid aan de beroepsgronden van partijen. Dit is een reminiscentie
aan de keuze die in de Judicature Act van  1875 is gemaakt voor het equity-systeem
en niet voor de commom law proceeding in error. Het is een uitvloeisel van de aan
deze keuze mede ten grondslag gelegde gedachte van justice on the merits:49 Echter,
zoals ik al eerder schreef, de praktijk van de common law bleek sterker dan de leer
van de equity. Er werd nauwelijks gebruik gemaakt van deze bevoegdheid"' en
in de praktijk bleek de apptlrechter huiverig om ambtshalve in het vonnis in te grijpen.
Ook deze praktijk is niet gewijzigd onder de CPR. In beginsel zal de Court of Appeal
zich orienteren op de door appellant aangevoerde bezwaren tegen het vonnis, maar
wanneer hij tot de conclusie komt dat de rechtsstrijd in appdl te beperkt is vorm
gegeven, kan hij desgewenst appellant attenderen op de wenselijkheid ook andere
aspecten van het vonnis aan de orde te stellen zodat deze zijn appellant's notice kan
aanvullen.

148  Andrews   1994,  p.  495.
149 Zie ook Walker/Ward 1994. p. 423.
150 Jacob 1987. p. 230. voetnoot 70.
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4.8.5   Devolutieve werking

196 De vraag of het Engelse appel devolutieve werking heeft, kan worden beant-

woord met ja en nee. De appelrechter volstaat niet met een vernietiging van het vonnis.
maar beslist de kwestie zelf en substitueert na vernietiging het oordeel van de eerste
rechter door zijn eigen oordeel, mits dat kan worden gedragen door de feitelijke
grondslag in api)81."'   In   zoverre  is er devolutieve werking.   Dit is onmiskenbaar
de invloed van de procedure in equity; in de common law proceeding in error was

zoiets uitgesloten. Ingevolge rule 52.10 CPR heeft de appelrechter alle bevoegdheden
die de eerste rechter ook heeft. Alleen wanneer de procesgang in eerste aanleg aan
emstige onregelmatigheden mank ging of het vonnis hoegenaamd niet is gemotiveerd.
volgt een terugwijzing voor een re-trial. Eventueel in eerste aanleg onbehandeld
gebleven restanten van de rechtsstrijd zal de apI*lrechter niet per definitie zelf afdoen.
In zoverre is er slechts een beperkte devolutie. Het is dan ook niet ongebruikelijk
dat de eerste rechter 'ten overvloede' beslissingen geeft inzake geschilpunten die.
gezien zijn beslissing, eigenlijk geen behandeling meer behoeven. Dit is om te voor-
komen dat de apptlrechter. mocht die er anders over denken, de zaak moet terugwijzen
om het restant van het geschil alsnog te behandelen. Met nieuwe wetgeving die152

is ingevoerd na het eerste vonnis, kan rekening worden gehouden, maar alleen voor-
zover die wetgeving terugwerkende kracht heeft. 153

197 De laatste jaren is er evenwel een kentering zichtbaar en wordt steeds vaker
een inbreuk gemaakt op het uitgangspunt dat de apI)8lrechter geen geschilpunten
behandelt die in eerste aanleg niet - uitgebreid - aan de orde zijn gekomen.1,4 In
de zaak ULTRAFRAME V. TAILORED ROOFING'55 had de rechter in eerste aanleg Edn
van de geschilpunten niet uitputtend onderzocht omdat dit toen niet op de voorgrond
stond. Erkend werd dat terugwijzing de normale regel zou zijn. Maar omdat zulks
wel aanzienlijke vertraging van de procedure zou betekenen en het niet voor de hand
lag dat er aanvullend bewijsmateriaal OP tafel zou komen. onderzocht de Court of
Appeal zelf de voorhanden bewijsmiddelen en kwam hij tot de slotsom dat na een
re-trial de rechter redelijkerwijs slechts tot 6dn conclusie zou kunnen komen (namelijk

151 Vgl. LOFTLS-BRIGHAM V. LONI)03 BOROUGH OF EAI.IN'(, [2003] EWCA Civ 1490. waarin de eerste
rechter een onjuist causaliteitscriterium had gehanteerd en het vonnis onvoldoende feitelijke gegevens
bevatte om met toepassing van het juiste criterium de zaak te kunnen beslissen. Dan volgt een terug-
wijzing.

152 Zie Jolowicz/Van Rhee 1999. p. 89.
153 JENKINS v. RK'HARD THOMAS & BAI.DWIN LTD [19661 1 WLR 476; [1966] 2 All E.R. 15 (CA):

MULI.HOLL.AND v. Mil'(HELI. 11971] AC 666. Andrews 1994. p. 495.
154  Vgl. DONOGHUE V. POPLAR HOUSING. 12001] EWCA Civ 595. waar een mogelijke schending van

artt. 6 en 8 EVRM in het geding was. Toen al snel duidelijk werd dat de zaak vanwege het principiele
karakter hoe dan ook aan de appelrechter zou worden voorgelegd. besloot de eerste rechter de zaak
slechts summierlijk te behandelen, hetgeen hem bijval van de Court of Appeal opleverde vanwege
de besparing van kosten en tijd. In app81 werd vervolgens geheel nieuw bewijsmateriaal toegelaten.

lets dergelijks is niet goed denkbaar in de Verenigde Staten.

155 Ul-TRAFR.AME V. T.411.ORED R(nFING [2004] EWCA Civ 585 (Bailii).
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dezelfde als hij in de bestreden uitspraak, zij het op een onbevredigende wijze, al
had bereikt) zodat het app81 werd verworpen. Helemaal sterk is in dit verband is de
zaak LOUGHEED V. TAILORED STORES, betreffende een letselschadezaak van een156

werkneemster die was gevallen op een pas geboende vloer op haar werkplek en
terechtgekomen op haar stuitbeentje. Normaliter zou het letsel na enkele maanden

volledig zijn genezen, maar in dit geval had zij sinds het ongeval constant pijn in
de onderrug en bewegingsbeperkingen. Na tal van deskundigen uit verschillende
medische disciplines te hebben gehoord, oordeelde de rechter dat hij er niet van

overtuigd was dat eiseres, hoewel geen simulante, altijd even openhartig was geweest
tegenover de artsen die haar onderzochten. Bovendien zou er een onverklaarbaar hiaat

zijn in de periode van pijn en zou zij zelf niet duidelijk zijn geweest bij het localiseren

van de pijn. De Court of Appeal onderneemt een nauwgezette analyse van de medische

verklaringen en komt tot de conclusie dat deze twijfel aan eiseres ongegrond is.

Vervolgens voor de vraag staande of de zaak moet worden teruggewezen, kwam het
college tot de slotsom dat er redelijkerwils nog maar 6dn beslissing mogelijk was zodat

een re-trial niet 'in the interest ofjustice' was. De vordering werd alsnog toegewezen.

Opmerkelijk is dat juist op het punt van waardering van getuigenverklaringen, decen-
nialang het exclusieve domein van de trial-judge, de Court of Appeal in dit geval

weinig aarzelingen voelt het werk van de rechter over te doen.

4.9 Het beginsel van finality

198    Edn van de beginselen van het Engelse procesrecht is, zoals we al eerder zagen,
dat van finality.157 Partijen kunnen hun rechtsstrijd niet eeuwig voortzetten,   maar

moeten op een gegeven moment accepteren dat het geschil definitief is beslecht door
een rechterlijke uitspraak. Dit wordt wellicht op z'n fraaist weergegeven in een citaat

van Lord Simon of Glaisdale in THE AMPTHILL PEERAGE CASE: 158

'Important though the issues may be, how extensive so ever the evidence, whatever the

eagerness for further fray; society says: 'We have provided courts in which your rival
contentions have been heard. We have provided a code of law by which they have been

adjudged. Since judges are fallible human beings, we have provided appellate courts which
do their own fallible best to correct error. But in the end you must accept what has been

decided. Enough is enough'.  And  the law echoes: 'res judicata, the matter is adjudged.
the clamouring voices must be stilled [and] the bitter waters of civil contention (even

though channelled into litigation) must be allowed to subside.'

199  Ook in andere rechtsstelsels wordt dit beginsel op enigerlei wijze aanvaard.
Het aloude Romeinsrechtelijke beginsel litisfiniri oponet ligt hieraan ten grondslag.

156 LOUGHEED V. TAILORED STORES [2001] EWCA Civ 176 (Bailii).
157 Zie nader N. Andrews 2003. hfd. 40.
158 THE AMPTHII.I. PEER.AGE C.ASE [1977] AC 547.
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Centraal element in dit leerstuk is het beginsel van res judicata, le vergelijken met
ons gezag van gewijsde. Een geschil tussen twee partijen dat - definitief - is berecht
door een rechterlijke instantie, kan niet nogmaals aan de rechter worden voorgelegd.
De leerstukken van cause of action estoppel en issue estoppeff' zijn een nadere
uitwerking van het res judicata beginsel en vormen de pendant van onze leerstukken
van rechtsverwerking of misbruik van procesrecht of schending van een goede proces-
orde. 161) Cause Ofaction estoppet komt het dichtst bij gezag van gewijsde. Het ziet
op het verbod om nogmaals een procedure te beginnen op basis van een feitencomplex
dat eerder al inzet is geweest van een procedure tussen dezelfde partijen (of hun
rechtsvoorgangers). Issue estoppel is wat minder vergaand en heeft betrekking op een
bepaald geschilpunt dat in het kader van een eerdere procedure tussen dezelfde partijen
reeds is beslist. De spiegelbeeldige situatie is vormgegeven in de zaak HENDERSON
V.   HENDERSON,"4 een uitspraak  die nog veelvuldig wordt aangehaald. Daarin   is
beslist dat partijen gehouden zijn om in een aanhangige procedure alle daarmee
samenhangende geschilpunten aan de rechter voor te leggen en dat het hen niet vrij
staat in een latere procedure geschilpunten op te werpen die ook in de eerdere zaak
aan de rechter hadden kunnen worden voorgelegd:62  Al deze beginselen hebben
een belangrijke publieke component: het is niet alleen ter bescherming van partijen
zelf, maar ook in het algemeen belang dat procedures niet eindeloos doorgaan of steeds
weer worden herhaald: interest rei publicae ut finis litium sit. De rechter heeft dan           I
ook de mogelijkheid om eigener beweging op deze grond een zaak of een onderdeel
daarvan te schrappen (strike out). In de praktijk worden deze beginselen echter
omzichtig en met de nodige subtiliteit toegepast, omdat zij het recht op toegang tot
de rechter in het gedrang kunnen brengen.

200 Het einde van de procedure hoeft echter niet altijd het einde van de rechtsstrijd
te zijn. Nadat het eindvonnis is gewezen kan het voorkomen dat een partij er behoefte
aan heeft de zaak te heropenen. Een omstandigheid die hiertoe aanleiding kan geven,
is het ontdekken van fraude aan de zijde van de wederpartij of van meineed door een
getuige (dat hoeft uiteraard niet altijd samen te vallen). Engeland kent niet het systeem

159 Tegenwoordig zijn ook de termen claim prec/usion en issue preclusion gebruikelijk. Zie Andrews
2003, p. 941 ev.

160  Vgl. voor de situatie bij ons bijv. HR 1 8 juni  1999, NJ 2000,221 m.nt. HJS (VAN DER SCHROOT/DE
MAN BEVRACHTINGEN) over het aanvoeren van grieven in een appal tegen het eindvonnis die in
het eerdere appal tegen het tussenvonnis hadden moeten worden aangevoerd. Deze uitspraak heeft
evenwel betrekking op Edn en dezelfde procedure. Zeer terughoudend is de Hoge Raad in het
aannemen van misbruik wanneer het gaat om verschillende, opeenvolgende procedures: HR 8 oktober
1993,  NJ   1994,   508   m.nt.   HJS  (DoGAN & KENOUCHE/STAAT DER NEDERLANDEN)  en  HR   16
december  1994,  NJ  1995, 213 (KLOES/FRANSMAN)  over het aanvoeren van nieuwe stellingen  in
een tweede kort geding.

161  HENDERSON V. HENDERSON [1843] 3 Hare 100. De moderne uitvoering van dit leerstuk is te vinden
in de uitspraak JOHNSON V. GORE WOOD [2001] 2 WLR 72; website HL. Zie ook G. Watt 2000.

162 Voorbeeld: indien betaling van een factuur uit een tussen partijen gesloten overeenkomst wordt
gevorderd, kan in een volgende procedure over een andere factuur uit dezelfde overeenkomst geen
beroep meer worden gedaan op dwaling bij het sluiten van die overeenkomst.
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van buitengewone rechtsmiddelen zoals de meeste civil law landen dat hebben. Er
staan de benadeelde partij twee wegen open. Tegen de gewraakte uitspraak kan hoger
beroep worden ingesteld. De appeltermijn hoeft daaraan niet per se in de weg te staan.
want de wet kent de mogelijkheid om dispensatie van die termijn te vragen indien

daarvoor goede redenen zijn (appeal out  of time). Naarmate er meer tijd verstreken
is worden de kansen op deze ontsnappingsroute echter kleiner. De tweede mogelijkheid

is het beginnen van een nieuwe procedure met als inzet de ongedaanmaking (set aside)

van het eerste vonnis. 16.1

201  hi dit verband verwijs ik met name naar de opmerkelijke en, om meerdere
redenen zeer lezenswaardige uitspraak van de Court of Appeal van 4 februari 2002
inzake TAYLOR V. LAWRENCE. 164 Het betrof de vraag of de Court of Appeal bevoegd

is de behandeling van een zaak, waarin hij reeds een definitief oordeel heeft gegeven,
te heropenen op de grond dat nadien nieuwe gegevens aan het licht zijn gekomen
die voeding geven aan de gedachte dat de rechter in eerste aanleg partijdig was. De
rechter in die zaak had tijdens de procedure in een privE-aangelegenheid gebruik had

gemaakt van de diensten van het kantoor van de advocaat van ddn van partijen. Edn
van de vragen die aan de orde komen is de toelaatbaarheid van bewijsmateriaal, dat
ook tijdens de procedure in eerste aanleg had kunnen worden verkregen. Het nieuwe
bewijsmateriaal werd toegelaten (met voorbijgaan aan de omstandigheid dat dit
bewijsmateriaal op een 'disgraceful' wijze was verkregen, hetgeen in normale omstan-
digheden tot uitsluiting Zou hebben geleid) om de principiele vraag te kunnen beant-
woorden of heropening van de behandeling 165 mogelijk is, hoewel de wet daarover

zwijgt. Met een uitvoerige motivering wordt die bevoegdheid aangenomen: 'If bias
is established, there has been a breach of natural justice. The need to maintain con-
fidence in the administration of justice makes it imperative that there should be a
remedy. The need for an effective remedy in such a case may justify this court in
taking the exceptional course of reopening proceedings which it has already heard
and determined. What will be of the greatest importance is that it should be clearly
established that a significant injustice has probably occurred and that there is no
alternative effective remedy', aldus Lord Woolf CJ.

202   Deze - buitenwettelijke - bevoegdheid tot het vernietigen van eigen, onherroepelijke

uitspraken was eerder al aangenomen door de House of Lords, onder meer in de zaak betreffende

de uitlevering van Pinochet, waar na de beslissing van de Appellate Committee dat Pinochet
geen beroep op volkenrechtelijke immuniteit toekwam (House of Lords 25 november 1998,
[1998] 3 WLR 1456) bekend werd dat (de echtgenote van) 6dn van de leden van de Appellate
Committee banden had met Amnesty International die zich had gevoegd in de appdlprocedure.

163 Vgl. voor de situatie bij ons o.m.: Y.E.M. Beukers 1996. p. 73.
164 TAYI.OR v. LAWRENCE [2002] EWCA Civ 90 [2002] 3 WLR 640 (Baili-website). Zie N. Andrews

2003, p. 962. De Court of Appeal was voor deze zaak - zeer uitzonderlijk - samengesteld uit vijf
leden.

165 Wij zouden dat 'herroeping' noemen, zij het dat bij ons na het vonnis gebleken partijdigheid van
de rechter merkwaardigerwijs niet in artikel 382 Rv is opgenomen als grond voor herroeping.
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Bij uitspraak van 15 januari 1999 ([199912 WLR 272) werd die beslissing herroepen en een
nieuwe behandeling door de Appellate Committee gelast in een nieuwe samenstelling. De nieuwe
uitspraak  volgde  op 24 maart  1999.

203 Inmiddels bevat Part 52 CPR. na de 33' update (in werking getreden op 6
oktober 2003) in rule 52.17 een regeling voor de heropening van definitief afgehandel-
de apptlzaken. waarin de criteria van TAYLOR V. LAWRENCE zijn gecodificeerd. De
Court of Appeal en de High Court kunnen een onherroepelijk afgedane appazaak
heropenen indien (a) zulks noodzakelijk is ter voorkoming van 'real injustice', (b)
het betreft buitengewone omstandigheden die zulks rechtvaardigen en (c) er geen
alternatief is. Ten aanzien van het laatste criterium had de Court of Appeal overwogen
dat een apptl op de House of Lords geen alternatief is omdat de House of Lords als
Jinal court c,f appeal een andere positie inneemt dan de Court of Appeal als inter-

mediate court of appeal. hetgeen, in de woorden van Lord Woolf. impliceert dat er
ook andere maatstaven worden aangelegd bij het verlenen van verlof voor hoger
beroep. Deze regel ziet alleen op de heropening van appblzaken. Waar het gaat om
vonnissen in eerste aanleg is er een wat minder hoge drempel, zij het dat het nog
steeds moet gaan oin bijzondere omstandigheden. 166 Indien er evenwel sterke aanwij-
zingen zijn dat het vonnis is verkregen met onoirbare middelen en er aldus 'substantial
injustice' dreigt, dan moet het finality-beginsel wijken. Zoals Lord Atkins zei in een

167uitspraak van de Privy Council uit 1933: 'Finality is a good thing. justice is better'.
Welke van de twee mogelijkheden (apptl dan wel een nieuwe procedure in eerste

aanleg) in een concrete situatie de aangewezen weg is, hangt onder meer af van de
vraag of het bewijsmateriaal dat de onregelmatigheid in de rechtsgang moet aantonen.
sterk omstreden is. Is dat het geval. dan verdient een nieuwe procedure de voorkeur
omdat alsdan feitelijke kwesties de boventoon zullen voeren. Is het nieuwe materiaal
op zichzelf onomstreden, dan is ook appal mogelijk. In het algemeen heeft echter
een re-trial de voorkeur. zeker wanneer het er naar uitziet dat substantiele gedeelten
van de rechtsstrijd opnieuw moeten worden behandeld.

204    In zeer bijzondere gevallen is het ook mogelijk een nieuwe procedure te begin-
nen indien nieuw, belangrijk bewijsmateriaal wordt gevonden. Daarvoor bestaat geen
wettelijke regeling. 'What the plaintiff must show is that the new evidence is such
'that, if given, it would probably have an important influence on the result of the case,
though  it  need  not be decisive':  see  Ladd v Marshall', aldus Lord Hutton  en  Lord
Millet (in een dissenting opinion) in een uitspraak (beter gezegd: een 'humble advise
to Her Majesty' van their Lordships) van de Privy Council betreffende een uitspraak

166 In zaak COUWENBERGH V. VAI.KOVA [2004] EWCA Civ 676 werd met toepassing van de L.ADD
v. MARSHALL regels een re-trial gelast omdat er serieuze aanwijzingen waren dat Edn van partijen
fraude had gepleegd:  'We are very strongly of the view that if there is a risk that a fraud has been
perpetrated  on the court, the court should whenever possible allow the truth  to  come  out'.

167 Geciteerd in BLEEP 2000 COMPUTERS v. MOHAMMED. [1998] EWCA Civ 1550 (Bailii). waarin
eveneens een re-trial werd bevolen wegens vermoedelijke meineed door Edn van partijen.
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van de Court of Appeal in Nieuw-Zeeland.' R  Het ging daarbij  om een procedure
tegen een patholoog wegens onzorgvuldig handelen. bestaande in het meerdere malen
missen van de juiste diagnose van kanker bij /dn patient. De rechter oordeelde dat
de arts weliswaar nalatig had gehandeld. maar dat zi.in gedrag net niet nalatig genoeg
was om te voldoen aan de in Nieuw Zeeland geldende maatstaf voor het toekennen

IM
van exemplary dainages. Na dit vonnis werd (naar aanleiding van de publiciteit
die deze procedure had gekregen) bekend dat de betrokken arts in tientallen andere
zaken eveneens een verkeerde diagnose had gesteld. Anders dan de Nieuw-Zeelandse
Court of Appeal, oordeelde de Privy Council dat deze nieuwe gegevens, indien
bewezen, het toekennen van deze vorm van schadevergoeding wel zouden kunnen

rechtvaardigen en dat zulks voldoende was voor een nieuwe procedure. Het Nieuw
Zeelandse vonnis werd vernietigd en de beslissing van de eerste rechter tot het gelasten
van een re-trial in ere hersteld.

4.10 Het Amerikaanse appalrecht

205   Vooropgesteld moet worden dat er in de Verenigde Staten niet ddn, duidelijk
omlijnd procesrecht bestaat. Iedere staat is tot op zekere hoogte autonoom bij de

inrichting van zijn rechtsbestel. Naast de rechtsstelsels van de staten is er ook nog
eens het federale systeem. In hoofdlijnen komen deze stelsels echter wel met elkaar
overeen. In het hierna volgende wordt de nadruk gelegd op het federale rechtssysteem,
hoewel ik hier en daar ook zal verwijzen naar de rechtspleging in diverse staten.

4.10.1 Inteiding

206   De eeuwenoude Engelse traditie van proceeding in error van de common law
heeft ook in de voormalige Britse kolonien wortel geschoten. echter niet zonder
strijd.17<   Vddr de onafhankelijkheid  in  1776  was  er  in de Amerikaanse kolonien

nauwelijks een apptlsysteem. Partijen konden hun beklag doen over een rechterlijke
uitspraak bij de gouverneur. In belangrijke aangelegenheden kon het geschil worden

voorgelegd aan de Privy Council in London. Na de Onafhankelijkheidsverklaring
bezaten de nieuwe staten een grote mate van zelfstandigheid. Een enkele staat. zoals

Louisiana, prefereerde de door de Franse kolonisator gerntroduceerde civil law, dat
ook een apptl als integrale herkansing impliceerde, maar de meeste staten hielden
vast aan het Engelse rechtssysteem van common law (met de zeer beperkte proceeding

168 A. v. BoTRII.I.. [2002] UKPC 44 (Bailii-website). In 2003 heeft Nieuw-Zeeland overigens de

api*Irechtsmacht van de Privy Council afgeschaft.
169 De Engelse variant van de uit de Verenigde Staten bekende pimitii'e damages.

17(} E.R. Sunderland 1930. p. 494. M.S. Bilder 1996-1997.
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in error als rechtsvoorziening) en equity (met het ruimhartiger appeal for equity).
171

In de negentiende eeuw is wel gepoogd deze toetsingsbevoegdheid ten aanzien van
de feiten te verruimen, maar de behoudende opvattingen van de appBlcolleges stonden

daaraan in de weg.

207      Zo had de federale wetgever bepaald dat federale gerechten in Louisiana de daar bestaande

praktijk (van de - Franse - civil law-rechtspleging, zonder jury en met integrale herkansing
in hoger beroep) mochten overnemen. De US Supreme Court weigerde evenwel zaken uit
Louisiana in behandeling te nemen indien van hem verlangd zou worden dat men ook de
feitelijke vaststellingen zou moeten beoordelen. Zulks zou gevaarlijk zijn voor het recht op
jury-rechtspraak en subversief voor de publieke vrijheden. Inmiddels wordt ook in Louisiana
de hierna te bespreken clearly erroneous ru/e gehanteerd om de toetsing van feitelijke vaststellin-
gen in eerste aanleg te beperken, hoewel de Grondwet van Louisiana nog steeds bepaalt dat
het api)81 betrekking heeft op de feiten en de rechtstoepassing. In een aantal staten werd in de
negentiende eeuw wetgeving aangenomen die partijen de bevoegdheid gaf ook tegen feitelijke
vaststellingen te ageren in zaken die zonder een jury waren berecht. De Supreme Courts van
die staten waren echter zeer terughoudend en sommige weigerden zelfs - tegen de letter van
de wet - om zich bezig te houden met de feiten. Een dergelijke toetsingsbevoegdheid 'was
inconsistent with a sound system of jurisprudence and was dangerous to the administration of
justice'.  In het begin  van de twintigste eeuw, ruimschoots  na de Judicature Acts van  1873 en
1875 in Engeland, begon het tij enigszins te keren en werd de review-bevoegdheid in een aantal
staten verruimd ingeval berechting zonder jury had plaatsgevonden. Op federaal niveau172

werd  tot  1938  de  procedure van writ of error gevolgd.

Aanvankelijk bestond het federale rechtsbestel uit twee niveau's: de District Courts
in eerste aanleg en de Supreme Court als appdlrechter. Om de Supreme Court te
ontlasten, werd in  1891 een tussenlaag gecreeerd. Het land werd verdeeld in Circuits
en aan het hoofd van ieder ressort stond een Court of Appeals. Dit is een zogeheten
intermediate appellate court. 173

4.10.2  Vertof in het Amerikaanse procesreclit

208   Hoewel er veel overeenkomsten zijn tussen het Amerikaanse en het Engelse

rechtssysteem, zeker waar het gaat om het hoger beroep, kent het Amerikaanse stelsel

niet een verlofvereiste. Het hoger beroep is as of right indien de wet die mogelijkheid
openstelt.'74 Daar staat tegenover dat in Engeland, indien de mogelijkheid van appal

171  Hoewel ook wel werd gepleit voor een volledig app21 als in de civil law-stelsels. De discussie spitste
zich evenwel toe op de vraag of federale rechters bevoegd waren handelingen van de staten te toetsen.
Zie J.T. Hood 1968-1969. Alleen Georgia heeft een tijd lang na de onafhankelijkheid tot 1846 bewust
afgezien van de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen een rechterlijke uitspraak: zie
J.P. Lamar 1924.

172 E.R. Sunderland 1930, p. 499 ev.
173  Zie  over deze reorganisatie  H.  Budd  1893.
174 R.J. Martineau 1990. p. 240. Dit geldt overigens niet voor de Supreme Court. De ingang bij deze

laatste appllrechter is sinds het begin van de twintigste eeuw te allen tijde gebonden aan verlof:
het certiorari-systeem. Zie hierover nader A.M.I. van der Does 1990.
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bestaat, dat rechtsmiddel in beginsel ook tussentijds kan worden aangewend tegen

interlocutory orders. waar in de Verenigde Staten veelal definal judgment rule wordt
gehanteerd: hoger beroep staat in beginsel alleen open tegen beslissingen die het
geschil tussen partijen definitief beslechten, die een einde maken aan de instantie (28
U.S.C. 1291). Die regel wordt gehanteerd om misbruik van tussentijds app61 als ver-

tragingstactiek te blokkeren en om versnippering van de procedure (piecemeal review)
te voorkomen. Uitzonderingen worden alleen gemaakt voor interlocutory beslissingen
betreffende een voorlopige voorziening of indien een tussenbeslissing een rechtsvraag
betreft die van doorslaggevende invloed kan zijn op de eindbeslissing en uitstel van

het  apptl  (6dn van) partijen schade kan berokkenen."  In dat geval  kan de Court
of Appeals verlof verlenen voor tussentijds appal (28 U.S.C. 1292).176 Overigens
kunnen deze beperkingen in de appellabiliteit van eerste aanlegbeslissingen worden
gemitigeerd doordat aan de appllrechter ook originaire jurisdictie wordt toegekend
teneinde controle te kunnen uitoefenen over de lagere rechtspleging door middel van
de - uit de oude Engelse common law-praktijk afkomstige - writ of certiorari, writ
of prohibition en writ of mandamus. Hoewel tegenwoordig het starre systeem177

van de proceeding in error nergens meer wordt toegepast, zijn er nog steeds belangrij-

ke residuen aanwezig. Aan de hand van drie deelonderwerpen, die nauw samenhangen,
zal ik de ontwikkelingen in kaart brengen, namelijk de reikwijdte van de toetsing in

appb/. de preservation rule en het probleem van de updating   of facts.

4.11 Toetsing door de Amerikaanse app81rechter

209 In vergelijking met Engeland spelen in de Amerikaanse apptlpraktijk enkele

aspecten in het bijzonder een rol. Ten eerste het feit dat in de Verenigde Staten op
veel grotere schaal, ook in civiele zaken, gebruik wordt gemaakt van trial by jun'.
en ten tweede is daar de Amerikaanse Constitutie, die een zeer belangrijke plaats in
de rechtspleging inneemt.

4.11.1   De jury-rechtspraak

210   Berechting door een jury wordt in de Verenigde Staten gezien als een onver-
vreemdbaar en fundamenteel recht, het summum van democratie in de rechtspleging
en de ultieme waarborg tegen machtsmisbruik door de overheid. 178 Het 7'h Amend-

ment bepaalt: 'In Suits at common law... the right of trial by jury shall be preserved,

175  Dat is in grote lijnen dezelfde uitzondering die in het Romeins recht werd gehanteerd en is overgeno-
men in het Middeleeuwse continentale procesrecht.

176 R.J. Martineau 1990. p. 33: D.J. Meador & J.S. Bernstein 1994, p. 45 ev; D.J. Meador & M.
Rosenberg 1994, p. 50 ev.

177 Zie T.R. Gunn 2003.
178  L. Sarpy 1961; J.T. Hood 1967: S. Landsman 2001: P. Kirgis 2003. In de Declaration of Independ-

ence wordt het feit dat de Britse koning herhaaldelijk poogde de jury-rechtspraak te frustreren,
genoemd als Wn van de voorbeelden van het Britse machtsmisbuik dat leidde tot de onafhankelijk-
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and no fact tried by a jury, shall be otherwise re-examined in any Court of the United
States. than according to the rules of the common law. Beslissingen van de jury

,179

waren aanvankelijk nagenoeg onaantastbaar voor de api,elrechter indien zij steunden
i XI)op enig bewijsmiddel, hoe gering dan ook. Alleen indien de rechter onjuiste in-

structies had gegeven over de toepassing van de relevante rechtsnormen, kon die
instructie worden vernietigd en was een nieuwe procedure meestal aangewezen
voorzover die verkeerde instructie van invloed was geweest op de uitspraak van de
jury. Slechts de trial-judge had de bevoegdheid om in uitzonderlijke gevallen een
oordeel van de jury te passeren indien de beslissing 'is against the clear weight of
the evidence'. Hij  kon dan een nieuw behandeling gelasten met een nieuwe jury.  De
appelrechter werd deze bevoegdheid lange tijd ontzegd, getuige een uitspraak van
de Supreme Court uit 1838.181

Datzelfde gold voor bijv. de vaststelling van schadevergoeding door de jury. Dit
werd lange tijd gezien als een feitelijke kwestie en daarmee goeddeels onaantastbaar
in appal, tenzij de rechter aanwijsbare fouten had gemaakt bij de instructie van de
jury over de rechtstoepassing. Uitsluitend de trial-judge had de bevoegdheid om een
door de jury toegekende schadevergoeding te matigen indien deze excessief was.
ingegeven door 'passion and prejudice', zoals  het  soms werd geformuleerd. Echter.
ook de vraag of de rechter in eerste aanleg van deze bevoegdheid al dan niet terecht
gebruik had gemaakt was traditioneel aan hem voorbehouden en aan het oordeel van
de appelrechter  onttrokken.142 Toen het  in 1865 mogelijk werd afstand  te  doen  van
het recht op trial byjury werd dezelfde maatstaf toegepast voor de feitelijke vaststellin-
gen door de rechter omdat deze alsdan de functies van rechter en jury in zich verenig-                         
de. Voor equity-procedures was er geen wettelijke maatstaf, mede omdat in equity
geen jury's werden gebruikt. Hier werd meestal het traditionele Engelse model gebruikt
van appeal in equity.

211       In de jaren dertig van de twintigste eeuw werd gewerkt aan een uniform federaal
wetboek voor de civiele procedure, dat onder meer beoogde de common law en equity-
procedures samen te voegen. net als vijftig jaar daarv66r in Engeland was gebeurd.
Edn van de discussiepunten was de toetsingsmaatstaf voor het hoger beroep in zaken
die waren berecht zonder een jury. Ook hier werd. net als in Engeland, formeel
afscheid genomen van de proceeding in error als hogere voorziening en kwam er            
een algemene appelregeling, maar de uitwerking deed in veel opzichten denken aan
de oude common law remedie, zoals een zeer beperkte feitelijke toetsing; in beginsel

heidsverklaring. Zie de website van de National Archives voor de tekst van historische documenten:
<www.archives.gov>.

179 Deze grondwetsbepaling geldt alleen voor het federale rechtssysteem en niet voor de Staten: BARRON
v. BALTIMORE, 32 U.S. 243 (1833).

180 UNITED STATES V. JOHNSON, 327 U.S. 106 (1945).
181 UNITED STATES v. LAUB. 37 U.S. 1 (1838).
182  UNI'rED STATES V. SOCONY-VACUUM OIL CO. 310 U.S.  150 (1940) (p 247-248).
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staan de feitelijke vaststellingen vast. tenzij ze duidelijk onjuist zijn. Rule 52 (a)
Federal Rules of Civil Procedure: Ixi

'(a) In all actions tried upon the facts without a jury or with an advisory jury, the court

shall   find the facts specially and state separately its conclusions  of law thereon  ( . . . ) .

Findings of fact, whether based on oral or documentary evidence, shall not be set aside

unless clearly erroneous, and due regard shall be given to the opportunity of the trial court

to judge the credibility of the witnesses.'

212   Edn van de redenen voor deze beperkte toetsingsmaatstaf was de vrees dat de
legitimiteit en het aanzien van de trial-court te zeer geweld zouden worden aangedaan
indien de apI*lproce(lure zou neerkomen om een herhaling van het proces. Een
feitelijke vaststelling werd geacht clearly erroneous te zijn 'when although there is
evidence to support it, the reviewing court on the entire evidence is left with the
definite  and firm conviction  that a mistake  has been committed'. Wat betreftIM4

beslissingen van de jury kreeg de apI,Blrechter gaandeweg de bevoegdheid die ook
de trial-judge al had: een jury-beslissing kon worden vernietigd indien deze niet
berustte op 'substantial evidence' of indien de beslissing is 'against the clear weight
of the evidence', een zwaardere maatstaf dan die welke wordt gehanteerd voor beslis-

singen van de rechter.
De clearly erroneoits rule geldt naar de tekst niet alleen voor feitenvaststellingen

op basis van getuigenverklaringen. maar ook voor die op basis van geschriften of ander

bewijsmateriaal.IR'  Het geldt bovendien  ook voor logisch beredeneerbare. feitelijke
gevolgtrekkingen uit vaststaande feiten. Vanzelfsprekend is dat niet. Wanneer het gaat
om schriftelijk bewijsmateriaal verkeert de apptlrechter niet per sd in een slechtere
positie dan de eerste rechter om dat materiaal te waarderen. Een beperking van de
terughoudende toetsing in apptl tot de waardering van getuigenverklaringen zou echter
niet stroken met de traditionele common law opvattingen over het hoger beroep. De

verklaring voor de regel wordt niet langer - uitsluitend - gezocht in het feit dat de
jury of de rechter de getuigen heeft gezien en gehoord. Er wordt nu een andere

rechtvaardiging gevonden in de proces-economie.

'The rationale for deference to the original finder of fact is not limited to the superiority
of the trial judge' s position to make determinations of credibility. The trial judge's major
role is the determination of fact, and with experience in fulfilling that role comes expertise.
Duplication of the trial judge's efforts in the court of appeals would very likely contribute

only negligibly to the accuracy of fact determination at a huge cost in diversion of judicial
resources. In addition, the parties to a case on appeal have already been forced to concentra-

183  <www.uscourts.gov> en <http://aloe.csv.warwick.ac.uk/uscode/> dat een mirrorsite is van <http://
www.law.cornell.edu>. Laatstgenoemde site biedt ook toegang tot de jurisprudentie van o.m. de

Supreme Court en andere gerechten en bevat vele links.
184 UNITED STATES V. UNITED ST.ATES GYPSUM CO. 333 U.S. 364 ( 1948).

185  Sommige appdlcolleges. zoals de Wisconsin Supreme Court. hebbeneen uitzondering opde clearly
errone(jus regel geformuleerd voor schriftelijk bewijsmateriaal: T. Kane & K.M. Long 1993-1994
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te their energies and resources on persuading the trial judge that their account of the facts
is the correct one; requiring them to persuade three more judges at the appellate level is
requiring too much. As the Court has stated in a different context, the trial on the merits
should be  'the main event' ( . . . ) rather than a 'tryout on the road'.  ( . . . ) For these reasons.
review of factual findings under the clearly erroneous standard - with its deference to the

·1*6trier of fact - is the rule, not the exception.

213 De opvatting dat er een onderscheid zou moeten worden gemaakt tussen vaststel-
lingen op grond van getuigenverklaringen en die op grond van ander - schriftelijk -
bewijsmateriaal werd dan ook uitdrukkelijk verworpen.

Dat is nog steeds de 'praktijk in theorie'. De praktische realiteit is evenwel aan
het verschuiven. Sedert ruwweg de tweede helft van de twintigste eeuw hebben de
apptlrechters zich steeds meer losgemaakt van deze traditionele beperkingen. In een
befaamd artikel   uit 1957 breekt Wright   de   staf over uitspraken van apptlrechters
waarbij - over het hoofd van de trial-judge - toezicht werd uitgeoefend op jury-
uitspraken omdat deze niet overeenstemden met het bewijsmateriaal of omdat de toe-
gekende schadevergoeding excessief was, en dat in weerwil van het 7" Amend-
ment:87 Hij verklaart dit door de bezorgdheid over de almaar toenemende omvang
van de schadevergoedingen, die een gevaarlijke impact kunnen hebben op de samen-
leving. Daarnaast signaleert hij een tendens bij app81rechters om buitengewone voorzie-
ningen als writ of mandamus en writ of prohibition aan te grijpen teneinde allerlei
pre-trial beslissingen (vergelijkbaar met onze rolbeschikkingen of oude preparatoire
vonnissen) te beoordelen, met voorbijgaan aan de final judgment rule, die bepaalt
dat een apptl alleen kan worden ingesteld tegen eindvonnissen. Zijns inziens is dit
ten onrechte, met name omdat juist apptlcolleges zich dienen te richten op de rechts-
ontwikkeling en rechtseenheid en hun primaire taak niet is 'to do justice in each case'.
Bovendien zal het toenemende 'activisme' van de app8lrechters een enorme toename
van het aantal appdllen tot gevolg hebben. 188

214    Wright zal zich verbaasd hebben over de ontwikkelingen die sedert het verschij-
nen van zijn artikel hebben plaatsgevonden. In de jaren daarna werd in de rechtspraak
het wettelijke criterium telkens opnieuw inhoud gegeven (wat meestal neerkwam op
een ruimere formulering) en werd het toepassingsgebied steeds verder ingeperkt (de
regel had bij nader inzien geen betrekking op schriftelijk bewijsmateriaal en op
gevolgtrekkingen uit vaststaande feiten, of toch weer well X9). Nangle concludeert
dat een toenemend aantal beslissingen van apptlrechters in de richting gaat van een
beperking van rule 52 (a) FRCP tot de kwestie van conflicterende getuigenverklarin-
gen, waarbij de laatste zinsnede van deze wetsbepaling ('due regard shall begiven ...')

186 ANDERSON V. BESSEMER CITY 470 U.S. 564 (1985). herhaald in ICICLE SEAFOODS V. WORTHINGTON
475 U.S. 709 (1986).

187 C.A. Wright 1957.
188  Voor een reactie  op dit artikel,  zie P.D. Carrington  1969.
189  Zie bijv.  R.L.  Byer  1987.  waar een onderscheid wordt gemaakt tussen basic facts, inferred facts

en ultimate facts.
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wordt gezien als een nadere uitwerking en inperking van de algemene regel ('Findings
of f a c t. . . ' ) . Alleen wanneer het aankomt  op de geloofwaardigheid van getuigen
prevaleert het oordeel van de trial-court. In andere gevallen denken de app8lrechters
het bewijs net zo goed te kunnen wegen en waarderen als de eerste rechter, zo is de
bezorgde conclusie. Dat leidt volgens Nangle tot de, door Wright in 1957 reeds
voorspelde teloorgang van het aanzien van de eerste aanleg: 'Many argue that public
esteem of our trial courts  is at its lowest point in history.  ( . . . ) the formemost reason
is the increasingly cavalier attitude of appellate courts in reversing trial courts deci-

. 1.1sions . Uiteraard heeft dat ook geleid tot een grote toename van het aantal appdllen
teneinde op die manier 'two bites of the apple' te krijgen. Met enige regelmaat wordt
in de literatuur ervoor gepleit om de clearly erroneous-regel maar helemaal af te
schaffen en de apptlrechter de bevoegdheid te geven de feiten van de zaak opnieuw
te onderzoeken wanneer hij daarvoor aanleiding ziet. 1<)1

Dat Nangle wellicht meer gelijk heeft gekregen dan hij vermoedde. blijkt ook
wel uit het gegeven dat de app2lrechter tegenwoordig in bijzondere omstandigheden
de bevoegdheid heeft om over het hoofd van de trial-judge heen een jury-oordeel te
ecarteren omdat de door 6/n partij naar voren gebrachte deskundigen (wier verklarin-

gen de jury was gevolgd) volstrekt ongeloofwaardig waren. De apI*lrechter kan in
een dergelijke situatie een nieuwe behandeling met een nieuwe jury gelasten, maar
kan ook de eerste rechter gelasten een bepaald vonnis te wijzen (judgnient as a matter
of La,v, vroeger ook wel judgment notwithstanding the verdict genoemd).   In een192      .,

van de door Ragazzo besproken zaken zag de Supreme Court, nadat de Court of
Appeals de in eerste aanleg afgelegde deskundigenverklaringen - terecht - as 'blatant
speculation' had aangemerkt, geen reden om een nieuwe behandeling te gelasten omdat
de eisende partij een redelijke kans had gehad haar stellingen te bewijzen, ook al werd

de overtuigingskracht van haar deskundigen eerst in appdlin twijfel getrokken. Omdat
men geacht wordt te weten aan welke - strenge - eisen een deskundige dient te
voldoen om geloofwaardig te zijn, wordt iedere partij verondersteld tijdens de trial
terstond met de best mogelijke deskundige voor de dag te komen en niet pas nadat

193de eerste deskundige heeft gefaald.   Er is in dit opzicht dus geen mogelijkheid
voor herkansing.

190 J.F. Nangle 1981. p. 426.
191 G.W. Hardy  1961. E.R. Sunderland  1930: 'It would probably  not be an exaggeration to say that

the United States as a whole has the least efficient system of judicial review to be found among

civilized people  in the world today'. De continentale apptlstelsels noemt  hij  ' far superior' vanwege

de nieuwe behandeling in volle omvang.
192 Rule 50 FRCP. Judgment is het vonnis van de rechter. verdict is de beslissing van de jury. Zie over

dit verschijnsel nader R.A. Ragazzo 2001.
193  WEISGRAM \. MARLEY C(). 528 U.S. 440 (2000). De houding ten opzichte van de geloofwaardigheid

van deskundigen is illustratief voor de toenemende controle van de (appal)rechter op de procedure.

Werd lange tijd gezegd dat het aan de jury is om de betrouwbaarheid en deskundigheid van een
expert in te schatten (de wederpartij moet dan maar een andere deskundige laten getuigen). de laatste

decennia dient de rechter zich ervan te overtuigen dat de deskundigenverklaring is gebaseerd op

onderzoek dat voldoet aan de wetenschappelijke maatstaven. Zie hierover nader M.H. Gottesman

1998.
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215   Naast al deze onduidelijkheden over de concrete invulling van de wettelijke
dan wei jurisprudentiele maatstaf voor de toetsing van de verschillende beslissingen
die de trial court neemt, is er ook nog de kwestie van het onderscheid tussen feit en
recht, waarmee vrijwel ieder rechtssysteem te kampen heeft. Het belang van het
onderscheid is evident: feiten worden zeer terughoudend getoetst met een grote mate
van respect voor de eerste rechter, de uitleg en toepassing van het recht ligt in volle
omvang voor aan de appalrechter. Ook hier is in de loop der jaren een verschuiving
opgetreden in die zin dat steeds meer beslissingen die vroeger werden aangemerkt
als feitelijk van aard (en daarmee buiten het bereik van de apptlrechter) nu worden
gezien als juridisch of. op z' n minst, gemengd van aard zodat de apI)8lrechter daarop
aanzienlijk meer invloed kan uitoefenen. Sommige schrijvers met een wat cynische
inslag constateren dat de vragen die de apptlrechter liever aan de trial court overlaat
dus feitelijk zijn en dat de kwesties die hij zelf, zonder enige gebondenheid aan de
rechter in eerste aanleg. wil beoordelen dils juridisch zijn. 194

216   Zijn de categorieen feit en recht ieder voor zich al niet vast omlijnd, helemaal
onzeker wordt het wanneer er sprake is van een gemengde beslissing met zowel
feitelijke als juridische componenten. De Amerikaanse doctrine spreekt dan van mixed
questions  of /ait· and.fact: 'questions in which the historical facts are admitted  or
established, the rule of law is undisputed. and the issue is whether the facts satisfy
the statutory standard, or to put it another way. whether the rule of law as applied
to the established facts  is  or  is not violated'.' '  Het gaat daarbij, kort gezegd. om
de feitelijke invulling van een rechtsnorm. Er lijkt sprake te zijn van een soort richtin-
genstrijd tussen de verschillende apptlcolleges over de vraag welke toetsingsmaatstaf
hier moet warden aangelegd: het criterium dat ziet op feitelijke beslissingen (clearly
erroneous) of het criterium voor juridische beslissingen (de noro review) of iets

daartussenin. 196

217 Discretionaire rechterlijke beslissingen worden eveneens terughoudend beoor-
deeld; alleen indien er sprake is van willekeur (abuse of discretion). dat wi\ zeggen
relevante factoren zijn niet meegenomen of irrelevante factoren hebben de doorslag
gegeven of er een evident onjuiste belangenafweging gemaakt is. wordt die beslissing
vernietigd. Hier overheerst de opvatting dat de apptlrechter het niet altijd beter moet
willen weten dan de eerste rechter: deze was immers. anders dan de appelrechter,
aanwezig  'in de loopgraven'  van het proces  en hij 'smelled the smoke of battle'.147
Als geen ander heeft hij een beeld van de concrete omstandigheden, de gebeurtenissen
in de rechtszaal, het gedrag van de betrokkenen. Dat moet in beginsel worden geres-
pecteerd.

194 P.D. Carrington 1969. p. 518.
195 PULLMAN-STANDARD V. SWINT. 456 U.S. 273 (1982), nr 19.
196 Zie E.T. Lee 1990.
197  M.  Rosenberg   1970.  p.  664.
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Beslissingen van juridische aard worden uiteraard volledig getoetst. Hier heeft
de  appelrechter alle vrijheid de beslissing  van de trial-judge te substitueren."A  Op
dit punt neemt de appelrechter ook de vrijheid om. desnoods buiten de door partijen
aangedragen stellingen en argumenten om. de rechtsgronden aan te vullen. de wet
of eerdere precedenten te analyseren etc., zolang men maar blijft binnen de grenzen
van de door partijen gepresenteerde feiten en ter berechting voorgedragen geschilpun-
ten. 199

4.1 1.2    De  Amerikaanse  Grondwet

218 Zoals gezegd. is de tweede factor die de Amerikaanse procesrechtpraktijk
onderscheidt van de Engelse. de Amerikaanse Grondwet.1<MI Met name vanaf de jaren
zestig van de vorige eeuw is de Constitution een inspiratiebron die heeft geleid tot
talrijke ingrijpende hervormingen, zowel op processueel gebied als op materieelrechte-
lijk gebied, wellicht te vergelijken met de invloed die het EVRM bij ons heeft. Een
voorbeeld is de praktijk van het aansprakelijkheidsrecht en met name de daarbij
toegekende schadevergoedingen. Het vaststellen van schadevergoedingen is van ouds-
her een taak van de jury en viel daarmee buiten het bereik van de apptlrechter. Alleen
indien de schadevergoeding excessief is kon (aanvankelijk slechts de trial-judge. later
ook) de apptlrechter ingrijpen. Tegenwoordig wordt een onderscheid gemaakt tussen
de verschillende soorten schadevergoedingen.1 Enerzijds de compensatory  damages.
die betrekking heeft op de werkelijk geleden schade. Dat is in hoge mate een feitelijke
beslissing en daarmee goeddeels onttrokken aan een uitgebreide toetsing. De beslissing
inzake toekenning van punitive damages daarentegen is een oordeel over de verwerpe-
lijkheid van de handelingen van gedaagde en bedoeld om te bestraffen en herhaling
in de toekomst te voorkomen, zodat deze civielrechtelijke remedie een strafrechtelijke
component bevat. Dat brengt deze kwestie sinds kort via de due process clmise in
het 14'h Amendment onder het bereik  van het verbod op 'excessive fines and cruel
and unusual punishment' van het 8'h Amendment. De vraag of een civielrechtelijke
boete excessief is, is daarmee een grondwettelijke aangelegenheid geworden en vatbaar
voor de novo review.Itll Via de redenering dat het daarbij eerder gaat om een rechts-

vraag dan om een feitelijke aangelegenheid, wordt de beperking van het 7"' Amend-
ment buiten de deur gehouden.

219 Het verschijnsel is evenwel breder dan alleen bij schadevergoeding. Waar in
de constitutie gegarandeerde grondrechten in het geding zijn, wordt steeds meer een
uitzondering aanvaard op de terughoudende toetsing in hoger beroep via de clearly

198 R.J. Martineau  1990, p. 35: R.C. Lawson 2001.
199 A.D. Vestall 1958. p. 480 ev.
200 Voor een overzicht van de belangrijkste opvattingen over de constitutionele rol van de Supreme

Court. zie L.V. Sunderland 1985.
201 J.C. Lopez 1997.
202 Co(,i'Kit INDUSTRIES INC. v. LF..ATHERMAN T(x)1. GROL:p IN<·, 532 U.S. 424 (2001). Zie o.m. P.S.

Karlan 2002.
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erroneous nile. In een aantal gevallen kan in dergelijke gevallen zelfs de feitenvast-
stelling door de jury volledig worden overgedaan door de appllrechter.  De api,Blrechter
is dan gehouden tot een independent review van de zaak, dat wil zeggen dat hij zich
op basis van het voorliggende materiaal zelf, los van de bevindingen van de eerste
aanleg, een oordeel dient te vormen, ook over de feiten. Dit wordt ook wei de constitu-

tional fact doctrine genoemd:  'IT]his Court will review the finding of facts by a State
court ... where a conclusion of law as to a Federal right and a finding of fact are so
intermingled as to make it necessary. in order to pass upon the Federal question, to
analyze the facts en 'In addition, the legal rules for probable cause and reasonable, 21).3

suspicion acquire content only through application. Independent review is therefore
necessary if appellate courts are to maintain control of, and to clarify the legal prin-
ciples

. 2()1

220 Dat neemt overigens niet weg dat de Amerikaanse apptlrechter nooit en te
nimmer zelf getuigen zal horen. Edn citaat geeft in een notendop de verhouding tussen
de normale toetsing en de independent review weer:

'Our standard of review must be faithful to both Rule 52(a) and the rule of independent
review applied in New York Times  Co v.  Sullivan. The conflict between the two rules is
in some respects more apparent than real. The New York Times rule emphasizes the need
for an appellate court to make an independent examination of the entire record; Rule 52(a)
never forbids such an examination, and indeed our seminal decision on the Rule expressly
contemplated a review of the entire record, stating that a 'finding is 'clearly erroneous'
when although there is evidence to support it, the reviewing court on the entire evidence
is  left  with  the  definite  and firm conviction  that a mistake  has been committed.'  ( . . . )
Moreover, Rule 52(a) commands that 'due regard' shall be given to the trial judge's
opportunity to observe the demeanor of the witnesses, the constititionally based rule of
independent review permits this opportunity  to be given  its  due.  ( . . . )

The requirement that special deference be given to a trial judge's credibility determina-
tions is itself a recognition of the broader proposition that the presumption of correctness
that attaches to factual findings is stronger in some cases than in others. The same 'clearly
erroneous standard' applies to findings based on documentary evidence as to those based
entirely on oral testimony. ( . . . ) but the presumption has lesser force in the former situation
than in the latter. Similarly, the standard does not change as the trial becomes longer and
more complex, but the likelihood that the appellate court will rely on the presumption tends
to increase when trial judges have lived with the controversy for weeks or months instead
ofjust a few hours. One might therefore assume that the cases in which the appellate courts

203  New York TIMES V. SUI.1.IVAN, 376 U.S. 254 (1964) over de freedom of speech, waar het met name
draaide om de vraag of beledigende uitlatingen waren gedaan met boos opzet. Sommige schrijvers
suggereren dat de Supreme Court met name in een appel tegen een uitspraak van een State court
actiever wordt uit wantrouwen tegen deze statelijke rechtspleging. vooral wanneer het gaat om politiek
getinte zaken.  Zie o.m E.T.  Lee  1990. p.  278.

204  ORNELAS  V.  UNITED  STATES.  517  U.S.  690  (1996). een strafzaak  waar de vraag  aan  de  orde  was
of in een concrete situatie de omstandigheden voldoende redengevend waren voor politie-agenten
om een auto te doorzoeken naar drugs. In gelijke zin HURLEY V. IRISH-AMERICAN GAY. LESBI.AN
AND BISEXUAL GROUP OF BOSTON, 515 U.S. 557 (1995).
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have a duty to exercise independant review are merely those in which the presumption
that the trial court's ruling is correct, is particularly weak. The difference between the two
rules, however, is much more than a mere matter of degree. For the rule of independent
review assigns to judges a constitutional responsibility that cannot be delegated to the trier
of fact, whether the factfinding function be performed in the particular case by a jury or

, 21 5by a trial judge.

221     Al  met  al  is de toetsingsmaatstaf in  de  loop  van de laatste decennia steeds

ondoorzichtiger geworden. Feitelijke beslissingen van de jury worden getoetst aan
de hand van het clear weight of evidence-criterium, feitelijke beslissingen van de

rechter worden tegen het licht van de clearly erroneous-maatstaf gehouden (de eerste
maatstaf wordt geacht terughoudender te zijn dan de tweede, maar in de praktijk is
die overgang erg vloeiend) en wanneer er sprake is van independent review, is er
eigenlijk geen toetsingsmaatstaf en heeft de appblrechter alle vrijheid om zelf conclu-
sies te verbinden aan het bewijsmateriaal. Dan is er ook nog discussie mogelijk in
welke situaties de independent review-rege\ geldt: in alle gevallen waarin een grond-
wetsbepaling aan de orde is, of alleen bij bepaalde, zeer zwaarwegende grondrech-
ten?ic*

Hoe dat ook zij, feit is onmiskenbaar dat de appdlcolleges de laatste jaren steeds
actiever zijn geworden ten aanzien van de vaststelling en waardering van de feiten.
Ten aanzien van de vaststelling door de trial judge is dat een graduele verschuiving,
maar ten aanzien van de beslissingen van de jury is er welhaast een principiele
ommekeer. Niet langer zijn jury-beslissingen nagenoeg onaantastbaar. De literatuur
is ten aanzien van deze ontwikkeling ernstig verdeeld, voorzover ik kan nagaan.

2(}7

222   Al deze kwesties hangen ten nauwste samen met de instrumentele visie op het
hoger beroep en de taak van de appElrechter, waarover de meningen ook zijn verdeeld.
Stelt men bij de taak van de appdlrechtspleging de uniformering van de rechtspraak
en de rechtsontwikkeling centraal. dan hangt daarmee samen een terughoudende

opstelling ten aanzien van feitelijke kwesties, zoals Wright en Nangle doen. De
apptlrechter dient in voorkomende gevallen algemene rechtsbeginselen te formuleren
die in de toekomst voor soortgelijke casus richtinggevend kunnen zijn. Daarvoor is
een redelijke mate van abstractie noodzakelijk; dergelijke regels en beginselen kunnen

niet verweven zijn met de concrete omstandigheden van het geval. Benadrukt men
dat ook de appblrechter primair gehouden is concrete geschillen tussen partijen te
beslechten en 'to do justice in each case'. dan past daarbij een minder terughoudende

205 BosF. CORP V. CONSUMERS UNION, 466 U.S. 485 (1984) (p 499-500) betreffende een publicatie
over een geluidsinstallatie. waar de vrijheid van meningsuiting een issue was. Cursivering gehand-
haafd.

206 Zie verder A. Hofmann 2001 over de verdere complicaties van deze nieuwe ontwikkelingen. Met
'p/enan'  revieit''  in dit artikel wordt bedoeld de novo rei'ie,i·, een volledige herbeoordeling van de
zaak.

207 Zie voor hevige kritiek op deze en andere recente uitspraken van de Supreme Court D.L. Basset
2001.
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toetsing. Onder meer Carrington en Sunderland benadrukken dat. Een opmerkelijke
samensmelting vindt plaats bij de independent revie,t· inzake constitutionele beslissin-
gen: de appdlrechter is gehouden zelf invulling te geven aan de belangrijke grondwets-
bepalingen om op die manier zo adequaat mogelijk de - constitutionele - rechtsontwik-
keling gestalte te geven en dds is een onafhankelijke. volle toetsing noodzakelijk
zonder dat de apptlrechter gebonden is aan enigerlei beslissing in eerste aanleg.

223   Uit de beschrijving van deze ontwikkelingen ten aanzien van de appdltoetsing
van feiten moet echter niet de conclusie worden getrokken dat in de Verenigde Staten
thans het hoger beroep een volle tweede instantie is geworden. Verre van dat. Nog
steeds is het uitgangspunt dat de feiten worden vastgesteld tijdens de trial. hetzij door
de rechter. hetzij door de jury. Het is vervolgens aan appellant om aan te tonen dat
daarbij ernstige fouten zijn gemaakt en dat dientengevolge de gewraakte beslissing
clearly erroneotts is dan wel against the clear weight of the evidence. De drempe\
blijft hoog, maar is aanzienlijk minder hoog dan, pakweg, vijftig jaar geleden.

4.12 De preservation-rule

224   'Objection. your Honor'. gevolgd door een sonoor rechterlijk 'sustained' dan
wel 'overruled' is schering en inslag in Amerikaanse (en ook Engelse) rechtbankfilms
en advocatenseries. Dat is niet verzonnen door scriptschrijvers die interessant willen
doen, maar uit het dagelijkse (rechts)leven gegrepen. Een belangrijk beginsel in het
anglo-amerikaanse procesrecht. rechtstreeks te herleiden tot de vroegmiddeleeuwse
quasi-strafrechtelijke procedure tegen de rechter, is dat partijen in beginsel aan de
app&irechter geen geschilpunt kunnen voorleggen dat niet ook al in eerste aanleg aan

de orde is gesteld. Dit beginsel wordt in de Verenigde Staten onder de naam presen,a-
tioit rule zelfs strikter gehandhaafd dan in Engeland. De trial-judge is beter dan de
appBlrechter in staat te beoordelen of de jury. alle omstandigheden in aanmerking
genomen, in de gelegenheid is een eerlijk oordeel te geven.2t* Ook deze regel beoogt
uiteindelijk te bevorderen dat het geschil zo mogelijk in ddn instantie wordt beeindigd
en dat de app8lrechter alleen te hulp wordt geroepen indien problemen in eerste aanleg
niet daar kunnen warden opgelost. De regel geeft beide partijen dn de rechter10)

de kans om de diverse mogelijkheden te onderzoeken die de wet biedt om een gerezen
probleem op te lossen. Het geeft bovendien partijen de mogelijkheid te zorgen voor

208 Dat geldt vooral in situaties waarin een advocaat in zijn slotpleidooi 7 mproper remarks' heeft
gemaakt, bijv. beschuldigingen die niet worden ondersteund door het bewijsmateriaal en waartegen
de wederpartij geen bezwaar heeft gemaakt ( 'objection. your Honor!'). Zo bepaalt  Rule 51  FRCP
dat de instructie van de jury door de rechter niet kan worden aangevallen in api:,81 indien tegen die
instructie geen bezwaar is gemaakt vaardat de jury zich terugtrekt om zich te beraden. L.A. Klein
1998.  Zie  ook E. Tagar  1997.

209   Vlg. ons artikel  1065  lid 4 Rv. bepalende  dat de klacht dat het scheidsgerecht de grenzen  van  zijn
opdracht heeft overschreden, niet kan leiden tot vernietiging van het arbitrale vonnis indien die klacht
nier eerst aan de arbiters is voorgelegd. De ratio is dezelfde.
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een voldoende feitelijke onderbouwing van hun stellingen, vergezeld van - zo nodig -
bewijslevering, iets dat in hoger beroep niet kan. De preservation rule is aldus een

regel die onmiddellijk voortvloeit uit de beperkingen van het anglo-amerikaanse appal:
de app2lrechter kan zich alleen bezig houden met de correctie van fouten in de eerste

aanleg en de rechter in eerste aanleg kan alleen fouten maken wanneer er daadwerke-
lijk geschilpuntenl"' ter beslissing aan hem warden voorgelegd Wanneer de appal-
rechter nieuwe geschilpunten behandelt. oefent hij in feite originaire jurisdictie uit
en geen review-jurisdictie. De regel geldt overigens ook in de verhouding tussen een
intermediate appellate court en de supreme court.2" Deze regel vergt grote alertheid
aan de zijde van de advocaten gedurende het proces. Een verzuim bezwaar te maken
En dat bezwaar te laten opnemen in het verslag van de zitting kan later vdigaande
consequenties hebben.11'

225 Uiteraard worden in de praktijk uitzonderingen aanvaard op de regel dat een
partij in api)81 niet kan steunen op een in eerste aanleg niet aangevoerde stelling. Er
is echter nooit een algemeen criterium geformuleerd voor de beantwoording van de
vraag in welke omstandigheden de app8lrechter een stelling die niet aan de eerste
rechter is voorgelegd, in behandeling mag nemen. Een uitzondering is in ieder geval
aan de orde wanneer het gaat om de absolute bevoegdheid van de rechter, evenals
de afgrenzing tussen federale of statelijke jurisdictie. Maar dat zijn kwesties die de
(apptl)rechter toch al ambtshalve dient te onderzoeken. Ook andere kwesties waarbij
de openbare orde in het geding is (bijv. de vraag of een overeenkomst in strijd is met
de wet of de goede zeden), kunnen in appel voor het eerst aan de orde komen. Rechts-

vragen worden beantwoord zonder gebondenheid aan de argumenten van partijen,
mits de grenzen van de rechtsstrijd in acht worden genomen. Daarnaast wordt veelal
een uitzondering aangenomen wanneer er sprake is van eenfundamental error tijdens

de procesgang in eerste aanleg. Dat roept natuurlijk onmiddellijk de vraag op wanneer

er dan wel sprake is van een fundamental error. een uitdrukking die al net zo vaag
is als clearly erroneolis. Martineau verwijst in de titel van zijn verhandeling dan ook
naar het bekende raadseltje: 'where  does an eight-hundred pound gorilla steep?i
waarop het antwoord luidt: 'Anywhere it wants'. De procesrechtelijke vertaling daarvan
is  dan:  'When  will an appellate court consider  a new issue?  Any  time it wants'. 213

226      In een uitspraak uit  1936  werd de opvatting aangehangen  dat er slechts sprake
is van eenflindainental error indien door de fout de fairness, integriteit en het publieke
aanzien van de rechtsgang dreigt te worden aangetast.214 Dit is een publiek belang.

210 Het gaat hier dus. voor alle duidelijkheid. om beslissingen die in de loop van de procedure worden

genomen: moet de getuige een bepaalde vraag beantwoorden. heeft hij verschoningsrecht. moet de
zitting worden aangehouden. moeten bepaalde documenten worden overgelegd etc.

211  R.V. Campbell 1933.
2 1 2 'The preparation o f. . . an appeal should begin long before  a case reaches an appellate court'.  R.L.

Stern 1981. p. 37.
213 R.J. Martineau 1987
214 UM'rEI-) Sl'ATES v. Al'KINSON. 297 U.S. 157 (1936).
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dat moet worden afgezet tegen het publiek belang dat procedures definitief worden
betindigd na een eerlijke procesgang waarbij partijen de gelegenheid hebben gehad
hun standpunten naar voren te brengen, het al eerder besproken finality-beginsel. Een
andere omschrijving is: 'any trial error which deprives a litigant of his fundamental
right to a fair and impartial trial', die zo ernstig is dat het neerkomt op een schending
van de grondwet.11' Dit speelt met name een rol in strafprocedure's waar het impli-
ciet afstand doen van grondwettelijke waarborgen door een onzorgvuldige procesvoe-
ring niet snel kan worden aangenomen. Intussen is de verwarring over de toepassing
van uitzonderingen in de loop der jaren alleen maar groter geworden. Zo groot dat
in  1976 de Supreme Court het ook niet meer wist en zich uitdrukkelijk onthield van
het formuleren van een algemene maatstaf:  The matter of what questions may be
taken up and resolved for the first time on appeal is one left primarily to the discretion
of the courts of appeals, to be exercised on the facts of individual cases. We announce
no general rule. Martineau concludeert hieruit dat, gezien de vele tegenstrijdige./16

uitspraken op dit punt, er eigenlijk geen hoofdregel meer is; de 'Gorilla-rule' is dan
het uitgangspunt. Ieder appblcollege bepaalt zelf wanneer het nieuwe stellingen in
appel in behandeling neemt, zonder zelfs maar een poging te doen de toepasselijke
regels nader te definieren. In de praktijk dreigt dat te ontaarden in het overdoen van
de procedure, alleen omdat de appblrechter het niet eens met een in eerste aanleg
genomen beslissing en dat gaat nu juist in tegen het wezen van het hoger beroep in
de common law. Martineau bepleit de terugkeer naar een strikte handhaving van de
preservation nile.De regel is te belangrijk voor een juiste afbakening tussen de eerste
aanleg en de apptlinstantie en voor het verijdelen van vertragende procestactieken.
Hij verwijst daartoe naar de wettelijke voorziening om een onherroepelijk vonnis zijn
werking te ontnemen, neergelegd in rule 60(b) Federal Rules of Civil Procedure:

On motion and upon such terms as are just, the court may relieve a party or a party's legal
representative from a final judgment, order. or proceeding for the following reasons:
(1) mistake, inadvertence, surprise, or excusable neglect;
(2) newly discovered evidence which by due diligence could not have been discovered

in time to move for a new trial under Rule 59(b): 21.

(3)   fraud (...), misrepresentation, or other misconduct of an adverse party:
(4)  the judgment is void:
(5)   the judgment has been satisfied, released, or discharged. or a prior judgment upon which

it is based has been reversed or otherwise vacated, or it is no longer equitable that
the judgment should have prospective application; or

(6)  any other reason justifying relief from the operation of the judgment.

215 Deze formulering doet denken aan onze doorbraakjurisprudentie betreffende de wettelijke rechts-
middelverboden, waarover meer in hoofdstuk 2.

216 SINGLETON V. Wl'LFF. 428 U.S. 106 (1976) (p. 421).
217 Dit nieuwe bewijs mag echter alleen betrekking hebben op feiten die al bestonden ten tijde van de

zitting: JOHNSON V. OFFSHORE EXPRESS INC. 845 F.2d 1347. 1358 (5th Circuit) (1988).
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The motion shall be made within a reasonable time, and for reasons (1), (2), and (3) not
more than one year after the judgment. order. or proceeding was entered or taken. A motion
under this subdivision (b) does not affect the finality of a judgment or suspend its operation.

Deze bepaling zou kunnen dienen als afl)akening voor de bevoegdheid in app81 voor
het eerst nieuwe stellingen in te nemen; indien er feiten of omstandigheden zijn die

de heropening van de procedure op de voet van deze bepaling rechtvaardigen, ligt
het in de rede deze feiten of omstandigheden ook in app81 toe te laten. mits deze
gegevens ten tijde van de trial niet bekend waren en ook niet konden zijn. Voor alle

duidelijkheid: het gaat hier dus niet om de vraag of een partij in appel nieuwe feiten
of bewijsmiddelen kan aanvoeren ter ondersteuning of ter afwering van de vordering,

maar om de vraag of hij in app81 alsnog bezwaar kan maken tegen een (voorgenomen)
rechterlijke beslissing waartegen ten tijde van de trial niet is geopponeerd.

4.13 Appellate updating of facts

227      Vanuit het perspectief van een continentaalrechtelijk georienteerde jurist, zeker
wanneer die uit Nederland komt, is het haast onbegrijpelijk hoe weinig aandacht in
de literatuur wordt besteed aan het onderwerp van feitenvaststelling in appal. Vanuit
Amerikaans perspectief is dat minder onbegrijpelijk. Sterker nog, het is nogal vanzelf-

sprekend. Feitenvaststelling en hoger beroep horen nu eenmaal niet bij elkaar. Het
hoger beroep is een review waarbij primair de toetsing van de beslissing in eerste

aanleg centraal staat. Die toetsing is. zoals we zagen, niet helemaal beperkt tot een
juridische toets, maar strekt zich ook uit tot de feiten, zij het beperkt. Dat is echter

nog een hele stap verwijderd van een - hernieuwde - feitenvaststelling in appal.
Deze taakafbakening tussen de eerste en tweede aanleg levert problemen op

wanneer na de uitspraak in eerste aanleg en vddr de uitspraak van de apptlrechter
de relevante feiten wezenlijk zijn veranderd, hetgeen zich tegenwoordig aanmerkelijk
vaker voordoet dan vroeger. Het gaat met name om situaties waarin de maatschappelij-
ke. economische en technologische omstandigheden die het kader vormen voor de
beoordeling van een zaak sub judie·e aan voortdurende verandering onderhevig zijn.21 K

Edn van de weinigen die zich hiermee recentelijk heeft bezig gehouden, is Benjamin.
In een lijvig en doorwrocht artikel behandelt hij dit probleem.

219

218 Voor de zogeheten 'historical facts' (reed gedaagde door rood licht of niet. heeft gedaagde de
gewraakte uitlatingen gedaan of niet etc.) speelt dit probleem uiteraard niet. Die feiten kunnen nimmer
veranderen. ze kunnen hoogstens foutief worden vastgesteld. Het probleem speelt dan ook vooral
bij declaratoire uitspraken en ordemaatregelen die voor de toekomst werken en niet zozeer. bijvoor-

beeld. bij schadevergoedingskwesties.
219 S.M. Benjamin  1999. Hij noemt als voorbeeld de procedure van de Verenigde Staten tegen Microsoft

wegens schending van economische mededingingsregels vanwege de verwevenheid tussen het

besturingssysteem Windows en de internetbrowser Explorer. waarbij de stand van de (computer)tech-
niek van groot belang is en. zoals bekend, gaan die ontwikkelingen zo snel dat een PC een dag
na aankoop, bij wijze van spreken, alweer verouderd is. Datzelfde geldt voor de (quasi-monopolis-
tische) positie van Microsoft op de markt.
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228    Hoe moet de apptlrechter nu omgaan met dergelijke nieuwe feitelijke ontwikke-
lingen? Benjamin onderscheidt drie mogelijkheden. (a) De app8lrechter kan de nieuwe
feiten negeren en zich beperken tot een onderzoek of de eerste rechter fouten heeft
gemaakt bij het vaststellen van de - op dat moment - bekende en relevante feiten.
conform het uitgangspunt in de common law. (b) De apptlrechter kan ook de zaak
terugwijzen naar de eerste aanleg om aanvullend feitelijk onderzoek te doen en
vervolgens op de grondslag van dat nieuwe onderzoek uitspraak doen. Ook dat is
niet ongebruikelijk.22" (c) Ten slotte is er de mogelijkheid dat de appdlrechter zelf
onderzoekt of de feitelijke grondslag van de bestreden uitspraak nog steeds correct
is en zo niet. die feitelijke grondslag up-to-date brengt.

De bezwaren tegen de eerste mogelijkheid (de appelrechter houdt vast aan de
- foutloze - vaststellingen van de eerste rechter) liggen voor de hand; de uitspraak
ziet op de situatie zoals die was ten tijde van de uitspraak in eerste aanleg21' maar
de feitelijke situatie ten tijde van de uitspraak in appalis gewijzigd. In hoeverre heeft
die uitspraak dan nog gelding? Kunnen partijen de dag erna bij de eerste rechter op
de stoep staan met een verzoek de uitspraak te herzien vanwege een wijziging in
omstandigheden? Zou de lagere rechter bereid zijn om. in weerwil van de stare decisis-
doctrine, in een dergelijk geval een oordeel te geven dat ingaat tegen de - recente -
beslissing van de appdlrechter? Zo ja. dan was de hele apptlprocedure overbodig.
Zo nee, dan ontstaat er een impasse door een rechterlijke uitspraak die niet meer
aansluit bij de werkelijkheid. Wat blijft er over van de precedent-werking van uitspra-
ken  van de (apptl)rechter? Wat blijft  er  over  van het maatschappelijke gezag  van
rechterlijke uitspraken? De tweede mogelijkheid (terugwijzing van de zaak voor
heropening van het feitelijke onderzoek) is niet een reele oplossing Immers, na die
hoorzittingen in eerste aanleg kunnen de feitelijke omstandigheden opnieuw zijn
gewijzigd op het moment dat de appdlrechter uitspraak doet. Aldus bestaat het gevaar
van een eeuwige cirkel-beweging waarbij de apI)8lrechter voortdurend achter de feiten
aanholt. Dat brengt de traditionele taak van de app8lrechter om te zorgen voor uitleg
van de wet en uniformering van de rechtspleging in gevaar.

229 Het probleem kan worden geillustreerd aan de hand van de razendsnelle ontwik-
kelingen ten aanzien van het internet.

De zaak RENO V. AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION112 betrof twee bepalingen in de Commu-
nications Decency Act (CDA): het verbod op het opzettelijk door middel van een telecommunica-
tievoorziening verzenden van obscene of onwelvoeglijke berichten aan een persoon beneden

220 Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de eerste rechter als gevolg van een. door de api)elrechter geconsta-
teerde, onjuiste interpretatie van de wet bepaalde. toen niet relevant geachte feiten niet heeft onder-
zocht. De zaak wordt dan teruggewezen voor een aanvullend onderzoek. Zie bijv. DEMARC() V.
UNITED ST.ATES. 415 U.S. 449 (1974): PULI.MAN-STANDARD v. SWINT. 456 U.S. 273 (1982).

221 En zelfs die uitspraak kan al zijn ingehaald door de feiten wanneer de rechter te lang doet over het
schrijven van het vonnis.

222 RENO V. AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION, 512 U.S. 844 (1997). Janet Reno was de Attorney-
General (minister van justitie) op dat moment.
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de leeftijd  van 18 jaar en het verbod op het opzettelijk door middel van een interactieve com-

puterverbinding verzenden of doen vertonen van kennelijk aanstootgevende berichten op een

wijze waardoor personen beneden de  18 jaar daarvan kennis kunnen nemen.  De wet voorzag
in een rechtvaardigingsgrond indien de afzender een leeftijdsverificatiesysteem hanteerde,

waardoor de toegang tot bepaalde websites kon worden beperkt tot personen boven die leeftijds-

grens. De ACLU vocht onmiddellijk na inwerkingtreding van de wet de grondwettelijkheid
van deze verbodsbepalingen aan. Edn van de kernpunten van het betoog was dat de geformuleer-

de rechtvaardigingsgrond niet doeltreffend was en dat het verbod daardoor een ontoelaatbare

inbreuk op de vrijheid van meningsuiting met zich bracht. Het internet omvat immers meer

dan alleen het World Wide Web. ook chatrooms, newsgroepen, e-mail etc. maken daarvan deel

uit. Deze communicatie-instrumenten. die niet kunnen worden beveiligd door een age verijication
svste,n, voorzien in een specifieke behoefte aan informatie-uitwisseling die het web niet kan
bieden. Zodoende kan de wettelijke rechtvaardigingsgrond niet voorkomen dat individuen worden

belemmerd in de uitoefening van dit grondrecht. Bovendien is het gebruik van een leeftijdsverifi-
catiesysteem vanuit economisch en praktisch oogpunt niet haalbaar voor de beheerders van niet-

commerciele websites omdat de organisaties die het verificatiesysteem exploiteren alleen
dergelijke verklaringen afgeven tegen betaling of in het kader van commerciele transacties.

De District Court hield hoorzittingen in maart en april  1996 en deed uitspraak  in juni  van

dat jaar. De bezwaren van de ACLU werden gehonoreerd en de verbodsbepalingen van de CDA
werden ongrondwettelyk geacht. Edn van de verweren van de regering, namelijk dat het internet

een medium was dat zich - ook ongevraagd - kon opdringen aan de gebruiker zodat een argeloze
websurfer per ongeluk allerlei obscene uitingen onder ogen kon krijgen en dat het publiek
daartegen moest worden beschermd, werd verworpen. Volgens de District Court kreeg de
websurfer alleen die afbeeldingen en teksten onder ogen waar hij zelf om had gevraagd.

Bescherming van overheidswege is dan niet noodzakelijk
De  zaak  kwam  voor  bij de Supreme Court in maart 1997.223  Op dat moment waren  de

omstandigheden betreffende het gebruik van internet op ten minste drie wezenlijke punten

drastisch veranderd. Chatrooms en newsgroepen waren steeds meer deel gaan uitmaken van

het World Wide Web, zodat ook voor deze wijzen van communicatie het hanteren van leeftijds-
verificatiesystemen mogelijk was geworden. Bovendien, zo bleek, had de age verification een

grote vlucht genomen en was het gebruikelijk geworden dat de exploitanten van deze systemen
aan de beheerders van de website betaalden, in plaats van andersom zoals iedereen verwacht

had. Daarnaast had de zogeheten 'push'-technologie zijn intrede gedaan. De gegevens worden

daarbij rechtstreeks  naar  de  PC  van de gebruiker 'geduwd',  of deze daarom gevraagd heeft

of niet.324 Dat waren wezenlijke veranderingen in de feitelijke situatie waarmee de District
Court uiteraard geen rekening had kunnen houden.

De Supreme Court in de zaak RENo v. ACLU passeerde alle stellingen van de regering

met betrekking tot deze onverwachte325 technologische ontwikkelingen en baseerde zijn oordeel

223 De wet voorzag in een bijzondere, versnelde procedure waarbij het hoger beroep meteen werd

gebracht voor de Supreme Court, met voorbijgaan aan de Court of Appeals.
224 Benjamin constateert dat op het moment van het schrijven vanzijn artikelin  1999 die situatie alweer

was  veranderd:  de  'push' -technologie heeft  toch geen vaste  voet  aan de grond gekregen.  Ook  die

constatering behoeft alweer enige nuancering. Veel websurfers (in ieder geval deze websurfer) ergeren

zich met regelmaat aan de ongevraagde reclame 'pop-ups' die zonder een adequate firewall voort-

durend het beeldscherm vervuilen.
225 Dat is de kern van het probleem. Het gaat om toekomstige ontwikkelingen die niet te voorspellen

zijn en waarmee rechters dus ook geen rekening kunnen houden.
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uitsluitend op de feiten, zoals vastgesteld door de District Court.-"-6 Het kwam tot de conclusie
dat de wettelijke regeling betreffende de leeftijdsverificatie als rechtvaardigingsgrond onvoldoen-
de soelaas bood om de inbreuk op de vrijheid van meningsuiting te kunnen bilhjken. Een oordeel
dat op het moment van de uitspraak al niet meer gedragen werd door de actuele feiten.

230   Edn van de traditionele bezwaren tegen een nieuwe feitelijke beoordeling van
de zaak, is dat voor partijen de noodzaak om volledigheid te betrachten in eerste aanleg
wegvalt  en  dat de eerste aanleg verwordt  tot  niet  meer  dan een 'warming  up'.  Dat
argument speelt echter niet, aldus Benjamin, wanneer het gaat om de vraag of de
apptlrechter rekening moet houden met nieuwe ontwikkelingen sedert het bestreden
vonnis. Hoewel de Supreme Court altijd strikt de hand heeft gehouden aan de regel
dat de apptlrechter zich niet mag begeven in een feitelijk onderzoek, gebeurt dat -
vaak tussen de regels door - toch. zo stelt Benjamin. Sterker nog. de Supreme Court
zelf doet dat regelmatig. waarbij hij verwijst naar de rechtspraak inzake de independent
revieir wanneer grondrechten in het geding zijn of bij de vraag of partijen in verband
met recente ontwikkelingen nog wel belang hebben bij een uitspraak (de vraag of
een zaak inmiddels moot is geworden, in welk geval de rechter geen uitspraak meer
mag doen omdat er geen daadwerkelijk geschil meer is).

Benjamin concludeert dat in deze bijzondere gevallen de app8lrechter de taak op
zich moet nemen om op instigatie van partijen te controleren of de feitelijke grondslag
waarop het vonnis berust, nog overeenstemt met de werkelijkheid. Is dat niet het geval.
dan moet de apptlrechter zelf zorgen voor een 'updating' van de feiten. Alleen dAn
kan hij zijn taak om leiding te geven aan de rechtsontwikkeling waar maken. De
suggestie volgt dan om dat feitelijke onderzoek in apptl uit te besteden aan een aan
de Court of Appeals of Supreme Court verbonden Master die getuigen kan horen,
feiten vaststellen en vervolgens daarover rapporteren aan het appalcollege. Het is
opmerkelijk  dat de schrijver 104 pagina' s  (met 367 voetnoten) nodig heeft  om  te
concluderen dat in zeer bijzondere omstandigheden de apI)8lrechter, althans een aan
het apptlcollege verbonden functionaris, soms ook - beperkt - zelf tot feitenvaststellin-
gen zou kunnen komen. Het toont aan hoezeer een dergelijke notie ingaat tegen de
diep gewortelde common law regel dat uitsluitend de eerste aanleg geroepen is om
de feiten vast te stellen. 227

4.14 Recente ontwikkelingen

231   Sedert de jaren zestig van de twintigste eeuw zijn de federale appblcolleges
overspoeld door een aanwas van zaken. Tussen 1960 en 1990 is het aantal aangebrach-

226 In de uitspraak wordi zelfs opgemerkt dat de regering in eerste aanleg geen bewijs had bijgebracht
voor de mogelijkheid dat ook chatrooms e.d. gebruik kunnen maken van een leeftijdsbegrenzing.
Dat zal, niet onbegrijpelijk, enig tandengeknars bij de advocaten van de regering hebben teweeg-
gebracht.

227   ANDERSON v. BESSEMER CITY, 470 U.S. 564 ( 1985):  'The trial judge's major role is the determination
of fact. and with experience in fulfulling that role comes expertise'
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te appblzaken meer dan vertienvoudigd (van 4.000 naar 40.000) en sedertdien neemt

dat aantal alleen nog maar toe. Als reactie daarop werden organisatorische maatregelen
genomen om de productiviteit te verhogen.-"8 Het aantal law clerks nam exponentieel
toe zodat de rechters beter ondersteund worden en meer zaken kunnen afhandelen.
Ook werden procedural shortcuts geYntroduceerd. Zaken worden meteen na het
aanbrengen beoordeeld om te bezien of een zitting noodzakelijk is. Zo niet, dan wordt
het appbl afgedaan op de stukken (eind jaren negentig gebeurde dat maar liefst in
60% van de zaken). Ook worden in toenemende mate beslissingen niet meer gemoti-
veerd of slechts zeer summierlijk voorzien van de beweegredenen (ca. 77% ). Ook
mediation is een welkome methode om de (appdl)colleges te ontlasten. ook op statelijk
niveau overigens. 129 In toenemende mate wordt de alarmklok geluid omdat de appa-

instanties het werk niet meer aan zouden kunnen. De rechtseenheid is soms ver te
zoeken waar zelfs binnen 6dn college de rechtspraak uiteen loopt omdat het ene
panell,(  niet meer weet wat het andere doet, de invloed van de juridische ondersteu-
ning is disproportioneel omdat de rechters zelf niet meer toekomen aan het lezen van

alle stukken en er is aanzienlijke vertraging in de afdoening van zaken. Een door het

Congress ingestelde commissie heeft in 1998 een aantal aanbevelingen gedaan om
verbetering te brengen  in de situatie.'3'  Edn  van de voorstellen  was het instellen
van District Court Appellate Panels, bestaande uit twee district judges (uit de eerste
aanleg dus) en Edn circuit judge (uit de tweede aanleg), die in nader te bepalen zaken

apptllen kunnen afhandelen, waarna alleen nog met toestemming beroep open staat

op de Court of Appeals. Daarnaast werd gewezen op de mogelijkheid om over de
hele  linie een verlofsysteem  in te voeren, zoals in Virginia al gebruikelijk.2 '2  Voor

een aanbeveling in die richting werd de tijd nog niet rijp geacht.

4.15 Conclusies inzake het anglo-amerikaanse appalrecht

232  Gedurende vele eeuwen heeft het Engelse, en in het voetspoor daarvan ook
het Amerikaanse apptlsysteem zich niet kunnen losmaken van zijn historische wor-

tels:'13  (1)  de oude conceptie  dat het hoger beroep in feite  een - quasi-strafrechte-

lijke - procedure tegen de rechter persoonlijk was wegens het wijzen van een partijdig
of corrupt vonnis en (2) het gewicht dat werd toegekend aan beoordeling van de feiten

door een jury. Dit leidde ertoe dat de appdprocedure een review-procedure was waarin

228 Zie o.m. McKenna 2000 over de manier waarop de federale api*lcolleges hun zaken managen.
229 J.A. Torregrossa 2002: R.A. Hanson & R. Becker 2002; S. Schutz Newman & S.E. Friedman 2003.

230 Bij de meeste federale intermediate appellate courts worden de zaken behandeld door een panel

van drie rechters.
231 T.E. Baker 1999.
232  Dit  is al voorgesteld  door  D.P.  Lay  1980 uit ontevredenheid  met de enorme achterstanden  en  het

in toenemende mate achterwege blijven van een mondelinge behandeling

233  'One of the most extensive fields of legal procedure is that which deals with appellate review. No

part of the law is more deeply encrusted with relies of ancient custums and institutions'. aldus E.R.

Sunderland 1940. p. 3.
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niet een nieuwe vaststelling van de feiten plaatsvond (er was immers geen jury in
hoger beroep) en geen nieuwe kwesties aan de orde konden worden gesteld die in
eerste aanleg niet waren behandeld (omdat zulks unfair was tegenover de rechter die
de juistheid van zijn beslissing moest verdedigen), hetgeen veelvuldig leidde tot
terugwijzing van de zaak.

Van partijen en de rechter wordt verlangd dat men streeft naar afdoening van het
geschil in 6/n instantie. Dat blijft niet bij een nobel streven, maar dit uitgangspunt
wordt ook daadwerkelijk kracht bijgezet. 1 94 Zowel het verlofsysteem als de beperkte
behandeling in hoger beroep, met name de stringente beperking op het aanvoeren
van nieuw bewijsmateriaal en nieuwe stellingen, alsook de regel dat bezwaren tegen
beslissingen van de eerste rechter zo mogelijk eerst aan deze rechter zelf moeten
worden voorgelegd (welke regel sterker geldt in de Verenigde Staten dan in Engeland).
staan ten dienste van het finality-beginsel en de proceseconomie. Dit legt een zware
verantwoordelijkheid op partijen om hun zaak in eerste aanleg zo duidelijk en volledig
mogelijk uiteen te zetten. in de wetenschap dat een tweede ronde geen vanzelfspre-
kendheid is en. mocht die tweede ronde er wel komen, het al helemaal niet vanzelf-
sprekend is dat eventuele eerdere verzuimen in de procesvoering daar kunnen worden
rechtgezet.

233 Aldus wordt een duidelijke taakafbakening geschapen tussen de eerste aanleg
en het hoger beroep. Trial-courts zijn in met name de Amerikaanse optiek de 'slag-
velden' van de rechtspleging. waar veel zaken worden afgedaan, het feitenmateriaal
wordt vergaard en de unus-rechter. zo goed en kwaad als het kan, het kaf van het
koren probeert te scheiden.3,4 terwijl de apptlcolleges oorden van rust en bezinning
zijn waar in diepe contemplatie en collegialiteit wordt nagedacht over de loop van
het recht, zo zou de tegenstelling enigszins gechargeerd kunnen worden weergegeven.

'District judges preside alone over fast-paced trials: of necessity they devote much of their
energy and resources to hearing witnesses and reviewing evidence. Similarly, the logistical
burdens of trial advocacy limit the extent to which trial counsel is able to supplement the
district judge's legal research with memoranda and briefs.2'6 Thus, trial judges often must
resolve complicated legal questions without benefit of 'extended reflection [orl extensive
information.'   ( . . . )

Courts of appeals. on the other hand, are structurally suited to the collaborative juridical
process that promotes decisional accuracy. With the record having been constructed below

234 In beginsel kan een vonnis dan ook worden ten uitvoergelegd. niettegenstaande hoger beroep; het
hoger beroep heeft geen schorsende werking. De rechter kan desveriangd de executie schorsen al
dan niet tegen zekerheidstelling: rule 40.7 (1)e n rule 52.7 CPR: rule 62 FRCP.

235 Vgl. het citaat, toegeschreven aan James Morton na zijn promotie van een District Court naar een
Court of Appeals: 'He regarded his so-called  'promotion' to the court of appeals as a sort of dignified
retirement merited by his age and infirmities. The story is told that Judge Morton once made a
statement at some bar association gathering. to the effect that 'any solemn chump can get away
with being an appellate judge. but it takes an honest-to-God he-man to be a good trial judge'. in:
C. Magruder 1958. p. 1.

236 Dit in verband met het ontbreken van het beginsel ius euna novit.
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and settled for purposes of the appeal, appellate judges are able to devote their primary

attention to legal issues. As questions of law become the focus of appellate review, it can
be expected that the parties' briefs will be refined to bring to bear on the legal issues more

information and more comprehensive analysis than was provided for the district judge.

Perhaps most important, courts of appeals employ multi-judge  panels,  ( . . . ) that permit
9237reflective dialogue and collective judgment.

234   In die optiek is het dan ook van belang dat de appdlrechter niet 'verwordt' tot
een tweede feitelijke instantie die de procedure gewoon over doet, enkel en alleen

omdat 6611 van partijen niet tevreden is met de eerste uitspraak. Of de eerste rechter

nu wet of niet terecht een procestermijn heeft verlengd. een bepaald bewijsmiddel
heeft toegelaten etc. is doorgaans niet interessant voor de rechtsontwikkeling en de
app&lrechter treedt dus ook niet in de beoordeling van die beslissing,138 tenzij deze

beslissing een belangrijke processuele rechtsvraag oproept, maar dat is slechts zelden

het geval.

'The rule prescribing the clearly erroneous standard is important in allocating functions
between the trial and appellate levels in the judicial system. It assigns to trial courts the
primary fact-determining role, placing appellate courts in a back-up role that leaves them

more energy and resources to devote to the resolution of legal questions, which is their
,2 9

primary mission.
'One consequence of the significant discretion accorded trial courts in the performance

of the fact-finding function is that appellate judges quite often defer to decisions that they

would not have themselves made. This is a natural and logical consequence of a system
in which the role of different courts in the judicial hierarchy are fairly clearly spelled out
and judges are content to work within the framework established'. 24()

235   Deze (op zichzelf heldere) taakafbakening komt de laatste decennia evenwel
steeds meer onder druk te staan. Er zijn ontwikkelingen (met name in de Verenigde

Staten) die ertoe leiden dat de apptlrechter zijn vleugels steeds verder uitslaat en zich
gaat bewegen op een telrein dat van oudsher voorbehouden was aan de trial court.

Ik verwijs naar de hiervoor besproken leerstukken van de independant review die een

integrale beoordeling van de zaak mogelijk maakt indien belangrijke grondwettelijke
waarborgen in het geding zijn, naar de steeds liberalere toepassing van de clearly
erroneous rule en van de preservation rule en naar het probleem van de appellate
up-dating  of facts. Nog steeds echter zal de Amerikaanse appElrechter zelf geen
getuigen horen en nog steeds zal hij niet direct over de zaak zelf beslissen, hoogstens
zal hij de rechter in eerste aanleg instrueren hoe het vonnis dient te luiden.

237 REGINA COLLEGE V. RUSSEL, 499 U.S. 225 (1991) waarin de Supreme Court uitsprak dat de federale

appakechter beslissingen inzake de toepassing van state-law volledig moet toetsen (review de novo).
238 Zie met name R. Nobles & D. Schiff 2002.
239 D.J. Meador & J.S. Bernstein 1994, p. 61.
240 C.M. Barger 2000.
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236 De ontwikkelingen in Engeland gaan in dezelfde richting, maar zijn hier minder
opzienbarend omdat de beperkingen van de traditionele proceeding in error in Enge-
land formeel reeds in 1875 zijn losgelaten'41 (hoewel de erfenis een zwaar stempel
is blijven drukken op de appdlrechtspleging). De Engelse apptlrechter heeft echter,
anders dan zijn Amerikaanse ambtsgenoot, in beginsel dezelfde bevoegdheden als
de eerste rechter en kan een vervangend oordeel geven over de zaak, hetgeen hij ook
daadwerkelijk doet. Verworpen werd bijvoorbeeld de stelling dat de apptlrechter niet
de mogelijkheid heeft een vonnis te vernietigen, indien de beslissing van de lagere
rechter in het licht van de wet en de aangevoerde bewijsmiddelen juist was ten tijde
van het wijzen van het vonnis, maar achteraf gezien, in het licht van een gewijzigde
wet, nieuw bewijs of nieuwe omstandigheden niet - meer - juist kan worden ge-
acht. 242 Hij zal in een dergelijk geval de zaak zelf kunnen afdoen indien er geen
noodzaak is voor een uitgebreide bewijslevering. In zoverre is de devolutieve werking
van het appel in Engeland aanzienlijk sterker aanwezig dan in de Verenigde Staten.

Ook acht de Engelse apI*lrechter zich minder gebonden aan feitelijke beslissingen
van de eerste rechter (in feite is dit inmiddels beperkt tot de waardering van de
(betrouwbaarheid van) getuigenverklaringen) dan de Amerikaanse apptlrechter. Alleen
bij beleidsmatige beslissingen ter instructie van de procedure blijft de Court of Appeal
duidelijk op afstand. Hij heeft in de nieuwe wettelijke regeling de mogelijkheid om
getuigen te horen (rule 52.11 (2) (a) CPR), al zal daarvan nauwelijks gebruik worden
gemaakt. Per saldo is, vanuit historisch perspectief ten minste, het Amerikaanse
apptlrecht 'Engelser' dan het Engelse appalrecht; anders gezegd, het Amerikaanse
appdlrecht staat dichter bij zijn historische wortels dan het Engelse. Vergelijk

243

in dit verband ook het citaat van Lord Woolf in de al eerder aangehaalde uitspraak
inzake TAYLOR v. LAWRENCE,144 onder meer waar hij de rol van de Court of Appeal
plaatst tegenover die van de House of Lords:

'26.  ( . . . ) this Court was established  with two principal objectives. The first  is a private
objective of correcting wrong decisions so as to ensure justice between the litigants involved.
The second is a public objective. to ensure public confidence in the administration ofjustice
not only by remedying wrong decisions but also by clarifying and developing the law and
setting precedents.  ( . . . )
46. ( . . . ) In giving permission to appeal to this court. this court is primarily concerned with
correcting injustice in the particular case to which the application for permission relates.
If there is sufficient prospect of the appeal succeeding permission to appeal will normally
be given as a matter of course. In the case of an appeal to the House of Lords it is not
enough to show a sufficient prospect of the appeal succeeding. The would-be appellant

241 Waar de proceeding in error in de Verenigde Staten (op federaal niveau) eerst in 1938 werd
vervangen door het huidige appeal, die, als gezegd, aanmerkelijk beperkter is dan het Engelse appeal.

242  DEG v. KOSHY [2001] 3 All ER 878, rov. 24 (Bailii-website); OWENS v. REDPATH [1998] EWCA
Civ 1017 (Bailii).

243 Met name het nog steeds intensieve gebruik van de jury zal daaraan debet zijn.
244 TAYLOR v. LAWRENCE [2002] EWCA Civ. 90 (Bailii-website).
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has to show in addition that the case is of such importance that it justifies the attention
of the House of Lords.'

237   Er is evenwel geen reden om te veronderstellen dat er inmiddels sprake is van
een fundamenteel verschil tussen het Engelse en het Amerikaanse procesrecht. De
redenen waarom beide systemen enigszins uit elkaar zijn gaan lopen. heb ik hierv66r
gepoogd uiteen te zetten. Complicatie daarbij is dat er in de Verenigde Staten niet
dcin appalcollege is, maar talloze instanties de facto in hoogste aanleg rechtspreken
en soms ieder voor zich een eigen beleid ontwikkelen. De Supreme Court is kennelijk
niet in staat op ieder rechtsgebied voldoende leiding te geven.245 Wat in ieder geval

wel duidelijk is, is dat in beide rechtsstelsels de appblrechter de laatste decennia steeds

meer doende is zijn greep op de rechtspleging in eerste aanleg te versterken en zijn
controlemogelijkheden uit te breiden.

245 Hetgeen noopt tot andere oplossingen. Zo is er een voorstel om de Courts of Appeals om te vormen
tot nationale appelcolleges wier uitspraken gezaghebbend zijn (in die zin dat ze stare decisis-werking
hebben) in het hele land en niet alleen, zoals nu, binnen het eigen ressort (circuit): Note (redactioneel
commentaar, schrijver niet bekend) 87 Yale Law J. 1219 (1977-1978).



5          Nederland

5.1 Inleiding

238   In de continentale traditie, die haar oorsprong vindt in het Romeins recht dat
zich via het romano-canonieke procesrecht in de middeleeuwen over heel Europa (met
uitzondering van Engeland) heeft verspreid. wordt het hoger beroep gezien als een
min of meer vanzel fsprekend onderdeel in een rechtsgang, die uit verschillende fasen

bestaat. Die rechtsgang begint in eerste aanleg, doorloopt vervolgens het hoger beroep,
om te eindigen bij de hoogste rechter die meestal uitsluitend een juridische toets

hanteert. In vogelvlucht wil ik nagaan hoe deze ontwikkeling in de Nederlandse context
tot stand is gekomen. De ontwikkeling van het procesrecht kan niet los worden gezien

van de algemene staatkundige en politieke gebeurtenissen. De rechtsbedeling maakte
historisch gezien deel uit van het bestuur in brede zin en met de rechtspleging werden
ook politieke doelen gediend. Ik zal in de aanloop naar een bespreking van het
moderne appelrecht eerst een globaal beeld schetsen van de staatkundige ontwikkelin-
gen in de Nederlanden en vervolgens dieper ingaan op de ontwikkelingen van het
burgerlijk procesrecht.

5.2     De staatkundige ontwikkelingen in de middeleeuwen

239   Tijdens de heerschappij van de Merovingische en Karolingische koningen, te
beginnen met Clovis omstreeks 500 n.Chr., werd gepoogd een centraal staatsgezag
te vestigen. Dit geschiedde vooral door het feodale stelsel, waarbij de plaatselijke
edellieden zich (niet altijd even vrijwillig) in dienst van de koning stelden en in ruil
daarvoor gunsten en rechten ontvingen. Overheidsgezag werd namelijk gezien als
een vermogensbestanddeel van de koning, dat dus ook in leen kon worden uitgege-
ven.' Zo ook de rechtsbedeling, die een belangrijke bron van inkomsten vormde. Deze
edellieden, ook vazallen genaamd, oefenden uit naam van de koning en onder diens

supervisie staatsmacht uit, waaronder ook de rechtspraak. De leenman had ook jurisdic-
tie binnen zijn gebied, waardoor hij zelfstandig en in eigen naam recht kon spreken.

Door dit samenstel van feodale rechten en immuniteiten ontwikkelde zich in de loop
der tijd een zich steeds zelfstandiger gedragende adel.1 Mede als gevolg hiervan kon.

1 De Montd ver Loren/Spruit 2000. p. 58 ev.
2    Zie bijv. Fruin/Colenbrander, p. 9 ev.
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anders dan in Engeland, op het continent niettegenstaande de inspanningen van de
Karolingische koningen geen blijvend centraal staatsgezag worden gevestigd. Na de
dood van Karel de Grote viel zijn rijk uiteen. Het continent bestond toen uit een
lappendeken van grotere of kleinere, min of meer zelfstandige gebieden, bestierd door
edelen die door het verzamelen van steeds meer landsheerlijke rechten, die bovendien
na verloop van tijd erfelijk werden en na hun overlijden niet meer terugvielen aan
de koning, soeverein werden binnen hun rechtsgebied. Zij gaven op hun beurt rechten
en landerijen in teen aan hun ondergeschikten. Daarmee waren de voormalige leenman-
nen (met de titel graaf, hertog, heer etc.) eigenlijk zelf leenheer binnen hun gebied
geworden.1 De kern van deze ontwikkeling was het rechterschap in oude zin.4 'In
oude zin' (teruggrijpend op de oude Germaanse traditie) wil zeggen dat de plaatselijke
heer niet zozeer zelf was belast met rechtspraak, maar dat het zijn taak was ervoor
te zorgen dat er een vorm van rechtsbedeling was teneinde de rechtsvrede tussen zijn
onderdanen te waarborgen. Hij stelde rechterlijke instanties in voorzover die nog niet
bestonden (met een verzamelterm aangeduid als ordinaris-gerechten) en zorgde ervoor
dat deze hun werk konden doen.

240    Met de opkomst van de handel in vooral de dertiende en veertiende eeuw werden
steden gevestigd die stedelijke rechten kregen en een eigen bestuur. Daar hoorde ook
de rechtspraak bij, die werd uitgeoefend door de schepenbank of vierschaar of onder
welke benaming dan ook, voorgezeten door de schout als vertegenwoordiger van de
heer. Ook deze was doorgaans alleen belast met het leiden van de zitting en het
tenuitvoerleggen van het vonnis, niet met het tot stand komen daarvan. De schepenen
hadden overigens, tezamen met de schout, aanvankelijk ook taken op het gebied van
wetgeving en bestuur. In de late middeleeuwen werden deze twee laatstgenoemde
overheidstaken veelal uitgeoefend door een ander, uit de gegoede burgerij gekozen
orgaan, de vroedschap. De grotere steden verkregen vaak het privilege dat 6dn van
hun ingezetenen de taak van 'richter' op zich mocht nemen, waarmee de landsheer
wederom aan invloed op het stedelijk bestuur inboette. Aldus deed zich bij deze steden
hetzelfde verschijnsel voor: zij verkregen steeds meer overheidsgezag dat zij op eigen
naam konden uitoefenen. hetgeen ten koste ging van het gezag van de leenheer.

Bij de toekenning van stadsrechten werd voor de formulering van de rechten en
plichten van de stad vaak teruggegrepen op oudere stadsrechtverleningen aan andere
steden, waarnaar gemakshalve werd verwezen. Deze oudere stad werd dan gezien
als 'moederstad'.3 Indien  nu  bij het uitoefenen van overheidstaken onduidelijkheid
bestond over de uitleg van een bepaald voorschrift of gewoonte, kon men te rade gaan
bij de bestuurders of rechters van die moederstad. Dit verschijnsel wordt aangeduid
als 'te hoofde gaan'  of 'ter hoofdvaart gaan'. Later ontstond in sommige streken de

3    Romein 1977, p. 60 ev: hoofdstuk 4.
4    De Montd ver Loren/Spruit 2000, p. 58 ev. Zie voor het verschil tussen het 'oude' en 'moderne'

rechterschap  ook De Montd ver Loren   1929,  hfd.  3.
5      De Mont6 ver Loren/Spruit 2000, p. 195 ev. Zo was bijv. Zutphen de moederstad van o.m. Arnhem.

Doetinchem, Harderwijk. terwijl Arnhem op haar beurt weer moederstad was van bijv. Culemborg.
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mogelijkheid om, nadat een vonnis was gewezen, bij rechters van de moederstad te
rade te gaan of dat vonnis eigenlijk wel in overeenstemming was met de geldende

voorschriften of gewoontes. Het is weliswaar geen hoger beroep in moderne zin, maar
voldoet wel aan enkele kenmerken daarvan: een meningsverschil over de juistheid
van een in een gerechtelijke procedure uitgesproken oordeel wordt voorgelegd aan
een andere instantie..

241    Op het platteland, met name in de meer oostelijke gewesten, werden geschillen

beslecht door de vergadering van eigenerfden, voorgezeten door de vertegenwoordiger
van de leenheer, de baljuw, of door Edn eigenerfde die daartoe tijdelijk was verkozen
door de gemeenschap waartoe hij behoorde, bijv. de zogeheten 'ambulatoire rechtstoe-
len' in de Groninger Ommelanden en Friesland of de Drentse Etstoel.1 Soms kon

een aldus gegeven oordeel worden betwist door middel van het ordel schelden of vals
schelden. de rechter zou bewust of opzettelijk een 'kwaad' of 'vals' vonnis hebben
geveld. Dit werd dan aan een hogere autoriteit, veelal de plaatselijke leenman, voor-
gelegd, die daarover een beslissing had te nemen.K Dit werd ook wel kiaring genoemd.
Het was aanvankelijk min of meer een strafprocedure tegen de rechter die het valse

vonnis zou hebben gewezen. die bij gegrondbevinding van de klacht kon leiden tot
een boete voor de rechter. Bij afwijzing van het appal kon appellant tot een boete

worden veroordeeld wegens het valselijk beschuldigen van de rechter.

242 De seculiere rechtsplegingv was aldus kleinschalig, versplinterd. sterk gedecen-
traliseerd en werd veelal uitgeoefend door niet-geschoolden aan de hand van gewoonte-
recht dat, zeker op het platteland, soms de enige rechtsbron was. Het wekt geen
verbazing dat deze rechtsbedeling door de lagere ordinaris-gerechten niet altijd tot
volle tevredenheid functioneerde. Er was geen behoorlijke wetgeving, de rechters waren

niet altijd even bekwaam en onpartijdig of waren niet in staat recht te spreken omdat
Edn van partijen niet onder hun jurisdictie viel of door zijn positie in staat was zich

feitelijk aan hun jurisdictie te onttrekken. In dergelijke gevallen kon de rechtszoekende

zich rechtstreeks tot de landsheer wenden met het verzoek hem recht te doen. De
landsheer kon dan ingrijpen en het gerecht opdragen alsnog de zaak te berechten of

hij kon de behandeling zelf ter hand nemen. Ook wanneer adn van partijen van oordeel

was dat het gerecht een 'kwaad vonnis' had gewezen kon de landsheer desgevraagd
bevelen dat de zaak opnieuw moest worden behandeld. Na verloop van tijd werd het
echter gebruikelijker dat de landsheer in een dergelijk geval zelf uitspraak deed in

6 Fockema Andreae  1900. p. 328.
7   Zie bijv. De Blifcourt/Fischer 1969, p. 22: F. Keverling Buisman 1986.
8        Zie ook Goldenberg   1891.  p.  30 ev: Fockema Andreae  1900.  p.  449.
9       Te onderscheiden van de kerkelijke rechtspleging, die aanzienlijk professioneler en strakker georgani-

seerd plaats  vond. Zie nader  §  5.3.
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het geschil.'ll Dat was dan een - aanvankelijk ongereglementeerde - vorm van hoger
beroep. De landsheer trad nu op als rechter in de moderne zin, dat wil zeggen: hij
- dan wel een vertegenwoordiger namens hem - wees zelf vonnis. Naarmate deze
vorm van rechtspleging toenam liet de landsheer zich steeds vaker bijstaan door zijn
adviesraad. bestaande uit vertrouwelingen en edelen, die hem van advies dienden in
politieke en bestuurlijke zaken. Omdat de landsheer zelf veelal niet juridisch onderlegd
was dan wel geen tijd had zich intensief met deze rechtspraak bezig te houden nam
de betekenis van de adviesraad voor de rechtsbedeling steeds meer toe. totdat uiteinde-
lijk de hele rechtspleging in hoger beroep door deze landsheerlijke raad werd waar-
genomen."  Dit  is een bekend verschijnsel  dat  zich  ook in andere landen heeft  voor-
gedaan. In Engeland waren de common law-rechtbanken bezet door edelen, juristen
en geestelijken die ook deel uitmaakten van de Curia Regis. terwijl anderzijds het
equity-systeem werd gevormd door de nauw aan de koning gelieerde Lord Chancellor.
zoals beschreven in § 4.2. In Frankrijk is het Parlement van Parijs als hoogste rechter
voortgekomen uit de Franse Curia Regis. In Duitsland vestigde de Keizer het centrale
Reichskammergericht, dat apr)8lzaken behandelde tegen vonnissen van de rechters
uit de vele afzonderlijke Duitse staten.

243 De Nederlandse gewesten vormden evenwel geen eenheidsstaat. zoals Engeland
of Frankrijk. De gewesten waren in staatkundige en bestuurlijke zin zelfstandig en
er was geen centraal gezag. De samenwerking tussen de gewesten was ad hoc en
vooral pragmatisch van karakter. Ieder gewest had zijn eigen landsheer.12 Uit deze
gewestelijke landsheerlijke raden zijn in de vijftiende en zestiende eeuw de Hoven
van Justitie voortgekomen:  het  Hof van Gelre en Zutphen,'    het  Hof  van  Holland.
Zeeland en West-Friesland, de Raad van Brabant, de Raad van VIaanderen. Er is ten
onzent, tot aan de Bataafse tijd, nooit een centraal, hoogste rechtscollege geweest voor
alle Nederlandse gewesten. Overigens waren de Hoven niet exclusief met rechtspraak
belast. Hun taak op bestuurlijk gebied bleef bestaan, maar werd steeds minder.

In de loop van de veertiende en vijftiende eeuw kwamen de zuidelijke Nederlanden
(door vererving, huwelijk of door oorlog) successievelijk in handen van de Bourgondi-
sche hertogen, te beginnen met Philips de Stoute. Die expansiepolitiek werd voortgezet
door zijn opvolgers, waarbij met name Philips de Goede het gebied wist uit te breiden
tot ver in het hedendaagse Frankrijk. Alleen Gelre, Friesland, Luik en Utrecht hadden

10   De parallel met het equity-systeem in Engeland dringt zich op. Fundamenteel verschil is echter dat
het 'appdl' op de koning c.q. de plaatselijke heer op het Europese continent werd geintegreerd in
de reguliere rechtsgang, terwijl in Engeland het zich ontwikkelde tot een zelfstandig rechtssysteem
met afzonderlijke rechterlijke colleges. naast de common law. Zie § 4.2.2 en 4.2.3.

11 Formeel blijft de rechtspraak dan nog in handen van de landsheer of diens plaatsvervanger. Zie bijv.
de hierna te bespreken Instructie  voor het Hof van Holland en Zeeland van Karel  V  uit  1531.  waar
veelvuldig de stadhouder wordt genoemd als voorzitter van het college. terwijl deze functie de facto
werd waargenomen door de president van het Hof.

12    In Holland en VIaanderen was dat een graaf. in Gelre. Brabant en Luxemburg een hertog. Friesland
had een Heer.

13  Zie o.m. P.G. Albers 1998
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de Bourgondische dynastie buiten de deur weten te houden. De Grote Raad van
Mechelen." voortgekomen uit de Hofraad van Philips de Goede. fungeerde als
centraal rechtscollege boven de gewestelijke hoven.

244   Door het huwelijk van Maria van Bourgondie, de erfgename van Karel de Stoute, met

Maximiliaan I (in 1507 gekroond tot keizer van het Duitse Rijk), vielen de Nederlandse gewesten
toe aan het Habsburgse Huis. Hun zoon. Philips de Schone van Oostenrijk huwde met de dochter

van de Spaanse koning en uit dit huwelijk werd Karel V geboren, die de Habsburgse expansie-

politiek voortzette. Nadat ali laatste gewest ook Gelre zich bij het Tractaat van Venlo van 1543

had  onderworpen aan Karel V, hadden  alle 17 Nederlandse gewesten  voor het eerst  6dn  en

dezelfde leenheer. Er was daarmee sprake van een personele unie. Door het Verdrag van
Augsburg in 1548 tussen Karel V en de Duitse Rijksstanden waren zijn Nederlandse bezittingen

gaan behoren tot het Heilige Roomse Rijk, maar tegelijkertijd verkregen zij privileges die hen

vrijstelden  van de jurisdictie  van het Reichskammergericht. 15 Omdat Karel als keizer van  het

Duitse rijk en koning van Spanje zich niet voltijds kon bezig houden met zijn Nederlandse

gewesten, werd hij doorgaans vertegenwoordigd door de landvoogd (voor alle Nederlandse

gewesten gezamenlijk) en een stadhouder (voor ieder gewest afzonderlijk). De gewesten bleven

evenwel hun staatkundige zelfstandigheid behouden.

245    Met deze ontwikkeling van de landsheerlijke raden tot Gerechtshoven als appal-

instanties werd ook een politiek doel gediend:6 Op het snijvlak van de late middel-
eeuwen en de renaissance werd wederom een centralisatiestreven zichtbaar, in gang
gezet door de Bourgondische en Habsburgse landsheren. Veel door vroegere voorgan-
gers aan de lagere adel en steden verleende privileges en immuniteiten werden inge-
trokken, soms na felle strijd. om vervolgens weer opnieuw te worden verleend onder

herbevestiging van de suprematie van het landsheerlijk gezag. In hun streven naar
politieke en bestuurlijke unificatie kwam het de Habsburgse landsheren goed uit als

zij via deze Hoven invloed konden uitoefenen op de rechtspleging in de gewesten.
Dit wekte menigmaal wrevel bij de burgerij en de adel, die hun invloed op de recht-

spraak zagen afnemen. De schepenbanken moesten nu een inbreuk op hun gezag
dulden door de api)8lrechtspraak van de 'vreemde' landsheerlijke Hoven die hen min
of meer waren opgedrongen. Er was een voortdurende rivaliteit tussen de Bourgon-
dische en Habsburgse landsheren en de Vlaamse en Hollandse steden en adel over
de justitiele hegemonie, een onderdeel van de politieke machtsstrijd.

246 Zo werden in  1572 de leden van het Hof van Holland en Zeeland door Willem van Oranje.
Sis stadhouder van de landsheer Philips II vervangen door juristen die de beginnende opstand

gunstiger gezind zouden zijn. In het benoemingsbesluit van 3 november 1572 werd meteen maar

bepaald dat tegen arresten van het Hof niet langer beroep open stond bij de, nog steeds onder

gezag van Philips Il staande landsheerlijke Grote Raad van Mechelen. In 1581, vrij snel na
de Unie van Utrecht in  1579 en het Placaet van Verlatinghe in  1581, werd de Hooge Raad van
Holland opgericht ter definitieve vervanging van de Grote Raad van Mechelen als hoogste rechter

14     Over de Grote  Raad  zie  m.n.  J. van Rompaey   1973.  en  C.H.  van  Rhee   1997.
15 Zie nader: P.L. NBve 1972, hoofdstuk 2.
16  Zie ook D. Heirbaut 1994. p. 807: Monballyu 1993. p. 265.
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in de opstandige gewesten. Volgens De Bldcourt was het achterliggende, zij het niet hardop
uitgesproken motief van Willem van Oranje voor de oprichting van de Hooge Raad, om op
die manier een begin te maken met de eenwording van de noordelijke Nederlanden.' Behalve
Zeeland hebben de andere provincien het gezag van de Hooge Raad evenwel nooit aanvaard.IN
Niemand was echt gelukkig met het bestaan van deze instantie, maar pogingen om hem op
te heffen of te doen samengaan met het Hof van Holland zijn alle mislukt totdat de Bataafse
omwenteling voor nieuwe tijden zorgde. 19

247 Een andere reden voor het vestigen van gewestelijke appdlinstanties was gelegen
in de langzaam op gang komende receptie van het Romeinse recht. Er was de Habs-
burgse vorsten veel aan gelegen een uniform rechtsstelsel te vestigen in plaats van
de sterk versnipperde locale rechtspleging, die voomamelijk steunde op door generaties
overgeleverd gewoonterecht. Het Romeinse recht, zoals dat later in de middeleeuwen
en de renaissance verder was uitgewerkt en geperfectioneerd door de legisten en
canonisten. bood een dergelijk uniform en samenhangend systeem.-w De toepassing
van dit geleerde recht vroeg om geschoolde rechtsbeoefenaren, hetgeen een professio-
nalisering van de rechtspleging vergde. De gewestelijke Gerechtshoven, waar juristen
werkzaam waren die aan ddn van de universiteiten in Europa het Romeins recht en
het canonieke recht hadden gestudeerd, konden dat bieden, in ieder geval meer dan
de plaatselijke ordinaris-colleges. Deze uniformering gold niet alleen het materiele
recht, maar ook het procesrecht. De wijze van procederen voor de gewestelijke Hoven
was in belangrijke mate overgenomen van de Franse praktijk, die op haar beurt een
samensmelting was van oude Karolingische gebruiken en het Romano-canonieke
procesrecht. De Franse koningen poogden in de dertiende en veertiende eeuw het
procesrecht te uniformeren en te codificeren en de procesregels zoals die werden
gehanteerd door het Parlement van Parijs hebben, via een Bourgondische omweg,
veel invloed gehad op de inrichting van de procedure in de lage landen. Hier ontstond
een min of meer gereguleerde vorm van hoger beroep.2 Vanwege deze invloed van
het romano-canonieke procesrecht zal ik kort nader ingaan op deze procedure.

5.3 Het romano-canonieke procesrecht

248   Na het verval van de rechtswetenschap in het voetspoor van de neergang van
het West-Romeinse Rijk en in de verwarring die heerste na de volksverhuizingen,
begon in de twaalfde eeuw een nieuwe bloeiperiode voor het geleerde recht. Bologna
was de bakermat van deze ontwikkeling. Hier kwam de systematische bestudering
van het canonieke recht op gang, onder meer door Gratianus van Bologna die een
gezaghebbende compilatie van de op dat moment bestaande kerkelijke wetgeving

17     A.S. de Blicourt  1920.  p.  454.

18     Fruin/Colenbrander  1922,  p.  260  ev.
19     Fruin/Colenbrander  1922.  p.  365  ev.
20  Zie bijv. B.H.D. Hermesdorf 1970, hoofdstuk 5.. G.C.J.J. van den Bergh 2000. § 2.2 ev.
21   Zie o.m. W.G.Ph.E. Wedekind 1971. p. 1 I ev. R.C. van Caenegem 1973 b, p. 16 ev.
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vervaardigde (Decretum Gratiani).-- Tegelijkertijd werd het klassieke recht uit de
Romeinse tijd opnieuw ontdekt. Ook hier stond Bologna aan de wieg van de nieuwe
rechtsontwikkeling. De canonisten maakten ijverig gebruik van het instrumentarium
en de systematiek van het ius civHe en al snel hadden beide rechtsgebieden naast elkaar

een belangrijke plek in de studie van het recht en in de praktijk. Gezamenlijk vormden
zij in de late middeleeuwen wat wordt genoemd het ius comniune.

Met name door de aandacht van de canonisten werd het procesrecht voor het eerst

gezien als een zelfstandig object van onderzoek, waar de Romeinse juristen het
'1

procesrecht vooral behandelden als onderdeel van het materiele recht.- Fowler-
Mageri14 signaleert een aantal verschillen tussen de procesleer van de legisten en
die van de canonisten.25 Het Romeinse procesrecht was van oudsher gericht op een
zo efficient mogelijke stroomlijning van de procedure en het voorkomen van obstructie
door partijen, terwijl de canonisten waren gericht op het waarborgen van de positie
van de gedaagde c.q. verdachte en de mogelijkheid zich zo goed mogelijk te verdedi-
gen tegen de aanklacht, zelfs wanneer de procedure daardoor aan effectiviteit zou
inboeten. De canonisten ontwikkelden langzamerhand een aantal ideeen over proces-
recht, die we vandaag als beginselen of maximen zouden aanduiden. Zij grepen
daarvoor terug op onder meer het oude ius civile, op de bijbel en ook Griekse wijs-
geren als Aristoteles vormden een inspiratiebron.

Aan de gebeurtenissen die leidden tot de verdrijving van Adam en Eva uit de Hof
van Eden ontleenden zij de notie dat, vooraleer over iemand een vonnis wordt uit-
gesproken, deze de mogelijkheid moet hebben zich te verdedigen.26 Aan Deuterono-
mium 19: 15 werd ontleend dat de verklaring van 6dn getuige onvoldoende was voor
een veroordeling. Zelfs ideeen over de presumptio  innocentiae. het recht om zich te
verdedigen en ontlastend bewijsmateriaal te presenteren, het recht om geen bewijs
tegen zichzelf te hoeven leveren en het recht op een openbare uitspraak werden
bediscussieerd in de doctrine.27 Een aantal van deze 'beginselen' (waaronder met
name de verplichting om de gedaagde op te roepen teneinde zich te verdedigen) werd
toegeschreven aan het natuurlijke recht en niet aan het ius civile, zodat deze niet naar
willekeur konden worden omzeild; de wereldlijke maar ook de kerkelijke rechters,
zelfs de paus, waren gebonden aan het natuurlijke recht. Penningtonzi beschrijft hoe
een aantal politieke conflicten tussen de paus en enkele wereldlijke leiders de aanzet
vormden tot een discussie in de doctrine over de reikwijdte en de toepassing van deze

beginselen.

22   Voor een beknopt overzicht zie o.m. K. Pennington, A Short History: G.1.1. van den Bergh 2000,
hoofdstuk 2.

23   R.C. van Caenegem 1989. p.  110.
24  L. Fowler-Magerl 1994, p. 23.
25     De canonisten hanteerden de term ordo iudiciarius voor de procedure bij de kerkelijke rechtbanken,

terwijl de legisten de procedure voor de wereldlijke gerechten ordo iudiciorum noemden.

26  C.H. van Rhee 1999, p. 1.
27  K. Pennington. Shon History'. L. Fowler-Magerl 1994. p. 20 ev.
28  K. Pennington 1998. p. 9. en K. Pennington 1993.
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249    Analoog aan de toenemende politieke macht van paus en bisschoppen, breidde ook de
jurisdictie van de kerkelijke rechtbanken zich steeds verder uit, ook over terreinen die voorheen

.,aan de seculiere gerechten waren voorbehouden.- De kerk claimde exclusieve (en wie was

machtig genoeg om haar tegen te spreken?) rechtsmacht rationae personae over alle geestelijken,
afvalligen en heidenen, weduwen en wezen. Bovendien had zij rechtsmacht rationae niateriae
in zaken betreffende het huwelijk. erfrecht. voogdij. familie en uiteraard allerlei vergrijpen tegen
de goddelijke, beter gezegd: kerkelijke voorschriften. Daarnaast eigende zij zich rechtsmacht
toe ter zake van (wat wij tegenwoordig zouden noemen) typisch particuliere. privaatrechtelijke
geschillen over contractbreuk. Dit is immers terugkomen op een gegeven woord. hetgeen een
zonde is en daarom valt onder het bereik van de kerkelijke jurisdictie. Ook was het mogelijk
in een contract een soort forumkeuzebeding op te nemen, inhoudende dat eventuele geschillen

3()volgens het canonieke recht voor een kerkelijke rechtbank zouden worden berecht.
Berechting van een geschil door de kerkelijke rechtbank had voor veel mensen het voordeel

dat de kerk speciale bescherming bood voor de sociaal en economisch zwakkeren." Het woord
van een horige boer had net zoveel bewijskracht als dat van zijn heer. het bewijs van de gezel
telde even zwaar als dat van zijn meester. Het canonieke recht werd ook, als gegeven door god,

gezien als billijkheidsrecht, dat een mitigerende werking had op de hardheid van de coutumen.
het plaatselijke gewoonterecht.,1 Bovendien had dit te allen tijd voorrang boven het door de
wereldlijke machthebbers gecreeerde recht. Naarmate er meer een beroep werd gedaan op de
kerkelijke rechtsgang, ontstonden overal professionele rechtbanken: de officialiteiten, die gelieerd
waren aan de bisschop. Uiteindelijk stond altijd een beroep open op de paus als hoogste instantie.
Omstreeks de twaalfde of dertiende eeuw werd de kerkelijke rechtspraak in de praktijk waargeno-
men door min of meer professionele rechters en niet meer door de clerus zelf.

250   De rechter in de canonieke procedure was dominus litis. Ophem rustte de dure
plicht de processuele gelijkheid tussen partijen te waarborgen, de zwakkere partij te
beschermen. de waarheid te achterhalen en bovenal een rechtvaardig vonnis te wijzen.
De procedure was dan ook bij uitstek inquisitoir te noemen; het zijn niet partijen die
door middel van een adversarial debate de feiten boven tafel moeten krijgen. maar
de rechter. die de partijen en de getuigen ondervraagt en ander bewijsmateriaal
onderzoekt.

De rechtsingang was niet gebonden aan het al dan niet bestaan van een formula
zoals in het oude Romeinse formulaproces of een „·rit in het common law procesrecht.
De eiser formuleerde zijn vordering (libellus), gebaseerd op een aantal feitelijke
stellingen (articuli) die de gedaagde alleen met ja of nee kon beantwoorden. Andersom
gold hetzelfde.31 Deze procestechniek was overgenomen van een gebruik in enkele
Italiaanse steden en maakte het mogelijk snel de feitelijke geschilpunten te identificeren
die nadere bewijslevering behoefden. Het vierde Lateraans Concilie verbood in  1215
de participatie van geestelijken aan godsoordelen, die toen nog veelvuldig werden

29  De Montd ver Loren/Spruit 2000, p. 43.
30    C.J.  Reid  & J. Witte  1999,  p.  650.
31  E.C. Coppens 2001, p. 163.
32   Vgl. de parallel met de opkomst van de equity in Engeland, ter mitigering van de starre common

law. Zie § 4.2.2.
33     L.  Fowler-Magerl  1994.  p. 46.  Vgl. het 'verhoor op vraagpunten'  in ons Wetboek van  1838.
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toegepast in procedures voor de wereldlijke gerechten.44 In plaats daarvan werd meer
nadruk gelegd op een rationele bewijsvoering: bewijs diende vooral te worden ontleend

aan geschriften of getuigenverklaringen. Partijen formuleerden schriftelijk de vragen
die zij aan de getuige gesteld wilden zien. Vervolgens werden de getuigen ondervraagd
door de rechter, veelal buiten aanwezigheid van partijen. om te voorkomen dat de
getuige zich geintimideerd voelde. Het verslag van het getuigenverhoor werd ter kennis

gebracht van partijen." Soms werd het getuigenverhoor opgedragen aan interrogatc,-
res (te vergelijken met onze rechter-commissaris) en werden de verslagen daarvan

voorgelegd aan de rechter. De procedure was dus in hoge mate schriftelijk.
36

251 Het romano-canonieke recht bracht een min of meer vergeten rechtsinstituut

uit het Romeins recht weer tot leven: het apptl Hoger beroep kon worden ingesteld
in iedere stand van het geding. dus ook tegen tussenvonnissen. Het apptlsysteem sloot

op logische wijze aan bij de hierarchische structuur van de kerk. Tegen vonnissen
van lagere rechtbanken stond app81 open bij de officialiteit van de bisschop. vervolgens
bij de aartsbisschop en uiteindelijk bij de pauselijke curia, later de Rota Romana. Dit
biedt natuurlijk een ruime mogelijkheid tot misbruik teneinde de procedure te rekken.
hetgeen ook daadwerkelijk gebeurde." Het appdl tegen een eindvonnis behelsde een
nieuwe behandeling van de zaak, zodat ook nieuw bewijsmateriaal kon worden

voorgelegd.
Het is in deze rechtsgang waar, onder invloed van de geleerden in het ius civile

en het canonieke recht, en mede gestuurd door de pauselijke wetgeving, in de loop
van de twaalfde en dertiende eeuw de romano-canonieke procedure vorm en inhoud
kreeg. Gaandeweg kreeg dit procesrecht en de daaraan ten grondslag liggende ideeen

voet aan de grond bij de seculiere rechtspraak. Onder Louis IX ( 1226-1270) ontwikkel-
den de koninklijke rechtbanken, zoals het Parlement van Parijs, een eigen procedure-
vorm die sterk was geent op de canonieke procedure, maar vermengd met traditionele
elementen (zoals een sterkere nadruk op de mondelinge behandeling).'* De receptie
van de romano-canonieke procesregels verliep soms ook via arbitrageprocedures. omdat

het niet ongewoon was dat rechters van de kerkelijke rechtbanken werden gevraagd
als arbiter op te treden. Zij pasten dan min of meer dezelfde regels toe als zij in de
rechtbank gewend waren. Ook werd het canonieke (proces)recht verspreid door juristen
die het hadden geleerd aan Edn van de universiteiten in Italie of Frankrijk en het

34 Geestelijken mocht in het geheel niet deelnemen aan procedures of bestraffingen waarbij bloed

vioeide. Werd iemand in een kerkelijke procedure een kapitale straf opgelegd, dan werd die voltrok-
ken door de wereldlijke autoriteiten.

35  R.C. van Caenegem 1989. p. 111. Zie ook P. Wirth 1961: Brundage 1995. p. 130. Dit is ook in
het moderne kerkelijke procesrecht nog hoofdregel: canones 1552.1559 Codex luris Canonici  1983.

36 Dit leidde ertoe dat de processtukken op een gegeven moment allesbepalend werden voor de
reconstructie van het feitensubstraat: wat niet daarin was opgenomen bestond niet: 'quod non est
in actis. non est in mundo'. R.C. van Caenegem 1973 b. p. 18.

37  S. Chodorow 1977, p. 187.
38  R.C. van Caenegem 1973 b. p. 32 ev; 60 ev.
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vervolgens, eenmaal thuis wedergekeerd, als advocaat, rechter of notaris in de praktijk
brachten.

5.4 Het procesrecht in de latere middeleeuwen en daarna

252    Over het procesrecht voor de wereldlijke gerechten in de vroege Middeleeuwen
is weinig bekend. De regels waren nauwelijks vastgelegd, het gewoonterecht regeerde.
Zoals gezegd, probeerden de Franse koningen in Frankrijk en de Bourgondische en
Habsburgse vorsten in de Nederlanden het procesrecht te sturen en te uniformeren
door middel van wetgevende maatregelen. Hierbij moet echter worden opgemerkt
dat de diverse Ordonnanties en Instructies betreffende het procesrecht nooit een
compleet beeld geven van de procesvoering; zij kunnen niet worden gezien als een
soort codex als tegenwoordig gebruikelijk. Ieder gerecht kende zijn eigen ongeschreven
gebruiken en styl, die alleen in de praktijk konden worden geleerd. De Ordonnanties
bevatten meestal alleen bepalingen over aangelegenheden die in de praktijk voor
problemen of onduidelijkheden zorgden of kwesties die de landsheer wilde uniforme-
ren." Verwarrend is bovendien dat veel Ordonnanties slechts een zeer beperkt toepas-
singsgebied hadden, bijv. alleen betrekking hadden op de rechtspleging in een bepaalde
stad of voor een bepaald college of op apptlzaken uit een bepaalde stad voor een
bepaald college. In een dergelijk geval ging er een allesbehalve uniformerende werking
van uit. Ook de gerechtshoven hadden een belangrijke taak bij het uitvaardigen van
regelgeving, hetzij gedelegeerd. hetzij originair.*1 De belangrijkste beschrijvende
kenbronnen van het recht uit deze periode zijn de werken van Philips Wielant, 4I
een Vlaamse schrijver die was opgeleid in het Frans-Bourgondische recht, en Joost
de Damhouder,42 welke schrijvers een grote invloed hebben gehad op de ontwikkeling
van het (proces)recht in de Nederlandse gewesten. Ten deze moet een onderscheid
worden gemaakt tussen de rechtspleging in de Zuidelijke en die in de Noordelijke
Nederlanden, mede omdat deze gebieden een andere politieke ontwikkeling doormaak-
ten.43

5.4.1   Het procesrecht in Vlaanderen

253 De geschiedenis van het Vlaamse procesrecht kent twee ontwikkelingen; ener-
zijds het traditionele Vlaamse gewoonterecht van valsschelden, anderzijds de invloed

39  Zie C.H. van Rhee 1997, hoofdstuk 2.
40  Zie C.H. van Rhee 2003 a. p. 131.
41 'Corte Instructie in civile zaken', beter bekend als 'Practycke Civile'. De eerste versie  van  dit

handboek uit 1508 is te vinden op de website van de KU Leuven, campus Kortrijk <www.kulak. ac.be/
facult/rechten/Monballyu/Rechtlagelanden/Homepage.htm>.

42     Practycke in civile saeken,  uit  1567. De Latijnse  naam was 'Praxis rerum civilium'. In feite  is  dit
een enigszins 'aangeklede' versie van het handboek van Wielant. Opnieuw uitgegeven in 1999 door
het Tijdschrift voor Privaatrecht.

43 Zie nader Romein 1977, hoofdstuk 4.
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van het Franse recht door inlijving van een van oudsher Frans territorium. Dit onder-
scheid heeft nog eeuwenlang doorgewerkt.

254   In de twaalfde en dertiende eeuw was in de Vlaamse gewesten een klacht over

onjuiste vonnissen bekend onder de naam valsschelden of 'faussement': Het was

gericht tegen een rechter van een lager gerecht die willens en wetens een 'vals vonnis'
had gewezen en die daarvoor ter verantwoording werd geroepen door de graaf van

Vlaanderen, omdat dergelijke misdragingen een ernstige inbreuk op de rechtsvrede
in het land vormden. Dit was dan ook een prerogatief van de graaf (of zijn vertegen-
woordiger), maar de bij het vonnis benadeelde partij kon deze misstand natuurlijk
wel onder de aandacht van de graaf brengen.44 De aanklacht werd aanvankelijk

gebracht voor een andere schepenbank. Later werd de klacht behandeld door de graaf
zelf, die zich daarbij liet bijstaan door zijn adviesraad, de Audientie, die echter al
snel als zelfstandig rechtscollege ging fungeren.46 Werd de klacht gegrond geacht,

dan kon de gewraakte rechter worden bestraft wegens zijn gepleegde mesdaet en de

zaak moest opnieuw worden behandeld. Enige andere vorm van hoger beroep tegen
de schepenbanken, met name in de grote steden, was aanvankelijk uitgesloten door
het sterke verzet van de steden. Toch had de grafelijke Audientie invloed op deze
rechtspleging, doordat zij bevelen en adviezen kon geven aan de lagere gerechten
bij de behandeling van geschillen. Ook was de baljuw aanwezig bij de behandeling
van zaken om te controleren of alle voorschriften werden nageleefd. Daartegen was

aanzienlijk minder verzet en dat gaf graaf Lodewijk van Male de gelegenheid de
rechtsmacht en controlemogelijkheden van de Audientie sluipenderwijs steeds verder
uit te breiden. Wanneer de Audientie tijdens de procedure de gang van zaken kon
controleren en de baljuw na het vonnis daartegen een klacht kon indienen wegens
schending van de wetten, was het een kleine stap om ook partijen toe te laten tot het
indienen  van een klacht.47 Omstreeks  1370  was het dan  ook voor partijen mogelijk
geworden te klagen over vonnissen die strijdig zouden zijn met de plaatselijke gewoon-
ten en de (grafelijke) wetten of die zouden zijn tot stand gekomen met schending van

het procesrecht. De eis van opzet, essentieel bij het oude valsschelden, werd niet langer
gesteld. Nog steeds echter was de klacht gericht tegen de rechter. Buntinx noemt deze
vorm van redres Amende,nent.JK Alleen wanneer de klacht tegen het vonnis niet alleen
werd afgewezen maar ook als smadelijk voor de rechter werd gezien, werd klager
veroordeeld tot een boete. De kosten van de rechter die het vonnis moest verdedigen,
diende hij meestal wel te betalen. Werd daarentegen het vonnis vernietigd, dan moesten
de gewraakte rechters een boete betalen, indien aannemelijk was dat opzet in het spel
was geweest. In extreme gevallen werden zij voor de rest van hun leven uit het ambt

gezet.

44  J. Monballyu 1993, p. 238. In de noordelijke streken was de term orde\ schelden gebruikelijk

45  J. Buntinx 1949. p. 241 ev.
46  J. Buntinx 1949, p. 261 ev.
47   J. Buntinx 1949, p. 257 ev.
48  J. Buntinx 1949, p. 253.
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Vervolgens duurde het niet lang totdat de klacht niet zozeer werd gericht tegen
de rechter, maar direct tegen het vonnis zelf. Dan is er sprake van een hoger beroep.
zij het nog in rudimentaire vorm. Aannemelijk is dat dit hoger beroep wel een nieuwe
behandeling van de zaak inhield omdat in deze streken de procedure in eerste aanleg
voornamelijk mondeling was en er dus geen processtukken voorhanden waren. Ook
het gegeven dat de vonnissen veelal niet of nauwelijks waren gemotiveerd en door-
gaans niet meer behelsden dan een samenvatting van de feiten, een overzicht van het
procesverloop en vervolgens de beslissing (op een wijze alsof die beslissing noodzake-
lijkerwijs  uit het voorgaande voortvloeide), bracht  mee  dat in apptl een nieuwe
behandeling de aangewezen vorm was waarbij ook getuigen (opnieuw) konden worden
gehoord.49 Dit is een belangrijk verschil met de Franse procedure en die in Franstalig
VIaanderen.

255     In 1369 kwamen de Franse gebieden  van de Gouvernance de Lille (bestaande
uit de kasselrijen Rijsel (ofwel Lille), Douai en Orchies) onder het bewind van de
Graaf van Vlaanderen.<' De Franse instituten, wetten en gewoontes bleven hierbij
veelal van kracht. Ook de oorspronkelijke koninklijke gouverneur behield zijn ambt
met alle bevoegdheden, waaronder de bevoegdheid zdlf recht te spreken, zoals gebrui-
kelijk in Frankrijk en anders dan in Vlaanderen, waar de baljuw slechts voorzitter
van de schepenrechtbank was en niet zelf aan de berechting deelnam. Door de inlijving
bij Viaanderen werd de gouverneur ondergeschikt aan de Vlaamse graaf en het hoger
beroep dat eertijds werd gebracht voor het Parlement van Parijs, kon nu worden
ingesteld bij de Graaf. In deze streek werd het Franse procesrecht gehanteerd, naar
het model van de romano-canonieke procedure. De procedure was schriftelijk en het
apptl was primair gericht tegen de rechters die het vonnis hadden gewezen. De rechters
waren zelfs de belangrijkste tegenpartij: zij werden gedagvaard. terwijl de wederpartij
slechts werd opgeroepen (geYntimeerd)." De rechters uit eerste aanleg moesten in
hoger beroep hun vonnis verdedigen (sustineren), omdat zij dat vonnis hadden gewezen
tip5ril d'ante,ide.  dat wil zeggen op het gevaar af een boete te moeten betalen indien
hun vonnis in hoger beroep mocht worden vernietigd.,3 In beginsel vond geen nieuwe
behandeling van de zaak plaats, maar werd volstaan met een beoordeling van het
vonnis op grond van de voorhanden processtukken ('ex eisdem actis an ben vel male' )
en aan de hand van de in apptl naar voren gebracht stellingen. Daarbij werden welis-
waar ook de feiten onderzocht, maar nieuwe feiten werden slechts in uitzonderings-
gevallen toegestaan. Dat is een belangrijk verschil met de procedure volgens het
gewoonterecht in VIaanderen Flamingant. Bij verwerping van het appal kon appellant

49   J. Monballyu 1993. p. 243,253.
50 Deze streek werd ook aangeduid als 'Viaanderen Gallicant'. ter onderscheiding van het Nederlands-

talige 'Vlaanderen Flamingant', welke benamingen ik ook zal gebruiken.
51     J.  Monballyu   1993.  p.  240.  Voor de historische achtergrond  van het woord 'gelntimeerde'  in  dit

verband, zie R. van Boneval Faurd, vijfde deel. 1900. p. 45.
52     Zie  voor de - oorspronkelijk machtspolitieke - achtergrond hiervan  o.m. S. Dauchy   1987,  p.  49.
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een boete worden opgelegd wegens fa appel. 80 gegrondverklaring van het apptl
werd het gewraakle vonnis vernietigd en vervangen door een andere beslissing.

256 Aldus waren er twee categorietn van appNzaken die door de Audientie werden
behandeld: het appel tegen vonnissen uit Vlaanderen Gallicant. tegen de achtergrond
van het Franse procesrecht (schriftelijke procedure met een toetsing van het vonnis).
en het beroep uit VIaanderen Flamingant (mondelinge procedure met een nieuwe
behandeling)." In alle gevallen kon van het vonnis van de Audientie appal worden

ingesteld bij het Parlement van Parijs (de graaf van Vlaanderen was immers tevens
leenman van de Franse koning, voorzover het de zuidelijke streken betrof), hetgeen
echter een zeldzaamheid schijnt te zijn geweest. In  1521  werd deze appdlmogelijkheid

afgeschaft door Karel  V.

257  Toen de Bourgondische hertog Philips de Stoute door zijn huwelijk met de
erfgename van de graaf van Vlaanderen na diens overlijden de heerschappij over
Vlaanderen had verkregen, stelde hij in  1386 de 'Camere van den Raede in Vlaende-
ren' in. die gaandeweg als zelfstandig app8lcollege de rechtspleging in hoger beroep
overnam van de Audientie. Deze Raad behandelde aanvankelijk alleen app81zaken
uit het Franstalige Vlaanderen Gallicant, de zaken uit het Nederlandstalige gedeelte
bleven voorlopig bij de Audientie. De bevolking in het Nederlandstalige Vlaanderen

Flamingant stond niet op goede voet met de nieuwe heersers en de app2lrechtsmacht
van de (Franstalige) Camere.54 die. anders dan de rondreizende Audientie, ook nog

eens permanent in het Franstalige Rijsel was gevestigd, werd met argusogen bezien.
Temeer omdat het beroep vaak werd ingesteld door de baljuw als vertegenwoordiger
van de 'buitenlandse' hertog die op deze manier zijn invloed kon doen gelden. Uitein-
delijk moesten de machtige Vlaamse steden hun verzet tegen de rechtsmacht van de
Raad echter laten varen en de inbreuk op hun autonomie slikken. De verplaatsing
van de Camere, nu onder de naam Raad van Vlaanderen. naar Gent zal daaraan hebben
bijgedragen. Zij eisten evenwel meer respect voor hun eigen gewoontes en privilege's.
Om deze gevoeligheden te ontzien werd voor Viaanderen Flamingant een eigen soort

rechtsmiddel ontwikkeld, 'reformatie' genaamd, dat bestond naast het appal.
55

258    Reformatie kon gedurende een jaar en een dag worden ingesteld (rechtstreeks

bij de apptlrechter), maar het had, anders dan het appbl, geen schorsende werking.
Reformatie kon alleen worden ingesteld tegen vonnissen van de schepenbanken.

nimmer tegen vonnissen van de gewestelijke hoven. Ook waren uitsluitend eindvonnis-

53 Buntinx betwist weliswaar dat er enige invloed van het Franse apptl uit Vlaanderen Gallicant uitging
op de ontwikkeling van het 'amendement' uit Vlaanderen Flamingant (a.w. p. 259. 261), maar dat
lijkt moeilijk voorstelbaar, zeker waar de graaf er juist op gespitst was zijn greep op de Vlaamse
rechtspleging te verstevigen en beide 'rechtsmiddelen' werden behandeld door den en dezelfde
instantie.

54  J. Buntinx 1949, p. 52.
55     J.  Monballyu  1993,  p.  247 e.v. Reformatie werd ook wei aangeduid als supplicatio. Zie ook J.  van

Rompaey 1973, p. 315.
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sen hieraan onderworpen. Dit rechtsmiddel impliceerde een nieuwe behandeling van
de zaak volgens de regels van de procedure in eerste aanleg. Partijen konden dus
nieuwe bewijsmiddelen aanvoeren ter ondersteuning van hun standpunt. De aanlegger
werd aanvankelijk bij afwijzing van de klacht niet veroordeeld tot een boete, maar
diende wel de kosten van zijn wederpartij (ook hier waren dat de rechters die het
bestreden vonnis hadden gewezen) te vergoeden. Reformatie was, als gezegd, een
typisch Vlaams verschijnsel en onbekend in de Franstalige streken. Het was daaren-
tegen wel bekend in Holland en Zeeland. Per saldo kwam de reformatie aanzienlijk
minder frequent voor dan het appal.36

Er waren veel overeenkomsten tussen enerzijds de reformatieprocedure en ander-
zijds het appal voorzover dat niet werd behandeld als proces bij geschrift. Beide
impliceerden een nieuwe behandeling door het appdlcollege, doorgaans volgens de
regels voor het proces in eerste aanleg. Het verschil in behandeling werd daarmee
niet zozeer bepaald door de vraag of er sprake was van appbl dan wel van reformatie,
maar eerder door de vraag hoe de procedure in eerste aanleg was verlopen: schriftelijk
volgens de romano-canonieke procedure, dan wel mondeling volgens de plaatselijke
gewoonten. Volgens Wielant en De Damhouder was het recht van hoger beroep
'ghefundeert op 't natuerlijck Recht' en had het als doel de onrechtvaardigheid en
onjuistheid van lagere vonnissen te verbeteren en de 'onnoselen ende innocenten'
te beschermen.

259 Inmiddels hadden de Bourgondische hertogen hun gebied steeds verder weten uit te
breiden.57 De vrede van Atrecht in 1435 bracht nieuwe gebiedsuitbreiding mee, zodat het
Bourgondische rijk grote delen van de - huidige - Nederlandse gewesten, Vlaanderen, Artesie,
Boulogne en Picardie tot aan Normandie omvatte. Philips de Goede kon zich nu meten met
de overige Europese vorsten. Het gevolg was weI dat de meerderheid van de bevolking van
het Bourgondische rijk Frans was en dat francofone elementen een overheersende invloed kregen.
Dat was tegen het zere been van met name de Nederlandstalige Vlaamse steden. Het beroep
op de hertogelijke Hofraad58 om rechterlijke vonnissen te herzien nam (evenredig aan de
gebiedsuitbreiding) toe en in de loop der tijd vormden de leden van de Hofraad die zich bezig
hielden met deze rechtspraak een eigenstandig college. Hieruit is vervolgens de Grote Raad
voortgekomen. Vanaf ca.  1445 kan worden gesproken van een zelfstandig college (hoewel er
altijd - personele - banden tussen Hofraad en Grote Raad zijn blijven bestaan)." De Grote
Raad fungeerde als centraal vorstelijk appEIcollege voor het gehele Bourgondische gebied in
de Nederlanden en stond dus ook boven de gewestelijke instanties als de Raad van Vlaanderen
te Gent, het Hof van Holland, de Raad van Brabant, de Raad van Luxemburg etc. Aldus bestond
er in de Nederlandse gewesten een rechterlijke organisatiew uit drie lagen: de rechtspleging
in eerste aanleg werd waargenomen door de ordinaris-gerechten (stedelijke schepenbanken,
vierscharen etc). De tweede aanleg bestond uit de gewestelijke hoven van justitie en aan de
top stond de Grote Raad. De Grote Raad behandelde appazaken van de gewestelijke hoven

56     J. van Rompaey  1973,  p.  346  ev.
57     Romein 1977, hoofdstuk  8.
58  De Hofraad als zodanig was geen rechterlijk college, maar een adviescollege van de hertog.
59    J. van Rompaey 1973, pp. 20,29,30.
60  Hoewel 'organisatie' waarschijnlijk een te groot woord is.
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en - slechts met bijzondere toestemming - appiillen tegen vonnissen van de stedelijke rechtban-
ken. Alleen de vonnissen van de gerechten van de vier Leden van Vlaanderen (Gent, Brugge,
Ieper en het Brugse Vrije) werden rechtstreeks  voor de Grote Raad gebracht, met voorbijgaan
aan de Raad van Vlaanderen Comisso medio).61 Daarnaast werden echter ook veel zaken in
eerste aanleg door de Grote Raad behandeld.I.

In   1473  werd de Grote  Raad,  die  tot dan periodiek alle grotere steden  in  het rijk aandeed
om zaken te behandelen. gevestigd te Mechelen. In datzelfde jaar besloot Karel de Stoute de

Grote Raad te 'verheffen' tot Parlement van Mechelen. Hij had koninklijke aspiratie's (die

overigens niet werden gehonoreerd door de Duitse keizer Frederik III) en daarbij behoorde een
Parlement als hoogste gerechtelijke instantie, temeer waar hij zich wilde spiegelen aan zijn

.,

aartsvijand, de Franse koning. Toen Karel de Stoute in 1477 sneuvelde, zagen de Vlaamse
steden hun kans schoon om de francofone overheersing van het Parlement te beeindigen en
bij het Groot Privilege van Gent werd het Parlement weer ontbonden. Men keerde terug naar
de situatie van enkele jaren daarvoor en de Grote Raad werd in ere hersteld. Zijn bevoegdheid
werd beperkt tot kennisname van appelzaken van de gewestelijke hoven en uitdrukkelijk werd
bepaald dat hij geen appelzaken van de stedelijke rechtbanken mocht behandelen. Met name
deze evocatie van rechtsmacht vormde namelijk een steen des aanstoots voor de VIamingen.
Deze apptlbevoegdheid keerde weer terug naar de Raad van Vlaanderen. De rechtsmacht ter
zake van app81zaken vanuit de Raad van Brabant werd helemaal ingetrokken: Aanvankelijk
was de Grote Raad ambulatoir.  maar in  1504 werd Mechelen  weer de permanente vestigings-
plaats. Vanaf nu werd hij dan ook Grote Raad van Mechelen genoemd.

260 Op aandringen van Vlaamse handelssteden als Brugge en Gent (voor het Zeeuw-
se Middelburg geldt hetzelfde), die hun handel bedreigd zagen door de langdurige
processen, werd het beroep tegen tussenvonnissen aan banden gelegd. Afzonderlijk
app81 tegen tussenvonnissen was niet langer mogelijk, tenzij het tussenvonnis beslissin-

gen bevatte die bij het eindvonnis niet meer konden worden gerepareerd. Vonnissen
konden uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard om het traineren te voorkomen.
De boete voor het instellen vanfol appikl werd in de loop der tijd regelmatig verhoogd,
meestal op verzoek van de schepenen van diverse steden, in een poging het steeds
toenemende aantal app81zaken in te dammen. Om dezelfde reden werd na verloop
van tijd in diverse ordonnanties bepaald dat ook bij reformatie een boete kon worden
opgelegd indien de bezwaren werden afgewezen.65 Al deze privilege's bewerkstellig-
den een verhoging van het gezag van de stedelijke rechtspraak.

De apptlprocedure als een nieuwe behandeling van de zaak in Vlaanderen beteken-
de bovendien hoge kosten en een aanzienlijke vertraging in de rechtsgang en dat was
niet goed voor de - internationale - handel. Daar kwam bij dat op die wijze de Grote

61  J. van Rompaey 1973, p. 67.
62 Zoals geschillen betreffende de landsheerlijke rechten. klachten tegen overheidsdienaren, disputen

over verleende privilege' s  of de geldigheid van lagere wetgeving. Dit waren soms zaken  met

belangrijke politieke implicaties. die men liever niet aan de lagere gerechten overliet. Zie hiervoor
m.n. C.H. van Rhee 1997. p. 35 ev alsmede H. de Schepper 1981.

63  J. van Rompaey 1973. p. 54 ev: Romein 1977. p. 188 ev.
64  J. van Rompaey 1973, p. 135 ev. p. 320 ev.
65  J. van Rompaey 1973. p. 324 ev.: J. Monballyu 1993. p. 259.
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Raad. die toch werd gezien als een machtspolitiek instrument van de hertog. een veel
directere en verdergaande invloed had op de rechtspleging dan wanneer er sprake
zou zijn van een meer afstandelijke toetsing van het vonnis. Vanaf de tweede helft
van de vijftiende eeuw werden de procedures in Vlaanderen Flamingant dan ook steeds
vaker schriftelijk gevoerd en werden procesdossiers aangelegd. In 1495 verleende
keizer Maximiliaan van Oostenrijk de steden Gent, Brugge en Ieper het felbegeerde
privilege dat 'hun' appallen dienden te worden behandelen via de procedure van proces
bij geschrift teneinde deze app8llen gelijk te schakelen met die uit Vlaanderen Galli-
cant. Nieuw bewijs in appel was alleen nog mogelijk met speciale permissie. In de
periode daarna verwierven ook andere Vlaamse steden en gewesten dit privilege.

"(,

Zo zien we dat niet alleen de vraag df apptl open staat wordt geregeerd door politieke
(,1

overwegingen.   niaar zelfs de inrichting van de procedure daardoor wordt beYnvloed.
Te bedenken valt echter dat er in deze periode nog geen sprake was van een scheiding
van staatsmachten en dat de rechtspleging doorgaans ten dienste stond van het open-
baar bestuur in ruime zin, zodat deze ontwikkeling op zichzelf niet echt verbazing
wekt.

261 Het appd moest binnen een korte termijn (meestal tien dagen) worden ingesteld
Chet interjecteren \,an app2[j door een mondelinge verklaring ten overstaan van de
rechter a quo of door een notariele akte. Vervolgens diende het appel te worden
vervolgd bij de appLirechter (verheffen of releveren van appd) door middel van een
dagvaarding.  uit te brengen aan zowel de rechter a quo  als  aan de wederpartij.  Voor
het uitbrengen van een dagvaarding ter inleiding van een procedure bij de hogere

rechtscolleges was in het algemeen verlof nodig van de landsheer (mandament of
provision de justice genaamd).68 Dit verlof was vereist in verband met de eerbied
die burgers hadden te betrachten voor de rechter, die immers recht sprak in naam van
de landsheer; het was ongepast een rechter ongevraagd te adieren. Er zijn geen
aanwijzingen dat de appdlrechter, vooraleer hij verlof verleende voor het uitbrengen
van de dagvaarding. het te bestrijden vonnis aan een onderzoek onderwierp met het
oog op de vraag of het hoger beroep wel zinvol was, zoals in Engeland wel gebruike-
lijk was en is. Alleen zijn bevoegdheid van de zaak kennis te nemen, werd onderzocht.
Een verlofstelsel in de moderne zin was het derhalve niet.

66  J. Monballyu 1993, p. 254 en 255.
67     Zo  verkreeg  de  stad  Gent  in   1492 het 'privilege' dat tegen vonnissen  van haar schepenen inzake

persoonlijke vorderingen van minder dan 1(X) Parijse ponden geen api)21 meer open stond: J.
Monballyu 1993. p. 263. In criminele zaken wisten de Vlaamse steden met een beroep op het
gewoonterecht lange tijd te voorkomen dat hoger beroep kon worden ingesteld tegen hun vonnissen
teneinde hun eigen gezag en zelfstandigheid te onderstrepen.

68    Ongeacht of het betrof een procedure in eerste aanleg of in hoger beroep. Zie nader C.H. van Rhee
1997. hoofdstuk 4, W.G.Ph.E. Wedekind 1971. p. 44 ev. Dat is ook de historische achtergrond van
artikel  1 Rv zoals dat gold tot  1 januari  2002: 'Elke regtsingang vangt  aan  met eene dagvaarding'.
De bedoeling was te breken met de oude eis van mandament, iedere burger was bevoegd zijn
wederpartij te dagvaarden zonder voorafgaand verlof.
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Aanvankelijk werd noch aan het appal. noch aan de reformatie enige devolutieve
werking toegekend. De apptlrechter beperkte zich tot een beoordeling van het vonnis,
voorzover het was aangevallen door appellant resp. reformant. Bij het appbl tegen
het tussenvonnis werd alleen dat tussenvonnis beoordeeld. waarna de zaak werd
teruggewezen. Hierin kwam in de loop van de zestiende eeuw verandering onder
invloed van het romano-canonieke procesrecht.69 Men had er weinig vertrouwen
in dat de lagere rechter wiens (tussen)vonnis was vernietigd. nog wei voldoende
onbevangen was om de zaak naar behoren af te wikkelen met inachtneming van de

uitspraak van de hogere rechter. Steeds meer ontstond daarom de neiging het - restant
van het - geschil zelf at te doen in plaats van de zaak terug te wijzen.

5.4.2   Het procesrecht in de Noordelijke Nederlanden

262 Het procesrecht, zoals dat in Vlaanderen mede onder invloed van het Franse
recht tot ontwikkeling was gekomen, heeft veel invloed gehad op de Noord-Nederland-

se opvattingen, waar een en ander veel later op gang kwam. Dit werd gestimuleerd
door de landsheren. Zij vaardigden diverse Ordonnanties en Instructies uit,  die in
zekere mate een rechtsvormende en uniformerende werking hebben gehad. Ook de
omstandigheid dat de appElcolleges dit door de romano-canonieke procedure geinspi-
reerde procesrecht hanteerden, deed zijn invloed gelden. Edn van die instructies was
'De Instructie van den Hove van Hollandt. Zeelandt ende W.-Vrieslandt' van 20
augustus  1531 van Karel V.71' Deze instructie bevatte regels voor de gehele procedure
in eerste aanleg alsook voor het appal, zowel van uitspraken van de lagere gerechten
op het Hof van Holland, als van uitspraken van dat Hof op de Grote Raad van Meche-
len. De regeling was echter verre van volledig.

Zoals gezegd, werd de rechtspraak in eerste aanleg waargenomen door de plaatselij-
ke instanties: schepenbanken. vierscharen of onder welke benaming dan ook. Deze
procedures werden nog steeds hoofdzakelijk bepaald door de plaatselijke gebruiken,
zij het hier en daar aangevuld door regelgeving. Appel stond blijkens artikel 205 van
de  Instructie  van  1531  open  bij  het Hof van Holland. Soms diende het appal meteen
bij de Grote Raad van Mechelen te worden ingesteld. Daarnaast kwam het voor dat
partijen zelf de tussenstap oversloegen en de zaak in appM meteen bij de Grote Raad
van Mechelen aanhangig maakten of dat een bij een gewestelijk hof aanhangige zaak
op bevel van de landsheer werd overgebracht naar de Grote Raad (evocatie):I Hoewel
het appal oorspronkelijk vooral politieke doeleinden had, zoals hiervoor is gebleken.
werden intussen ook andere doelstellingen onderkend.

'2. De reedenen waerom Appel is ingevoert. zijn voornamentlijk drie: ten eersten om dat

het oordeel van de menschen lichtelijk doolen kan, en de hervatte sorge H'ijser is, als de

69   J. Monballyu 1993. p. 267.
70  Opgenomen in het Klein Plakkatenboek van De Bldcourt/Japikse. Zie o.m. J.W. Bosch 1925/1926

en C.H. van Rhee 1998 a.
71   J. van Rompaey 1973, p. 330 ev.
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eerste, daer by koomende, dat de Neder-rechter-stoelen soo wei niet bestelt zijn met wijse
Rechtsgeleerden, als de hooge bancken ende Hooven, insonderheit by ons, alwaer de
sententien in de Needer-gerichten slechts op het advijs van een Advocaet pleegen afgedaen
te worden.
3. De tweede reden is, om dat de Needer-rechters ter plaetse daer sy woonen meer geleegen-
heit hebben van vrient- of vyandtschap met particulieren te maken ende te vervolgen, als
de Hooge Rechters op een ander plaetse wonende.
4. De derde reeden is, om dat de macht der Needer-Rechters te groot ende te nadruckelijk
soude zijn, indien van hare beveelen. uitspraken ende sententien geen beroep tot hooger
macht konde geschieden, en soude soo aen den Oppermacht als aen de ondersaten al te
lastig vallen'

aldus Ulrik Huber ( 1636-1694), hoogleraar te Franeker, raadsheer  in  het  Hof  van
Friesland).71

263    Men had aanvankelijk de in Frankrijk bestaande en in Vlaanderen gerecipieerde
gewoonte overgenomen dat naast de wederpartij uit de eerste aanleg ook de rechters
die het eerste vonnis gewezen hadden in de apI*lprocedure werden betrokken. In de
noordelijke Nederlanden werd de soep voor de eerste rechter niet zo heet opgediend
als in Frankrijk. Zij moesten in hoger beroep weI worden geYntimeerd, opgeroepen
dus, maar niet gedagvaard. Zij werden niet beschouwd als de wederpartij van appellant,
hoefden niet te verschijnen (deden dat meestal ook niet) en liepen ook niet het gevaar
tot een boete te worden veroordeeld. 71

264  Voor de vraag of het hoger beroep ook een volledige nieuwe behandeling
inhield, werd in de Instructie van 1531 (net als in Vlaanderen gebruikelijk was)
onderscheid gemaakt tussen de schriftelijke en de mondelinge procedure. Een proce-
dure voor het lagere gerecht gold als proces bij geschrifte Wroces par escript) wanneer

er een appoinctement disposityf was (een na het partijdebat gegeven interlocutoir

vonnis waarbij de rechter het verdere verloop van de procedure bepaalde, met name
of partijen verder schriftelijk hun stellingen dienden te onderbouwen, ofbewijslevering
nodig was etc.) alsmede een 'acte van conclusie in rechte' (een partijdocument dat
de afsluiting van het debat over de feiten markeerde. waarna alleen nog over de

72 Ulrik Huber 1685, p. 418. Cursivering uit origineel gehandhaafd.
73   Er zijn evenwel aanwijzingen dat reeds in vroegere tijden ook in de noordelijke Nederlanden een

dergelijk get)ruik bestond. Zie W.G.Ph.E. Wedekind  1971,  p.  142. die wijst op een schriftuur uit
1291 waarin Floris V bepaaide dat Schepenen die een vals vonnis wijzen, een boete van 10 ponden
zouden moeten betalen. Ook in de Saksenspiegel, een verzameling oude inheemse rechtsregels van
Saksische herkomst die m.n. in de oostelijke gewesten als Overijssel invloed had, wordt melding
gemaakt dat ingeval van scheWing, dat wil zeggen betwisting van de juistheid of rechtmatigheid
van een vonnis. zowel de scheWer als de rechter op pad moesten gaan naar de hogere rechter om
zijn oordeel in te roepen. Eens het beroep verworpen, moest de schelder de door de rechter gemaakte
kosten vergoeden en hem een boete betalen. Werd het beroep gegrond geoordeeld, dan moest de
rechter wiens oordeel vernietigd was een boete betalen. Het gaat hier echter waarschijnlijk nog steeds
om opzettelijke misdragingen van de rechter. Had hij te goeder trouw gehandeld. dan was geen boete

verschuldigd.  Zie  ook P. Goldenberg  1891,  p.  30  ev.
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juridische gronden kon worden getwist).74 Na het instellen van appa werden de

processtukken verzameld in een 'proceszak' en naar het apptlcollege overgebracht.
In deze procedure was het partijen niet toegestaan in hoger beroep hun vorderingen
en verweren te doen steunen op nieuwe feiten. tenzij de rechter daarvoor verlof
verleende.

Anders was het indien de procedure voor de schepenbanken mondeling was
gevoerd. Er waren dan geen processtukken, althans onvoldoende processtukken om
het vonnis te beoordelen, zodat de enige mogelijkheid was een nieuwe behandeling.

Daarbij was er wel ruimte voor het inbrengen van nieuwe feiten en bewijsmiddelen.
75

Commissarissen van het app2lcollege trokken er dan vaak op uit om ter plaatse
getuigen te horen en de situatie in ogenschouw te nemen. Het was telkens aan de
apptirechter zelf om te bepalen op welke wijze het geding zou plaatsvinden. Dit geldt
evenwel alleen voor het apI)81 van de lagere instanties op hetzij het gewestelijke hof
dan wel de Grote Raad van Mechelen. De procedure voor het gewestelijke hof, zoals
het Hof van Holland, was per definitie schriftelijk zodat een appal tegen dat vonnis
door de Grote Raad altijd werd behandeld als een proces bij geschrift.

265 Wat betreft de appellabiliteit van interlocutoire vonnissen van het Hof, was als
regel het Romeinsrechtelijke uitgangspunt gevolgd dat in beginsel daarvan geen
tussentijds app l open stond.76 Uitzonderingen werden gemaakt voor beslissingen
die een zodanig nadeel voor een partij konden meebrengen, dat dit, mochten die

beslissingen onjuist worden bevonden, door het eindvonnis niet meer ongedaan kon
worden gemaakt. Een tussentijds app81 van een interlocutoir vonnis moest binnen 10

dagen aan het Hof, de rechter a quo dus, worden voorgelegd om hem in de gelegenheid
te stellen zelf eventuele gebreken in dat vonnis op te heffen. In latere jaren werd
bepaald dat bij een dergelijk tussentijds apptl geen nieuwe feiten mochten worden
aangevoerd. Persisteerde het Hof bij zijn tussenvonnis, dan kon het appal worden
vervolgd bij de Grote Raad.77 Tegen processuele beslissingen van de rolcommissaris-
sen (te vergelijken met onze huidige rolbeschikkingen en de oude preparatoire vonnis-

sen) kon men opkomen bij het voltallige hof, reauditie genaamd. Verloor men dit
interne appdl, dan werd men een boete verschuldigd, die in de loop der jaren voort-
durend is verhoogd omdat er steeds meer misbruik van werd gemaakt enkel om de

74  J. van Rompaey 1973, p. 449 ev.
75 W.G.Ph.E. Wedekind 1971, p. 148. M. Oosterbosch 2001, p. 9. Huber vermeldt zonder veel omhaal

dat de apptlprocedure op dezelfde wijze wordt gevoerd als die in eerste aanleg en dat partijen nieuwe
middelen en bewijzen mogen aanvoeren tot nadere en betere beweringen van hurt zaak. mits er geen
andere zaak van gemaakt werd; nieuwe vorderingen waren niet toegestaan; U. Huber 1685. tweede

deel. p. 427

76   In tegenstelling tot het canonieke recht. dat tussentijds appal nagenoeg onbeperkt mogelijk maakte.
Zie voor een uitgebreide beschrijving hiervan J.P.A.N. Caroli 1885.

77     Artikel 216 en 216 Instructie 1531.Zie W.G.Ph.E. Wedekind 1971, p.  155 e.v. en J.W. Bosch  1925.

p. 452.
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procedure te rekken.78 Naast het appal bestond er een tweede rechtsmiddel, de 'refor-
matie'. Ik verwijs naar hetgeen daarover bij het Vlaamse procesrecht is vermeld.

266      Toen  door de opstandige Nederlandse gewesten  in   1581 de Hooge  Raad  van
Holland en Zeeland werd opgericht ter vervanging van de Grote Raad van Mechelen,
knoopte de door de Staten van Holland opgestelde Instructie voor de Hooge Raad79

aan bij de procesregels uit de Ordonnantie voor de Grote Raad van Mechelen uit 1559
(in feite werd die Ordonnantie grotendeels overgenomen). Het aanvoeren van nieuwe
feiten en het wijzigen van de conclusies was toegestaan, mits dat terstond bij het
aanbrengen van de zaak gebeurde.w Volgens deze Instructie stond geen appal bij
de Hooge Raad open tegen vonnissen in zaken die de waarde van driehonderd gulden
niet te boven gingen (artikel XXI). Indien het bestreden vonnis verschillende vorderin-
gen betrof, diende appellant aan te geven op welke onderdelen het appal betrekking
had; de niet in het appal betrokken beslissingen verkregen meteen rechtskracht (artikel
CCXX).

Opmerkelijk is dat in dem tijd reeds werd geklaagd over de talloze appdllen, die
soms al te lichtvaardig werden ingesteld (appellationsfrivoles). Daarop werd dan ook,
overeenkomstig het oude gebruik in Frankrijk zoals ook gaandeweg in Vlaanderen
usance geworden, een boete gesteld. Vergelijk artikel 211 van de Instructie van 1531:
'Item, om te inviteren de ydele ende frivole appellatie, t' onrechte gedaen, wort
geordineert, dat alle degheene die qualijck appelleren van eenige lage rechteren, sullen
gecondemneert worden in de kosten van parthyen ende in beternisse tegens ons in
de  somme van dertigh ponden. van veertig grooten Vlaems  't  pont'. De boete,  die
los stond van de kostenveroordeling, werd dus verschuldigd aan de landsheer c.q.
aan het app lcollege. Voor het eventueel verschuldigd worden van de boete moest
vooraf zekerheid worden gesteld in handen van de deurwaarder. lets dergelijks is ook
voorgeschreven in de Instructie van de Hooge Raad van Holland en Zeeland (artikel
CCXXXII: een boete van vijftig gulden ingeval appellant 'qualijck geappelleert' heeft
en van vijfentwintig gulden indien er sprake is van een ten onrechte ingestelde refor-
matie).

267     Na de Bataafse Omwenteling  in   1795,  die het einde  van de Republiek  der
Verenigde Nederlanden betekende, diende ook het rechtsbestel te worden aangepast
aan de gewijzigde staatkundige verhoudingen."' De Hooge   Raad van Holland  en
Zeeland werd bij een akkoord tussen de Staten van Holland en Zeeland op 10 oktober
1795 ontbonden en bepaald werd dat het Hof van Holland en Zeeland voortaan in
hoogste ressort zou rechtspreken, zonder de mogelijkheid van appal of reformatie.

78   J.W. Bosch 1925. pp. 448,470 en  1926, p. 224.
79    Instructie van den Hoogen  Raad van Holland en Zeeland van  31  mei  1582.  De Bldcourt/Japikse,

p. 144. Zie A.S. de Bldcourt 1920, p. 447; De Bldcourt/Fischer 1969, p. 22 ev.
80  J.W. Bosch 1925. p. 466.
81     Zie  o.m. E.C.G. Bauwens   1997:   M. van Boven   1990;  C.H.   van  Rhee  2003  b.  Voor  een  meer

algemene beschrijving van de politieke en staatkundige perikelen in deze periode zie S. Schama
1989.
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De facto werd daarmee Wn laag uit de rechterlijke organisatie geelimineerd. Voor
het overige bleven de bestaande bevoegdheden en procesregels intact. In het kader
van het streven naar staatkundige vereniging van de soevereine provincien. werd het
wenselijk geacht tot een uniforme, voor het hele land geldende wetgeving te komen

in plaats van de verbrokkelde regelgeving per provincie. per gewest en per stad.
Na de staatsgreep door de unitaristen, die een eenheidsstaat met sterk centraal

gezag naar Frans voorbeeld wilden instellen, werd op  1  mei  1798 een Staatsregeling
afgekondigd, die gold als grondwet voor gans het land. Er kwam een nieuwe territori-
ale indeling; het land werd verdeeld in acht departementen. In 1799 kwam een 'Alge-
meene Manier van Procedeeren in civiele en crimineele zaaken' tot stand. Deze

procesregeling is echter nooit in werking getreden.  In  1801 werd onder sterke druk

van Napoleon een nieuwe Staatsregeling ingevoerd. Er kwam, voor het eerst, een
hoogste rechtscollege voor het hele land: het Nationaal Gerechtshof, dat uitdrukkelijk
tot taak kreeg toezicht te houden  op de lagere rechtscolleges.  In   1802  werd  een
'Instructie voor het Nationaal Gerechtshof vastgesteld. Artikel 52 bepaalde dat de

dienaangaande bij het Hof van Holland bestaande stijl en praktijk zou worden voort-

gezet in afwachting van de invoering van een nieuwe procesregeling. Dat betekende
de facto dat de Instructie uit  1531 van Karel V werd gehandhaafd. 1 Ook het vereiste
van verlof (mandamentj voor het dagvaarden van de geappelleerde (wederpartij uit
de vorige instantie) werd daarmee gehandhaafd, evenals het gebruik om de rechter
die het bestreden vonnis had gewezen (geYntimeerde) op te roepen om desgewenst
stelling te nemen tegen het hoger beroep. Datzelfde geldt voor de boete die appellant

verschuldigd werd indien hij 'qualijck geappelleert' mocht hebben. Geappelleerde
die bij het bestreden vonnis deels in het ongelijk was gesteld, kon zijnerzijds bezwaren

tegen het vonnis opwerpen (grieven a ,nini,na), ons huidige incidentele appal
Het Nationaal Gerechtshof was belast met het toezicht op de lagere rechters en

kon daartoe diens vonnissen en handelingen schorsen en vernietigen wanneer deze

strijdig waren met de 'wetten aangaande de administratie der justitie en de form van
rechtspleging' zonder zich evenwel met de zaak zelf in te mogen laten.N' Dit wijst
op cassatierechtspraak, hoewel deze term in de Staatsregelingen en de Instructies niet
wordt genoemd. Daarnaast was het Nationaal Gerechtshof belast met het hoger beroep
tegen uitspraken van de departementale Gerechtshoven in eerste aanleg gewezen.

84

Deze departementale Gerechtshoven waren in feite gewoon de voortzetting van de
oude, door de Bourgondische landsheren in de vijftiende en zestiende eeuw ingestelde
gewestelijke hoven, zoals bepaald door artikel  81   van de Staatsregeling  van   1801.
Wat betreft de lagere rechtsbedeling (dat wil zeggen de rechtspraak beneden het niveau
van de departementale gerechtshoven) bleef nagenoeg alles bij het oude. De vroegere,

82 Een gezaghebbende beschrijving van het procesrecht op basis van deze Instructie, zoals aangevuld

met de plaatselijke gebruiken. is te vinden in het handboek van Joannes van der Linden 1794-1798.
Voor een beschrijving van de procedure voor het Nationaal Gerechtshof zie Bauwens  1997,  p.  294.

83  Artikel 93 van de Staatsregeling 1801. en artikel 83 van de Staatsregeling 1805.
84    Artikel 94 Staatsregeling  1801 en artikel 84 Staatsregeling  1805.
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uit de middeleeuwen daterende gerechten Vierscharen, Schepenbanken, Ambts-,
M5Baljuw- of Drostgerechten of onder welke benaming dan ook, bleven in functie.

268      In   1806  kwam de Bataafse republiek ten einde en Lodewijk Napoleon  werd
door Napoleon benoemd tot koning van het nieuwe Koningrijk Holland. De bestaande
rechterlijke organisatie bleef in stand  en het hoogste rechtscollege heette voortaan:
Hoog Nationaal Gerechtshof van het Koningrijk Holland. De koning maakte nu serieus
een aanvang met de codificatie van de burgerlijke en strafrechtelijke rechtspleging.
Een 'Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland' werd van kracht, evenals een
mede door de advocaat Johannes van der Linden ontworpen 'Wetboek Napoleon
ingerigt voor het Koningrijk Holland'. De invoering van het 'Wetboek op de Regterlij-
ke Instellingen en Regtspleging' werd evenwel doorkruist door de inlijving in het
Franse Keizerrijk in 1810, waardoor hier te lande de Franse wetgeving gelding  ver-
kreeg. Eerst op dat moment verloor de door Karel V in 1531 gegeven 'Instructie van
den Hove van Hollandt, Zeelandt ende W.-Vrieslandt' zijn kracht! Een nieuwe rechter-
1Uke organisatie werd opgezet naar Frans voorbeeld. Rechtspraak in eerste aanleg vond
plaats door de Tribunaux de premitre instance en door de Justices de Paix. Het
Nationaal Gerechtshof werd omgevormd tot Keizerlijk Geregtshof en was belast met
de app8lrechtspraak tegen uitspraken van de rechtbanken van eerste aanleg. De Cour
de Cassation in Parijs had voortaan ook ten onzent als hoogste rechter te gelden. X6

Enkele leden van het Nationaal Gerechtshof werden benoemd tot raadsheer in de Cour
de Cassation, anderen werden benoemd tot lid van het Keizerlijk Geregtshof.

5.5 Het Koninkrijk der Nederlanden

269    Na de bevrijding in 1813 en de vestiging van het Koninkrijk der Nederlanden
in 1815, bleef de bestaande wetgeving vooreerst intact. Er vonden enige - soms niet
meer dan cosmetische - aanpassingen plaats (het Keizerlijk Geregtshof ging verder
onder de naam Hoog Gerechtshof der Verenigde Nederlanden), maar verder bleef
ook de door Fransen geintroduceerde rechterlijke organisatie goeddeels in stand. De
grondwet van 1814 voorzag in de oprichting van een Hoge Raad.

Het duurde nog een hele tijd vooraleer nieuwe wetgeving tot stand kwam, mede
omdat reeds in die tijd een poldermodel in zwang was waarbij er vooral werd verga-
derd en overlegd  om  compromissen  te  zoeken.87  In   1814  werd  door de Soevereine
Vorst Willem een commissie ingesteld ter voorbereiding van een aantal bij artikel
100   van de Grondwet 1814 (artikel 163 Grondwet 1815) voorziene wetboeken,
waaronder een wetboek op de 'zamenstelling der regterlijke magt en de manier van
procederen'. De voorstellen van deze commissie werden na de vereniging van Neder-

85  Bouwens 1997, p. 110.
86 Zie nader P.J. Verdam  1971  en S. Faber  1971.
87    Zie ook R. van Boneval Faure, eerste deel  1871, p.  12 ev en A. Oudeman. eerste deel  1875. p.  Ix

Um xvi alsmede C.H. van Rhee 2003 a. p. 264.
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land met Belgie nog eens tegen het licht gehouden door een andere commissie uit
de Zuidelijke Nederlanden. die de voorkeur gaf aan een 'restyling' van de nog steeds
toepasselijke Franse wetgeving. Dat viel echter weer niet in goede aarde bij de rechts-

geleerden uit de Noordelijke Nederlanden, die de wetgeving juist wilden ontdoen van
Franse smetten. Over de uiteindelijk in 1827 ingediende voorstellen van wet werd
in  de  Staten-Generaal  in 1828 beraadslaagd.* Basis vormde nog steeds het Franse

procesrecht, aangevuld met enkele ideeen uit het wetboek voor rechtsvordering voor
het Kanton Gentve en hier en daar elementen uit het oud-vaderlandse recht, zoals
de regeling betreffende de reconventie. 89

De wetsvoorstellen werden met enige amendementen aangenomen en afgekondigd
in het Staatsblad.'*' De invoering,  die was voorzien  voor  1   februari   1831,"  werd
echter doorkruist door de opstand in de Zuidelijke Nederlanden.91 Nadat dit tot een
minder goed einde was gebracht in de Tiendaagse Veldtocht, werd een nieuwe com-
missie benoemd die de opdracht kreeg de reeds aangenomen Wetboeken opnieuw
te bezien en in overeenstemming te brengen met de belangen van de oude Nederlandse

provincien:' Dit resulteerde in enkele aanpassingen, waarbij eerder aan de zuidelijke
Nederlanden gedane compromissen weer ongedaan konden worden gemaakt.94 Uitein-

delijk werden de wetboeken, waaronder het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering,
ingevoerd op  1 oktober 1838." Aangezien de in 1837 aangebrachte wijzigingen geen
wezenlijke breuk met de in 1828 aangenomen wet behelsden, zijn de beraadslagingen
uit  1827  en  1828  nog wel relevant.96

88  De parlementaire beraadslagingen zijn gedeeltelijk terug te vinden in de door J.J.F. Noordziek
verzamelde. deels uit andere bronnen gereconstrueerde parlementaire stukken.

89 Zie nader: C.H. van Rhee 2000 a.
90    Wet van 16 april  1827 op de zamenstelling der Regterlijke magt en het beleid der Justitie. Stb.  1827.

nr 20. De titels van de verschillende boeken van rechtsvordering werden bij afzonderlijke wet

vastgesteld . waarvan ik hier alleen het eerste boek weergeef: Wetten van 29 maart 1828. Stb. 1828,
14 (eerste titel: algemene bepalingen). 18 (tweede titel: kantongerecht), 19 (derde titel: eerste aanleg
bij rechtbank, gerechtshof en Hoge Raad). 21 (vierde titel: rechtspleging in zaken van koophandel),
22 (vijfde titel: prorogatie). 23 (zesde titel: hoger beroep). 24 (zevende titel: revisie). 25 (achtste
titel: rekest-civiel). 26 (negende titel: beroep in cassatie). Bij wetten van  15 mei  1829. Stb.  1929.
9- 11  werden nog enkele bepalingen toegevoegd  in de tweede en derde titel.

91   KB van 5 juli 1830, Stb. 1830.41.
92    KB van 5 januari 1831, Stb. 1831.1. 'houden(ie opschorting der invoering van de nationale wetgeving

en regterlijke instellingen'
93      KB  van 24 februari   1831.  Stb.   1831.6, 'tot herziening der reeds aangenomen Wetboeken  en  der

Wet op de organisatie der regtertijke magt en het beleid der justine'.
94  Wetten van 10 mei 1837. Stb. 1837. 24 (eerste titel), 25 (tweede titel). 26 (derde titel). 28 (vierde

titel. abusievelijk in het Staatsblad vermeld als 'Burgerlijke Strafvordering'). 29 (waarbij de bepalin-
gen  inzake het openbaar ministerie  uit de derde titel werden gelicht en tot vijfde titel gebombardeerd),
30 ( vijfde titel werd vernummerd tot zesde titel: prorogatie), 31 (zesde titel werd zevende titel: hoger
beroep). 32 (zevende titel werd achtste titel: revisie). 33 (negende titel: derden-verzet). 34 (achtste
titel werd tiende titel: request-civiel). 35 (negende titel werd elfde titel: beroep in cassatie).

95     KB van 10 april  1838, Stb.  1838.12. In Limburg. dat eerst later bij het Koninkrijk der Nederlanden
werd gevoegd.  trad de wetgeving in werking op  1 januari  1842.

96   Op enkele wijzigingen. zoals die in artikel 343. kom ik later terug. De parlementaire behandeling
van 1837 is te vinden bij J. van den Honert. Zie over dit onderwerp ook: C.H. van Rhee 2004.
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270     Sedert de invoering van het wetboek in 1838 hebben slechts twee ingrijpende
veranderingen plaatsgevonden: de inwerkingtreding van de wet Hartogh in 1896 maakte
een einde aan het twee-sporenstelsel van enerzijds de gewone procedure en anderzijds
de summiere procedure. Voorts werd het concentratiebeginsel ingevoerd. De tweede
grootschalige wijziging betrof de herinrichting van de procedure in eerste aanleg in
2002. Beide hadden hoofdzakelijk betrekking op de procedure in eerste aanleg.
Daarnaast zijn er talloze incidentele aanpassingen geweest, die de structuur echter
nauwelijks hebben aangetast.  In  1875  zijn de provinciale gerechtshoven afgeschaft
en is het huidige systeem van vijf gerechtshoven ingevoerd.97

5.6 Het procesrecht in eerste aanleg

271 Het civiele proces van de negentiende eeuw werd gekenmerkt door formalisme
en rechterlijke lijdelijkheid, een omineuze combinatie. Er waren verschillende manieren
van procederen mogelijk: de gewone en de summiere behandeling. Aan het laatst-
genoemde regiem waren onderworpen personele vorderingen waarbij het bestaan van
de ingeroepen rechtstitel niet werd betwist, voorlopige (= provisionele) vorderingen,
vorderingen betreffende huur en pacht, bezitsacties en andere als zodanig aangewezen
zaken alsmede eenvoudige zaken met een gering belang

(artikel 140 (oud) Rv).        ISummierlijk behandeld werden ook de in de gewone procedure opgeworpen excepties.
In de summiere behandeling werden de conclusies van eis en van antwoord voorgedra-
gen ter rolle, waarna een afschrift aan de wederpartij en de griffier werd verstrekt.
Daarna werd desgewenst een dag bepaald voor pleidooi, waarna vonnis werd gewezen.
Ingeval een zaak op de gewone wijze werd behandeld werden de processtukken niet
meteen ter rolle uitgewisseld. Eerst vond een uitwisseling van schrifturen plaats door
betekening   aan de procureur   van de wederpartij.9   De wet stelde daarvoor korte
termijnen, maar van die bepaling trok al snel niemand zich veel aan. Indien een partij
meer tijd nodig had om bewijsstukken te verzamelen, kon zij de rechter verzoeken
de procedure enige tijd stil te leggen (statering' artikel 151 (oud) Rv), hetgeen een
probaat middel bleek te zijn om zand in de processuele machinerie te strooien. Daarna
volgde de conclusiewisseling ter rolle. De bedoeling was dat door de uitwisseling
van de meer uitgebreide schrifturen feitelijke onduidelijkheden en geschilpunten tussen
partijen tot meer klaarheid zouden zijn gebracht alvorens de zaak aan de rechter werd
voorgelegd. De conclusies van eis en antwoord ter rolle dienden een beknopte samen-
vatting van de nog relevante twistpunten uit de schrifturen te bevatten. In hoger beroep
werd geprocedeerd op dezelfde wijze als in eerste aanleg, met dien verstande dat in
zaken van gewone behandeling slechts twee schrifturen mochten worden betekend
(artikel 347 (oud) Rv).

97  Wet van 10 november 1875, Stb. 204.
98   Ook alle tussenvonnissen en incidentele vonnissen alsmede de processen-verbaal en aktes moesten

worden betekend.
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272 Het onderscheid tussen de gewone en de summiere behandeling raakte al snel
in onbruik.'»' In de praktijk ontstond er een soort mengvorIn: men hanteerde de

bepalingen betreffende de summiere behandeling maar bouwde deze min of meer naar
believen uit. Het werd gaandeweg gebruikelijk dat partijen naast de conclusie van
eis en van antwoord ook een conclusie van repliek en dupliek namen, hetgeen door
de rechter veelal werd toegestaan. Op eenparig verzoek van partijen stond de rechter

zelfs nog meer conclusies toe.
Voor de excepties (en die waren talrijk N MI) bestond een ingewikkelde regeling.

Sommigen moesten v66r het antwoord ten principale worden voorgesteld, anderen

moesten tegelijk met het antwoord ten principale worden voorgebracht en weer andere

excepties konden op ieder moment worden opgeworpen. De meeste excepties moesten

eerst worden uitgeprocedeerd vooraleer men aan de hoofdzaak toekwam (artikel 161
(oud) Rv). Wierp de gedaagde een exceptie op in zijn conclusie van antwoord, dan
werd die conclusie tevens beschouwd als conclusie van eis in het aldus ontstane

incident, waarop eiser weer kon antwoorden. Het vonnis op de incidentele vordering
of de opgeworpen exceptie moest eerst worden betekend en daarna (indien de beslis-
sing op de exceptie dat toestond) moesten partijen de zaak weer op de rol doen
plaatsen voor verder procederen in de hoofdzaak, totdat er weer een exceptie of een
incident de procedure doorkruiste. Dit alles zorgde ervoor dat procedures zich einde-
loos voortsleepten, waarbij komt dat van alle tussenvonnissen en incidentele vonnissen,
behoudens de preparatoire, onbeperkt tussentijds app81 open stond. Aldus kende de
wet talloze mogelijkheden om de procedure op te houden en te hinderen.

Het gebruik uit het oud-vaderlandse recht om eerst getuigen te horen alvorens
de rechter zich aan juridische beschouwingen zette, werd voortgezet. Het verzoek
tot het horen van getuigen werd in het begin van de procedure gedaan bij incidentele
conclusie," ' waarop een interlocutoir vonnis volgde waarin,   mits de aangeboden
feiten na een summier onderzoek ter zake dienend werden geacht, het probandum

werd geformuleerd. Dit is het verschijnsel waaraan het uit het oud-Franse recht
ontleende adagium l'interlocutoire ne lie pas le juge' refereert. Met 'interlocutoire'
wordt dan bedoeld de bewijsopdracht sec:"' Dit interlocutoire vonnis bevatte verder

geen juridische overwegingen.
Een voorschrift dat leidde tot starheid was artikel 134 Rv: eiser was bevoegd tot

de afloop van de zaak de eis te wijzigen of te verminderen, zonder nochtans het
onderwerp van de eis te mogen veranderen of vermeerderen. Een bepaling die niet
uitblinkt door duidelijkheid en voor veel verwarring aanleiding heeft gegeven. De

99    R. van Boneval Faure. tweede decl.  1900. p.  120.
100  In de literatuur worden ellenlange beschouwingen gewijd aan deze dilatoire. peremptoire, declinatoire

en disqualificatoire excepties, hun onderlinge verhouding en hun verhouding tot de verdediging

ten principale. Ik laat dit verder buiten beschouwing. Zie kortheidshalve C.W. Star Busmann 1948.

p.  276 ev:  C.H.  van  Rhee 2002. alsmede AG Asser in zijn conclusie  voor  HR 22 oktober 1993,

NJ 1994.374 m.nt. HER.
I O I   Dat is de reden waarom sommige moderne handboeken  nog  steeds  spreken  van  'bewijsincident'.

hoewel bewijslevering al lang niet nicer wordt gezien als incident.
102 Zie E.M. Meijers 1918.
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bedoeling was dat de dagvaarding met daarin het petitum en de gronden daarvoor
allesbepalend was voor de omvang van de rechtsstrijd. Met feitelijke ontwikkelingen
die plaatsvonden na het uitbrengen van de dagvaarding kon in beginsel geen rekening
worden gehouden omdat dat al snel zou neerkomen op het aanvullen of wijzigen van
de feitelijke grondslag. Deze bepaling werd strikt toegepast. Het was bijvoorbeeld
niet toegestaan om in de loop van het geding alsnog wettelijke rente te vorderen of
uitvoerbaarheid bij voorraad te verlangen wanneer dat niet reeds in de dagvaarding
was geschied. De juridische kwalificatie van die grondslag kon wel wijzigen. In ieder
geval was het niet mogelijk de rechtsbetrekking tussen partijen, die aan de vordering
ten grondslag was gelegd, aan te vullen of te wijzigen."" Artikel 134 Rv gold
onverminderd in hoger beroep, maar zijn werking werd hier enigszins gemitigeerd
door artikel 348 Rv. bepalende dat eiser in appal geen nieuwe eis kan instellen.
behoudens indien het betreft interessen, renten, huren en andere zaaksgevolgen, sedert
het vonnis verschenen of ontstaan, alsmede van kosten, schaden en interessen wegens
nadeel geleden sedert het vonnis. Kortom, uitsluitend nevenvorderingen. accessoir
aan de hoofdvordering konden worden toegevoegd, maar uitsluitend voorzover opeis-
baar geworden sinds het vonnis.'" Aldus was er merkwaardigerwijs in appH een
ruimere bevoegdheid dan in eerste aanleg, want tijdens het geding in eerste aanleg
verschenen rente e.a. konden  niet - alsnog - worden gevorderd. Eerst in 1952 kreeg
de eisende partij de bevoegdheid om tot de afloop van het geding haar vordering te
wijzigen of te vermeerderen. 105

273 Het hoeft geen verwondering te wekken dat deze omslachtige en formalistische
wijze van procederen tot steeds meer ontevredenheid leidde, te meer daar de rechter
genegen was het verloop van de procedure volledig aan partijen over te laten. Lijdelijk-
heid van de rechter was een in het oog springend kenmerk van het oude procesrecht.
In dat opzicht is het wetboek  van  1838 een exponent  van het liberale rechtsdenken
dat in de negentiende eeuw vrijwel overal in Europa de overhand had. De maatschap-
pij. de economie en ook de rechtspraktijk dienden zoveel mogelijk gevrijwaard te
blijven van overheidsbemoeienis. Partijen waren heel goed in staat zelf hun belangen
te behartigen. De processuele gelijkheid van partijen werd met name gewaarborgd
door de verplichte rechtsbijstand en het hanteren van allerlei vormvoorschriften om
de procesgang te reguleren.

Reeds  kort  na de invoering  in  1838  kwam er echter steeds meer kritiek  op  het
wetboek vanwege de onsamenhangende indeling, het overbodige formalisme en de
ruime mogelijkheden tot het telkens weer opwerpen van nieuwe excepties die de
procedure eindeloos konden vertragen. Ten departemente werd onder leiding van A.A.
de Pinto gewerkt aan een nieuw ontwerp, gepubliceerd in  1865, dat deels was geent

103 R. van Boneval Faure, tweede deel, 1900. p. 95.
104  En dus niet een vermeerdering van het schadebedrag in verband met de lange duur van de procedure:

Provinciaal Gerechtshof Noord-Holland 17 maart  1870,  W  3  213.
105 Wet van 23 april 1952, Stb. 204.
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op diverse Duitse wetboeken."  Dit is evenwel nooit onderwerp van parlementaire
beraadslaging geweest. Een nieuwe poging tot herziening werd ondernomen door
minister Van Lynden in  1876. maar ook die had geen succes. Tijdens de vergadering
van de NJV in 1881  werd een aanpassing van het procesrecht bepleit om opzettelijke
belemmeringen en vertragingen zoveel mogelijk tegen te gaan.

274 De handschoen werd opgenomen door A.K.H. Hartogh, die in 1893 een voorstel
indiende,  dat zou leiden tot invoering  van  de Wet Hartogh"'7  in   1896.  die  op  een
aantal onderdelen een belangrijke verbetering inhield. In essentie heeft de procedure.
zoals die tot 2002 werd gevolgd, hier haar beslag gekregen. Allereerst werd de gewone
behandeling afgeschaft en werd de summiere procedure tot standaard verheven, zij
het dat de conclusiewisseling werd uitgebreid tot twee schriftelijke rondes. De behande-

ling van incidenten werd meer geYntegreerd in het verloop van de procedure in de
hoofdzaak. IOK Vonnissen werkten vanaf nu onmiddellijk na de uitspraak, zonder
dat zij eerst hoefden te worden betekend (behoudens voor executiedoeleinden). Een
andere belangrijke verbetering was gelegen in de aanscherping van het concentratie-
beginsel. In het ontwerp was voorzien in een verplichting voor gedaagde om in de
conclusie van antwoord 'zijne gansche verwering' voor te dragen, derhalve alle
verweren die hij tegen de vordering te berde wilde brengen, zowel excepties als de
verdediging ten principale. Dat komt akelig dicht in de buurt van toepassing van de
'Eventualmaxime' en zou een (te) zware last op de schouders van gedaagde leggen.
Het voorstel is dan ook afgezwakt tot de verplichting alle exceptieve verweren ineens
voor te dragen, tezamen met ten minste 6dn principaal verweer. Bij latere conclusie
zou dan wel ruimte voor aanvulling van het principaal verweer bestaan, niet echter
voor exceptieve verweren (artikel 141 Rv). Een en ander liet uitdrukkelijk onverlet
de mogelijkheid om in appal nieuwe principale verweren te voeren. IN Het tussentijds
app81 werd aan banden gelegd door de rechter de bevoegdheid te geven dat appal
uit te sluiten (artikel  337  lid 2 (oud) Rv).: 8 Edn van de minpuntjes van het voorstel
van Hartogh was dat de lijdelijkheid van de rechter ten aanzien van het verloop van
de procedure (meer in het bijzonder het tempo van de conclusiewisseling) werd
gehandhaafd, zulks in overeenstemming met het gevoelen van de NJV tijdens de
jaarvergadering in 1881, herhaald in 1891."'

106 A.A. de Pinto 1865.
107 Wet van 7 juli 1896, Stb. 1896, 103.
108 Praktisch gevolg was dat voortaan de rechter in het incidentele vonnis de zaak verwees naar de rol

voor voortprocederen, zodat dit niet meer aan partijen was overgelaten, 6dn van de vele oorzaken
voor de aanhoudende vertragingen in de procedure.

109 A.F.K. Hartogh 1895, p. 94.
110 A.F.K. Hartogh 1895. p. 72.
111   Vanuit de Kamer werd overigens  weI  de wens geuit  om te breken  met de rechterlijke lijdelijkheid

omdat dit een snelle procedure het meest in de weg zou staan, waarbij werd gewezen op de meer
efficiente wijze van afdoening in Engeland en Duitsland. A.F.K. Hartogh 1895. p. 50.
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275 Ongetwijfeld verliep de procedure na deze processuele stroomlijning een stuk
voorspoediger en efficienter, maar de geluiden van onvrede en onbehagen over de
procesgang verstomden niet.' 12 In  1907 was wederom de hervorming van het burger-
lijk proces onderwerp van debat op de vergadering van de NJV. Caroli constateerde
in zijn preadvies dat de Wet Hartogh niet in staat was gebleken het 'obstructionisme'
afdoende tegen  te gaan."i Daarnaast hekelde  hij de praktijk  van het alsmaar uitstel
verlenen op de rol en het onnodige formalisme waaronder de procesdeelnemers gebukt
gingen. De belangrijkste reden voor de trage gedingvoering was zijns inziens echter
het gebrek aan concentratie; de behandeling van de zaak heeft, mede door het over-
wegend schriftelijke karakter, niet onafgebroken plaats, maar bij brokstukken. De
schriftelijke gedingvoering, gepaard met de rechterlijke lijdelijkheid, maakt dat het
proces onbevredigend verloopt. Opmerkelijk is dat Caroll, mede onder verwijzing
naar het Duitse en Oostenrijkse recht, er op wijst dat de Staat verantwoordelijk is
voor een efficiante rechtsgang ter handhaving van privaatrechtelijke rechten. Hij
benadrukt het publiekrechtelijke karakter van het civiele proces. Een overgrote meer-
derheid van de vergadering beantwoordde de vraag of de rechter zich actiever diende
op te stellen in de procedure bevestigend en er werd, naar goed vaderlands gebruik.
een commissie ingesteld om dit denkbeeld verder uit te werken. Dat leidde uiteindelijk
tot een aantal voorstellen, waarvan het Ontwerp van de commissie Gratama het
belangrijkste was.'14 Dit is evenwel nooit bij het parlement ingediend. In 1940 wer-
den twee voorstellen voor herziening van de procedure in eerste aanleg vervaardigd

115door  Belinfante en Ariens.       In 1948 verscheen het rapport  van de Commissie  Dor-
hout Mees met een blauwdruk voor een nieuwe civiele procedure die verrassend frisse
ideeen bevatte over een nieuwe inrichting van het proces. Kernwoorden vormen
deformalisering, waarheidsvinding en samenspel tussen rechter en partijen. Hoger
beroep was naar het oordeel van die commissie niet meer noodzakelijk indien deze
voorstellen zouden worden ingevoerd. De procedure in eerste aanleg, zoals die de
commissie voor ogen stond, bevatte voldoende waarborgen om eventuele misslagen
binnen de instantie te herstellen. De omstandigheden dat door zeer bekwame116

rechters wordt rechtgesproken en dat partijen zelf aanwezig zijn bij de mondelinge
behandeling, waar de hele zaak door de rechter en partijen uitvoerig wordt besproken.
zouden voldoende waarborg moeten zijn dat partijen eerder de juistheid van de
beslissing van de rechter zullen accepteren. Na het vonnis zou uitsluitend nog beroep
in cassatie open staan. Beperking tot behandeling in twee instanties zou moeten

112   Voor een overzicht  van de ontwikkelingen op procesrechteljjk gebied.  met  name ook de literatuur:
Th.A. Fruin 1937.

113 J.P.A.N. Caroli  1907. p. 3 ev. De term obstructionisme' was een populaire uitdrukking bij schrijvers
rond de eeuwwisseling. Van Boneval Faurd refereert aan deze 'pleiters die obstructionisten van
professie  zijn'  als  incidenteurs';  R.  van  Boneval  Faurd,  5'  deel  1900,  p.  89.

114 Zie hiervoor nader C.H. van Rhee 2000 b.
115 W.H. Ariens en A.D. Belinfante 1940.

116  Richtlijnen voor de herziening van hetburgerlijkprocesrecht en de rechterlijke organisatie. Staats-
drukkerij 1948, p. 26. De voorgestelde procedure ademt de geest van het Duitse procesrecht, waar
veel nadruk ligt op de mondelinge behandeling en een actieve rechter.
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voorkomen dat met name de minder draagkrachtige partijen worden gemangeld door
een economisch sterkere tegenstander. Ook van dit rapport is weinig meer vernomen.
In 1967 bracht een gemengde commissie van de NVvR en de NOvA een rapport
inzake de versnelling  van de civiele procedure."' dat eveneens een stille dood is
gestorven.

276 Ten slotte dan de herinrichting van de procedure in eerste aanleg, die op 1
januari 2002 in werking is getreden. Anders dan de grootschaligheid van deze operatie
doet vermoeden, is er geen wezenlijke breuk met het verleden. De meest in het oog
springende wijziging is het afschaffen van het automatisme van repliek en dupliek
en het opnemen  van de comparitie na antwoord  in het standaard-regiem.' 1* Aldus
is het mondelinge element versterkt, maar er is geen sprake van dat in dit opzicht
de Duitse of Engelse situatie wordt benaderd. Nog steeds is onze civiele procedure
in hoofdzaak een schriftelijke. De mondelinge behandeling dient 'slechts' ter ophelde-

ring van gerezen vragen en het verduidelijken van ingenomen stellingen, waar in het
Duitse en zeker in het Engelse procesrecht de schriftelijke stukken slechts een voor-
bereidend karakter hebben en de hoofdmoot van de behandeling plaats vindt ter zitting:
daar worden de stellingen naar voren gebracht waarop de rechter heeft te responderen.
De zogeheten substantieringsplicht en bewijsaandraagplicht zijn geen wezenlijke
verandering, waar ook onder het voorheen geldende recht partijen gehouden wmen
hun conclusies te motiveren en hun stellingen te beargumenteren. De belangrijkste

wijziging die de wetgever hiermee voor ogen stond was meer psychologisch dan
juridisch van aard; partijen moesten ertoe worden aangezet reeds in het begin van
de procedure hun stellingen te ontvouwen in plaats van de oude procestactiek van
'het kruit drooghouden' en afwachten met welke stellingen de tegenpartij zou komen.
Voor het apptl is deze herziening alleen van belang waar in artikel 337 lid 2 Rv het
tussentijds apI,eIvan tussenvonnissen wordt verboden, behoudens verlof van de rechter

a quo. Tijdens de loop van de behandeling van het wetsontwerp deelde de minister
mee dat een wetsontwerp tot herziening van het appdlrecht, anders dan aanvankelijk

de bedoeling was, niet zou worden ingediend. De tijd werd rijp geacht voor een
grondige herziening van het gehele civiele procesrecht en in dat verband zou ook het

apptlrecht worden meegenomen."" Dit mondde  uit  in een rapport, uitgebracht  door
een door de minister benoemde werkgroep, dat beoogde een richtinggevend document
te zijn voor (de discussie over) een fundamentele herziening van het civiele procesrecht
en dat inderdaad de aanzet is geweest voor een brede discussie over de contouren
van het burgerlijke geding.'vt

117 Adv.Bl. 1967. p. 281. Bijlage bij de aflevering van 15 april 1967.
118 Zie R.J. Verschoof 2004.
119 Verslag wetgevingsoverleg. Kamerstukken II. 2000-2001. 26 855. nr 16 (PG NRv p. 645)
12() W.D.H. Asser e.a. 2003. Ik kom hier later op terug.
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5.7 Het procesrecht in hoger beroep

277    In het hierna volgende wil ik in vogelvlucht een schets geven van het appitlrecht
zoals dat in de rechtspraak van de Hoge Raad gestalte heeft gekregen. Het is uitdrukke-
lijk niet bedoeld als een handleiding voor het procederen in hoger beroep, daarvoor
zij verwezen naar de handboeken. De nadruk zal liggen op enkele verschijnselen die
het Nederlandse appdlrecht kenmerken, zeker in verhouding tot de eerder besproken
buitenlandse stelsels. Ik zal mij daarbij zoveel mogelijk beperken tot een beschrijving
van het systeem. Kritiek en voorstellen voor aanpassing volgen in hoofdstuk 7.

5.7.1 Inleiding

278     Uit de parlementaire behandeling van de wetsvoorstellen in  1828 en 1837 komt
een heldere gedachtegang over de inrichting van het hoger beroep en de taak van de
apptlrechter niet naar voren. Uit enkele opmerkingen kan worden afgeleid dat het
hoger beroep werd gezien als een tweede feitelijke instantie, die de mogelijkheid biedt
tot het corrigeren van fouten van de eerste rechter, maar ook tot het herstellen van
gebreken en het aanvullen van omissies in de procesvoering in eerste aanleg door
partijen zelf.

279      Dat kwam onder meer tot uiting in de opmerkingen over de voorgestelde artikelen  18.
22  en  23 van titel  6  van het ontwerp   1827  ('Van het regtsgeding in hooger beroep  bij  de

arrondissementsregtbanken, provinciale hoven en den Hoogen Raad'). Artikel  18 van luidde:
'De oorspronkelijke verweerder kan echter nieuwe exceptien inbrengen, mits dezelfde eene
verdediging ten principale opleveren.' Vanuit de Tweede Kamer werd naar aanleiding daarvan
opgemerkt: 'Quelques membres trouvent, que la fin de cet article permet de changer en instance
d'appei l'objet de la contestation, par l'opposition d'une nouvelle exception; qu' en l'admettant
et jugeant en appel, on prive la partie, A qui elle est opposte de la facultd de faire juger les
merites de cette exception en degrd de premihe instance. Ils estiment donc, qu'il devrait Btre
loisible A cette partie de demander le renvoi de la contestation, qui s'dleve sur une nouvelle
exception,  au  juge  de premiere instance."" Kortom. indien de oorspronkelijke verweerder
in hoger beroep een nieuw verweer aanvoerde, zou het volgens deze afgevaardigden de voorkeur
verdienen de zaak terug te wijzen naar de eerste aanleg om te voorkomen dat de andere partij
een tweede instantie zou worden ontnomen. De regering toonde zich op zichzelf niet ongevoelig
voor dit argument, maar wees een verplichting tot terugwijzing van de zaak af omdat 'zulks
tot eindelooze rekking der procedures zoude leiden'. De bepaling  werd wel gewijzigd  in  die
zin dat werd toegevoegd dat nieuwe verweren toelaatbaar waren, mits deze niet waren gedekt
door de procedure in eerste instantie (hetgeen eigenlijk helemaal losstaat van genoemde tegenwer-
ping) en bovendien dat appellant, hoewel in het gelijk gesteld, in de kosten van de procedure
kon worden veroordeeld indien hij die voor het eerst in app81 aangevoerde verweren ook in
eerste aanleg had kunnen doen gelden. 122  In de Eerste Kamer werd zelfs  de wens geuit  deze

121 J.J.F. Noordziek 1885. eerste deel. zittingjaar  1827-1828.  2'le gedeelte.  p.  457. De parlementaire
beraadslagingen werden indertijd veelal in het Frans gevoerd. Het wetsontwerp van  1827 was zel fs
tweetalig: beide teksten, de Nederlandse  en de Franse. waren 'authentiek'.

122 J.J.F. Noordziek 1885, p. 560 en 608.
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kostenveroordeling voor de appellant verplicht te stellen, 'vermits het alleen aan hem te wijten

is. indien hij in de eerste instantie de exceptien voorgesteld niet heeft doen valideren, en het
uit dien hoofde niet billijk kan beschouwd worden de kosten daarvan aan de andere partij over
te dragen.'Iz' Bij de herziening  in  1837 werd deze bepaling overgenomen met de toelichting:

'zij strekt tot voorkoming dat men in het kleed van hooger beroep niet zoude kunnen steken

eenen geheel nieuwen eisch, welke geen onderwerp van kennisneming in eersten aanleg had
uitgemaakt. en op die wijze de wederpartij van den eersten graad van jurisdictie zoude versteken;
het aanvoeren van nieuwe bewijzen is niet uitgesloten.' Dezelfde redenering lag ten grondslag

aan de uitsluiting van de mogelijkheid in app81 een vordering in reconventie in te stellen; zulks

zou de wederpartij van een instantie beroven. I 24

280     Artikel 22 van titel zes van het ontwerp 1827 voorzag in de bevoegdheid van de api)81-

rechter om op een appal tegen een interlocutoir of incidenteel vonnis na bekrachtiging de zaak

zelf af te doen indien partijen dat wensen of indien de zaak in staat van wijzen is. Artikel 23

gebood de appalrechter om na vernietiging van een interlocutoir of incidenteel vonnis de zaak
aan zich te trekken en ten principale af te doen. Naar aanleiding van artikel 23 werd opgemerkt:

'On ne voit pas de motif ddterminant pour obliger le juge d' appel d'tvoquer toute affaire, mame

celles qui ne seraient pas en dtat d'8tre jugds au fond. La Section prdfdrait la disposition du
Code actuel art. 473. qui n'admet i'dvocation que: torsque la mati2re est dispos6e a recevoir
une ddcision dd'initive, etqui. m8me dans ce cas, n'en fait pour le juge qu' une simple facultd.
Ce serait par trop abrdger les procts, que de priver les parties, sans de puissants motifs, du

premier degrd de jurisdiction.' 1 Dit bezwaar werd echter  door de regering weggewuifd  met
een verwijzing naar de wenselijkheid de procedures te bekorten en kosten te besparen, waarop

de afdeling uit de Kamer die was belast met de voorbereiding van het wetsvoorstel met leed-
wezen vaststelde dat de regering niet gevoelig bleek voor haar opmerking, 'welke zij gegrond
oordeelde te zijn op de regterlijke organisatie, die twee graden van jurisdictie toekent in zaken

voor hooger beroep vatbaar.  12« Bij de herziening  in  1837  werd de verplichting tot evocatie
alsnog omgezet in een bevoegdheid. Wederom kwamen er tegenwerpingen dat partijen een
instantie zouden missen, maar wederom benadrukte de regering de in de praktijk bewezen

doelmatigheid van de bepaling.

281 Veel gewicht werd toegekend aan het beginsel van twee feitelijke instanties.

Dat blijkt uit het feit dat in appdl niet een reconventionele vordering kon worden

ingesteld, dat een derde niet - voor het eerst - in vrijwaring kon worden opgeroe-
pen'37 en dat de vordering (behoudens op ondergeschikte punten) niet kon worden

123 J.J.F. Noordziek 1885, p. 371.
124 J. van den Honert 1839, p. 395 resp. p. 397.
125 J.J.F. Noordziek  1885,  p.  494, cursivering gehandhaafd.
126 J.J.F. Noordziek 1885, p. 560 resp. 625.
127 R. van Boneval Faurd, vijfde deel, 1900. p. 172. Terzijde merk ik op dat dezelfde gedachtegang

het Hof Arnhem ertoe heeft gebracht te oordelen dat het ook onder het sinds 1 januari 2002 geldende

recht. hoewel strikt genomen niet uitgesloten, niet toelaatbaar is voor het eerst in api)el een derde

in vrijwaring op te roepen: Hof Arnhem 29 juni 2004, Prg. 2004.6286. Dezelfde redenering ligt
ten grondslag aan HR 7 maart 2003. NJ 2003.244 (MOOR/DEN HAAG & WONINGBEHEER), oordelend

dat de 'tijdige' oproeping van de erfpachter ex art. 5:95 BW in hoger beroep te laat is indien deze,
los van partijen, een eigen standpunt inneemt, omdat die derde en/of partijen anders een instantie
wordt ontnomen.
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gewijzigd. Ook de omstandigheid dat de aanvankelijke verplichting tot evocatie na
vernietiging van een tussenvonnis werd vervangen door een bevoegdheid daartoe.
strekte ertoe te bewerkstelligen dat de geschilpunten zoveel mogelijk in twee instanties
zouden worden berecht. Dit uitgangspunt van twee instanties is evenwel niet tot in
extremis doorgevoerd. Praktische overwegingen leidden ertoe dat het partijen mogelijk
werd gemaakt eerder gemaakte verzuimen in apptl te herstellen. Dat nieuw ingebrachte
stellingen of bewijsmiddelen in dat geval slechts in Hn instantie werden beoordeeld.
werd daarbij op de koop toegenomen.

Uit deze passages blijkt dat het hoger beroep enerzijds werd gezien als een nieuwe
feitelijke behandeling van de zaak, maar anderzijds niet louter als herhaling van de
rechtsstrijd. Het primaire object van onderzoek door de appllrechter was in ieder geval
de oorspronkelijke vordering'28 en niet zozeer het bestreden vonnis. zoals in Enge-
land. De app2lprocedure was een voortzetting van de procedure in eerste aanleg.
Sommige schrijvers vatten dit wel erg drastisch op door te zeggen dat het hoger beroep
meebrengt dat de gehele zaak weer in geschil wordt gebracht, als ware daarover nog
in het geheel niet beslist.12' Met dat standpunt kon de Hoge Raad zich echter niet
verenigen: 'het hooger beroep is slechts de voortzetting van het regtsgeding in eersten
aanleg, maar kan geenszins worden beschouwd als de nieuwe aanleg van een nieuw
twistgeding'.141

282   Hierin zit meteen de kern van de ambivalentie van het Nederlandse apI,Blrecht
verscholen. Enerzijds strekt het hoger beroep tot een nieuwe behandeling van de zaak,
anderzijds  is het een voortzetting (geen herhaling !) van de rechtsstrijd tussen partijen
en werkt het proces in eerste aanleg in zekere zin wel door in hoger beroep. Terwijl
de app8lrechter zijn eigen oordeel moet geven over de vordering, los van de beslissing
van de eerste rechter, keert appellant zich door het formuleren van grieven juist tegen
het oordeel van de eerste rechter, maar hij kan daarbij wei leunen op feiten, argumen-
ten en bewijsmiddelen die hij niet aan de eerste rechter heeft voorgelegd. Het stelsel
van hoger beroep kent verschillende spanningsvelden, die hun oorzaak vinden in deze
ambivalentie.

-   De api)8lrechter moet zich een oordeel vormen over de toewijsbaarheid van de
vordering. maar wanneer de eerste rechter bij zijn beoordeling van diezelfde
vordering beslissingen heeft genomen die appellant niet heeft bestreden, is de
apptirechter aan die beslissingen gebonden, zelfs aan impliciete beslissingen,
hetgeen een aanzienlijke beperking van zijn beoordelingsruimte kan betekenen.

-    Een 'grief heeft in de door de Hoge Raad gehanteerde terminologie niet alleen
betrekking op bezwaren die appellant heeft tegen concrete beslissingen van de
eerste rechter, maar kan ook zien op nieuwe stellingen en argumenten die hij
aanvoert om alsnog gelijk te krijgen.

128 R. van Boneval Faure. vijfde deel. 1900. p. 106.
129 A. de Pinto 1857. p. 460.
130 HR 27 mei 1842, vermeld in Schuler 1851, p. 117.
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- Appellant dient grieven aan te voeren in de memorie van grieven. GeYntimeerde

kan bij zijn memorie van antwoord incidenteel appel instellen en daarbij grieven
formuleren. Op later aangevoerde grieven mag de rechter in beginsel geen acht
slaan. Maar het staat eiser (hetzij als appellant. hetzij als geYntimeerde) vrij in
appal de oorspronkelijke vordering te wijzigen tot aan de einduitspraak. Ook
wanneer de nieuwe vordering of de nieuwe grondslag in strijd is met een tot dan
toe niet aangevallen beslissing van de eerste rechter?

-    De apptlrechter dient. net als de eerste rechter, ambtshalve rechtsgronden bij te
brengen. Maar hij is tegelijkertijd gebonden aan beslissingen van de eerste rechter
voorzover die niet zijn bestreden door appellant.111

-    Het beginsel van berechting in twee feitelijke instanties is algemeen aanvaard in
het burgerlijk procesrecht. De devolutieve werking brengt echter mee dat na een
appal tegen een eindvonnis de zaak niet mag worden teruggewezen naar de eerste

rechter zodat regelmatig een zaak materieel gezien slechts in 6dn instantie wordt
beoordeeld.

-      Art  128 lid 3 (=141  oud) Rv bepaalt dat het verzuim om bij antwoord principaal
verweer te voeren niet kan worden geheeld in dezelfde instantie. Ingevolge artikel
348 Rv is datzelfde verweer wel toelaatbaar in appal.

-    Door de leer van de bindende eindbeslissing is de rechter in beginsel gebonden
aan eerder zonder voorbehoud gegeven beslissingen. Deze kunnen slechts worden

aangevallen door het aanwenden van een rechtsmiddel. Deze leer bewerkstelligt
een starheid in de procedure waardoor het processuele debat onnodig wordt
verplaatst naar de tweede aanleg.

Deze spanningsvelden zal ik in het hierna volgende nader analyseren.

5.7.2   Het grievenstelsel

5.7.2.1  De wettelijke fundering

283  De eis dat appellant zijn vordering in hoger beroep onderbouwt was in het
oorspronkelijke wetsontwerp  van   1827 met zoveel woorden  in  de wet opgenomen,
waar artikel 12 van de zesde titel bepaalde: 'De acte van beroep zal inhouden de
bezwaren  van den appellant'.  In de laatste versie werden de woorden 'op straffe van
nietigheid' ingevoegd om te benadrukken dat een appalakte zonder grieven geen

apI)*lakte constitueerde. In het uiteindelijk in 1838 ingevoerde wetboek is dit132

voorschrift verdwenen en vervangen door de bepaling van artikel 343 Rv: de dagvaar-
ding in hoger beroep moet aan dezelfde vorm en eisen voldoen als die in eerste aanleg,
zonder dat zij de middelen op welke het hoger beroep gegrond is behoeft uit te
drukken, tenzij  een bij at'tikel 348 Rv toegelaten nieuwe vordering werd ingesteld."9

131 Tenzij die beslissingen door de devolutieve werking worden overgebracht.
132 J.J.F. Noordziek 1885. p. 559-560, p. 630.
133   Dat  zijn  dus (als gezegd:  nr 272) uitsluitend accessoire vorderingen van ondergeschikt belang.
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De opgave van de beroepsgronden in de app81akte of de appdldagvaarding werd bij
nader inzien niet noodzakelijk en niet wenselijk geacht. Niet noodzakelijk, omdat de
wederpartij het geschil uit de eerste aanleg kende en naar de beroepsgronden dus wel
kon gissen, niet wenselijk omdat de appaldagvaarding doorgaans niet werd opgesteld
door de praktizijns die het hoger beroep namens appellant zou behandelen. Deze
advocaat zou alleen maar worden beknot in zijn processuele mogelijkheden indien
hij zou moeten opereren binnen het kader van de door een ander, de procureur,
geformuleerde beroepsgronden." Toegevoegd  werd de bepaling in artikel  347  Rv
dat in hoger beroep slechts twee schrifturen mogen worden betekend: van de zijde
van de appellant een memorie houdende zijn bezwaren en van de zijde van gedaagde
in hoger beroep een memorie van antwoord. Het grievenstelsel vond aldus een135

wettelijke grondslag in artikel 347 Rv.
Bij de wijzigingen  die de Wet Hartogh introduceerde  in  1896 werd artikel  343

Rv gehandhaafd, maar verdween in artikel 347 Rv de bepaling dat de conclusie van
appellant zijn bezwaren bevatte. De nieuwe redactie hield echter verband met het
vervallen van het onderscheid tussen de summiere behandeling en de gewone behande-
ling van zaken (schrapping van artikel 346 Rv) en beoogde slechts buiten twijfel te
stellen dat in alle zaken in hoger beroep partijen, anders dan in eerste aanleg, genoegen
moesten nemen met edn conclusie. Uit de toelichtende stukken en de commentaren
blijkt niet dat er bijzondere betekenis moet worden toegekend aan het vervallen van
de eis dat de conclusie van appellant diens bezwaren (tegen het vonnis) moet bevat-
ten."6 De verplichting voor appellant om grieven  aan te voeren tegen het bestreden
vonnis werd vervolgens afgeleid uit een combinatie van artikel 347 Rv, inhoudende
dat in hoger beroep wordt geprocedeerd als op de wijze voor de eerste aanleg voorge-
schreven en artikel 140 Rv, dat bepaalde dat de conclusie van eis met redenen omkleed
diende te zijn. Voor het na 1 januari 2002 geldende recht voldoet deze redenering
strikt genomen niet meer omdat de conclusie van eis is verdwenen en de motivenngs-
voorschriften voor de inleidende dagvaarding van het huidige artikel 111 Rv voor
het hoger beroep buiten werking worden gesteld door artikel 343 Rv. bepalende -
nog steeds - dat de apptldagvaarding niet de middelen waarop het hoger beroep
gegrond is. behoeft uit te drukken. Aldus is sluipenderwijs de grondslag voor het
aanvoeren van de gronden voor het hoger beroep uit de wet verdwenen. In de moder-

134  J.  van den Honert  1839,  p.  393;  A. de Pinto 1857. tweede gedeelte,  p.  481. De dagvaarding  werd
namelijk opgesteld door de proc:ureur. een bij het gerecht toegelaten. door de Kroon benoemde
ambtenaar die bekend was met de procesvormen en de plaatselijke gewoonten. De gedingstukken
werden door hem ondertekend en ingediend. Deze procureur was gewoonlijk geen advocaat (tot
1879 waren beide ambten zelfs onverenigbaar), zelfs niet altijd jurist. De advocaat zorgde alleen
op de achtergrond voor juridische bijstand en mocht formeel alleen bij pleidooi het woord voeren.
Zie beknopt C.W. Star Busmann  1948. p. 320.

135 In zoverre is de verwondering van Hammerstein  1991,  p. 303, voetnoot  8, dat het appel zonder de
noodzaak van grieven door de wetgever zou zijn beoogd. niet geheel terecht. De wetgever heeft
nooit een api)81 zonder grievenstelsel beoogd.

136 A.F.K. Hartogh 1895, deel I. p. 38, p. 111, deel m. p. 16.
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nere regeling betreffende de verzoekschriftprocedure is het grievenstelsel overigens
wel  van  meet  af aan  in  de wet verankerd. 117

284 Het grievenstelsel is in het verleden niet onbestreden geweest en met name Star
Busmann en Cleveringa hebben de afschaffing daarvan bepleit. Volgens Star Bus-
mann ' 3M verbiedt de wet niet dat de appdlrechter zelf onderzoekt welke geschilpunten
aan de orde zijn. Indien appellant geen gebruik maakt van zijn bevoegdheid het geschil
te beperken tot een of enkele gedeelte(n) van het vonnis. is het hele geschil overgehe-

veld naar de appllrechter en dat geschil blijkt voldoende uit de stukken van eerste
aanleg. Het achterwege blijven van grieven heeft alleen tot gevolg dat de mogelijkheid
van een nieuwe eis of van een nieuw verweer komt te vervallen. Cleveringa heeft
zich in weerwil van de heersende rechtspraak bij de opvattingen van Star Busmann

aangesloten. Met het instellen van hoger beroep wordt beoogd een beter resultaat te

verkrijgen. Daaruit volgt dat hetgeen in het vonnis is beslist ten gunste van appellant
buiten het hoger beroep valt en hetgeen is beslist in zijn nadeel, aan de appblrechter
wordt voorgelegd. 139

De Hoge Raad heeft van een dergelijk systeem evenwel nooit willen weten. In
1926 werd de stelling dat door het enkele instellen van hoger beroep de uit de geding-
stukken van eerste aanleg blijkende geschilpunten aan de appMrechter waren voor-

gelegd, verworpen:  ' . . .  dat het onderdeel, voor zoover het de daarin bedoelde grief
aan het oordeel van het hof onderworpen acht, omdat zij reeds in eerste aanleg was
aangevoerd, den aard van het hooger beroep miskent, daar dit niet strekt om zonder
meer aan het oordeel van den hoogeren rechter al het in eerste instantie aangevoerde
te onderwerpen, doch alleen om hem de behoorlijk te zijner kennis gebrachte grieven

tegen de bestreden uitspraak te doen beoordelen. In de zaak JANSEN/MBI 141, 1 *)

geeft de Hoge Raad de ratio van de eis dat appellant de gronden van het hoger beroep
dient aan te geven: 'De eis dat de conclusie met redenen omkleed moet zijn, vindt
zijn grondslag hierin, dat de tegenpartij moet weten waartegen zij zich heeft te ver-
weren. Daar de appellant vrij is de omvang van zijn hoger beroep te bepalen, moet
voor de tegenpartij en de rechter kenbaar zijn of appellant zijn hoger beroep tot een
deel van de bestreden uitspraak wenst te beperken en, zo ja, tot welk deel.' Daarna
is deze beslissing vaak herhaald. 14'

137 Am. 4290 lid 1 jo 429d lid 1 (oud) resp. artt. 359 jo 278 lid 1 Rv.
138 Annotatie onder HR 17 februari 1921 (NJ 1921, p. 462) W 10 715 m.nt. SB. waarin het hof zonder

dat appellante grieven had geformuleerd, was overgegaan tot een beoordeling van het vonnis. Ten
onrechte volgens de Hoge Raad omdat de appakechter zich heeft te houden aan de geschilpunten
die hem door partijen ter beslissing zijn voorgelegd.

139 Van Rossem-Cleveringa 1972, deel I. 4" druk, aant. 5 en 6 bij art. 332. p. 838 e. v.
140 HR 17 december 1925, NJ 1926, 193 (DE BOER VOF/ANEMAEl'). In HR 15 jum 1934. NJ 1934.

1297 m.nt. PS (KOUWENHOVEN & BOON/BERGA) werd een en ander nog eens bevestigd.
141 HR 24 april 1981. NJ 1981,495 m.nt. WHH (JANSEN/MBI).
142 Onder meer in de zaak SKS/SCHOUTEN (HR 6 januari 1984. NJ 1984. 396 m.nt. WLH). waarin

het cassatiemiddel dat uitdrukkelijk was geent op de opvatting van Cleveringa. werd verworpen.
In een beschikking van gelijke datum werd hetzelfde beslist  voor de rekestprocedure:  HR 6 januari
1984. NJ 1984. 397 m.nt. WLH.
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285 Als voordeel van het grievenstelsel wordt aangevoerd dat dit een verdieping
van het debat tussen partijen onderling en tussen partijen en de rechter bewerkstelligt
en dat de apI)8lrechter zich daardoor kan concentreren op de wezenlijke geschilpunten.
Het dient de belangen van proceseconomie en kwaliteitsbevordering. Partijen kunnen
zich concentreren op de voor hen belangrijke punten, de zaak behoeft in de tweede
instantie   niet in volle omvang te warden behandeld. 143 Het grievenstelsel geeft
evenwel ook uitdrukking aan het beginsel van processuele partijautonomie: het is aan
appellant om te bepalen welk onderdeel van het vonnis hij wil aanvallen en welke
onderdelen van de rechtsstrijd hij, om welke reden dan ook, niet aan de apptlrechter
wil  voorleggen. 144 Dit  wordt  uitgedrukt in het adagium tantum devollitum quantwn
appellatum. Rutten 'schroomt' dit beginsel te verklaren vanuit de lijdelijkheid van
de rechter of de 'aard' van het apptl, maar beroept zich op de geschiedenis en de
werkelijkheid. 14'

5.7.2.2 Grieven: wat en wanneer?

286 Als 'grief heeft blijkens vaste rechtspraak van de Hoge Raad te gelden iedere
grond die appellant aanvoert ten betoge dat de bestreden uitspraak moet worden
vernietigd. 146 Daaronder vallen evenwel, anders dan de uitdrukking zou doen vermoe-
den, niet slechts de bezwaren die appellant heeft tegen het bestreden vonnis, maar
ook eventuele nieuwe gronden die hij in eerste aanleg niet heeft aangevoerd en die
de eerste rechter dus ook niet bij zijn oordeel heeft kunnen betrekken. Het appal biedt
daartoe de mogelijkheid en wanneer de appblrechter een dergelijk nieuw argument
honoreert en het vonnis op die grond vernietigt, is dat niet - per se - omdat de eerste
rechter een fout heeft gemaakt, maar uitsluitend omdat de apptlrechter op grond van
dat nieuwe argument tot een ander oordeel komt.

287     Een en ander laat zich illustreren aan de hand van een aantal uitspraken waarin appellant
op enig moment in de appalprocedure nd de memorie van grieven een nieuwe (dus niet eerder
aangevoerde) stelling te berde bracht.
-       HR  1 juli  1988, NJ  1989,156 m.nt.  WHH (FUGRO/JOUSTRA): vergoeding voor pensioen-

schade na ontslag. In de memorie van grieven betoogde Fugro (de aangesproken werkgever)
dat die schade gesteld moest worden op f 151.320, terwijl nadien bij akte een nieuw verweer
werd ontwikkeld dat rekening moest worden gehouden met de eigen bijdrage aan de
pensioenopbouw die Joustra toch al moest betalen, ook indien het dienstverband zou hebben

voortgeduurd. Dit werd door de Hoge Raad aangemerkt als een nieuwe grief die bij gebreke
van instemming door de wederpartij buiten behandeling moest blijven.

143 H.W. Wiersma 1998, p. 245. HR/PG 2004. p. 10.
144 Ras/Hammerstein 2004, nr. 19: A. Hammerstein 2003 a. p. 74; A. Hammerstein 1991. p. 307; Losbl.

Rv. aant. 10 op art. 332 (Mollema): Snijders/ Ynzonides/Meijer 2002, p. 241; K. Broeckx 1995.
nr 130-131.

145 L.E.H. Rutten 1945. p. 15.
146  Bijv. HR 9 septernber 1994, NJ 1995.6 (GLOUDEMANS/DE WINTER UDEN BV). HR 28 maart 1997,

NJ   1997.452  (VOF  DE WITTFJJAGER). Ras/Hammerstein  2004.  nr.  16.
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HR   19  oktober  1990.  NJ   1991.  607  m.nt. HJS (MAAs/GEMEENTE SCHUNDEL):  bij  de

mondelinge behandeling iii app81 van een bijstandsverhaal werd voor het eerst het verweer
gevoerd dat de gemeente haar verhaalsrecht had verspeeld: nieuwe grief.

-       HR 26 april  l 991. NJ  1992.407 m.nt. JBMV: in eerste aanleg en bij memorie van grieven
voerde de man uitsluitend op zijn draagkracht gegronde verweren tegen de omvang van

de alimentatie, bij pleidooi in appel verweerde hij zich voor het eerst met de stelling dat
de vrouw zich aan zodanig ernstig wangedrag had schuldig gemaakt dat haar iedere aan-
spraak op alimentatie was komen te onlvallen: nieuwe grief.
HR 11 oktober 1996, NJ 1998,239 m.nt. MS (WERNSEN/AMSTERDAM): schadevergoeding

wegens het teloor gaan van huisraad die door de gemeente uit hoofde van zaakwaarneming

was opgeslagen na een - privaatrechtelijke - ontruiming, welke huisraad de gemeente eerst

wilde teruggeven na voldoening van de transportkosten. Bij pleidooi werd voor het eerst

betoogd dat publiekrechtelijke regels in de weg stonden aan kostenverhaal op privaatrechte-
lijke grondslag: nieuwe grief.
HR  15  oktober  1999,  NJ  2()00, 21  m.nt. PAS (POLDERVAART CS/SMIT): doorbetaling van
loon bij collectief ontslag. Aanvankeluk was het geschil gericht op de vraag of de kanton-

rechter terecht was afgeweken van de ancienniteitcriteria die de Regionaal Directeur voor
de Arbeidsvoorziening pleegt te hanteren bij een collectieve ontslagaanvraag. Bij pleidooi
in hoger beroep betoogde Smit - voor het eerst - dat de kantonrechter aan die vraag
helemaal niet kon toekomen omdat in de fase vddr het ontslag de RDA bij uitsluiting tot
een dergelijke toetsing bevoegd is en de kantonrechter pas in beeld komt nadat het ontslag

is verleend: nieuwe grief.

288 Grieven dienen te worden aangevoerd bij de memorie van grieven dan wel in

het beroepschrift. Op later aangevoerde grieven mag de appdlrechter in beginsel geen
acht slaan, tenzij de wederpartij er in bewilligt dat deze gronden alsnog onderdeel
gaan uitmaken van de rechtsstrijd. 141 Deze regel is gericht op concentratie van het
debat; de wederpartij mag erop vertrouwen dat de rechtsstrijd zijn afbakening vindt
in de memorie van grieven en dat zijn verweer geen aanleiding geeft voor een verdere

uitbreiding daarvan door nieuwe grieven.
Op deze 'in beginsel strakke regel' zijn uitzonderingen mogelijk indien de aard

van de procedure dat verlangt, waarbij met name valt te denken aan geschillen in
kwesties die voortdurend aan verandering onderhevig  zijn. 14K   Er  zijn ook andere

situaties waarin een uitzondering op de 'in beginsel strakke regel' wordt aanvaard.

Ras/Hammerstein wijzen op de mogelijkheid van een uitzondering ingeval bepaalde
relevante feiten zich pas na het nemen van de memorie van grieven hebben voorgedaan

147 Gevestigde rechtspraak sinds - ten minste - HR 26 juni 1903. W 7942. HR 8 januar·i 1915. W 9
815 m.nt. JWM. NJ 1915, 358 en HR 17 december 1925, NJ 1926, 193, W 1 1 452: HR 9 maart

1939, NJ 1939, 1012 (FESEvuR/NUM.AN): HR 15 oktober 1999, NJ 2000, 21 m.nt. PAS; HR 18
oktober 2002, N.1 2003, 345 m.nt. ThMdB.

148 Zoals alimentatiegeschillen (HR 26 april 1991. NJ 1992.407 m.nt. JBMV: HR 5 november 1999,
NJ 2000,65. HR 7 december 2001, NJ 2003. 76 m.nt. DA). Zie verder Ras/Hammerstein 2004,
nr 33 en 34. Overigens werd in HR 23 mei 1986. NJ 1986, 641 (alleen kopje gepubliceerd) een
uitzondering op de strakke regel nog niet aanvaard. In nieuwere rechtspraak wordt zelfs aanvaard

dat na cassatie en verwijzing de grieven kunnen worden aangepast aan nieuwe omstandigheden:

HR 4 december 1998. NJ 1999.675 m.nt. JBMV.
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of appellant eerst dan bekend zijn geworden.149 Wellicht aanvaardt ook de Hoge
Raad een uitzondering in deze gevallen, gezien de overweging in het arrest RADE-
MAKERS/PENSIOENFONDS  '1 dat Rademakers geen beroep heeft gedaan op bijzondere
omstandigheden die meebrachten dat hij de door hem bij pleidooi aangevoerde grief
niet eerder had kunnen aanvoeren. Ook de invoering van nieuwe wetgeving'51 of

nieuwe jurisprudentie'52 kan leiden tot doorbreking van deze regel.

289 De toepassing van dit procesrechtelijk voorschrift kan in de praktijk soms een
lastig afbakeningsprobleem vormen. Ingevolge artikel 130 Rv kan de eisende partij
haar vordering of de grondslag daarvan wijzigen tot de afloop van het geding. Deze
bepaling is ook van toepassing in hoger beroep. Een eisvermeerdering van appellant
die in eerste aanleg tevens eiser was'53 moet soms worden aangeduid als een nieuwe
grief, immers strekkende ten betoge dat het vonnis moet worden vernietigd. 154

Onverkorte toepassing van de 'in beginsel strakke regel' zou ertoe leiden dat een
dergelijke eiswijziging na de memorie van grieven niet toelaatbaar is. Omdat zulks
evenwel in strijd is met de bewoordingen van artikel 130 Rv, accepteren Ras/Hammer-
stein"5 voor deze situatie een uitzondering op de regel en moet deze eiswijziging
worden beoordeeld niet naar de regels van het grievenstelsel maar naar de maatstaf
die artikel  130 Rv zel f geeft: de goede procesorde. Wanneer de oorspronkelijke eiser
in app81 geintimeerde is, loopt dit systeem echter spaak. Indien een eiswijziging van
gerntimeerde ertoe kan leiden dat het dictum wordt vernietigd ten nadele van appellant,
komt men immers in strijd met het verbod van reformatio in peius. Mijns inziens kan
een dergelijke eiswijziging dan ook alleen plaats vinden in het kader van een inciden-

149 Ras/Hammerstein 2004. nr. 34. Idem Snijders/Wendels 2003, nr. 73, waar hetzelfde wordt bepleit
voor herstel van een - niemand euvel te duiden - onjuiste feitelijke grondslag van een eindbeslissing
in eerste aanleg. die eerst kenbaar wordt na de memorie van grieven.

150 HR 4 oktober 1996, NJ 1997,66 (R.ADEMAKERs/PENSI(,ENFO>iE)s).
151  Vgl. art. 74 lid 2 Overgangswet NBW, art, VI lid 2 van de Inbouwwet tot wijziging van art. 47

(later vernummerd tot artikel  75) Wet bodembescherming,  wet  van   10  mei   1994,  Stb.  331.  Ook
zonder een uitdrukkelijke wetsbepaling moet het echter geoorloofd worden geacht dat partijen hun
stellingen aanpassen aan de nieuwe situatie, wanneer die wet directe werking heeft en van invloed
is op de lopende procedure.

152 Zij bijv. HR 3 februari 1984, N.1 1984, 765 m.nt. FHJM en WLH (INTERPOLIS/X).
153 In zoverre kan overhaaste lezing van HR 1 juli 1988, NJ 1989, 156 m.nt. WHH (Fuc}Ro/JOUSTRA)

verwarring opleveren, nu in api,tl Fugro bij 'akte houdende wijziging van eis in principaal api,al'
op grond van een nieuwe stelling het door haar te betalen bedrag voor pensioenschadevergoeding
verlaagd wilde zien van (het in de memorie van grieven genoemde bedrag van) f 151.320 tot f 87.431
en de Hoge Raad dit aanmerkte als een tardieve grief die buiten behandeling moest blijven. Fugro
was evenwel niet de eisende partij en er was, anders dan zij zelf meende. dan ook geen sprake van
een wijziging van eis.

154 Een eiswijziging is niet altijd een nieuwe grief, soms blijft de nieuwe vordering of grondslag daarvan
binnen het door de grieven ontsloten gebied. Datzelfde geldt voor een nieuw feit; zie ook W.H.
Heemskerk onder HR 1 juli 1988, NJ 1989, 156 (FuGRo/JoUSTRA). Zie ook HR 27 maart 1981.
NJ  1981,395 m.nt. WHH (BARREL/LEVINSON) vooreen geval van samenloop van incidenteel api)81
en wijziging van de grondslag van de vordering: beide blijven aan hun eigen regiem onderworpen.

155 Ras/Hammerstein 2004, nrs. 38-39.
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teel  app81. "6 De facto  moet die eiswijziging  dan ook geschieden  in de memorie
van antwoord. Heeft de wijziging van de vordering niet die strekking, dan geldt deze
beperking niet en vormt uitsluitend artikel 130 Rv de relevante maatstaf. Daarbij kan
worden gedacht aan een wijziging of aanvulling van de grondslag die kan leiden tot

bekrachtiging van het vonnis met verbetering van gronden (het verbod van reformatio
in peius heeft immers alleen betrekking op het dictum, niet op de motivering), of aan
een nieuwe vordering, naast hetgeen in eerste aanleg was gevorderd.

Reeds nu merk ik op dat Snijders een andere betekenis van de term 'grief' hanteert.
Volgens hem is er slechts sprake van een grief bij een bezwaar tegen een beslissing
van de eerste rechter. Gronden die appellant voor het eerst in apptl te berde157

brengt, vallen  dan niet onder de 'in beginsel strakke regel'. Dit meningsverschil  is
niet slechts terminologisch van aard, het heeft enige belangrijke consequenties. Ik
kom hier in hoofdstuk 7 op terug.

5.7.2.3 De werking van het grievenstelsel

290 Het grievenstelsel wordt in de literatuur als volgt omschreven: De appdlrechter
is gebonden aan eindbeslissingen van de rechter in eerste aanleg, voorzover deze niet
worden aangevallen met een behoorlijk in het appalgeding gebrachte grief, aldus

158

Snijders.   Een wat andere definitie geven Ras/Hammerstein: de rechter in hoger
beroep heeft slechts te oordelen over behoorlijk in het geding naar voren gebrachte
grieven tegen het vonnis van de eerste rechter. 1,9 Deze formulering sluit echter door
de grote vlucht die de devolutieve werking heeft genomen in de tweede helft van de
twintigste eeuw niet meer aan bij de huidige situatie en is daarom thans enigszins
misleidend. Ik zal dat hierna proberen aan te tonen. 16(1

Bij het formuleren van de grieven gaat het niet zozeer om de bestrijding van het
in het eerste vonnis vervatte dictum (de toewijzing dan wel afwijzing van de161

vordering) maar om de afzonderlijke beslissingen van de eerste rechter die hem tot
dat dictum hebben gebracht. Wanneer in eerste aanleg twee afzonderlijke vorderingen
zijn ingesteld, welke beide zijn verworpen door de rechtbank, zal appellant tegen de
beslissingen met betrekking tot beide vorderingen grieven moeten richten. Beperkt

hij zich tot de beslissingen inzake adn vordering, dan blijft de andere vordering buiten

156 In gelijke zin kennelijk ook Heemskerk  in zijn annotatie onder  HR 27 maart  1981.  NJ   1981,  395

(BARREL/LEVISON). Gezien zijn verwijzing naar dit arrest gaat ook Snijders klaarblijkelijk van een

dergelijke beperking uit: Snijders/Wendels 2003, nr. 187. Of de Hoge Raad er ook zo over denkt
is onzeker.

157 Snijders/Wendels 2003. nrs. 169. 196.
158 Snijders/Wendels 2003. nr. 162.
159  Ras/Hammerstein  2004.  nr.  16. Deze formulering is kennelijk ontleend aan  HR 17 december  1925.

NJ 1926.193 (DE BOER VOF/ANEMAET) en HR 15 juni 1934, NJ 1934, 1297 m.nt. PS (KoUWEN-
HOVEN & BOON/BERGA) en latere rechtspraak.

160 Zie ook nr 325.
161 Het dictum staat uiteraard wel centraal in het petitum van appellant.
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de rechtsstrijd. Appellant heeft dan kennelijk redenen om van die afgewezen vordering
maar af te zien. hetgeen de apptlrechter heeft te respecteren. 162

Het rechterlijk denkproces zoals neergelegd in het vonnis of in de reeks van
vonnissen, is niet altijd lineair in die zin dat rechtstreeks wordt toegewerkt naar de
toewijzing of afwijzing van de vordering. Soms werpt gedaagde allerlei obstakels op
die slechts zijdelings verband houden met de vordering. maar die wel eerst uit de weg
moeten worden geruimd (heeft de eiser wei procesbevoegdheid, heeft eiser zijn
vorderingsbevoegdheid verwerkt etc). Soms ligt in de aard van de ingestelde vordering
besloten dat de beoordeling verschillende stappen kent. In de Nederlandse procesprak-
tijk zullen al deze vragen niet in dEn vonnis worden beantwoord. maar zijn deze
beslissingen vervat in een aantal elkaar opvolgende tussenvonnissen, al dan niet nadat
ter zake van bepaalde vragen bewijslevering of deskundigenonderzoek e.t.q heeft
plaatsgevonden.

291 In dat verband is het van belang nader in te gaan op de leer van de bindende eindbeslis-
14,

sing. Deze leer, die primair zijn functie vet-vult binnen 6fn instantie, komt er op neer dat
de rechter gebonden is aan een eerdere uitdrukkelijke en zonder voorbehoud gegeven beslissing
over een partijen verdeeld houdend geschilpunt. Dat kan zijn een feitelijk geschilpunt, de uitleg
of toepassing van een wettelijke bepaling of de juridische gevolgen die aan een bepaald feit
kunnen worden verbonden. Deze leer wordt al van oudsher door de Hoge Raad gehanteerd om
het processuele debat te stroomlijnen en te voorkomen dat na iedere rechterlijke beslissing in
een tussenvonnis partijen over datzelfde punt opnieuw in discussie gaan: het betreffende
geschilpunt is afgedaan en kan slechts worden bestreden door aanwending van een rechts-
middel:M Inmiddels heeft zich een uitgebreide jurisprudentie ontwikkeld  over de vragen  wat
heeft te gelden als een bindende eindbeslissing en onder welke omstandigheden een uitzondering
op die gebondenheid aanvaardbaar is. Er zijn, als ik het goed zie, twee situaties waarin een
uitzondering op deze gebondenheid is toegestaan. De eerste categorie betreft beslissingen die
zijn genomen in het kader van een tussengeschil, zoals een bevoegdheidsincident (waarbij soms
de vraag aan de orde is of tussen partijen algemene voorwaarden gelden die een arbitrageclausule
bevatten of een bepaalde rechter als relatief bevoegd aanwijzen om kennis te nemen van het
geschil). Beslissingen in dat kader binden de rechter niet in de hoofdzaak. 163 Datzelfde geldt
voor beslissingen in een provisionele uitspraak.

,«"

Daarnaast is er de - meer diffuse - categorie van gevallen waarin het in de licht van de
omstandigheden van het geval onaanvaardbaar wordt geoordeeld dat de rechter gebonden is
aan een eerdere beslissing. Daarvan is in ieder geval sprake indien komt vast te staan dat deze

162  Bij een combinatie van primaire en subsidiaire vordering ligt dat genuanceerder en bij edn vordering
op alternatieve grondslagen geldt deze regel  niet. Zie kortheidshalve Hovens  2001   a.

163 Voor een bespreking zie o.m. H.E. Ras 1966. nrs 126 ev: H.W. Wiersma 1998. nrs 31 ev.
164  HR 20 juni  1930. NJ  1930,  1217 m.nt. PS (TASSERON/PHILIPS): HR 4 mei  1984. NJ  1985,3 m.nt.

WHH (VAN DER MEER/SKS): HR 8 april 1994, NJ 1994.623 m.nt. HER (VAN PAASEN/CREDIT
LYONNAIS BANK).

165 HR 30 juni 1989, NJ 1990, 382 m.nt. JBMV (DE REGT BETON BVNEGHEL BV).
166  HR 29 november  2002. NJ 2003.  50  (HELM  .AG/AERTS  CS).
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was gegrond op een nadien vals gebleken getuigenverklaring.'67 De ratio van de regel (beper-
king van het partijdebat) zou tekortschieten om gebondenheid aan de aldus op oneerlijke wijze
verkregen beslissing te rechtvaardigen. De overige uitspraken waarin een uitzondering werd
aanvaard hebben veelal betrekking op de situatie dat de beslissing was gegrond op een processue-
le misslag van feitelijke of juridische aard. De rechter dient daarbij steeds grote terughoudendheid
te betrachten. Om dat te bevorderen dient hij nauwkeurig aan te geven welke bijzondere
omstandigheden een binding onaanvaardbaar maken.* in de meeste gevallen gaat het daarbij
om een rechterlijke fout. soms in de hand gewerkt door de processuele houding van partijen,

1(1.

1 7()soms een geheel autonome rechterlijke fout. Wanneer de beslissing echter evident te wijten
is aan een niet-adequate proceshouding van een partij, kan die beslissing niet ten gunste van
die pat·tij worden teruggenomen. 171

Aannemelijk is dat ook nieuwe omstandigheden die wezenlijk zijn voor de beslissing van
het desbetreff'ende geschilpunt, kunnen leiden tot heroverweging. Wanneer het toelaatbaar wordt

geacht om in de loop van de appalprocedure, ook na de memorie van grieven een beroep te
doen op een belangrijke wijziging van omstandigheden, zelfs wanneer dat zou neerkomen op
een nieuwe grief (in de omschrijving van de Hoge Raad), is het zeker toelaatbaar om - binnen
dezelfde instantie - terug te komen op een bindende eindbeslissing indien nieuwe feitelijke
of juridische ontwikkelingen daartoe nopen.

I
73

292     Wanneer de rechterlijke besluitvorming zijn neerslag vindt in een aantal tussen-

vonnissen, is Edn van de vragen die zich dan voordoen, in hoeverre de beslissingen
in deze tussenvonnissen bindend zijn voor de apptlrechter indien van deze tussenvon-
nissen niet is geappelleerd, d.w.z. wanneer in de apptldagvaarding deze tussenvonnis-
sen niet zijn vermeld in de aanzegging van het appel. Deze vraag heeft de processualis-
ten vroeger intensief bezig gehouden. Voorheen werd deze gebondenheid in een
dergelijke situatie aangenomen omdat het tussenvonnis bij gebreke van een appal gezag
van gewijsde zou hebben verkregen. Deze leer is terecht bestreden en wordt173 174

175thans ook niet meer verdedigd. Kortheidshalve verwijs ik naar Wiersma. Ras zocht

de gebondenheid van de apptlrechter in de omstandigheid dat, ingeval alleen van het
eindvonnis is geappelleerd, een dergelijke beslissing niet in het appal is betrokken

167 HR 8 april 1994. NJ 1994,623 m.nt. HER (VAN PAASEN/CREDIT LYONNAIS BANK NEDERI.AND).

Aannemelijk is dat ook ander onoirbaar procesgedrag niet kan leiden tot gebondenheid aan eerdere

beslissingen.
168   HR 5 januari   1996,  NJ   1996,597  m.nt.  HER  (DE  MOEl./SCHERPENZEEL  cs  II). Zie hierover  ook

H.W. Wiersma 1998. nr 246.
169 Zie bijv. Hof Arnhem 17 november 1998, NJ 2001. 621 (JAFFA PITA/MULLER), HR 14 december

2001. NJ 2002.57 (EUROFLEUR/SORENSEN).In beide gevallen betrof het een gemengde feitelijke/
juridische beslissing waarvan de juistheid na nader feitelijk onderzoek op de tocht kwam te staan.

170 Rb. Rotterdam 2 juli 2003. NJkort 2003. 81 (MAI.ENSTEIN/GREVEN EUROPE).
171  HR 16 januari 2004, NJ 2004.318: JBPr 2004, 33 m.nt. HWW (VAN RIETBERGEN/BRANT & VAN

BEEK).
172 Ook de overweging in HR 23 juni 1989, NJ 1990, 381 (VAN DEN BOGERT/KOOLEN) dat er geen

sprake was van nieuwe, eerst na het tussenarrest gebleken feiten. duidt er op dat alsdan wel zou
mogen worden teruggekomen.

173 Bijv. HR 30 december 1927, NJ 1928. 570 m.nt. PS (GEMEENTE ZUTPHEN/STRI;YCK).

174 Bijv. door L.E.H. Rutten 1945. p. 78 e.v.
175 H.W. Wiersma 1998. nr. 195 e.v.
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omdat apptl van een eindvonnis niet van rechtswege appdl van voorafgegane tussen-
vonnissen meebrengt.176 Die regel geldt als zodanig nog steeds, 111  maar mist  prak-
tisch belang omdat volgens vaste rechtspraak (eerst ontwikkeld na het proefschrift
van Ras) appellant die aanvankelijk in zijn appMdagvaarding alleen hoger beroep heeft
ingesteld tegen het eindvonnis, thans de vrijheid heeft om bij memorie van grieven
de rechtsstrijd uit te breiden tot beslissingen in alle voorafgegane tussenvonnissen,
voorzover deze niet eerder in een tussentijds hoger beroep aan de appllrechter zijn
voorgelegd en voorzover deze niet een in het dictum neergelegde afwijzing of toewij-
zing van een deel van het gevorderde behelzen (en dus in zoverre eindvonnis zijn).

178

Aldus zijn we gaandeweg uitgekomen bij de situatie dat de apptlrechter gebonden
is aan niet-bestreden beslissingen in tussenvonnissen van de eerste rechter, uitsluitend
omdat deze niet bestreden zijn, ongeacht de vraag of tegen deze tussenvonnissen apptl
is ingesteld. Deze regel, die de charme van de eenvoud lijkt te hebben, moet

179

inmiddels evenwel worden genuanceerd omdat, zoals we hierna zullen zien, de
devolutieve werking van het appH deze regel kan doorkruisen.

5.7.2.4 Openbare orde

293 De regel dat de appdlrechter alleen heeft te oordelen over de hem voorgelegde
grieven wordt doorbroken door een andere regel, namelijk dat hij voorschriften van
openbare orde ambtshalve moet toepassen. Bij openbare orde valt in dit verband te
denken aan voorschriften (van processuele of van materiele aard) die niet ter vrije
beschikking van partijen staan. Het begrip 'openbare orde' staat niet gelijk aan dwin-

1 8()
gend recht. Immers, partijen kunnen al dan niet bewust afzien van het inroepen
van dwingendrechtelijke voorschriften, met name in die gevallen waarin het voorschrift
is gegeven juist ter bescherming   van   6dn   van hen:81 Voorschriften van openbare
orde hebben veelal betrekking op de organisatie en inrichting van de rechtspleging
en van het staatsbestel. Ook op het terrein van het personen- en familierecht zijn
dergelijke voorschriften te vinden. 182

176 H.E. Ras 1966, nr. 128.
177 Voor rekestprocedures ligt dat iets anders. waar het appal tegen een eindbeschikking geacht wordt

ook eventuele tussenbeschikkingen te omvatten:  HR 26 oktober  1984,  NJ  1985.  401  m.nt.  WHH
(alimentatiezaak); HR 28 april 1989. NJ 1990,90 m.nt. WHH (bijstandsverhaal). Aannemelijk is
dat de voortbouweis. waarover in deze uitspraken wordt gesproken, inmiddels niet meer geldt.

178 Zie o.m. HR 26 oktober 2001, NJ 2001, 665 waarin het hof oordeelde dat de handhaving door
appellant van zijn in het tussenvonnis verworpen bezwaren niet aan de orde kon komen omdat tegen
dat tussenvonnis geen appel was ingesteld. maar de Hoge Raad oordeelt dat dat niet eraan in de
weg staat dat ook grieven tegen dat tussenvonnis worden geformuleerd.

179  Het is dan ook niet nodig om, zoals Snijders doet (Snijders/Wendels 2003, nr. 217) het grievenstelsel
in  verbinding te brengen met de leer van de bindende eindbeslissing.  Zie ook L.E.H. Rutten  1941,
p. 237.

180 Ook is 'openbare orde' in deze context van geheel andere orde dan de openbare orde als bedoeld
in art. 3:44 BW, artt. 1063. 1065, 1076 Rv, art. 34 EEX-verordening etc.

181 Bijv. HR 14 november 2003, NJ 2004.138 m.nt. GHvV (DRIE-S INVEST/MAMMOET).
182 Zie nader Ras/Hammerstein 2004. nr. 56 ev.; Snijders/Wendels 2003, nr. 234.
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Ingevolge artikel 25 Rv is de app&lrechter, net als de rechter in eerste aanleg,
183gehouden ambtshalve de rechtsgronden aan te vullen. Dit voorschrift kan alleen

toepassing vinden binnen de grenzen van de door partijen afgebakende rechtsstrijd.
De appblrechter mag echter weI (en moet zelfs) een vonnis vernietigen op een andere

dan door appellant voorgestelde grond, dus buiten de grieven om en aldus de grenzen
van de rechtsstrijd te buiten gaand. indien het vonnis in strijd is met voorschriften
van openbare orde.IN Algemeen wordt echter aangenomen dat dit voorschrift niet
mag worden toegepast ten aanzien van tussenvonnissen of onderdelen van vonnissen
die  in het geheel  niet  in het apptl  zijn  betrokken.1 *'  Dat is merkwaardig, in ieder
geval wat betreft tussenvonnissen, gezien het ook door de Hoge Raad benadrukte
gegeven dat de spreiding van beslissingen in tussen- en eindvonnissen een toevallige
is. De devolutieve werking houdt ook geen halt bij niet in het appal betrokken tussen-

vonnissen, zoals we hierna zullen zien.

5.7.3   Devolutieve werking

294 De devolutieve werking van het appalis wezenlijk voor een goed begrip van
het Nederlandse appdlrecht, zoals dat de afgelopen decennia tot ontwikkeling is

gekomen.

5.7.3.1 Alge,neen

295   Door het instellen van hoger beroep wordt de behandeling van de zaak over-
gebracht naar de apptlrechter.

296   Anders dan soms wordt aangenomen, wellicht mede op grond van een formule die de

Hoge Raad wel gebruikt bij het omschrijven van de devolutieve werking (na gegrondbevinding
van een grief kan de app21rechter niet beslissen over de vordering zonder rekening te houden

met stellingen uit de eerste aanleg' 86). vindt de overheveling van de zaak m.i. niet plaats door

het gegrondbevinden van een grief, maar reeds door het instellen van het appel Vanaf dat
moment is de rechter a quo strikt genomen door de schorsende werking van het apptl niet meer
bevoegd enige handeling te verrichten  in  de  zaak. 187 De opvatting dat eerst  door het gegrond

183 L.D. Pets Rijcken 1983. p. 163.
184 Dit is dus een bijzondere toepassing van art. 25 Rv. HR 23 juli 1943. NJ 1943. 634 (HAi\Rl.EM/

SLIEKER): HR 13 mei 1949, NJ 1949,371 (BE.LT/JORDAANS): HR 5 december 1975. NJ 1976. 338

(BUNTINX/CLAESSENS); HR 18 oktober 1985, NJ 1986.291 m.nt. PAS (VAN VOORST/HEus): HR
7 februari 1992. NJ 1993. 78 m.nt. HJS (SLF.MPKES/NOOL). HR 17 september 1993. NJ 1994. 372
m.nt. WH-S & EAA.

185 Snijders/Wendels 2003, nr. 236; Ras/Hammerstein 2004, nr. 56.
186 Bijv. HR 21 december 1990. NJ 1991, 233 (ZEEGERs/EIKEN AMBACHT); HR 22 november 1991.

NJ 1992. 135.

187 De bepalingen van artt. 234 en 235 (incident tot uitvoerbaarheid bij voorraad resp. zekerheidstelling)
en 351 Rv (incident tot schorsing van de tenuitvoerlegging) getuigen hiervan: deze vorderingen

dienen te worden ingesteld bij de api:elrechter.  Dat de rechter a quo tegenwoordig zelf kleine fouten
kan verbeteren (artt. 31 en 32 Rv) is enkel om praktische redenen ingevoerd en doet aan deze regel

geen afbreuk. mede omdat de verbetering geacht wordt geen nieuwe uitspraak te zijn, maar moet
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zijn van een grief het vonnis wordt 'opengebroken' en dat de rechter eerst dan de behandeling
overneemt, is ook niet verenigbaar met het gegeven dat de apptlrechter het vonnis ook buiten
de grieven om moet toetsen aan voorschriften van openbare orde, hetgeen kan meebrengen dat
ondanks het falen van de grieven het vonnis op andere gronden moet worden vernietigd.

1%,

Ook kan de api)elrechter de grieven onbesproken laten wanneer hij van oordeel is dat een door
geintimeerde in eerste aanleg geponeerde stelling reeds beslissend   is   voor het geschil.

1..

Wanneer appellant geen grieven formuleert is dat op zichzelf reden voor niet-ontvankelijkverkla-
ring. maar dat ontslaat de app8lrechter niet van de plicht om het vonnis desondanks te toetsen
aan de openbare orde. 1911

297 De appblrechter dient in eerste instantie aan de hand van de door appellant
aangevoerde grieven te bezien in hoeverre de zaak aan hem wordt voorgelegd en
vervolgens binnen die grenzen de zaak opnieuw te beoordelen. Hij kan daarbij echter
niet volstaan met het beoordelen van die grieven. Die grieven vormen min of meer
een hefboom om de desbetreffende geschilpunten uit eerste aanleg over te hevelen
naar de appalinstantie. Dat brengt mee dat de stellingen van geYntimeerde (ongeacht
diens processuele positie in eerste aanleg) die van belang zijn voor de beoordeling
van een door een grief overgebracht geschilpunt, ook daadwerkelijk bij die beoordeling
betrokken moeten worden. Dat dient de appblrechter ambtshalve te doen, dus zonder
dat geintimeerde daarvoor incidenteel appa hoeft in te stellen. Daarbij is het onver-
schillig of de eerste rechter die stelling heeft besproken of niet. Voor de situatie dat
de bewuste stelling niet is behandeld of dat de eerste rechter een beslissing heeft
gegeven in het voordeel van geintimeerde, is dat niet erg opmerkelijk. Dit is de eerste
stap in de opmars van de devolutieve werking. Maar geldt deze regel ook voor
stellingen die geYntimeerde in eerste aanleg al naar voren heeft gebracht, maar door
de eerste rechter expliciet zijn verworpen? Dat ligt al minder voor de hand. De rechter
heeft immers een oordeel gegeven over die stelling en waarom zou de daarbij in het
ongelijk gestelde partij ontslagen zijn van de verplichting daartegen op te komen en
te beargumenteren waarom die beslissing onjuist was. Aanvankelijk huldigde de Hoge
Raad inderdaad die enge opvatting.

298      In een  zaak uit 1915 vorderde eiser ontbinding van de huurovereenkomst betreffende
een veilinggebouw met schadevergoeding wegens wanprestatie, hierin bestaande  1) dat gedaagde
het gehuurde niet zou gebruiken als een goed huisvader (door met paarden bespannen wagens
in het gebouw toe te laten) en 2) dat gedaagde. in strijd met de overeenkomst, betaling zou
verlangen van veilingbezoekers. De rechtbank verwierp de tweede grondslag, maar achtte de
eerste weI bewezen en wees de vordering toe. Op het app81 van gedaagde oordeelde het hof
dat er geen schending was van de plicht het gehuurde als goed huisvader te gebruiken, waarop
het vonnis werd vernietigd en de vordering alsnog afgewezen. Aan de tweede grondslag kon
het hof niet toekomen omdat eiser had verzuimd incidenteel te appelleren tegen de afwijzing

worden gelezen in samenhang met de oorspronkelijke uitspraak. Er gaat ook geen nieuwe app&ltermijn
lopen.

188 Ras/Hammerstein 2004. nr. 56.
189  Ras/Hammerstein 2004, nr. 42; HR 31 mei 1963, NJ 1966. 372 (CA>toy-HERFKENS/J.ANSEN DINGS ).
190 Snijders/Wendels 2003. nr. 165; Ras/Hammerstein 2004. nr. 23.
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van deze grondslag. Hij had er rekening mee moeten houden dat het hof de in eerste instantie

aanvaarde grondslag wei eens zou kunnen verwerpen. De Hoge Raad verwierp het cassatieberoep
met de wat vreemd aandoende argumentatie dat eiser zijnerzijds in hoger beroep had kunnen

komen van deze zelfstandige beslissing waarbij hem tevens een deel van zijn vordering tot
I.1

schadevergoeding was ont/egd
In een in 1925 berechte zaak vorderde eiser ontbinding van een koopovereenkomst wegens

het niet voldoen van de koopsom. Gedaagde had in eerste aanleg primair gesteld dat er in het

geheel geen koopovereenkomst was tot stand gekomen, subsidiair dat de gekochte goederen
te laat waren afgeleverd zodat de verkoper zel f reeds in verzuim was. De rechtbank aanvaardde

het primaire verweer en wees de vordering af. In appel verwierp het hof op een grief van de
verkoper alsnog dat verweer en weigerde vervolgens het (door de koper in appel uitdrukkelijk
herhaaide) verweer inzake de te late levering te behandelen omdat door de koper geen incidenteel

appel was ingesteld. Het hof was namelijk van oordeel dat de rechtbank - impliciet - wei
degelijk een beslissing had gegeven. Het verweer dat de verkoper zelf in verzuim was zou
moeten leiden tot niet-ontvankelijkheid van de vordering in plaats van ontzegging en door de
vordering af te wijzen zou de rechtbank impliciet hebben geoordeeld dat de vordering weI

ontvankelijk was. Daartegen had de koper dan incidenteel moeten appelleren. De Hoge Raad
maakt om te beginnen korte metten met het onderscheid tussen niet-ontvankelijkheid en ontzeg-
ging (de wet geeft daarvoor geen voorschriften), om vervolgens te oordelen dat de koper alleszins

bevoegd was zijn verweer opnieuw voor te dragen 'en zulks, waar hij ten aanzien daarran
niet was in het ongeli)'k gesteld, ook zonder incidenteel te appelleren'.'"3 Uit de gecursiveerde

zinsnede kan worden afgeleid dat, ware de koper (geYntimeerde) op dit punt wei in het ongelijk
gesteld, hij inderdaad incidenteel appel had moeten stellen. De vraag of door het herhalen van

dit verweer sprake was van een - impliciet - incidenteel appel wordt uitdrukkelijk in het midden

gelaten.

De tweede stap is daarmee in deze jurisprudentie gezet: geintimeerde. die in eerste

aanleg uiteindelijk gelijk had gekregen. hoefde zijnerzijds niet - incidenteel - te

appelleren om een in eerste aanleg geponeerde, niet expliciet venvorpen stelling in
het geding te houden.'" Het was nog wei vereist dat hij die stelling in appu opnieuw

op tafel legde.

In een arrest van bijna drie weken later ging het om de vraag of de eisende partij door verjaring
een erfdienstbaarheid had verkregen om water te tappen uit de openbare vaarweg, die inmiddels
door de provincie was afgesloten. In eerste aanleg had de provincie onder meer aangevoerd
dat er geen sprake kon zijn van een erfdienstbaarheid omdat er geen heersend erf kon worden
bepaald. De rechtbank verwierp dit verweer, maar de vordering tot ongedaanmaking van de

belemmering werd toch afgewezen omdat er juist geen dienend erf kon worden aangewezen
En omdat een erfdienstbaarheid onverenigbaar was met het openbare karakter van de vaarweg.
De hiertegen gerichte grieven van eiser werden gegrond bevonden.  Het hof overwoog vervolgens
dat het de bij memorie van antwoord te berde gebrachte bezwaren van de provincie tegen het

191  HR 18 juni 1915. NJ 1915.908 (RIENKs/POM()NA). Vreemde argumentatie, omdat zijn vordering

nu juist was toegewezen.
192 HR 24 april 1925. NJ 1925, 685 (BooD/HONEGGER). Cursivering van mij.
193  Als 6dn van weinige oude schrijvers wees Oudeman al op dit aspect van het hoger beroep: Oudeman

1875. tweede deel, p. 17.



237 iyeaeriww

oordeel dat er weI heersende erven bepaald waren, niet kon behandelen bij gebreke van een
incidenteel apiel. De Hoge Raad overwoog daarop dat aan het oordeel van het hof was onder-
worpen de vraag of er sprake was van een rechtsgeldige erfdienstbaarheid en dat het hof die
vraag met toetsing van de wederzijds aangevoerde argumenten in volle omvang diende te
beoordelen. De provincie had het recht alle verweren uit eerste aanleg te herhalen zonder dat
daarbij een uitzondering kon worden gemaakt voor de verweren die door de rechtbank waren
verworpen. Voor het instellen van incidenteel appbl was geen aanleiding wanneer in het vonnis
geen beweerde rechten van geintimeerde worden aangetast.'"4 Dit is sedertdien vaste jurispru-
dentie,  zij  het  dat  deze  leer  nog niet helemaal  was  uitgekristalliseerd."·5

De derde stap is daarmee dat gemtimeerde een expliciet verworpen stelling niet bij
wege van incidenteel appal hoeft te bestrijden, maar kan volstaan met het herhalen
daarvan. Een positief geformuleerd criterium dat wel enige activiteit van geYntimeerde
veronderstelde. zij het dat daaraan geen zware eisen werden gesteld. Voldoende was
wanneer geYntimeerde op enigerlei wijze kenbaar had gemaakt dat hij tegen de beslis-
sing van de eerste rechter op het litigieuze punt bezwaar had.196 Dat betekende
praktisch gezien dat deze regel in verstekzaken eigenlijk niet aan de orde is. Reeds
een jaar later hanteerde de Hoge Raad een ander, ditmaal negatief geformuleerd
criterium: geintimeerde hoeft niet incidenteel te appelleren, noch uitdrukkelijk aan
te geven dat hij de desbetreffende stelling handhaaft. Ddt die stelling wordt gehand-
haafd, kan worden afgeleid uit de omstandigheid dat  zij  niet is prijsgegeven.'97 Dat
betekent onder meer dat ook in verstekzaken deze regel onverkort toepassing vindt:
als geintimeerde niet verschijnt, kan hij ook niets prijsgeven."R Dat is dan de vierde
stap in de voortschrijdende ontwikkeling van de devolutieve werking.

299 De functie van de devolutieve werking is hierin gelegen, dat het voorkomt dat
de app8lrechter na een andersluidend oordeel de zaak moet terugwijzen naar de eerste
rechter opdat deze alsnog de stellingen behandelt, die hij na zijn eerste - inmiddels
vernietigde - oordeel niet hoefde te behandelen.'w De omstandigheid  dat de appM-
rechter de zaak na vernietiging van een eindvonnis zel fstandig moet beoordelen brengt

194 HR 15 mei 1925, NJ 1925. 731 (PROVINCIE FRIESLAND/VAN DER Sl.Uls). De AG Tak had in
tegenovergestelde zin geconcludeerd.

195 Ruime leer: bijv. HR 15 mei 1931. NJ 1931. 1438 m.nt. EMM, W 12 304 m.nt. SB (RAILWAY
PASSENGERS ASSURANCE/HAMBURGER) (Meijers concludeert - enigszins voorbarig - dat door deze
uitspraak is gebleken dat eindbeslissingen die de api)8lrechter moet eerbiedigen, buiten het dictum
niet meer bestaank  HR 16 januari   1941.  NJ 1941.508 (SMEENK/KR()L).

196  HR 15 maart   1985.  NJ   1986,  36  m.nt. WHH (NBUALM):  een in eerste aanleg (door gedaagde/
geintimeerde) gevoerd ontvankelijkheidsverweer dat in apptl niet werd herhaald. stond niet meer
ter beoordeling.

197 HR 17 oktober 1986. NJ 1987, 124 (BOEKHOUD'r/LAMBERTS). Zie hierover ook Ras/Hammerstein
2004, nrs 78-79.

198  HR 13 november  1998,  NJ   1999.   133  (LANCOMFJKECOFA).
199 Vgl. de situatie in het anglo-amerikaanse systeem waar de appelrechter in beginsel geen stellingen

behandelt waaraan de eerste rechter niet is toegekomen. zodat die eerste rechter soms overwegingen
ten overvloede geeft om later een terugwijzing te voorkomen.  Zie  § 4.8.5 en  §  4.12.
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mee dat hij een subsidiaire of alternatieve grondslaglt'l of subsidiair verweer, maar
ook een subsidiaire vordering, een voorwaardelijke vordering of voorwaardelijke
tegenvordering, waaraan de eerste rechter niet is toegekomen. zelf moet behandelen.
De voorwaarde waaronder die (tegen)vordering was ingesteld, was niet vervuld in
eerste aanleg. maar wordt in hoger beroep door een andersluidend oordeel van de
apptlrechter alsnog vervuld.21,1 Ook hierin komt het karakter van - tweede - feitelijke
instantie tot uiting: de appdlrechter heeft dezelfde bevoegdheden en mogelijkheden
(en dus ook verplichtingen) als de eerste rechter. De ratio van deze vdrgaande toepas-
sing van de devolutieve werking is gelegen in de bescherming van geintimeerde tegen

de gevolgen van het niet instellen van incidenteel appel. Het beoogt aldus een te
vdrgaande formalisering van de appdlprocedure te voorkomen.1(11 Op deze jurispru-
dentie is recentelijk kritiek geuit, waar in het Interimrapport 'Een nieuwe balans'

verdedigd wordt dat ook geYntimeerde uitdrukkelijk kenbaar zou moeten maken
bezwaren te hebben tegen een beslissing van de eerste rechter tot verwerping van
6dn van zijn stellingen.-" 

5.7.3.2 Tussenvonnissen

300    Voor de toepassing van de devolutieve werking is het onverschillig of het gaat
om een beslissing van de eerste rechter die is neergelegd in het eindvonnis dan wel
in een tussenvonnis. Dit is een voortdurende bron van misverstanden in de praktijk,
waar - nog steeds - de gedachte rondwaart: er is geen appel ingesteld tegen het
tussenvonnis, dus de daarin vervatte beslissingen zijn onaantastbaar. Zeker in de wat
meer complexe zaken (en problemen van app8lrecht doen zich vooral voor in -
processueel - complexe zaken) is het gebruikelijk dat het geschil stukje bij beetje
wordt beslecht door een reeks van beslissingen in tussenvonnissen op onderscheiden
geschilpunten. Die spreiding van beslissingen is min of meer toevallig, afhankelijk
van de vraag wanneer een bepaald geschilpunt rijp is voor beslissing en wanneer de
rechter het dienstig acht een definitief oordeel op dat punt te geven, hetgeen uitsluitend

200 HR 4 januari 1929. NJ 1929. 461 (SMIT/VICTORIA), HR 12 december 1997. NJ 1998. 151 (VAN
OERS/STOLS): HR 29 mei 1998, NJ 1999,287 m.nt. WMK (MR. D/MP & NP): HR 15 januari 1999,

NJ  1999.574 (AMRosAN/GROEN): HR 29 januari  1999. NJ 1999.595 (DBV/SEDGEWICK), HR  13
april 2001, NJ 2002,391 m.nt. HJS (MoEs/MuIJLAERT).

201  HR 15 november 2002. NJ 2003.60. HR 24 januari  1992, NJ 1992.301 (BEST/BEST); HR 25 juni

2004, LJN: AO 7730. Snijders/Wendels 2003. nr. 222.
202  HR 10 juni 1988. NJ  1989. 30 m.nt. JBMV (SKIPOOL/GEMEENTE: RC)TTERDAAl), waarin tevens is

beslist dat geYntimeerde niet in de kosten van het incidenteel app81 mag worden veroordeeld,
uitsluitend omdat het incidenteel apptl niet nodig was in verband met de devolutieve werking in
het principaal appel. In gelijke zin HR 23 december 1994. NJ  1996.627 m.nt. WMK(MR. GERRITSF

00/MR. V).
203 W.D.H. Asser e.a. 2003, p. 207. Dat hoeft niet per st door het instellen van incidenteel api>bl. m aar

weI door het uitdrukkelijk handhaven van de bewuste stelling. Op deze gedachte is vervolgens weer

kritiek gekomen omdat zulks een onnodige formalisering zou betekenen. Ik ga hier in hoofdstuk

7 nader op in.
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te zijner beoordeling is.31* Dat brengt mee dat, wanneer de appdlrechter, hetzij bij
de behandeling van een grief, hetzij daarna bij de voortgezette beoordeling van de
zaak, gehouden is 'gedevolueerde' stellingen van geYntimeerde te onderzoeken, hij
dat onderzoek niet mag beperken tot die stellingen die hun neerslag hebben gevonden
in vonnissen die door appellant worden aangevallen. Appellant heeft het immers niet
in zijn macht de devolutieve werking van het appalin te dammen door zon grieven
te beperken tot bepaalde vonnissen. Beter ware het daarom ook in dagvaardingszaken
als regel aan te nemen dat het appal tegen een eindvonnis zich ook uitstrekt tot de
daaraan voorafgegane tussenvonnissen, behoudens voorzover deze eerder aan de
appelrechter zijn voorgelegd en behoudens voorzover het betreft deelvonnissen. Dat
zou de devolutieve werking wellicht iets van zijn mystiek ontdoen.35

De kwestie spitst zich in een aantal uitspraken toe op de vraag naar de bewijslast-
verdeling, een vraag die de rechter zich ambtshalve dient te stellen (en te beantwoorden
uiteraard). Ook op dit punt is in de rechtspraak van de Hoge Raad een ontwikkeling
te bespeuren die wijst op een alsmaar uitdijend devolutief effect.

301        In  de  zaak  BIG  DUTCHMAN/ONTVANGERZ{}6  had de rechtbank een beslissing gegeven
over de bewijslastverdeling, die in apptl niet was bestreden. Het hof liet die beslissing daarom
in stand, hoewel in het algemeen in zaken als de onderhavige de bewijslast anders zou liggen.
1n cassatie stuiten de klachten over hetgeen het hof inzake de bewijslastverdeling had overwogen
volgens de Hoge Raad af op het gegeven dat Big Dutchman (als geYntimeerde!) in hoger beroep
geen bezwaar had gemaakt tegen het uit het eindvonnis van de rechtbank blijkende oordeel            dat op haar de bewijslast rustte. In de zaak GOUDA/Lul-Z207 werden in app81 enkel tegen de
bewijswaardering grieven gericht, niet tegen de bewijsopdracht als zodanig. Het hof ging dan
ook uitsluitend in op die bewijswaardering. De Hoge Raad vernietigt het arrest. Ook indien
zou moeten worden aangenomen dat het appal van Lutz uitsluitend ertoe strekte de rechtsstrijd
te beperken tot de vraag of het haar opgedragen bewijs was geleverd, had het hof als app81rechter
na beantwoording van die vraag moeten onderzoeken wat de consequenties daarvan waren voor
de toewijsbaarheid van de vordering. In dat verband had het hof aandacht moeten schenken
aan de in hoger beroep niet prijsgegeven stellingen van Gouda (geintimeerde) uit de eerste
aanleg, en zo nodig met toepassing van art 48 (oud) Rv een verbeterde bewijsopdracht3w
dienen te geven.

302 Dit lijkt ogenschijnlijk een normale toepassing van de devolutieve werking.
Gouda was in eerste aanleg in het gelijk gesteld en had dus geen belang bij het

204 HR 19 december 1975, NJ 1976,574 m.nt. WHH (MTONAN LooREN): HR 26 juni 1998, NJ 1998,
778 (KRAMER/ABN AMRO BANK): 'Onjuist is de gedachte dat de rechter verplicht is een
eindbeslissing te geven zodra hij dit mogelijk acht':  HR 22 oktober  1993.  NJ  1994,509 m.nt.  HJS
( D/K), HR 7 november 2003. NJ 2004, 23; JBPr 2004,16 (DE VEGT/SMELTHE).

205 In gelijke zin L.D. Pels Rijcken 1983. p. 164 en Heemskerk in zijn annotatie onder HR 14 oktober
1983. NJ 1984.47 m.nt. WHH (BALLEGOOIJ/NAUTA).

206  HR 18 oktober  1991,  NJ  1992,  298  m.nt.  HJS.
207 HR 24 december 1999, NJ 2000, 428 m.nt. HJS.
208 In cassatie was namelijk betoogd dat het hof vanwege de schending van een verkeersregel de

omkeringsregel had moeten toepassen. hetgeen zou leiden tot een aanmerkelijk zwaardere bewijslast
voor Lutz. Zie nader W.D.H. Asser 2004. p. 173 ev.
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instellen van (incidenteel) appa tegen  de  -  in  haar ogen achteraf bezien: te lichte  -
bewijsopdracht aan Lutz. Dat belang kwam eerst op tafel na de andersluidende bewijs-

waardering door het hof. Door het niet instellen van apI)81 kan Gouda niet geacht
worden haar stellingen ter zake te hebben prijsgegeven, zodat de apptirechter deze

ambtshalve in zijn beoordeling dient te betrekken. aldus de Hoge Raad. De vraag is

evenwel op welke stellingen uit eerste aanleg de Hoge Raad hierbij het oog heeft.

Gouda had namelijk, tot aan de cassatiefase. helemaal niet de toepassing van die

omkeringsregel bepleit (vandaar dat in het cassatiemiddel een beroep wordt gedaan

op artikel 48 oud Rv). Dat plaatst de beslissing van de Hoge Raad in een ander licht,
zeker bezien tegen de achtergrond van de beslissing in de zaak BIG DUTCHMAN/

ONTVANGER, waar klachten over de bewijslastverdeling afstuitten op het gegeven dat

daartegen geen grieven waren geformuleerd.
Ervan uitgaande dat in de zaak GOUDA/LUTZ geYntimeerde in eerste aanleg niet

de toepassing van de omkeringsregel had bepleit, gaat deze beslissing derhalve nog

een stapje verder dan tot dan toe gebruikelijk was. De verplichting voor de apptlrechter
tot het ambtshalve onderzoeken van niet prijsgegeven stellingen uit eerste aanleg ten

gunste van geintimeerde, wordt aangevuld met de verplichting allereerst ambtshalve

de rechtsstrijd uit te breiden naar niet bestreden beslissingen in een niet in het appa

betrokken tussenvonnis, om vervolgens binnen dat kader ambtshalve rechtsgronden

aan te vullen wanneer dat kan leiden tot een voor gerntimeerde gunstiger resultaat.

De appblrechter wordt aldus ertoe verplicht om een voor geYntimeerde nadelige

beslissing inzake de bewijslastverdeling c.q. de (formulering van de) bewijsopdracht
van de eerste rechter te beoordelen, ook wanneer deze op dat punt in het geheel geen
verweer heeft gevoerd of stellingen heeft geponeerd (in eerste aanleg noch in hoger

beroep) die voor een dergelijke beoordeling aanknopingspunten bieden. Dit alles vanuit

de gedachte (en het is goed dit in het achterhoofd te houden voor een juist begrip

van het systeem) dat de partij die uiteindelijk door de eerste rechter in het gelijk is

gesteld, geen reden heeft te appelleren tegen dat vonnis, ook niet wanneer dat vonnis

(of een voorafgaand vonnis) een beslissing bevat die in zijn nadeel is. Het dictum
is hierbij bepalend, niet de rechtsoverwegingen; wie in het dictum gelijk krijgt. gaat
tevreden naar huis. In enkele uitspraken daarna is dit aspect van de devolutieve
werking nog eens bevestigd.'*

303 Van belang is evenwel te benadrukken dat de ruimhartige bescherming die

geintimeerde ingevolge de devolutieve werking wordt geboden tegen het achterwege

blijven van incidenteel api)81, in beginsel ook alleen voor gantimeerde geldt. Voor
appellant blijft voorop staan dat hij gehouden is grieven te formuleren tegen beslissin-

gen in zijn nadeel. Wanneer echter de eerste rechter een stelling in het midden heeft

gelaten en appellant op een andere grond in het ongelijk heeft gesteld, kan de devolu-

tieve werking meebrengen dat de appdlrechter op die niet besproken stelling alsnog

moet ingaan. Daarbij past echter de nuancering dat zulks alleen geldt voor het geval

209  HR 1 november 2002, NJ 2005,281: JBPT 2003.4 m.nt. HWW (Sl'NM,ASTER/HYDRALTI.IEK TURF.N-
HouT): HR 11 juni 2004. NJ 2005.282 m.nt. HJS (UTIMAI'o/I)&R Hot.I)ING).
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de eerste rechter die stelling in de gegeven situatie ook in het midden kdn laten. Had
hij volgens de regelen der kunst wei op die stelling moeten responderen. dan zal
appellant een grief moeten formuleren tegen die omissie in het vonnis, bij gebreke
waarvan de apptlrechter die stelling nu juist niet meer mag behandelen.lm Appellant
is immers door het niet behandelen van die stelling benadeeld (althans, kan benadeeld
zijn), en dan moet hij in actie komen. Het komt daarbij dus aan op de vraag of de
eerste rechter al dan niet terecht de bewuste stelling onbehandeld heeft gelaten.1 1 1

304   Hoe ruim de devolutieve werking ook wordt opgevat, er zijn grenzen aan het
toepassingsgebied. Het dictum van een bestreden vonnis kan niet ten nadele van
appellant worden gewijzigd, nu in het algemeen gesproken appellant niet kan worden
benadeeld door het feit dat hij zelf appal heeft ingesteld (ter verkrijging juist van een
voor hem beter resultaat). Er geldt in zoverre een verbod van reformatio in peius.
Wil geYntimeerde een voor hem gunstiger dictum verkrijgen, dan kan hij dus niet
vertrouwen op de devolutieve werking, maar dient hij in zoverre incidenteel appal
in te stellen.21 2 Het gaat hierbij echter om de uiteindelijke beslissing in het dictum.
niet om de motivering en evenmin om diverse beslissingen die in de overwegingen
besloten liggen. Dat betekent dat voor het tussentijds appal tegen een tussenvonnis
deze regel niet onverkort werkt.

5.7.3.3 Tussentijds appkl

305  Sinds 1 januari 2002 geldt de regel dat tegen tussenvonnissen (afgezien van
provisionele vonnissen) niet afzonderlijk hoger beroep kan worden ingesteld, behou-
dens verlof van de rechter a quo.113 Geeft de rechter evenwel verlof voor een derge-
lijk tussentijds verlof en maakt een partij van die gelegenheid gebruik, dan is appellant
gehouden al zijn bezwaren tegen dat vonnis in dEn keer aan te voeren. Een tweede
apptl om eventuele resterende bezwaren aan de apI*lrechter voor te leggen is niet
toegestaan.214 Er geldt in zoverre een concentratieplicht. De wederpartij die eveneens
bezwaren heeft tegen beslissingen in dat tussenvonnis, is niet gehouden incidenteel
app81 in te stellen; die bezwaren kunnen bij gelegenheid van haar appel tegen een

210  Voor de eerste situatie: HR 22 november 1991, NJ 1992.192 (DEGENKAMP/UNVER) (alleen kopje).
besproken in Ras/Hammerstein 2004, nr. 76. Voor de tweede situatie: HR 5 december 2003. NJ
2004,76; JBPr 2004. 18 m.nt. MAJG Janssen (Cl.ICKLY.COM/JOHNSON PARK).

211 Dit werd eerder al betoogd door C.A. Streefkerk 2000, p. 270-273 en A. Hammerstein 2003 b, p.
33. Anders: W.D.H. Asser in zijn annotatie onder NJ 2003,76.

212 HR 2 april 1993, NJ 1993.612 m.nt. PAS (BONGERs/KOPIEER SERVICE BENELUX): HR 7 juni 1996.
NJ 1996, 583 (ICNA/ALM).

213 Waarbij de wetgever gevolg gaf aan een roep uit de praktijk om versnippering van de procedure
te voorkomen. Niet iedereen is gelukkig met deze keus. Onder meer Wiersma verzet zich consequent
tegen het uitsluiten van tussentijds  appel; H.W. Wiersma  1998.  Idem R.S. Meijer  2001,  p.  535.

214 HR 16 oktober 1992, NJ 1992.791 (MULLER/DF VITA). HR 8 juni 2001, NJ 2001, 432 (INTERFOOD/-
LYCLAMA).
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volgend tussenvonnis of het eindvonnis alsnog aan de apptlrechter worden voor-
gelegd.21'

Wanneer er sprake is van een deelvonnis (waarbij ten aanzien van een deel van

het gevorderde door een in het dictum neergelegde beslissing een einde aan de instantie
wordt gemaakt) dient degene die zich door het eindvonnisgedeelte bezwaard voelt
terstond appel in te stellen. Het is dan ter keuze van appellant om ook het tussenvon-

nisgedeelte in het apptl te betrekken dan wel dat te laten rusten om in een eventueel
volgend appal alsnog dat tussenvonnis aan te vallen.'16 Nu is het soms niet aanstonds

duidelijk of een bepaalde beslissing van de rechtbank is gegeven in het kader van
het eindvonnis, dan wel in het kader van het tussenvonnis. Blijkt dat laatste het geval

te zijn, dan kunnen bezwaren tegen die beslissing niet meer in een later apptl aan
de orde worden gesteld. Het recht daartoe   is dan verwerkt.217   Opmerkelijk   in   dit

verband is het arrest van het hof Amsterdam over de gehoudenheid van geintimeerde,
die kennelijk liever wilde wachten totdat de rechtbank haar definitieve beslissing over
het betreffende geschilpunt had gegeven, ook harerzijds zoveel mogelijk alle geschil-
punten in het app81 te betrekken. 218

306    De oude onderverdeling in interlocutoire, incidentele, provisionele en preparatoire
tussenvonnissen is vervangen door het onderscheid tussen eindvonnissen en tussenvon-
nissen. Alleen provisionele vonnissen worden door de wet nog afzonderlijk genoemd,
voor het overige vallen alle tussenvonnissen onder hetzelfde regiem. Dit kan - onge-
wild - problemen opleveren ingeval van een tussenvonnis, waarin processuele beslis-

singen zijn vervat die van groot belang zijn voor het vervolg van de procedure, zoals

de beslissing op een bevoegdheidsincident of een beslissing omtrent het verschonings-
recht van een getuige. Een voorziening tegen een dergelijk tussenvonnis tegelijk met
dat tegen het eindvonnis komt vaak als mosterd na de maaltijd, indien er geen verlof
voor tussentijds appal wordt verleend.'19 De Hoge Raad heeft evenwel de mogelijk-

215  HR 24 september 1993. NJ 1994.299 m.nt. HER (VAN DE RAKTNEl.TMAN). Hetware te verkiezen
wanneer een dergelijke verplichting wel bestond, opdat de apptlrechter zich in 6dn procedure over
alle bezwaren tegen dat tussenvonnis kan buigen.

216  HR 7 december  1990, NJ  1992,85 m.nt.  HJS (VENDEX/ME,BERG).  Het zou overigens de voorkeur
verdienen appellant te verplichten in een dergelijk geval het hele vonnis in het appal te betrekken
indien hij ook tegen het tussenvonnis-gedeelte bezwaren heeft. Meijer 2001. p. 540 gaat kennelijk
wei van een dergelijke verplichting uit. Iii.i. voor het geldende recht ten onrechte.

217  HR 18 juni  1999, NJ 2000,221 m.nt. HJS (ERVEN VAN DER SCHOOT/DE MAN BEVRACHTINGEN):

in het eindvonnis werd de ontbinding uitgesproken, in het tussenvonnis werd een nadere instructie
gelast ter zake van de omvang van de schade. De vraag of de schade voorzienbaar was kon in het
tweede appel niet meer aan de orde komen. Appellant doet er dus goed aan duidelijk te maken of
het apptl ook is gericht tegen het tussenvonnisgedeelte. Zie de annotatie van Snijders. Idem: HR
9 mei 2003, NJ 2005.169 m.nt. DA; JBPr 2003.56 m.nt. JCM Leijten (BELIEN/NOORD-BRABANT).

218 Hof Amsterdam 10 januari 2002, NJ 2002, 504.
219  Zie ook mijn annotatie onder Hof 's-Hertogenbosch 12 december 2002. JBPr 2003,47 CHER()S/X ).

Bij verwerping van het verschoningsrecht heeft alleen de getuige het recht op api)21: het betreffende
vonnis geldt voor hem als eindvonnis (HR 19 september 2003. RvdW 149 (VAN HULSTNAN EWIJK

& STAAT)). In zoverre is er geen probleem (hetgeen niet afdoet aan het bezwaar dat een vonnis
aldus een gemengde status heeft: tussenvonnis voor de ddn, eindvonnis voor de ander). Bij aanvaar-
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heid geopend dat partijen na het wijzen van een tussenvonnis de rechter a quo kunnen
verzoeken alsnog tussentijds appdl toe te staan. 22()

5.7.3.4 Devolutieve werking en het beginsel van Mee feitelijke instanties

307  Door het hoger beroep tegen een eindvonnis wordt de behandeling van het
geschil overgebracht naar de apI)8lrechter. Dat betekent dat de apptlrechter de zaak
dan ook volledig moet behandelen. Hij mag zich niet beperken tot een beoordeling
van de grieven, maar moet, zoals we zagen, ook putten uit de processtukken van eerste
aanleg om te onderzoeken of daarin geschilpunten zijn opgesloten die alsnog of
opnieuw moeten worden besproken. Een ander aspect is dat de api)8lrechter de zaak
ook ten einde toe moet behandelen. Wanneer door een andersluidend oordeel van
de appElrechter het vonnis wordt 'opengebroken' en hij op een punt in het processuele
debat aanbelandt waar de rechtbank niet aan toe was gekomen. mag hij de zaak niet
terugwijzen naar de eerste rechter opdat deze eerst zun oordeel geeft, waarna de
apl)Blrechter desgewenst opnieuw kan warden geadieerd om dat oordeel van de
rechtbank te toetsen. Dat is zeer oude en bestendige jurisprudentie.32' De ratio van
deze rechtspraak is het voorkomen dat de behandeling van de zaak te zeer wordt
gefragmenteerd en gerekt door telkenmale appelleren en terugwijzen. Ik wijs op de
argumentatie van regering en parlement bij de beraadslagingen over het wetsontwerp
1827  en  1837.

Een uitzondering is denkbaar wanneer duidelijk is dat de eerste rechter niet aan
een inhoudelijke behandeling van de zaak is toegekomen. Die uitzondering wordt
dan ook aanvaard door de Hoge Raad, maar de grens wordt zeer strikt bewaakt; alleen
wanneer zonder enig onderzoek van de zaak kan worden gezegd dat de eerste rechter
niet inhoudelijk op de zaak is ingegaan, is terugwijzing toegestaan. Daarbij hanteert
de Hoge Raad een formeel criterium: alleen wanneer de eerste rechter zich - ten
onrechte - onbevoegd heeft verklaard mag de app8lrechter de zaak na vernietiging
tel'ugwijzen. Daarbij speelt geen rol waarop de bevoegdheidsexceptie was gegrond:
rechtsmacht voor de Nederlandse rechter, absolute bevoegdheid of de gelding van

,-1.een arbitragebeding.--- In alle andere situaties is terugwijzing van de zaak naar de
eerste rechter uit den boze. zelfs wanneer het voor een ieder duidelijk is dat de zaak

ding  van het verschoningsrecht hebben de oorspronkelijke procespartijen  wel een apptlrecht  (HR
17 januari 1986. NJ 1987.352 m.nt. WLH (GP & SALIER/NMB ).

220 HR 23 januari 2004. RvdW 20 - JBPR 2004.22 m.nt. HWW (PONTEECEN/STRATEX). Dit roept
weer allerlei nieuwe vragen op:  HR 17 december 2004. LJN: AR 3168 = RvdW 7 (BEEK/CRA).
HR  17 december 2004. LJN:  AR  3170 = RvdW 8 (BOSTANDL). waarover A. Hammerstein 2005.
p. 52.

221 Reeds in 1869 werd aldus beslist: HR 25 juni 1869, W 3131.
222 HR 16 april 1993. NJ 1993. 654 m.nt. HER (VAN DF.R BELT/OPEN ANKH) onder NJ 1993. 655.

Zie ook HR 7 mei  1993. NJ  1993,655 (MEL:LEN/KEIJSERS), HR 23 juni  2000,  NJ  2001, 347 m.nt.
WMK.
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in het geheel niet is behandeld in eerste aanleg.118 In de literatuur is van oudsher

veel kritiek op dit starre beleid. maar tot dusverre heeft de Hoge Raad niet van wijken
willen weten: het zou ontbreken aan een duidelijk en in de praktijk gemakkelijk te
hanteren criterium om een onderscheid te maken tussen zaken waarin een substantieel

gedeelte van het geschil in slechts Edn instantie zal worden beslecht en zaken waarin
dat niet het geval is. Hier raken we meteen de kern van het probleem: het spannings-
veld tussen het beginsel van twee feitelijke instanties en de devolutieve werking van

het appel (dat is gericht op het efficient behandelen van zaken). lk kom hier nog op
terug in § 7.3.2.

5.7.4   Aanvulling van rechts,grc,nden

308 Zoals hiervoor al vermeld. geldt de uit artikel 25 Rv voortvloeiende verplichting
om rechtsgronden aan te vullen voor alle rechters, dus ook voor de appBlrechter.

Artikel 25 Rv vervult een belangrijke functie in de rechtspleging. Het is de neerslag
van de procesrechtelijke verhouding tussen rechter en partijen, een verhouding die
voortdurend verschuift en evolueert. Het markeert enerzijds de 'lijdelijkheid' van de
rechter ten aanzien van het stellen van de benodigde feiten en anderzijds juist zijn
'bedrijvigheid' ten aanzien van de toepassing van rechtsnormen.224 Asser omschrijft

deze bepaling als van een zeer fundamenteel karakter, die de grondslagen van de
civiele procedure raakt. ' De bepaling beoogt partijen te beschermen tegen een
gebrekkige wetskennis en tegen een onjuiste juridische stellingname.316 Artikel 25
Rv is niet alleen Edn van de belangrijkste bepalingen uit Rechtsvordering, het is ook
in de toepassing Edn van de lastigste, juist omdat het gaat om het wankele evenwicht
tussen wat van partijen en wat van de rechter wordt verlangd. Het geeft een concrete

uitwerking aan het beginsel ius curia novit: de rechter kent de wet. In de praktijk wordt
dit aldus uitgewerkt dat de rechter niet gebonden is aan de juridische kwalificatie die
partijen aan hun stellingen meegeven. De rechter dient zelf te onderzoeken welke
gevolgen de wet verbindt aan de door partijen naar voren gebrachte feiten en stellin-

gen. Indien de door eiser geponeerde en - eventueel na bewijslevering - vaststaande

feiten niet passen in de door hem aangevoerde juridische grondslag. dient de rechter
zelf na te gaan of de wet op basis van die feiten een andere grondslag biedt waarop

223  Bijv. HR 25 februari 2000. NJ 2000.509 m.nt. HJS (WEIJTERS/STIENSTRA): appal tegen een vonnis
op verzet dat - ten onrechte - niet-ontvankelijk werd geoordeeld: HR 10 oktober 2003. NJ 2005.
104 m.nt. DA: JBPr 2004, 12 m.nt. Hovens: toewijzing van een alimentatieverzoek 'bij verstek'
omdat de wederpanij op onjuiste wijze was opgeroepen. Zie vooralsnog Snijders/Wendels 2003.
nr. 263.

224 Zie C.E. Smith 2004. § 1.2.
225 W.D.H. Asser, Losbl. Rv, aant. 2 op artikel 48 (oud) Rv.
226 Vriesendorp verwijst in zijn proefschrift naar een handgeschreven toevoeging in het door Kemper

c.s. in 1815 opgestelde ontwerp van het vierde boek van het Burgerlijk Wetboek ('Van regtsmiddelen
tot handhaving van regt') bij artikel 4:  'Moet hier niet gezorgd worden dat het lot  van eene party

niet  geheel  van de domheid zyner practizyns afhangt', waarachter, eveneens handgeschreven  is

vermeld: 'ja en dien conform geamplieerd'. J.J Vriesendorp 1970. nr. 24. Vriesendorp 1981. p
3-4.
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de vordering wel toewijsbaar is. Anderzijds dient hij ook ambtshalve, dus los van
een verweer van gedaagde, te onderzoeken of de door eiser voorgestelde feiten
toewijzing van de vordering rechtvaardigen. Vandaar de formulering in artikel 139
Rv: de rechter wijst ingeval van verstek de vordering toe, tenzij deze hem onrechtmatig
of ongegrond voorkomt. 227

309   Artikel 25 Rv kan enkel worden toegepast binnen de door partijen omlijnde
rechtsstrijd; de rechter kan niet ambtshalve die rechtsstrijd uitbreiden. In appal worden
die grenzen gevormd door het grievenstelsel: de grieven in samenhang met het petitum
bepalen het kader voor het processuele debat.-"K De apptlrechter mag slechts de
rechtsgronden aanvullen binnen het door de grieven ontsloten gebied, aldus de Hoge
Raad. Dit wordt de 'enge leer' genaamd. Pels Rijcken heeft een ruimere toepassing
verdedigd, maar vergeefs. Dat legt de apptlrechter in de praktijk een aantal

229

beperkingen op. in vergelijking met zijn ambtsgenoot uit eerste aanleg. Wat zijn de
gevolgen hiervan in de praktijk?

Volgens het grievenstelsel is de rechter gebonden aan niet bestreden beslissingen
van de eerste rechter. Dat kunnen expliciete beslissingen zijn, maar ook impliciete.1,11
Dergelijke beslissingen vallen dan buiten de rechtsstrijd en op dat punt is er geen
ruimte voor de appalrechter die beslissing te verbeteren, zo hij die onjuist acht. Ter
zake van een aantal beslissingen is dat - minstgenomen - opmerkelijk. Bijv. voor
de vraag welk recht van toepassing is op een ingestelde vordering. In het algemeen
is dat iets dat de rechter ambtshalve zal moeten beoordelen. zeker wanneer partijen
daarover niets melden, maar ook wanneer partijen van mening verschillen."' In
appel ligt dit genuanceerder. Nu deze kwestie niet wordt aangemerkt als van openbare
orde. kan de appdlrechter ten aanzien van het toepasselijke recht alleen een beslissing
geven. eventueel met ambtshalve aanvulling van rechtsgronden, indien dit valt binnen
het door de grieven ontsloten gebied. Dus wanneer de rechtbank een oordeel dienaan-
gaande heeft gegeven dat in appel niet wordt bestreden, mag de apI)8lrechter niet
daarin treden. Wanneer evenwel de rechtbank zich niet heeft bekommerd om de

2/2

vraag welk recht van toepassing is, ligt dit gebied voor het hof open en mag het (moet
het zelfs) ambtshalve op deze vraag ingaan.231 Voor de kwestie, ingeval van over-

227 M. Ynzonides 1996. § 2.5.3.7.
228 Alleen voorschriften van openbare orde vormen hierop een uitzondering. Zie § 5.7.2.4.
229 L.D. Pels Rijcken 1983. p. 163-179. Voor een vergelijking tussen de ruime en de enge leer. zie

Ras/Hammerstein 2004. nrs. 43 ev.
230 Zie bijv. de hierna te bespreken beslissing HR 9 juli 2004. LJN: AO 8709. In zoverre behoeft de

opmerking van Snijders (Snijders/Wendels 2003. nr. 254) dat een impliciete beslissing geen eind-
beslissing is, enige nuancering.

231 HR 4 juni 1915. NJ 1915. 865; HR 15 april 1983. NJ 1983. 698 m.nt. JCS.
232 HR 8 januari 1999. NJ 1999. 318 m.nt. Ma (PEI.Co/STITRKENBOOM); HR 3 september 1999, NJ

2001,405 m.nt. ThMdB = AA 2000, p, 899 m.nt. Struycken = NILR 2000, p. 217 m.nt. JW Rutgers
(VAN DER Bc)ON/RG LEASE);  HR  12  mei  2000,  NJ  2000,452,  HR 23 februari  2001,  NJ  2001, 431
m.nt. ThMdB & JBMV (MAATSCHAP X/MR. OVERES QQ); HR 31 mei 2002. NJ 2003, 344 m.nt.
ThMdB (UNIVERSAL SERVICES/ BAl.LINAN).

233 Snijders/Wendels 2003. nr. 254.
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gangsrechtperikelen. of oud dan weI nieuw recht van toepassing is geldt hetzelfde.

Ook in dat geval is de appElrechter bij ontstentenis van een grief gebonden aan het
oordeel van de eerste rechter. terwijl hij, indien de eerste rechter zich daarover niet
heeft uitgelaten, wel de vrijheid heeft het overgangsrecht zelfstandig toe te passen.

Zoals gezegd, moet de rechter ambtshalve beoordelen of de door eiser gestelde feiten
de vordering kunnen dragen en evenzeer moet hij beoordelen of de door gedaagde
gestelde feiten kunnen leiden tot afwijzing van de vordering. Ook op dit punt kan
de apptlrechter ernstig in verlegenheid komen indien partijen verzuimen een beslissing
van de eerste rechter uitdrukkelijk aan hem voor te leggen. Vroeger nam de Hoge
Raad een ruimhartiger standpunt in.1,4 Thans stuit de apptlrechter soms op een
'knellend keurslijf van grieven'." 5

310   Ook op een ander punt wordt de werking van artikel 25 Rv ingeperkt door het
grievenstelsel. De regel dat de rechter de toewijsbaarheid van de vordering moet
onderzoeken op basis van de door partijen gestelde feiten, maar onafhankelijk van
de door hen aangehangen rechtsbeschouwing, vindt zijn beperking waar moet worden

aangenomen dat de eisende partij de vordering uitsluitend op de door haar voorgedra-
gen juridische grondslag beoordeeld wenst te zien. Het behoeft geen betoog dat een

dergelijke beperking niet snel mag worden aangenomen. Indien nu de rechtbank de

feitelijke grondslag van de vordering in het vonnis weergeeft en daar een juridische
kwalificatie aan verbindt, is de appblrechter aan die kwalificatie gebonden indien deze

236niet wordt bestreden met een grief. Een sprekend voorbeeld is de zaak waarin
de vrouw echtscheiding en voorlopige alimentatie vroeg, maar daarbij over het hoofd
zag dat volgens de toen geldende regeling (artikel 825b oud Rv) alimentatie voor de
duur van het geding niet met terugwerkende kracht kon worden toegekend. Het hof
merkte daarom het verzoek aan als mede gegrond op artikel 1:81 BW, maar dat mocht
niet omdat de rechtbank - onbestreden - het verzoek had gekwalificeerd als gebaseerd
op artikel 825b oud Rv.117 In de zaak VAN DULMEN/REINIER DE GRAAF STICH-

TINGl'R liet de Hoge Raad wel ruimte aan de appblrechter om via het aanvullen van

234 HR 4 december 1924. NJ 1925. 265 (SCHOI.TENS HANDELSMIJ/GosSELIN El' LE Cl.ERCO); HR 19
februari 1971, NJ 1971, 269 m.nt. GJS (Still'M.AN/ZIKON): HR 5 december 1975. NJ 1976, 338
(BUNTINX/CLAESSENS).

235 Een beeldende uitdrukking die, naar ik meen. alkomstig is van Pels Rijcken 1983. p. 166. Zie bijv.
HR 9 juli 2004. LJN: AO 8709, waarin het hof oordeelde dat de vrouw de stellingen van de man
inzake haar samenwonen onvoldoende gemotiveerd had betwist. Dat was niet toelaatbaar omdat

de rechtbank de man reeds had toegelaten tot bewijs. hetgeen impliceerde dat volgens de rechtbank

zijn stellingen wel voldoende waren betwist en daartegen was geen grief gericht. Een onnodige

inperking van de bevoegdheden van de appelrechter.
236 Bijv. HR 13 februari 1925. NJ 1925. 239 (STE.1:NHI)U\ 'EIUVAN OORDE): geen beslissing over de

uitleg van de vordering. dus is de appelrechter vrij de stellingen zelf te interpreteren: HR 30 december
1927, NJ 1928.570 m.nt. PS (Zl TPHE\/STRL'YCK): gebondenheid aan uitleg van de grondslag bij

gebreke van incidenteel apptl; HR 24 april  1981. NJ  1981.494 m.nt. WHH (MAAS/SI'Al) Rc)'rri:R-
DAM):  gebondenheid  aan de kwalificatie  van de vordering bij gebreke  van een daartegen gerichte

grief.
237 HR 28 februari 1992. NJ 1992. 355.
238 HR 1 februari 1991, NJ 1991.598 (VAN Dill.ME\/REINIER DEGRAAF S'I'!CHTIN(i).
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rechtsgronden recht te doen aan de kennelijke (en kenbare) bedoeling van de eisende
partij, ook al werd daarbij het verkeerde wetsartikel (artikel 1637w oud BW) ingeroe-
pen. aan de bescherming welke de uit artikel 48 (oud) Rv voortvloeiende rechterlijke
verplichting procespartijen biedt, zou ongerechtvaardigd afbreuk worden gedaan
wanneer uit het feit dat Van Dulmen zich op artikel 1637w is blijven beroepen. zou
worden afgeleid dat hij zijn vordering uitsluitend op basis daarvan beoordeeld wenste
te zien. aldus de Hoge Raad.21 Dat laatste is echter wel precies wat gebeurde in
de alimentatiezaak. In beide zaken had de eerste rechter volstaan met een weergave
van de wetsbepaling die de aanlegger had gehanteerd en in het geheel niets overwogen
over een door de eisende partij beoogde exclusiviteit van die grondslag. Kennelijk
zag de Hoge Raad in de omstandigheid dat de vrouw had gevraagd om een bijdrage
in de kosten van levensonderhoud voor de ditur ran het geding een exclusiefbeoogde
grondslag voor het verzoek in artikel 825b Rv. Echter, de vrouw verkeerde abusievelijk
in de veronderstelling dat deze voorlopige alimentatie ook met terugwerkende kracht
kon worden gevraagd, hetgeen ook zou blijken uit een eerder arrest waarop de raads-
man zich expliciet beriep, niet beseffende dat in deze uitspraak juist het tegendeel
was bepaald. Typisch een voorbeeld van een onjuiste rechtsopvatting aan de zijde
van een partij waartegen artikel 48 (oud) Rv nu juist beoogt te beschermen. In de
alimentatiezaak had derhalve eenzelfde redenering kunnen (en mijns inziens: moeten)
worden gevolgd: de gestelde grondslag kan de vordering niet - volledig - dragen.
niet blijkt dat beoogd wordt het verzoek uitsluitend op die grondslag te doen beoorde-
len.'41 dus heeft het hof terecht ingevolge artikel 48 (oud) Rv een andere grondslag
erbij gezocht.

241

311    Artikel 25 Rv is een belangrijke bepaling. maar aan de - doorgaans zegenrijke -
werking in appel wordt afbreuk gedaan door het grievenstelsel, dat meebrengt dat
de apptlrechter gebonden is aan beslissingen waartegen geen grief is gericht, zo kan
de conclusie zijn.

5.7.5   De taak van de app21rechter

312      Uit het voorgaande blijkt  dat de apptlrechter geroepen  is  de zaak integraal
opnieuw te behandelen, voorzover deze althans aan hem is voorgelegd door de

242

239 In verband met HR 24 april 1981, NJ 1981,494 werd nog opgemerkt dat ook de kantonrechter niet
had vastgesteld dat dit laatste het geval was en dat zulk een vaststelling evenmin in diens vonnis
kon worden gelezen. Ook Ras/Hammerstein 2004. voetnoot 100. nr. 49 wijzen hierop.

240  Een door eiser beoogde exclusiviteit van de juridische grondslag mag m.i. alleen worden aangenomen
indien zulks uitdrukkelijk in de stellingen besloten ligt, juist om de bescherming van art. 25 Rv
niet te beknotten.

241  Het zou anders geweest zijn indien de Hoge Raad de bestissing had vernietigd wegens het niet in
acht nemen van het hoor en wederhoorbeginsei omdat de wederpartij. die eveneens uitging van artikel
825b Rv als grondslag voor het verzoek. werd verrast door de beslissing van het hof. zoals overigens
ook AG Asser constateerde. Daarvan rept de Hoge Raad echter niet

242 Reeds beslist in HR 16 december 1926, NJ 1927, 263 (ZEVENHUIZEN/VAN STOCKLIM).
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grieven. aangevuld door de devolutieve werking. Hij kan dus niet volstaan met het
beoordelen van het vonnis. Het onderzoeksobject in app81 is niet het bestreden vonnis.
maar de initiele vordering met inbegrip van de wijzigingen die hebben plaatsgevon-
den.248 Bij een ontvankelijk appbl zal de apptirechter weliswaar een uitspraak doen
over het eerste vonnis. maar dat zegt op zichzelf niet veel over de kwaliteit van dat
vonnis. Wanneer de apptlrechter na een hernieuwd onderzoek van de zaak tot een
ander oordeel komt. zal het vonnis worden vernietigd teneinde niet tegenstrijdige
uitspraken naast elkaar te laten bestaan, maar dat andere oordeel kan zijn ingegeven

door geheel nieuwe stellingen en bewijsmiddelen die partijen tijdens de appelprocedure

hebben aangevoerd of door inmiddels gewijzigde rechtspraak of wetgeving.244 Hierin
komt het karakter van tweede feitelijke instantie tot uitdrukking. Voorzover de rechter
het vonnis toetst. is dat een ex nunc toetsing: aan zijn oordeel ligt ten grondslag een
waardering van de feitelijke en juridische omstandigheden ten tijde van zijn eigen

uitspraak en niet slechts de omstandigheden zoals die zich voordeden ten tijde van

de uitspraak van de eerste rechter. Dit is dus geheel anders dan in bijv. het Amerikaan-
se en (in iets mindere mate) Engelse procesrecht. Een mooie illustratie vormt de zaak

QIN YUN YP/PTT.14 

Het ging om de terugbetaling van een door de FIT verlangde waarborgsom die Yp onder protest

had voldaan. De president wees de vordering af. In de loop van de app8lprocedure had de FIT
de waarborgsom eigener beweging teruggestort. Na geconstateerd te hebben dat het alleen nog

ging om de proceskosten in eerste aanleg, overwoog het hof dat het uitsluitend zou onderzoeken

of de president op basis van de door partijen in eerste aanleg aangevoerde stellingen een juiste
beslissing had gegeven, daarbij de eerst in app81 door Yp aangevoerde standpunten buiten
beschouwing latend. Het cassatiemiddel tegen deze overweging was uiteraard gedoemd te slagen.

De Hoge Raad volgt zijn bestendige jurisprudentie: 'Het hof heeft zijn taak als appdlrechter
miskend en heeft aldus blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting doordat het ( , . . ) heeft

volstaan  met  ( . . . ) een nieuwe toetsing van hetgeen in eerste aanleg is aangevoerd. Het hoger

beroep strekt ( . . . ) niet uitsluitend tot een beoordeling van de juistheid van de in eerste aanleg

gegeven beslissing, maar, binnen de grenzen van de rechtsstrijd in appdl. tot een nieuwe
behandeling en beslissing van de zaak, waarbij de app8lrechter heeft te oordelen naar de toestand

zoals die zich voordoet ten tijde  van zijn beslissing  ( . . . ) .  Dit  is niet anders, indien ten tijde
van de beslissing van de appdlrechter de appellant bij zijn beroep nog enkel belang heeft in
verband met de kostenveroordeling in eerste aanleg.

De beslissing van het hof vormt een voorbeeld van de aanpak die een apptlrechter
in Engeland of de Verenigde Staten zou hebben gevolgd. De grondslagen en verweren
uit eerste aanleg worden nogmaals tegen het licht gehouden en gewogen om te bezien

of de eerste rechter een juist oordeel heeft gegeven. Alles wat die beoordeling kan
vertroebelen. datgene dus wat in app81 voor het eerst aan nieuwe argumenten wordt

aangevoerd. blijft daarbij buiten beschouwing. Hof en Hoge Raad staan hier principieel

243 Evenzo in Belgie: K. Broeckx 1995. p. 55.
244 HR 13 december 1928. NJ 1929. 733 m.nt. PS (NIEL;WE PARKWIJK/OXENA.AR).
245 HR 3 september 1993. NJ 1993. 714 (Qi\, YUN Yl'/PTT).
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tegenover elkaar waar het gaat om de vraag wat de taak van de Nederlandse appalrech-
ter is in situaties als de onderhavige.

313 De omstandigheid dat het hoger beroep een nieuwe feitelijke behandeling behelst
brengt mee dat ook in appal bewijs geleverd kan worden omtrent voor de beslissing
relevante feiten.244 Onder omstandigheden mogen aan het bewijsaanbod in appal
echter wei strengere eisen worden gesteld, met name wanneer omtrent hetzelfde te
bewijzen geschilpunt in eerste aanleg reeds getuigen zijn gehoord.147 Daar staat
tegenover dat op de appelrechter sinds kort een verzwaarde motiveringsplicht rust
indien hij afwijkt van de waardering van getuigenbewijs door de eerste rechter. 14K

5.7.6   De herkansingsfunctie van het appki

5.7.6.1  De reclitvaardiging voor de herkansingsfunctie

314    Uit de omstandigheden dat de appdlrechter 1) de vordering moet beoordelen
en niet het vonnis en 2) zijn oordeel moet afstemmen op de - processuele - stand
van zaken ten tijde van zijn uitspraak en niet slechts aan de hand van de stellingen
van partijen in eerste aanleg, volgt al dat partijen de mogelijkheid hebben in appel
hun stellingen aan te passen en te wijzigen. Het hoger beroep omvat een tweede
feitelijke instantie. Op zichzelf zegt dat niet zo erg veel, want ook voor een tweede
feitelijke instantie kan de wetgever deze mogelijkheid voor partijen aan banden leggen,
zoals blijkt uit de bespreking van het Duitse procesrecht. Uit de hiervoor weergegeven
passages uit de parlementaire stukken uit  1827 en 1837 blijkt echter dat de wetgever
bij ons er destijds niet veel voor voelde om gebruik te maken van deze mogelijkheid
en dat is sedertdien niet veranderd. Ook de Hoge Raad heeft van oudsher de herkan-
singsfunctie van het appel innig omarmd.249 Datzelfde geldt min of meer voor de
literatuur.25ll

Onder herkansing versta ik de mogelijkheid voor partijen om in hoger beroep hun
eerdere proceshouding in eerste aanleg aan te vullen, te conigeren en aan te passen.
Dit kan worden ingegeven door gewijzigde omstandigheden in de vorm van nieuwe
feitelijke ontwikkelingen, nieuwe rechtspraak of nieuwe wetgeving. Een nieuwe
stellingname kan ook worden ingegeven door het besef dat men in eerste aanleg -

246 In de 19'* eeuw  werd dit betwist,  maar de Hoge Raad oordeelde anders  in  HR 24 december  1909.
W 8 954 (BERG/HONIC,): HR 10 februari 1911. W 9142: HR 13 april 1911. W. 9181; HR 27
september 1 9 1 8.N J!9 1 8.   1066  (VAN  DER HEI.I.jBLOED). sedertdien vaste rechtspraak.

247  HR 12 september 2003, NJ 2005. 268 (TIMCO/ NATIONAI.E NEDFRI.ANDEN): HR 9 juli 2004, NJ
2(*)5.270 m.nt. DA; AA 2005/4. p. 270 m.nt. Rutgers (OZ EXPORT Pt.ANTEN/RoozEN Hol.1.AND).

248 HR 1 november 2002, NJ 2005,281: JBPr 2003,4 m.nt. HWW (SUNMASTER/HYDRALII.IK TlTREN-
H()l'T).

249 HR 10 juni 1927, NJ 1927, 1107 m.nt. PS; W 11705 m.nt. SB (MR. NAUTA QQNAN ZESSEN).
250  A. Hammerstein 1991, p. 303, A. Hammerstein 2003 b, p. 32: J.G.A. Linssen. p. 78: L.P. Broekveldt

2002. p. 72: L.E.H. Rutten 1945, p. 91. H.J. Snijders 2004: R.H de Bock 2004. Aanmerkelijk minder
enthousiast is J.M.J. Chorus 2003. p. 106.
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kennelijk - niet de juiste argumenten of niet voldoende bewijsmiddelen heeft aange-
voerd om de rechter van zijn gelijk te overtuigen. Het Nederlandse app8lrecht biedt
dan partijen volop gelegenheid om deze gebreken of omissies te herstellen.25' Het

is met name op dit punt dat het Nederlandse recht zich onderscheidt van de ons

omringende rechtsstelsels.

315 Het belangrijkste argument dat een ruime toepassing van de herkansingsmogelijk-
heid rechtvaardigt is de gedachte die tot uitdrukking is gebracht in het adagium /e

droit acerc,it en plaident. Tijdens de loop van een procedure vindt een debat plaats
tussen partijen onderling en tussen partijen en de rechter. In de loop van dat debat

worden feitelijke onduidelijkheden opgehelderd, worden juridische posities opgebouwd
en onderbouwd. Een uitlating van de ene partij roept reacties van de andere partij
op. Aan partijen moet ruimte worden gelaten daarop in te spelen, teneinde te waarbor-
gen dat de zaak zoveel mogelijk tot helderheid is gekomen op het moment dat de
rechter vonnis wijst. Dit alles geldt zowel binnen Edn instantie. maar ook (en zelfs
met name) binnen het verband van twee - feitelijke - instanties. Door het vonnis wordt

het partijen soms helder wat zij hadden moeten doen, beter hadden moeten doen,
uitvoeriger hadden moeten doen om te winnen.'52 Het vonnis kan verrassingen bevat-

ten doordat de rechter zelf rechtsgronden heeft aangevuld, een stelling op een onvoor-
ziene wijze heeft geYnterpreteerd, het bewijs heeft gewaardeerd op een manier die
de met het bewijs belaste partij nu niet direct voor ogen stond etc. Bovendien, wanneer

het hoger beroep ertoe strekt fouten van de rechter te corrigeren, waarom zouden

partijen dan hun eigen fouten niet mogen corrigeren? Advocaten zijn niet minder
feilbaar dan rechters.'41 Voor het Belgische recht wordt hetzelfde verdedigd door
Broeckx: Het hoger beroep moet ruimte laten voor de evolutie van het geschil. Die
evolutie van het geschil is een illustratie van de voortzettingsfunctie van het hoger
beroep.-

144

5.7.6.2 Wettelijke beperkingen van de herkansingsfunctie

316 Partijen kunnen dus in hoger beroep andere stellingen (ter onderbouwing of
ter afwering van de vordering) inbrengen dan zij in eerste aanleg deden. Voorzover

de stellingen in eerste aanleg en in apI)el niet met elkaar overeenstemmen, zal in

beginsel de stellingname in hoger beroep prevaleren. De daarmee strijdige stellingen
uit de eerste aanleg heeft de desbetreffende partij dan kennelijk laten vallen.'4' Een

beperking daarbij is gelegen in de bepaling van artikel 348 Rv die het de oorspronkelij-

251 In strafzaken is dat niet anders. Zie HR  I  april  1997, NJ  1998,287 m.nt. Sch. waar de OvJ abusieve-
lijk vrijspraak had gevorderd maar daarop in hoger beroep terug wilde (en mocht) komen.

252 H.J.M. Gerlings 1965, p. 65.
253 Dit geldt eens te meer natuurlijk waar in eerste aanleg par'tijen zelf hebben geprocedeerd.

254 K. Broeckx 1995. nr 154-155, nr 557-559.
255 Soms moeten onderling afwijkende stellingen in primair/subsidiair verband worden beschouwd.

Tegenstrijdigheden daarbij vormen geen grond voor terzijdestelling: HR 29 april 2005. RvdW 64
LJN: AS 2718 (J.AMES T()WN/DYN.AMO TRUST).
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ke gedaagde verbiedt in hoger beroep een stelling in te nemen die is gedekt door haar
proceshouding in eerste aanleg. Deze bepaling, die uitdrukkelijk alleen ziet op de
positie van de oorspronkelijke gedaagde, wordt evenwel zeer beperkt uitgelegd.

2.6

De enkele omstandigheid dat een bepaald verweer reeds in eerste aanleg had kunnen
worden aangevoerd, maar niet is aangevoerd kan nooit tot de conclusie leiden dat
dat verweer in app81 is gedekt. Ook de omstandigheid dat een nieuw verweer afwijkt
van eerdere stellingen of zelfs daarmee onverenigbaar is, leidt niet zonder meer tot
die conclusie.2,7 Dat zou niet passen bij het karakter van het hoger beroep, dat partij-
en de gelegenheid biedt hun eerdere proceshouding te wijzigen.'58 Het gedekt zijn
van een verweer is een vorm van processuele afstand van recht, die alleen kan worden
aangenomen op grond van een ondubbelzinnige uitlating of gedraging van de desbetref-
fende partij. Dat hoeft geen expliciete mededeling te zijn, maar kan ook besloten liggen
in een bepaalde stellingname of proceshouding.

259

317     Wat door het samenstel van artikelen 348 en  128 lid 3 (=141  lid 2 oud) Rv  wei
wordt bereikt. is dat exceptieve verweren niet voor het eerst in appal kunnen worden

'6(,

opgeworpen.- behoudens natuurlijk exceptieve verweren die betrekking hebben
op de app8linstantie zelf. De vraag wat hieronder moet worden verstaan, kan thans
gelukkig relatief eenvoudig worden beantwoord: een exceptief verweer is een verweer-
middel dat ertoe strekt dat de rechter aan wie het geschil is voorgelegd. op grond van
regels van processuele aard niet tot een beoordeling van de rechtsbetrekking in geschil
kan toekomen.'61 Enkele andere wettelijke beperkingen van de herkansingsfunctie

162zijn hiervddr al aangegeven.-

5.7.6.3 Jurisprudentiile beperkingen van de herkansingsfunctie

318      Voor het overige worden de grenzen van de herkansingsmogelijkheid gemarkeerd
door de goede procesorde. Dit criterium geldt, anders dan artikel 348 Rv, voor beide

256  En is bovendien  niet van toepassing in rekestprocedures:  HR  I  december  1995,  NJ  1996,272.
257 Toch is in een dergelijke situatie wei eens aangenomen dat een verweer gedekt was omdat het niet

spoorde met de proceshouding in eerste aanleg:  HR 26 november  1976, NJ  1977,183  m.nt. WHH
(GROENEVEl.D/AC'OMEX). Zie ook de 'dissenting' conclusie van AG Ten Kate. Dit kan echter het
gevolg zijn van een tekortschietend cassatiemiddel. Zie de annotatie van Heemskerk.

258  HR 16 februari  1973. NJ  1977.588 (VENDRIK/FORTUIN): HR 19 januari  1996, NJ 1996, 709 m.nt.
HJS (ROYAL NEDERLAND/CAMIIN.A).

259  Bijv. HR 8 juli  1981, NJ 1981, 548 m.nt. WHH (BRUNING/Hlit.ZEBc)*); HR 6 december 1985. NJ
1986,824 m.nt. WHH (KLIBBAL BAR/TIMMERMANs). Zie ook HR 7 juni 1996, NJ 1996,583 (ICNA/
ALM). waar in feite ook sprake is van een gedekt verweer betreffende de toelaatbaarheid van de
schadestaatprocedure. zonder dat dit met zoveel woorden wordt genoemd: HR 8 januari  1999. NJ
1999.320 (DE HAAS/Al'TOSCHADE. CENTRITM BREDA). Zie nader Snijders/Wendels 2003. nr. 198
ev.

260 Voor bevoegdheidsexcepties volgt dat ook uit enkele specifieke bepalingen: artt. 11 en 12 (internatio-
nale rechtsmacht), 110 (relatieve bevoegdheid l.  1022  (arbitragebeding)  Rv.  Zie  ook  HR 29 april
2005, RvdW 64 = UN: AS 2718 (JAMES TowN/DYNAMO TRITST).

261 HR 22 oktober 1993, NJ 1994. 374 m.nt. HER (STAAT/G).
262  Zie  nr 281: geen reconventie of vrijwaring  voor het eerst in appel
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partijen, eiser en gedaagde. appellant en getntimeerde en het geldt ook in rekestproce-
dures. Het gaat dan in het algemeen om nieuwe stellingen die dn het debat een nieuwe
richting geven (en daarniee de procedure verlengen omdat bij toelating. minstgenomen.
een nieuwe debatronde of nieuwe bewijslevering noodzakelijk wordt) En betrekkelijk
laat in de procedure worden ingebracht. Onder 'laat' is in dit verband in beginsel te
verstaan na de reguliere processtukken: memorie van grieven. memorie van antwoord
en eventueel memorie van antwoord in incidenteel apptl. zij het dat een radicale
koerswending in dit laatslgenoemde processtuk een enkele keer ook tardief wordt

geacht.-
N,/

Vaste rechtspraak is dat de rechter nieuwe feiten die eerst bij pleidooi of, alge-
mener gesteld, in een laat stadium van de procedure naar voren worden gebracht,
terzijde kan laten wanneer zulks zou nopen tot een nieuw feitelijk onderzoek waarvoor
in dat stadium geen ruimte meer is.16' Dat is echter een regel die ziet op het verloop
van de procedure binnen de insmntie en dus ook op de procedure in eerste aanleg
van toepassing is. Het is geen typisch Instanz.ubergreifende regel  (in  de Duitse ternlino-
logie) die de verhouding tussen eerste en tweede aanleg reguleert. Dat neemt niet weg
dat deze regel in appbl een wat pregnantere invulling kan krijgen. Soms speelt voor
de toelaatbaarheid van een nieuwe stelling het gehele tijdsverloop een rol, met inbegrip
van het geding in eerste aanleg en soms ook van de periode vadr aanvang van de
procedure. Dat betekent dat. waar in appal doorgaans beduidend mddr tijd is verstreken
sedert de aanvang van het geschil en er mddr mogelijkheden zijn geweest een bepaalde
stelling aan de wederpartij en/of de (eerste of tweede) rechter voor te leggen. deze

regel in hoger beroep onder omstandigheden stringenter kan worden gehanteerd.
26.

319 Slechts sporadisch komt het voor, althans in de gepubliceerde zaken die het
tot de Hoge Raad hebben gebracht, dat het wordt toegestaan een in appdl naar voren
gebrachte stelling terzijde te laten wanneer deze onverenigbaar is met de proceshouding

in eerste aanleg zonder dat er goede gronden zijn voor een dergelijke koerswijziging.
Wanneer gedaagde het verweer wil voeren dat de verkeerde partij is gedagvaard (bijv.

263  HR 13 september  1996. NJ  1997.637 m.nt. MMM onder 639 (NATIONAI.E. NEDERLANDEN/P. BV).
Was dat gebeurd in een eerder apptlprocesstuk, dan was het waarschijnlijk wel toetaatbaar geweest.

264 HR 6 april 1979, NJ 1980. 34 m.nt. CJHB (REUVERS/ZWOLLE); HR 27 september 1991, NJ 1991.

801 (GROENENDIJK/ST.APEI.). Deze kwestie moet overigens worden onderscheiden van de vraag naar

de toelaatbaarheid van het inbrengen van een nieuwe grief bij pleidooi. Zie § 5.7.2.2. Vgl. ook HR
16 november  1990.  NJ  1992.  84  m.nt.  HJS  waar het gaat om een nieuwe smiling  na de  reguliere
memories en twee aktes door iedere partij, hetgeen zelfs in een alimentatieprocedure te laat is. HR
11 april 1986. NJ 1987. 433 m.nt. WHH (ENNIA & HC)[ 1.ANDSCHE 1808/BC)[)DF.): nieuwe stellingen
na een deskundigenbericht in app81 niet meer toelaatbaar.

265 Bijv. HR 29 september 1995. NJ 1996.104 (Mlil.1.ER/AKKERMAN): nieuwe stelling bij pleidooi
in appel (negen jaar  na  begin  van  de  procedure) die afwijkt van eerdere stellingname: strijd  met

goede procesorde. Echter. de enkele omstandigheid dat in eerste aanleg meer conclusies dan gebruike-
lijk zijn gewisseld, is onvoldoende voor uitsluiting. Daarvoor is er meer nodig: HR  11  december
1998. NJ 1999. 341 (NDC/OsSE OVERSI..AGCIENTRAI.E). Vgl. ook HR 25 juni 1993. NJ 1993.630
(ABP/SLIN) waarin het passeren van een bewijsaanbod in appal toelaatbaar werd geacht. omdat het
betrof een aanrijding  van  meer dan 19 jaren daarvoor en in eerste aanleg in het geheel geen bewus-
aanbod was gedaan.
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in verband met rechtsopvolging van rechtspersonen of cessie van de vordering) is
het niet verstandig daarmee te wachten tot het hoger beroep vanwege de gerede kans
dat het verweer dan wegens strijd met de goede procesorde terzijde wordt gelaten.
Dat mag de rechter ambtshalve doen.266 Ook de gang van zaken tijdens de preproces-
suele fase kan hierbij een rol spelen.'67 Soms kan het poneren van een stelling voor
het eerst in apptl regelrechte obstructie van de procedure opleveren.1624 Wanneer
een partij ontdekt dat door haar procesvertegenwoordiger een erkentenis is gedaan
die zij niet voor haar rekening wil nemen, staat het haar niet vrij eerst de beslissing
van de rechter af te wachten en pas wanneer die beslissing in haar nadeel uitvalt. een
desaveu-incident op te werpen hangende het hoger beroep tegen de beslissing ten
principale.'69 Strikt genomen is dan geen sprake van een tardief in de appelprocedure
gevoerd verweer. Ddsaveu is immers een incident in de lopende procedure dat kan
worden opgeworpen naast het app81.37'I Materieel gezien is er echter wel een parallel.
Ook in de apptlprocedure kan worden betoogd dat de erkenning in eerste aanleg op
een vergissing berustte, was gedaan zonder toereikende volmacht etc. (vgl. artikel
154 lid 2 Rv over het herroepen van een gerechtelijke erkentenis). In het na 1 januari
2002 geldende recht is dit trouwens de enige remedie, nu het ddsaveu is afgeschaft.
Ook dan geldt echter dat dit soort bezwaren zo spoedig mogelijk ter kennis van de
rechter moeten worden gebracht.

De meeste van deze uitspraken zien op de omstandigheid dat een nieuwe stelling
te laat in de lopende procedure werd opgeworpen. Dat zegt op zichzelf niets over
de herkansingsmogelijkheden in appal. Alleen de uitspraken inzake BRONING/HUI.ZE-
BOS. POSTBANK NWHUUBREGTS H. HOLTROP BV/STEVENS en PINCKAERS/PINCKAERS
zien specifiek op de verhouding tussen eerste en tweede aanleg.

320 Daar staan tegenover vele uitspraken die duiden op een vdrgaande herkansings-
mogelijkheid in app81. Een partij die in eerste aanleg tot twee maal toe niet op een
comparitie verschijnt maar een ondergeschikte stuurt die de verlangde inlichtingen
niet kan verstrekken. heeft er toch recht op die inlichtingen alsnog in appbl te kunnen

266  HR 13 november  1998.  NJ  1999.  173 (POSTBANK/HUIJBRE(iTS Il). Dit arrest is een vervolg  van
HR 16 december 1994. NJ  1995,303 m.nt. HER (POSTBANK/HLIIJBREGTS I). In feite was hier sprake
van een gedekt verweer, waar de Postbank in eerste aanleg had gesteld de vordering te beschouwen
als te zijn gericht tegen de juiste rechtspersoon.

267 HR 10 maart 1995. NJ 1996.299 m.nt. HJS (HOLTROP BV/STEVENS). Eerst in appal het verweer
dat ten onrechte de vennootschap was gedagvaard. terwijl in werkelijkheid de directeur in privE
de schuldenaar zou zon. Noch in de voorafgaande correspondentie. noch in eerste aanleg was hiervan
melding gemaakt.

268  HR  1 juli  1993, NJ  1993,67 1 (PIN('KAERS/PINCKAERS): eerst in appa de stelling dat het proces-
verbaal van zwarigheden betreffende de verdeling van een nalatenschap gebreken zou vertonen.
waardoor de erfgenamen na zeven jaar procederen weer terug bij af zouden zijn.

269 HR 18 september 1992. NJ 1993,48 m.nt. HER (VAN Euc'K Assl'RANTIE/MR. VAN BERES'rEYN
& TELIGEMAN). ln gelijke zin HR 5 september 2003. NJ 2004.489 (B()SCH/MR. JANSSENS & JANZIEN ).

270 Ras wijst er in zijn annotatie onder NJ 1993.48 ook op dat het ddsaveu werkt als een rechtsmiddel
naast en na de rechtsmiddelen van hoger beroep en cassatie.
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verstrekken.'71 Wordt in eerste instantie na het aanzeggen van vijf getuigen en het
horen van 6dn getuige uitdrukkelijk afgezien van voortzetting van de enqutte. dan
heeft de desbetreffende partij er recht op dat de overige getuigen in appal alsnog
worden gehoord omdat niet mag worden aangenomen dat definitief van die getuigen
was afgezien.271 De omstandigheid dat een partij in eerste aanleg geen bezwaar maakt
tegen het door de wederpartij in het geding brengen van een psychologisch rapport,
ontneemt haar niet het recht in appal alsnog daartegen bezwaren op te werpen wegens

schending van haar privacy.17' De eisende partij kan in app81 een andere rechtsver-
houding aan haar vordering ten grondslag leggen, ook wanneer zij in eerste aanleg
deze rechtsverhouding ten stelligste heeft betwist.274

321 De conclusie van het voorgaande moet zijn dat de herstelfunctie van het appel
in de praktijk ruim baan krijgt Partijen kunnen in beginsel, zelfs radicaal, van koers
veranderen en nieuwe stellingen opwerpen. Zolang dat allemaal gebeurt in hun eerste
processtuk hebben zij weinig te duchten. Alleen wanneer nieuwigheden in een latere
fase van de appdlprocedure op tafel komen kunnen ze worden uitgesloten, maar dat
is strikt genomen geen typisch app*lrechtelijk verschijnsel; ook in eerste aanleg kunnen
laat aangevoerde stellingen of producties die nopen tot heropening van het onderzoek
terzijde worden gelaten. Gevolg daarvan echter is dat die nieuwe stellingen of produc-
ties in appa vervolgens weer wel toelaatbaar zijn.'75 Dat is ook de merkwaardige
consequentie van artikel 128 lid 3 Rv wanneer niet bij antwoord tenminste den

principaal verweer is aangevoerd, is dat recht in het vervolg van de instantie verloren.
maar in apptl is het weer wel toegestaan, zo wordt uitdrukkelijk gestipuleerd in artikel
348 Rv. Het behoeft weinig betoog dat dit leidt tot vertragingen in de procedure omdat
die nieuwe stellingen bij betwisting alsnog dienen te worden onderzocht. hetgeen kan
leiden tot bewijslevering, deskundigenonderzoek en andere instructiemaatregelen,
waardoor de hele instructie van de zaak wordt verplaatst naar de app8linstantie. De
Hoge Raad hecht dermate zwaar aan deze herkansingsmogelijkheid. dat het de appel-
rechter zelfs niet is toegestaan een verklaring te vragen waarom een bepaalde stelling
eerst in hoger beroep naar voren is gebracht.

276

271 HR 17 februari 1978. NJ 1978, 623 m.nt. WHH (VAN PUTTEN/P.ALM ).

272 HR 9 maart 1990, NJ 1990,414 (WIGMAN/MR. LIEVENS QQ), HR 10 september 1993, NJ 1994.
272 (DE KRAA/MR. VAN DER BRUGGEN QQ)

273 HR 22 januari 1999, NJ 1999,715 m.nt. HJS.
274 HR 8 december 2000. NJ 2001.197 (ZEEGERS/FRANSSEN).
275  Vgl. HR 10 oktober 1997. NJ  1998.473 m.nt. JBMV (OFT[MUM RESEARC11/DEBRUIN),een klassieke

valkuil voor advocaten in apptl. Ook de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor
het Bedrijfsleven staan dit kennelijk toe. Vgl. Albers/Schlbssels 2005, voetnoot 50 en bijbehorende
tekst.

276  HR  11  december  1998,  NJ  1999,341  (NCD/OssE  OvERSLAGCENTRALE):  HR  1  maart  2002,  NJ
2003.355 m.nt. HJS (SCHNF.UDERBERG/ERVEN COOI.S). Helemaal verwonderlijk is dat in de huidige
constellatie niet. omdat het weinig zin heeft een verklaring te vragen wanneer, bij het uitblijven
daarvan, er toch geen sancties kunnen worden opgelegd.
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322 Een procesrechtelijke sanctie op het, zonder redelijke grond. eerst in appal
aanvoeren van nieuwe argumenten of bewijzen is dus naar huidig recht niet gelegen
in het terzijde laten van die nieuwe gegevens. De enige mogelijkheid om hierop te
reageren is een en ander te verdisconteren in de proceskostenveroordeling. Ik roep
in herinnering dat artikel  348  Rv  in de versie van  1838 de uitdrukkelijke bepaling
bevatte dat de oorspronkelijke gedaagde in appal nieuwe verweren ten principale mocht
opwerpen. maar dat hij, ook al werd hij per saldo in het gelijk gesteld, wel in de kosten
kon worden veroordeeld indien deze verweren ook in eerste aanleg hadden kunnen
worden voorgedragen. Deze bepaling is in 1952 geschrapt bij de wet tot wijziging
van artikel 134 (oud) Rv. Niet omdat zij onredelijk werd geacht. maar omdat de
regering haar overbodig achtte naast de regeling van artikel 56 (oud) Rv, waarin reeds
was opgenomen dat een partij, onverschillig de beslissing in de hoofdzaak, in de door
haar nodeloos veroorzaakte kosten kan worden veroordeeld. In de praktijk is deze
regeling. voorzover valt na te gaan, nooit tot grote bloei gekomen. zij het dat de laatste
jaren vaker naar dit instrument lijkt te worden gegrepen.-77 Overigens maakt deze
bepaling - terecht - geen onderscheid tussen eisende en verwerende partij.

5.7.7   Evaluatie van het Nederlandse app&!recht

323 Het hoger beroep geeft materieel gezien gelegenheid tot het voortduren van
het processuele debat. Het is een voortbouwende instantie in de woorden van sommi-
gen. een voortgezette instantie in de woorden van anderen.278 Het is voortbouwend
in de zin dat hetgeen in eerste aanleg is geschied tot op zekere hoogte doorwerkt in
appal. Dit is echter maar betrekkelijk. In feite hebben alleen de wettelijke beperkingen
een dergelijke functie: artikel 128 lid 2 Rv, bepalende dat exceptieve verweren op
straffe van verval bij de conclusie van antwoord moeten worden voorgedragen, zodat
deze niet voor het eerst in appel kunnen worden aangevoerd, artikel 348 Rv, op grond
waarvan de gedaagde niet kan terugkomen op een gedekt verweer, artikel 353 Rv
dat het instellen van een reconventionele eis in hoger beroep verbiedt. Voor het overige
werkt de in eerste aanleg ingenomen proceshouding nauwelijks door in appal, getuige
de vaste rechtspraak dat partijen in apptl andere stellingen kunnen innemen, ook al
staat dat haaks op hun eerdere processuele standpunt. Het huidige hoger beroep vormt
daarmee eerder een voortgezette instantie, in die zin dat het debat tussen partijen
gewoon doorgaat, maar dan voor een andere rechter.

277 Bijv. HR 26 juni  1998. NJ  1998. 778 (KRAMER/ABN). HR 5 oktober 2001. NJ 2001. 651: HR 8
maart  2002,  JOL  2002,155  -  LJN:  AD  8174: Hof Arnhem 19 november  2002,  LJN:  AT  6594
(winnaar moet de api)elkosten dragen omdat hij eerst in api)81 een - geslaagd - beroep op verjaring
heeft gedaan): Hof Arnhem 28 oktober 2003, rolnr. 03/561, n.g. (idem omdat zij haar vordering
in eerste aanleg onduidelijk had onderbouwd): Hof Arnhem  15 juni  2004,  LJN:  AT 6605  (idem
omdat in eerste aanleg de vordering onvoldoen(ie was onderbouwd); Hof Arnhem 21 september
2004, LJN: AT 6609 (compensatie appblkosten omdat in eerste aanleg niet behoorlijk verweer is
gevoerd): Hof Arnhem 6 april 2004. I-IN: AT 6602 (idem vanwege onzorgvuldige procesvoering
in eerste aanleg).

278 J.M.J. Chorus 2003, p. 105.
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324   Controle op de beslissing van de eerste rechter is dEn van de doelstellingen van
het hoger beroep. maar wanneer het appal wordt ingesteld enkel om een gewijzigde
of vermeerderde eis aan de apptlrechter voor te leggen zonder dat er grieven worden
gericht tegen het vonnis, verdwijnt de controlefunctie geheel uit zicht.2,9 Ook het
aanvoeren van nieuwe argumenten en bewijsmiddelen leidt ertoe dat er in zoverre

geen controle meer plaats vindt op het handelen van de eerste rechter. Daarnaast
bestaat de mogelijkheid dat de appblrechter zekere stellingen moet behandelen waaraan

de eerste rechter door zijn - nadien vernietigde - beslissing niet is toegekomen. Ook
dan houdt de controlefunctie op want op dit in eerste aanleg onontgonnen terrein valt
niets te controleren. Het voortzetten   van de procedure   gaat  hier ten koste   van   het

voortbouwen. Een tweede, belangrijke functie is de mogelijkheid voor partijen om
eerdere fouten in de procedure te herstellen. Beide aspecten hebben het moderne
Nederlandse appal vanaf het begin in 1838 gekenmerkt.

325     De kern van het Nederlandse apptlrecht wordt gevormd door het grievenstelsel
en de devolutieve werking. Daarbij wordt veelal aangenomen dat het grievenstelsel
werkt als correctief op de devolutieve werking.'*, De devolutieve werking staat dus

281

voorop.

Ik denk dat dit voor de huidige situatie een juiste beschrijving is. Dat is ook de
reden dat Snijders' definitie van het grievenstelsel de voorkeur verdient boven die,
welke Ras/Hammerstein hanteren. Wanneer we de jurisprudentie in het begin2*2

van de twintigste eeuw bezien, was het eerder andersom: uitgangspunt was het grieven-

stelsel (de appblrechter heeft slechts te oordelen over behoorlijk in het geding naar
voren gebrachte grieven) en slechts in beperkte mate was er sprake van devolutieve
werking: geintimeerde diende veelal incidenteel te appelleren tegen voor hem negatieve
beslissingen of op z'n minst die verweren te herhalen of te handhaven. Ergens in de

loop van de eeuw heeft een omslag plaatsgevonden. Ik denk dat die omslag kan
worden gelegd bij het arrest BOEKHOUDT/LAMBERTS,-Kl waarin het niet prijsgeven
van een verweer wordt gehanteerd als criterium voor de verplichting ambtshalve

'gedevolueerde' stellingen van geYntimeerde te behandelen. GeYntimeerde behoeft vanaf
dat moment geen activiteit meer te ontplooien om verzekerd te zijn van behandeling

van die stellingen.

279 HR 19 januari 1979. NJ 1980, 124 m.nt. WHH (BRITISH CA!.1:DONIAN/TURNER). Datzelfde geldt
vooreen appel tegen een 'kaal comparitievonnis': HR 28 dec 1933. NJ  1934, p.  1165, HR 24 januari
1986. NJ 1986.490 m.nt. WLH (EuRAG SH(,Fs/VOSSELMAN). Dat is daadwerkelijk een verplaatsing
van het debat naar de tweede aanleg en een overbodige doorbreking van de continuiteit van de
instantie. Tegenwoordig zal dat niet meer voorkomen, gezien de nieuwe regeling van art. 337 lid
2 Rv.

280 Snijders/Wendels 2003. nr. 162.
281 In zoverre  is de verwondering van Bakels  ( 1990,  p.   148,  r.k.)  dat in hoger beroep recht wordt

gesproken buiten de grieven om, niet terecht.
282 Zie nr. 290.
283 HR 17 oktober 1986, NJ 1987. 124 (BC)EKHOL,TS/LAMBERTS).
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Nedertand

In zijn jurisprudentie heeft de Hoge Raad een genuanceerd systeem ontwikkeld
waarin grievenstelsel en devolutieve werking elkaar aanvullen en in evenwicht houden,
maar soms ook lijken te conflicteren. Van beide wordt gezegd dat ze zijn gericht op
stroomlijning van de procedure en efficiency in de praktijk.284 Het is in ieder geval
wel een hoogst ingewikkeld systeem geworden, zowel voor de advocatuur als voor
de rechterlijke macht.'K' De enigszins zelfvoldane opmerking van een kamerlid bij
de  behandeling  van de wetsvoorstellen  in   1828 zal vandaag  dan ook niemand  meer
bijvallen. Er wordt gezegd dat het systeem onevenwichtigheden bevat in deZM6

verhouding tussen de op appellant enerzijds en geYntimeerde anderzijds rustende
processuele lasten.1#7 Deze onevenwichtigheid wordt onder meer veroorzaakt door
de door de Hoge Raad gehanteerde definitie van het begrip 'grief omdat aan appellant
hierdoor aanzienlijk verdergaande beperkingen worden opgelegd bij het aanvoeren
van nieuwe feiten en argumenten dan gerntimeerde. Ook de regel dat de apI)8lrechter
mede moet letten op stellingen van geYntimeerde die door de eerste rechter uitdrukke-
lijk zijn verworpen, afgezet tegen de voor appellant geldende verplichting tegen alle
voor hem nadelige beslissingen (zelfs tegen het verzuim van de rechtbank te responde-
ren op een essentiele stelling) grieven te formuleren, veroorzaakt een onevenwichtig-
heid. Het is dan ook niet verrassend dat juist op dit punt voortdurend fouten worden
gemaakt door appblrechters. Deze onevenwichtigheid is nog verder versterkt door
de beslissing in de zaak GOUDA/LuTZ waar de app81rechter verplicht wordt ambtshalve
een bewijsopdracht, die door geen van partijen was aangevallen, te onderzoeken en
zonodig met ambtshalve bijbrenging van rechtsgronden te veranderen wanneer dat
in het voordeel van geYntimeerde kan zijn.

326 Een andere onevenwichtigheid is gelegen in de omstandigheid dat de oorspronke-
lijke verweerder in het aanvoeren van nieuwe verweren wordt belemmerd door artikel
348 Rv, terwijl anderzijds de oorspronkelijke eiser welhaast onbeperkt (de grondslag
van) zijn vordering kan wijzigen en vermeerderen, ook wanneer de nieuwe (grondslag
van de) vordering in strijd is met hetgeen in eerste aanleg werd betoogd en zelfs
wanneer de nieuwe vordering in eerste aanleg was ingetrokken.'KK Wanneer de oor-

284 A. Hammerstein/E. Schaafsma-Beversluis 2003. p. 506.
285 L.P. Broekveldt   1994,  p.  44.  die.  als vele anderen, spreekt  van een mandarijnenwetenschap.  Zie

ook  Snijders.  die  zich  in zijn annotatie onder  HR  11  juni  2004,  NJ  2005, 282 (UTlMAco/D&R
HOLDING) afvraagt of we dit gecompliceerde stelsel nog wel aankunnen. Zijn wens om te komen
tot minder. maar eenvoudigere en handzamere regels (annotatie onder HR 22 oktober  1993, NJ  1994.
509) is in ieder geval niet uitgekomen. Integendeel. We staan hierin overigens niet alleen. Vgl. Parker,
die zich niet eens meer afvraagt 'why it was that appellate practice in the United States became
one  of the most complicated and troublesome procedures  in  all the history of jurisprudence'.  J.J.
Parker 1950, p. 3.

286  'Tusschen die reeks van wetten en reglementen vestigen wij een welgevalligen blik op de eenvoudig-
heid onzer regtsvordering' Kamerlid Asch van Wijk in: J.J.F. Noordziek, p. 119.

287 F.B. Bakels 1990. p. 145-150. zij het op enigszins andere gronden.
288 HR 13 december 1963, NJ 1964. 145 resp. HR 17 februari 1978, NJ 1978. 297 m.nt. WHH; HR

8 december 2000, NJ 2001, 197 (ZEEGERS/FR.ANSEN).
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spronkelijke eiser in apptl geintimeerde is. kan deze bevoegdheid in conflict komen

met het grievenstelsel.
Het grievenstelsel is op zichzelf positief te waarderen. maar wordt in sommige

omstandigheden te stringent gehanteerd, waardoor de apptlrechter nodeloos wordt

beperkt in zijn mogelijkheden de zaak op een evenwichtige en verantwoorde manier

te behandelen.
Werd vroeger nog geleerd dat de rechtsstrijd in appal nooit ruimer kon zijn dan

die in eerste aanleg,2M thans kan dat niet meer worden volgehouden. mede doordat
39(

de eiser sinds  1952 (de grondslag  van) zijn vordering kan wijzigen.

327  Al met al is het Nederlandse apptirecht een merkwaardige mengelmoes van
conflicterende beginselen. Appellant richt grieven tegen het vonnis. strekkende ten

betoge dat de eerste rechter het allemaal verkeerd gezien heeft, terwijl de app2lrechter

niet het vonnis, maar de vordering beoordeelt.'91 Volgens het grievenstelsel heeft

de  appdlrechter  (in de formulering  van  de  Hoge Raad) alleen te oordelen  over  hem

behoorlijk ter kennis gebrachte grieven, maar de devolutieve werking noopt hem ertoe

ambtshalve allerlei beslissingen die partijen niet hebben bestreden, toch onder de loep
te nemen. Datzelfde grievenstelsel belet de appdlrechter soms zijn uit artikel 25 Rv
voortvloeiende taak te vervullen, namelijk partijen beschermen tegen een onjuiste

juridische gedachtegang. Het beginsel van twee feitelijke instanties, dat op papier wordt

omarmd, moet in de praktijk het veld ruimen voor de devolutieve werking, zodat de

facto partijen, soms buiten hun toedoen, een instantie wordt ontnomen. In hoofdstuk 7
zal ik enkele aanbevelingen doen om te komen tot verbetering van het huidige appal-

recht.

289 L.E.H. Rutten 1945. p. 91.
290  Vgl. HR 8 december 1989, NJ 1990.498 (WERKHUIZEN ENGELS/RAMENFABRIEKEN) en de conclusie

van AG Asser:  HR 8 december  2000,  NJ  2 0 0 1.1 9 7  (ZEEGERS/FRANSEN).

291 In het bestuursprocesrecht doet zich hetzelfde probleem voor. Zie F.A.M. StroYnk 2003, p. 95.



6         Evaluatie van de rechtsvergelijking

328  In de voorgaande hoofdstukken heb ik de werking van vier verschillende
appdlsystemen uiteengezet. Nu is het tijd deze nader te analyseren, te vergelijken en
tot conclusies te komen. Daartoe wil ik onder meer onderzoeken wat nu precies de

positie is die het hoger beroep inneemt in de procesgang in zijn geheel beschouwd
en de verhouding tussen het hoger beroep en de eerste aanleg. Daarmee hangt samen
de vraag naar de grondslag van het onderzoek in hoger beroep en de taak van de

appl lrechter. Dat hangt op zijn beurt weer samen met de maatschappelijke doelstellin-

gen van het hoger beroep. Een en ander is mede bepalend voor de vraag wat de
processuele mogelijkheden voor partijen en de apI*lrechter zijn. We zullen enerzijds
zien dat hier de tegenstelling tussen de common law en de civil law zichtbaar wordt.
maar anderzijds dat die tegenstelling bezig is te verwateren wat betreft de praktische

invulling van het appa

6.1      De positie van het hoger beroep in het rechtssysteem

329    De wet heeft allerlei waarborgen ingebouwd die zien op een juist verloop van
de procedure, het in acht nemen van fundamentele procesbeginselen en de deskundig-
heid en onpartijdigheid van de rechter. Een processueel onmisbare premisse is dat
een vonnis, gewezen in een bij de wet voorziene procedure, vermoed wordt juist te
zijn en rechtmatig gewezen.' Het vonnis  is in beginsel werkzaam vanaf het moment
dat het gewezen is, ongeacht of er rechtsmiddelen openstaan,1 hetgeen los staat van
de vraag of het vatbaar is voor gedwongen tenuitvoerlegging. Of het vonnis daadwer-

kelijk juist is,3 dat wil zeggen gegrond op (1) een juiste vaststelling van alle relevante

feiten,   (2) een correcte rechtsvinding   door de rechter  en   (3) een rechtsconforme

toepassing van die rechtsregels op de vastgestelde feiten, is daarbij niet van belang.
Een en ander hangt samen met de autoriteit van het staatsgezag dat zijn neerslag heeft

gevonden in de rechterlijke beslissing. Immers, 6dn van de doelstellingen van de door
de overheid ingestelde rechtspleging is het handhaven van de rechtsvrede en het

1 De middeleeuwse canonisten gingen hier ook vanuit: L. Waelkens 2003. p. 129.
2    HR 27 april 1979, NJ 1980,169 m.nt. WHH (TEPEA/WII.KES): HR 26 september 1997. NJ 1998.

419 m.nt. PAS (B/F[T TELECOM): § 318 ZPO voor Duitsland: rule 40.7 (1) CPR voor Engeland.

Andrews 1994. p. 490. Bijzondere regelingen als art. 1:163 BW daargelaten.
3    Waarbij ik voorbij ga aan het gegeven dat in veel gevallen er niet Hn 'juist' vonnis is, met name

waar het aankomt op de invulling van open normen en de afweging van belangen.
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voorkomen van eigenrichting. Daarmee is onverenigbaar dat  het  (ddn van) partijen
zou vrijstaan een rechterlijk vonnis te negeren omdat het onjuist zou zijn, geen recht
zou doen aan de werkelijke verhoudingen of gegrond zou zijn op een onjuiste toepas-
sing van de wet.4 Dit is ook de gedachtegang achter het idee van het gesloten stelsel
van rechtsmiddelen, zoals dat in de rechtspraak wordt aanvaard. Dit stelsel brengt
mee dat een onjuiste rechterlijke uitspraak - afgezien van het zeldzame geval van
het geheel ontbreken van rechtskracht en van nietigheid van rechtsweges - niet anders
dan door het aanwenden van een rechtsmiddel kan worden aangetast en dat, ook
wanneer geen rechtsmiddel beschikbaar is, de uitspraak tussen partijen rechtskracht
heeft." Een partij die zich bezwaard voelt door een rechterlijke uitspraak heeft dus
geen andere keus dan tegen die uitspraak een rechtsmiddel aan te wenden. Doorgaans
is dat het rechtsmiddel van hoger beroep. Stelt de wet geen rechtsmiddel open tegen
die uitspraak, dan is dat vervelend voor die partij, maar zij zal zich dan bij de situatie
moeten neerleggen en de uitspraak respecteren en in voorkomende gevallen zal zij
zich zelfs een gedwongen executie moeten laten welgevallen.7 Heeft het vonnis
eenmaal gezag van gewijsde verkregen. dan wordt het vermoeden van juistheid zelfs
onweerlegbaar: res iudicata pro veritate habetur: Slechts in uitzonderingssituaties
bestaat de mogelijkheid hieraan te ontkomen door met succes een executiegeschil
op te werpen om op die manier de tenuitvoerlegging van de uitspraak te verhinderen.
Juist omdat dit een inbreuk vormt op het gesloten stelsel van rechtsmiddelen wordt
een dergelijke vordering slechts sporadisch toegewezen." In deze context heeft het
hoger beroep de functie van het doorbreken van het vermoeden van juistheid van het
te bestrijden vonnis.

330  In de civil law rechtssystemen bestaat de rechtsgang uit meerdere instanties.
Volgens een oudere opvatting dient een rechtsmiddel ertoe het vermoeden van juistheid

4       Gras  1994.  p.  66.
5    Zie bijv. artikel 5 Wet RO, dat bepaalt dat vonnissen die niet in het openbaar zijn uitgesproken of

niet zijn gemotiveerd alsmede vonnissen die niet zijn gewezen door een conform de wet samengestel-
de kamer. nietig zijn.

6     De exclusieve werking van het rechtsmiddelstelsel, aldus Gras  1994, p. 76. HR 27 januari  1989,
NJ 1989.588 m.nt. WHH (JAMIN/GEEI.S) en HR 4 mei 1990. NJ 1990,677 m.nt. PAS (THUISHAVEN/
VAN ZANEN). Dit systeem staat ook in de weg aan een onrechtmatige daadsactie tegen de Staat
wegens een onjuiste rechterlijke uitspraak. behoudens schending van art. 6 EVRM: HR 3 december
1971,  NJ   1972.   137  m.nt.  GJS.  Voor een kritische beschouwing  over  het  uit het gesloten stelsel
van rechtsmiddelen afleiden van bindende kracht voor latere procedures, zie Y.E.M. Beukers  1994,
§ 2.5.

7   In hoofdstuk twee is al gewezen op de buitenwettelijke mogelijkheid om in een beperkt aantal
gevallen het rechtsmiddelverbod te doorbreken.

8    Zie voor een overzicht van de verwarrende ontwikkeling van het leerstuk Asser/Anema/Verdam
1953. p. 291 ev.

9     Bijv. HR 22 april 1983, NJ 1984.145 m.nt. WHH (RITZEN/HOEKSTRA) inzake de executie van een
voorlopig uitvoerbaar verklaard vonnis; HR 30 oktober 1992, NJ 1993,4 (ZEGWAARD/DE BAAT):
HR 5 november 1993. NJ  1994.  154 m.nt. PAS (DE WIT/VAN DEN BERG), inzake executie van een
onherroepelijk veroordelend vonnis. dat zou zijn tot stand gekomen op grond van bedrog. In dat
laatste geval staat in beginsel ook nog de mogelijkheid van herroeping open: art. 382 ev. Rv.
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van het uiteindelijk te geven oordeel verder te versterken vanuit het idee dat hoe meer
instanties  een zaak doorlopen heeft,  des te beter de beslissing  zal  zijn:"  het  app81

als  instrument  voor  voortzetting  van  de  rechtsstrijd  voor een andere rechter ( Ver-
fahrensfortset:ung)." In die optiek is de beslissing die in eerste aanleg wordt gegeven
allerminst definitief omdat het slechts de eerste fase is in de rechtsgang; de rechter
in tweede aanleg kan er altijd nog anders over denken. of de eerste rechter nu fouten
heeft gemaakt of niet."  Dat  is  ook de reden dat schorsende werking en  - een zekere
mate van - devolutieve werking in de continentale literatuur als typerende kenmerken
van het hoger beroep worden beschouwd. De Duitse Instanzenseligkeit is daarvan
een extreem voorbeeld, die leidt tot 'abnormaal' hoge app8lpercentages.

331       In de common law bestaat de rechtsgang als regel nu juist niet uit diverse, elkaar
opvolgende instanties.13 De finaliteit van de rechterlijke uitspraak vormt het uit-
gangspunt: iedereen mag zijn zaak aan de rechter voorleggen, de rechter beslist daarop
en daar moeten partijen het in beginsel dan ook mee doen. Die uitspraak is bindend.

Tegelijkertijd wordt het belang onderkend van de mogelijkheid om rechterlijke fouten
te corrigeren. Daarom wordt per saldo app81 wel mogelijk gemaakt. maar het hoger
beroep is geen voortzetting van het processuele debat voor een andere rechter. Het
is een zelfstandige procedure met een eigen procesdoel, namelijk controle op de eerste

rechter. Appal is de uitzondering en dat uitzonderingskarakter is stevig verankerd in
het wettelijk systeem en in de rechtspraktijk. Daarom heeft het app81 niet van rechts-
wege schorsende werking. 14 Dit is ook wat de Duitse processualist Gilles verdedigt.
Hij verzet zich tegen het idee dat het hoger beroep slechts een manier is om de
rechtsstrijd voor een andere rechter voort te zetten. Centraal element van alle rechts-
middelen is volgens hem het Anfechtungsprinzip ieder rechtsmiddel is gericht op het
tenietdoen van het vermoeden van juistheid van het bestreden vonnis. 15

332  Dit is een uit de aard van beide rechtssystemen voortvloeiend fundamenteel
verschil. De vraag is evenwel hoe dit verschil inmiddels in de praktijk gestalte krijgt.
Dat zal ik in het hiernavolgende nader vergelijken. Bij de bepaling van de positie
van de appdlprocedure in een bepaald systeem staan twee vragen centraal: wat is het

object van onderzoek in de app8lprocedure (§ 6.2) en kent de appblprocedure een
reformatorische fase (§ 6.3)? In § 6.4 bespreek ik de samenhang (of het ontbreken

10 Temeer omdat in api)al doorgaans door meer rechters wordt rechtgesproken, die meestal ook ouder
en  ervarener (en wijzer?) zullen  zijn.  zo werd vroeger vaak betoogd.  Zie o.m. Heirbaut  1994.  p.
825: A. de Pinto 1857, p. 458: P. Gilles 1972, p. 233 met verwijzingen.

11   Gilles 1977, p. 157, Kolotouros 1992, p. 14; Weitzel 1992, p. 625.
12 Een andere opvatting over een open norm in de wet of een andere waardering van tegenstrijdige

belangen door de appdlrechter hoeft immers niet altijd te betekenen dat de eerste rechter een foute

beslissing heeft genomen.
13      'An appeal should  not  be  seen  as an automatic further stage  in a case', Bowman-rapport.  nr.   155.
14    Appellant zal een verzoek moeten doen om de executie te schorsen: rule 52.7 CPR (Engeland): rule

62 FRCP (USA).
15   P. Gilles 1972, p. 37 ev. Zijn opvattingen sluiten dan ook naadloos aan bij het common law model.

Desalniettemin wijdt hij geen woord aan rechtsvergelijking.
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daarvan) tussen beide vragen. Bevestigende beantwoording van de tweede vraag leidt
tot de vraag  hoe de reformatorische fase  in de praktijk wordt ingekleed  (§  6.5).  De
beantwoording van deze vragen houdt geen gelijke tred met het onderscheid tussen
common law en civil law. In § 6.6 komen de maatschappelijke doelstellingen van
het api)81 aan de orde en de wisselwerking die zulks heeft met de praktische inrichting
van de procedure. In § 6.7 tenslotte zullen we zien dat in de praktijk geen van beide
systemen in pure vorm kan stand houden: overal zal water bij de wijn moeten worden
gedaan om een praktisch aanvaardbaar resultaat te krijgen.

6.2 Het object van onderzoek in appw

333   In een common law apptlsysteem buigt de api)8lrechter zich over de vraag of
het bestreden vonnis in het licht van hetgeen partijen in eerste aanleg hebben aange-
voerd en naar de stand van zaken destijds juist was. Het object van onderzoek is dan
ook het vonnis en dat vonnis wordt ex tunc getoetst. Nieuwe feiten, bewijsmiddelen
en stellingen hebben in beginsel hierin geen plaats omdat zulks een ex tunc toetsing
zal vertroebelen. De eerste rechter heeft immers hiermee ook geen rekening kunnen
houden. Ik noem dit systeem verder het vonnismodel.

In de meeste civil law rechtssystemen daarentegen is de vraag die uiteindelijk
aan de appdlrechter voorligt. die van de toewijsbaarheid van de vordering. De Neder-
landse appelrechter mag zich niet beperken tot een beoordeling van het vonnis. 16

Hij moet verder gaan en onderzoeken of de vordering toewijsbaar is n Chet vorderings-
model). De Hoge Raad houdt hieraan strikt de hand en wanneer de api}tlrechter in
zijn beslissing op een grief volstaat met een - al dan niet marginale - toetsing van
het bestreden vonnis, wordt die beslissing vernietigd omdat de appdlrechter zijn taak
om zdlf te beslissen heeft miskend.'  Duitsland is enigszins problematisch  in dit
verband. De hervorming van I januari 2002 beoogde een wijziging te bewerkstelligen
ten aanzien van het onderzoeksobject in appdl.1" Van volwaardige tweede feitelijke
instantie (volle Berufiing), zou het hoger beroep moeten worden hervormd tot een
instantie, gericht op controle op het geding in eerste aanleg en het herstel van eventueel

16    In de bestuursrechtspraak speelt dezelfde discussie. waar gezegd wordt dat de Afdeling bestuursrecht-
spraak het vonnismodel hanteert en de Centrale Raad van Beroep (hoofdzakelijk) het vorderingsmodel.
Zie nader R.J.G. M. Widdershoven 2001.

17  Zie de in nrs. 307 en 312 besproken zaken. Zie ook HR 25 mei 1984, NJ 1984, 598 (AzollAGH/U
HouTRusT BV). waarin de appelrechter met een andere argumentatie tot de conclusie komt dat de
vordering moet worden afgewezen; hij hoeft dan niet meer in te gaan op de grieven die de redenering
van de eerste rechter bestreden. Hetzelfde geldt voor Belgie: K. Broeckx  1995,  nr.  94.

18  HR 31 oktober 2003, NJ 2004. 113 (Vos LOGis-rics/MR. VAN BOVEN 00). Vgl. ook HR 3 april
1998, NJ 1998,601 (RINKET/ALITOSPORT TIPPER). waar de Hoge Raad achter de gebezigde formule-
ring kijkt en concludeert dat het hof wel zelfstandig de getuigenverklaringen heeft gewaardeerd.
AppBIrechters doen er dus goed aan die zelfstandige beoordeling tot uiting te laten komen in hun
motivering.

19    Zie de in nr. 115 weergegeven omschrijving in de memorie van toelichting van de drie Fehisteuerun-
gen waaraan het apptlrecht zou lijden.
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daar gemaakte fouten.31' Daarmee zou het onderzoeksobject primair het bestreden
vonnis worden. Dit is echter. mede vanwege het hevige verzet vanuit de praktijk niet
consequent doorgevoerd (enkele van de aanvankelijk veel strengere bepalingen van
het wetsontwerp zijn tijdens de parlementaire behandeling sterk afgezwakt). De
appdlrechter is weliswaar gebonden aan de correcte feitenvaststelling, maar daaraan
wordt meteen weer afbreuk gedaan door de toevoeging 'tenzij er concrete aanknopings-
punten zijn die twijfels oproepen aan de juistheid of volledigheid van die vaststelling'
(§ 529 Abs. 1 ZPO). Gezien de recente rechtspraak die in § 3.13 is besproken, is het
maar zeer de vraag of het Duitse apptlrecht thans de facto van het vonnismodel
uitgaat. Deze rechtspraak en de ervaringen uit het verleden (de zeer terughoudende

toepassing van de Priiklusionbepalingen waardoor deze bepaald niet aan de verwachtin-

gen van de wetgever van destijds hebben beantwoord) rechtvaardigen het vermoeden
dat het de nieuwe regeling niet veel beter zal vergaan. Ik ga er daarom vooralsnog
vanuit dat ook in Duitsland nog steeds het vorderingsmodel de boventoon zal voeren.
Voor de Oostenrijkse situatie kan worden uitgegaan van het vonnismodel; de appel-
rechter toetst de beslissing van de eerste rechter naar de stand van zaken ten tijde
van diens beslissing (beschrankte Berufung).

6.3     Cassatorische en reformatorische beslissing

334  Binnen de app8lprocedure kunnen twee fasen worden onderscheiden en dat
onderscheid loopt niet langs dezelfde lijnen als het onderscheid tussen onderzoeks-

objecten. In de eerste fase vindt een beoordeling van het bestreden vonnis plaats, hetzij
aan de hand van de door appellant aangevoerde bezwaren, hetzij ambtshalve. Die
beoordeling mondt uit in de beslissing tot vernietiging dan wel tot bekrachtiging van
het vonnis. Wordt het vonnis bekrachtigd, dan is daarmee de appdlprocedure ten einde
en wordt het vonnis verder onaantastbaar (de mogelijkheid van het instellen van een
tweede appal of van beroep in cassatie tegen de beslissing van de app8lrechter terzijde

gelaten). Komt de appllrechter tot de conclusie dat het vonnis niet in stand kan blijven.
dan wordt het vernietigd. Deze beslissing tot vernietiging van het vonnis werkt
constitutief en is cassatorisch van karakter (iudicium rescindens). Cassatorisch wil
zeggen dat de beslissing van de app8lrechter enkel is gericht op de vernietiging van
het vonnis van de eerste rechter. Met deze vernietiging is de beslissing die een einde
heeft gemaakt aan de tussen partijen bestaande rechtsstrijd van de baan, zodat die

rechtsstrijd wederom of (beter gezegd:) alsnog moet worden beslecht.

335    Daarmee zijn we beland bij het tweede deel van de apptlprocedure: het hervatten
van de beslechting van het geschil tussen pal'tijen. Er zijn dan verschillende mogelijk-
heden. De appdlrechter kan de zaak terugwijzen naar de eerste rechter opdat deze
de zaak opnieuw berecht (met inachtneming van de uitspraak van de appalrechter).

20     Zie  §  3.12.2.
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Het blijft dan, wat de appdlrechter betreft, bij de cassatorische beslissing tot vernieti-
ging en de apptlprocedure is daarmee beeindigd. De mogelijkheid bestaat evenwel
dat de appdlrechter na vernietiging van het vonnis de zaak niet terugwijst naar de
eerste aanleg, maar de procedure overneemt en de zaak athandelt door zelf de toewijs-
baarheid van de vordering te beoordelen. De aandacht wordt daarbij verlegd van het
vonnis naar de vordering. We zitten dan in de fase die reformatorisch wordt genoemd,
waarin de appllrechter in feite doet wat de eerste rechter had moeten doen door
opnieuw of alsnog de stellingen van partijen te onderzoeken, ook voorzover die
stellingen niet zijn behandeld door de eerste rechter, hetzij omdat deze door zijn -
inmiddels vernietigde - beslissing daaraan niet meer is toegekomen, hetzij omdat deze
stellingen niet aan de eerste rechter zijn voorgelegd (nova derhalve)." Dat onderzoek
mondt vervolgens uit in een oordeel ten principale over de ingestelde vordering
Ciudiciwn rescissorium). Het oordeel van de eerste rechter wordt gesubstitueerd door
het oordeel van de appelrechter: hij 'reformeert' als het ware de inmiddels vernietigde
beslissing.

336 Het antwoord op de vraag of de rechter in hoger beroep een reformatorische
beslissing mag geven volgt niet zonder meer uit de beantwoording van de vraag naar
het onderzoeksobject. In de Verenigde Staten is alle aandacht in appal gericht op het
vonnis en is er geen reformatorische fase; de Amerikaanse appalrechter heeft niet
de bevoegdheid zelf de zaak te beslissen. Na vernietiging van het vonnis, wordt de
zaak teruggewezen naar de eerste aanleg. al dan niet met aanwijzingen ter zake van
de uiteindelijke beslissing.22 Dit past geheel in de common law traditie. In Engeland
daarentegen, waar ook primair het vonnis ter beoordeling staat, heeft de app&lrechter
(sinds  1875 al) dezelfde bevoegdheden als de eerste rechter, zodat de Court of Appeal
de zaak bij gebleken fouten niet noodzakelijkerwijs hoeft terug te wijzen maar deze
zelf ten principale kan afdoen, in bijzondere omstandigheden zelfs wanneer daarvoor

'1in apptl nieuw bewijsmateriaal moet worden onderzocht.- In die zin wordt in Enge-
land niet meer een 'puur' common law model toegepast.

337   In de civil law landen is er doorgaans wel een reformatorische fase, maar de
praktische invulling daarvan loopt sterk uiteen.14 Zeer vdrgaand in de toepassing

21    De 'verborgen tweede fase' in de bewoordingen van Bakels: F.B. Bakels 1990. p. 147. De terminolo-
gie is afkomstig  uit de Duitse procesrechtdogmatiek. Zie uitgebreid Gilles 1972; Brehm   1994:
Kolotouros  1992.

22   In gelijke zin T. Schulz 1992, p. 181. Dit is kennelijk zo evident. dat er geen wetsbepaling is die
de appBlrechter verbiedt zelf een beslissing ten principale te geven. Er is evenmin een wetsbepaling
die hem gebiedt de zaak terug te wijzen naar de eerste aanleg. Dat hoeft ook niet, want het api,el

heeft geen devolutieve werking: hangende de appdlprocedure blijft de trial-court bevoegd allerlei
(neven)beslissingen te geven. Ook hier echter geen regel zonder uitzondering: wanneer er. na de
beslissing op een rechtsvraag absoluut geen andere uitspraak mogelijk is. wordt een enkele keer
een beslissing ten principale gegeven. Dit is echter uitzonderlijk en niet alle api,Blrechters doen dat.

23  Zie nr. 197 en de daar vermelde uitspraken. Dit blijven evenwel uitzonderingen.
24 Het continentale recht volgt hiermee de historische lijnen vanaf de klassieke Romeinse appellatio

die eveneens reformatorisch was. Zie W. Litewski 1968, p. 285.
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hiervan is Nederland. De cassatorische toetsing van het vonnis gaat hier nagenoeg
op in de reformatorische beoordeling van de vordering,2' waarmee ik het volgende

bedoel. De appdlrechter moet uiteindelijk beslissen over de vordering en niet over
het vonnis. Naar aanleiding van de grieven van appellant en met inachtneming van
de devolutieve werking onderzoekt de apptirechter vooral de stellingen van partijen
en aan de hand van dat onderzoek kan hij 'en passant' een oordeel geven over de
door een grief bestreden beslissing van de rechtbank. Soms worden de grieven niet
eens - uitdrukkelijk - behandeld. In het arrest van de appElrechter is de scheiding
tussen de cassatorische en de reformatorische fase nauwelijks zichtbaar.16 Alleen
in het dictum komt deze tot uiting, waar de eerste beslissing 'onder de streep' betrek-

king heeft op het lot van het aangevallen vonnis: bekrachtigen of vernietigen. In het
laatste geval volgt daarop meteen de beslissing over de vordering. Deze ontwikkeling,
waarbij de cassatorische beslissing geheel opgaat in de reformatorische beslissing,
wordt door Gilles betreurd. 'Nicht in der Authebung, sondern in der Ersetzung zeige
sich die 'Natur' eines 'wahren Rechtsmittels', heiBt es heute', schrijft Gilles enigszins
misprijzend.27 De reformatorische beslissing wordt niet meer gezien als een uit de
cassatorische beslissing voortvloeiende noodzakelijkheid, maar juist als het primaire
doel van het hoger beroep. Dat is echter in strijd met het door hem gehuldigde Anfech-
tungsprinzip. In Duitsland staat hij hierin goeddeels alleen.'8

Ook in het nieuwe procesrecht is het Duitse appal nog steeds reformatorisch van
karakter. Wanneer het vonnis wordt vernietigd, geldt de hoofdregel dat de app8lrechter
zelf moet beslissen over de toewijsbaarheid van de vordering (§ 538 Abs. 1 ZPO).

Terugwijzing vormt de uitzondering en is - behoudens idn situatie - slechts toegestaan
indien ten minste /dn partij dat verlangt (§ 538 Abs. 2 ZPO). In Oostenrijk is er wel
een duidelijke scheiding tussen de cassatorische en de reformatorische fase. In eerste

instantie beoordeelt de appalrechter het bestreden vonnis (in welk kader nieuwe feiten
en bewijsmiddelen niet zijn toegestaan). Oordeelt hij dat in eerste aanleg fouten zijn
gemaakt die hebben geleid tot een onjuiste beslissing, dan is het de bedoeling dat
de appblrechter de geschilbeslechting zelf overneemt en zelf beslist.29 Dan kunnen

partijen weer wel nieuwe feiten stellen, maar alleen binnen de grenzen van het onder-
deel van het geschil dat door de fout is getroffen (§ 496 Abs. 3 6ZPO).

25    Hier is dan sprake van 'Kassation durch Reformation' i.p.v. 'Kassation plus nachfolgende Reforma-

tion', in de bewoordingen van Weitzel 1992. p. 627.
26    De scheiding tussen cassatorische en reformatorische fase is wel duidelijk zichtbaar bij een buiten-

gewoon rechtsmiddel als herroeping: eerst wordt onderzocht of de aangevoerde herroepingsgrond

terecht is voorgesteld. vervolgens wordt. bij bevestigende beantwoording. de procedure heropend

en het ge<ling hervat. Eerst deze beslissing heeft schorsende werking (artt. 387-388 Rv). Ten Kate/

Korsten-Knjnen 2005, p. 118 ev.
27   P. Gilles 1972, p. 16, p. 179.
28  Zie bijv. W. Lindacher 1973, p. 280; W.J. Habscheid 1974. p. 635; Ritter 1975. p. 360 in hun

bespreking  van  het  boek van Gilles.  Zie  voor een nadere reactie  op deze kritiek Gilles   1985.

29     A. Konecny 1994. p. 495; Rechberger/Simotta 2000, p. 504. vandaar dat ook hier het api)61 reformato-
risch wordt genoemd: Rechberger/Simotta 2000, p. 490.
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6.4     Onderzoeksobject en reformatie

338 Er bestaat weliswaar een samenhang tussen beide criteria, maar zij kunnen niet
worden vereenzelvigd: wanneer het onderzoeksobject de vordering is, heeft de appel-
rechter noodzakelijkerwijs ook de bevoegdheid een reformatorische beslissing te geven.
Wanneer daarentegen het onderzoeksobject het bestreden vonnis is. betekent dat nog
niet dat de app8lrechter geen reformatorische beslissing mag geven.

Vanuit dit perspectief bezien staan de Verenigde Staten (object is het vonnis, geen
reformatorische fase) en Nederland en Duitsland (object is de vordering, wel reformato-
rische beslissingsbevoegdheid) ieder aan de uiterste zijde van het spectrum. Een
middenpositie nemen Engeland en Oostenrijk in (object is het vonnis, maar wel een
- al dan niet beperkte - reformatorische beslissingsbevoegdheid). Reeds hieruit volgt
dat het onderscheid tussen common law en civil law in de praktische uitwerking niet

- langer - fundamenteel van karakter is. Ingrijpen van de wetgever heeft de verschillen
die van oudsher voortvloeiden uit de respectievelijke systemen aanmerkelijk gemiti-
geerd. In Engeland zijn de bevoegdheden van de apI)81rechter verruimd (ten opzichte
van wat in de common law gebruikelijk is) door de regeling van (thans) rule 52.10
CPR, bepalende dat de appalrechter dezelfde bevoegdheden heeft als de eerste rechter.
In Duitsland en Oostenrijk heeft de wetgever de reformatorische fase ingeperkt (ten
opzichte van wat in de civil law gebruikelijk is) door de mogelijkheid om nieuwe
feiten en bewijsmiddelen aan te voeren drastisch aan banden te leggen.

339    Wanneer als object van onderzoek in appel het vonnis wordt aangewezen, hoeft
dat dus niet noodzakelijkerwijs het afschaffen van de reformatorische taak van de
app8lrechter mee te brengen. Het verschil zit hierin, dat appellant eerst moet aantonen
dat de eerste rechter een fout heeft gemaakt, hetzij in de vaststelling van de feiten,
hetzij in de beantwoording van een rechtsvraag, hetzij in de toepassing van een        1
discretionaire bevoegdheid, die heeft geleid tot een door de apptlrechter onjuist geachte                   
beslissing of anderszins appellant in een nadelige positie heeft gebracht. Eerst wanneer
dat is vastgesteld en aldus het vermoeden van juistheid van het vonnis is doorbroken,
kan de appalrechter de geschilbeslechting zelf overnemen.

Bij de beoordeling van de vraag 6f de eerste rechter een fout heeft gemaakt, komt
het erop aan hoeveel afstand de apptlrechter neemt van de beslissingen van de eerste
rechter. Indien de appelrechter alle beslissingen van de eerste rechter zonder enige
terughoudendheid toetst op een wijze alsof hij de beslissing zelf zou moeten nemen,
maakt het in feite niet veel verschil of het vonnis dan wel de vordering als onderzoeks-
object wordt gezien. Zodra de bestreden beslissing ook maar enigszins afwijkt van
hetgeen de apI*lrechter in dezelfde situatie zelf zou hebben beslist, zal de daartegen
gerichte klacht gegrond zijn en komt de zaak voor te liggen aan de appllrechter voor
een nieuwe, vervangende beslissing. Wanneer de appalrechter evenwel meer terughou-
dendheid betracht bij zijn beoordeling en de eerste rechter een zekere speelruimte
laat, ligt de drempel voor appellant hoger. Hij moet dan aantonen dat de eerste rechter
niet alleen een beslissing heeft genomen die de apptlrechter in die situatie niet zou
hebben genomen, maar hij moet aantonen dat de rechter a quo een beslissing heeft



Hoofilstuk 6 263

genomen die hetzij juridisch onhoudbaar is dan weI een beslissing die, alle omstandig-
heden in aanmerking genomen, de grenzen van het redelijke heeft overschreden.

Kortom. een beslissing die hij in de gegeven omstandigheden niet had mogen ne-
men."' Daarbij speelt vanzel fsprekend de aard van de bestreden beslissing een grote
rol. Rechtsbeslissingen zijn te allen tijde aan een volledige toetsing onderworpen. Ter
zake van beslissingen met een meer beleidsmatige inhoud kan dat genuanceerder
liggen. Voor beslissingen ten aanzien van de vaststelling van de feiten zijn verschillen-
de opties mogelijk. De wijze van toetsing van de rechterlijke oordelen houdt in
belangrijke mate verband met de functies die aan het app81 worden toegekend en hier
treden wederom de verschillen tussen common law en civil law aan het licht. Hierover

kom ik in § 6.6 te spreken.

6.5     De inrichting van de reformatorische fase

6.5.1 Het ilts novoruin

340  Wanneer de app8lrechter na de vernietiging van het gewraakte vonnis de
procedure overneemt en zelf een vervangend oordeel geeft over de toewijsbaarheid
van de vordering, ligt het voor de hand dat hij dan ook dezelfde werkwijze volgt als
de eerste rechter en daadwerkelijk als feitenrechter oordeelt. Het verbaast dan ook
niet dat artikel 353 Rv en § 525 ZPO bepalen dat de procedure in hoger beroep wordt
gevoerd op de wijze als geregeld voor de eerste aanleg, tenzij het tegendeel is be-

paald.1' Dit impliceert dat partijen in hoger beroep nieuwe feiten kunnen aanvoeren

en nieuwe bewijsmiddelen kunnen aandragen, die de appblrechter vervolgens in zijn
beslissing moet betrekken. Het ius novorum, het recht om in appal nieuwe feiten te

P
stellen, geeft het hoger beroep zijn reformatorische karakter. - Daarmee is nog niet
gezegd hoever die bevoegdheid tot het aanbrengen van nieuwe feiten. argumenten

en bewijsmiddelen gaat. Het procesrecht kan grenzen stellen; denkbaar is dat het
verboden is stellingen te poneren (als grondslag van de vordering dan wel als verweer

daartegen) die vallen buiten de reikwijdte van de rechtsstrijd in eerste aanleg, denkbaar

is dat het verboden is de vordering te wijzigen, behoudens op ondergeschikte punten.
Denkbaar is daarentegen ook dat het partijen juist vrij staat af te wijken van hun

procesvoering in eerste aanleg, omdat die kennelijk (in ieder geval voor appellant)
niet het gewenste resultaat opleverde en het derhalve dus weI is toegestaan de vorde-
ring van een nieuwe grondslag te voorzien of zelfs een andere vordering in te stellen

(bijv. ontbinding van de overeenkomst in plaats van nakoming). Welke van deze

30   Vgl. de in nr. 168 besproken rechtspraak: 'the judge of first instance has exceeded the generous

ambit within which a reasonable disagreement is possible'
31   In een common law systeem zou een dergelijke bepaling niet voor de hand liggen. Oostenrijk kent

wel een dergelijke regeling: § 463 8ZPO. Ik roep in herinnering dat de Oostenrijkse appalrechter
na een geconstateerde foutieve feitenvaststelling geacht wordt zelf de feiten vast te stelien waarbij

het Neuerungsverbot in zoverre niet meer geldt: zie § 3.8.
32  M. Sturner 2002, p. 39.
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mogelijkheden de wetgevee' kiest. is veelal ingegeven door praktische overwegingen
en berust op een afweging van enerzijds proces-economie en doelmatigheid en ander-
zijds het streven naar juistheid en actualiteit van de uitspraak.

6.5.2   De erfenis ran het verleden

341   Bij het hiervoor gemaakt onderscheid tussen vonnis- en vorderingsmodel en
het verschil tussen een cassatorisch en een reformatorisch app81 moet bedacht worden
dat deze processtelsels niet 'ab ove' op die wijze zijn geconstrueerd. Zij zijn het
product van een historische ontwikkeling, die in de voorgaande hoofdstukken uit de
doeken is gedaan.

De omstandigheid dat het apptl in de common law is voortgekomen uit de vroeg-
middeleeuwse procedure waarbij rechter of jury persoonlijk aansprakelijk werden
gesteld voor een default of justice, gevolgd door de enkel op uit de stukken blijkende
fouten van de rechter gerichte writ of error, bracht mee dat in die nieuwe procedure
geen nieuwe argumenten of bezwaren mochten worden ingebracht die niet ook al aan

de eerste rechter waren voorgelegd (daarvan getuigt de nog steeds gehanteerde preser-

vation rule). Dat was immers unfair tegenover die rechter. Een tweede, niet te onder-
schatten factor is die van de jury-rechtspraak, in combinatie met een strikte toepassing
van het onmiddellijkheidsbeginsel.34 De procedure was voor een belangrijk deel
mondeling, de getuigen komen ter zitting hun verhaal vertellen in aanwezigheid van
partijen. de rechter en de jury. Die verklaringen worden beoordeeld door de jury.
Anders dan bij schriftelijke stukken, gaat het bij getuigenbewijs om meer dan alleen
maar de afgelegde verklaringen sec. De algehele indruk van de getuige, de manier
waarop hij heeft verklaard, de bewoordingen die hij heeft gebruikt. zelfs de manier
waarop hij is verschenen en zich heeft gedragen, kunnen van belang zijn bij de
waardering. Dit wordt zowel in Engeland als in de Verenigde Staten voortdurend
benadrukt. Al deze aspecten kan de apptlrechter niet meenemen in zijn beoordeling
van het bewijsmateriaal in zijn geheel.

Daarbij komt dat, wanneer in eerste aanleg de feiten zijn beoordeeld door een
jury, het voor de hand ligt dat daartegen in beginsel geen appal open staat. De jury
immers vertegenwoordigt het volk en het volk is het hoogste gezag in een democra-

1Stie.  Met name in de Verenigde Staten heeft de (federale) wetgever voorzieningen
getroffen die beogen te waarborgen dat jury-uitspraken zijn omgeven met een waas
van onaantastbaarheid.

33  Dan wei de hoogste nationale rechter. indien de wetgever geen duidelijke keuze heeft gemaakt.
34     'The real explanation  of the persistence with which the scope of judicial review in common law

actions was confined to the identification of errors. is undoubtedly to be found in the institution
of trial  by jury': E.R. Sunderland   1930,  p. 486. 'Judicial review' betekent hier: hoger beroep.  Zie
ook nr. 134.

35    Ik  merk op dat  de oude writ of anaint tegen leden  van  de jury gangbaar was  in een periode dat
de jury oordeelde uit eigen wetenschap (meer als getuigen dus) en niet als rechter die de waarde
van de verschillende. door partijen gepresenteerde bewijsmiddelen diende af te wegen. Toen de jury
evolueerde  in een jury moderne stijl werd dan ook gebroken  met de  writ of anaint.
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Ten slotte moet ook worden gewezen op de verschillen in inrichting van de eerste
aanleg. In het anglo-amerikaanse systeem bestaat die uit twee fasen: de pre-trial en
de trial. Met name in de pre-trial fase hebben partijen uitgebreide mogelijkheden de

36feiten op tafel te krijgen door middel van discovery of disclosure. Het partijdebat
tijdens de zitting met het verhoor van getuigen en met name de cross-examination,
geeft partijen de mogelijkheid om op eigen kracht de waarheid boven tafel krijgen.
Er is dan ook geen aanleiding voor ruime herstelmogelijkheden in appel. Men heeft
immers alle kansen gehad.

342 In continentaal Europa daarentegen heeft de jury, in ieder geval in civiele zaken,
nooit vaste  voet  aan de grond gekregen.'» De procedure heeft  door de invloed  van
het romano-canonieke procesrecht (in ieder geval in de periode waarin de basis werd

gelegd voor het huidige procesrecht) een vdrgaand schriftelijk karakter gehad." Ik
verwijs naar het systeem van getuigenverhoren in het canonieke proces, waarbij de
vragen schriftelijk werden opgegeven door partijen, getuigen vaak in afwezigheid van
partijen werden gehoord (soms door een andere rechter dan die. welke het vonnis

wees) en het schriftelijk verslag van de getuigenverklaringen ter kennis van partijen
(en de rechter) werd gebracht:, Dat schriftelijke karakter brengt mee dat de appal-

rechter niet in een slechtere positie verkeert dan de eerste rechter bij de waardering
van het bewijsmateriaal en dat er ook geen beletsel is om in apptl nieuwe getuigen
te horen en aanvullend bewijsmateriaal te ontvangen.41 Bovendien was de romano-
canonieke procedure sterk gericht op de materiele waarheidsvinding onder leiding
van een bedrijvige en sturende rechter als dominus litis. Partijen hebben daarmee een

minder vergaande invloed op de gang van zaken tijdens de procedure, en ook dat

brengt mee dat er meer behoefte is aan de mogelijkheid om in app81 de proceskoers
te verleggen en nieuwe argumenten en bewijsmiddelen naar voren te brengen.

Hoewel ook in continentaal Europa de wortels van het appel liggen in de procedure
tegen de rechter persoonlijk Cordet sclielden), heeft dit hier een ander vervolg gekregen
dan in Engeland. Naar aanleiding van klachten van burgers tegen corrupte of bevoor-

36    Ook het verschijnsel van de pre-trial discoven· is een gevolg van hetjury-element in de rechtspraak.

aldus Jolowicz (Jolowicz 1988 p. 7 ev). Omdat de trial een single continuous event is waar in
beginsel in Edn zitting (die zich natuurlijk weI over meerdere dagen kan uitstrekken) de volledige
bewijslevering ten overstaan van de jury plaats vindt. waren partijen genoopt reeds vddr de zitting
het bewijsmateriaal te verzamelen.

37 Bijv. WEISGRAM V. MARLEY C(). 528 U.S. 440 (2000) (zie nr. 214) waar appellant geen mogelijkheid
meer kreeg aanvullend bewijs te leveren toen de Court of Appeals, anders dan de jury in eerste

aanleg, de verklaringen van zijn deskundigen van de hand wees.
38    Vgl. dat andere Engelse systeem. de equity-procedure. waarin evenmin een jury werd gebruikt. en

waarbij het apI)21 weI een nieuwe behandeling behelsde.
39   In de middeleeuwen was de procedure voor de plaatselijke ordinaris-gerechten weliswaar lange tijd

mondeling, maar uiteindelijk werd die procesvorm verdrongen door het proces bij geschrift. Ik verwijs
naar §  5.4.1  waar is vermeld dat de gerechten in de Vlaamse handelssteden in de vijftiende eeuw

veelvuldig overschakelden naar de schriftelijke vorm. hoofdzakelijk om politieke redenen.

40  Zie § 5.3.
41     In gelijke zin M. Shapiro  1981, p. 38 en M. Shapiro  1980. p. 646-647.



166 :„12„uite ,·an ae recnisrerge,i)Kitig

oordeelde en. later ook. onjuiste rechterlijke uitspraken ging op het vasteland de koning
ertoe over de handelwijze van deze rechters zelf te beoordelen en vandaar was het
een kleine stap op weg naar een beoordeling van hun vonnissen. Op deze wijze trok
hij de apptirechtsmacht aan zich, die later werd toevertrouwd aan de soevereine
appelcolleges. In Engeland werd de bemoeienis van het centrale gezag met de rechts-
bedeling gekanaliseerd in een apart systeem van equity, los van de common law. Er
was dus ook geen sprake van door de koning ingestelde en gecontroleerde hogere
rechtscolleges; de diverse common law colleges controleerden elkaars uitspraken.

343   Het ius novorum. de vraag of partijen in appal nieuwe feiten en bewijsmiddelen
kunnen aandragen. ligt aan de wortel van het onderscheid tussen de review-procedure
in de common law en het appel in de civil law. Hiermee hangt ook samen het verschil
in functies die aan dit rechtsmiddel43 worden toegeschreven in common law respectie-
velijk civil law: rechtseenheid en rechtsontwikkeling (hoofdzakelijk publiek belang)
dan wei rechtsbescherming voor de procespartijen (hoofdzakelijk privaat belang).
waarover de volgende paragraaf gaat.

6.6     De doelstellingen van het hoger beroep

344 Een vraag die in de voorgaande hoofdstukken nog niet uitdrukkelijk aan de
orde is geweest (maar wei op de achtergrond voortdurend aanwezig was) betreft de
vraag naar de maatschappelijke functie van het hoger beroep. Die functies zijn zeer
divers: soms overlappend. soms aanvullend, soms tegenstrijdig. 43

6.6.1      De  publieke functies  van  het hoger beroep

345 Appdlcolleges hebben van oudsher een politiek-bestuurlijke functie. Nauw
verwant daarmee zun de publieke functies die tegenwoordig aan het hoger beroep
worden toegekend. Edn daarvan is het verzekeren van eenheid in de toepassing van
het recht. In ieder systeem waar in eerste aanleg wordt recht gesproken in meerdere
colleges, is dit noodzakelijk om te voorkomen dat tegenstrijdige uitspraken de samen-
leving in verwarring brengen over de juiste uitleg en toepassing van het geldende
recht. Een ander aspect van de publieke functie is het bevorderen van de rechtsontwik-
keling en de rechtsvorming. Dit geldt bij uitstek voor de common law, hetgeen
uiteraard in belangrijke mate samenhangt met het gegeven dat dit rechtssysteem niet

42 Strikt genomen zou het zuiverder zijn over dil anglo-amerikaanse rechtsmiddel niet te spreken als
appti maar als revieiv. maar nu deze term ingeburgerd is en de Engelsen en Amerikanen zelf ook
over appeal spreken. sluit ik me daarbij aan. Zie overigens over het gevaar van het al te klakkeloos

overnemen van deze termen (alsmede cassation' en 'revision') uit een buitenlands systeem: S.M.F.
Geeroms 2002.

43   In deze paragraaf richt ik mij op een vergelijking tussen het appelrecht in common law en civil
law in een zuivere vorm. De nuances die in de praktijk aan het licht treden. komen aan de orde
in § 6.7.
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door wetgeving is tot stand gekomen, maar in de rechtspraak. Binnen de rechterlijke
organisatie van een anglo-amerikaans systeem ligt deze rechtsvormende taak in handen

van de app8lrechter.44 Dit geldt primair voor de final appellate courts als de House
of Lords en de Supreme Court, die zelf kunnen bepalen welke zaken zij in behandeling
nemen (en per jaar ook slechts enkele tientallen zaken behandelen), maar in de
dagelijkse praktijk komt ook aan de intennediate appellate courts als de Engelse Court
of Appeal en de Amerikaanse Courts of Appeals een belangrijke rol toe bij de rechts-

vorming. juist omdat de hoogste rechtscolleges slechts in een zeer beperkt aantal zaken

uitspraak doen.
43

346 Deze bijzondere taak van de appelrechtspraak in het anglo-amerikaanse recht

sluit aan bij de inrichting van de rechtsgang. Er is een duidelijk onderscheid tussen
taak en bevoegdheden van de rechter in eerste aanleg en die in hoger beroep.4" De
eerste aanleg is met name gericht op het vaststellen en ordenen van de feiten en
vervolgens het toepassen van het recht op die vastgestelde feiten, kortom het afdoen
van zaken. Daarbij is er niet altijd gelegenheid de juridische aspecten van een zaak
geheel uit te diepen, zeker wanneer onbekend juridisch terrein wordt betreden. Dat

is nu juist weI de taak van de app8lrechter, die zich volgens een deel van de (met
name oudere) literatuur ook met name daarop moet richten en vooral oog moet hebben
voor de meer algemene, publieke belangen zoals rechtseenheid en rechtsontwikkeling
en niet zozeer de individuele gerechtigheid.47 Deze is daarvoor ook beter geequipeerd.
nu de appblcolleges meervoudig oordelen en meer tijd hebben voor juridische bezin-

ning. Lagere rechters zijn dan ook verplicht zich te conformeren aan de rechtsvorming
door de hogere rechters (stark decisis-doctrine).4 Voor de vervulling van deze taak
is het niet van belang of de feiten juist en volledig zijn vastgesteld. Ook op basis van
een gebrekkig vastgesteld feitencomplex kunnen immers belangrijke rechtsvragen
worden beantwoord. Dat dit voor de procespartijen niet altijd even bevredigend is.
staat daaraan niet in de  weg: 'the 'review'... serves primarily the 'public interest'

44  In principe mag in de Verenigde Staten een lagere rechter niet afwijken van een eerdere door de

hogere rechter gegeven uitspraak: alleen de hoogste api>elrechter mag nieuwe precedenten scheppen.
Zie bijv. STATE Oil. P. KHAN, 522 U.S. 3, p. 14, tweede en derde alinea, waar de Court of Appeals
wordt geprezen omdat het een eerdere uitspraak van de Supreme Court contre coeur is gevolgd.

en de Supreme Court vervolgens zelf omgaat, zoals de Court of Appeals eigenlijk had willen doen.
In de praktijk is dan ook te zien hoe rechters zich in allerlei bochten wringen om te beargumenteren

dat juist  deze  zaak op essentiele punten afwijkt  van  het  oude  precedent  ('distinguish' in jargon).
Zie nader L. Alexander 1989-1990. Zie ook K. Teuben 2005, hfd. 7 met verdere verwijzingen.

45     R.J.   Lipkin  2001. Dat maakt  ook de ideologische of politieke achtergronden van api)elrechters
relevant, hetgeen vooral in de Verenigde Staten speelt. Zie bijv. C.R. Sunstein e.a. 2004. voor een
onderzoek naar het 'stemgedrag' van rechters met een Democratische of Republikeinse achtergrond
op het terrein van enkele maatschappelijk controversiele vraagstukken. Zij concluderen dat deze

achtergrond inderdaad een rol speeIt. Dat is ook de reden dat benoemingen van rechters in api)8lcolle-
ges soms controversieel zijn en onderwerp van verhit politiek debat.

46  In gelijke zin M. Sturner 2002. p. 180 ev.
47  Bijv. C.A. Wright 1957. p. 779 en J.F. Nangle 1981-1982.
48  E.H. Caminker 1993-1994. Waarom lagere rechters dat meestal ook daadwerkelijk doen, wordt

besproken in D.E. Klein & R.J. Hume 2003. Zie ook S.B. Haire e.a. 2003.
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in upholding and protecting the legal order itself.49 Hoe minder 'deference' een
appticollege heeft" voor beslissingen van de eerste rechter (en hoe sneller hij dus
diens beslissing substitueert door een eigen beslissing). hoe groter de aanzuigende
werking van het apptl zal zijn. De appalrechter moet het dus niet altijd beter willen
weten. Hij moet, hoe ruim de wettelijke bevoegdheden ook mogen zijn, van die
bevoegheden in de praktijk spaarzaam gebruik maken. al is het maar om zichzelf te
beschermen tegen een vloedgolf van appellanten die het gewoon nog eens willen
proberen." Het verlofstelsel is daarvoor uiteraard bij uitstek een geschikt instrument.
maar ook de - al dan niet zelf opgelegde - beperkingen ten aanzien van het toelaten
van nieuw bewijsmateriaal. herwaardering van feiten etc. spelen een rol.

347   Wanneer deze publieke doelstellingen op de voorgrond staan. is het eigenlijk
merkwaardig dat deze worden verbonden aan een rechtsmiddel dat ter vrije beschikking
van partijen staat. Het zijn immers partijen en niemand anders die bepalen of een
rechtsmiddel wordt ingesteld tegen een in hun zaak gewezen vonnis." De rechter
is echter een overheidsdienaar met publiek gezag en overheidsmacht. In zekere zin
kan gezegd worden dat de Staat er belang bij heeft dat de door hem aangestelde
rechters de door hem uitgevaardigde wetgeving correct toepassen. In verband met
de geldende machtenscheiding en de grondwettelijk en verdragsrechtelijk noodzakelijke
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, kan die controle echter alleen worden
uitgeoefend door colleges die zelf ook aan deze waarborgen van onafhankelijkheid
en onpartijdigheid voldoen. kortom colleges die zelf tot de rechterlijke macht behoren.
in dit verband spreekt Gilles dan ook van 'Intrakontrolle der Dritten Gewalt:53 Voor
het publieke karakter van de rechtspleging en het toezicht daarop in de communistische
landen verwijs ik naar nr. 008. Bij ons is het buitengewone rechtsmiddel van cassatie
in het belang der wet een exponent van het belang van de Staat bij een correcte rechts-
pleging.,4 Hier worden de particuliere belangen echter beschermd door de bepaling
dat de beslissing op het rechtsmiddel geen nadeel toebrengt aan de door partijen bij
de bestreden uitspraak verkregen rechten.

348 De aldus tot stand gebrachte taakverdeling tussen eerste en tweede aanleg en

de beperkingen die de apptlrechter heeft bij het vaststellen van de feiten, levert
evenwel problemen op indien de relevante feiten na de uitspraak wijzigen of indien

49  J.A. Jolowicz 1986. p. 619-620.
50  'Deference' laat zich lastig vertalen: zich voegen naar de beslissing van de eerste rechter. een

beslissing overlaten aan de eerste rechter. tenzij de beslissing echt fout is.
51    R. Nobles & D. Schiff 2002.  Vgl. de rechtspraak vermeld in nrs.  171,  178, 212.
52 Hetzelfde geldt voor de cassatie of revisie in de civil law landen. Vgl. Jolowicz  1988, p.  1 1, die

verwijst  naar de Italiaanse processualist Calamandrei: 'The state has found it convenient  to  make
use of the private initiative of the party to put it to the service of the general interest'. Zie ook Asser/
Vranken 2005, nrs. 10 en 76.

53    P. Gilles  1977, p. 158. Vergelijk ook de uitspraak van het EHRM in VAN DER HURK/NEDERLAND
(§  2.5.1 )  waarin is beslist  dat de uitspraak  van een onafhankelijke rechter niet onder toezicht  van
het bestuur mag staan.

54   W.H.B. den Hartog Jager 1994, m.n. hoofdstuk 5. deel E.
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na de uitspraak feiten bekend worden of bewijsmiddelen beschikbaar komen die, waren

zij in de procedure ingebracht. van invloed zouden - kunnen - zijn geweest op de
uitspraak.

6.6.2    De private functies vaii het hoger beroep

349    In de civil law is er geen principieel verschil tussen de eerste en tweede aanleg:

zij vormen 'slechts' verschillende fasen in Edn rechtsgang en hebben hetzelfde doel,
waarbij de werkwijze van de apptlrechter niet noemenswaardig verschilt met die van
de eerste rechter. Het debat dat partijen in eerste aanleg hebben gevoerd, wordt
in apptl voortgezet. waarbij zij zich in de meeste civil law stelsels mogen bedienen
van nieuwe argumenten. feiten en bewijsmiddelen. Het gaat immers niet in de eerste

plaats om de bestrijding van het vonnis, maar om de toewijsbaarheid van de vordering.
Het ilts novoru,n is een essentieel kenmerk van het civil law apptlrecht 'pur sang'.
Dat is het gevolg van de opvatting dat het hoger beroep primair in het teken staat
van de rechtsbescherming voor partijen, een privaat belang.56 De publieke functies
van rechtseenheid en rechtsontwikkeling liggen in de handen van de cassatie- of
revisierechter, de rechter aan de top van de piramide. De tweedeling die in de common
law ligt bij de eerste en tweede aanleg, ligt in de civil law bij de tweede en derde

aanleg. Waar in de common law wordt gesteld dat de appetrechter zich niet moet bezig
houden met de feiten, zodat hij ruimte heeft voor de rechtsontwikkeling, geldt dit
argument in de civil law juist voor de cassatie- en revisierechter.57 Dit neemt echter

niet weg dat de apptlrechter daarbij fungeert als 'voorportaal' van de cassatie- of
revisierechter.2 Wanneer de appblrechter besluit een nieuwe weg in te slaan en kiest
voor een tot dusverre ongekende oplossing van een rechtsvraag, spelen daarbij soms
andere feiten een rol dan die welke nodig zouden zijn voor het volgen van het geijkte
pad. In zoverre heeft Prutting wel een beetje gelijk.

Dat aspect van Verfahrensfortsetzung neemt evenwel niet weg dat in app81 het
vonnis van de eerste rechter een gegeven is waarmee partijen dn de api)elrechter
rekening moeten houden. Appellant moet nu niet alleen zijn wederpartij bestrijden,
maar hij moet zich ook keren tegen het vonnis, voorzover hij daarbij in het ongelijk
is gesteld. De rechter mengt zich als het ware in het processuele debat. Dat leidt tot
de paradoxale situatie dat de apptlrechter de vordering beoordeelt, maar appellant
grieven richt tegen het vonnis. Eigenlijk is het grievenstelsel daarmee een vreemde

55  Bijv. W.J. Habscheid 1974 in zijn recensie van het meervermelde boek van Gilles. die apptl en
revisie ziet als ProzeBfortsezzlingsantrage binnen Edn ononderbroken procedure.

56    Zie ook §  2.6 waar ik heb betoogd dat de functie van het hoger beroep ook erin is gelegen verzuimen
in eerste aanleg te herstellen zodat de rechtsgang per saldo voldoet aan de eisen van art. 6 EVRM.

57   Zie ook het jaarverslag van de Hoge Raad 2003-2004: HR 2005, p. 8.
58  H.J. Snijders 1987. p. 55; Hoge Raad 2005, p. 8. Priitting grijpt dit argument aan om te betogen

dat juist daarom de appetrechter de gelegenheid moel hebben de uitspraak te voorzien van een stevige
en correcte feitelijke basis. Zijn bevoegdheden op dat gebied mogen dan ook niet (te veel) worden
ingeperkt (H. Prutting  2000 a.  p.  115}. Een argument  dat op -ic/ize(f niet overtuigt: in Engeland
is immers een compleet rechtssysteem totstandgekomen zonder een volledige feitentoetsing in appel
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eend in de civil law-bijt. De eis van het formuleren van bezwaren tegen het vonnis
vloeit niet zozeer voort uit de aard van de procedure, zoals in de common law met
zijnfinality-beginsel, maar wordt ingegeven door praktische argumenten: procesecono-
mie, efficiency en partijautonomie.

S9

6.7     De praktische uitwerking van de verschillen

350   Aldus zijn common law en civil law in zuivere vorm tegenover elkaar gesteld:
de common law met een beperkte review-mogelijkheid in hoger beroep, de civil law
met een meer uitgebreide de novo behandeling van de zaak. We hebben evenwel ook

gezien dat in de moderne praktijk deze systemen aanzienlijk zijn verwaterd (§ 6.4).
Zo kan niet langer worden volgehouden dat de Engelse of Amerikaanse apptlrech-

ter zich niet bemoeit met de feiten. De (wettelijke ofjurisprudentiele) drempel voor
de appelrechter om feitelijke vaststellingen aan te tasten. of die nu afkomstig zijn van
de jury of van de rechter. is aan erosie onderhevig. De apI)8lrechter oefent sinds enkele
decennia een steeds verdergaand toezicht uit op de gang van zaken in eerste aanleg
en stelt in een toenemend aantal gevallen zel f de relevante feiten vast. Shapiro verklaart
dit door het gegeven dat ook de appblrechter nu eenmaal een rechter is. Het vaststellen
en waarderen van feiten is, samen met het afwegen van tegenstrijdige belangen. Edn
van de belangrijkste onderdelen van de rechterlijke taak. I Ook app&lrechters zoeken
voortdurend aansluiting bij hun 'roots'. de basis van de rechterlijke legitimiteit,
namelijk geschilbeslechting. 'So long as appellate courts do their lawmaking under
the guise of doing substantial justice between man and man in particular cases - and
they must do this if they are to be perceived as and supported as courts - they will
keep clawing their  way back towards the facts'.6' Het toegenomen activisme  van
de appdlrechter is mede een uitvloeisel van het gegeven dat ook in de common law
de app8lrechtspraak de laatste decennia nadrukkelijker dan voorheen ten dienste staat
van de rechtsbescherming voor partilen.  Waar nog niet zo erg lang geleden de

stelling ingang vond dat appdlrechters zich in het publieke belang vooral moeten

concentreren op de juiste rechtstoepassing in eerste aanleg, rechtsontwikkeling en
rechtseenheid, wordt thans onomwonden verklaard dat partijen recht hebben op een
beoordeling van het vonnis door een andere rechter en dat ook de apI)Blrechter de

59 Hetgeen overigens voldoende rechtvaardiging is voor handhaving van dat systeem. Zie § 5.7.2.1
60  Asser/Vranken 1995 (m.n. hoofdstuk V), Asser/Vranken 2005. nr. 14
61      M.  Shapiro   1981.  p.  42
62  Er moet dan wel een onderscheid worden gemaakt tussen de intermediate appellate courts en de

final appellate court. Alleen de eerste apptlrechter houdt zich in deze werkverdeling bezig met het
corrigeren van fouten. De toegang tot de eerste appalrechter is dan ook as Of right, waar voor de
Supreme Court een verlofsysteem bestaat.  Vgl. R.S. Brown 1984-1985. die bepleit dat zaken die
nieuwe rechtsvragen oproepen meteen worden behandeld door de Supreme Court in plaats van de
Court of Appeals teneinde dubbel werk te voorkomen.
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taak heeft 'to do justice between the parties:' De regeling betreffende het appelverlof
in Engeland probeert hier het midden te zoeken: verlof wordt gegeven indien er een
redelijke kans op succes is dan wel Cook wanneer er geen redelijke kans op succes
is) er een dwingende reden is voor de appdlrechter om de zaak in behandeling te
nemen.

351 Daar staat tegenover dat in veel civil law landen met een de nove-appbl de
wetgever heeft ingegrepen en de mogelijkheid voor partijen om in appel 'opnieuw'
te beginnen, aan banden heeft gelegd. bijv. door een zeer vdrgaand verbod op nova
zoals in Oostenrijk, of een ingewikkeld systeem van preclusie-bepalingen in Duitsland,
teneinde te bevorderen dat partijen zoveel mogelijk hun stellingen en bewijsmiddelen
in eerste aanleg op tafel leggen. Ook in andere Europese landen is de herkansings-

mogelijkheid beperkt.

In Italie is het hoger beroep sinds 1990 geen volledig nieuwe instantie meer, in die zin dat daar
(ingevolge artikel 345 Codice di Procedura Civile) geen nieuwe vorderingen kunnen worden
ingediend, behoudens wanneer het betreft na het bestreden vonnis opengevallen rente of ontstane

(gevolg)schade. Een vordering is niet nieuw wanneer zij berust op hetzelfde feitensubstraat
als in eerste aanleg, niaar is gebaseerd op een andere juridische grondslag. Evenmin kunnen
nieuwe verweren en bewijsmiddelen naar voren worden gebracht, behoudens wanneer de

appdlrechter deze onmisbaar acht voor een juiste beslissing van het geschil of wanneer de
desbetreffende partij aantoont dat haar geen verwijt treft de bewijsmiddelen niet eerder in het
geding te hebben gebracht.w In Zweden is het sinds 1989 partijen in beginsel niet toegestaan
nieuwe feiten of bewijsmiddelen te produceren, behalve wanneer het aannemelijk is dat zulks
niet mogelijk was in eerste aanleg. Dit geldt niet in aangelegenheden die niet ter vrije dispositie
van partijen staan.6' Hetzelfde geldt goeddeels in Finland.66 Denemarken is ruimhartiger:
partijen kunnen nieuwe bewijsmiddelen op tafel leggen (maar riskeren dan wel een extra

kostenveroordeling). Nieuwe vorderingen en grondslagen zijn ook mogelijk, maar alleen met
toestemming van de wederpartij of met verlof van de appLIrechter. Dat laatste wordt alleen

gegeven indien er een redelijke verklaring is voor het niet aanvoeren daarvan in eerste aanleg
of indien weigering zou resulteren in een onredelijke benadeling van de betreffende partij.

(11

De Franse nouveau code de procddure civile staat niet toe nieuwe vorderingen in te stellen,
maar nieuwe - feitelijke - gronden of bewijsmiddelen voor een reeds eerder ingestelde vordering
zijn wel mogelijk." In Griekenland kan evenmin een nieuwe vordering worden ingesteld,
bestaande vorderingen kunnen wei worden onderbouwd met nieuwe feitelijke stellingen.
Voorzover deze betrekking hebben op feiten die al bestonden ten tijde van de behandeling in

63 Lord Woolf in TAYI.()R V. LAWRENCE. rov. 26 en 46 (zie § 4.14). Vgl. ook R.J. Martineau 1979-1980.
p. 169. die spreekt van een 'constant balancing between the needs of the system with the needs
of the individual litigants'

64  Jolowicz/Van Rhee. p. 215-216: De schrijvers van deze bijdrage karakteriseren het appel na de
hervorming  van 1990 eerder als een 'revisio prioris  instantiae'  dan  als  een  'norum  mdiciwn'.  Zie
ook  V.  Varano  1997,  p.  670.

65  Jolowicz/Van Rhee. p. 309. Art. 50:25 RattegAngsbalken.
66  Jolowicz/Van Rhee. p. 102.104.
67   Jolowicz/Van Rhee. p. 73. Art. 383 lid 1.
68  Jolowicz/Van Rhee. p. 127. Art 363-567 NCPC.
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eerste aanleg. is dat alleen toelaatbaar indien zij niet betwist worden of bewezen kunnen worden
door middel van geschriften dan wel indien er een rechtvaardiging bestaat voor het verzuim
in eerste aanleg Nieuwe bewijsmiddelen zijn wel toelaatbaar.(" Het Portugese procesrecht
staat in beginsel geen nieuwe vorderingen, stellingen of bewijsmiddelen toe, tenzij beide partijen
daarmee instemmen of er geen vertraging van de procedure te verwachten is."' In Nederland
moeten we het in dit opzicht doen met het begrip 'gedekt verweer'. dat zeer sporadisch wordt
toegepast. en met het elastische beginsel van de goede procesorde.

352  In de praktijk zijn beide systemen de laatste decennia dus dichter tot elkaar
gekomen. Het zicht op de uit het systeem voortvloeiende verschillen als weergegeven
in § 6.1 en § 6.2 wordt enigszins ontnomen door de praktische ontwikkelingen als
beschreven in deze paragraaf en in § 6.4: 'The distinction between trial de novo and
this  kind of appeal  on the record is often clearer in theory  than in practice'. aldus
Shapiro."

6.8 Conclusie

353  Hoe nu dit alles te waarderen? Vooropgesteld moet worden dat er niet dEn
systeem is dat superieur is aan het andere.,3 Een rechtsstelsel is het resultaat van
historische ontwikkelingen. de inrichting van de maatschappij, de daarin levende
culturele opvattingen etc. Dat geldt voor het procesrecht in nog sterkere mate dan         I
voor het materiele recht.

354    Bij het common law model springt in het oog het duidelijke onderscheid tussen
taak en bevoegdheden van de eerste aanlegrechter en de appelrechter. Het gegeven
dat in appalin beginsel geen nieuwe bewijsmiddelen kunnen worden aangevoerd en
dat de appBlrechter in beginsel geen aspecten van de zaak beoordeelt die in eerste
aanleg niet zijn aangevoerd, is de beste remedie voor een efficiente procesvoering
en een waarborg tegen een procestactiek waarbu partijen gegevens of argumenten
voor zich houden teneinde de wederpartij daarmee pas in tweede instantie te overval-
len. Ook wordt op die manier voorkomen dat een procespartij met een goed gevulde
beurs de wederpartij procedureel afmat door in appN de rechtsstrijd min of meer
opnieuw te beginnen. Dit voordeel is echter tegelijkertijd ook een nadeel. Het gegeven
dat het processuele debat zich gaandeweg ontwikkelt en dat 'werkenderwijs' de
essentiele gegevens weI op tafel komen. krijgt in de common law niet veel kans zich

69  Jolowicz/Van Rhee. p. 179.
70  Jolowicz/Van Rhee. p. 271.
71   M. Shapiro 1980, p. 646. Met 'this kind of appeal on the record' wordt bedoeld het anglo-ameri-

kaanse appel.
72   Al wordt daar in sommige landen wel eens anders over gedacht. Vgl. Lord Hoffmann (Hoffmann

1999) over de z.i. veel te vdrreikende invloed van het EVRM op het Engelse rechtsbestel. De
bedoeling was, toen Engeland zich daarbij aansloot. dat de continentale landen iets konden leren
van het superieure Engelse recht en niet andersom.
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te ontplooien." Het anglo-amerikaanse model vergt relatief veel van de procespartijen
en hun rechtshulpverleners omdat fouten in de procesvoering veelal niet kunnen
worden rechtgezet in hoger beroep. Dat is een niet te verwaarlozen bezwaar, waarvoor
in de literatuur nauwelijks aandacht bestaat. Verwonderlijk is dat wellicht niet, gezien
de historische traditie waarin de Amerikaanse en Engelse juristen zijn opgegroeid.74
Is het in alle gevallen redelijk en rechtvaardig om een partij de mogelijkheid te
ontzeggen eerder gemaakte verzuimen te herstellen? Gebrekkige rechtsbijstand resul-
teert hier in aansprakelijkheid van de advocaat wegens wanprestatie. Of een gedupeerde

partij daarmee veel geholpen is, is maar zeer de vraag. In die zin is het anglo-ameri-
kaanse model 'harder' en veeleisender dan het continentaalrechtelijke model.

355 Het civil law model met een zeer ruime herkansingsmogelijkheid kent 'van
nature' niet of nauwelijks aansporingen tot efficient procederen, waar in appal stellin-
gen en argumenten kunnen worden aangevoerd die het debat op een geheel ander

spoor brengen of die het debat ineens geheel doodslaan (bijv. een geslaagd beroep
op verjaring). Achteraf moet dan worden geconcludeerd dat de procedure in eerste
aanleg overbodig is geweest. Veel tijd is verloren gegaan en veel kosten zijn onnodig
gemaakt (zowel door procespartijen als door de overheid). Alleen door ingrijpen van
de wetgever kan de vrijheid voor procespartijen aan banden worden gelegd.

356  Uit het overzicht in § 6.7 blijkt dat geen enkel systeem in een zuivere vorm
wordt gehanteerd; overal is er sprake van checks and balances om te proberen het
geldende apI*lsysteem in evenwicht te brengen met de eisen van de praktijk. Wanneer
tijdens de loop van de appdlprocedure de omstandigheden wijzigen of wanneer nieuw
bewijsmateriaal wordt ontdekt, kan dat in de rechtsstelsels die geen of slechts een
beperkte reformatorische bevoegdheid van de apptirechter kennen, niet worden
verdisconteerd in de beslissing van de appalrechter. In die landen bestaat er weI een
voorziening om de werking van een vonnis op te heffen dan wel om een nieuw geding
aanhangig te maken dat dezelfde inzet heeft als de eerste procedure vanwege nieuw
ontdekte feiten en bewijsmiddelen. Onder rule 60 (b) FRCPA kunnen in de Verenigde
Staten partijen een verzoek doen aan de rechter om hen te ontheffen van een vonnis,
onder meer indien er sprake is van (1) vergissingen en verschoonbare onzorgvuldig-
heid, (2) nieuw ontdekt bewijsmateriaal dat, ook met de vereiste zorgvuldigheid, niet
eerder had kunnen worden gevonden, (3) fraude of ander onoirbaar gedrag aan de
zijde van de wederpartij, (4) vormverzuimen die het vonnis ongeldig maken of (6)
andere omstandigheden die deze maatregel rechtvaardigen. Indien het verzoek is
gebaseerd op 6dn van de eerste drie gronden, dient dat te worden gedaan binnen Edn

73 Daar staat tegenover dat veel feitelijk materiaal al tijdens de discovery (VS) of disclosure (Engeland)
al boven tafel kan komen. Dit heeft evenwel ook nadelen in de vorm van frontloading of costs·.
relatief veel kosten worden nog v66r aanvang van de procedure gemaakt. terwijl daar achteraf gezien
soms helemaal geen behoefte aan was.

74      'Fact-finding,  as  we are taught  from our earliest  days  in law school. is reserved for trial courts'.
aldus Benjamin  1999-2000.  p.  352.

75  Zie § 4.9 resp. § 4.13.
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jaar na het vonnis. Ook in Engeland bestaat in dergelijke omstandigheden de - buiten-
wettelijke - mogelijkheid een geding te heropenen.In Oostenrijk bestaat de mogelijk-
heid van Wiederaufnalunsklage nadat een eindvonnis is gewezen. onder meer omdat
Edn van partijen inmiddels feiten ter kennis heeft gekregen, die zouden hebben kunnen
leiden tot een gunstiger vonnis, maar daarvoor is wel vereist dat die nova verschoon-
baar niet eerder aan de orde zijn gesteld.76 Ook in deze rechtsstelsels wordt derhalve
de noodzaak onderkend van de mogelijkheid om, nadat het vonnis is gewezen. nieuwe
kennis en bewijsmiddelen daarvoor op enigerlei wijze (alsnog) in de oordeelsvorming
te betrekken. Dit is onmiskenbaar een aspect van het streven naar 'doing justice on
the merits'. hoewel wellicht ook een element van publiek belang aanwezig is door
op die wijze het vertrouwen van de rechtsgenoten in de rechtspraak te bevorderen.17

76  Zie § 3.8.

77   Dit kan bij ons ook aan de orde worden gesteld in een executiegeschil: zie het mooi gemotiveerde
vonnis  van  de  Vzgr.  Rb ' s-Hertogenbosch 26 oktober  2004.  NJF  2004,  600.  JBPr  2005.14  m.nt.
GR Rutgers (SCHAIEDT/THLINNISSEN).



7         Het nieuwe appblrecht

357     In de voorgaande hoofdstukken heb ik een uiteenzetting gegeven over een aantal

rechtsstelsels, toegespitst op het hoger beroep, gevolgd door een theoretische analyse

van het appbl en de verschillen in toepassing in de praktijk. Thans de vraag wat dit
alles kan betekenen voor het Nederlandse appdlrecht, in het licht van de lopende
discussie over de wenselijkheid van een meer diepgravende herziening van het proces-
recht. met inbegrip van het hoger beroep.

7.1 Inleiding

358   In de inleiding heb ik de vraag opgeworpen naar de vanzelfsprekendheid van
de ruime herkansingsmogelijkheden voor partijen in de vorm van het aanvoeren van

nieuwe stellingen. We hebben gezien dat Nederland daarin een eenzame positie
inneemt, waar de meeste rechtsstelsels (waarbij ik me beperkt heb tot de common
law en civil law) die mogelijkheden niet (Verenigde Staten) of nauwelijks (Engeland
en Oostenrijk) of in beperkte vorm (Duitsland) kennen. De kernelementen in een

analyse van het hoger beroep zijn het object van onderzoek in appal (vordering of
vonnis: §  6.2) en de taak van de app lrechter (reformatorische of uitsluitend cassatori-

sche bevoegdheid: § 6.3). De herkansingsmogelijkheid of. anders gezegd, het recht

om in apptl nieuwe feiten en bewijsmiddelen aan te voeren. vormt een belangrijke

uiting van de keuze die wordt gemaakt.
Het Nederlandse appal is gebaseerd op het vorderingsmodel en heeft een sterk

reformatorisch karakter. Indien de grieven van appellant daarvoor ruimte scheppen.

kan de app8lrechter zich geheel wijden aan het onderzoeken van de stellingen van
partijen inzake de toewijsbaarheid van de vordering en volledig voorbijgaan aan het
vonnis. De uitkomst van dat onderzoek bepaalt dan de toewijsbaarheid van de vorde-

ring en 'en passant' ook het lot van het vonnis. Op die wijze is het hoger beroep een
kwestie van nieuwe ronde. nieuwe kansen. Dit doet evenwel afbreuk aan het gezag
van de uitspraak van de eerste rechter en het bevordert ondoelmatig procederen. De
vraag is derhalve hoe daaraan op de bij de Nederlandse verhoudingen best passende

wijze tegemoet kan worden gekomen.
In de conclusie van hoofdstuk 6 heb ik betoogd dat de common law een ingebouwd

mechanisme heeft om efficient procederen te bevorderen in die zin dat partijen

gedwongen worden hun stellingen en bewijsmiddelen in eerste aanleg aan te voeren

omdat er geen herkansing is. Voor Oostenrijk geldt min of meer hetzelfde, zij het
dat hier dat mechanisme niet voortvloeit uit het systeem. maar is aangebracht door
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de wetgever. De common law is, in vergelijking met de civil law. een 'eigen-aardig''
rechtsstelsel dat soms een andere manier van denken vergt en is gebaseerd op andere
uitgangspunten dan die welke wij als vanzelfsprekend aannemen. Het is niet gemakke-
lijk elementen daaruit over te planten naar het Nederlandse systeem. Het hoger beroep
en de eerste aanleg vormen immers communicerende vaten; veranderingen in Edn
instantie werken door in het procesrecht als geheel. Overname van een common law
apptlsysteem is niet goed mogelijk zonder een gehele herziening van het procesrecht
voor de eerste aanleg naar common law model, waaronder dan ook de 'vergeten'
preprocessuele fase, en het lijkt niet zinvol daarop in te zetten. Waar we ons wel aan
kunnen spiegelen, is de duidelijke taakafbakening die bestaat tussen de eerste aanleg
en het hoger beroep. lets daarvan zou duidelijker zichtbaar moeten zijn in ons proces-
recht.

359    In § 6.1.1 heb ik erop gewezen dat een vonnis vermoed wordt juist en rechtmatig
te zijn, totdat het tegendeel wordt aangetoond in een bij de wet voorziene rechtsmiddel-
procedure. Dat rechtsmiddel dient dan ook primair gericht te zijn op een controle van
die juistheid en rechtmatigheid. Eerst wanneer vast staat dat het vonnis of de rechts-
gang behept is met gebreken, kan de app8lrechter de beslechting van de rechtsstrijd
overnemen indien de omstandigheden van het geval daartoe nopen. Dat leidt ertoe
dat in eerste instantie niet langer de initiele vordering, maar het bestreden vonnis
centraal dient te staan.2 Het Nederlandse appelrecht zou dan uitgaan van het vonnis-
model en niet meer van het vorderingsmodel. Er dient dan ook een sterkere nadruk
te worden gelegd op het controleaspect en minder op het herkansingsaspect. Dat zou
overigens niet betekenen dat het reformatorische karakter van ons appalrecht komt
te vervallen. Een en ander is niet onverbrekelijk met elkaar verbonden. zoals ik in
§ 6.4 heb betoogd. Deze wijziging zou enige belangrijke consequenties hebben,
waarmee deels de in nr. 282 weergegeven spanningsvelden van ons huidige appalrecht
worden ingetoomd en - hopelijk - het api)*lrecht iets inzichtelijker en eenvoudiger
hanteerbaar wordt:

-   de mogelijkheid om nieuwe stellingen. feiten en bewijsmiddelen aan te voeren
wordt aan banden gelegd (§ 7.2);

-   de devolutieve werking wordt enigszins teruggedrongen (§ 7.3);
-   de reformatorische fase wordt in een aantal gevallen beperkt (§ 7.4);
-   het toepassingsgebied van artikel 25 Rv wordt verruimd (§ 7.5);
-   de term 'grief wordt anders gedefinieerd (§ 7.6).

Ik zal dit hierna nader uitwerken. In het voetspoor daarvan zal ik ook enkele andere

onderwerpen aanstippen die van belang kunnen zijn voor het verder denken over een
nieuw appMprocesrecht. In § 7.7 komt het probleem van de huidige rechtsmiddelverbo-
den aan de orde en in § 7.8 zal ik enkele opmerkingen maken over veranderingen

1 Uitsluitend in positieve zin bedoeld. vandaar het streepje.
2    In gelijke zin J.B.M. Vranken e.a. 2003.
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in de procesgang in apptl. In § 7.9 zal ik mogelijke sancties op onwenselijk te achten

procesgedrag bespreken, waarna in § 7.10 een afsluiting volgt.

7.2     De herkansingsfunctie van het appa

7.2.1 Waaro,n herkansing?

360    Op het eerste gezicht lijkt het voor de waarheidsvinding in de procedure verkies-

lijk dat partijen zo veel mogelijk en zo lang mogelijk de vrijheid hebben zo ongebrei-
deld mogelijk hun stellingen aan te passen, nieuwe feiten te stellen en bewijsmiddelen
aan te voeren. Het gegeven dat het processuele debat evolueert in de loop van de
procedure (le droit accroit en plaidant) vergt ook dat er mogelijkheden zijn te reageren

op stellingen van de wederpartij en in een latere fase nog feiten en bewijsmiddelen
bij te brengen die aanvankelijk van minder belang leken te zijn. Het verloop van het
processuele debat tussen partijen onderling en tussen partijen en de rechter kan ertoe
leiden dat partijen regelmatig hun eigen positie moeten heroverwegen en bijstellen.
Hoe belangrijk de waarheidsvinding echter ook is, er spelen ook andere aspecten een
rol. Geen enkel belang in de procedure heeft absolute gelding en voorrang boven
andere belangen. Zo is daar het belang dat wordt uitgedrukt in het adagium titisfiniri
oporter. een procedure kan niet eeuwig doorgaan, maar moet ooit tot een einde komen.
Gerechtelijke geschilbeslechting is immers ooit ontstaan om eigenrichting te voorkomen
en daardoor de rechtsvrede te handhaven c.q. te herstellen teneinde het maatschappelijk
en economisch verkeer niet te belasten met eeuwig durende geschillen. Dan is er het

beginsel van equalityofarms.De economisch sterkere partij kan, door een procedure
eindeloos te rekken en met steeds maar nieuwe argumenten en bewijsmiddelen te
komen, de wederpartij murw procederen totdat deze uiteindelijk de handdoek in de

ring moet gooien omdat hij de middelen niet heeft de strijd voort te zetten. Ten slotte
is er, ook niet te verwaarlozen, de noodzaak voor efficient en doelmatig procederen.
Procederen legt beslag op middelen die van overheidswege ter beschikking worden

gesteld. Dat gebeurt weliswaar niet kosteloos, maar het griffierecht zal nooit een
volledige compensatie kunnen vormen voor de kosten die de inzet van rechters,

griffiers en griffiepersoneel en de bijbehorende infrastructuur meebrengen.1 Telkens
opnieuw moet gezocht worden naar een evenwicht tussen belangen en beginselen die

niet altijd met elkaar sporen, soms zelfs met elkaar in strijd zijn. Dat evenwicht lijkt
in de hedendaagse Nederlandse (apptl)praktijk verloren te zijn gegaan. Het huidige
procesrecht biedt te weinig instrumenten om partijen daadwerkelijk aan te sporen het
geschil zoveel mogelijk in /dn instantie af te doen.

361    Edn van de kernpunten van de op 1 januari 2002 in werking getreden herziening
van het procesrecht in eerste aanleg is de verscherpte concentratieplicht voor partijen.

3     En dat is maar goed ook. anders zou procederen onbetaalbaar worden en de toegang tot de rechter
daarmee voorbehouden aan slechts een kleine groep.
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Deze verscherping bestaat hierin dat eiser en gedaagde in hun eerste processtuk zoveel
mogelijk de relevante stellingen uit de doeken doen en deze onderbouwen. Tevens
moet eiser meteen al ingaan op de - uit eerdere correspondentie bekende - standpunten
van de wederpartij. Daarnaast is het automatisme van repliek en dupliek afgeschaft
en het recht op pleidooi ingeperkt en vervangen door de comparitie na antwoord. Doel
van dat alles was te bewerkstelligen dat de geschilpunten zo snel mogelijk op tafel
komen en voorkomen dat partijen 'hun kruit droog houden'. ddn van de gedurende
vele jaren ingesleten gewoontes. ingegeven door de vrees de wederpartij munitie te
verschaffen voor haar standpunt of de bewijslast naar zich toe te trekken. Door partijen
de zekerheid te ontnemen hun stellingen in een latere fase nog te kunnen uitbreiden
en adstrueren zou deze tactiek moeten worden ondergraven. Een proceshouding die
onvoldoende rekening houdt met dit concentratiebeginsel en deze substantieringsplicht
Cook het in artikel 21 Rv opgenomen waarheidsbeginsel speelt in dit verband een rol)
kan getroffen worden door rechterlijke sancties als verzwaring van de bewijslast voor
de nalatige partij. het opleggen van extra proceskosten en, in uitzonderlijke situaties.
het buiten beschouwing laten van nieuwe feiten of stellingen.4

Dat roept de vraag op hoe een en ander zich verhoudt tot de tweede aanleg als
tweede feitelijke instantie waar partijen nieuwe (feitelijke en juridische) stellingen
kunnen innemen en nieuwe bewijsmiddelen kunnen presenteren en de app8lrechter
gehouden is een nieuwe beslissing te geven over de toewijsbaarheid van de vordering,
met inachtneming van alles wat partijen in appdl hebben aangevoerd. Onder anderen
Vranken heeft betoogd dat de gevolgen van de substantieringsplicht moeten worden
'doorgerekend' naar het hoger beroep.' Verhoogde efficiency in eerste aanleg zou
voor een deel teniet kunnen worden gedaan wanneer partijen in app81 alsnog allerlei
nieuwe stellingen kunnen aanvoeren die zij ook eerder hadden kunnen inbrengen.

zo reageerde de minister instemmend." Dit is echter weI de gangbare praktijk, gezien
de vaste rechtspraak van de Hoge Raad dat het hoger beroep niet alleen dient voor
het herstel van rechterlijke fouten. maar ook voor het herstel van verzuimen in de
procesvoering van partijen zelf. De conclusie moet zijn dat de regelingen van eerste
aanleg en hoger beroep op dit punt niet - meer - op elkaar aansluiten: waar in eerste
aanleg partijen worden aangespoord efficient te procederen door hen de zekerheid
van een tweede schriftelijke ronde en pleidooi te ontnemen, blijft de zekerheid in appa
slordigheden te kunnen herstellen gehandhaafd.7 Dat is ongerijmd.

4       Nota  n.a.v. het verslag, Kamerstukken  II,  1999-2(X)0,  26 855,  nr.  5,  pp.  25-26.  50-51  (PG  NRv.
PP. 149.289).

5   J.B.M. Vranken 1999 b, p. 1881.
6    MvA EK Kamerstukken I. 2001-2002. 26 855. nr. 16, p. 33 (PG NRv. p. 293). Dit wordt miskend

door Van den Reek, die betoogt dat de 'verantwoordingsplicht' van partijen geen gevolgen heeft
voor het hoger beroep:  W.A.J.P.  van den  Reek  1997,  p.  243.

7        Van Rossem betoogde  in  1907 al  dat het door de Wet Hartogh ingevoerde systeem, neergelegd  in
art. 141 (oud) Rv ten gevolge had moeten hebben de schrapping van art. 348 dat een nieuwe
princi *de verdediging in hoger beroep toelaat (W. van Rossem  1907.  p.  381).  In de vierde druk
uit 1972. bewerkt door Cleveringa. is deze opmerking verdwenen.
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362 Waarom wordt het normaal gevonden dat. na een - soms langdurige en intensie-

ve - procedure in eerste aanleg, waar allerlei aspecten van de zaak grondig zijn
behandeld. bewijs is geleverd en/of een deskundigenonderzoek heeft plaatsgevonden,
in hoger beroep de gedaagde partij ineens met een verjaringsverweer voor de dag
mag komen. waarmee de vordering ineens van tafel is?K Waarom is het toegestaan
zonder goede reden in eerste aanleg uitdrukkelijk af te zien van het horen van verdere
getuigen om vervolgens in hoger beroep toch weer die getuigen voor te brengen?'

Waarom is het toegestaan in eerste aanleg de vordering te baseren op een bepaald

feitencomplex en vervolgens, wanneer die feiten niet aannemelijk kunnen worden
gemaakt, het in hoger beroep te proberen met een andere. daarmee onverenigbare
voorstelling van zaken?  De historische context is toch niet veranderd na het vonnis?
De hele procedure in eerste aanleg heeft in dit soort situaties. achteraf gezien, geen
enkele zin gehad. Veel tijd, energie en geld (voor partijen en voor de overheid, niet
voor de rechtsbijstandverlener) is verloren gegaan. Dit heeft doorgaans niets te maken
met het zich gaandeweg de procedure ontwikkelende debat waarin er ruimte moet

zijn om (eventueel met nieuwe argumenten) te reageren op elkaars stellingen. Immers,

de omstandigheden die een beroep op verjaring of schending van de klachttermijn
of vernietigbaarheid van de overeenkomst rechtvaardigen zijn reeds v66r de procedure
bekend. Het heeft doorgaans ook niets te maken met onverwachte beslissingen in het
vonnis waardoor partijen zich genoopt zien hun positie te herzien. Dit is wat in de
anglosaksische wereld wordt bedoeld met de opmerking dat het niet fair is de weder-
partij te dwingen om, na een zwaar bevochten overwinning, de hele procedure nog
eens over te doen. H Bovendien vormt een dergelijke procesvoering een overmatige
en vermijdbare belasting voor het gerechtelijke apparaat. Daarnaast wordt de wederpar-
tij beroofd van de mogelijkheid om de beslissing op het nieuwe geschilpunt aan een
hogere feitenrechter voor te leggen. Alleen beroep in cassatie staat nog open en die
toetsing is anders en beperkter dan de toetsing in apptl. Bij een welhaast ongelimiteer-

de bevoegdheid voor partijen om in appel nieuwe stellingen voor de vordering of het
verweer en nieuwe bewijsmiddelen aan te voeren, dreigt het zwaartepunt van de
gedingvoering naar de tweede aanleg te verschuiven, zeker wanneer de appblrechter
vervolgens geen mogelijkheid heeft de zaak weer terug te wijzen.11 Een beperking
in de mogelijkheid om in appal nieuwe feitelijke gegevens aan te dragen is. zo volgt
uit §  6.7, in veel rechtsstelsels bekend. Een dergelijke beperking wordt ook uitdrukke-

8      Bijv. Hof Amhem 30 juli 2002. NJ 2003,546 (STEEGERs/GEMEENTE ARNHEM), Hof Leeuwarden
31 januari 1990. NJ 1991. 47 (OOSTERWOLD/DE ZCID-OC)STHOEK).

9    HR 9 maart 1990. NJ 1990. 414 (WRNAN/MR. LIEVENS 00). HR 10 september 1993, NJ 1994.
272 (DF. KRAA/MR. VAN DER BRUGGEN 00)

10  HR 1 maart 2002. NJ 2003. 355 m.nt. HJS (SCHNEIJDKitBERG/VAN OERS-CO()1.S).
11 Bijv. R.J.Martineau 1990, p. 9: Meador & Bernstein 1994. p. 56.

12  Vgl. ook de opmerking van W.D.H. Asser in zijn conclusie voor HR 22 oktober 1993. NJ 1994.
374 m.nt. HER (STAAT/G). dat er (naast exceptieve verweren) ook principale verweren zijn waarvan

men zou willen dat ze meteen en primair zouden worden gevoerd. Zie M. Storme 2004. p. 156
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lijk vermeld in de Aanbeveling van de Raad van Europa betreffende het hoger beroep
in civiele zaken. I 3

363  Alom werd en wordt de ruimhartige herkansingsfunctie van ons appalrecht
geprezen en verdedigd wanneer andere geluiden te horen zijn en voorzichtig de vraag
klinkt of deze rechtspraak wel ongewijzigd moet worden gehandhaafd.'4 Het in 2003
verschenen Interimrapport van de werkgroep Fundamentele herbezinning Nederlands
burgerlijk procesrecht heeft de kwestie in een stroomversnelling gebracht door even-
eens de vraag op te werpen of de huidige praktijk voor voortzetting vatbaar is. De
werkgroep benadrukt dat het hoger beroep een voortgezette instantie is, waarmee wordt
bedoeld dat in eerste aanleg gemaakte keuzes en verrichte handelingen doorwerken
in appel Concreter gezegd: in apI,81 kan niet, zonder dat daar een goede reden voor
is. min of meer een nieuwe procedure worden gestart. Waar partijen hun plicht
verzaken om in eerste aanleg het geschil feitelijk en juridisch zo precies mogelijk
te omlijnen en vervolgens proberen dat in appdlte herstellen, moeten zij minstgenomen
uitleggen hoe dat komt. Vervolgens, indien er geen afdoende uitleg komt. zou de
apptlrechter de bevoegdheid moeten hebben sancties te treffen, zoals het uitsluiten
van nieuwe feiten, het weigeren van een bewijsaanbod, een veroordeling in de nodeloos
gemaakte kosten." Deze stellingname houdt mede verband met de nieuwe, op samen-
werking gerichte verhouding tussen partijen en rechter, zoals die in de optiek van
de werkgroep centraal zou moeten staan in de procedure, in plaats van het bekende
strijdmodel met partijautonomie enerzijds en rechterlijke lijdelijkheid anderzijds.
Benadrukt wordt dat partijen zich niet langer mogen laten leiden door uitsluitend het
eigen belang, met verwaarlozing van het processuele belang van de wederpartij. Er
geldt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor rechter en partijen voor een efficient
verloop  van de procedure  en het bereiken  van  het  doel  van het proces.m Dit heeft
tot gemengde reacties geleid. varierend van instemming via voorzichtige terughoudend-
heid tot regelrechte afwijzing.

364 De belangrijkste kritiekpunten laten zich als volgt samenvatten. Het uitgangspunt
is dat de rechter zijn uitspraak zoveel mogelijk moet doen steunen op de werkelijke
rechtsverhouding tussen partijen. Een beperking van de mogelijkheid om in appal

13   Introduction and improvement of the functioning of appeal systems and procedures iii civil and
commercial cases.  Recommendation  No.  R  (95)  5  van  5  februari   1995  (opgenomen  als billage  in
P. Smits 1996. p. 329): 'In principle. the issues of the litigation should be defined at the level of
the first court. All possible claims. facts and evidence should be presented to the first court' (art.
2a) en

'

states should consider taking  any  or  all  of  the following measures: .. restrictions

concerning the introduction of new claims, facts or evidence in the second court unless new circum-
stances have arisen or there were other reasons specified by the internal law why they were not
introduced in the first court' Cart. 5 aanhef en onder d).

14  Voor een eerste aanzet zie Hovens 2001 a en 2001 b.
15  Asser/Groen/Vranken 2003, p. 208.
16    Asser/Groen/Vranken 2003. p. 77 ev. Zie ook Asser en Vranken in hun preadvies NVvP 1999. Ook

Greger (R. Greger 1997, p.  1080) bepleit in Duitsland een model dat meer is afgestemd op samenwer-
king in plaats  van het aloude strijdmodel.
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nieuwe feiten te stellen en bewijsmiddelen te presenteren doet afbreuk aan dat uit-
gangspunt en belemmert partijen hun materiele rechten geldend te maken. u  Daar

zit ontegenzeggelijk veel waars in. Het procesrecht is er - onder meer - op gericht
een instrument te bieden voor rechtszoekenden om hun materiele rechten te beschermen
en geldend te maken. Daartoe is het nodig dat zij voldoende gelegenheid hebben hun
standpunt uiteen te zetten en te adstrueren. Dat recht wordt hun echter niet ontnomen
door een inperking van de herkansingsfunctie. De tegenwerping dat de rechter verplicht
wordt recht doen aan de hand van een 'fictieve' of gekunstelde situatie en niet op
grond van de werkelijkheid doet enigszins merkwaardig aan in het licht van de
beperkingen die van oudsher met procederen verbonden zijn. Wanneer een partij
verzuimt haar visie op de feitelijke gang van zaken op overtuigende wijze voor het
voetlicht te brengen, of wanneer een partij eenvoudigweg niet in staat is de voor haar
gunstige feiten te bewijzen, zullen die feiten niet komen vast te staan en dus ook niet
aan het vonnis ten grondslag worden gelegd. De regel dat verjaring en gezag van
gewijsde niet ambtshalve mogen worden toegepast brengt eveneens mee dat in het
vonnis bepaalde aspecten van de werkelijkheid niet worden verdisconteerd indien wordt
verzuimd daarop een beroep te doen. Dat wordt dan weer wel aanvaard. Degenen
die bezwaar aantekenen tegen een inperking van de herkansingsmogelijkheid vanuit
een afschrikwekkend 'Hoge Raad van onderen-idee' hebben er kennelijk ook geen
probleem mee dat de appelrechter vanwege het grievenstelsel soms gebonden kan
zijn aan een onjuiste beslissing van de eerste rechter, waardoor het hele debat in het
verkeerde spoor komt, enkel en alleen omdat tegen die beslissing geen grief is
gericht. 18 De mogelijkheid dat de rechter een vonnis moet wijzen waarvan hij weet
dat het anders zou luiden als partijen anders (of: beter) hadden geprocedeerd. is dus
ook nu al alom aanwezig. Deze kritiek vormt dus op zichzelf geen doorslaggevend
argument om de huidige situatie te handhaven.

365 Een ander punt van kritiek is dat er te veel een procedure binnen de procedure
gaat ontstaan omtrent de vraag of een bepaalde stelling weI toelaatbaar is waardoor
de aandacht wordt afgeleid  van het werkelijke geschil."  Ook dat probleem  is  niet
onoverkomelijk. In de huidige situatie kan ook gesteggel ontstaan over de vraag of
een bij pleidooi gelanceerde stelling een nieuwe grief impliceert of niet, of een bepaald
verweer is gedekt of niet. Incidenten, vermeerdering van eis e.t.q. leveren ook een

17     A.  Hammerstein  2002.  p. 49;  P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt  2003  b.  p.  1711,  HR/PG 2004.

p. 8, NOvA 2004. p. 71: R.H. de Bock 2004, p. 125.
18   Zoals het geval was in de zaak HR 24 februari 1984. NJ 1984.415 m.nt. G (BARDOEUSWINKELS).

ook wel bekend als het ZEUG GEEL 113-ARREST, 66n van de besproken zaken in De Hoge Raad
van onderen waar de '

feitelijke misslag' waarop het arrest van de Hoge Raad was gegrond, het gevolg
was van de omstandigheid dat in appel geen grief was gericht tegen het oordeel van de rechtbank
dat de wetenschap van Swinkels omtrent de besmetting van zijn varkensstapel niet van belang was
(omdat zij de risicoaansprakelijkheid van artikel 1404 (oud) BW toepasselijk achtte). terwijl uit de
overwegingen van de Hoge Raad blijkt dat er sprake was van schuldaansprakelijkheid zodat die
wetenschap juist van doorslaggevend belang was. Zie hierover ook Asser/Vranken  1995,  p.  7.

19  A. Hammerstein 2003 b. p. 31: H.J. Snijders 2003, p. 1706: HR/PG 2004, p. 8, 10. RvdR 2004.
p. 11: R.H. de Bock 2004, p. 132.
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Het illetiwe appeli·echt

miniprocedure binnen de procedure op die een snelle afdoening soms in de weg staat.
om nog maar te zwijgen van een geheel nieuw feitelijk onderzoek, die het toelaten
van nieuwe grondslagen en verweren soms kan meebrengen. Een debatje over het
al dan niet toelaten van stellingen valt daarbij in het niet.

366 Daarnaast wordt ook veelvuldig het argument gebruikt dat de werkelijke
geschilpunten pas door het vonnis goed uit de verf komen.3" Ook in de Duitse litera-
tuur is dit veelvuldig te lezen.'1 Wanneer deze stelling juist zou zijn, impliceert zulks
dat de eerste rechter een vonnis heeft gewezen in een situatie dat de rechtsstrijd dus
nog niet goed uit de verf was gekomen. Betekent dat dan niet dat er het nodige schort
aan de rechtsgang in eerste aanleg? Bestaat er niet een soort communis opinio dat
een procedure erop gericht moet zijn het geschil zoveel mogelijk in ddn instantie af
te doen zodat er geen rechtsmiddel nodig is om onduidelijkheden - alsnog - tot

="klaarheid te brengen?-- Wanneer het geschil ten tijde van het wijzen van een (eind)-
vonnis nog niet voldoende helder in kaart is gebracht, lijkt het erop dat de procedure
niet goed is verlopen. Dat kan zijn oorzaak vinden in een rechterlijke foot doordat
er onvoldoende instructie heeft plaatsgevonden of een relevant bewijsaanbod ten
onrechte is gepasseerd en dat is. in het kader van de controlefunctie van het apI)81,
voldoende reden voor het instellen van hoger beroep om dat recht te zetten. De oorzaak
kan ook zijn gelegen in het feit dat patlijen onvoldoende feiten hebben gesteld, geen
bewijsaanbod hebben gedaan of ontoelaatbaar onduidelijk zijn geweest. Dan zijn we
weer terug bij het beginpunt: is het toelaatbaar dat een dergelijk verzuim alsnog wordt
hersteld (met belasting van de wederpartij die zich weI afdoende van haar proceslasten
heeft gekweten)? Zo bezien kan dit argument niet bijdragen aan een beoordeling van
de pro's en contra's met betrekking tot een (vergaande) herstelmogelijkheid. De eerste
aanleg moet in ieder geval niet worden gedegradeerd tot een 'voorpostengevecht' dat
ertoe dient de app2irechter te ontlasten van overtollig procesmateriaal doordat partijen
zich  eerst bij de lagere rechter 'inspelen'.-"

367 Een ander aspect dat hiermee samenhangt is het gegeven dat het vonnis een
verrassingsbeslissing kan bevatten of dat de rechter in de loop van de procedure
suggesties heeft gedaan, waarop een partij niet tijdig adequaat wist te reageren. In
beide gevallen is er eveneens sprake van een rechterlijke fout, nu de rechter geen

20    R. van Boneval Faure, vijfde deel 1900. p. 52; Snijders/Ynzonides/Meijer 2002. p. 50: Hugenholtz/-
Heemskerk 2002, p. 154: A. Hammerstein 2002, p. 49.

21     Bijv. L. Rosenberg  1950.  p.  23.
22     Vgl.  ook  B.  Rimmelspacher  1994.  p.  435-436.  die  betoogt  dat  de  rechter zijn Atijkldrungspflit·ht

(zie nr. 77) zo moet invullen dat partijen niet eerst in het vonnis worden gewezen op tekortkomingen
in de procesvoering. Dat moet eerder gebeuren, zodat zij die tekortkomingen zo mogelijk in dezelfde
instantie kunnen herstellen. Dat is iets wat bij ons nog veel te weinig gebeurt. Vgl. ook het gedachte-
experiment van Barendracht over het afschaffen  van  de  Hoge Raad (Barendrecht 2005). waardoor
de feitenrechter conceptuitspraken aan partijen voorlegt. Zie ook de nuancering van de buitenlandse
ervaringen: S. van Willigenburg & I.N. Tzankova 2005, p. 31.

23     In de woorden van H.J.M. Gerlings  1965, p. 65. Daartegen: Franken. die betoogt dat de eerste aanleg
juist niet als 'doorgangshuis'  moet gaan fungeren: H. Franken  1989,  p.  68.
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beslissing mag nemen waarop partijen redelijkerwijs niet bedacht konden zijn en
partijen effectief in de gelegenheid moeten worden gesteld zich over alle wezenlijke
aspecten van de zaak uit te laten, ook wanneer die niet door de wederpartij, maar
door de rechter aan de orde worden gesteld.14 Uiteraard moet er dan een mogelijkheid
bestaan in appal alsnog daarop te reageren, ook wanneer dit het aanvoeren van nieuwe

gegevens of argumenten impliceert.

368 Allerwegen wordt benadrukt dat het huidige recht al voldoende mogelijkheden
heeft om een partij die zand in de processuele machine wil gooien, de pas af te snijden.
Vanuit mijn optiek (dat het hoger beroep geen nieuwe procedure is waarin partijen
naar believen van stelling kunnen wisselen) is dat dus zeker niet het geval. Het is
opvallend dat in veel commentaren in abstracto wordt erkend dat de in eerste aanleg
verscherpte mededelings- en concentratieplichten op enige manier moeten doorwerken
in apptl omdat er anders een verschuiving van het processuele debat naar tweede
aanleg dreigt plaats te vinden.'5 maar dit vervolgens niet concreet wordt uitgewerkt.
Slechts beperkt is instemming te beluisteren met het voorstel de herkansingsmogelijk-
heden te temperen.26

7.2.2   De herkansings.functie in het nietiwe procesrecht

369   Hoe moet deze inperking van de herkansingsfunctie van het appal nu concreet

gestalte krijgen in de Nederlandse context? Een strikte toepassing van het vonnismodel
zou ertoe leiden dat in de eerste fase van de apptlprocedure, de cassatorische fase,
uitsluitend de juistheid van dat vonnis ter beoordeling staat. Appellant moet aantonen
dat de eerste rechter een fout heeft gemaakt. In dat kader is het niet toegestaan nieuwe
feiten of stellingen aan te voeren. Vervolgens, indien een grief van appellant gegrond
wordt bevonden en dus wordt geconcludeerd tot een rechterlijke fout, treedt de
reformatorische fase in. Daarin pakt de appllrechter de draad van de geschilbeslechting
weer op en handelt de zaak verder af.'1 In deze fase zou het wel mogelijk zijn nieuwe
feiten en stellingen aan te voeren.

Het is evenwel de vraag of een dergelijke strikte scheiding tussen cassatorische
en reformatorische fase praktisch en/of wenselijk is. Bovendien zou een vdrgaande
uitsluiting van nieuwe feiten en bewijsmiddelen als in Oostenrijk of in de common
law landen te rigoureus zijn en nopen tot een vergelijkbare regeling tot heropening
van de procedure in eerste aanleg ingeval een partij essentiele nieuwe bewijsmiddelen
ontdekt (Wiederaufnahmsve,fahren). Dat is niet efficient. Behoud van het reformato-
rische aspect is daarom van belang voor een appblprocedure die beantwoordt aan de

24    Bijv. HR 26 september 1997. NJ 1998.420 (B/FIT): HR 19 oktober 2001. NJ 2(*)1„ 653 (RIJPKEM,\/
KRUUFF BUNKER SERVICE). HR 21 december 2001, NJ 2004, 34 m.nt. DA (CARIBIC OVERSEAS
SAVINGS/TOWN HOUSE DEVEI.OPMENT).

25  A. Hammerstein 2003 c, p. 59 en 2003 d. p. 1713: RvdR 2004, p. 12.
26 J.M.J. Chorus 2003. p. 104: H.F. van den Haak 2003. p. 11: 1. van den Berg-Smit. p. 114; Advies

NVvR. p. 89.
27  Tenzij hij aanleiding ziet de zaak terug te wijzen naar de eerste aanleg. Zie § 7.3.2.
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eisen en verwachtingen van de praktijk. Ik kies daarom, vooral uit praktische over-
wegingen, niet voor een rigoureuze breuk met het huidige systeem. Het onderscheid
tussen de cassatorische en de reformatorische fase is weliswaar van belang voor een
goed begrip van de app2lprocedure, maar dat hoeft niet per se tot uiting te komen
in de dagelijkse praktijk.'H

370 Het verloren gegane evenwicht tussen de eerste aanleg en het hoger beroep moet
echter worden hersteld door een inperking van de herkansingsfunctie. Daarom is het
aanvoeren van nieuwe stellingen, feiten en bewijsmiddelen in app81 niet toelaatbaar,
tenzij de eisen van een goede rechtspleging zich tegen een dergelijke uitsluiting
verzetten. Deze preclusie heeft geen betrekking op feiten die zich eerst na het bestreden
vonnis hebben voorgedaan. Ook indien de desbetreffende partij een redelijke verklaring
kan geven waarom een bepaalde stelling of bewijsmiddel niet eerder is aangevoerd,
kan de appblrechter toestaan dat dit nieuwe element alsnog wordt ingebracht.

De Duitse ervaring leert dat een nauwkeurige en strakke omschrijving van de voor-
waarden waaronder nova kunnen worden toegelaten, niet werkt. Dat lokt allerlei
moeizame discussies uit of wel aan de wettelijke vereisten voor uitsluiting is voldaan.
Bovendien, en met name dit is fnuikend gebleken in de praktijk, gaat de Duitse
regeling in de regel uit van een dwingend voorgeschreven uitsluiting van tardief
aangevoerde stellingen indien aan de voorwaarden is voldaan. Er is wel een beoorde-
lingsvrijheid voor de rechter. maar geen beleidsvrijheid tot het al dan niet toepassen
daarvan en met name dat heeft geleid tot verzet en tot het beproeven van allerlei
'slinkse' wegen, soms met veel succes, om de regeling te omzeilen. Als we iets kunnen
leren van de Duitse ervaringen, is het dat het zo niet moet.

Bij de vraag of een nieuwe stelling moet worden uitgesloten, dienen uiteraard
alle concrete omstandigheden van het geval in aanmerking te warden genomen, zoals
de vraag op welk moment in het processuele debat deze stelling relevant is geworden.
Daarbij dient ook de procesvoering van de wederpartij te worden betrokken. Bedacht

29
moet worden dat het Nederlandse procesrecht niet uitgaat van de Eventualmaxime,
waarbij partijen alle stellingen en argumenten die mogelijkerwijs relevant zouden
kunnen worden, meteen dienen aan te voeren. Wanneer ter comparitie in eerste aanleg
nieuwe gegevens of argumenten op tafel komen (al dan niet op instigatie van de
rechter),"1 dienen partijen een redelijke mogelijkheid te hebben daarop adequaat te
reageren. Is dat niet het geval geweest, dan ligt het voor de hand zulks partijen in
hoger beroep niet voor de voeten te werpen. Dat er in dit voorstel sprake is van een

bevoegdheid en niet van een verplichting, geeft de app8lrechter de mogelijkheid zijn
beslissing af te stemmen op de concrete situatie zonder daarbij in een keurslijf te
worden gedwongen. In de oude Duitse regeling speelde het aspect van vertraging van
de procedure een belangrijke rol. Hoewel dit in de praktijk een factor kan zijn die

28 Met uitzondering van enkele specifieke gevallen. nader te bespreken in § 7.4.
29  Zie nr. 74.
30  Vgl. het - niet erg realistische - voorbeeld in Snijders 2004. p. 9-12. In de door hem geschetste

situatie zou er in Nederland geen apptlrechter zijn die aanvulling van het verweer zou weigeren.
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mede de toelaatbaarheid van nova bepaalt. verdient het niet de voorkeur dit als
voorwaarde op te nemen in de wettelijke regeling. Soms kan een nieuwe stelling
toelaatbaar zijn, ook al betekent het dat de appllprocedure zal worden verlengd. Ook
de aard van de zaak en het materiele (financiele) belang van de zaak kunnen een rol

spelen." Een nieuwe of aanvullende instructie in apptl zal eerder gerechtvaardigd
zijn in een zaak waar principiele belangen op het spel staan of waarin de financiele
inzet groot is, dan in een zaak waarin het enkel nog gaat om de verdeling van potten
en pannen. Wat te denken van een procedure waarin het materiele belang verdwenen

is en het alleen nog gaat om de proceskosten in eerste aanleg? Volgens bestendige
rechtspraak dient de apptlrechter ook dan zelf opnieuw te beslissen over de vordering,

terwijl  al op voorhand vaststaat  dat  zij  toch  niet meer toewijsbaar  is.'3

371      Tegengeworpen zou kunnen worden dat een dergelijke algemeen geformuleerde
regeling onzekerheid schept voor partijen. Dat is zo, maar dat is ook juist de bedoeling.
De redenering is dezelfde als die, welke ten grondslag ligt aan de afschaffing van
het automatisme van repliek en dupliek en pleidooi in eerste aanleg. Voor de verhou-
ding eerste en tweede aanleg is dat niet anders; wanneer er geen zekerheid bestaat
gebreken in de procesvoering te kunnen herstellen in appel zijn partijen verplicht tot

zorgvuldig procederen in eerste aanleg. Daarvoor is niet een verplichte uitsluiting
noodzakelijk. Het gaat om de verwachting die partijen hebben over hun mogelijkheden
tot herstel. Een ander bezwaar zou kunnen zijn dat een dergelijke algemene regeling

rechtsongelijkheid teweegbrengt. Maar als dat een voldoende zwaarwegend argument
zou zijn om een dergelijke regeling af te wijzen, zouden tal van andere open normen
en discretionaire bevoegdheden ook moeten worden geschrapt. Bij aanvaarding van
deze regeling tot uitsluiting van tardieve stellingen, kan de bepaling van artikel 348

Rv, het gedekte verweer, komen te vervallen. Daaraan is dan geen behoefte meer.
ook al prikkelt het begrip de onvoorwaardelijke aandacht tijdens doctoraalcolleges

burgerlijk procesrecht.

372 Om dezelfde reden dient ook de mogelijkheid te worden beperkt om in app81

de vordering of de grondslag daarvan te wijzigen. Volledige uitsluiting gaat te ver,
nu er soms gegronde redenen kunnen zijn niet alleen stellingen, maar ook de vordering
aan te passen aan gewijzigde omstandigheden." Voorwaarde is wei dat de rechtsstrijd
door de wijziging niet geheel van gedaante verandert en de vordering verband blijft
houden met - in grote lijnen - hetzelfde feitensubstraat.

31     Vgl. de overriding objective van rule  1.1 CPR. dat een aantal gezichtspunten (vgl. Asser/Vranken

2005. hfd. VII) bevat waaraan de uitleg en toepassing van processuele regels dienen te worden

gespiegeld.

32    HR 27 april 1962. NJ  1962, 193 (W/ST,AAT): HR 24 november 1995, NJ  1996,  163: HR 14 januari

2000. NJ 2000. 188.

33 Bijv. inmiddels ontstane nieuwe schadeposten etc.
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373 De regel dat partijen er in beginsel niet op mogen rekenen in appbl nog nova
te kunnen aanvoeren, vloeit voort uit de verhouding tussen eerste aanleg en appal
en de notie dat de inspanningen van alle procesdeelnemers erop gericht moeten zijn
de zaak zoveel mogelijk in cidn instantie af te doen. De uitwerking van dit beginsel
wordt dan gereguleerd door de goede procesorde. Procesrecht is publiekrechtelijk van
karakter, ook het civiele procesrecht.34 Dat partijen gehouden zijn opening van zaken
te geven, bij te dragen aan een efficient verloop van de procedure etc. vindt zijn
oorzaak mede hierin dat zij gebruik maken van een door de overheid ter beschikking
gesteld conflictbeslechtingsmechanisme, waarin de rechter als de met overheidsgezag
beklede beslisser een vonnis wijst dat rechtsgevolgen in het leven kan roepen (die
soms ook voor derden werking hebben) en waarvan de naleving desnoods met dwang-
middelen kan worden afgedwongen. De oorspronkelijke reden voor het in het leven
roepen van procedures en gerechtelijke instanties was het voorkomen van eigenrichting
en het beschermen van de maatschappelijke rechtsvrede, een in hoge mate publiekrech-
telijke functie. Het publiekrechtelijke karakter brengt onder meer mee dat de rechter
ambtshalve erop moet toezien dat de eisen van een fair trial in de procedure worden

h
gewaarborgd en dat hij zijn discretionaire bevoegdheden ambtsha/ve kan uitoefenen,
onafhankelijk van de zienswijze van de wederpartij, al kan die zienswijze natuurlijk
het nodige gewicht in de schaal leggen bij de beoordeling van de vraag of een bepaalde
handelwijze de andere partij in een lastig parket brengt.

36

374 Daarmee opteer ik niet voor de zienswijze dat de materieelrechtelijke goede
trouw of redelijkheid en billijkheid op enigerlei wijze doorwerken in de procedure,
zoals bijv. Hammerstein,7 en de werkgroep Fundamentele herbezinning dat doen, 3x

hoewel zij ook oog hebben voor het publieke karakter van de overheidsrechtspraak.
De norm van de redelijkheid en billijkheid waarmee het materiele recht inmiddels
is doordrenkt, werkt immers a priori alleen tussen de partijen. De verhouding tussen
partijen en de rechter is daarmee nog niet omlijnd. Gras heeft dat reeds op overtuigen-
de wijze betoogd."

34  Zie o.m. J.P.A.N. Caroli 1907: A.F.M. Brenninkmeijer 1993: G. Knigge 2004. p. 165. Gras 2003.
p. 51: Gras 2004. p. 178.

35    HR 29 november 2002, NJ 2004.172 m.nt. HJS (DIPASA/HUYTON) inzake het overleggen van nieuwe
stukken bij pleidooi: HR 13 november  1998. NJ  1999. 173 (POSTBANK/HUUBREGTS II) betreffende
een ontoelaatbaar nieuw verweer.

36  Ik wijs erop dat zelfs in Engeland, waar de procedure van oudsher werd gedomineerd door de
partijautonomie en de rechter buitengewoon lijdelijk was. thans erop wordt gewezen dat de api)81rech-
ter heeft te waken voor verstopping van het appBlsysteem door kansloze zaken. om te voorkomen
dat andere partijen die wellicht wei zinvolle klachten hebben. te lang moeten wachten of te weinig
aandacht krijgen. Zie de overriding objective. rule  1.1  (2) (e) CPR.

37  A. Hammerstein 1989. p. 1595.
38  Interim-rapport. § 6.3 en 6.1.
39  E. Gras 2003. p. 39, bij wiens betoog ik mij graag aansluit.
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7.3     De devolutieve werking

7.3.1   In eerste aanleg renvorpen stellingen

375 Het centraal stellen van het vonnis in plaats van de vordering impliceert dat
een partij gehouden is op te komen tegen beslissingen van de eerste rechter waarmee
zij zich niet kan verenigen. Dat geldt dan logischerwijs ook voor gerntimeerde. De

regel dat de app&lrechter ambtshalve stellingen van geYntimeerde uit eerste aanleg
dient te onderzoeken ziet dan niet langer op stellingen die door de eerste rechter zijn

verworpen. Dat spoort met de in § 6.1.1 besproken presumptie van juistheid en
rechtmatigheid van rechterlijke vonnissen. Het gegeven dat de api,Blrechter thans
ambtshalve beslissingen van de eerste rechter moet beoordelen zonder dat daartegen
een grief is gericht, is daarom niet wenselijk.*I Deze regel geeft bovendien voort-
durend aanleiding tot verwarring en misverstanden. zowel bij advocaten als bij appti-

rechters. Het past ook niet bij een stelsel waarin partijen zelf verantwoordelijkheid
dragen voor hun procesvoering.4' De vrees is geopperd dat dit zou leiden tot een
verdergaande formalisering. waar nu juist de laatste jaren sprake is van deformalisering.
Aan Hammerstein43 moet worden toegegeven dat dit inderdaad neerkomt op een
incidenteel appbl: wat zon de bezwaren van geYntimeerde anders dan grieven? Het
is echter niet per se noodzakelijk dat daarop weer - automatisch - een memorie van
antwoord in incidenteel appdl komt. Het betreft immers niet een nieuw geschilpunt,
maar juist een geschilpunt dat door de eerste rechter al is beslist.41 Ook in de huidige

situatie, waar de api)8lrechter ambtshalve over dat geschilpunt moet oordelen, krijgt
appellant immers geen gelegenheid meer te reageren, anders dan in zijn memorie van

grieven. Hij moet dus bij het opstellen van dat processtuk - ook nu al - preluderen
op die toepassing van de devolutieve werking, althans hij zou dat moeten. Dat dit
soms over het hoofd wordt gezien, is een ander verhaal. 44

Indien de devolutieve werking op deze wijze zou worden bijgesteld, zou dat enige
verschuiving in de verhouding tussen devolutieve werking en grievenstelsel teweeg

brengen, zodanig dat dan weer de situatie geldt dat de devolutieve werking als correc-

40 Hetzelfde wordt voorgesteld in het Interim-rapport. p. 207. Dat hoeft dan niet bij wege van incidenteel

apI)81. maar gewoon als verweer in de memorie van antwoord. Instemmend: NVvR 2004. p. 96.
In het advies van de Hoge Raad wordt deze mogelijkheid nadrukkelijk open gelaten: HR/PC; 20()4.
p.  1 1,  maar erg enthousiast lijkt de  Hoge  Raad niet te zijn.

41   Zelfs in het strafproces geldt dat de apptlrechter niet hoeft te responderen op verweren uit eerste

aanleg die in app21 niet expliciet zijn herhaald. Het enkele persisteren of verwijzen is onvoldoende:

HR 10 juni 2001, NJ 2001. 619.
42  A. Hammerstein 2003 b. p. 32.
43 Geheel conform de devolutieve werking moet de app8lrechter dan wei de stellingen van appellant

(in casu: 'quasi-incidenteel geintimeerde') uit eerste aanleg daarbij betrekken, voorzover die relevant

zijn voor het geschilpunt.
44     Toepassing van de devolutieve werking levert geen verrassingsbeslissing op:  HR 12 november 2004,

NJ 2005. 24 (X/TRUDO) en HR 12 augustus  2005,  LJN: AT 3084. Vgl. ook HR 12 april 2002, NJ
2002.297 (VISSER/KROON): appellant heeft het recht te reageren op een incidenteel appel. maar

dat recht moet hij dan wei nemen.
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tiemechanisme van het grievenstelsel fungeert (zoals dat ook past in een systeem
waarin het vonnis onderzoeksobject is) in plaats van de huidige situatie, waarin het
grievenstelsel de devolutieve werking tempert, zoals ik vermeldde in nr. 325. Op deze
wijze wordt ook wat meer evenwicht gebracht in de verhouding tussen appellant en
geintimeerde.

7.3.2    Twee feitelijke instanties

376 Een ander aspect van de devolutieve werking dat ik aan de orde wil stellen heeft
betrekking op het spanningsveld met het beginsel van twee feitelijke instanties, eerder
al besproken in § 5.7.3.4. Het beleid dat de Hoge Raad op dit punt voert is minstgeno-
men inconsequent en dubbelzinnig.4' Het beginsel van twee feitelijke instanties wordt
gezien als hoofdbeginsel in ons procesrecht. Toch wordt dit beginsel nogal gemangeld
in de rechtspraak van de Hoge Raad. Enerzijds zijn er sporadisch uitspraken waarin
wordt gewezen op het belang van het beginsel van twee feitelijke instanties,46 ander-
zijds zijn er tai van uitspraken waarin dat belang ten offer valt aan de - efficiency
van de - devolutieve werking. Het gaat dan met name om gevallen waarin de recht-
bank, om welke reden dan ook, in het geheel niet inhoudelijk op de zaak is inge-
gaan.47 Zoals eerder gezegd, trekt de Hoge Raad de grens zeer strak: alleen bij een
in eerste aanleg ten onrechte uitgesproken onbevoegdheid mag de zaak worden
teruggewezen. De reden voor deze strakke benadering is dat het zou ontbreken aan
een duidelijk en in de praktijk eenvoudig te hanteren criterium om te bepalen of de
rechtbank weI of niet een inhoudelijk oordeel heeft gegeven. Een onbevoegdverklaring
zou die duidelijkheid wel bieden, maar een niet-ontvankelijkverklaring niet. Het is
echter maar zeer de vraag of deze dichotomie wel zo sluitend is als wordt gesugge-
reerd.

377 Een onbevoegdverklaring is ogenschijnlijk een beslissing die er op duidt dat
er geen inhoudelijke overwegingen zijn gegeven, zo zal de gedachte zijn. Is dat wel
zo? Aan een onbevoegdverklaring kan ten grondslag liggen een arbitraal beding of
een rechtsmachtbeding in de algemene voorwaarden van 6dn van partijen. Alvorens
de rechtbank zich onbevoegd kan verklaren, zal zij toch eerst een oordeel moeten
vellen over de toepasselijkheid daarvan. Ook de toepassing van de bevoegdheidsregels
van het internationaal privaatrecht vergt soms een diepgaande beschouwing over de

45  Zie ook mijn artikel Hovens 2003.
46     Bijv. HR 7 maart 2003, NJ 2003.244 (MooR/DEN HAAG & WONINGBEHEER) alsmede HR 28 januari

2005. NJ 2005.297. beide betreffende de oproeping van een beperkt gerechtigde als derde op de
voet van artt. 5:95 resp. 5:81 BW. waarin geoordeeld wordt dat het oproepen in app81 te laat is indien
de derde een eigen standpunt inneemt. omdat hij daardoor van een instantie wordt beroofd.

47 Nog afgezien van de talloze uitspraken waarin fouten en vormverzuimen in eerste aarlleg. hoe ernstig
ook, worden 'geheeld'  door de behandeling in hoger beroep:  HR 28 oktober  1988,  NJ  1989,124:
HR 31 augustus 1995. NJ 1996. 18. HR 19 januari 1996, NJ 1997.274. HR 17 december 2004,
NJ 2005. 68 (STELLING/STAAT).
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rechtsverhouding tussen partijen. Niet-ontvankelijkheid is een meer diffuus begrip.

Allerlei redenen, niet alleen procesrechtelijke, maar ook materieelrechtelijke redenen

kunnen daartoe leiden, zoveel is waar.4X Dat is echter onvoldoende reden alle niet-

ontvankelijkverklaringen maar over 66n kam te scheren. Indien de eerste rechter het

verzet tegen een verstekvonnis niet-ontvankelijk acht, heeft hij geen enkel oordeel

gegeven over de zaak zel f. noch in de verstekprocedure. noch in de verzetprocedure.
44

Datzelfde geldt wanneer de rechter een partij niet-ontvankelijk verklaart omdat zij
de kosten van een eerder verleend ontslag van instantie niet heeft voldaan (artikel
75  (oud) Rv)." Indien de rechter  in een rekestprocedure het verzoek toewijst  ('bij
verstek' als het ware) zonder de wederpartij te hebben gehoord of zelfs maar behoorlijk

te hebben opgeroepen, leert 6dn blik op de beschikking of hij de zaak inhoudelijk

heeft beoordeeld." Hier wreekt zich de situatie dan de verzoekschriftprocedure niet
5.

voorziet in een verstek- en verzetregeling.
-

Schending van het hoor en wederhoor-
beginsel is evenwel een zo ernstig gebrek dat dit in beginsel terugwijzing kan recht-
vaardigen. Geheel terecht merkt Snijders op, dat het toch niet zo kan zijn dat, wanneer

de eerste rechter nu maar iets over de zaak geroepen heeft (en dan nog foul ook).
51

de apptlrechter deze voor het overige geheel mag afdoen. Dat leidt tot een onaan-

vaardbare verschuiving van werklast. Daarbij komt, zoals Asser opmerkt,54 dat in
de verhouding tussen eerste en tweede aanleg de nadruk dient te liggen op de eerste

instantie omdat daar de zaak moet worden uitgezocht en beslist. Dat ik het daar graag
mee eens ben, behoeft geen verder betoog. Hierin zit ook een beleidsmatig aspect

verscholen. Waar onder pressie van het departement en tegenwoordig van de Raad

voor de Rechtspraak steeds  meer de nadruk wordt gelegd op 'productienormen'.
'output', 'afrekenen op resultaat' en dergelijke (zelfs het budget van het gerecht wordt

tegenwoordig daardoor bepaald), bestaat het gevaar dat zaken - wellicht onwillekeu-
rig - te snel en te opperviakkig worden behandeld. Het is aanzienlijk efficitnter een

geschil af te doen met een niet-ontvankelijkverklaring wanneer gedaagde een formeel

verweer heeft opgeworpen (hoe vergezocht ook). dan een intensieve instructie met

getuigenverhoor en wat dies meer zij te bevelen. De appdlrechter heeft ook als taak

48   Er zijn ook geen duidelijke afbakeningsregels wanneer een vordering moet worden afgewezen dan
weI eiser niet-ontvankelijk moet worden verklaard. De Hoge Raad heeft dit onderscheid reeds in

1925  gerelativeerd:  HR 24 april   1925,  NJ  1925,  p. 685 (BooD/HONEGGER).

49  HR 25 februari 2000, NJ 2000. 509 m.nt. HJS (WEINERS/STIENSTRA).
50   HR 9 juni 1989, NJ 1990, 215 m.nt. WHH (VAN LIEROP/VAN GAALEN).

51    HR 1 februari 2002. NJ 2003,655 m.nt. DA (inzake de benoeming van een dwangvertegenwoordiger

ter  verdeling  van de boedel);  HR 10 oktober  2003,  NJ  2005,  204  m.nt.  DA,  JBPr  2004,   1 2  m.nt.

Hovens (nihilstelling alimentatie waarbij de wederpartij niet behoorlijk was opgeroepen): HR 28
oktober  1988,  NJ  1989,  124  en  HR 26 maart  2004.  NJ  2004,637  m.nt. JdB, beide betreffende

kinderbeschermingsmaatregelen, waarbij de moeder niet was gehoord.
52     Hopelijk komt die situatie snel ten einde wanneer er een einde wordt gemaakt aan het twee-sporensys-

teem van dagvaarding en verzoekschrift.
53  Snijders/Wendels 2003, nrs. 259 en 263 met vermelding van 'revolterende' lagere rechtspraak.

waaraan  nog kan worden toegevoegd Hof Arnhem 15 oktober 2002,  JBPr 2003,  10  m.nt.  Linssen

(EURODEUlUSIROCCO). Ook Hammerstein lijkt inmiddels te voelen voor een versoepeling van het

terugwijsverbod (Ras/Hammerstein 2004, nr. 68) evenals de Commissie Verbetervoorstellen civiel.

54 Annotatie onder HR 1 februari 2002, NJ 2003,655.
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het houden van toezicht op de rechtspleging binnen zijn ressort. Daartoe moet hij dan
ook wel de middelen hebben en Edn van die middelen kan zijn het terugwijzen van
de zaak naar de eerste aanleg wanneer de daar gehouden procedure ernstige onregel-
matigheden vertoont. 55

378  Nu er geen tekenen zijn dat de Hoge Raad binnen afzienbare termijn zijn
rechtspraak zal bijstellen. dient de wetgever in te grijpen.* De wet dient derhalve
een regeling te bevatten die het mogelijk maakt dat de zaak, ook na vernietiging van
een eindvonnis. wordt teruggewezen naar de eerste aanleg indien het hof zulks nood-
zakelijk acht in het belang van een goede rechtspleging. Tegen een dergelijke beslis-
sing dient voorts cassatieberoep (niet alleen tussentijds, maar in alle gevallen) te
worden uitgesloten. De vijf gerechtshoven kunnen in onderling overleg en in samen-
spraak met de rechtbanken en de balie afspraken maken over hoe deze bevoegdheid
zou moeten worden uitgeoefend. 47 Uiteraard dienen partijen zelf in een concrete zaak
zich ook te kunnen uitlaten over deze kwestie. Indien beide partijen de voorkeur geven
aan afdoening door het hof zal dat zwaar wegen, maar dat kan op zichzelf niet door-
slaggevend zijn. In een nadere precisering van de maatstaf zie ik niet veel heil. Een
dergelijk criterium zou noodzakelijkerwijs tamelijk vaag moeten zijn en dat heeft
weinig zin. Uit de parlementaire stukken kan blijken in welke categorieen gevallen
terugwijzing in de rede kan liggen. Ik zou het wei willen beperken tot die situaties
dat de eerste rechter niet aan een inhoudelijke beoordeling van de zaak in haar gelieel
is  toegekomen  of de procedure in eerste aanleg  aan  een ernstig ('fundamenteel' J
vormverzuim mank gaat (waarbij met name kan worden gedacht aan schending van
hoor en wederhoor). Daarmee worden die gevallen uitgeschakeld waarin de eerste
rechter niet aan een subsidiaire stelling e.d. is toegekomen en die de app8lrechter
ingevolge de devolutieve werking op het bord krijgt. Hier moeten de eisen van
doelmatigheid prevaleren. Het waarborgen van twee feitelijke instanties voor ieder
afzonderlijk geschilpunt is een overspannen eis.

379   In dit verband kan ook worden gewezen op de nieuwe regeling van de Anh8-
ningsrtige in het Duitse procesrecht  (§  321 a ZPO).'* die de mogelijkheid biedt een
schending van hoor en wederhoor te doen herstellen. Invoering van deze bijzondere
voorziening kan bewerkstelligen dat verzuimen van deze aard in dezelfde instantie

55    Vgl. Hof Leeuwarden  1 1  september  2003.  NJF  2004.  30,  waar een  schuldsaneringszaak  werd
teruggewezen omdat in eerste aanleg verzoeker was gehoord door een gerechtssecretaris, in weerwil
van eerdere beslissingen van het hof in api:ellen van dezelfde rechtbank dat zulks ontoelaatbaar
is. De terugwijzing heeft hier onmiskenbaar een didactisch' karakter.

56 Sporadisch wordt een dergelijke voorziening getroffen in bijzondere wetgeving. Zie bijv. art. VI
lid 4  van de Inbouwwet bodembescherming (wet  van  10  mei  1994.  Stb. 331). bepalende dat  het
hot-. indien het zulks noodzakelijk acht i.v.m. het onderzoek naar de feiten. de zaak kan terugwijzen
naar de rechtbank. Dat had te maken met het feit dat de nieuwe regeling voor het kostenverhaai
directe werking had, zelfs voor lopende procedures in feitelijke instanties. iets dat eigenlijk toch
niet zou mogen.

57  Dit zou dan een vorm van 'rechtersregeling' zijn. waarover uitgebreid K. Teuben 2005.
58  Zie nr. 113.
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worden rechtgezet zonder dat het nodig is de appdlrechter, met alle daaraan verbonden
kosten en tijdverlies. daarvoor te hulp te roepen. Dit past in het streven dat geschillen
zo veel mogelijk in eerste en enige instantie dienen te worden beslecht."i Invoering
van een dergelijke voorziening zou dan ook ernstig overweging verdienen. 

7.3.3   Tussenvonnissen en de bindende eindbeslissing

380 Het verschijnsel van de bindende eindbeslissing (dat ik kort besproken heb in
nr. 291) heeft zichzelf overleefd en het verdient mijns inziens de voorkeur deze leer
niet langer te handhaven. Kortheidshalve verwijs ik naar de opstellen van Heems-
kerk"' en meer recent van Von Schmidt auf Altenstadtftl over het tussentijds appal

en aanverwante aangelegenheden. Waarom zou de rechter niet mogen terugkomen

op een eerdere beslissing (ongeacht of dat nu een feitelijke dan wel een juridische
beslissing is), wanneer zou blijken dat deze achteraf bezien onjuist of enigszins
voorbarig was? Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, aldus Ras die zich
in zijn proefschrift reeds uitsprak tegen de wenselijkheid van de leer:, Met Vranken
kan worden gezegd dat een ruimere herstelmogelijkheid binnen de instantie beter past
in een open. moderne rechtsverhouding tussen rechter en procespartijen.M Het doet

enigszins kafkaesk aan wanneer de rechter. al dan niet op instigatie van partijen, tot
de bevinding komt dat een eerder genomen beslissing niet meer staande kan worden

gehouden in het licht van later gebleken feiten (zonder dat er sprake is van een fout
of misverstand die in de huidige rechtspraak een terugkomen op die beslissing zou
kunnen rechtvaardigen), maar vervolgens partijen moet verwijzen naar de appelrechter,
die deze fout wel ongedaan kan maken.65 Bovendien is er geen remedie indien een
en ander gebeurt in app81. Het loslaten van deze doctrine brengt meer flexibiliteit in
de procedure en past daarmee in een systeem dat erop is gericht zaken zoveel mogelijk
in Edn instantie af te doen.

59  De regeling zou uiteraard ook moeten gelden voor de api)blprocedure.
60  Vgl. voor een bijzonder geval HR 30 oktober 2001. NJ 2002, 230 en 231 m.nt. JdH, waar de

strafkamer na het wijzen van arrest ontdekte dat men verzuimd had de tijdig ingediende cassatie-

middelen te behandelen. waarop een aanvullend arrest wordt gewezen.
61  W.H. Heemskerk 1967.
62   P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt 2003 a.
63    H.E. Ras 1966, nr. 130. met verwijzing naar eerdere tegenstanders als Telders. Star Busmann. Dorhout

Mees. Meijers en Dubbink. Daaraan kan worden toegevoegd W.H. Heemskerk 1967 en W.H.
Heemskerk  1968.

64 Annotatie onder  NJ   1990.  381  en 382. Dezelfde in Asser/Vranken  1995,  nr.  68.
65 Het verdient dan ook aanbeveling in ieder geval de vaststelling van de feiten. die doorgaans in het

eerste inhoudelijke vonnis pleegt te geschieden, per definitie als voorlopig aan te merken zodat

bijstelling in het verdere verloop van de procedure mogelijk is. Hoe vaak gebeurt het dat bij de
comparitie of getuigenverhoren ( regelmatig eerst in appel  nota bene) blijkt dat de feitelijke situatie
anders was dan blijkt uit de stukken. Idem A. Hammerstein 1994 b. Vgl. Hof Arnhem 27 januari
1998. NJ 2001.621 (JAFF.A Pn,UMOH.ER): HR 14 december 2001. NJ 2002. 57 (El[R()FLEC R/

SORENSEN).
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381 Er hoeft ook in werkelijkheid niet voor te worden gevreesd dat de rechter steeds
in hetzelfde kringetje blijft ronddraaien omdat een partij, in het nadeel gesteld op een
geschilpunt, daarop blijft terugkomen. Er is geen enkele reden te veronderstellen dat
rechters onzorgvuldig en onbezonnen allerlei eindbeslissingen geven, die later onjuist
blijken te zijn. Wanneer de rechter ddnmaal een beslissing heeft gegeven, zal hij
doorgaans een verzoek van de daardoor geraakte partij hierop terug te komen kunnen
afdoen met de overweging dat hem niet is gebleken van de onjuistheid van die
beslissing, zonder telkens opnieuw de hele redenering over te hoeven doen. Het is
dan aan partijen zelf om te bepalen hoeveel tijd en energie zij willen besteden om
de rechter van zijn ongelijk te overtuigen. Het zogeheten floodgate-argument66 is
daarom niet overtuigend.

382 Dit geldt eens te meer in het licht van de recente herziening van het procesrecht
per 1 januari 2002. waarbij de procedure in eerste aanleg aanzienlijk is uitgekleed
en is teruggebracht tot de allernoodzakelijkste processtappen: Edn schriftelijke ronde
en 66n mondelinge behandeling. Dan moeten partijen ook de mogelijkheid hebben
een procesvoering die. naar gebleken is, niet op alle punten even uitvoerig was, nader
aan te vullen wanneer de rechter heeft aangegeven dat zij op een bepaald onderdeel
ZUn tekortgeschoten in de stelplicht of adstructie van een stelling.6' Dat is beter dan
partijen het apptl in te drijven om deze verzuimen te herstellen. De wenselijkheid
van het loslaten van deze leer wordt alleen maar versterkt door de nieuwe regeling
inzake het tussentijds apI)81.68 die overigens moet worden toegejuicht omdat daardoor
de continuYteit van de instantie wordt versterkt.

7.4    De reformatorische fase

383 Het huidige uitgangspunt dat de apI)*lrechter een beslissing moet geven over
de zaak zelf en niet mag volstaan met een (ex tunc) beoordeling van het vonnis en
daarbij ook nieuwe argumenten en bewijsmiddelen moet betrekken, levert soms
problemen op. Zo doen zich situaties voor dat de initiele vordering niet meer toewijs-
baar is in verband met inmiddels gewijzigde omstandigheden. Toch wordt appellant
geacht voldoende belang te hebben bij een nieuwe beoordeling, alleen vanwege de
proceskosten in eerste aanleg.69 De Hoge Raad hanteert dan de formulering dat de
apI)Blrechter moet beoordelen of de vordering in eerste instantie al dan niet terecht
was afgewezen.

7()

66  Bijv. H.W. Wiersma 1998. nr. 218 ev.
67   Ik verwijs in dit kader naar § 3.3 over de toepassing van § 139 ZPO door de Duitse reehter dat

in bepaalde opzichten een voorbeeld voor ons kan zijn.
68  Zie ook de vermanende woorden van L.P. Broekveldt 2002, p. 70.
69   Hetzelfde doet zich voor wanneer de zaak 'moot' is geworden en er dus geen geschil meer is. HR

13 mei 2005 UN: AS 5240 (CORDIs/MEDINOL).
70    HR 27 april  1962,  NJ  1962,  193:  HR 24 november  1995,  NJ  1996.  163.
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De vraag is of hier bedoeld wordt een zuivere ex tune toetsing dan wel een ex
nunc toetsing. De formulering die werd gebezigd in de zaak QIN YUN Yp/FITI
wijst op het laatste: het hoger beroep strekt tot een nieuwe behandeling en beslissing

van de zaak. waarbij de apptlrechter heeft te oordelen naar de toestand ten tijde van
diens beslissing. Een partij kan nieuwe feiten etc. aandragen en dat is niet anders

indien er nog slechts een proceskostenbelang is. aldus - geparafraseerd - de Hoge
Raad. Dan zou de apptlrechter dus allerlei nieuwe stellingen moeten onderzoeken

(en in het verlengde daarvan: eventueel dus ook een nieuwe instructie gelasten) hoewel
al lang duidelijk is dat de vordering niet meer toewijsbaar is. Dat lijkt toch echt te
veel van het goede. Voorzover het al wenselijk is deze rechtspraak inzake het proces-
kostenbelang te continueren, zou de apptlrechter zich dienen te beperken tot een
cassatorische toetsing. Wanneer de toewijsbaarheid van de vordering hic et nunc niet

meer aan de orde is, moeten nova in apptl de beoordeling van de juistheid van het
vonnis ook niet meer vertroebelen. 72

384 Een soortgelijk probleem doet zich ook voor wanneer in eerste aanleg een verbod

of gebod is opgelegd op straffe van een dwangsom, en de gedaagde partij zich in appal
beroept op gewijzigde omstandigheden die het voortzetten van de ordemaatregel niet
langer rechtvaardigen. Indien dit aannemelijk wordt geacht, zal het vonnis worden

7/

vernietigd en de vordering alsnog worden afgewezen. Die vernietiging heeft echter

terugwerkende kracht en de veroordeling met de daaraan verbonden dwangsom wordt

geacht nooit te hebben bestaan. Dit heeft direct consequenties voor de dwangsommen
die inmiddels zijn verbeurd; de grondslag aan die dwangsommen komt namelijk met
terugwerkende kracht te vervallen.74 Op die manier kan de gedaagde echter een tijd

lang na het vonnis doorgaan met zijn onrechtmatige handelwijze en aldus de dwang-
sommen verbeuren, zolang hij er maar voor zorgt ten tijde van - uiterlijk - het pleidooi
in hoger beroep aannemelijk te kunnen maken dat het door de president verboden
handelen inmiddels is gestaakt en er geen vrees bestaat voor hervatting daarvan. Dat

lijkt mij een onwenselijke situatie. Wanneer in appal wordt geoordeeld dat de eerste

rechter met recht en reden een met een dwangsom versterkte veroordeling heeft
gegeven, dient die veroordeling niet achteraf krachteloos te worden gemaakt louter
door nieuwe ontwikkelingen.

75

71  HR 3 september 1993. NJ 1993,714 (QIN YUN Yp/FIT), zie nr. 312.
72  De Commissie Verbetervoorstellen Civiel heeft voorgesteld in deze zaken ook de api)8ldrempel

van art. 332 Rv te laten gelden. Wellicht zou het apptl in deze gevallen helemaal moeten worden

uitgesloten.
73    Bijv. HR 31 januari 2003, C01/323HR. LJN: AF 1305 (WE NETHERl.ANDS/RTL VERONICA HMG).
74  Zie ook A.A. van Rossum 1990, hfd. 3.
75  De api*Irechter hoeft hiermee echter geen rekening te houden, aldus de Hoge Raad. omdat de

executie  van een niet-onherroepelijk vonnis voor risico  van de executant  is:  HR 22 januari  1999.
NJ 1999, 381 m.nt. DWFV (MECCANO/REMCO Toys & 0770 SIMON). Dat is natuurlijk wel waar,
maar het gaat langs de kern van het probleem. namelijk dat een terecht opgelegde ordemaatregel

achteraf gezien krachteloos wordt gemaakt.
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385 De app lrechter kan dit probleem tegemoet treden door in een denkbeeldige
exercitie de procedure op te splitsen in twee fasen. Hij kan eerst het vonnis ex tunc
toetsen (dus met abstrahering van nieuwe ontwikkelingen nd het vonnis: de cassatori-
sche fase), uitmondend in een bekrachtiging van de veroordeling met de dwangsom.

76

Vervolgens dan een ex nunc beoordeling van de toewijsbaarheid van de vordering
(met inachtneming van die nieuwe omstandigheden: de reformatorische fase), hetgeen
kan leiden tot de beslissing dat het handhaven van de veroordeling en/of van de
dwangsom thans niet meer gerechtvaardigd of opportuun is. Die beslissing werkt dan
alleen voor de toekomst.77 In de praktijk komt het voor dat de appdlrechter in zijn
dictum een 'temporele splitsing' aanbrengt: voor het verleden wordt het vonnis
bekrachtigd, voor de toekomst wordt het vernietigd en wordt de vordering alsnog
afgewezen. In feite wordt dan - onwillekeurig wellicht - ook een onderscheid gemaakt
tussen de cassatorische en de reformatorische beslissing. In de zaak MECCANO/REMCO
Toys was dat niet mogelijk omdat het hof een andere, beperktere onrechtmatigheids-
grond had gehanteerd (alleen slaafse nabootsing en geen merkinbreuk en onveiligheid)
dan de president had gedaan en reeds uit dien hoofde het dictum moest vernietigen.
In dat dictum waren de verboden namelijk expliciet gekoppeld aan de grondslag
(staken van de verkoop van onveilig speelgoed en staken van het gebruik van tekens
in strijd met het woord/beeldmerk). De vraag of een dergelijke splitsing in het dictum
mogelijk is, hangt dus helemaal af van de concrete omstandigheden, met name de
formulering van het verbod en de daarvoor gegeven gronden. Verkade geeft in zijn
annotatie een voorbeeld: als in het dictum van de eerste rechter een verbod wordt
gegeven wegens merkinbreuk, en de apI,tlrechter oordeelt dat er geen sprake is van
merkinbreuk maar van een inbreuk op het auteursrecht. is een bekrachtiging al niet
meer mogelijk met alle gevolgen voor inmiddels verbeurde dwangsommen vandien. 78

386    In de zaak TELFORT/SCARAMEAT" waar het eveneens ging om een ordemaatregel
op straffe van een dwangsom, deed zich het opmerkelijke feit voor dat de apptlrechter
wel kon volstaan met een beoordeling van de vraag of de vordering in eerste aanleg

76  Dat is wat het hof in feite had gedaan in de zaak HR 3 september 1993. NJ 1993. 714 (QIN YUN
Yl'/FIT) besproken in nr. 312. Daarbij waren evenwel geen dwangsommen in het geding.

77  Wanneer een bestuursorgaan een last onder dwangsom heeft opgelegd en in de periode v66r de
beslissing op bezwaar, maar nii de begunstigingstermijn aan de last is voldaan, kan het bestuursorgaan
bij de beslissing op bezwaar. in afwijking van de hoofdregel. volstaan met een ex tunc toetsing.
Dat geldt ook indien het maximum inmiddels is verbeurd. Een en ander is geen grond voor herroeping
van de last omdat herroeping van het primaire besluit (dat terugwerkende kracht heeft) ertoe zou
leiden dat de grondslag aan de inmiddels verbeurde dwangsommen zou komen te vervallen en
daarmee zou het doel van de last teniet worden gedaan. aldus de Afdeling bestuursrechtspraak (AB
RvS 24 december 2003, AB 2004, 117 m.nt. FM, JB 2004, 84 m.nt. CLGFHA). Zie ook Verheij
2003, p. 34.

78    Dat zou dus de conclusie rechivaardigen dat voorzieningenrechters er verstandig aan doen het dictum
- indien mogelijk - uitsluitend toe te spitsen op het verbod of gebod zonder dat te koppelen aan
de gronden daarvoor. Die staan immers reeds in de overwegingen. Datzelfde geldt voor de eisende
partij bij het formuleren van het petitum.

79  HR 31 mei 2002, NJ 2003. 343 m.nt. HJS (TE[.FORT/SCAR.AMEA).



Hoofdstuk 7 295

terecht was toegewezen. Het uitgangspunt van het cassatiemiddel, waarin werd betoogd
dat het hof zijn taak had miskend door niet te oordelen naar de stand van zaken ten
tijde van zijn uitspraak. was op zichzelf weliswaar juist, aldus de Hoge Raad. maar
het hof had kennelijk en niet onbegrijpelijk het hoger beroep aldus opgevat dat enkel

de vraag werd voorgelegd of het vonnis juist gewezen was. zulks met het oog op de
vraag in hoeverre Telfort dwangsommen had verbeurd. Ook al zou in appdl het
(spoedeisend) belang inmiddels ontbreken, dat zou er niet aan in de weg staan dat
het vonnis in eerste aanleg juist was gewezen. Het hof had zich hier dus beperkt tot
een ex tunc toetsing waarbij hij niet verder gaat dan de cassatorische fase en, abstrahe-
rend van latere ontwikkelingen, alleen de juistheid van het bestreden vonnis toetst

en niet of de vordering (nog steeds) toewijsbaar is. Dit was echter uitsluitend te wijten
aan de kennelijk beperkte reikwijdte van de stellingen in apI)81. Klaarblijkelijk was
niet de vraag voorgelegd of de vordering nog steeds toewijsbaar was. In dat licht
bezien is deze zaak een 'toevalstreffer'.

387   De wet (of de rechtspraak van de Hoge Raad) zou evenwel een voorziening
moeten bevatten die het de apI*lrechter gemakkelijker maakt een scheiding aan te
brengen tussen de cassatorische beslissing (betreffende de bestreden uitspraak en de
inmiddels verbeurde dwangsommen) en de reformatorische beslissing (betreffende
de vordering en de toewijsbaarheid daarvan voor de toekomst) en zulks tot uiting te
laten komen in het dictum, zonder daarbij afhankelijk te zijn van toevallige omstandig-

heden als de formulering van het dictum of de strekking van de stellingen van appel-
lant. Dit zou gecombineerd kunnen worden met een bevoegdheid van de appblrechter
om de dwangsommen die naar zijn oordeel destijds terecht waren opgelegd, te wijzigen
of op te heffen met werking alleen voor de toekomst, indien de omstandigheden zijn

gewijzigd en het nog langer laten bungelen van dit zwaard van Damocles niet langer
gerechtvaardigd is. Dwangsommen die in de tussenliggende periode zijn verbeurd.
blijven verbeurd, maar in de toekomst zullen geen dwangsommen meer verbeurd

worden. Het vonnis van de eerste rechter kan dan, ter voorkoming van executieproble-
men, worden bekrachtigd en het hof geeft een aanvullend dictum tot opheffing van
de dwangsom voor de toekomst (of desgewenst ingaande op enig moment in het
verleden). Dit vergt aanpassing van artikel 61 ld Rv (en dus van de daaraan ten

grondslag liggende Benelux Overeenkomst), nu alleen de rechter die de dwangsom
heeft opgelegd, deze ook weer mag opheffen, opschorten of verminderen.m De moge-
lijke gronden voor opheffing dienen dan ook te worden uitgebreid, nu blijkens de

tekst van deze bepaling opheffing alleen is toegestaan ingeval van onmogelijkheid

van nakoming van de hoofdveroordeling. ook al wordt het begrip onmogelijkheid'
ver opgerekt.

8I

80 Benelux Gerechtshof 12 februari 1996. NJ 1996, 344 (LF.Sl.EE SPORTS/SNAUWAERT).

81     Zie ook M.B. Beekhoven  van den Boezem  2001.



106
Met nieuwe appetrectit

7.5     Aanvullen van rechtsgronden

388 Dit onderwerp is behandeld in § 5.7.4, waar aan de orde is gekomen dat de
apptlrechter enkel binnen het door de grieven ontsloten gebied de rechtsgronden mag
aanvullen. Gebleken is dat het grievenstelsel daarbij de appdlrechter beperkingen
oplegt, in die zin dat hij zich niet mag inlaten met beslissingen van de eerste rechter
indien deze niet worden aangevallen met een grief. Ik verwijs naar de aldaar besproken
voorbeelden.

Naar mijn mening behoeft deze rechtspraak enige nuancering. Met name waar
het gaat om zuivere rechtsoordelen in eerste aanleg, moet de appalrechter de bevoegd-
heid hebben deze te toetsen en, indien onjuist bevonden. te vernietigen, ook wanneer
ze niet worden aangevallen. Dat is bijvoorbeeld het geval in situaties dat de eerste
rechter een beslissing heeft gegeven over het toepasselijke recht (waarbij het kan gaan
om de vraag of buitenlands recht dan wei Nederlands recht van toepassing is, maar
ook een kwestie als oud recht of nieuw recht). Datzelfde geldt voor dwingendrechtelij-
ke bepalingen die evenwel niet zo dwingend zijn dat ze worden aangemerkt als van
openbare orde:2

Een sprekend voorbeeld is de zaak DRIE-S INVEST & STOOF/MAMMOETK' waar
aan de orde was de geldigheid van een beding inzake bindende partijbeslissing dat
weliswaar was vervat in een koopovereenkomst, maar direct doorwerkte in de daarmee
verbonden arbeidsverhouding (waar dit beding nietig zou zijn omdat het indruist tegen
de gedachte van werknemersbescherming). De apptlrechter was niet bevoegd tot het
buiten toepassing laten van dit beding omdat zulks zou neerkomen op vernietiging
van het vonnis buiten de grieven om. De beschermingsbepalingen in het arbeidsrecht
zijn weliswaar dwingend recht. maar niet van openbare orde. Waarom zou de appel-
rechter hier niet ambtshalve mogen ingrijpen en de 'aan het arbeidsrecht ten grondslag
liggende beschermingsgedachte' inroepen, waar de werknemer dit kennelijk heeft
verzuimd? Dat was toch juist de functie van artikel 25 Rv: het beschermen van een
partij tegen onvoldoende rechtskundige kennis en het zoveel mogelijk tot gelding
brengen van het positieve recht. Dat geldt eens te meer wanneer bepalingen van
dwingend recht in het geding zijn en zeker wanneer het gaat om bepalingen die juist
tot strekking hebben Edn van de partijen te beschermen.

389 Het grievenstelsel hangt samen met het beginsel van partijautonomie: het is
primair aan partijen om te bepalen welke onderdelen van het geschil in eerste aanleg
zij aan de apptlrechter willen voorleggen. Ook tussen artikel 25 Rv en de partijautono-
mie bestaat een relatie, zij het dat deze vooral ziet op de 'negatieve zijde' van deze
bepaling, namelijk het verbod voor de rechter om de feitelijke grondslag van vordering
of verweer aan te vullen. Dit is het domein van partijen. Het toepassen van het recht
is daarentegen het domein van de rechter. Het niet kunnen toepassen van een (dwin-
gendrechtelijke) wettelijke regel heeft echter niet zoveel te maken met partijautonomie.

82  J.J. Vriesendorp 1977, p. 63.
83  HR 14 november 2003, NJ 2004, 138 m.nt. GHvV (DRIF-S INVEST & STOOF/MAMMOET).
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Het ligt niet in de rede dat in bovenstaande casus Stoof de intentie had de bescherming
die het arbeidsrecht hem bood. buiten het geschil te houden, net zomin als het in de
rede ligt te veronderstellen dat de vrouw in de in § 5.7.4 besproken alimentatiezaak

de bedoeling had haar verzoek per st aan de hand van artikel 825b (oud) Rv en allddn

aan de hand van  art 825b  (oud)  Rv te doen beoordelen. Beiden hadden een vordering
ingesteld om hun uit de wet voortvloeiende materiele rechten geldend te maken en

op welke juridische grondslag dat gebeurt, zal in hun ogen niet van buitengewoon
veel belang zijn.

Vanuit dat oogpunt bezien, is er onvoldoende rechtvaardiging voor de procesrechte-

lijke fuik die het grievenstelsel hier vormt. Indien de eerste rechter een beslissing heeft

gegeven die naar het oordeel van de apptlrechter berust op een verkeerde rechtsopvat-
ting, moet hij de bevoegdheid hebben die beslissing aan zich te trekken indien deze
deel uitmaakt van het geschil dat aan hem is voorgelegd, ook wanneer er tegen deze
beslissing geen specifieke grief is gericht.*4 Dat stelt de apptirechter in de gelegen-

heid daadwerkelijk recht te doen in een hem voorgelegde zaak, zonder daarbij in een
keurslijf te worden gedwongen door een verkeerde beslissing in eerste aanleg waar-

tegen partijen verzuimd hebben een grief te formuleren. Een beroep op de partijautono-
mie is in dat kader. ik zeg het Ras na, haast cynisch: de partijautonomie als paard
van Troje.*' Dat hierbij het beginsel van hoor en wederhoor niet mag worden veron-

achtzaamd, spreekt vanzelf.

390      Tot op zekere hoogte werd dit reeds verdedigd door Rutten. die stelt dat eindbeslissingen
door de appelrechter moeten worden geeerbiedigd indien deze aan zijn oordeel zijn onttrokken,

hetgeen het geval is wanneer daarin is berust (en van berusting is sprake indien tegen een

bepaalde beslissing niet is opgekomen). Echter, hij zal van dergelijke eindbeslissingen wel
moeten afwijken indien de verplichting om rechtsgronden aan te pullen of de verplichting
voorschriften van openbare orde toe te passen, hem daartoe nopen, onverschillig of van het
desbetreffende tussenvonnis is geappelleerd en onverschillig, zo daartegen is geappelleerd, of

daartegen een grief is aangevoerd. De beslissing van deze geschilpunten is dan, aldus Rutten.

niet krachtens partijhandeling, maar krachtens de wet aan de appalrechter opgedragen. Hij geeft

daarbij het voorbeeld dat de eerste rechter is uitgegaan van de geldigheid van een overeenkomst,

waartegen niet wordt opgekomen, terwijl de appBIrechter meent dat de overeenkomst in strijd

is met de goede zeden en dus krachteloos. *6

391  Deze aan de appdlrechter toe te kennen bevoegdheid hangt samen met het

publiekrechtelijke karakter van de procedure en het algemeen belang dat is gediend
met een juiste rechtstoepassing. Dit algemeen belang is niet beperkt tot die voorschrif-
ten die thans tot de openbare orde warden gerekend, maar strekt zich ook uit tot -

84  Dus niet wanneer de 'foute beslissing betrekking heeft op een onderdeel van de rechtsstrijd die
niet is voorgelegd. bijv. een beslissing in reconventie wanneer het api*l uitsluitend ziet op de
conventie. of een beslissing t.a.v. vordering A terwijl in appal uitsluitend nog vordering B aan de
orde is.

85     1n zijn bespreking  van het proefschrift van Vriesendorp.  Ras  1970.  p.   101.

86 L.E.H. Rutten 1941. p. 242, p. 250: L.E.H. Rutten 1945. p. 83. Cursivering van mij.
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tal van - dwingendrechtelijke voorschriften. Dat geldt bijv. voor regels van communau-
tair recht. De nationale rechter is gehouden die regels zoveel mogelijk toe te passen.
Daarbij heeft hij zich weliswaar te houden aan het nationale procesrecht. maar dat
mag er niet toe leiden dat die rechtstoepassing onmogelijk of uiterst moeilijk wordt. 87
Tot de voorschriften die de appllrechter (evenals de rechter in eerste aanleg overigens)
ambtshalve zou moeten toepassen. desnoods buiten de grieven om, behoort mijns
inziens ook art. 236 Rv, het gezag van gewijsde. Het handhaven van een onherroepelijk
rechterlijk oordeel is in het belang van de rechtsorde en dient dan ook ambtshalve
te kunnen geschieden.* Lid 3 van deze bepaling dient dan ook te worden geschrapt.

392   Wanneer de appalrechter uitgaat van een andere rechtsopvatting dan de eerste
rechter omtrent een bepaald geschilpunt, kan dat betekenen dat in appal andere feiten
relevant worden dan zich aanvankelijk - in eerste aanleg - liet aanzien. De mogelijk-
heid moet dan bestaan die feiten opnieuw aan de orde te stellen. ook wanneer tegen
de vaststelling van de feiten geen grief was aangevoerd om te voorkomen dat de
appelrechter alsnog niet kan toekomen aan zijn uit artikel 25 Rv voortvloeiende
taak.

XI

7.6     De gronden van het beroep

7.6. J Grieven.  waI ?

393    In § 5.7.2.2 is duidelijk geworden wat volgens de Hoge Raad onder 'grief' moet
worden verstaan:  alle door appellant aangevoerde gronden die strekken ten betoge
dat de bestreden uitspraak moet worden vernietigd. Dat zijn dus in feite alle gronden
waarop het beroep steunt, waarbij er geen onderscheid wordt gemaakt tussen klachten
tegen een onjuiste beslissing van de eerste rechter en nieuwe argumenten of feiten
die niet aan de eerste rechter zijn voorgelegd. Ik heb eveneens erop gewezen dat voor
grieven de 'in beginsel strakke regel' geldt dat deze in het eerste inhoudelijke proces-
stuk moeten worden aangevoerd, en voorts dat er allerlei omstandigheden zijn die
kunnen leiden tot doorbreking van deze regel. De combinatie van deze twee aspecten
(de definitie en de regel) brengt een onevenwichtigheid in het systeem en het komt
de overzichtelijkheid ook niet ten goede:

87    HvJ EG 14 december  1995.  NJ  1997.  1 1 6 m.nt.  Slot en HJS onder  1 1 8 (VAN SCHIJNDEL &  VAN
VEEN): HvJ EG 14 december 1995. NJ 1997, 115 m.nt. Slot en HJS onder 118 (PETF.RBROECK/
BELGIE). Voor de bestuursrechtelijke context van deze kwestie zie Albers/Schlossels 2005.

88  Zie ook Gras 1994, p. 79. p. 237 ev. die dit aspect formele rechtskracht noemi. In gelijke zin J.J.
Vriesendorp  1977.  p. 63. Voor verjaring ligt dat in zoverre anders,  dat dit alleen de rechtsverhouding
tussen twee partijen betreft, waarover zij vrijelijk kunnen beschikken.

89     Vgl. de reeds eerder aangehaalde  zaak  HR 24 februari   1984.  NJ   1984,415  m.nt.  G  (BARDOEL/
SWINKELS). nr. 361.
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-      voor appellant die zich wil beroepen op nieuwe feiten of argumenten (die in deze
formulering al snel neerkomen op een nieuwe grief*1). geldt de strakke regel.
voor geintimeerde niet;

-      de app8lrechter modt bij bezwaar van gantimeerde een tardief aangevoerde grief
van appellant (waaronder dus ook nova) terzijde laten, een belangenafweging is
niet aan de orde: 91

-   er kunnen samenloopproblemen ontstaan met de bevoegdheid tot het wijzigen
van eis. wanneer de nieuwe vordering of de nieuwe grondslag daarvoor een
zelfstandige grond oplevert voor vernietiging van het vonnis.')2

9,Voor nieuwe feiten en bewijsmiddelen van geintimeerde  geldt een aanmerkelijk
soepeler criterium: de goede procesorde. waarin wel ruimte is voor een belangenafwe-
ging.w In verband met de ruime devolutieve werking van het appel hebben nieuwe
stellingen van geYntimeerde alleen als grief (in incidenteel appel) te gelden, wanneer
deze het dictum in het vonnis wil bestrijden, niet de daaraan ten grondslag liggende

95
overweging.

394 Snijders hanteert een andere formulering: volgens hem is er alleen sprake van
een grief indien deze ziet op een bezwaar tegen een beslissing van de eerste rechter.
Andere beroepsgronden zoals nova vallen daar niet onder.m Ook Rutten, die ervan
uitgaat dat het niet nodig is 'grieven' aan te voeren tegen het bestreden vonnis wanneer
appellant een andere beslissing wenst op grond van nader aan te voeren bewijs.97

hanteert kennelijk - avant la lettre - de strakkere definitie van Snijders. Datzelfde
geldt voor Van der Wiel,9x die twee categorieen beroepsgronden onderscheidt: ener-
zijds bezwaren tegen vermeende fouten in het bestreden vonnis (grieven) en anderzijds

aanvullende en herstellende gronden (nova), welk onderscheid overeenkomt met de
diverse functies die aan het apptl worden toegekend: verbetering van fouten van de
rechter (controle) respectievelijk aanvulling of herstel van omissies en fouten in de

90  Zie de voorbeelden in nr. 287.
91   HR 4 oktober 1996. NJ 1997.66 (RADEMAKERS/PENSIOENFONDS), HR 11 oktober 1996, NJ 1998,

239 m.nt. MS (WERNSEN/AMSTERDAM).
92    Zie ook mijn annotatie onder Hof 's-Hertogenbosch 28 januari  2003.  JBPr 2003.  61  alsmede  D.

Rijpma 2000, p. 749.
93    Alsmede voor nieuwe feiten en bewijsmiddelen van appellant. voorzover deze niet een nieuwe grief

behelzen maar dienen ter ondersteuning van reeds eerder aangevoerde grieven.
94   Zie ook J.B.M. Vranken, annotatie bij HR 26 april  1991, NJ 1992.407 onder 8.
95 Behoudens wanneer deze betrekking hebben op een gedeeite van het vonnis waarop het appel van

appellant niet ziet en gerntimeerde dus beoogt de rechtsstrijd uit te breiden.

96    Snijders/Wendels  2003.  nr.  169.196.
97 L.E.H. Rutten 1945, p. 94.
98  B.T.M. van der Wiel 2004. nr. 281.
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eigen procesvoering (herkansinggg). Dogmatisch gezien is dit onderscheid zeker
verhelderend.

395 Het verdient mijns inziens aanbeveling de definitie van 'grief te beperken tot
klachten van appellant over onjuistheden in de procesgang of beslissingen in eerste
aanleg. Dit zijn omstandigheden die voor appellant direct na het vonnis kenbaar zijn
en er is dus geen reden het aanvoeren van die klachten op een later moment dan het
eerste processtuk toe te laten.'I   Voor alle andere nieuwigheden in app81, of dat
nu feitelijke stellingen zijn, ongeacht of die feiten al bestonden tijdens de eerste aanleg
of partijen toen bekend waren, of dat het betreft een nieuwe vordering of nieuwe
grondslag daarvoor, geldt een ander regiem, waarover meer in § 7.2. Ook voor
alimentatieprocedures hoeft dan geen uitzondering meer te worden gemaakt op deze
regel. Nieuwe omstandigheden na het beroepschrift kunnen worden aangevoerd, mits
in overeenstemming met de goede procesorde. Voorstelbaar is dat de eisen van een
goede procesorde hier soepeler worden toegepast dan in andere procedures, nu de
ratio die ten grondslag ligt aan de thans bestaande uitzondering op de 'in beginsel
strakke regel' uiteraard onverkort van toepassing blijft.

396    In dat systeem blijft voorop staan dat gerntimeerde in beginsel erop kan vertrou-
wen dat de rechtsstrijd in appll door dat eerste processtuk is afgebakend, terwijl er
anderzijds voldoende ruimte is om - indien nodig en toelaatbaar - nieuwe ontwikkelin-
gen te verdisconteren in het partijdebat en de beslissing van de app8lrechter. Daarnaast
wordt het systeem doorzichtiger: in plaats van een 'in beginsel strakke regel' met een
breed toepassingsgebied, waarop echter - steeds meer? - uitzonderingen worden
toegelaten, komt er een 'strakke regel' met een beperktere toepassing waarop geen
uitzonderingen meer nodig zijn. Bovenal wordt dan echter de ongelijkheid tussen
appellant en geYntimeerde teruggebracht tot meer aanvaardbare proporties.m' In het
hier voorgestelde systeem dienen beiden aan hetzelfde criterium te voldoen om nieuwe
feiten (hetzij als grondslag voor de vordering, hetzij als grondslag voor het verweer
daartegen) in het geding te mogen brengen. Een wijziging van eis blijft in deze

99 Snijders brengt dit aspect consequent onder de parapiu van controle en noemt het dan: zelfcontrole
(Snijders/Wendels 2003,  nr.  3).  Ik zie, anders dan Snijders (H.J. Snijders  2003.  p.  1704),  niet  in
waarom de termen 'herkansing' of 'herstel' eenzijdig zouden zijn.

100  Wat mij betreft kan de mogelijkheid dat een latere grief bij gebreke van bezwaar door de wederpartij
alsnog onderdeel gaat vormen van de rechtsstrijd blijven bestaan. zij het dat de rechter wel de
mogelijkheid moet hebben ambtshalve de eisen van een goede procesorde te handhaven. zoals dat
ook het geval is bij nieuwe feiten en verweren etc. Het spiegelbeeldige geval deed zich voor in Hof
Arnhem 24 februari 2004. JBPr 2005.9 m.nt. M. Koedoot (GoES/VAN DOORN), waar - ondanks
verzet van de wederpartij - toelaatbaar werd geacht dat incidenteel appellante bij pleidooi een nieuwe
grief opwierp omdat het desbetreffende geschilpunt in het principaal appel 'devolueerde' en het
hof anders tegenstrijdige uitspraken in beide api)6llen zou moeten doen. Terecht wordt hier een
flexibele benadering gehanteerd. Het procesrecht is immers geen hordenloop.

101 Niet helemaal uiteraard, maar dat is inherent aan de processuele positie. Op appellant rust nu eenmaal,
net als op eiser in eerste aanleg - de plicht gronden aan te voeren teneinde zijn (apptl)vordering
te onderbouwen.
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zienswijze ook in hoger beroep mogelijk, maar indien deze wijziging een zelfstandige
aanval op het bestreden vonnis impliceert. is daarvoor alleen ruimte binnen het kader
van de door de grieven (in incidenteel appal) omlijnde rechtsstrijd.

7.6.2 Grieren: w(inneer?

397 Zo-even sprak ik over het aanvoeren van grieven 'in het eerste processtuk' van
appellant. Die formulering brengt mij op het volgende. Het eerste processtuk van
appellant is uiteraard de appbldagvaarding Zoals vermeld in nr. 283 bevatte de

oorspronkelijke  wet  van  1828,  die  in die vorm nimmer in werking is getreden, de
verplichting voor appellant om zijn beroepsgronden op te nemen in de akte van appa

De  redenering  van de regering  in  1838 dat het niet wenselijk  was het opnemen  van
de grieven in de dagvaarding voor te schrijven teneinde de advocaat niet te binden
aan de opvattingen van de procureur en omdat het geschil van partijen toch al kenbaar
was uit de stukken van eerste aanleg. ondervond reeds bestrijding door Van Ros-
sem I"' en is vandaag al lang achterhaald.

398    Reeds vele malen is in de moderne literatuur betoogd dat de huidige vorm van
artikel 343 Rv onwenselijk is en ook niet past in het systeem. Alle andere procesinlei-
dende stukken dienen de gronden van de aanlegger te bevatten: de inleidende dagvaar-
ding en het inleidend verzoekschrift. de verzetdagvaarding, het beroepschrift in
rekestprocedures, de cassatiedagvaarding en het beroepschrift in cassatie. Waarom
zou dat voor de appdldagvaarding niet gelden? De voordelen van het opnemen van
grieven in de dagvaarding liggen voor de hand. Allereerst wordt de apptlprocedure
met - gemiddeld - enige maanden verkort. GeYntimeerde weet bovendien direct bij
ontvangst van de apptldagvaarding wat de inzet van de rechtsstrijd in apptl zal zijn
en welke onderdelen van het vonnis worden aangevallen zodat hij een afweging kan

··      103maken of het zinvol is te verschilnen.
In de literatuur is de heersende opvatting dat grieven in de apptldagvaarding dienen

··      11)5te worden opgenomen.'ck'  Ik  wijs  op  Leuten       en Hammerstein:<16 Vranken wijst

102  W. van Rossem  1907. p. 371/374.
103 Zie bijv. Hof Leeuwarden 7 oktober 1998. NJ 1999,421 (WESTERKAMP/OOSTLAND), Waarin het

hof onder analoge toepassing van art.  134  lid 4 (oud) Rv besliste dat,  nu geintimeerde niet was
verschenen, het appellant niet was toegestaan bij memorie van grieven klachten te formuleren tegen
een tussenvonnis waartegen in de dagvaarding geen appel was aangezegd. Dit past niet binnen het
geldende systeem. nu het reeds lange tijd gevestigde rechtspraak is dat de omvang van de rechtsstrijd
eerst door de memorie van grieven wordt bepaald en geintimeerde er dus rekening mee moet houden
dat de appaldagvaarding daarvoor niet beslissend is.

104  In de moderne literatuur heeft alleen Smit (J.P. Smit  1994. p. 30-34) hiertegen geopponeerd, maar
niet  overtuigend. Hij steunt vooral  op  het  oude  art.  350 Rv,  maar ziet eraan voorbij  dat  in  1838
de rekestprocedure uitsluitend voor voluntaire zaken werd gehanteerd, niet voor contradictoire zaken
zoals nu weI het geval is. Zijn stelling dat de wetgever destijds wellicht een appal zonder grieven
beoogde. is in § 5.7.2.1 weerlegd.

105 J.C.M. Leijten 1989, p. 82.
106 A. Hammerstein 1994. p. 33 en Hammerstein 2003 b. p. 33.
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op de noodzaak tot vroegtijdige bezinning over de kansen van het appN.'tl' Ras
bepleit dat het procesinleidend stuk zoveel mogelijk een substantieel stuk moet zijn
zodat de wederpartij weet waarop zij moet antwoorden en dan ook meteen aan zet

11)Xis. daann ondersteund door Ynzonides, die eveneens wijst op het belang dat de
advocaat bij het instellen van het hoger beroep dient te onderzoeken of het appM een
kans van slagen heeft, hetgeen wordt bevorderd door de eis meteen van grieven te
dienen."" In gelijke zin Wendels."t'  Van  der Wiel"' bepleit  het 'in elkaar schui-
ven van de apptldagvaarding en conclusie van eis', waarna, in navolging van de rege-
ling voor de eerste aanleg. de conclusie van eis in hoger beroep kan worden afgeschaft.
Ook Snijders lijkt weinig heil te zien in continuering van de uitgeklede apptldagvaar-
ding als 'noodverband',ll' evenals Stein/Rueb."' Oudelaar'14 en De Bock."'

399 Een ander voordeel is hierin gelegen, dat niet langer misbruik (of. wat vriendelij-
ker gezegd. creatief gebruik) van de wisselspoorbepaling van artikel 69 Rv in hoger
beroep wordt uitgelokt. Naar aanleiding van vragen vanuit de Tweede Kamer116

in dit verband over de inhoudelijke verschillen tussen appeldagvaarding en beroep-
schrift, antwoordde de minister overigens welwillend te staan tegenover de wens ook
in de dagvaardingsprocedure voor te schrijven dat de beroepsgronden direct in de
dagvaarding worden vermeld, maar daarbij te willen wachten tot de herziening van
het apptlrecht.

117

400 In hun advies over het Interimrapport memoreren de Hoge Raad en het
liM

Parket bij de Hoge Raad het opnemen van de grieven in de dagvaarding als mogelijk-
heid tot versnelling van de procedure. Daarbij wordt echter aangetekend dat in veel
gevallen hoger beroep wordt ingesteld in afwachting van en als drukmiddel voor
onderhandelingen, hetgeen daartegen zou pleiten. Dat lijkt mij geen overtuigend
bezwaar. Juist de noodzaak om binnen de appLltermijn grieven te formuleren dwingt
appellant zijn processuele kansen op succes in app61 nog eens goed te overdenken.

107 J.B.M Vranken 1994, p. 63: conclusie voor HR 12 april 1996. NJ 1996. 451. nrs. 14 en 33.
108 H.E. Ras 1994, p. 65.
109 M. Ynzonides 1996, p. 80.
110 A. Wendels 1994. p. 2()7.
111  B.T.M. van der Wiel 2004. nr. 280.
112 Snijders/Wendels 2003, nr. 133,138: H.J. Snijders 2003, p. 1706.
113 Stein/Rueb. p. 193.
114 Oudelaar/Asser. p. 25.
115  R.H. de Bock 2004, p.  136.
116 Hof Amsterdam  1 juli  2004. UN:  AR 4510 (C()RVER/OI.D Et. PASO): Hof Amhem  13 juli 2()04,

JBPr 2()04. 73 m.nt. JGA Linssen (VAN BEI.1.EGEM/VAN BE!.1.E(,EM) en Hof 's-Gravenhage 3
september 2004. NJF 2005,26: LJN: AR 5390.

117 Nota n.a.v. het verslag, Kamerstukken II, 1999-2000. 26 855, nr. 5, p. 40 (PG NRv. p. 225).
118  HR/PG 2004, p.  13. Dat Interimrapport bevat een dergelijke aanbeveling overigens niet. hetgeen

geen verbazing wekt nu het - nog - niet de bedoeling was concrete voorstellen te formuleren. maar
algemene gedachten en uitgangspunten te ontwikkelen voor een herbezinning.
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Indien die kansen aanwezig zijn kunnen zorgvuldig geformuleerde grieven juist een
drukmiddel vormen om de wederpartij, die door de winst in eerste aanleg eerder
genegen zal zijn te blijven zitten waar zij zit, in beweging te krijgen in de richting
van een compromis. De appeltermijn van maar liefst drie maanden moet ook ruim
voldoende zijn om het dossier van eerste aanleg nog eens goed te bestuderen en te
onderzoeken waar het is misgegaan en wat de redresmogelijkheden in appal zijn

11, 

Bovendien wijs ik er op dat in het geval appellant een spoedbehandeling wil in kort
gedingzaken. de grieven ook in de appdldagvaarding dienen te staan. conform het
uniforme rolreglement voor de gerechtshoven. Dat schijnt ook weinig problemen op
te leveren, hoewel de appeltennijn hier nog veel korter is.

401 Het Duitse procesrecht heeft nooit de verplichting gekend de beroepsgronden in het eerste

appelstuk op te nemen. 1 21' Het hoger beroep wordt ingesteld door een Berufzingsschrift d·at
ten minste de aanduiding van het te bestrijden vonnis moet bevatten (§ 519 ZPO). De beroeps-

gronden, voorzover niet opgenomen in het Berufungsschrift, moeten vervolgens worden neer-
gelegd in een Bentfungsbegriindringsschrift. dat binnen twee maanden (met de mogelijkheid

van verlenging door de voorzitter) na toezending van het vonnis moet worden ingediend (§ 520
ZPO).12' In Oostenrijk kan hoger beroep worden ingesteld door een daartoe strekkende monde-
linge verklaring ten overstaan van de rechter a quo, gevolgd door een Beruftingsschrift met

de gronden voor het appbl (§§ 465,467 BZPO). In Belgie wordt hoger beroep ingesteld door
een aan de wederpartij te betekenen akte van hoger beroep, die de grieven dient te bevatten

(artikel 1057 Ger. Wetb.).' 1
In Engeland dient appellant een appellant's notice in bij de rechter a quo binnen veertien

dagen na de uitspraak (of zoveel later als de rechter heeft bewilligd) dat de gronden voor het
hoger beroep bevat alsmede, indien vereist, de aanvraag voor verlof om api)81 te mogen instellen

(rule 52.4 CPR: PD 52 par. 5.1). In de Verenigde Staten wordt appal ingesteld door het indienen
van een notice ofappeal.dat slechts de aanduiding van het gewraakte vonnis behoeft te bevatten,

de gegevens van appellant en de aanduiding van het bevoegde appblcollege (rule 3 FRAP).
Eerst in de later in te dienen brief moet appellant de beweegredenen voor het apptl kenbaar
maken (rule 28 FRAP).

7.7      Rechtsmiddelverbod of appi lverlof?

402  In het tweede hoofdstuk heb ik het beginsel van twee feitelijke instanties
behandeld en heb ik enkele wettelijke rechtsmiddelverboden en de doorbreking daarvan

119  De NVvR bepleit de invoering van de verplichting om binnen drie maanden na het vonnis de grieven
in te dienen, hetzij in de dagvaarding, hetzij in de memorie van grieven. met de mogelijkheid
verlenging van die termijn te vragen (NVvR 2004, p. 96). Dat geeft echter weer onduidelijkheden
en allerlei gedoe op de rol. Hier zijn hard and fast rules noodzakelijk.

120 Hoewel zulks wel is bepleit. o.m. door O. Feiber 1996, p. 2060.
121  Vroeger was dat binnen edn maand na het instellen van het hoger beroep. eventueel te verlengen

op verzoek van appellant: § 519 II (oud) ZPO.
122 K. Broeckx 1995. nr. 130 ev. maar het verzuim is een relatief verzuim. afhankelijk van bezwaar

van de wederpartij wegens benadeling.
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nader onder de loep genomen. Thans wil ik een voorstel doen tot verbetering van
deze ondoorzichtige en onbevredigende situatie. Met name de uitsluiting van appal
en cassatie bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen
staat in de praktijk centraal. Zoals eerder betoogd, is deze uitsluiting allang niet meer
in overeenstemming met de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever. Het ontneemt
partijen een rechtsmiddel dat in vrijwel alle andere zaken weI open staat. In een
burenruzie over lawaaierige hanen kunnen partijen tot in drie, vier of vijf instanties
strijden. maar bij het beeindigen van de arbeidsovereenkomst moet men het doen met
Edn instantie. 113 die dan ook nog eens wordt 'uitgekleed' doordat onder meer de
regels van het bewijsrecht niet van toepassing zijn. De doorbrekingsjurisprudentie
is ingewikkeld en zonder rechtskundige bijstand voor de doorsnee burger volstrekt
onbegrijpelijk en leidt bepaald niet altijd tot bevredigende resultaten. Talloze malen
is herziening van dit systeem bepleit, echter zonder succes omdat er kennelijk veel
waarde wordt gehecht aan een snelle en definitieve beslissing.

403  Er is evenwel een oplossing die het beste van beide mogelijkheden in zich
verenigt. Vervang de rechtsmiddelverboden in de materiele wetgeving (ontbinding
arbeidsovereenkomst. vaststelling van huurprijs en servicekosten etc.) door een verlof-
systeem. 114 De partij die bezwaren heeft tegen de beslissing   van de kantonrechter
kan de apptlrechter verzoeken appdl te mogen instellen onder - eventueel summiere  -
vermelding van de gronden daarvoor. Dit kan binnen redelijk korte termijn. Aan de
hand van dat verzoek kan de apI*lrechter - eventueel enkelvoudig - beoordelen of
er redenen zijn verlof te geven. Weigert hij dat, dan is daarmee de zaak ten einde.
Verdere rechtsmiddelen zouden niet toelaatbaar zijn. Wordt er wel verlof verleend.
dan wordt het verzoek, waarbij de mogelijkheid bestaat de eerder aangevoerde summie-
re motivering aan te vullen, doorgezonden aan de wederpartij met de bepaling van
een mondelinge behandeling. Onzekerheid over de uitkomst van de procedure wordt
dan slechts minimaal verlengd indien het verzoek wordt afgewezen. Wordt er wel
verlof verleend, dan gaat de onzekerheid uiteraard langer duren, maar dat moet dan
maar indien de beschikking van de eerste rechter kennelijk gebreken vertoont. Op
die wijze wordt enerzijds tegemoet gekomen aan de behoefte aan duidelijkheid op
korte termijn en anderzijds de rechtsbescherming voor de burger (met name de
werknemer, voor wie er zeer grote belangen op het spel staan). Eventueel zou125

kunnen worden overwogen de toetsing door de appdlrechter te beperken tot een
rechtmatigheidstoets: ernstige vormverzuimen en een onjuiste rechtstoepassing kunnen
leiden tot heroverweging, maar het enkele vragen van een second opinion niet. Te
bedenken valt echter dat dit afwijkt van ons normale appelrecht.

123 In gelijke  zin het eindrapport  van de Staatscommissie  (deel   1)  van juni  1984.  p.  20.
124 Zie ook Hovens 2004.
125  Hetligt voorde hand voor het cassatieberoepdan ook een verlofstelsel te hanteren. Over de exacte

vormgeving van deze procedure zou een nader debat moeten plaatsvinden.



Hoofdstuk 7 305

404   Gevolg van het invoeren van een dergelijke vorm van beperkt appal is in ieder

geval dat er meer controle is op wijze waarop kantonrechters omgaan met hun discre-

tionaire bevoegdheden op dit vlak. Edn van de functies van api)8lrechtspraak is immers

controle op de eerste lijns rechtspraak en het bevorderen van rechtseenheid binnen

het ressort (eens te meer nu de app8lrechtspraak is geconcentreerd bij de gerechts-

hoven).  In dit verband verwijs  ik  ook naar hetgeen is gesteld  in  nrs.  54  en  55  over

de staatsaansprakelijkheid als gevolg van de schending van dwingend Europees recht

(de kantonrechter die als hoogste nationale rechter verzuimt prejudiciele vragen te

stellen). De criteria die thans bepalen of een rechtsmiddelverbod kan worden doorbro-

ken, kunnen in dit verband voor een deel (waarbij ik met name denk aan de essentiele

vormverzuimen) een rol blijven spelen. Ook hier kunnen de gerechtshoven gezamenlijk
een beleid ontwikkelen en procedure-afspraken maken, in overleg met de balie en

eventueel werknemers- en werkgeversorganisaties. Een initierende taak zou kunnen

zijn  weggelegd  voor  de  Raad  voor de Rechtspraak. 116

405     Het idee van een apptlverlof verder vervolgend, zou ook gedacht kunnen worden

aan invoering van een verlofsysteem voor zaken die nu in het geheel niet appellabel

zijn omdat ze niet boven de appaldrempel van artikel 332 Rv uitkomen. Er is dan,
in plaats van een volstrekt arbitraire grens, meer evenwicht tussen enerzijds het

algemeen belang (beperking van de belasting voor het gerechtelijk apparaat voor zaken

die dat, gelet op hun - financieel - belang, niet rechtvaardigen) en anderzijds het

particuliere belang van herbeoordeling van een zaak. Ook in dergelijke 'kleine' zaken

immers kunnen principiele rechtsvragen opkomen of kunnen processuele ongelukken

gebeuren die het vertrouwen in de rechtspleging aantasten en die dus moeten kunnen

worden rechtgezet. In andere landen is dat niet onbekend. § 511 ZPO bepaalt dat appel

open staat in zaken met een belang van meer dan €600 6f wanneer verlof is verleend

door de rechter a quo en dat verlof wordt verleend indien de zaak rechtsvragen van

principiele aard opwerpt of de rechtsontwikkeling of rechtseenheid een uitspraak van
de apptlrechter verlangt. Zweden kent een soortgelijk stelsel.1 17

7.8     De procesgang in hoger beroep

406    De wet zou moeten voorzien in een regeling waarbij apptlzaken (hetzelfde geldt

voor de eerste aanleg en het beroep in cassatie) die kennelijk niet-ontvankelijk zijn,

op vereenvoudigde wijze kunnen worden afgedaan op een wijze die het gerechtelijk

apparaat en de wederpartij zo min mogelijk belast. Te denken ware aan een regeling,

analoog aan artikel 8:54 en 8:55 Awb: de apptlrechter verklaart - zonder mondelinge

behandeling - het appal niet-ontvankelijk. Daartegen staat gedurende een korte termijn

126 Het voorstel zou kunnen (moeten?) worden verbonden aan een meer omvattende herziening van

het ontslagrecht, waarbij ook een einde wordt gemaakt aan de belastende praktijk van de pro forma-

verzoeken waarbij er eigenlijk geen geschil is, maar alleen de uitkering wordt veilig gesteld.

127 Zie verder Jolowicz/Van Rhee, p. 7 en 306.
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verzet open door appellant. Wordt dat verzet gegrond bevonden, dan gaat de zaak
alsnog het reguliere traject in voor de memorie van antwoord door geYntimeerde. De
Commissie Verbetervoorstellen Civiel heeft dit ook als aanbeveling 2.3 opgenomen
in haar eindrapport. Dit voorkomt een langdurige belasting van de administratie en
onnodige kosten aan de zijde van de wederpartij.

407   Daarnaast zou de wet of het uniforme rolreglement moeten voorzien in een
snellere rechtsgang dan gebruikelijk voor het appal tegen bepaalde (tussen)vonnissen,
zoals een beslissing inzake het verschoningsrecht van een getuige. Voor de getuige
wiens beroep op het verschoningsrecht is afgewezen, is dat een eindvonnis (partijen
hebben te dien aanzien geen appelrecht). Is het beroep op het verschoningsrecht
gehonoreerd. dan kunnen partijen daartegen opkomen, maar voor hen geldt het vonnis
als een tussenvonnis waarvoor dub verlof van de rechter a quo vereist is. 1.N Indien
tussentijds apptl van een dergelijke beslissing mogelijk is, verdient het de voorkeur
dat hierop snel wordt beslist. Dat moet ook kunnen want het betreft hoofdzakelijk
een juridische kwestie die doorgaans geen instructie behoeft. Hetzelfde geldt  voor
een vonnis in een bevoegdheidsincident of in een incident tot interventie door een
derde.

408    Hoewel de laatste decennia al veel processuele voorschriften van hun scherpste
kantjes zijn ontdaan door een deformaliseringstendens die de wetgever links en rechts
inhaalt, is er nog verdere verbetering mogelijk. Naast de bepalingen van artikelen
69,70,71 en 73 Rv zou het aanbeveling verdienen de civiele rechter (in alle instanties)
een doorzendplicht op te leggen ingeval het verkeerde rechtsmiddel wordt ingesteld.
Vaste rechtspraak is dat, behoudens de merkwaardige regeling van artikel 340 Rv,

29een onjuist rechtsmiddel niet kan worden geconverteerd in het juiste rechtsmiddel.'
In het strafrecht geldt de regel dat een verdachte die een verkeerd rechtsmiddel instelt,
toch geacht wordt het juiste rechtsmiddel te hebben willen instellen, "' in het be-
stuursprocesrecht geldt de regel van artikel 6: 15 Awb. Laatstgenoemd voorschrift kan
zonder veel problemen ook in het civiele procesrecht worden ingevoerd. zodat de zaak
met behoud van aanhangigheid toch bij de juiste rechter terecht komt.

7.9 Het 'tergend en roekeloos' appM

409 De mogelijkheid om een civielrechtelijk geschil voor een onafhankelijke en
onpartijdige rechter te brengen. die een - desnoods met behulp van de overheid
afdwingbare - beslissing kan geven waardoor de rechtsvrede wordt hersteld, is een

128 Zie mijn annotatie onder Hof 's-Hertogenbosch 12 december 2002. JBPr 2003.47 (HEROS/X).
129  HR 17 januari  1992, NJ 1992. 263 (MARTINA/UNITED SECURITY): HR 24 mei  1996. NJ  1996.538

(ZC)NWEG/STAAT). Hof Arnhem 9 juli 2002. JBPr 2002, 8 m.nt. Van Hemel (PERENBARAN), HR
30 januari 2004. RvdW 27 (KIMMENADE/WAUERS).

130 H.K. Elzinga 1998. p. 26 ev: J. de Hullu 1989, p. 361 ev.
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belangrijk recht. Artikel 6 EVRM en de hierop gebaseerde jurisprudentie is een uiting
daarvan. Rechten of bevoegdheden kunnen evenwel ook worden misbruikt en dat geldt
ook voor de bevoegdheid een ander voor het gerecht te dagen. Het spreekt vanzelf
dat daarvan slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden sprake zal zijn. Ik zal hier
niet aan de orde stellen het algemene leerstuk van misbruik van procesrecht, maar

alleen de toepassing daarvan op het hoger beroep. Reeds enkele antieke procesregelin-

gen kenden de mogelijkheid appellant een boete op te leggen indien hij de appdproce

dure verloor."' Die regelingen waren doorgaans niet al te genuanceerd; het enkele

verlies van de procedure was voldoende. In de vroege Middeleeuwen. toen het beroep

nog de strekking had van een aanklacht tegen de rechter persoonlijk. diende appellant

bij verlies van de procedure in ieder geval de door de rechter bij de verdediging van
zijn vonnis gemaakte kosten te vergoeden en soms ook een boete te betalen.

410 Enkele buitenlandse rechtsstelsels voorzien uitdrukkelijk in de mogelijkheid dat appellant
een boete kan worden opgelegd indien er sprake is van misbruik van appblrecht, in welke vorm

dan ook. ingevolge artikel 1072bis Gerechtelijk Wetboek kan de appalrechter bij verwerping
van het hoofdberoep (= principaal apptl) op vordering van de wederpartij een schadevergoeding
wegens tergend of roekeloos app&1 toekennen. Daarnaast kan hij ambtshalve een boete opleggen

wegens tergend of roekeloos appal, varierend van Bfr. 5.000 tot 100.000 (ca€125 tot€2.500).
Daartoe wordt bij de einduitspraak een nadere dag bepaald om dit punt met partijen te bespreken.

Voor het opleggen van de boete is het niet noodzakelijk dat het app81 geheel wordt verworpen.
De Franse wetgeving kent een aantal bepalingen over misbruik van processuele bevoegdheden.

Artikel 32- 1 NCPC geeft de mogelijkheid een boete op te leggen van €15 tot €1.500 aan een

procespartij die dilatoir of vexatoir handelt, terwijl de artikelen  118 en  123 NCPC de procespartij

die bepaalde exceptieve verwerpen in een laat stadium opwerpt, bedreigen met schadevergoeding
en/of boete. Voor het hoger beroep regelt artikel 559 NCPC dat appellant veroordeeld kan

worden tot een boete van€15 tot€l.500 ingeval van een 'appel principal dilatoire ou abusif,
onverminderd eventuele schadeplichtigheid jegens zijn wederpartij. Artikel 560 NCPC geeft
de mogelijkheid schadevergoeding toe te kennen ten laste van de appellant die zonder geldige

reden in eerste aanleg verstek heeft laten gaan. In Duitsland kan het voorbij laten gaan van
een zitting of een procestermijn leiden tot aansprakelijkstelling voor de daardoor veroorzaakte

extra kosten (§ 95 ZPO), evenals het tevergeefs aanvoeren van een stelling die op zichzelf tot

extra instructie noopte (§ 96 ZPO). 1ngevolge § 97 II ZPO wordt appellant veroordeeld in de

appllkosten indien hij wint uitsluitend op grond van een nieuwe stelling die hij ook in eerste

aanleg had kunnen poneren.
In de Verenigde Staten heeft de apptlrechter de bevoegdheid om ingeval van een frivoloits

appeal schadevergoeding op te leggen en een (dubbele) kostenveroordeling'32 ten gunste van

geintimeerde, zo bepaalt rule 38 FRCP. De schadevergoeding bestaat dan soms uit een vergoe-

131  Kaser/Hackl  1996, p. 621.
132 Te bedenken valt dat de proceskostenveroordeling normaliter alleen ziet op kosten die zijn betaald

voor de verleende justitiele diensten ( uitwerken van het proces-verbaal. vervaardigen van het dossier,

onkostenvergoedingen voor getuigen en door de rechtbank benoemde deskundigen. gri ffierechten).
Advocaatkosten zijn in beginsel voor eigen rekening van iedere partij.
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ding  voor de advocaatkosten  voor de wederpartij,  of een boete te betalen aan de  overheid."'
Vrijwel altijd wordt de boete of schadevergoeding tevens opgelegd aan de advocaat van de
desbetreffende procespartij. In Engeland bestaat  er geen specifieke regeling betreffende  een
boete voor het misbruik van het app81. De algemene regeling inzake kosten van Part 44 CPR
geeft de rechter een grote mate van vrijheid, waarbij onder meer de wijze van procesvoering
van partijen voorafgaande en tijdens de procedure een rol speelt. 1 34

411 De bevoegdheid tot het aanwenden van een rechtsmiddel is een doelgebonden
bevoegdheid. 11' Appellant streeft daarbij een bepaald   doel   na, dat meestal,   maar
niet altijd is gelegen in dEn van de bekende functies van het apptl. Om te omschrijven
in welke gevallen er sprake kan zijn van misbruik van apI)8lrecht dient dus eerst
duidelijk te zijn welke doelstellingen het apptl kent. Verbeteren van door de eerste
rechter gemaakte fouten en aanvullen of corrigeren van de eigen procesvoering (binnen
de hiervoor gestelde grenzen). Ook het vragen van een second opinion aan de appel-
rechter is op zichzelf een legitiem doel. De toetsingsmaatstaf is evenwel breder: ook
zonder dat specifiek ddn van de hiervoor omschreven doeleinden wordt nagestreefd
kan een partij belang hebben bij het instellen van hoger beroep. Zo is de mogelijkheid
om in apptl de vordering te vermeerderen, zonder dat appellant bezwaren heeft tegen
het vonnis, in Nederland erkend als voldoende belang bij het instellen van hoger

136

beroep. De omstandigheid dat 6dn van de echtelieden appelleert tegen de beslissing
tot echtscheiding teneinde te voorkomen dat hij nu al gebonden is aan de daarbij
vastgestelde definitieve alimentatie (die aanzienlijk hoger is dan de onderhoudsbijdrage
die bij wijze van voorlopige voorziening was bepaald), levert geen misbruik omdat
de man er voldoende belang bij heeft dat over de echtscheiding en alimentatie tegelij-
kertijd wordt beslist. 137 Evenzo kan de huurder appal instellen tegen de beslissing
tot betindiging van de hoofdhuurovereenkomst (waartegen op zichzelf geen bezwaren
zijn) om te bewerkstelligen dat ter zake van de onderhuurovereenkomst materieel
eenzelfde beslissing wordt gegeven en aldus te voorkomen dat hij schadeplichtig wordt
jegens de onderhuurder."8   Ook  is het toegestaan te appelleren tegen een vonnis
waarbij appellant per saldo in het gelijk is gesteld maar dat in de overwegingen een
beslissing bevat die door het gezag van gewijsde roet in het eten kan gooien voor          '
een andere, nog lopende procedure. 139 Het hoger beroep is echter niet bedoeld om
een eerder nagestreefde en uiteindelijk ook verkregen beslissing weer ongedaan te

133 In California wil het nog wel eens gebeuren dat een appellant wordt veroordeeld om aan de griffier
een bedrag te betalen dat overeenkomt met de - geschatte - kosten van de procedure voor het
gerechtelijk apparaat: M.R.Kravitz 2002, p. 340.

134  Zie P.A. Wackie Eysten 2004 over de 'afstraffende kostenveroordeling' in Engeland wanneer ten
onrechte een mediationvoorstel wordt afgewezen.

135 Zo ook K. Broeckx 1995, nr. 780 ev. Zie hierover uitgebreid B.T.M. van der Wiel 2004. hfd. 3.
136  HR 19 januari 1979, NJ 1980,124 m.nt. WHH (BRITISH CALEDONIAN/TURNER). Naar mijn mening

ten onrechte. want daarvoor is het apptl niet bedoeld.
137   HR 15 maart  1996.  NJ  1996, 408. Dezelfde casus leidt in Belgie - terecht -  wel  tot het aannemen

van  misbruik;  zie K. Broeckx  1995,  nr.  794.
138 HR 19 oktober 1979. NJ 1980. 126 m.nt. WHH (DIRKZWAGER & GROI.SCHE/BL RGER).
139 Hof Arnhem 23 april 2002. rolnr. 01/303. n.g.
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maken. De enkele omstandigheid dat het door appellant nagestreefde doel niet14()

wordt bereikt doordat het appal wordt afgewezen, is uiteraard geen reden om te
concluderen dat het hoger beroep dus is misbruikt. Andersom echter geldt ook dat
de enkele omstandigheid dat het appel slaagt, niet zonder meer betekent dat er dus
ook geen sprake kan zijn van misbruik of oneigenlijk gebruik.

412     Misbruik kan zich voordoen in twee verschijningsvormen: (a) het enkele instellen
van apI)81 levert misbruik op, dan weI (b) de wijze waarop de procedure wordt gevoerd
levert misbruik op. Daarbij moet de gehele procedure in ogenschouw worden genomen,
niet alleen die in apptl. Omdat een en ander de facto een beperking van het recht

op toegang tot de (appbl)rechter kan impliceren, dient hiermee echter terughoudend
te worden omgegaan. In feite ligt het opleggen van een sanctie slechts in de rede bij
evidente en duidelijk aansprekende gevallen.

Vooropgesteld moet worden dat het aanhangig maken (in hoger beroep) van een
zaak die niet veel perspectief op succes biedt, als zodanig niet als misbruik kan worden

gekwalificeerd. Het zijn soms juist die procedures die bij voorbaat als kansloos worden
aangemerkt, die een doorbraak in de jurisprudentie bewerkstelligen. 141 Rechtzoeken-
den moeten de mogelijkheid hebben gedurfde stellingen en argumenten aan de rechter

voor te leggen, ook wanneer die ingaan tegen de heersende rechtsopvatting. 142  Wat

betreft de inhoudelijke merites van de zaak, wordt in de literatuur beargumenteerd
dat er sprake is van misbruik indien het bestreden vonnis zo duidelijk correct is en
zo overtuigend wordt gedragen door eerdere opvattingen in de rechtspraak en literatuur,
dat er nauwelijks een legitieme basis is voor een tegenovergestelde opvatting. 143

Het komt mij voor dat dit argument met terughoudendheid moet worden bezien. Van

belang daarbij is of appellant daarbij stellingen aandraagt die verdedigbaar zijn en
die op zichzelf zouden kunnen leiden tot een van de heersende opvattingen afwijkende

beslissing. Is dat niet het geval, dan komt misbruik in beeld want dan zijn er kennelijk
andere overwegingen die hebben geleid  tot het instellen van apptl. 144  Een  app81

dat uitsluitend wordt ingesteld met vertragingsoogmerk'4' of om de wederpartij ertoe

te brengen een schikking te aanvaarden die aanzienlijk minder gunstig is dan het bij
een rechterlijke uitspraak te verwachten resultaat, kan als misbruik worden aangemerkt,

140 HR 4 juni 1999, NJ 1999. 535 (echtscheiding).
141  Denk aan de eerste zaak waarin een wettelijk appelverbod werd doorbroken wegens schending van

hoor en wederhoor.
142 HR 3 december 1999. NJ 2000. 289 m.nt. JBMV (MR. H/NHL). Hof Arnhem 4 mei 2004. rolnr.

01/1133. LJN: AO 9809 en 16 augustus 2005. UN: AU 1588 (MII.IEUTECH/WATERSCHAP).
143 K. Broeckx 1995, nr. 794 met verwijzingen naar Belgische rechtspraak. M.R.Kravitz 2002; Plager

2002-2003, p. 375.
144 De appellant die in de zaak Hof Arnhem 14 oktober 2003, JBPr 2004,4 m.nt. Schaafsma-Beversluis

(PROVINCIE GELDERLAND/RIJSHOLT) app81 instelde tegen de beslissing van de rechtbank om pleidooi

toe te staan (en daarbij o. m. als klacht aanvoerde dat door het pleidooi de procedure zou worden
vertraagd). kwalificeerde zich n.m.m. voor een boete wegens 'tergend' apptl.

145 De praktijk van het uitvoerbaar bij voorraad verklaren van het vonnis is daartegen de beste remedie.
hoewel dit het gevaar van aansprakelijkheid meebrengt ingeval het vonnis wordt vernietigd.
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maar het probleem is dat dit oogmerk van appellant zich nauwelijks laat vaststel-
len.146

413   Het zijn met name de apptlprocedures die afstevenen op een onoverkomelijk
procesrechtelijk obstakel die roekeloos, tergend of oneigenlijk kunnen worden ge-
noemd. Te denken valt aan een app81 ingesteld buiten de appeltermijn:47 een apptl
tegen een tussenvonnis zonder apptlverlof (v66r 1 januari 2002: met een app8lverbod).
betogende dat het vonnis bindende eindbeslissingen bevat hetgeen apptl op dat moment
zou rechtvaardigen, 14K zonder dat er zwaarwichtige argumenten worden aangedragen.
Dat laatste is wat mij betreft doorslaggevend.

414 Ten aanzien van de tweede categorie (de wijze van procesvoering) gaat het in
de Amerikaanse praktijk om situaties waarin appellant nagenoeg geen steekhoudende
argumenten aanvoert om zijn appalte ondersteunen (waarbij van belang is hoe afstan-
delijk de app8lrechter beslissingen toetst: hoe hoger de drempel voor vernietiging is.

··  149'des te zwaarder de argumenten moeten zun L nalaat precedenten te vermelden
die het juridisch kader vormen voor de beoordeling van de zaak, telkens opnieuw
stellingen aanvoert die reeds zijn verworpen, stelselmatig een verkeerde voorstelling
van zaken geeft of slechts ddn van de dragende overwegingen van de bestreden
beslissing aanvalt, zodat het appal bij voorbaat gedoemd is te falen ook al slaagt de
'grief' op zichzelf.

In de common law landen is, in verband met de aard van het appN, de beoordeling
van de wijze van gedingvoering die kan leiden tot een boete, beperkt tot die in hoger
beroep. Voor de Nederlandse situatie dient evenwel de procedure in zijn geheel in
ogenschouw te worden genomen en kan worden aangeknoopt bij hetgeen ik hiervddr
heb betoogd met betrekking tot de herkansingsfunctie. Indien een bepaalde stelling
redelijkerwijs als tardief moet worden aangemerkt kan dat leiden tot uitsluiting van
die stelling. Ook zou geopteerd kunnen worden, indien uitsluiting in de omstandig-
heden van het geval als te vdrgaand wordt aangemerkt. de nalatige partij een boete
dan wel een verhoogde proceskostenveroordeling ten gunste van de wederpartij op
te leggen.'  Ook de Commissie Dorhout Mees wees  in 1948 reeds op de wenselijk-
heid van het invoeren van de mogelijkheid om een partij die zich bepaald onbehoorlijk
gedragen heeft (bijv. verandering van partijstandpunt tijdens de procedure. het laat

146 Een onoirbare bedoeling van appellant (appel instellen van de conventie op het laatste moment zodat
de wederpartij niet meer kon appelleren van de reconventie) kon kennelijk wel worden vastgesteld
in HR 26 juni  1959, NJ  1961, 553 m.nt. DJV: AA 1958/1959, p. 260 m.nt. DM.

147  Ook hier kan echter gewezen worden op het feit dat rechtsmiddeltermijnen tegenwoordig met enige
nuancering worden toegepast, waar deze vroeger met ijzeren vuist werden gehandhaafd.

148  Bijv. HR 4 mei 2001, JOL 2001,301 = UN: ZC 3487. Hof Arnhem 2 oktober 2001, NJ 2002, 112:
Hof 's-Hertogenbosch 27 mei 2002, NJkort 2002. 41: HR 6 december 2002, NJ 2003,62.

149 Plager 2002-2003, p. 375.
150 Broeckx noemt als voorbeeld een beroep op vegaring. op compensatie. op het gezag van gewijsde

voor het eerst in appal: K. Broeckx   1995,  nr.  795.
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aanvoeren van nieuwe stellingen). ongeacht de uitkomst van de procedure, te veroorde-
len in een deel van de algemene kosten van rechtspleging.

151

415    De NVvR. de RvdR en de Hoge Raad wijzen in hun adviezen over het Interim-

rapport erop dat de rechter reeds nu een extra kostenveroordeling (verhoogde forfaitaire
kosten  dan  wel de werkelijke kosten) kan opleggen als sanctie op non-cooperatief
procesgedrag.al Naar mijn mening heeft het evenwel de voorkeur hiervoor een
specifieke regeling te scheppen teneinde dit voor alle betrokkenen goed in te scherpen.

Bovendien dient de desbetreffende partij wel in de gelegenheid te zijn stelling te nemen

tegen een dergelijk voornemen. Aansluiting kan worden gezocht bij de Belgische
regeling, waarbij na de uitspraak een dag wordt bepaald om dit punt met partijen te

bespreken.

416 De vraag is of een objectieve dan wel subjectieve toets moet worden aangelegd

Is het voldoende dat het apptl, objectief bezien. geen kans van slagen heeft en dat
appellant dat redeljkerwijs had moeten beseffen, of moet tevens aannemelijk zijn dat
appellant daarbij niet te goeder trouw was, dus appal heeft ingesteld met een ander

oogmerk dan waarvoor het bedoeld was. De Amerikaanse federale Courts of Appeals
zijn verdeeld hierover en de Supreme Court weigert leiding te geven aan de toepassing
van deze bepaling. De overheersende mening is evenwel dat een objectieve test

153volstaat. Anders zou het opleggen van een boete of schadevergoeding in vrijwel
alle gevallen op onoverkomelijke praktische problemen stuiten. Dat zou ik ook voor
Nederland willen bepleiten.

De rechtvaardiging van het opleggen van een boete of - verhoogde - proceskosten-
veroordeling wordt gezocht in onder meer de omstandigheid dat de wederpartij onnodig
op kosten wordt gejaagd. Daarnaast dient het ter voorkoming van het onnodig belasten
van het gerechtelijk apparaat dat immers met overheidsgeld wordt bekostigd. Kostbare
tijd, die Ook voor andere, wel serieuze zaken had kunnen worden aangewend, gaat
verloren waardoor andere procespartijen moeten wachten op de behandeling van hun
zaak. 154  Dat  is  een publiek belang,  dat de rechter ambtshalve heeft te beschermen.
Onaanvaardbaar is dan ook dat een reactie op een onoirbare proceshouding (in de
vorm van een extra kostenveroordeling of een boete) afhankelijk zou zijn van een
daartoe strekkend verzoek  van  de - benadeelde - wederpartij: 55 De rechter behoort
niet aan de leiband van partijen te lopen.

151 Rapport, p. 22.
152 NVvR 2004. p. 96. HR/PG 2004, p. 8; RvdR 2004, § 7.4.
153 S.J. Plager e.a. 2002-2003. p. 385: S.A. Martin 2001-2002. Idem K. Broeckx 1995, nr. 794.
154 Dat was ook Un van de argumenten die in Engeland werden gebruikt voor de invoering van het

verlofstelsel. Zie de in § 4.5 vermelde Consultation Paper voor het api)*lverlof.
155 in gelijk zin K. Broeckx 1995, nr. 802: 'De lijdelijkheid van de rechter moet ophouden waar partijen

misbruik maken van processuele middelen'. Anders: P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt 2003 b,
p. 1712 en RvdR 2()04. p. 12.
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7.10 Evaluatie van de onderhavige voorstellen

417 De voorstellen die ik in dit hoofdstuk heb gedaan voor een herziening van het
apI)8lrecht, in grote lijnen onder te verdelen in drie clusters, zouden het volgende beeld
te zien geven.

A         De functie van het hoger beroep

418 Het apptl komt nadrukkelijker in het teken te staan van controle van het vonnis
en de rechtsgang in eerste aanleg. Dat vonnis staat centraal in de beoordeling van
de apptlrechter, hetgeen betekent dat niet alleen appellant, maar ook geYntimeerde
moet opkomen tegen beslissingen waartegen hij bezwaar heeft. Dat houdt direct
verband met het uitgangspunt dat een rechterlijk vonnis, gewezen in een met voldoende
waarborgen omklede procedure waarin partijen afdoende hebben kunnen deelnemen
aan het debat, geacht wordt gezag te hebben niet alleen om de rechtspositie van
partijen voor het verleden dn voor de toekomst nader gestalte te geven, maar ook om
dat - desnoods met behulp van de sterke arm der wet - af te dwingen. De mogelijkheid
om met geheel nieuwe stellingen het debat een andere koers te geven wordt aan banden
gelegd. Dit bevordert het efficient procederen in eerste aanleg. Nieuwe stellingen etc
zijn in beginsel niet toegestaan, tenzij de appBlrechter zulks dienstig acht voor een
goede rechtspleging. Mocht een dergelijke stelling worden toegestaan, dan dient dat
onder omstandigheden wel gevolgen te hebben voor de desbetreffende partij in de
vorm van een financiele sanctie (extra proceskosten die daardoor zijn veroorzaakt
of een boete).

Met de versterking van de controlerende functie hangt samen de verruiming van
het toepassingsgebied van artikel 25 Rv: de appdlrechter kan onder aanvulling van
rechtsgronden een juridische beslissing van de eerste rechter vernietigen, ook wanneer
die niet is aangevallen door een grief. Wanneer de app&1rechter zulks noodzakelijk
acht, dient in het voetspoor daarvan ook de - in zoverre wellicht niet bestreden -
feitenvaststelling opnieuw aan de orde te komen. Ook de verruiming van de bevoegd-
heid een zaak terug te wijzen naar de eerste aanleg moet in dat perspectief worden
gezien. Het voorkomt een daadwerkelijke verschuiving van het processuele debat naar
de tweede aanleg.

B       De noodzaak voor het hoger beroep

419  De wet dient meer mechanismen te bevatten om een geschil in 6dn instantie
af te doen. De rechter moet, in het voetspoor van de reeds verscherpte substantierings-
en concentratieplicht, zich er voortdurend van vergewissen of alle relevante geschilpun-
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ten op tafel liggen en voldoende zijn uitgediept' '6 zonder daarbij overigens partijen
het  groene  gras  van de feiten  voor de voeten  weg te maaien.'47 De Duitse regeling

van § 139 ZPO en de daaraan ten grondslag liggen gedachte van een rechter die -
mede - verantwoordelijk is voor een juist en efficient verloop van de procedure, kan
daarbij een inspiratiebron zijn. Thans is niet duidelijk of de rechter in het algemeen
een plicht heeft partijen te wijzen op verzuimen of vergissingen in de procesvoe-
ring."H Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat partijen niet eerst bij het eindvonnis
vernemen dat hun stellingen onduidelijk waren of onvoldoende onderbouwd. Daarvoor
moeten zij in een eerder stadium worden gewaarschuwd zodat zij dat gebrek tijdig
kunnen herstellen.15' Dat betekent natuurlijk niet dat de rechter moet blijven attende-

ren en aandringen. Een (66nmaal) gewaarschuwd mens telt voor twee, ook in een
procedure. Ook het loslaten van de leer van de bindende eindbeslissing speelt hierbij
een belangrijke rol omdat het verstarring van het processuele debat voorkomt.

C      De procedure ten aanzien van het hoger beroep

420    Voor de procedures waarvoor nu nog een (specifiek dan wel generiek) appElver-

bod geldt kan gedacht worden aan het invoeren van een verlofstelsel. Dat is rechtvaar-

diger dn efficienter dan de huidige situatie. Voor zinloze apI,Bllen (in de zin van
kennelijk niet-ontvankelijke apptizaken) dient een bijzondere voorziening te worden

getroffen zodat deze snel kunnen worden afgedaan. Het converteren van een onjuist
rechtsmiddel in het juiste rechtsmiddel voorkomt dat zaken stranden op een formeel
verzuim (hetgeen zoveel mogelijk moet worden voorkomen). Indien 6dn van partijen
ernstig in verzuim blijft in zijn procesvoering waardoor het gerechtelijk apparaat en
de wederpartij extra worden belast, kan dat leiden tot een procesrechtelijke boete of
een verhoogde kostenveroordeling.

421   Indien Edn van partijen verlof krijgt voor het instellen van app81 tegen een
tussenvonnis, zou de wederpartij die harerzijds eveneens bezwaren heeft tegen dat

vonnis, verplicht moeten zijn in dit app81 'mee te gaan' (en dus incidenteel appdl in

te stellen). De continuYteit van de instantie is dan toch al doorbroken en het voorkomt
dat een vonnis tweemaal aan de appblrechter wordt voorgelegd, telkens door een

156 Daarbij moet dan ook niet al te krampachtig worden vastgehouden aan het uitgangspunt van Edn
schriftelijke ronde. Als het toestaan van repliek en dupliek ertoe kan bijdragen dat de zaak vadr
het vonnis tot klaarheid wordt gebracht in plaats van door een langdurige en kostbare apptlprocedure,

dan is dat winst voor iedereen.
157 Vgl. HR 26 september 2003. NJ 2004,460 m.nt. JBMV onder 461; JBPr 2004, 15 m.nt. Teuben

(REGIOPOLITIF/HOv.Ax) waar de rechter anticipeerde op een te verwachten beroep op eigen schuld.

158 Vgl. HR 8 juni 2001, NJ 2001, 466 (VETTEL/HERTEL) waar de rechtbank vroeg om een nadere

berekening van de overlijdensschade voor de nabestaanden en vervolgens een berekening voor de
schade van de overledene zelf werd overgelegd. Mede omdat de wederpartij al - tevergeefs - op
dit verzuim wees. was de rechtbank niet gehouden eiser een nieuwe kans te geven.

159  Veel api)8llen zouden warden vermeden indien de rechter. conform § 278 II ZPO, na bewijslevering

zijn zienswijze over de bewijspositie kenbaar zou maken om aanvulling en correcties mogelijk te
maken, aldus Greger 2000, p. 82.
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andere partij. Dit voorstel kan nauwelijks worden gezien als een serieuze inbreuk op
de partijautonomie omdat het partijen geen rechten ontneemt. maar alleen het tijdstip
reguleert waarop het recht geldend kan worden gemaakt. Om dezelfde reden zou de
verplichting moeten bestaan dat een partij die appal instelt tegen een deelvonnis, in
dan keer alle bezwaren tegen dat vonnis naar voren brengt, dus ook tegen beslissingen
in het tussenvonnisgedeelte. IN)

422 Deze voorstellen overziend, kan de conclusie worden getrokken dat er een
verschuiving zou optreden   in de verhouding tussen partijen  en de (appll)rechter.
Partijen zijn primair verantwoordelijk voor hun eigen procesvoering en daaraan mogen,
mede gezien de kosten die gemoeid zijn met het instandhouden van de rechtspleging
en - in voorkomende gevallen - de bescherming van de wederpartij. eisen worden
gesteld die zien op een efficient procesverloop. Anderzijds krijgt ook nadrukkelijk
de rechter verantwoordelijkheden toebedeeld om ervoor te zorgen dat de procesecono-
mie, maar ook de rechtvaardigheid en eisen van een fair trial worden bewaakt.

Bijna tweehonderd jaar kennen we in Nederland al een appbl met zeer ruimhartige
herkansingsmogelijkheden en zowel advocaten als (apptl)rechters zijn daaraan gewend.
Er behoeft mijns inziens niet te worden gevreesd dat appblcolleges nu ineens in het
wilde weg partijen zullen gaan afkappen omdat zij iets anders zeggen dan in eerste
aanleg, ook al zou de 'bedrijfseconomische druk' op de rechtspleging nog verder
toenemen. Uiteindelijk gelden ook voor Nederland de wijze woorden waarmee de
Engelse processualist Sir Jack Jacob QC zijn indrukwekkende Hamlyn-lezing 'The
fabric of English Civil Justice' afsluit: 'It is not only important to realise that litigation
is an evil; it is also important to realise that neither speed, nor cheapness nor universal-
ity are the ultimate ends of litigation. The ultimate end is justice.' '<"

160 Zie nr. 305.
161 J.I.H. Jacob  1987. p. 285. Het citaat is afkomstig van de latere Lord Chancellor Lord Hailsham of

St. Marylebone.



Summary

Civil appeal. A comparative research into the functions of appeal in civil cases

This book deals with appeal in civil procedure. Appeal as a remedy against a judicial
decision comes in many forms and shapes. There are numerous differences between
appeal systems in the common law countries and those in the civil law countries. Some
differences are coincidental, others are fundamental because they follow from the
'nature' of the adjudication process. In this study, a search is conducted into the
functions of the appeal process and the underlying principles and the way these
principles shape the appellate practice. In order to identify these principles, the English,

American, German and Dutch systems of appeal were investigated.

The origins of appeal

Appeal has a political origin. This started, it could be argued, with the rise of the
cognitio-procedure in Ancient Rome, when the Emperor Augustus introduced a new

system of adjudication in which disputes would no longer be decided by a citizen,

appointed in consultation with the parties involved, but by a judge who was appointed
by the Emperor and who was responsible only to him. This called for some kind of
supervision, not only on behalf of a disappointed litigant, but also because the central-
ized power needed to control the adjudication process in order to confirm that the

imperial laws were upheld in a uniform and consistent manner. In medieval Europe.
the feudal lords controlled their own feudal courts in which local disputes were settled,
but in most countries the king, whose responsibility it was to keep the peace, wished
to exercise some control over these procedures and the law that was implemented
and formed in these courts. This control took place through the appeal courts, estab-
lished by the king. Then there was the renaissance of Roman law. The European kings
and emperors preferred this superior, coherent and ready-to-use body of law and sought
to implement it, again through the sovereign appellate courts under their control,
because this complex law was beyond the reach of the 'unprofessional' local courts.
These are the political aspects of the - origin of - appeal which will not be further
addressed in this book, but these aspects are nevertheless important for the historical

development of appeal.



116 bumman

Double jurisdiction and Article 6 ECHR

Chapter 2 is focused on the principle of double jurisdiction. Article 6 of the European
Convention on Human Rights, the 'fair trial provision' does not compel the member
states to set up a system of appeal. This does not mean, however, that Article 6 has
no bearing on the appeal procedure if a member state chooses to introduce appellate
courts. In principle, the appeal procedure has to be in conformity with all the important
aspects of a fair trial, such as impartiality of the judges, a public hearing, equality
of arms between the parties and the principle of audi et alteram partem. In answering
the question of a possible violation of Article 6 however, it is important to look at
the procedure as a whole: the proceedings in first instance and those on appeal (and,
if applicable, on second appeal or cassation/revision) should be taken together. If a
breach of convention rights has occurred in first instance, it can be repaired by the
appellate court, but only if that appellate court has full jurisdiction to decide the matter
on the facts and the law. In some instances, on the other hand, the appeal procedure
can do without some of the main features of article 6, e.g. an oral hearing, if the scope
of the appeal procedure is limited, for example, to legal and not factual review.

Furthermore, in Chapter 2, an analysis is made of the case law concerning several
limitations of the right of appeal in Dutch law, notably in the procedure to dissolve
a labour contract (article 7:685 Dutch Civil Code). This limitation can be circumvented
in some situations, most importantly if the proceedings before the court have been
affected by a breach of fundamental guarantees to such an extent that there has been
no fair trial. In addition, a party can appeal the decision if the court had no jurisdiction
(broadly spoken) to decide the matter. The next chapters are devoted to an analysis
of four systems of appeal: Germany, England, the United States and the Netherlands.

Germany

Germany is a typical exponent of a civil law system. in which appeal is seen as a
continuation of the adversarial debate before a different, higher court. These appellate
proceedings take the form of a trial de novo, in which the appellate court can receive
new testimony and parties can put forward new arguments, even a new claim or a
new defence. In earlier days, when the higher courts were established for the reasons
mentioned above, people experienced that these higher courts were more professional
and the judges there were more skilled. A general notion was implanted that a higher
court implied better justice. This resulted in a traditionally very high number of
judgments appealed (at some stage, it was about 40-50%) which is known in Germany
as Instanzenseligkeit or Instanzenmentalitat. A party who is dissadsfied with a judg-
ment, can easily try again on appeal.

Parliament has tried again and again to bring down these high appeal percentages.
One of the main instruments used was the so-called Praklusionregelung (preclusionary
rules). Parties in a civil procedure in first instance are bound to advance their argu-
ments and evidence as soon as they reasonably can. If they fail to do so within the
timeframe set by law or by the court, these arguments and testimonies are precluded.
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In theory. this should stimulate the parties to litigate efficiently before the first court
and make sure to put forward all the relevant pleas in order to resolve the case in
one instance. However, this preclusionary system is extremely complicated and lawyers
have found numerous ways to undermine the rules. encouraged by a very strict
implementation of these rules by the Bundesgericlitshof (Federal Supreme Court) and
the Bundesverfassungsgericht (Federal Constitutional Court), mainly because the
preclusionary system implies a limitation of the constitutional rights of every party
to be heard by a court and to advance all arguments favourable to them. Especially
the Flucht in die Berufung ('escape into appeal') has proved to be a successful means
to circumvent any preclusionary device in first instance. The highest German courts
have imposed upon the appellate courts the duty to take preliminary measures before
the oral hearing of the case if one of the parties has advanced a new argument or
new evidence which may be excluded. Since the case load of the appellate courts
are always heavy, a case is usually set for a hearing months after the conclusion of
the written pleadings. This means the appellate courts have the time and means (or
at least are supposed to have the time and means) to take such preliminary measures
as calling witnesses or experts, mentioned by the parties in their statements. If the
appellate court fails to implement these measures, the parties are allowed to advance
these new arguments, which would otherwise be excluded.

A new appeal system, implemented on 1 January 2002, was supposed to deal with
these problems. The appellate process is no longer intended as a second trial, but is
focused on the judgment of first instance. Only if that judgment contains errors of
fact can the appellate court examine the relevant facts of the case again. A new
argument is allowed only when the court of first instance has obviously overlooked
or wrongly determined an important issue or if the claimant or defendant cannot be
blamed for not introducing that argument in the first instance. The first rulings of the
higher courts on this new legislation suggest, however, that in reality the parties can
still introduce new evidence and that the appellate court is not bound by the determina-
tions of fact in first instance, when there is any doubt about the correctness or com-

pleteness of these determinations, and some doubt can easily be established. If these

rulings become established precedent, not much will have changed.

England

In Chapter 4, I turn to common law. The modern features of the appeal procedure
are still strongly influenced  by the traditional 'proceeding in error'. In English  law,
appeal is not considered to be 'just another stage' in the proceedings. The finality
of a judgment is the principle, appeal the exception. Therefore, a party who wishes
to appeal needs permission and permission will be granted only if there are sufficient
reasons: a real prospect of success or any other compelling reason, such as an im-
portant question of law that needs to be answered by the appellate court. Another
instrument to underhne the principle of finality is the fact that parties generally cannot

rely on new evidence and new arguments. The relevant facts must be established in
first instance, not on appeal. There is only a narrow escape, described in LADD v.
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MARSHALL. The appellate court will usually not interfere with the judge' s determina-
tions of fact unless a mistake has been made, but it is entitled to draw its own con-
clusions from these facts. Decisions by a jury are even more difficult to reverse. When
it comes to the exercise of a discretionary power. the appellate court will generally
show much deference to that decision. Only when the impugned decision has exceeded
the generous ambit within which a reasonable disagreement is possible, the appellate
court will overrule. The English appellate court has all the powers of the lower court
and it can decide to vary the ruling of the court of first instance or otherwise decide
the matter itself instead of referring the case back. The implementation of the Civil
Procedure Rules in 1999 (and especially the overriding objective) has eased the courts
of many of the 'straitjackets' of the old precedents pertaining to the procedural
restrictions on appeal. Nowadays. it seems the Court of Appeal is less reluctant to
interfere with findings of fact or to receive new evidence (with the exception of new
witness statements). but that does not mean, by far, that the claimant or defendant
can start a new procedure on appeal. Appeal is still a review and not a rehearing.

United States

An important difference between England  and the United States  is  the  use of juries
in civil litigation. Whereas, in England, trial by jury has been almost abandoned, in
the United States, the right   to   a  j ury trial is still regarded as fundamental to due
process. This is an important reason why appeal in American civil procedure is more
permeated with the traditions of the old 'proceeding in error' than appeal in modern
English civil procedure. However, in the second half of the 20'h century, American
appellate courts have expanded their scope of review. A more liberal approach to the
'clearly erroneous rule' concerning findings of fact, is now generally accepted, es-
pecially, but not only, in cases where constitutional safeguards are at stake (constitu-
tional fact doctrine). Factual determinations by a jury and the award of punitive
damages, formerly almost unattainable, can now be overruled on appeal. According
to the 'preservation  rule', an error by the trial judge  must be pointed out during  the
trial and not - for the first time - on appeal. unless it concerns a ' fundamental error'.
The concept of 'fundamental error' seems to have expanded in the course of time.
Unlike its English counterpart, the American appellate court - in principle - does
not have the same powers as the trial judge; it cannot determine the matter itself and
it cannot receive new evidence. That puts the appellate court in an awkward position
if the material facts and circumstances on which the case relies have changed since
the trial.

The Netherlands

The Dutch appeal system (Chapter 5) differs enormously  from the English  and even
more from the American appeal system. Appeal has, what is called, devolutieve
werking, a notion unknown in common law procedure. It means that after an appeal
has been lodged, the case is transferred from the first court to the appeal court and
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the duty of that court is to investigate the substance of the original claim. A claimant
can bring a new or modified claim, a defendant can bring new defences (even if this
new argument is in contradiction with an argument proposed in first instance) and
they can both rely on new evidence. Only if this happens in a late stage of the
appellate proceedings can it be deemed inadmissible. If the appellate court disagrees

with a ruling of the lower court, it cannot remit the case, but it must deal with the
merits of the case itself. including those aspects that were (perhaps erroneously)

deemed irrelevant in first instance and on which the first court has not ruled. The
appeal court also has to evaluate of its own accord a decision of the first court by
which an argument of the respondent on appeal (but only the respondent, not the
appellant) was discarded, even if the respondent did not challenge that decision. Appeal
in Dutch law therefore is a trial de noi,o in every sense.

An evaluation of the appeal systems in common km' and in civil laiv

Chapter 6 is devoted to an evaluation of the preceding Chapters. The point of departure
in every system of adjudication is that a judgment, given after a procedure in which
all parties were able to participate. is supposed to be correct and lawful. That means

that the parties have to respect the judgment: it can be enforced, if necessary against
their will. Only if the law provides for a recourse against that judgment, parties are
able to contradict it through that recourse mechanism.

In a civil law system, the judicial process consists of several stages: first instance,
appeal and cassation or revision. According to an old theory, the purpose of a legal
remedy against ajudgment is to strengthen the presupposition of correctness: the more
procedural stages a case passes through, the more certainty there is about the correct-
ness of the decision. Parties can appeal the judgment, merely to get a second opinion.

Therefore, any normal recourse mechanism in civil law, such as appeal. will automatic-
ally operate as a stay of the impugned judgment (notwithstanding the fact that a
judgment can be declared immediately enforceable). In the Netherlands and in Ger-
many the appellate court will turn to the question whether the original claim can be

upheld, sometimes with little regard to the judgment of the first court.
In common law, finality is the keyword. The judgment is binding and immediately

enforceable. The appellant has to show good cause to challenge the judgment, he has
to demonstrate that the first instance court made a mistake. It is, generally, not possible

to bring new evidence and new claims before the appellate court. The task of the
appellate court is different from the task of the first court.

This difference between common law and civil law has historical origins. In medieval
continental Europe, the public generally had more confidence in the higher courts

for reasons mentioned above. In England, there were no institutional appellate courts.
A party who felt he had not had a fair trial ('default ofjustice') could bring charges

against the judge personally. In those proceedings, the aggrieved party could only
rely on the record of the trial. To rely on new evidence would not have been fair
towards the accused judge. This remained so when. in the writ of error proceeding,
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the recourse was no longer directed at the judge personally but at the judgment.
Another very important historical explanation for the differences between common
law and civil law is the institution of trial by jury. If all factual matters are determined
by the jury. it makes sense that the appellate court takes the facts as established by
the jury. In continental Europe, it has never been customary to employ juries in civil
litigation. Appellate courts therefore were not prevented from receiving fresh evidence.

The task of tile appellate court

Within the appeal procedure in general, two phases can be distinguished: the 'cassa-
toric' phase and the 'reformation' phase. In the first phase, the appellate court only
has to review the impugned judgment. If an error is established. the judgment will
be quashed. Then there are two possibilities to continue the investigation into the
substance of the claim (because there will have to be a new decision to determine
the dispute). In some legal systems, the appellate court cannot decide the matter itself,
so remittance to the first instance court is imperative. The appellate procedure is
therefore concluded with the 'cassatoric' decision to vacate the judgment. The United
States are an example of this system. In England, the Court of Appeal can decide
the matter itself if there are no compelling reasons to remit the case, e.g. because new
witnesses will have to be heard. In most civil law systems, the appellate court is bound
to decide the matter itself, with only a very limited possibility to remit the case, as
in the Netherlands and in Germany, even if that means that the appellate court will
decide issues that have not been put before the first instance court. This is the 're-
formation' phase: the appellate court 'reforms' the judgment. This phase, at least in
the Netherlands and in Germany, is more important than the cassatoric phase. The
same principle exists in Austria, although it has become almost customary that the
appeal court remits the case if a mistake in first instance proceedings has been estab-
lished.

Part and parcel of the 'reformation' phase is the ius novorum: the right of parties
to rely on new facts and to introduce new evidence on appeal. If the appellate court
has to decide the matter afresh. it can take into account all new facts brought to it's
attention during the appeal proceedings. This ius novoruin is typical of civil law appeal.

And never the twain shall meet?

The 'gap' between common law appeal systems and those in civil law countries has
been narrowed to some extent, at least in practice. The 'institutional differences'
between common law and civil law have been eroded lately. In England, the Court
of Appeal increasingly accepts new evidence, especially since the introduction of the
Civil Procedure Rules and the Human Rights Act. In many civil law countries, on
the other hand, the right to introduce new evidence on appeal has been curtailed by
the legislator.
Up to a point, this coincides with a shift in the institutional perspective on the func-
tions of appeal. In common law, the roles of the appellate court of developing and
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clarifying the law and to ensure uniformity in the judicial system, has always been

emphasized, rather than doing justice in a particular case. However, it seems this latter

aspect has lately gained influence in the perspectives of the tasks of appellate courts.

In civil law countries, the emphasis has always been on the 'right' of litigants to obtain

a second opinion, since the aspects of developing and clarifying the law lie in the
hands of the court of cassation or revision.

Improvements of the Dutch appeal system

In the final Chapter, some recommendations for improvement of the present appeal

system in the Netherlands are made. The starting point should be the question of

whether the first instance judgment is correct; litigants cannot demonstrate an error

in the judgment simply by pointing at new facts or new evidence. Only when they

can show a reasonable justification for not bringing these elements to the attention

of the first court, can they be allowed to introduce them on appeal. Not only the
appellant but also the respondent should be required to bring a complaint against a

decision in first instance with which he does not agree. At present, the appellate court

has to review such a decision even without a complaint if this can lead to a more
satisfactory decision for the respondent. Furthermore, the appellate court should be

allowed to remit a case if the lower court has failed to adjudicate the essential elements

of the dispute, due to an erroneous application of procedural or substantive law. In

civil law, the principle of ius curia novit is an important one. It can protect litigants
against the consequences of their misunderstanding of the applicable law, because

the court has to apply the law and rely on a legal basis not advanced by the parties,

as long as it adheres to the facts and claims as they are put before it. Since the

appellate court is, in principle, bound by decisions of the lower court that are not
challenged by the appellant (with the exception mentioned above), it is sometimes

not possible for the appellate court to live up to the maxim of ius curia novit. This

also should change. If the first court makes a wrong legal ruling, the appellate court

should be able to attend to that.
The present limitations on the right of appeal, notably in procedures to dissolve

labour contracts, should be transformed into a requirement of leave to appeal. In that

way, litigants can obtain a speedy and final decision in most cases while, on the other

hand. decisions that are plainly wrong or unfair can be reviewed by a higher court.

Lastly, the legislator should introduce the possibility of imposing a fine for frivolous

appeals, since those unmeritorious cases can be an impediment for a speedy procedure

in other, more promising cases. Procedural law is, after all, public law, and litigation
is a public facility, financed with public funds. All those involved ought to strive to

resolve the dispute not only fairly, but also as efficiently and economically as possible.
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