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Aanhet einde van eendiscussie klinkt somsde uitdruk-
king ‘Roma locuta, causa finita’ oftewel ‘Rome heeft
gesproken, de zaak is beëindigd’. De uitdrukking is
erg oud en stamt uit het canonieke recht (het Ius Anti-
quum). In veel (geloofs)zaken bestond nog geen defini-
tief antwoord en de lokale bisschoppen legden vragen
ter beoordeling voor aan de paus. Als hij zijn oordeel
gaf was dat definitief en viel er niets meer te (be)twis-
ten.
Ook in juridische discussies komt de uitdrukking voor,
maar dan wordt gedoeld op de Hoge Raad als de
hoogste rechter.

Wie in een principiële zaak een oordeel van de Hoge
Raad wil krijgen zal in de regel een procedure starten
bij de rechtbank, waarna hoger beroep op het gerechts-
hof openstaat en uiteindelijk kan beroep in cassatie
worden ingesteld bij deHogeRaad.Doordat de proces-
partijen hun argumentenuitwisselen kunnendediverse
aspectenworden belicht en dat maakt dat een afgewo-
gen oordeel kanworden verkregen. Nadeel is dat daar
de nodige tijd mee is gemoeid en vaak ook de nodige
kosten. Op 22 mei 2015 oordeelde de Hoge Raad
(ECLI:NL:HR:2015:1296 (Staat/Stichting Privacy First))
over o.a. de vraag of de centrale opslag van vingeraf-
drukken (die ook in een paspoortworden opgenomen)
in strijd is met de privacy. De Haagse Rechtbank oor-
deelde op 11 augustus 2010 en 2 februari 2011; het
Haagse Hof op 18 februari 2014. Op 5 juni 2015
(ECLI:NL:HR:2015:1470) gaf de Hoge Raad een uit-
spraak over de termijn waarbinnen iemand die bij
verstek is veroordeeld in een vonnis op tegenspraak
(betrokkene verscheen niet in rechte,mede-gedaagden
wel; vgl. art. 140 lid 3 Rv) in hoger beroep kan gaan.
Een arrest vanHofArnhem-Leeuwardend.d. 28 januari
2014 werd vernietigd, de daaraan voorafgaande uit-
spraak vanRechtbankAlmelowerd op 17 oktober 2007
gegeven. Kortom het kan soms even duren voordat
een antwoord van de Hoge Raad wordt verkregen.
Dat dit ‘vervelend’ is hoeft geen nadere uitleg, want
zolang er verschil van mening bestaat zal iedere pro-
cespartij aanhaken bij een rechtbank die, of gerechtshof
dat, haar standpunt deelt. Veelal heeft de wederpartij
een ander belang en (dus) een ander standpunt en dat
betekent dat voordat het eigenlijke geschil aan de orde
kan komen eerst voorvragen beantwoord moeten
worden. Te denken valt aan een huurprijswijzigings-
procedure van bedrijfsruimte (vgl. art. 7:303 en 304

BW). In eerste instantie kan onduidelijk zijn of er al
dan niet sprake is van middenstandsbedrijfsruimte of
kan onduidelijk zijn of huurprijsaanpassing contrac-
tueel mogelijk is (vgl. Hof ’s-Hertogenbosch 9 januari
2009, ECLI:NL:GHSHE:2009:BH2189).Het is uitermate
ongelukkig als partijen procederen en later blijkt dat
zij op het verkeerde spoor zaten.

Gelukkig bestaan er andere mogelijkheden om een
uitspraak van deHogeRaad te verkrijgen.Wie in feite-
lijke instantie in het gelijk is gesteld zal er weinig be-
hoefte aan hebben door te procederen tot aan de Hoge
Raad. De wederpartij heeft die behoefte mogelijk wel,
maar heeft het geld niet om dat te doen. In dat geval
kan cassatie in het belang der wet een oplossing vormen
(vgl. art. 78 Wet RO), maar optimaal is het niet want
dat bijzondere middel brengt geen nadeel toe aan de
rechten door partijen verkregen, zo blijkt uit het laatste
lid. En in beginsel (pas recent is in HR 6 juni 2014,
ECLI:NL:HR:2014:1342,NJ 2014/300, een uitzondering
gemaakt) komen partijen daarbij niet meer aan het
woord: de P-G zet zijn vordering uiteen en de Hoge
Raad reageert in zijn arrest daarop met de uitspraak.
Een anderewijze om eerder een uitspraak van deHoge
Raad te verkrijgen is om sprongcassatie in te stellen; vgl.
art. 398 onderdeel 2 Rv. Partijen kunnen vanaf 1963
overeenkomen het hoger beroep over te slaan en
sprongcassatie instellen tegen een op tegenspraak ge-
wezen vonnis. Vergelijkbaar is de in art. 62 Wet RO
bedoelde prorogatie: de zaak wordt niet aanhangig ge-
maakt bij de rechtbank maar al direct bij het gerechts-
hof.
De nieuwste loot aan deze stam is vanaf 2012 het stellen
van prejudiciële vragen ex art. 392 e.v. Rv door de behan-
delende rechter.

Zowel de mogelijkheid van sprongcassatie als de mo-
gelijkheid prejudiciële vragen te stellen is relatief onbe-
kend. Reden om aan beide rechtsfiguren aandacht te
besteden. Den Dekker en Van den Eshof bespreken de
mogelijkheden voor sprongcassatie, Lokin toont dat
de weg om prejudiciële vragen te stellen een heel be-
gaanbare is en Heuving inventariseert welke vragen
tot nu toe zijn behandeld.

In demaatschappij groeit de behoefte om een richting-
gevende uitspraak te verkrijgen en liefst op zo kort
mogelijke termijn. Tijd is namelijk geld. Maar ook kan
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voorkomen worden dat in vele procedures dezelfde
vragen aande orde komenmaar de rechter daaromtrent
nog geen eindoordeel kan vellen waardoor de proce-
dure vertraagd wordt. In de KEI-plannen wordt daar-
om terecht aandacht besteed aan de mogelijkheid tot
versnelling van de procedure.

Maar het mooiste zou zijn als binnen een heel korte
tijdspanne rechtbank, gerechtshof en Hoge Raad hun
oordeel zouden geven. Een utopie? Toen ik rechten
ging studeren moest A. Komen (red.),Nederlands recht
in kort bestek bestudeerd worden. Op zeker moment
werd daarbij aandacht besteed aan Engelse kolensta-
kingen en werd aangegeven dat in acht dagen door
drie instanties (uiteindelijk het House of Lords) werd
geoordeeld over de rechtmatigheid van de stakingen.
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