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In deze en de vorige jaargang van ArsAequi staat de
rechtsvorming door de Hoge Raad centraal.1 De
redactie vroeg mij in dit kader een blik over de
grenzen te werpen. Hiermee doelt zij kennelijk op
grenzen in geografische zin en niet in de zin van
een interdisciplinaire kijk.2 'De manier waarop dit
wordt vormgegeven kan nogal eens verschillen.
Een rechtsvergelijkende bijdrage over de verschil-
len tussen Common en Civil law landen en Civil
law landen onderling', luidde de toelichting. Ik wil
deze probleemstelling in twee onderdelen splitsen.

Jarenlang was niet een arrest van

de Hoge Raad, maar een uitspraak

van het Hof Amsterdam bepalend

voor de vraag of werkstaking

al dan niet onrechtmatig was

Allereerst besteed ik aandacht aan de plaats en wij-
ze van de rechtsvorming in het systeem van hoog-
ste rechtspraak. Rechtsvorming is niet de enige en
niet noodzakelijkerwijs de belangrijkste functie
van een hoogste gerecht. Het bewaren van de
rechtseenheid,3 vooral in federale staten, het waar-

borgen van rechtsbescherming, met name in dicta-
toriale staten, of het fungeren als derde trap van
rechterlijke beslissing, in het bijzonder in landen
met een zwakke rechterlijke macht, het zijn enke-
le andere functies. Voorts gaat rechtsvorming niet
uitsluitend uit van de hoogste rechter. Anders dan
in Frankrijk, waar de doctrine zich wel eens laat-
dunkend uitlaat over de 'feitenrechter', spelen in
landen als Engeland - met slechts één Court of
Appeal - en Nederland ook de gerechtshoven een
rol. Jarenlang was niet een arrest van de Hoge
Raad, maar een uitspraak van het Hof Amsterdam
bepalend voor de vraag of werkstaking al dan niet
onrechtmatig was. En reken maar dat straks het
eerste hof dat uitspraak doet in de strijd om de
kerkgebouwen tussen de Protestantse Kerk Neder-
land en de oude Hervormden veel ophef zal
maken. Om praktische redenen zal ik het evenwel
alleen over de hoogste rechter hebben.

Vervolgens wil ik de betekenis van precedenten
in verschillende rechtsstelsels bespreken. ledere
jurist weet dat rechtspraak een toenemende
betekenis als rechtsbron heeft. Meerenberg,4

Lindenbaum/Cohen,5 de Hoornse taart,6 wie kent
deze standaardarresten niet? Gaat dit uitmonden
in een precedentenstelsel zoals de common law stel-
sels dat hebben ontwikkeld? Of zien we in tegen-
deel dat de common law landen de strakke stare
decisis teugels wat laten vieren, zodat van conver-
gentie tussen beide megastelsels kan worden ge-
sproken?
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Het materiaal voor deze bijdrage ontleen ik aan een
drietal bronnen. In de eerste plaats is dat het hand-
boek over cassatie van Korthals Altes en Groen, dat
tegenwoordig is opgenomen in de Asser-serie.7 In
de tweede plaats betrek ik een recente Franse pu-
blicatie over het werk van de hoogste rechters in
mijn betoog.8 En ten slotte ontleen ik enige gege-
vens aan nationale rapporten over precedentwer-
king die zijn geschreven voor een congres dat van
16-22 juli 2006 zal plaatsvinden te Utrecht. De
meeste van deze rapporten zullen vanaf medio juli
op de website van het congres9 te consulteren zijn
en zullen later dit jaar in boekvorm uitkomen.10

De bedoeling van deze bijdrage is zeker geen uit-
puttende verhandeling te geven van dit thema — zij
beoogt alleen enige discussiepunten op te werpen
en de argumenten die in deze discussies spelen aan
te stippen. Conform het verzoek van de redactie
ligt het accent op het onderscheid tussen civil law
en common law. Hierbij bedenke men dat terwijl
de common law stelsels een zekere eenheid verto-
nen, dit in de groep van de civil law staten aller-
minst het geval is.

2 DE PLAATS VAN DE RECHTSVORMING

Waarom kennen wij een hoogste rechter? Waarom
heeft - vrijwel" - elk land een hoogste rechter?
Niet altijd is dat zo geweest: in het verleden wer-
den alle overheidsbevoegdheden wel als toeko-
mend aan de koning gezien. Pas sinds de idee van
de trias politica is er overal een onafhankelijke rech-
terlijke macht. Vaak zijn de sporen van het verle-
den nog zichtbaar, zoals in het Verenigd Konink-
rijk, waar vermoedelijk pas in 2007 een Supreme
Court in de plaats zal treden van de appelfóte div-
ision van het House of Lords (dat laatste geniet bij
ons vooral bekendheid vanwege de pittige discus-
sies over de vossenjacht). Wie rechtspraak van het
House of Lords opzoekt, moet dan ook beginnen op
de website van het Britse parlement.

Ook in ons land is het verleden zichtbaar in het
heden. Onze hoogste rechter - de Raad van State
pretendeert ook aanspraak te kunnen maken op dit
predicaat, maar dat lijkt mij wat aanmatigend; hoe
dan ook, ik betrek de Raad van State niet in deze
beschouwingen - heeft als naam 'Hoge Raad',
maar de generieke aanduiding met cassatierechter

is niet ongebruikelijk. In België heette deze rechter
vroeger 'Hof van verbreking' en dat geeft goed aan
dat de oorspronkelijke functie van dit hof eertijds
enkel bestond in het casseren van rechtspraak. De
cassatierechter werd aanvankelijk ook gezien als
deel uitmakend van de wetgevende macht.12 Een
eigen oordeel in de plaats hiervan stellen, was uit-
drukkelijk niet de opdracht. Hoewel er nog altijd
iets van deze achtergrond te herkennen is — de
Hoge Raad zal zich niet met het verzamelen van de
feiten bezighouden - is onze cassatierechter toch
geleidelijk een heel gewone derde - soms tweede -
rechtsinstantie geworden: het onderscheid met een
revisierechter, zoals het Duitse Bundesgerichtshof -
is in de praktijk dan ook niet groot meer.

Het zou mij sterk verbazen als de

Engelstalige rechtspraak qua

leesbaarheid niet het hoogst scoort

Groot daarentegen zijn de verschillen tussen civil
law en common law uitspraken. Het is een nuttige
oefening om rechtspraak uit verschillende landen
met betrekking tot een bepaald thema naast elkaar
te leggen. Het zou mij sterk verbazen als de
Engelstalige rechtspraak qua leesbaarheid niet het
hoogst scoort. De rechter is alleen aan het woord,
ook als hij deel uitmaakt van een meervoudig
college. Dat brengt mee dat geen sprake is van
compromissen met collega-rechters. Overigens
ziet men ook in ons land steeds meer unus-recht-
spraak, met de mogelijkheid dat de common law
stijl navolging krijgt.13 Maar indien de rechter deel
uitmaakt van een collectief zien we toch een dui-
delijk verschil. De common law heeft overigens niet
uitsluitend voordelen: het maakt de rechtspraak
een stuk prijziger en voorts bestaat er bij uiteen-
lopende overwegingen van de verschillende rech-
ters de vraag wat nu rechtens is.

Nog om een andere reden zijn common law uit-
spraken prettig om te lezen. De feiten worden er
uitvoerig uit de doeken gedaan. Soms worden zij al
wat ingekleurd, zodat de uitspraak niet als een ver-
rassing komt. Zelf heb ik hier wel waardering
voor,1 maar niet iedereen deelt mijn mening.'
Aan de andere kant van het spectrum staat de

7 DJ. Vcegens, Cassatie in burgerlijke zaken, vierde druk door E.
Korthals Altes en H.A. Groen, Deventer: Kluwer, 2005, 517 p.

8 Louis Vogel (red.), Cours suprêmes: comment le filtrage des recours
révèle le pouvoir des juges, Paris: LGDJ, 2005, 122 p.

9 www.law.uu.nl/AIDC-Utrecht-2006/.
10 Ewoud Hondius (red.), Precedent and the law, Brussel: Bruyiant,

2006.
11 Enkele landen zijn te klein voor meer dan één rechtscollege.

Zelfs zijn er landen, zoals Pitcairn, waar het aantal inwoners te
klein is voor één rechtscollege.

12 Asser-Korthals Altes-Groen, p. 9 wijst er op dat deze achter-
grond ertoe heeft geleid dat de regeling van de cassatie tot 1980
buiten de Code de procédure civile is gebleven.

13 Zie A4 2004, p. 719.
14 AA 2004, p. 597.
15 AA 2004, p. 336.
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Griekse rechtspraak. Toen bij een Europees samen-
werkingsverband de Griekse rapporteur onlangs
met een arrest van de Areios Pagos aankwam zet-
ten, waren zijn toehoorders benieuwd aan de hand
van welke casus de Griekse rechters tot hun oordeel
waren gekomen. Op zijn beurt was de Griekse ver-
slaglegger verbaasd dat iemand in zoiets triviaals
belangstelling had: hij zou wel eens navragen bij
het gerecht.

Ook plezierig is dat de common law rechter uit-
voerig oudere rechtspraak citeert. Hij is daartoe
wel gehouden vanwege het in de volgende para-
graaf te bespreken precedentenstelsel. Voor de stu-
dent die een standaardarrest uit lang vervlogen tij-
den moet bestuderen, is het aantrekkelijk dat de es-
sentie van zo'n uitspraak in latere rechtspraak vaak
keurig wordt aangegeven. Ook in ons land ziet
men wel dat de Hoge Raad de vroegere rechtspraak
samenvat (soms zelfs met een eigen, nieuwe inter-
pretatie).16

In een aantal zeer in het oog

lopende zaken heeft het

House of Lords op opzienbarende wijze

gerefereerd aan buitenlandse

rechtspraak - de Britse rechter liep

hiermee zelfs voorop in Europa

Daarentegen is de Engelse rechter traditioneel
terughoudend bij het citeren van doctrine. 'Om als
auteur geciteerd te worden, moet je minstens dood
Z1jn en bij voorkeur al drie eeuwen', placht men in
Engeland te zeggen. Daar is het laatste decennium
verandering in gekomen: met de komst van acade-
mici als Lord Goff, is het citeren van doctrine in
zwang gekomen, zij het met mate. En het valt na
de pensionering van Goff nog te bezien of dit niet
een tijdelijke bevlieging was. Datzelfde geldt voor
net gebruik van rechtsvergelijking: in een aantal
zeer in het oog lopende zaken heeft het House of
Lords op opzienbarende wijze gerefereerd aan bui-
tenlandse rechtspraak - de Britse rechter liep hier-
mee zelfs voorop in Europa. Ook de Duitse rech-
ter loopt op dit punt achter. Duitse rechters, met
name die bij de hoogste colleges, met hun goede
bibliotheken en hulpkrachten, treden graag in dis-

cussie met de doctrine en zullen dit wel blijven
doen. Maar of het House of Lords hiermee door-
gaat, moet maar worden afgewacht. Dat zal mede
afhangen van de wijze waarop de barristers zich
kwijten van hun taak om de Britse rechter over
buitenlands recht voor te lichten (ius curia novit
geldt in common law stelsels niet voor vreemd
recht).

Eveneens terughoudend is de Britse rechter over
de theoretische grondslag voor de rechtsvorming.
Kort gezegd gaan veel rechters er van uit dat zij niet
zelf recht vormen, maar alleen maar signaleren wat
er al was. De doctrine vindt dit veelal maar justi-
tiabelenbedrog.17

Bij dit alles bedenke men dat rechtspraak vaak
meer omvat dan wat men in eerste instantie ziet.
Half Europa, inclusief Duitsland, was aanvankelijk
onbekend met het instituut van de procureur- en
advocaten-generaal, dat men in de landen van de
Romaanse rechtskring aantreft. Dankzij het feit
dat de EU deze instelling heeft overgenomen, zal
de bekendheid ermee inmiddels wel iets zijn toe-
genomen. Wat in ons land daarentegen weer nage-
noeg onbekend is, zijn de instituten van de jaar-
verslagen waarin rechterlijke colleges hun beleid
verdedigen, de mercuriales waarmee de A-G's in
sommige landen het nieuwe jaar openen18 en de rol
die de Engelse barrister in de ogen van Posner in de
organisatie van de rechtspraak heeft.

Ten slotte - maar ik streef geenszins naar volle-
digheid - noem ik als factor de aantallen zaken die
aan de hoogste rechter worden voorgelegd. Begin
van dit jaar nam de toenmalige procureur-generaal
Hartkamp afscheid van zijn ambt; in de zittingzaal
van de Hoge Raad aan de Kazernestraat in Den
Haag zaten nagenoeg alle raadsheren en advoca-
ten-generaal en er was nog ruim plaats voor vele
genodigden. Het is de vraag of dit ook in Frank-
rijk, Italië of Spanje had gekund. Het aantal raads-
heren aldaar is mij niet bekend, maar wel het aan-
tal in 2002 gewezen arresten: dat bedroeg 32.296
(Frankrijk), 63.534 (Italië) respectievelijk 28.444
(Spanje)19 (tegen 72 in het jaar 2002 in het Vere-
nigd Koninkrijk). Die grote aantallen leiden er toe
dat in verschillende kamers wordt geoordeeld en
dat vergt weer de instelling van regels hoe op één
lijn te komen (assemblee plentere, Großer Senat).
Geheel anders de common law stelsels. De Verenig-
de Staten moeten het doen met negen leden van
het Supreme Court. Dat kan alleen door filters te
gebruiken. Maar ook een filtersysteem heeft haar
nadelen: in de Verenigde Staten moesten in 2002
wel ruim 8.000 verzoeken tot revisie worden be-
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16 Zie bijvoorbeeld het Citronas-arrest, NJ 1987, 35, waarin ge-
gaste uien, NJ 1969, 249 en Securicor NJ 1979, 362 worden
samengevat.
£ie de vele beschouwingen over het Kleinwort Benson arrest

van het House of Lords.
18 Isabelle Rorive, Le revirement de jurisprudence/Etude de droit

anglais et de droit belge, Bruxelles: Bruylant, 2003, 565 p.
19 Vogel (2005), p. 107-109.
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oordeeld. Behalve de directe filters zijn er ook in-
directe, zoals een lange procesduur (waardoor zo-
als in Italië veel procederenden afhaken), de pro-
ceskosten en beperking van toelating tot de cassa-
tiebalie zoals in Frankrijk en binnenkort vermoe-
delijk ook in Nederland.20

Begin vorige eeuw behoefden

Leidse studenten voor hun

doctoraal (een soort master)

niet meer dan tien arresten te kennen:

vijf privaatrechtelijke en vijf

publiekrechtelijke

3 PRECEDENTWERKING

Bardoel/Swinkels,21 Booy/Wisman,22 Citronas,23

gegaste uien,24 Haviltex,25 Hofland/Hennis,26

IZA/Vrerink,27 Kelly Molenaar,28 Mia Versluis,29

Plas/Valburg,30 Securicor,31 Sogelease,32 taxibus33-
iedere Nederlandse rechtenstudent kent de feiten
en de rechtsbeslissing van deze arresten van buiten.
Een iets oudere garde herinnert zich voorts krib-
benbijter,34 Lindenbaum/Cohen,35 Quint/Te
Poel,36 Saladin/HBU,37 stierkalf,38 Teixeira de
Mattos,39 Westhoff/Spronsen40 en zovele andere
standaardarresten. En dan beperk ik mij nog tot
het vermogensrecht. Voor andere rechtsgebieden
kunnen deze zaken met talloze landmark cases wor-
den uitgebreid. Dat is iets van de laatste tijd: begin
vorige eeuw behoefden Leidse studenten voor hun
doctoraal (een soort master) niet meer dan tien ar-
resten te kennen: vijf privaatrechtelijke en vijf pu-
bliekrechtelijke. Ook over de grenzen - en daar
moest deze bijdrage over gaan — liggen de zaken
soms anders. Enerzijds zijn er continentaal-Euro-
pese landen waar de bekendheid met rechtspraak
nog vrijwel ontbreekt. In de voormalige socialisti-
sche landen, zoals de Baltische staten, Hongarije,
Polen, Slowakije, Slovenië en de Tsjechische Repu-
bliek, is het juridisch onderwijs vaak nog sterk op
wetgeving georiënteerd ('rechterlijke uitspraken:
dat is toch alleen maar toepassing van de wet in de

praktijk?'). Omgekeerd zijn Engelstalige juristen
nog veel sterker dan wij op rechtspraak gefocust.
Wetgeving wordt er nog steeds beschouwd als een
- weliswaar noodzakelijke - uitzondering op de
rechtspraak.

Dat laatste doet de vraag rijzen of de betekenis
die wij aan arresten toekennen wel onder het
begrip 'precedentwerking' kan worden gerekend.
Maurice Adams ontkent het: 'The important
point is that the doctrine of precedent (...)
constitutes a legal obligation that the precedent be
followed in similar cases, and that it does not just
constitute a guideline. Under any legal system
which is formally based on the stare decisis
principle, the court decision has authoritative
formality. This situation should be distinguished
from that which could be described as the
gravitational force of court decisions. Here, we are
dealing with a situation in which court decisions
are vested with a certain normative authority
without actually making them formally (legally)
binding. This normative authority (and herein
resides the difference with the force of precedent)
is "accepted" rather than enforced.'41 Het is goed
dat Adams dit onderscheid maakt; ik ben het
grotendeels met hem eens, behoudens wat het
woordgebruik betreft. Aan de betekenis van de
rechtspraak mag wat mij betreft ook in civil law
stelsels de naam 'precedent' worden toegekend. Dit
sluit aan bij het Engels woordgebruik: 'In English
law, the concept of "precedent" covers two ideas
that are closely connected. In the broad sense,
precedent involves treating previous judicial
decisions as authoritative statements of the law
which can serve as good legal reasons for
subsequent decisions. In the narrow sense,
precedent (often described as stare decisis) requires
judges in specific courts to treat certain previous
decisions, notably of superior courts, as a binding
reason.'42

Dat neemt niet weg dat men Adams moet nage-
ven, dat de Engelse toepassing van precedentwer-
king een andere is dan de onze. Er zijn op het punt
van precedentwerking tussen beide kampen nog
meer verschillen. In de tweede plaats staan de Eu-
ropees-continentale stelsels geheel los van elkaar.
Hooguit zal het wel eens gebeuren dat de Hoge
Raad zich laat inspireren door het Bundesgerichts-
hof, het Belgische Hof van cassatie door de Franse
Cour de cassation. Daarentegen was het in de En-
gelstalige wereld tot voor kort zo dat voor een land

20 Vogel (2005), p. 49.
21 JV/1984,415.
22 W/1966, 183.
23 NJ 1987, 35.
24 NJ 1969, 249.
25 NJ 1981, 635.
26 NJ 1981, 532.

27 NJ 1993, 566.
28 ÄW/W2005, 42.
29 NJ 1980, 77.
30 Af/ 1983, 723.
31 NJ 1979, 362.
32 NJ 1996, 119.
33 N/2002, 240.

34 NJ 1977, 521.
35 AJ/1919, 161.
36 NJ 1959, 548.
37 NJ 1967, 261.
38 NJ 1980, 353.
39 NJ 1968, 274.
40 NJ 1987, 267.

41 Belgisch rapport AIDC.
42 John Bell, Sources of Law,

in: Peter Birks (red.),
English Private Law, I,
Oxford: Oxford University
Press, 2000, p. 1,29.
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aan de andere kant van de wereld - Australië - de
hoogste rechter (Privy Council) in Engeland was
gevestigd. Uit het nationaal rapport van Michael
Kirby blijkt dat dit thans verleden tijd is - alleen
voor Nieuw Zeeland geldt dit nog — maar wel is het
zo dat Engelse uitspraken down under nog altijd
groot gezag (persuasive authority) hebben. Omge-
keerd laten Engelse rechters zich regelmatig door
Australische en Nieuw-Zeelandse - en Canadese -
uitspraken inspireren. Zelfs Amerikaanse arresten
worden in andere common law stelsels frequent
aangehaald. Hierbij speelt ongetwijfeld de grote
toegankelijkheid - taal, terminologie, publicatie,
bekendheid bij de advocatuur — een rol.

In de derde plaats is ook de historische achter-
grond uiteenlopend. Historisch gezien was er in de
tijd van het ius commune op het gehele vasteland
van Europa sprake van precedentwerking.44 Maar
met de intree van de codificatiegedachte was het
met de precedentwerking gedaan: het Pruisische
Allgemeines Landrecht van 1794 bepaalde dat 'auf
altere Aussprüche der Richter bei künftigen Ent-
scheidungen keine Rücksicht genommen werden
(soll)'.45 Voortaan hoefde de rechter zich slechts in
één geval iets aan uitspraken van andere rechters
gelegen te laten liggen, te weten wanneer de cassa-
tierechter na cassatie naar hem verwijst.46 Het pre-
cedentenstelsel had afgedaan, althans in theorie.

Het precedentenstelsel in de common law is min-
der oud dan men zou menen, is niet onomstreden
en laat een aantal uitzonderingen toe. Bovendien is
het juist momenteel aan erosie onderhevig. Histo-
risch gezien heeft de starre binding aan het stare de-
cisis geen diepe wortels. 'Prior to the mid- or late
nineteenth century, judges in England did not re-
gard themselves bound by earlier decisions (...).47

Pas in 1898 werd de bindende kracht aanvaard,48

zonder dat iedereen werd overtuigd.
Behalve deze punten van verschil zijn er ook

punten van overeenstemming. Beide stelsels lijken
hun scherpe kanten te verliezen en naar elkaar toe
te groeien. In de civil law stelsels bleven rechter-
lijke uitspraken na de invoering van de codificaties
wel enige betekenis als rechtsbron behouden. Dat
nam toe toen er annotaties kwamen, zoals in ons
land die van Meijers en Scholten. Theoretisch bleef

wel het probleem hoe deze praktijk met de officië-
le leer van de rechtsbronnen te rijmen. Husa ver-
woordt dit als volgt: 'In Nordic law the lack of the-
ory concerning the formal and strongly binding
precedent is evident.'49 In Nederland heeft de doc-
trine enige pogingen tot theoretische onderbou-
wing van de precedentwerking van rechterlijke uit-
spraken gedaan. Kottenhagen komt tot de conclu-
sie dat de rechter gehouden is om precedenten in
acht te nemen 'unless he can show why this prece-
dent is wrong, out-moded, unjust or distinguish-
able'.50

Beide stelsels lijken hun

scherpe kanten te verliezen en naar

elkaar toe te groeien

Haazen stelt dat er een 'soort binding' dient te zijn,
'die voldoende is om van een gebondenheid aan
het recht te kunnen spreken en tegelijkertijd flexi-
bel genoeg om te rechtvaardigen dat rechters van
rechtspraak afwijken'.51 Rijpkema wijst er op dat
de rechtsvormende functie bij de wetgever nauwe-
lijks in democratisch meer gelegitimeerde handen
is dan bij de rechter.52 Woltjer heeft het vraagstuk
eveneens in de sleutel van de trias politica ge-
plaatst.53 Bij de genoemde auteurs vindt men ver-
dere verwijzingen naar de doctrine. Er lijkt in ons
land een communis opinio te zijn dat wij een lichte
vorm van precedentenwerking hebben. Over de
theoretische onderbouwing van de lichte variant
bestaat wel verschil van mening.5

Omgekeerd staat het bindende precedent in de
common law landen onder druk. Lord Denning
heeft al vroeg de strijd met het precedentenstelsel
aangebonden. Ook in academische kring is er op-
positie: 'Judges owe their fidelity, not to the pro-
nouncements of predecessors, but to the law. They
might not now identify that as ancient custom,
and in practice they will usually discover it in the
law reports, but they are ultimately free to reject a
precedent if they do not believe it represents the
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43 Australisch rapport AIDC.

44 J. Drion, 'Stare decisis/Het gezag van precedenten', in: Verza-

melde geschriften van]. Drion, Deventer: Kluwer, 1968, p. 142-
170.

45 Verzamelde geschriften van]. Drion, p. 152.

46 Verzamelde geschriften van J. Drion, p. 147 (het is in feite iets

genuanceerder).
47 J. David Murphy, Robert Rueter, Stare Decisis in Common-

wealth Appellate Courts, Toronto: Butterworths, 1981, p. 3.

48 London Tramways Co v London County Council, [1898] AC

375.
49 Fins rapport AIDC.

50 R.J.P. Kottenhagen, Van precedent tot precedent (diss. Rotter-

dam), Arnhem: Gouda Quint 1986, p. 312.
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(diss. Tilburg), 2001, p. 340.
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54 Er is heel wat rechtsfilosofische literatuur aan gewijd. Zie re-
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2000, met verwijzingen naar Derrida, Dworkin, Hart en
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law'.55 Ook in de officiële leer wordt de rechter
enige speelruimte geboden: 'most cases coming to
appellate courts for decision allow judges consider-
able scope for avoiding precedents which would re-
sult in injustice or an otherwise inappropriate de-
cision'.56 Eveneens biedt de precedentenleer
verschillende uitzonderingen. Reeds Holdsworth
wees hier in 1934 op.57 Er lijkt de laatste tijd zelfs
meer ruimte voor afwijkingen te komen. Aan de
hand van een analyse van enige recente ruchtma-
kende affaires komt Harris tot de conclusie dat ge-
makkelijker van precedenten moet kunnen wor-
den afgeweken: 'The presumption to date has been
that stare decisis values should prevail over the over-
ruling of "merely wrong" precedents. I think that
the presumption should be reversed in favour of
the overruling of wrong precedents unless their re-
tention can be justified in the circumstances by
overriding stare decisis values'.58

Er is in civil en common law

sprake van golfbeweging in

tegengestelde richting

Wat leert ons het voorgaande?59 Er is in civil en
common law sprake van golfbeweging in tegenge-
stelde richting. In de landen van het Europese con-
tinent gold voor de codificatie een precedenten-
stelsel, dat als gevolg van de toekenning van het
primaat aan de wet in de 19e eeuw werd afgeschaft.
Vanwege inactiviteit van de wetgever zien we de
rechtspraak geleidelijk haar oude positie herwin-
nen. De rechtstheorie komt zelfs tot de conclusie
dat hiermee een precedentenstelsel is gevestigd, zij
het met uitzonderingen en ontsnappingsmogelijk-
heden. In de common law is de ontwikkeling pre-
cies omgekeerd. Tot de negentiende eeuw was er
geen sprake van een precedentenstelsel. Pas sinds
kort wordt aangenomen dat de rechter ook aan
'wrong' precedents is gehouden. In die zin is spra-
ke van een principieel verschil met de civil law,

waar de rechter niet gehouden wordt geacht aan
onjuist gewezen precedenten.60 Maar het verschil
wordt minder. In de common law is de roep om uit-
zonderingen de laatste tijd zo groot, dat één auteur
reeds van een omkering van de hoofdregel spreekt.

Er is in mijn ogen thans aanleiding om de pre-
cedentwerking van de rechtspraak van één hoogste
rechtscollege niet te versterken. De centrale positie
van de hoogste rechtscolleges en de betekenis van
de doctrine is juist in deze tijd aan het veranderen.
De hoogste rechtscolleges hebben zowel nationaal
als internationaal concurrentie gekregen. Interna-
tionaal is dat het meest duidelijk. Niet de Hoge
Raad, maar het Europese Hof van Justitie bepaalt
uiteindelijk - zij het in een beperkt aantal gevallen
- wat in Nederland rechtens is. Ook het Hof voor
de Rechten van de Mens heeft voor de rechtsont-
wikkeling hier te lande grote betekenis. Nationaal
is het gebruikelijk dat een constitutioneel hof de
'hoogste civiele rechter' op de vingers kan tikken
wegens het niet in acht nemen van grondwettelijke
normen. Dat dit in ons land - nog - niet kan, be-
houdens via de omweg van toetsing aan verdragen
zoals het EVRM - is veeleer een anomalie.

Los van dit formele argument, is er een materieel
argument. De verschuiving in normen en waarden
en vooral ook in theorieën over de rechtsvorming
is zo groot dat de rechter dit simpelweg niet kan
bijhouden. De doctrine krijgt hierdoor weer grote-
re macht. Het is de doctrine die algemene beginse-
len blootlegt en die de zojuist bedoelde diversiteit
aan rechtspraak tot een holistisch stelsel om-
smeedt. Precedentwerking voor zover betrekking
hebbend op één hoogste rechter past niet meer in
dit systeem. In deze optiek verliest een arrest van
de Hoge Raad dat niet in de pas loopt met recen-
tere uitspraken van een Europese rechter zijn
precedentwaarde geheel of gedeeltelijk. Vaste
rechtspraak kan in strijd blijken met nieuw
ontwikkelde beginselen van gelijkheid of propor-
tionaliteit. Het is niet nodig dat dit alles steeds op-
nieuw in standaardarresten van de Hoge Raad
wordt vastgelegd. Het is in het algemeen toerei-
kend dat de doctrine op nieuwe verbanden de aan-
dacht vestigt.61 ?$·

55 Peter Wesley-Smith, 'Theories of Adjudication and the Status
of Stare Deems, in: Laurence Goldstein (red.), Precedent in Law,
Oxford: Clarendon 1987, p. 73, 87.

56 Catriona Cook, Robin Creyke, Robert Gedder, Ian Holloway,
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Australische High Court waarin ondanks een tweehonderd jaar
bestaande vaste jurisprudentie verkrachting binnen het huwe-
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de verwerping van de vicarious liability van Rylands v Fletcher
als afzonderlijke onrechtmatigheidscategorie door hetzelfde
High Court in Burnie Port Authority v General Jones Pty Ltd,
( 1994) 179 Commonwealth Law Repons 520.

57 50 Law Quarterly Review 180 v. (1934), geciteerd door Rupert
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59 Het navolgende ontleen ik aan een eerdere bijdrage in WPNR
van mijn hand.

60 Dat in ons land geen sprake is van een precedentenstelsel in de
zin van de common law, waarin ook aan 'wrong cases' moet wor-
den vastgehouden, blijkt uit het stierkalf-arrest. Hier nam de
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niet door andere rechters was gevolgd.
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