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UITSPRAAK

Het hooggerechtshof van de Tsjechische Republiek heeft bij monde van een senaat, bestaand uit 
voorzitter JUDr. Pavel Vrcha, MBA, en uit de rechters JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., en JUDr. Mgr. Marek Del 
Favera, Ph.D., in de zaak van eiser in cassatie Eelze                                                     , woonachtig te Drachten,  
                                         , Koninkrijk der Nederlanden, vertegenwoordigd door Mgr. Jarmila Túryová, advocate 
gevestigd op het adres Mořinka 70, tegen verweerster in cassatie                                          , woonachtig te Praag  
                                         , vertegenwoordigd door JUDr. Tomáš Těmín, Ph.D., advocaat gevestigd te Praag 2, 
Karlovo Náměstí 559/28, betreffende het opheffen van de alimentatie voor de gescheiden echtgenote, lopend voor 
de Districtsrechtbank van Praag 5, onder dossiernr. 17 C 59/2013, en betreffende het beroep van eiser in cassatie 
tegen het besluit dat op 19 november 2019 onder behandelingsnr. 18 Co 332/2019-615 is genomen door de 
Stedelijke Rechtbank te Praag,  h e t   v o l g e n d e   b e s l u i t   g e n o m e n :

Het cassatieberoep wordt afgewezen.

Motivering:

De Districtsrechtbank voor Praag 5 (verder te noemen de "rechtbank van eerste instantie") heeft op 24 
april 2019 onder behandelingsnr. 17 C 59/2013-570 conform § 111 lid 2 van het [Tsjechische] Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering het besluit genomen de procedure te hervatten nadat het Hof van Justitie van de 
Europese Unie (verder te noemen het "CJEU") een besluit had genomen inzake een prejudiciële vraag.

Na beroep van eiser heeft de Stedelijke Rechtbank te Praag (verder te noemen de "beroepsinstantie") het 
vonnis van de rechtbank van eerste instantie bevestigd middels een besluit d.d. 19 november 2019, behandelinsnr. 
18 Co 332/2019-615.

De beroepsinstantie heeft in de motivering van haar besluit met name verwezen naar de 
procesgeschiedenis van de onderhavige zaak. Ze heeft erop gewezen dat het CJEU op de door de rechtbank van 
eerste instantie voorgelegde prejudiciële vraag (of in de onderhavige zaak het Tsjechische of het Nederlandse recht
toegepast moet worden) middels een uitspraak van 11 april 2019, betreffende zaaknr. C-680/18, besloten heeft dat 
het verzoek van de rechtbank van eerste instantie duidelijk onontvankelijk is. Het CJEU heeft in deze uitspraak 
o.a. uitgelegd dat de rechtbank van eerste instantie niet verzoekt om hulp bij de interpretatie van hoofdstuk II, art. 
3 letter a) van Verordening (EG) nr. 4/2009 van 18 december 2008 van de Raad, betreffende de bevoegdheid, het 
toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van
onderhoudsverplichtingen, en [evenmin om hulp bij de interpretatie van] art. 3 in combinatie met art. 5 van het 
Besluit van de Raad (EG) van 30 november 2009, betreffende de sluiting door de Europese Gemeenschap van het 
Protocol van Den Haag van 23 november 2007 inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen
(2009/94/EG), maar dat zij verzoekt om hulp bij hun gebruik met de doelstelling het toepasselijke recht voor een 
concreet geschil vast te stellen.

De beroepsinstantie heeft haar besluit gebaseerd op de mening dat de rechtbank van eerste instantie 
geheel terecht heeft besloten de procedure voort te zetten, aangezien in de betreffende zaak de reden voor het 
opschorten van de procedure was weggevallen. Ten aanzien van de in het beroep geuite bezwaren van eiser heeft 
de beroepsinstantie verder benadrukt dat het niet tot de plichten van de rechtbank behoort de deelnemers de 
gelegenheid te geven prejudiciële vragen te formuleren, waarbij het geheel tot de competenties van de betreffende 
rechtbank behoort dergelijke vragen al dan niet te stellen, d.w.z. te besluiten of er aan de voorwaarden voor het 
stellen van een prejudiciële vraag wordt voldaan.



Tegen dit besluit van de beroepsinstantie heeft eiser, vertegenwoordigd door zijn advocate, tijdig beroep 
in cassatie aangetekend, waarbij hij zich beroept op de beroepsreden conform § 241a lid 1 van het [Tsjechische] 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en waarbij hij de ontvankelijkheid van het beroep in cassatie afleidt uit 
de volgende redenering: "nu de rechtbank van eerste instantie een prejudiciële vraag  aan het CJEU heeft gesteld,
die door CJEU als duidelijk onontvankelijk wordt beschouwd, en nu dit dus niet tot een eenduidige vaststelling 
van het toepasbare recht heeft geleid, beschouwt eiser deze vraag (nl. of er daadwerkelijk een wettelijke reden 
bestaat voor het besluit de procedure voort te zetten, c.q. het vonnis van de rechtbank van eerste instantie te 
bevestigen) als een gerechtelijk niet afgehandelde kwestie (c.q. als een kwestie die op een andere manier opgelost 
had moeten worden." Eiser voert verder aan dat: "hij in kennis gesteld had moeten worden van de gestelde 
prejudiciële vragen, opdat hij er eventueel commentaar op had kunnen leveren en in staat gesteld zou worden de 
vraagstelling te beïnvloeden." Tenslotte stelt eiser voor dat het Hooggerechtshof het door het cassatieberoep 
aangevochten besluit van de beroepsinstantie opheft om de zaak ter verdere behandeling terug te leggen bij de 
beroepsinstantie.

Het cassatieberoep is onontvankelijk.

In de betreffende zaak heeft de rechtbank van eerste instantie het besluit genomen de procedure voort te 
zetten toen het proces zich in de situatie bevond, dat de reden voor het opschorten van de procedure volgens § 109
lid 1 letter d) van het [Tsjechische] Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, waarin wordt vastgesteld dat 
rechtbanken de procedure onderbreken wanneer ze het besluit nemen het CJEU om een uitspraak over een 
prejudiciële vraag te verzoeken, was weggevallen.

Op basis van art. 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (voorheen art. 234 
van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen) beschikt het CJEU over het recht besluiten te 
nemen t.a.v. prejudiciële vragen die betrekking hebben op a) de interpretatie van overeenkomsten, en b) de 
geldigheid en interpretatie van door organen, instituten of andere organisaties van de Unie ondernomen 
handelingen. Wanneer bij een rechtbank van een lidstaat een dergelijke vraag optreedt, mag deze rechtbank, mocht
ze een besluit in deze kwestie als onontbeerlijk beschouwen voor het uitbrengen van haar eigen vonnis, het CJEU 
verzoeken om een besluit in deze kwestie. Wanneer dergelijke vragen optreden tijdens procedures van 
rechtbanken van lidstaten, wier besluiten niet door beroepsmaatregelen volgens de binnenlandse rechtsorde 
aangevochten kunnen worden, dan is deze rechtbank verplicht zich tot het CJEU te wenden.

In het onderhavige geval stelt art. 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie de 
rechtbank van eerste instantie niet verplicht het CJEU de betreffende de vraag voor te leggen, want er kon tegen 
het (inhoudelijke) vonnis van de rechtbank van eerste instantie beroep aangetekend worden, maar [in het 
onderhavige geval] wordt wel de mogelijkheid tot het voorleggen van de vraag geboden; rechtbanken kunnen 
dergelijke prejudiciële vragen zowel uit eigen initiatief stellen, als op voorstel van een deelnemer aan de 
procedure, waarbij ook de processituatie niet uitgesloten kan worden, waarin de rechtbank een nauwkeurig 
geformuleerde vraag van een deelnemer aan de procedure geheel (of gedeeltelijk) overneemt en haar voorlegt aan 
het CJEU. Het uiteindelijke besluit of er door een rechtbank, tegen wier vonnis beroepsmogelijkheden bestaan, al 
dan niet een prejudiciële vraag aan het CJEU gesteld wordt (in de hierboven beschreven situatie), valt echter 
volledig onder de competenties van de betreffende rechtbank. Wanneer de rechtbank namelijk - ondanks een 
initiatief van een aan de procedure deelnemende partij - uiteindelijk tot de conclusie komt dat ze een besluit in 
deze kwestie in de hierboven omschreven procedure niet onontbeerlijke acht voor het uitspreken van haar eigen 
vonnis (besluit), dan kan ze de procedure voortzetten en met inachtneming van alle bij wet vastgestelde 
voorwaarden uiteindelijk overgaan tot het uitvaardigen van een (inhoudelijk) vonnis. Een dergelijke afweging kan 
ook in de te dezer zake omschreven situatie, waarin de rechtbank van eerste instantie uiteindelijk tot de conclusie 
is gekomen dat ze het CJEU niet opnieuw om een besluit inzake een (alsnog naar behoren gepreciseerde) 
prejudiciële vraag verzoekt, niet worden uitgesloten.

Hierbij vloeit voor de rechtbank van eerste instantie uit geen enkele bepaling van het [Tsjechische] 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, noch uit enige andere binnenlandse of Europese voorschriften, de 
plicht voort het CJEU in de hierboven omschreven processituatie opnieuw een prejudiciële vraag te stellen. De 
rechtbank van eerste instantie zou echter in dergelijke situaties, om de principes van een rechtvaardige 
procesvoering en een voorspelbare besluitneming in het rechtswezen binnen de in democratische rechtsstaten 
geldende verhoudingen in acht te nemen (ondanks de formulering van § 169 lid 2 van het [Tsj.] Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering), in de motivering van de schriftelijke versie van haar besluit de procedure voort te 
zetten ten minste samenvattend moeten uitleggen, waarom ze bij het onderhavige besluit is overgegaan tot de 
betreffende werkwijze (bijv. dat ze alsnog geconcludeerd heeft dat om bepaalde redenen toch niet wordt voldaan 
aan de voorwaarden voor het stellen van een prejudiciële vraag, c.q. dat het afhandelen van zo een vraag niet 



onontbeerlijk is voor het uitvaardigen van het vonnis, en waarom niet), hetgeen de rechtbank van eerste instantie 
in het onderhavige geval niet gedaan heeft. Dit is echter binnen het kader van het besluit van de beroepsinstantie 
rechtgezet, aangezien deze rechtbank in de motivering in de schriftelijke versie onder meer art. 267 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie heeft aangehaald en tevens terecht heeft benadrukt, dat de 
rechtbank van eerste instantie niet verplicht was een dergelijke vraag (herhaaldelijk) aan het CJEU voor te leggen,
en dat het evenmin tot haar plichten behoorde de eiser c.q. enig andere deelnemer in de gelegenheid te stellen een 
dergelijke prejudiciële vraag te formuleren. De beroepsinstantie heeft hierbij in punt 3 van de motivering van haar 
besluit de dragende redenen gerecapituleerd van haar juridische conclusie, die ze innam in haar voorgaande 
cassatie-uitspraak d.d. 12 oktober 2016, behandelingsnr. 18 Co 212/2016-398, waarmee tegelijkertijd impliciet te 
kennen wordt gegeven dat ze geen redenen zag voor de werkwijze van de rechtbank, waar dit het stellen van 
prejudiciële vragen aan het CJEU betrof.

Zoals blijkt uit de inhoud van het ingediende cassatieberoep, eist de eiser middels het indienen van het 
cassatieberoep dat het vonnis van de rechtbank van eerste instantie, c.q. het besluit van de beroepsinstantie 
heronderzocht wordt, [d.w.z. het vonnis/besluit] betreffende de voortzetting van de procudere met de argumentatie
dat (kort samengevat), wanneer de rechtbank van eerste instantie de prejudiciële vraag aan het CJEU verkeerd 
geformuleerd heeft, waarna het CJEU besloten heeft dat het verzoek van de genoemde rechtbank duidelijk 
onontvankelijk was, dat deze rechtbank dan verplicht is de vraag hernieuwd en op de juiste wijze voor te leggen. 
Het besluit van de beroepsinstantie bestaat echter uit de behandeling van de juridische kwestie, of het - met 
betrekking tot het genoemde art. 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - tot de 
competenties van de rechtbank van eerste instantie behoort af te wegen of zij al dan niet een dergelijke 
prejudiciële vraag aan het CJEU voorlegt, en of, wanneer zij de vraag niet voorlegt, de reden voor het opschorten 
van de procedure in de hierboven omschreven situatie wegvalt, waartegen de eiser de argumentatie van zijn 
cassatieberoep (de reden van het cassatieberoep, c.q. de belangrijkste van toepassing zijnde variant van de 
voorwaarde voor de ontvankelijkheid van het cassatieberoep) niet gericht heeft.

Uit het bovengenoemde blijkt dat de eiser er niet in geslaagd is met de aangevoerde beroepsargumentatie 
aan te tonen dat zijn cassatieberoep ontvankelijk is, waardoor de Hoogste Rechtbank niets anders restte, dan het 
cassatieberoep uit hoofde van § 243c lid 1 van het [Tsj.] Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vanwege 
onontvankelijkheid af te wijzen.

De kostenvergoeding van deze beroepsprocedure zal door rechtbank worden afgehandeld in het besluit, 
waarmee de procedure wordt afgerond (§ 151, lid 1 van het [Tsj.] Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Instructies:  Tegen deze uitspraak kan geen beroep aangetekend worden.

Te Brno, 4-2-2021

JUDr. Pavel Vrcha, MBA, eigenhandig
voorzitter van de senaat

Voor juistheid van het exemplaar: Petra Fuziová


