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Vijfentwintig jaar geleden hield wijlen Sir Otto Kahn-Freud zijn
inaugurate rede aan de Universiteit van Oxford over het onderwerp
,Comparative Law as an Academic Subject"(l). In 1973 keerde hij
terug naar dit ruime onderwerp in de tweede Chorley Lezing(2).
Vandaag zou ik, aan de vooravond van op til zijnde nieuwe ontwikkelingen op het Europese front, de huidige toestand willen evalueren.
Mijn eigen gevoelens over mijn onderwerp waren en zijn die van
grote, maar onvervulde verwachtingen(3).
De rechtsvergelijking is, dunkt mij, nog steeds op zoek naar een
gehoor, ofschoon zij toch enigermate een plaats heeft gevonden in
het universitaire curriculum. Als ik zeg dat zij nog geen gehoor heeft
gevonden, bedoel ik natuurlijk niet dat zij er niet in geslaagd is de
aandacht van eminente academici gaande te maken. Ik meen echter
te mogen zeggen dat zij er niet in geslaagd is op de verbeelding in
te werken van studenten en rechtspractici, onder wie, vanzelfsprekend, ook de rechters thuishoren.
Indien mijn evaluatie juist is, meen ik dat de blaam daarvoor rust
op diegenen die beweren een primaire belangstelling voor deze materie te koesteren. Inderdaad, in hun pogingen om belangstelling op
te wekken voor buitenlands recht en de methode van de rechtsverge-

* Dit artikel is een uitgebreide en geannoteerde versie van een lezing gehouden te Gent op 17
maart 1989. De Engelse versie van deze lezing werd ook gepubliceerd in het Herfstnummer
van de Modern Law Review.
(1) Het werd gepubliceerd in (1966) 82 L. Q.R., 41.
(2) ,On Uses and Misuses of Comparative Law" (1973) 37 M.L.R., 1.
(3) De opvatting aan de andere kant van het Kanaal is niet anders. Zie: TuNc, ,L'enseignement du droit compare", Revue Internationale de Droit Compare, 1988, 703.
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lijking, hebben zij het belang van de rechtspraak ondergewaardeerd
en onderbeklemtoond.
In deze lezing zou ik aan de hand.van zes onder ling verwante themata
willen aantonen waarom en hoe de klemtoon op de rechtspraak, de
rechterlijke praktijk en de studie van specifieke problemen er zou
kunnen toe bijdragen opnieuw een ruimere belangstelling voor deze
materie op te wekken. In een andere kontekst zou ik enkele gedachten
willen uiten aangaande sommige personaliteiten. Er is inderdaad veel
geschreven over rechtsvergelijking, maar weinig, vrees ik, over de
juristen die deze bedrijven.

1. RECHTSPRAAK EN HET ONDERWIJS VAN BUITENLANDS RECHT
Vele jaren onderwijs van- vooral, maar niet uitsluitend- buitenlands recht en rechtsvergelijking aan common law juristen hebben
mij ervan overtuigd dat het waardevol is een buitenlands rechtssysteem voor te stellen aan een gehoor dat er niet mee vertrouwd is,
hoofdzakelijk op grond van zijn rechtspraak eerder dan op grond
van een exegese van zijn wetteksten.
Ik heb enkele van mijn ideeen dienaangaande toegelicht in Brussel
in 1983 toen ik werd uitgenodigd om deel te nemen aan de 25e
verjaardag van het Centre Interuniversitaire de Droit Compare. Ik
ben blij dat 25 Jaar Tijdschrift voor Privaatrecht mij het forum
verschaft de betreffende materie verder uit te diepen en mijn gedachten aangaande dit onderwerp uit te werken.
Zeven jaar geleden was mijn onderwerp het L 'enseignement du droit
compare sous l'eclairage de Ia jurisprudence(4). Het was toen mijn
bedoeling het de comparatisten af te raden het onderwerp, of liever
de methode, te onderwijzen door gebruik te maken van ruime
veralgemeningen van andere systemen.
In plaats daarvan pleitte ik ervoor betrekkelijk beperkte onderwerpen als uitgangspunt te gebruiken en van daaruit de studenten binnen
te leiden in de desbetreffende rechtstak, in de onderscheiden rechtsgeschiedenis, die aansprakelijk is voor de verschillende concepten en
technieken die worden aangewend om het probleem in kwestie op te
lossen en de invloed die de procedurale en algemene juridische
achtergrond kan hebben op de uiteindelijke afloop.
(4) Ret werd gepubliceerd in Revue de Ia Recherche Juridique- Droit Prospectif, 1985, 866
et seq ..
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Ben illustratie daarvan die niet werd vermeld in mijn vorige tekst
maar die, naar ik meen, duidelijk maakt wat ik bedoel, kan men
vinden in de wet op de privacy of, zoals de Duitsers ze noemen, het
algemene persoonlij kheidsrecht (Allgemeinpersonlichkeitsrecht).
Ben goede selectie van gevallen uit deze problematiek kan worden
aangewend om aan te tonen:
a) hoe de rechtbanken een nieuw beschermd belang hebben gekneed;
b) hoe zij tot dusver ongekende, ja door het Burgerlijk Wetboek
verboden, sancties hebben gecreeerd en aldus hun die het recht
onderwijzen, de kans geven aan te tonen hoe overtuigend de
traditionele opvattingen zijn met betrekking tot de wetgevende
macht van de rechtbanken in de civil law Ianden;
c) hoe dit alles gebeurde omdat de constitutionele achtergrond de
burgerlijke rechter in die richting dwong;
d) hoe casuistisch het recht uiteindelijk wei is;
e) welke delicate evenwichtsoejening de rechters hebben moeten
uitvoeren om de concurrerende waarden van privacy en vrije
meningsuiting en dergelijke met elkaar te kunnen verzoenen.
Men zou inderdaad kunnen verdergaan en aantonen dat de Duitse
juristen erin geslaagd zijn de problemen die worden gesteld door de
amorfe aard van het privacy-concept op te lossen door de afbakening
ervan, op grond van een geval-tot-geval benadering, toe te vertrouwen aan hun rechters. Deze eigenlijk uitgesproken common law
techniek werd - wat wei verwonderlijk is - tot nog toe vermeden
door het Bngelse rechtssysteem, terwijl echter terzelfdertijd de Bngelse pers er nogmaals in geslaagd is de goedkeuring van een wetsvoorstel met betrekking tot de privacy te beletten. Wij werden dus recent
geconfronteerd met de nietstichtende aanblik van een deel van een
krantenimperium dat zich beriep op libertarische opvattingen om
zich af te zetten tegen een wetsvoorstel aangaande privacy, zodat het
minder gereputeerde deel van hetzelfde imperium kon doorgaan met
geld te verdienen door zijn neus te steken in de prive-sfeer van vaak
onschuldige individuen! Alles wat ik hoven heb aangehaald kan
worden bereikt met de gevallen die men als een springplank kan
gebruiken; en ofschoon de uiteindelijke bedoeling van deze oefening
is te leren door te beschrijven wat buitenlands is en het dan te
vergelijken met wat bekend is, zal de hoogte van de sprong - indien
ik de zwembadmetafoor even mag aanhouden - afhangen van het
individu.
Wanneer ik, bijvoorbeeld, de zaak Schlacht bespreek met mijn
studenten, vertel ik hun met genoegen iets over deze merkwaardige
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man en de chaotische economische toestanden die hij zo suksesvol
aanpakte tussen de twee wereldoorlogen(5). Deze economische toestanden bezorgden de Duitse rechtbanken overigens het excuus voor
nog een van hun meest gedurfde wapenfeiten, nl. de ontwikkeling
van rechtspraak die een- op zijn minst vage en zwakke- rechtvaardiging vond in artikel 242 BOB.

2.

BUITENLANDSE RECHTSPRAAK ALS EEN MIDDEL OM NATIONAAL RECHT TE VERBETEREN EN TE CORRIGEREN

In mijn vorig artikel vergeleek ik het arrest Dutton v Bognar Regis
UDC(6) met gelijkaardige gevallen in het Duitse recht(7) en vond de
Engelse beslissing niet overtuigend. Dutton betrof een geding tegen
een plaatselijke overheid die nalatig was geweest bij het controleren
van de fundamenten van een woning, voordat deze werd gebouwd.
In tweede orde betrof deze zaak echter eveneens de aansprakelijkheid
van de bouwfirma. Het op een nalatige wijze op een vroegere
stortplaats gebouwde huis werd gekocht door een Mevr. Dutton, niet
van de bouwfirma zelf, maar van een tussenpersoon. Enige tijd
daarna vertoonde het huis scheuren in de muren, maar was kennelijk
nooit te onveilig om te worden bewoond. Een meerderheid van de
rechters van het Court of Appeal oordeelde dat de door de eiser
geleden schade van materiele, en niet - zoals Duitse rechtbanken
hadden geoordeeld in gelijkaardige gevallen - van zuiver economische aard was, en kende schadevergoeding toe uit onrechtmatige
daad.
Deze redenering werd nadien gevolgd door het House of Lords in
Anns v Merton London Borough Counci/(8) en werd in feite uitgebreid tot gevallen waarin de plaatselijke overheid volledig had nagelaten fundamenten te controleren - een beslisssing die een ongeevenaarde en, naar ik vermoed, ongeplande ontwikkeling van het recht
van de onrechtmatige daad losmaakte, die haar hoogtepunt vond in
de latere beslissing van bet House of Lords in Junior Books v Veitchi
Co Ltd(9).
(5) De zaak werd vertaald in MARKEsiNIS, The German Law of Torts: A Comparative
Introduction to the German Law of Torts, 2nd ed., 1990 en is vergezeld van uitvoerige
toelichtingen.
(6) [1972] 1 Q.B. 373.
(7) BGHZ 39, 358 en 39, 266 opgenomen in
(8) [1978] A.C. 728.
(9) [1983] A. C. 520.
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The German Law of Torts, o.c..

Het zou tot niets dienen hier mijn vroegere opvattingen met betrekking tot dit onderwerp te herhalen: ik moge er mee volstaan bij drie
punten even stil te blijven staan. Ten eerste waren er meer dan tien
jaren nodig om de beslissing inzake Dutton en Anns te ontmantelen,
oorspronkelijk door de beslissing inzake Governors of the Peabody
Donation Fund v Sir Lindsay Parkinson & Co Ltd(10), nadien door
die inzake Curran v Northern Ireland Co-Ownership Housing Association Ltd(11), en meest recent, door deze inzake D and F Estates
Ltd v Church Commissioners(12), wat, zoals wijlen Professor Hamson het zou gezegd hebben, nog maar eens ,het kanselement in het
onfeilbare oordeel van hun Hoogheden de Lords" in het Iicht stelde.
Water ook moge van zijn, iedere zaak hakte een stukje weg van het
wankele gebouw vanAnns, terwijl andere uitspraken (gedaan in een
andere soort kontekst) steeds meer het basisredeneringsproces,
meestal toegeschreven aan Lord Wilberforce, maar in feite tot stand
gekomen in de beslissing van Lord Reid inzake Dorset Yacht(13),
gingen ondermijnen.
Geleidelijkheid, ofwel de geleidelijke groei van het Engelse recht, is
niet aileen een feit voor wat het Engelse common law aangaat. Recent
heeft deze geleidelijkheid vernieuwde steun gekregen vanwege een
van onze meest eminente rechters(14). Hoe zeer deze ook vaste voet
moge gevonden hebben in de loop van deze eeuw, ze is m.i. niet eens
zozeer in overeenstemming met de rechterlijke filosofie van zulke
grote common law rechters als Lord Mansfield, Chief Justice Holt
of Lord Justice Blackburn. Evenmin zijn de nadelen ervan met
betrekking tot een zich snel veranderende wereld voldoende beklemtoond geworden. En toch lijken de nadelen ervan mij zelfs aanzienlijker in een kontekst als deze die hier aan de orde is, waarin we de
geleidelijkheid in de omgekeerde zin zien werken (en Lord Goff
scheen in zijn rede dit aspect van het probleem zelfs niet eens te
mer ken).
Het ongedaan maken van Anns is traag verlopen en is nodeloos bij
stukjes en beetjes gebeurd, wat intussen bijkomende geschillenscheppende onzekerheden veroorzaakte. De complexiteit ervan is m.i. nog
niet tot een einde gekomen, zoals blijkt uit de voortschrijdende
(10) [1985] A.C. 210.
(11) [1987] A.C. 718.
(12) [1988] 3 W.L.R. 368.
(13) Home Office v Dorset Yacht Co. Ltd. [1970] A. C. 1004, 1027.
(14) Lord GOFF OF CHIEVELEY, , , The Search for Principle'', Maccabaean Lecture in Jurisprudence (1983), 69, Proceedings of the British Academy, 169 ff.
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ontwikkeling van de algemene zorgvuldigheidsplicht (tort of negligence) in de periode na Junior Books v Veitchi Co Ltd(l5).
Het Engelse recht heeft dus vele kostelijke juridische geschillen no dig
gehad om te komen tot ongeveer de huidige Duitse stand van zaken.
In essentie is het nochtans dat wat de vijf argumenten die werden
gebruikt door het Court of Appeal in Investors in Industrial Commercial Properties Ltd v South Bedjordshire District Council and
Others(16) hebben tot stand gebracht.
Ten tweede, mogen we niet vergeten dat de betreffende Duitse
uitspraak twintig jaar geleden werd geveld en in minder woorden dan
de Engelse arresten de twee basisstellingen formuleerde wat nu
eveneens Engels recht is geworden. Deze zijn:
a) de schade die in deze zaken werd geleden door de eisers is zuiver
economische schade en geen schade aan de eigendom, zoals voordien
werd aangenomen;
b) de ratio achter de controlebevoegdheid over bouwactiviteiten die
door de wet aan plaatselijke besturen werd toegekend, was de bescherming van de inwoners van deze gebouwen en van het publiek
in het algemeen tegen gevaren voor de gezondheid en de persoonlijke
veiligheid en niets meer(17).
Ten slotte had de teleologische interpretatie van de betreffende
Duitse wetsbepalingen van in den beginne eveneens op onze wetsbepalingen kunnen worden toegepast. In feite begon Lord Winderforce
zijn arrest inzake Anns met woorden die een analoge redenering
suggereerde, maar trok deze - op onverklaarbare wijze - niet door
tot haar logische conclusie. Op grond van zuiver common law
overwegingen kon de eis worden afgewezen door de schade in kwestie
te kenmerken als zuiver economische schade - die toen, net als nu
overigens, in principe niet voor vergoeding in aanmerking kwam.
Indien de eis gesteund ware geweest op een wettelijke bepaling, zou
hem overigens hetzelfde lot beschoren geweest zijn, en wei om de
genoemde redenen. Ben betere gelegenheid om de vergelijkende
(15) [1983] A.C. 520.
(16) [1986] 1 W.L.R. 1141, 1149 per Neill L.J ..
(17) Het is tegelijk interessant en eigenaardig vast te stellen dat in het geval van schade aan
gebrekkige roerende zaken de Duitsers niet dezelfde klaarheid van denken hebben betoond.
Aldus werden in de loop van ongeveer tien jaren drie verschillende toetsen voorgesteld om uit
te maken of een vordering uit onrechtmatige daad onterecht zou zijn. De drie belangrijkste
arresten BGHZ 67, 359; BGHZ 86, 256 en BGH NJW 1985, 2420 vallen- ten minste volgens
de opinie van deze auteur - negatief uit in vergelijking met de beslissing van het Amerikaanse
Supreme Court in East River S.S. Corp. v TransamericaDe/ava/106 S.Ct. 2295. Voor details,
zie MARKESINIS, The German Law of Torts: A Comparative Introduction 2nd ed., 1990.
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methode toe te passen kan nauwelijks bestaan. Waarom werd ze niet
te baat genomen?
Niet-juristen- vooral onder tijdsdruk staande practici- in een land
kunnen niet worden verondersteld het recht van een ander land te
kennen. Maar indien het desbetreffende materiaal ter beschikking
wordt gesteld, wordt het excuus om dit niet te gebruiken minder
overtuigend. In feite werd er wei degelijk een door Tony Weir
gemaakte vertaling van de door mij geciteerde Duitse zaken beschikbaar gesteld aan juristen in de Anns zaak, maar werd deze om een
(mij) onbekende reden niet gebruikt. Mijn eigen kritiek op het Anns
arrest werd nadien zowel in het Engels als in het Frans gepubliceerd,
maar werd - eens te meer - genegeerd. En toen ik, onlangs
(onrechtstreeks) de aandacht van een van de vooraanstaande autoriteiten in deze materie vestigde op buitenlands materiaal, daarbij
genietend van de keldering van Anns, kreeg ik (onrechtstreeks) als
antwoord: ,,Waarom ons bezighouden met buitenlandse gevallen als
wij zelf zoveel eigen materiaal hebben?".
Dit is isolationisme van jewelste dat, en dat moet ik eraan toevoegen,
eveneens kan worden aangetroffen bij juristen uit andere systemen.
Om slechts een voorbeeld te geven: in zijn arrest van 18 januari 1983
met betrekking tot een van de vroegste eisen tot schadevergoeding
wegens onrechtmatige verwekking van !even (wrongful life) vermeldde het Duitse Bundesgerichtshof(18) relevante Engelse en Amerikaanse rechtspraak uitsluitend om te besluiten dat , ,buitenlandse
uitspraken, aileen reeds op grond van het feit dat ze gesteund zijn
op verschillende wettelijke bepalingen, slechts beperkte betekenis
hebben voor het Duitse recht ... " (cursivering door mij aangebracht).
Dit soort isolationisme is des te merkwaardiger omdat het Bundesgerichtshof toegaf dat deze zaak nieuwe aspecten bevatte met betrekking tot dewelke er slechts zeer weinig plaatselijke juridische richtlijnen voorhanden waren. Het is dit soort isolationisme dat de comparatisten moeten blijven bestrijden met de niet afgevende kracht die
passend is voor juristen en rechtshervormers, maar, vanuit de aard
van hun taak, ontzegd wordt aan rechters. Het gebruik van rechtspraak zal deze taak ongetwijfeld verlichten.

(18) BGHZ 86, 240. Contrast BGH JZ 1988, 150.
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3. BUITENLANDSE RECHTSPRAAK KAN DE ONTWIKKELING VANNATIONAAL RECHT HELPEN BEPALEN

De rechtspraak inzake onrechtmatige verwekking van leven (wrongful life, wrongful birth, wrongful conception) zouden kunnen gebruikt worden om dit onderdeel te illustreren. Aangezien common
law juristen aan deze thema's reeds zoveel aandacht hebben besteed,
wil ik echter enig licht werpen op een andere nieuwe juridische
kwestie die is gerezen omdat het recht geen gelijke tred heeft kunnen
houden met de onstuimige vooruitgang van de medische wetenschap.
De kwestie kan eenvoudig worden gesteld: moet een arts die de enige
nier van een gewond kind verwijdert, aansprakelijk worden gesteld
voor de schade die wordt geleden door een naaste verwant (meestal
de moeder of vader) door een van zijn/haar nieren te schenken(19)?
Het Duitse en Canadese recht zeggen , ,ja'' aan dergelijke vorderingen van de schenkers. De Amerikaanse rechtbanken hebben anders
geoordeeld. Wat dienen de Engelse rechtbanken te doen wanneer zij
- en men kan vermoeden dat zulks eerder vroeg zal voorvallen dan
laat -met een zulke eis worden geconfronteerd? Het vergelijkend
onderzoek van de gevallen suggereert dat het Duitse hof in zijn
beslissing van 30 juni 1987(20) afdoend heeft geantwoord op de
argumenten die werden overwogen door de Amerikaanse rechtbanken om de niet-aansprakelijkheid aan te houden. Welke waren dan
deze argumenten?
Ten eerste is er in de Amerikaanse gevallen een aanduiding, maar ook
niet meer dan dat, die suggereert dat de tussenkomst van de donor
als onvoorzienbaar kan worden beschouwd(21). Dit moet wei degelijk het geval geweest zijn ten tijde dat Sirianni v Anna(22) werd
beslist, nl. in 1967, toen orgaantransplantaties nog zeldzaam waren(23). Dit argument kan echter vandaag de dag niet veel gewicht
meer in de schaalleggen wanneer, zoals het Canadese hof het stelde
in Urbanski v Pate/(24), ,een nieroverplanting een algemeen aanvaarde ingreep is in geval van nier-insufficientie".

(19) Kennelijk heeft 1 op ongeveer 1100 personen slechts een nier, maar dit wordt over bet
algemeen slechts vastgesteld bij crisis of ziekte.
(20) 1988 JZ, 150 en noot van Stoll.
(21) Moore v Shah 458 N. Y.S. 33, 34 (1982).
(22) 285 N. Y.S. 2d 709.
(23) Kennelijk gebeurde de eerste suksesvolle niertransplantatie in 1954. Dr. Barnard's eerste
harttransplantatie bij de mens had plaats in 1967.
(24) 84 D.L.R. 3rd 650, 671 (1978).
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Een tweede argument, gebruikt in Moore v Shah(25), was dat voorzienbaarheid alleen niet voldoende is om te besluiten tot het bestaan
van een zorgvuldigheidsplicht en dus tot het opleggen van aansprakelijkheid. Dit is zeker het geval in het Engelse recht, ofschoon het
ietwat verrassend is het uit de pen van Amerikaanse rechters te zien
komen. Want, zoals Professor John Fleming het heeft gezegd(26),
, ,in Californie is voorzienbaarheid in de meeste gevallen een voldoende test geweest voor het bestaan van een zorgvuldigheidsplicht''(27).
Even verrassend is het feit dat Amerikaanse rechters die in de
praktijk niet aarzelen zich de rol van de (inactieve) wetgever aan te
matigen, in deze kontekst suggereren dat, indien er een remedie moet
worden voorzien, die van de wetgever moet komen(28)!
Een derde tegenwerping, ingeroepen door de rechtbank die de zaak
Moore besliste, is dat het opleggen van aansprakelijkheid in dergelijk
geval de aansprakelijkheid van de geneesheer zou uitbreiden ,tot
buiten niet meer beheersbare per ken", omdat het onmogelijk is zicht
te hebben op alle mogelijke personen buiten de patient die door zijn
nalatigheid schade zouden kunnen lijden(29).
Maar afgezien van het feit dat dit , ,openzetten-van-de-sluizen' '-argument nooit veel aantrekkingskracht heeft gehad in gevallen die te
maken hebben met lichamelijke schade, is het tach zo dat men in deze
gevallen slechts te doen heeft met een beperkte en meestal identificeerbare groep naaste verwanten die, om medische redenen (weefselcompatibiliteit) of vanuit een verstaanbare morele druk in de praktijk de enigen zullen zijn die zich waarschijnlijk zullen aanbieden om
het leven van het gewonde primaire slachtoffer te redden.
In ieder gevallijkt het openzetten-van-de-sluizen-argument afdoend
te worden ontzenuwd door de criteria die volgens de Duitse Hoven
ad hoc moeten worden geevalueerd vooraleer de tussenkomst van de
redder waardig wordt bevonden te worden ondersteund. Aldus zal
de tussenkomst bijvoorbeeld , ,moeten ingegeven zijn door de initiele
onrechtmatige daad en erdoor zijn uitgelokt", de ,aanvaarding van
het risico en de aan zichzelf toegebrachte verwonding in overeenstemming moeten zijn met het mogelijke sukses van de tussenkomst''
en de ,motivatie aanvaardbaar moet zijn volgens de gangbare regels
(25) Ibid., 34.
(26) The American Tort Process (1988), 118.
(27) Moore was een New-Yorkse zaak, maar haar argumentatie werd gevolgd door rechtbanken in het negende circuit. Zie, bijvoorbeeld, Ornelas v Fry (727 P. 2d. 819, 824-5 (1986)).
(28) Zie Sirianni v Anna (285 N. Y.S. 709 at 713).
(29) Ibid., 34, 35.
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van sociaal gedrag''. Deze criteria zijn, in de woorden van het Duitse
Hof, ,zeer algemeen bepaald en moeten in meer detail worden ontwikkeld voor ieder individueel geval".
Eens te meer openbaren deze woorden dat de Duitse rechtbanken
zich terdege bewust zijn van de noodzaak om een zaak van de andere
te onderscheiden, net zoals gelijk welke common law rechtbank dat
zou doen: bewust van de noodzaak om specifiek te zijn, maar ook
bewust van de noodzaak om altrui:stische daden aan te moedigen en
deze die ze stellen te belonen.
De vierde en vijfde opwerping houden verband met de hulpverlening
die de Amerikaanse rechtbanken ongepast achten voor dit soort
problemen. Dit is ten dele zo omdat zij deze feitelijke toestand als
incompatibel beschouwen met het door Cardozo gevelde arrest in
Wagner v International Ry Co(30) en ten dele omdat de reddende
donor niet in een opwelling en zonder nadenken heeft gehandeld.
Het eerste punt is gebaseerd op de zin van Cardozo: ,The act of
rescue, if only it be not wanton, is born of the occasion"(31) ,wanton" werd daarbij gei:nterpreteerd als ,gewild" - wat later
werd uitgebreid tot ,gewild, intentioneel, vrijwillig". Zelfs indien
men deze woorden als synoniemen aanziet (wat men niet behoort te
doen), is het, tenminste voor mij, twijfelachtig of Cardozo het woord
, ,wanton'' gebruikte om deze betekenis weer te geven. Aangezien
iedere redding, zelfs degene ondernomen in een opwelling, intentioneel en vrijwillig is, zou ik het standpunt verkiezen dat het woord
,wanton" dient te worden verstaan in zijn gebruikelijke betekenis,
nl. als ,roekeloos". Dit resultaat zou alleszins goed passen in de
beleidsregels in verband met redding, die de wet in alle passende
omstandigheden wenst aan te moedigen.
Evenmin overtuigend is het, meen ik, de toepassing van de reddingdoctrine op de huidige toestand af te wijzen op grond van het feit
dat de donor/redder de tijd had om zijn daad te overwegen. Zoals
het Duitse Bundesgerichtshof het formuleerde(32):
, ,Contrary to the appellant's view the causal nexus is not to be denied
on the grounds that the mother did not make up her mind to donate
a kidney under the direct supervision of an acute emergency but that
she had time to consult the medical officers and could ponder the
grounds for and against. If an intervention by the rescuer and
(30) 232 N.Y. 176, 133 N.E. 437, 19 A.L.R. (1921).
(31) 133 N.E. 438.
(32) Ben vertaling van het ganse vonnis door Professor K. Lipstein, is bijgevoegd in MARKESINIS,
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emergency-helper is suggested, it is irrelevant whether the latter has
acted so to speak on the spur of the moment or whether he was able
to assess in advance the chances and risks of his intervention. This
does not alter the ,challenging situation" in any respect, and the
causal nexus between the damaging act of the injuring person and
that by which the rescuer and emergency-helper imperils or injures
himself remains in any event. It is not unusual for the rescuer to have
sufficient time for reflection ... (especially) in ... circumstances (such
as these) where the rescuing donation ... could not be carried out
immediately, but only after such time.''
Maar het Duitse Bundesgerichtshof liet het daar niet bij. lndien het
dat gedaan had, zou het impliciet aanvaard hebben dat hulp geboden
na de schadebrengende gebeurtenis om de schadelijke gevolgen ervan
in te dijken of de status quo ante te herstellen zou dienen gelijk te
worden gesteld met redding. Dus ging het Hof verder:
, ,The answer to the question as to when the sacrifice of a person who
wishes to reduce the actual damage or at least to contain it still
amounts to a rescue and to an emergency aid requires an assessment
which must take into account the intimate relationship with the
challenge of the situation and undoubtedly also the connection in
time and space. Regarded from this angle, the donation of a kidney
by a near relation - in this case by the mother - for the benefit
of the injured child can still be held, without straining the argument,
to have been a measure, responding to a challenge, of rescuing the
child whose life and health was imperilled."
De zesde en laatste opwerping tegen schadeloosstelling was de toestemming van de donor. In de zaak Ornelas beschouwde het Court
of Appeals van de Staat Arizona dit argument als overtuigend, met
als gevolg dat de donor/eiser ,geen juridisch identificeerbare schade" zou hebben geleden(33). Met aile respect, maar dit argument is
misleidend. Inderdaad beweert niemand dat denier werd weggenomen zonder toestemming. Indien dat het geval zou zijn geweest, zou
dit een geval van slagen en verwondingen geweest zijn! Water gezegd
wordt, is dat de nalatigheid van de verweerder de eiser in een situatie
plaatste waarin hij moreel en sociaal gedwongen werd te handelen
zoals hij handelde. Inderdaad dienen ruimere beleidsoverwegingen
zulke schenkingen aan te moedigen, en ze niet te penaliseren door
ze niet te belonen. Wij weten allen uit gevallen in verband met

(33) Ibid., 825.
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zenuwinzinking, bijvoorbeeld Chadwick v British Ry Board(34) en
McLoughlin v O'Brian(35), dat het recht behoeftige eisers altijd
begunstigt. Onder invloed van zulke motieven twijfelde het Duitse
Bundesgerichtshof er niet aan dat ,toestemming" in deze zaak niet
kon worden aangewend als een verweermiddel. In zijn bewoordingen:
,, ... it is to be expected that, upon the advice of medical practitioners,
a mother will be prepared to make this sacrifice for her child. Nor
is the causal nexus broken by the fact that the donation of the kidney
was due to a voluntary decision of the plaintiff's mother; this
decision was solely induced by the dangerous situation, for which the
defendant is responsible, faced by the mother as a result of medical
treatment, which alone led to the rescuing action. As the practice of
this Senate shows . . . a mentally induced cause can also suffice to
establish liability''.
Is dit dan niet opnieuw een domein van het recht waarin de rechtsvergelijking, in het slechtste geval positieve inzichten, en in het beste
geval een model-oplossing aanbiedt?

4.

RECHTSPRAAK KAN HET BEELD VAN EEN BUITENLANDS RECHTSSYSTEEM DAT UIT DE RECHTSLEER TE VOORSCHIJN KOMT, AANVULLEN EN VERBETEREN

Het sukses van een klucht in het theater of van een karikatuur van
welbekende figuren in een krant hangt af van de kunstige verdraaiing, vereenvoudiging of overdrijving van de werkelijkheid; maar de
kern of de essentie moet reeel zijn - een bestaande trek, een
onbetwistbaar feit. Hetzelfde lot lijkt die rechtsleer beschoren te zijn,
die de kleine details van een systeem verlaat en zich concentreert op
de grote lijnen. Het beeld dat uiteindelijk tot stand komt, kan in
sommige opzichten op een karikatuur lijken. En nochtans, aangezien
het gesteund is op een minimum aan waarachtige feiten, kan het ook
overtuigend overkomen. Dit is gedurende vele jaren gebeurd in de
rechtsvergelijking. Toch wordt voor de moderne comparatist dit
veralgemeend beeld steeds maar minder aantrekkelijk, terwijl het
voor de practicus of de rechter gevaarlijk kan zijn. Enkele voorbeelden zullen dit aantonen.
(34) (1967) I W.L.R. 912.
(35) [1983] A.C. 410.
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De meeste Engelse juristen weten dat het moderne continentaal recht
gebaseerd is op wetboeken. Het is nochtans misleidend hun te
zeggen, zoals Lord Scarman dat deed toen hij lid was van de Law
Commission, dat codificatie een ,geplande" ontwikkeling van het
recht in de hand werkt en een ,compacte, toegankelijke en volledige
formulering van het recht"(36) kan verschaffen. Naar mijn overtuiging is het even misleidend te suggereren, zoals dezelfde hooggeleerde
rechter dat zowat vijftien jaar later(37) in zijn gevierde Hamlyn
Lezingen deed, dat het Engels recht het meest baat zou vinden bij
een geschreven Bill of Rights in ogenblikken van crisis, zoals toen
de zaak Liverside v Anderson(38) werd beslecht. Lord Scarman
formuleerde het als volgt:
,When times are normal and fear is not stalking the land, English
law sturdily protects the freedom of the individual and respects
human personality. But when times are abnormally alive with fear
and prejudice, the common law is at a disadvantage: it cannot resist
the will, however frightened and prejudiced it may be, of Parliament"(39).
De duidelijke implicatie is dat een Bill of Rights het behoud van de
burgerlijke vrijheden zou waarborgen in momenten van zware crisis
(overigens gebruik ik met opzet de woorden ,zware crisis" in plaats
van ,oorlog" aangezien er vandaag de dag een stroming bestaat om
buitengewone machten toe te kennen niet aileen in oorlogstijd maar
ook bij opstand of andere ernstige binnenlandse onrust). Afdeling
6 van de Canadese Bill of Rights, die afdeling 6 van de War Measures
Act (Wet inzake de Maatregelen in Oorlogstijd - n.v.d.v.)(40)
opheft, laat zelfs toe zulke maatregelen te treffen bij vermoeden van
opstand.
Indien dat Lord Scarman's bedoeling was, moet het eerder worden
opgevat als een verklaring van een ideaal dan een beschrijving van
wat in de praktijk gebeurt, aangezien de geschiedenis en de rechtsvergelijking het tegendeel aantonen. Lord Scarman zou dit te weten
hebben kunnen komen aileen maar door een blik te werpen op de
(36) ,Codification and judge-made law", lezing gehouden op 20 oktober 1966 aan de
rechtsfaculteit van de Universiteit van Birmingham op p. 19.
(37) In ,The Constitution of the United Kingdom" van D.G.T. WILLIAMS in [1972) C.L.J.
266 e.v. kan men een vroegere, meer academische benadering vinden van de thema's later
ontwikkeld in de lezing van Lord Scarman.
(38) [1942] A.C. 266.
(39) English Law- The New Dimension (1974), 15.
(40) Oorspronkelijk goedgekeurd in 1914 en waarvoor model heeft gestaan de Engelse Defence
of the Realm Act van hetzelfde jaar.
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stand van zaken in het Canadese en het Amerikaanse recht(41). Laat
mij er u b.v. aan herinneren dat in 1944 meer dan 20.000 Canadezen
van J apanse afstamming die in het westelijke kustgebied woonden,
met harde hand over de prairie-provincies en Ontario werden verstrooid, nadat hun eigendommen in beslag waren genomen en verkocht tegen- dit althans beweren velen- belachelijke prijzen(42).
Deze maatregelen gingen zelfs in 1945 gewoon door - ook nadat de
Japanners onvoorwaardelijk gecapituleerd hadden- dit keer waren
het de genaturaliseerde Canadezen van J apanse komaf die het moesten ontgelden.
Toegegeven, dit was gebeurd voor de goedkeuring van de Bill of
Rights. Maar Professor Tarnopolsky, die uitvoerig heeft gepubliceerd over deze materie, laat er geen twijfel over bestaan dat het
bestaan van een goedgekeurde Bill of Rights , ,op geen enkele wijze,
uit zichzelf, zulke daden in de toekomst zou kunnen beletten"(43).
Artikel6 (5) van de (gewijzigde) War Measures Act zelf bepaalt dat
gelijk welke krachtens die bepaling genomen maatregel geacht wordt
geen inbreuk op de Bill of Rights te zijn. En zelfs indien dit' niet het
geval was, zou, aangezien de wijziging van de Bill of Rights nog niet
aan bijzondere voorwaarden is onderworpen, deze gemakkelijk kunnen opzijgezet worden door een uitdrukkelijke wet in die zin goed
te keuren. Zou verschansing dan het antwoord kunnen zijn (aangenomen dat men de politieke en legalistische tegenweringen op grond
van de Britse leer der ,sovereignty of Parliament" zou kunnen
ontzenuwen)? Of zou het probleem verkleinen of verdwijnen door
bepalingen die de mogelijke opheffing van burgerlijke vrijheden
regelen, volledig te doen verdwijnen(44)? De Amerikaanse ervaring
gedurende de Tweede Wereldoorlog schijnt in de andere richting te
duiden. De lessen die men daaruit kan leren, worden in genendele
verminderd door de ex post facto veroordeling van de betreffende
beslissingen als ongrondwettelijk. Professor Tarnopolsky schijnt het
hiermee eens te zijn. Hij voegt er aan toe dat de meeste getuigen die
voor het Canadese Special Committee on the Bill of Rights verschenen, van oordeel waren dat deze rechten het meeste gevaar liepen

. "~

(41) Korematsuv U.S., 323 U.S. 214 (1944) -personen van Japanse oorsprongwiedetoegang
tot bepaalde streken van het westelijke kustgebied ontzegd was- is een geval terzake dienend.
(42) MARX, ,The Emergency Power and Civil Liberties in Canada", (1970), 16; McGILL,
L.J ., 39, 83-88.
(43) The Canadian Bill of Rights, 2nd ed. (1975), 328.
(44) Een idee dat werd verdedigd door sommigen zoals P. WALLINGTON en J. McBRIDE, Civil
Liberties and a Bill of Rights (1976), 89 et. seq ..
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gedurende momenten van krisis, maar zij waren er ook van overtuigd
dat een of andere War Measures Act nodig is.
Water ook van zij, de burgerlijke vrijheden waren ernstig beperkt
in 1970 toen Quebec werd getroffen door ernstige interne met de
plaatselijke separatistische beweging verbonden onlusten.
Tot slot is het eveneens interessant te noteren dat het de algemene
overtuiging is dat, ofschoon het Canadese Charter of Rights and
Freedoms van 1982(45) geen ,noodmaatregelen" bevat, de opheffing van de bepalingen ervan nog altijd mogelijk is onder de beperkende bepaling van artikels 1 en 33(46).
Rechtspraakstudie maakt het ook mogelijk de bewering van Lord
Scarman dat, in vredestijd, het common law ,op vastberaden wijze
(sic) de vrijheid van het individu verdedigt en de menselijke persoon
eerbiedigt" in vraag te stellen. Deze bewering onderschat m.i. inderdaad de ruime buitengewone machten die de huidige wetgeving
toekent aan regeringen, zelfs in vredestijd(47). Maar ze schijnt
evenmin rekening te houden met het feit dat vele beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen en in het Iicht van buigzame en
vage common law regels die de balans in beide richtingen kunnen
doen overhellen, degenen die niet beter weten de indruk zouden
kunnen geven dat onze rechters zich al te snel onderwerpen aan het
gezag van de Uitvoerende Macht. Lord Scarman zou natuurlijk
beweren dat het bestaan van een Bill of Rights onze rechters zou
,opvoeden" en het gewenste resultaat tot stand zou brengen. Maar
heeft de Privy Council niet menige gelegenheid gehad om buitenlandse grondwetten die grondrechten beschermen, uit te leggen en heeft
hij deze niet meermaals onvoldoende bescherming geboden? Zou het
Amerikaanse Supreme Court bijvoorbeeld, de zaak Att. Gen. v
Antigua Times(48) beslecht hebben zoals de Privy Council dat ge(45) Die, eigenaardig genoeg, nooit de Bill of Rights van 1960 heeft vervangen en er samen
mee schijnt te bestaan; zie Singh v M.E.I. [1985]1.S.C.R. 178.
(46) Hoaa, ,A Comparison of the Canadian Charter of Rights and Freedoms with the
Canadian Bill of Rights", in The Canadian Charter of Rights and Freedoms (ed. W.S.
Tarnopolsky), 1982, 13.
(47) Hierover zie D. BoNNER, Emergency Powers in Peacetime (1985).
(48) (1976) A.C. 16. Artikels 1 en 10 van de Grondwet van Antigua voorzag in de grondwettelijke bescherrning van de vrijheid van meningsuiting. Op grond van een Antiguaanse wet van
1971 was het onwettelijk een krant te drukken ofte publiceren tenzij er een bedrag van $10.000
werd gedeponeerd bij het Ministerie van Justitie om eventueel de kosten van een lasterproces
tegen de krant te kunnen dekken. Deze som kwam bij nog $ 1000 die waren geeist door een
andere wet als een licentierecht om de krant te mogen publiceren. De Privy Council oordeelde
dat beide voorzieningen wettelijk waren. Met betrekking tot de grootste van de twee bedragen
was hij van oordeel dat deze diende om de reputatie en de rechten van derden te beschermen
en niet als een belemmering van de vrijheid van meningsuiting diende te worden opgevat.
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daan heeft? Of heeft de Spycatcher-zaak, afgezien van een handvol
geloofwaardige uitzonderingen, de status van ons recht en onze
rechters wel vergroot? Ret is mijn overtuiging dat, indien er ,opvoeding" nodig is, het opvoedingsproces wellang zou duren vooraleer
diepgewortelde opvattingen zouden veranderen. Dit is wat de rechtspraakstudie suggereert, maar dat is een andere zaak. Deze voorbeelden - en er zouden er veel meer kunnen worden gegeven - tonen
aan hoe geleerde juristen foute beweringen kunnen doen die gedeeltelijk het gevolg zijn van misvattingen (of onwetendheid) omtrent
buitenlands recht en gedeeltelijk ook toe te schrijven zijn aan het feit
dat hun opleiding en hun ingesteldheid van het ogenblik hen op een
of andere marrier beletten de volledige samenhang te zien en te
beschrijven. Professor Rene David's bijdrage in de International
Encyclopaedia of Comparative Law(49) kan worden gebruikt als een
uitgangspunt voor deze discussie.
Professor David heeft ervoor geopteerd zich te concentreren op een
aspect van de rechtspraak, nl. in welke mate een later arrest een
vroeger arrest zou gebruiken als zijn enige rechtvaardigingsgrond.
Dit voert hem ertoe de doctrine van de bindende kracht van het
precedent te onderzoeken en brengt hem eveneens tot de zinnige
conclusie dat het precedent niet zo bindend is in het common law als
continentale juristen wei denken, en evenmin zo onbekend in het
continentaal recht als common law juristen wei menen. Ben aantal
andere met de rechtspraak verband houdende vragen, zoals b.v. de
creativiteit van de burgerlijke rechtbanken met betrekking tot materieel recht, worden ofwel opzettelijk miskend of krijgen minder
aandacht.
David is nochtans vanzelfsprekend een te onderlegd comparatist en
te ervaren commentator om dit aspect volledig te verwaarlozen.
Aldus merkt hij op een bepaald ogenblik op dat de rechtspraak de
woorden van de wetgever niet aileen heeft uitgelegd, maar, bij tijd
en wijlen, zijn woorden ook heeft vervormd en zijn bedoelingen heeft
verdraaid(50).
Nochtans laat Professor David in een artikel dat betrekking heeft op
de rechtspraak en dat vijfennegentig noten en zevenentwintig verwijzingen naar Angelsaksische gevallen bevat, op opvallende wijze na
een enkele verwijzing te maken naar een Franse of Duitse beslissing.
Zoals ik reeds vroeger heb aangeduid toen ik Lord Scarman citeerde,
(49) Eveneens in het Frans gepubliceerd in 1985/3 Revue de Ia Recherche Juridique- Droit
Prospectif, 775 e.v. de verwijzingen in de tekst zijn naar de Franse versie.
(50) Ibid., 790.
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zijn deze hiaten niet toe te schrijven aan onwetendheid (zeker niet
in het geval van David), maar zijn grotendeels terug te voeren op de
traditionele vorming van de auteur, zijn uitgangspunt, zijn stijl en
zijn ingesteldheid en de tijd waarin hij schrijft. Lord Scarman,
bijvoorbeeld, schreef op een tijdstip waarop de idee van codificatie
of, in zijn later werk, die van een Bill of Rights bier te Iande in de
mode waren. Hij had bij het schrijven weliswaar buitenlandse teksten, maar wellicht geen buitenlandse praktijk in gedachten. Hetzelfde geldt, ten dele, voor Professor David. Hij heeft natuurlijk wel
weet van de Jand'heur- en de Sch/acht-zaken. Hij kent vanzelfsprekend ook hun weerslag op de respectieve wetteksten. Maar Iaten we
niet vergeten dat David, ofschoon hij een veelbelezen comparatist is,
hij ten Iangen leste als Frans continentaal jurist schrijft. Ofschoon
de traditionele continentale jurist bij gelegenheid wel een rechterlijke
beslissing die zijn stelling ondersteunt, zou kunnen citeren, zal hij
zelden openlijk toegeven dat zijn argumenten precies worden mogelijk gemaakt omdat er een typisch geval voorhanden is. Deze typische
,continentale" houding ten aanzien van rechtspraak is ook evident
in David's Les grands systemes de droit contemporain. Bladzijden
143-159 b.v. zijn gewijd aan de plaats van de rechtspraak in de
continentale rechtsstelsels. De afwezigheid van een enkele referentie
naar een arrest is al even opmerkelijk als het feit dat de helft van dit
hoofdstuk, nl. pagina's 14B-153, hoofdzakelijk gewijd is aan het
verschillend onderwerp van de structuur van de rechtbanken. Deze
opmerkelijkevoorstelling wordt eveneens aangetroffen bij de bespreking van de common law rechtspraak (pagina's 413-431) die slechts
acht pagina's aan de doctrine van stare decisis, rechterlijke redenering en stijl wijdt. Het is daarom jammer dat David's gevatte
erkenning in het Voorwoord tot de Be uitgave dat zijn boek ,a
correspondu a une epoque'' en zijn aansporing dat het nu diende te
worden , ,gemoderniseerd'' niet werd uitgevoerd in de Be en 9e
uitgaven. Oneerbiedig wellicht, maar men komt zeer zeker in de
verleiding om Maitland's aforisme over de procesvormen te parafraseren! Kortom, de casui:stische beschouwing van ieder vonnis wordt
vervangen door rond wetsbepalingen gebouwde veralgemeningen die
ofwel zo abstract zijn dat ze betekenisloos worden, ofwel zo onprecies dat zij maar weinig bruikbare informatie meedelen aangaande
een buitenlands rechtsstelsel en de vergelijking ervan met het recht
van zijn eigen land.
Laat ik nog een voorbeeld geven. Laten wij eens kijken naar de rol
van de Duitse rechtbanken in de jaren '50 en '60 bij hun suksesvolle
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pogingen om de verouderde tekst van het Burgerlijk Wetboek inzake
familierecht aan te passen aan de vereisten van de naoorlogse grondwettelijke orde. Dit is van groot belang voor Duitse juristen, het is
fascinerend voor common law juristen en toch krijgt het geen plaats
in het overzicht van David. Voor de meeste common law juristen
(behoudens een klein aantal experten in het familierecht) is dit terra
incognita. Het is bovendien een onwetendheid die tot gevolg heeft
dat heel wat mythen en misvattingen in Ieven worden gehouden die
comparatisten precies uit de weg moeten ruimen.
De publicisering van het privaatrecht is geen uitsluitend Duits fenomeen. Bijvoorbeeld, sedert New York Times v Sullivan(51) heeft de
Amerikaanse common law met betrekking tot laster heel wat terrein
moeten prijsgeven aan de grondwettelijke eis dat de vrije meningsuiting moet gevrijwaard blijven. Wat echter mogelijk uniek is voor het
Duitse recht, - en misschien ook onbekend bij de meeste common
law juristen - is dat dit verschijnsel zich heeft doorgezet over een
zeer groot gebied dat het familierecht, het recht van de onrechtmatige
daad en het arbeidsrecht, om maar drie gebieden te noemen, bestrijkt. Enkele woorden aangaande het eerste van deze drie zullen
volstaan om mijn betoog te maken.
Wat aanleiding gaf tot de zogenaamde rechtbankenrevolutie in de
jaren vijftig was de niet-naleving van artikel 117 van de Grondwet
van Bonn van 1949. Dit artikel kondigde af dat alle wettelijke
normen, met inbegrip van deze uit het Burgerlijk Wetboek, die niet
in overeenstemming waren met de pas afgekondigde gelijkheid van
de geslachten (artikel 3.2.), moesten worden opgeheven voor 31
maart 1953. Dit gebeurde echter niet aangezien- in de woorden van
Professor Rheinstein - ,de politiek dominante groep (onder de
Christen-Democraten die aan de macht waren) zowel katholieke als
protestantse (gelovigen) bevatte die de neiging hadden (hebben) het
christelijke patroon van gezin en maatschappij gelijk te stellen met
het eeuwenoude patroon van het patriarchale gezin en het algemene
gezag van de man ... (en) zij niet al te ijverig waren om een bevel
uit te voeren dat toevallig uitdrukking vond in de Grondwet"(52).
In een gezamelijke actie verklaarden het Bundesverfassungsge-

(51) 376 u.s. 254 (1984).
(52) ,The Law of Family and Succession" in A. YIANNOPOULOS (ed) Civil. Law in the
Modern World (1965) 25-57, herdruk in zijn Gesammelte Schriften (ed H.G. LESER) (1972)
212, 219-220.
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richt(53) en het Bundesgerichtshof(54) de artikelen 1354 BGB(55) en
1387 BGB(56) onverenigbaar met de grondwettelijk afgekondigde
volledige gelijkheid van de geslachten.
Op een nog opmerkelijkere en, voor zover ik weet, voor moderne
continentale stelsels unieke wijze verzeilde het gehele huwelijksrecht
- in feite een hele brok uit het Burgerlijk Wetboek - in de periode
van 1953 tot 1957 in een toestand van wettelijk vacuum waarin alleen
de rechtbanken de regels smeedden die zij verenigbaar achtten met
de Grondwet. Deze toestand nam pas een einde toen het Gleichberechtigungsgesetz van 18 juni 1957(57) in werking trad.
En toch verdwijnen oude gewoonten maar langzaam. Ofschoon de
nieuwe wet, onder andere, de eigendomsrechten van de vrouw bij
echtscheiding verbeterde door de invoering van het systeem van
Zuwinngemeinschaft (gemeenschappelijke aanwinsten), ,, ... bleek
de opvatting in de wet over ,gelijkheid" veel conservatiever te zijn
dan die van de rechtbanken gedurende de voorbije vier jaar van
onafhankelijke interpretatie van de Grondwet"(58).
Dit betekent niet dat de rechtbanken bereid waren buitensporige
afwijkingen van de grondwettelijk vastgelegde gelijkheid van de
geslachten te bestraffen. Op 29 juli 1959 verklaarde het Bundesverjassungsgericht b. v. artikel' 1627, dat aan de vader het beslissingsrecht toekende met betrekking tot de opvoeding van de gemeenschappelijke kinderen(59), ongrondwettelijk. Twee jaar voordien
had het de discriminatie inzake inkomstenbelasting ten aanzien van
werkende gehuwde vrouwen eveneens ongrondwettelijk verklaard(60).
Zowat tien jaar later werd een nieuwe mijlpaal bereikt toen het
Grondwettelijke Hof in zijn arrest van 29 januari 1969(61) de volledige gelijkheid van wettige en onwettige kinderen afkondigde. Dit

(53) BVerfG NJW 1965, 65 = BverfGE 3, 225.
(54) In zijn adviserend vonnis van 6 september 1953, BGHZ 11, 34.
(55) Het laatste woord betreffende aile aangelegenheden in verband met het huwelijk, met
inbegrip van verblijf- en woonplaats, komt toe aan de man tenzij hij dit recht misbruikt.
(56) De man draagt zekere gerechtskosten gedurende het huwelijk.
(57) BGBI I 609; Law Concerning Legal Equality of Men and Women in Matters of Private
Law.
(58) MARKOVITZ, I., ,Marriage and the State: A Comparative Look at East and West German
Law", 24 Stanford L. Rev. 116, 126 (1971)- een interessante studie die op uitmuntende wijze
gebruik maakt van de rijke rechtspraak en andere demografische en sociologische informatie.
(59) BVerfGE 10, 59.
(60) FamRZ 4, 82.
(61) BVerfGE 25, 157 = FamRZ 1969, 196.
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resultaat was zelfs nog merkwaardiger dan de voorgaande, aangezien
in dit geval geen tijdslimiet was gesteld door de Grondwet, zoals door
artikel 117 met betrekking tot de gelijkheid van de geslachten.
Nochtans werd dit arrest duidelijk geveld op grond van artikel6.5.
van de Grondwet dat eiste dat er wetgeving in die zin moest komen.
In andere aangelegenheden nochtans, met name wat betreft het
behoud van de wettelijke bepaling die ,echtgenote" gelijkstelde met
, ,huisvrouw'' - het zogenaamde , ,huisvrouw- en onderhoudshuwelijk" (,Hausjrauen- und Versorgungsehe') - waren de rechtbanken, zoals we zullen zien in het volgende hoofdstuk, heel wat behoudsgezinder in hun benadering.
Zelfs een kort en onvolledig overzicht van belangrijke ontwikkelingen in de rechtspraak zoals het voorgaande is voldoende om de
volgende beschouwingen te maken.
Ten eerste toont het aan dat uiteenzettingen zoals die van David met
betrekking tot het belang van de rechtspraak bij de ontwikkeling van
het recht deze amper voldoende recht laten wedervaren. In het beste
geval dragen ze op de common law lezer een verwaterd beeld over
van de rol die de rechtbanken in het continentale rechtsstelsel spelen
en bevestigen - stilzwijgend tenminste - de foutieve opvatting dat
continentale rechters bureaucraten zijn die de wet automatisch toepassen. Bureaucraten, in de zin van ambtenaren, zijn ze. Robotten
zonder vrije wil en visie die de wet mechanisch toepassen, zijn ze niet.
Ten tweede logenstraft de studie van de rechtspraak de bewering dat
de rechtbanken zelf, bij tijd en wijlen, geen creatieve bron van recht
zijn. Het is voor een docent, dunkt mij, niet voldoende zijn studenten
te vertellen dat dit niet zo is. Men moet eveneens kunnen illustreren
en verklaren waarom rechters beslisten in te grijpen en hoe ze dat
deden. Vanzelfsprekend betekent dit niet dat de rechter recht kan
scheppen door zijn eigen visie of zijn opportuniteitsoverwegingen
door te drukken. Anders is het gesteld wanneer, bijvoorbeeld, de
grondwettelijke wetgever een algemene en uitvoerbare leidraad (zoals
deze van gelijkheid) heeft vastgelegd, zoals hij dat deed met artikel
3 lid 2 van de Grondwet(62). In dat geval heeft de wetgever in feite
,de wetgevende taak voor een deel aan de rechters overgedragen"(63). Dit is volstrekt mogelijk onder de Grondwet die, ofschoon
(62) Hiermee in contrast staan de artikels 109 (2) en 119 (1) van de Constitutie van Weimar
van 1919. De bierin vervatte afkondiging van burgerlijke en sexuele gelijkbeid werden over
bet algemeen gelnterpreteerd als slecbts intentieverklaringen met als gevolg dat er niets
concreets gedaan werd om de ondergescbikte rol van de vrouwen in bet Burgerlijk Wetboek
te verbeteren.
(63) BGHZ, 11, 34.
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zij de wetgevende macht een dominante plaats toekent in het wetgevingsproces, deze niet als de exclusieve wetgever behandelt. Hetzelfde arrest verklaart dat ,de leer van de scheiding van de machten, die
grondwettelijk wordt gewaarborgd, niet miskend wordt wanneer het
aan de rechter wordt overgelaten recht te scheppen binnen de parameters van een algemene norm" (zoals deze wordt omschreven in
artikel 3 lid 2). Inderdaad, vervolgt het arrest, gaat artikel 117 lid
1 ervan uit dat , vanaf 1 april 1953 de rechter, door de geleidelijke
ontwikkeling van het door de rechters geformuleerde en aanvaarde
gewoonterecht, geleidelijk de algemene normen in verband met
gelijkheid in een preciezere en algemeen bindende verzameling van
regels zal omvormen''. Het Hof besluit dit gedeelte van het arrest
met openlijk toe te geven dat het totale effect van de bovengenoemde
artikelen van de Grondwet is ,dat aan de rechter de taak wordt
toevertrouwd om de (grondwettelijk gewenste) gelijkheid van de
geslachten te verwezenlijken door middel van rechtspraak in Angelsaksische stijl''.
Dit zijn stoutmoedige woorden en het Hof zelf heeft herhaaldelijk
gepoogd zijn creatieve rol enigszins te versluieren. De vermomming
is echter, in het beste geval, aan de doorzichtige kant, zoals de
volgende verklaring van het Grondwettelijke Hof genomen uit de
rechtspraak die in de kontekst van de ontwikkeling van het recht op
privacy tot stand kwam, aantoont(64):
, , ... occasionally, the law can be found outside the positive legal rules
erected by the state; this is the law which emanates from the entire
constitutional order and which has as its purpose the ,correction"
of written law. It is for the judge to , ,discover'' this law and through
his opinions give it concrete effect. The Constitution does not restrict
judges to apply statutes in their literal sense when deciding cases put
before them. Such an approach assumes a basic completeness of
statutory rules which is not attainable in practice ... The insight of
the judge may bring to light certain values of society ... which are
implicitly accepted by the constitutional order but which have
received an insufficient expression in statutory texts. The judge's
decision can help realize such ideas and give effect to such vales."
Ten derde was het produkt van deze rechterlijke tussenkomsten
origineel en, het moet nog maar eens herhaald worden, elders toepasselijk indien externe waarnemers wat gewilliger waren geweest de
lange ontwikkeling van het Duitse recht wat beter te bestuderen.
(64) BVerfGE 34, 269.
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Nogmaals komt mij, bijvoorbeeld, de verdeling van eigendom bij
echtscheiding voor de geest die in de Bondsrepubliek Duitsland werd
verwezenlijkt door de instelling van de Zugewinngemeinschajt in
1957. Inderdaad, een van de onderliggende grondgedachten- zoniet
de grondgedachte - is dat de verdeling van eigendom onder echtgenoten bij echtscheiding, in principe, het best wordt verwezenlijkt op
grond van een vaste regel van verdeling, veeleer dan op grond van
een rechterlijk oordeel dat rekening houdt met de individuele omstandigheden van ieder geval(65). Een andere marrier om dit probleem op te lossen is aan de rechters een toetsingsrecht te geven (met
of zonder de hulp van leidinggevende principes) om het huwelijksvermogen bij echtscheiding te verdelen. Deze methode kan een hoge
graad aan individuele rechtvaardigheid bewerken en de met een
zelfstandig beslissingsrecht verbonden intrinsieke flexibiliteit ligt
nauw aan het hart van common law juristen. Dit heeft inderdaad in
menig common law stelsel plaatsgehad, met name in Nieuw-Zeeland,
waar artikel 5 van de Matrimonial Property Act 1963 de rechtbanken
zulk een toetsingsrecht geeft. Toch werden er in de praktijk andere
resultaten behaald dan die bedoeld waren, nl. de rechtbanken verdeelden het huwelijksvermogen bij echtscheiding volgens de respectieve bijdragen van de partners tot het vermogen. Indien het de
bedoeling was de bijdrage van de echtgenote tot het gezinsvermogen
te waarderen eerder dante trachten er een prijs op te kleven(66), dan
bleek de uitoefening van het rechterlijke toetsingsrecht duidelijk niet
billijk te zijn voor de vrouwen. Zoals Dr. Gray heeft opgemerkt: ,, ...
toont een overzicht van de gevallen die werden beslecht onder deze
(Nieuw-Zeelandse) wet aan dat aan vrouwen van wie de enige bijdrage tot de activa in kwestie bestond uit huishoudelijk werk, systematisch weinig eigendom werd toegekend''. En Dr. Gray vervolgt(67):
,Achteraf bekeken kan men stellen dat het Nieuw-Zeelandse toet(65) De gecursiveerde woorden zijn bedoeld om te beklemtonen dat de algemene regel
gewijzigd kan worden indien deze zou uitmonden in ,buitensporige onbillijkheid in de
omstandigheden van de zaak", b.v. artikel1381 BGB. Onder dit systeem blijft het vermogen
van de echtgenoten afgezonderd gedurende de periode van de huwelijkse staat. Bij de
ontbinding van het huwelijk ,worden de aanwinsten die tot stand zijn gekomen in het
vermogen van iedere echtgenoot tijdens het huwelijk met elkaar vergeleken. Het bedrag van
de kleinste aanwinst wordt afgetrokken van de grootste en het verschil wordt in twee gedeeld.
De partij met de grootste aanwinst moet aan de andere dan precies de helft van het verschil
betalen" RHEINSTEIN, M., ,Division of Marital Property", 12 Willamette Law Journa/413,
440, opgenomen in zijn Gesammelte Schriften (ed. H.G. Leser), vol. II (1971) 346, 366.
(66) Onze hoven trachten dat te doen in zaken van ongevallen met dodelijke afloop waarbij
de moeder omkomt en kleine kinderen moeten opgevangen worden. Onlangs werd er nochtans
in de pers (... ) gemeld dater£ 147.000 werd toegekend aan een gezin voor het verlies van een
,niet-werkende" moeder.
(67) Reallocation of Property on Divorce (1977), 93.
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singsrecht het doel van de wet heeft doen missen''. Op grond van
artike111 (1) van de Matrimonial Property Act 1976 werd de gelijkberechtiging in principe verwezenlijkt. Dit heeft in zekere zin steun
verleend aan de opvatting dat het Duitse concept - tenminste wat
het uitgangspunt betreft - verkieslijker was voor de gelijkheid van
de geslachten dan ieder andere discretionaire beoordeling van de
,bijdragen".
Zoals Max Rheinstein het- tenslotte- formuleerde: , , ... Vooraleer
wij de ene of andere wetgevende oplossing verkiezen, moeten wij er
ons van bewust zijn dat er een prijs te betalen valt. Wij kunnen niet
tegelijk individuele gerechtigheid (of om het juister te formuleren,
de hoop op individuele gerechtigheid) hebben, en een voorspelbare,
snelle, eenvoudige en goedkope afhandeling van echtscheidingsaangelegenheden" (68).
Het Duitse recht kan dus best bruikbare ideeen aanbieden, vooral
wanneer zijn oplossingen in de praktijk vergeleken worden met de
werking in de praktijk van concurrerende theorieen met betrekking
tot deze netelige materie(69). Het toont namelijk aan dat het common law ideaal om het recht aan te passen aan individuele behoeften
wordt tenietgedaan door de praktijk van de Anglo- Amerikaanse
rechters (voorallaatstgenoemden) door ,automatisch de overeenkomsten onder de echtgenoten terzake goed te keuren". Volgens
Professor Glendon is het gevolg van ,deze ruime toetsingsbevoegdheid dat de echtgenoten en hun raadslieden enig duidelijk principe
wordt ontnomen dat als basis voor onderhandeling zou kunnen
dienen"(70). Bovendien heeft ,studie na studie aangetoond dat bij
echtscheiding ouders zonder hoederecht voor kinderen een lagere
levensstandaard genieten dan die wei kinderen onder hun hoede
hebben ... "(71).
De tijd zal uitwijzen of deze toestand zal verbeteren met artikel 25
(1) van de Matrimonial and Family Proceedings Act 1984 die de
(68) ,Division of Marital Property", o.c., 365. Zie ook GLENDON, M.A., The New Family
and the New Property (1981), 93-4, ter ondersteuning van ,een gelijke verdeling beperkt tot
het vermogen dat werd verworven ten gevolge van beroepsactiviteiten gedurende het huwelijk
bij gebreke van een andersluidend beding". Eenzelfde opinie werd voorgestaan in het meest
recente werk van deze auteur, Abortion and Divorce in Western law: American Failures,
European Challenges (1987) pp. 86 ff.
(69) Stekelig en uiterst belangrijk aangezien het nu blijkt dat vandaag de dag er meer geld
wordt overgemaakt dan het geval is bij erfopvolging met en zonder testament! Verslag over
de jaarvergadering van 1979 van de American Bar Association's Family Law Section, 5 Fam.
L. Repts. 2829 (1979) aangehaald door GLENDON, The New Family and the New Property
etc., 57.
(70) GLENDON, Abortion and Divorce, o.c., 86.
(71) Ibid.
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rechters bij het regelen van financiele aangelegenheden bij echtscheiding ertoe verplicht de eerste prioriteit toe te kennen aan het welzijn
van minderjarige kinderen, ofwel of deze wet tot nieuwe litigatie of .
dreiging met litigatie zal voeren met betrekking tot bekwaamheid tot
hoederecht over kinderen in Engeland, zoals ze dat kennelijk ook
heeft gedaan in de Verenigde Staten. Richard Neely, huidig rechter
in het Supreme Court van de Staat West Virginia, heeft toegegeven
dat, toen hij advokaat was, hij bij betwistingen met betrekking tot
het hoederecht met veel sukses de dreiging met litigatie heeft gebezigd
als een middel om een gunstigere financiele regeling voor de echtgenoot te verkrijgen(72). Ander recent empirisch werk schijnt erop te
duiden dat dit een reeel gevaar is, tenminste in de Verenigde Staten(73).
5. RECHTSPRAAK KAN OPENBAREN WAT HET RECHT EIGENLIJK IS
EN W AAROM HET IS WAT HET IS

Een blik op de bepalingen van het Franse Burgerlijk Wetboek inzake
overeenkomsten ten behoeve van derden zou op het eerste gezicht de
verkeerde indruk kunnen wekken dat deze een uitzondering vormen
op de inter partes regel van overeenkomsten. In werkelijkheid hebben natuurlijk de rechtbanken, zoals Professor Lawson het stelt, de
uitzondering tot regel gemaakt(74). Net zo zou een blik op de
bepalingen van het Duitse recht inzake schadevergoeding uit onrechtmatige daad(75) de indruk kunnen wekken dat annui:teiten de typische en gebruikelijke vorm zijn waarin deze schadeloosstelling wordt
uitbetaald. Theorie en praktijk lopen echter ten zeerste uit elkaar.
Eenieder die zich vooral of uitsluitend op boeken steunt, en verwaarloost gevallen te bestuderen en naar de advokatenpraktijk te kijken,
zal een verkeerd beeld meedragen. Tot op zekere hoogte kan dit
gebeurd zijn in de kontekst van de Commissie Pearson. Het is echter
ook mogelijk dat ze zich misrekend heeft omtrent de wijze waarop
de praktijk de wetsbepalingen had uitgehold omdat ze zich opstelde
tegen de destijds bestaande afkeer van vaste bedragen.
(72) The Divorce Decision: The Legal and Human Consequences of Ending a Marriage (1984)
62.
(73) Tenminste in de USA. Zie bijvoorbeeld CHESLER, Mothers on Trial: A Battle for Children
and Custody (1985).
(74) Hetzelfde is natuurlijk het geval voor wat betreft artikel1384 van het Burgerlijk Wetboek
waarover men de opmerkingen van A. Tunc gelieve te lezen in Essays in Memory of Professor
F.H. Lawson, 1986, 71 e.v ..
(75) E.g. para 843 BGB.
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De studie van gevallen, de praktijk van de advokaten en de algemene
achtergrond van het stelsel kunnen vaak de verklaring geven voor
deze afwijkingen van de in de wetteksten aangetroffen modellen.
Men kan, bijvoorbeeld, njet blind zijn voor de druk die bepaalde
advokaten op hun clienten uitoefenen om vaste bedragen te eisen,
zodat zij op hun beurt hun ereloon gemakkelijker en met minder
wrijvingen door hun clienten betaald krijgen.
Hoe wenselijk vrijheid van keuze ook moge zijn, moet ze in alle
gevallen aangemoedigd worden? Naar mijn gevoel suggereert een
vergelijkende studie een compromis: vaste bedragen toegekend in
geval van minder ernstige verwondingen en een systeem van annulteiten voor de meer ernstige en langdurige verwondingen, deze laatste
misschien zelfs verplicht, om slachtoffers te beschermen tegen, onder
andere, druk vanwege hun advokaten. Ook de studie van de algemene juridische, sociale en economische achtergrond kan ertoe bijdragen een verklaring te geven waarom het in de wetteksten vervatte
beeld niet een exacte weergave is van wat in werkelijkheid gebeurt.
Een voorbeeld uit het Duitse en een uit het Engelse recht kunnen dit
punt toelichten.
Zoals reeds gezegd, heeft het Gleichberechtigungsgesetz van 1957
niet volledig de door zijn benaming gesuggereerde gelijkheid tussen
de geslachten verwezenlijkt. Het deed wel de geest van hervorming
die zich in de voorbije vier jaren van de rechtbanken had meester
gemaakt, afkoelen. Dit was vooral het geval voor het soort bepalingen, zoals artikel 1355 BGB, dat een vrouw bij haar huwelijk
verplichtte de naam van de man aan te nemen(76) en, zoals artikel
1356 I BGB, dat in essentie het huishoudelijk werk als de voornaamste taak van de gehuwde vrouw zag en werk buitenshuis slechts
toestond voor zover het verenigbaar was met haar huwelijks- en
gezinsplichten. Dit vaste-rollen-patroon dat de vrouw als echtgenote
was beschoren, scheen geen probleem te scheppen voor de Duitse
rechtbanken, met inbegrip van het Grondwettelijke Hof. In 1963
verklaarde dit Hof: , ,In overeenstemming met de gangbare publieke
opinie heeft de wet de huishouding tot de eerste taak van de echtgenote gemaakt. Een gehuwde vrouw, zelfs met een eigen onafhankelijke
baan, kan zichzelf, bij wijze van spreken zonder de toestemming van
haar echtgenoot, met een geldelijke bijdrage niet vrijkopen van de
plichten van huishoudster"(77). Een ander van de vele typische
arresten terzake, dat werd ontleed door Professor Markovits, bevat
(76) Als grondwettelijk aanvaard door Bundesverwaltungsgericht FamRZ 1960, 113.
(77) BVerfG NJW 1963, 537; vertaald door MARKOVITS, o.c., 131.
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de volgende ingenieuze verklaring van het Oberlandesgericht van
Karlsruhe: ,, (De Grondwet) duldde de gelijkheid van de geslachten
inzake familierecht slechts in die mate dat onze door W esterse
juridische en culturele tradities en het christelijk geloof gevormde
opvatting van huwelijk en familierecht zal bewaard blijven"(78).
Deze jurisprudentie zegt dus veel meer over de echte toestand van
het Duitse recht na de goedkeuring van de Gelijkberechtigingswet
van 1957 dan de studie. van de wetteksten of deze van de voorbereidende werkzaamheden. Zoals gezegd, geldt dit ook voor het NieuwZeelandse recht. De aard van de betwiste materies zowel als de
vonnissen zelf kunnen echter de selectieve terugtocht van de Duitse
rechtbanken verklaren, indien ze worden gezien in de sociaal-politieke kontekst van hun tijd. Als gevolg van expansionistische interpretaties kan deze terugtocht ook worden vastgesteld in andere
stelsels en andere gevallen waarin een talmende wetgeving de rechtbanken ertoe aanzet initiatieven te nemen die, op hun beurt, leiden
tot wetgevend initiatief(79).
Deze jurisprudentiele terughoudendheid en conservatisme zijn, meen
ik, begrijpelijk wanneer men ziet hoe de Duitse rechters zich - in
de woorden van Lord Devlin(80) - vermeien in ,activistische wetgeving", d. w.z. wetgeving die verzekert dat de wet gelijke tred houdt
met wijzigingen in de consensus, en niet in ,dynamische of creatieve
wetgeving'', d. w .z. wetgeving die verandering in de consensus genereert. Bijvoorbeeld, ik vermoed dat wat onafhankelijk werk van
gehuwde vrouwen buitenshuis betreft, zulk een populaire consensus
niet bestond in het Duitsland van de jaren vijftig en vroege jaren
zestig. In zijn arrest van 1963 spreekt het Grondwettelijk Hof van
de ,algemeen gangbare publieke opinie"(81) die, zoals wij wel
weten, noch in het Parlement noch in juridische kringen, en zeer
waarschijnlijk evenmin bij de zwijgende meerderheid, zeer gepassio-

(78) FamRZ 5, 326, 328.
(79) De ontwikkeling van artikel1384 C. C. in Frankrijk in de kontekst van ongevallen op het
werk verschaft een interessant parallel. De arresten van het Hof van Cassatie van 1896 gaven
aanleiding tot de goedkeuring van de Wet op de Schadevergoeding aan Arbeiders van 1898,
en die, op haar beurt, bijna een einde maakte aan de jurisprudentiele ontwikkeling van artikel
1384 C.C .. Er kwam pas vernieuwde belangstelling in dit artikel door het verschijnen van het
motorvoertuig dat pas in 1985 zou onderworpen worden aan reglementerende wetgeving
terzake.
(80) ,Judges and Lawmakers", 39 (1976) M.L.R. 1, 2.
(81) NJW 1963, 537.
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neerd bezig was met deze aangelegenheden(82). Het was dus voor dat
land veel natuurlijker de door de wet uitgevaardigde gelijkheid van
de geslachten door te voeren dan in West-Duitsland waar een verschillend bestel van politieke en economische omstandigheden het
probleem van werkende vrouwen minder urgent maakte. Men is
daarom geneigd te suggereren dat de constitutionele tekst op zijn
minst vooruitliep op de publieke opinie, tenminste wat sommige
manifestaties van de idee van gelijkheid betreft. Toen echter de tijd
voor verandering rijp was -midden jaren zeventig- had inderdaad
een grondige herziening van de afdeling familierecht van het Burgerlijk Wetboek plaats. Een verandering in levensstijl bracht uiteindelijk
de eigenlijke praktijk op gelijke hoogte met de afgekondigde theorie(83). Totdat dat gebeurd was, zou het, om Professor Honore's
woorden te parafraseren , ,voor een Marsman volkomen fout gelopen
zijn indien hij zich op (Duitse) wetgeving zou hebben gesteund om
een doctoraat in (Duits) familierecht te behalen".
Mijn Engels voorbeeld toont eveneens het verschil aan tussen wat
theoretisch mogelijk is volgens de wet, maar zelden gebeurt in de
praktijk - een verschil dat, naar ik meen, moet worden uitgelegd
en zelfs gerechtvaardigd. Ik denk hier aan het zogenaamde ,rechterlijk bevel tot schadevergoeding" dat Engelse strafrechters mogen
uitvaardigen sedert de invoering van artikel1 van de Criminal Justice
Act 1972. Het werd opnieuw ingevoerd als artikel35 van de Powers
of Criminal Courts Act 1973 en werd gewijzigd door artikel 40 van
de Magistrates' Courts Act en artikel67 van de Criminal Justice Act
1982 (nu Criminal Justice Act 1988 (c 33), Part VI)(84).
In theorie zijn er gelijkenissen met het Franse, en in feite met het
continentale, mechanisme van burgerlijke-partijstelling. In de praktijk echter heeft de vernieuwing tot nog toe slechts matig sukses
gekend. Waarom?
Een reden aangevoerd door de rechtbanken- maar niet de betreffende wet- heeft te maken met de relatie tussen oorzaak en gevolg.
Dit was, bijvoorbeeld, vast en zeker de opvatting van het Court of
(82) In contrast hiermee Oost-Duitsland waar, in !ijn met het algemene beleid, meer vrouwen
werdenaangemoedigd door de Communistische partij en haar rechters om te gaan werken om
een gerulneerde economie terug op de been te helpen die op haar beurt nadelig werd belnvloed
door een uiterst ongunstige leeftijdsverdeling.
(83) Ben commentaar over ,First Law concerning Marriage and Family Law Reform" of 14th
June 1976 (BGBl I, 1421), door de toenmalige Minister van Justitie, Hans-Jochen Vogel,
schijnt de in de bovenstaande tekst tot uitdrukking gebrachte opvatting te ondersteunen. Zie
VoGEL, ,Das Erste Gesetz zur Reform des Ehe und Fami!ienrechts vom 14 Juni 1976", 23
Zeitschrift fiir das Gesamte Familienrecht 481, 482 (1976).
(84) The Quest for Security: Employees, Tenants, Wives, Hamlyn Lecture (1982), 64.
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Appeal in de jaren zeventig(85) dat ook van oordeel was dat de
rechtbanken behoedzaam moesten zijn om zulke bevelschriften uit
te vaardigen wanneer er substantiele onzekerheid bestond omtrent de
reikwijdte van de wet. Een andere belangrijke uitzondering werd
gemaakt in artikel 31 (3) van de Wet van 1974 die bepaalde dater
geen bevel tot schadevergoeding beschikbaar was voor schade , ,die
werd veroorzaakt door de aanwezigheid van een motorvoertuig op
de weg''. Recent werd er nadrukkelijk aangedrongen bij de in januari
1985 opgerichte Road Traffic Law Review Committee, die onder het
voorzitterschap stond van Dr. Peter North, dat deze regel diende te
worden gewijzigd om aldus de bevoegdheden van de rechtbanken
nuttig aan te vullen. Overigens zou dit natuurlijk de oorspronkelijke
bedoeling van dit middel verwezenlijken, nl. het verschaffen van een
, ,gemakkelijk hanteerbaar en snel middel om de kosten van een
burgerlijke procedure te vermijden"(86). Het verzoek werd echter
afgewezen op grond van de overweging dat deze maatregel de lasten,
in tijd zowel als in geld, van de rechtbanken zou verzwaren.
Van welke rechtbanken? Hier zou natuurlijk een belangrijke aanwijzing kunnen liggen voor de vijandige houding van het Engels recht.
Het is namelijk zo dat in dit land de grote meerderheid van deze
zaken wordt behandeld door onze Magistrates' Courts - deze
unieke Engelse instelling die, hoewel de werkingskosten ervan laag
liggen, mogelijk wordt gemaakt door de inzet van onbetaalde, juridisch ongeschoolde mannen en vrouwen. Dit soort rechtbanken
zullen dit soort argumenten wel aantrekkelijk vinden. Zij moeten
verantwoordelijk zijn voor het feit dat uiteindelijk de enige uitzondering op de regel die rechterlijk bevel tot vergoeding voor verkeersongelukken verbiedt, wordt aangetroffen in artikel 104 (2) van de
Criminal Justice Act 1988. Deze wet laat een bevel tot schadevergoeding toe wanneer een verwonding wordt opgelopen bij een verkeersovertreding, de dader niet verzekerd is en het Motor Insurance
Bureau niet wil betalen. De praktische betekenis van deze uitzondering moet echter zeer klein zijn. En nochtans, wat ziet men in de
continentale praktijk, terwijl men zich daarbij voor de geest houdt
dat het dezelfde beroepsrechters zijn die burgerlijke en strafzaken
behandelen? In essentie overheerst er in de praktijk dezelfde opvatting in sommige continentale, met name Nederlandse en Duitse,
stelsels die het slachtoffer van een strafbare daad zijn burgerlijke eis
willen doen voorleggen aan een burgerlijke rechtbank. Een voorbeeld
(85) E.g. R v Vivian (1978) 68 Cr.AppR 53.
(86) R v Inwood (1974) 60 Cr.AppR 70, 73 per Scarman L.J ..

1642

daarvan is artikel 403 van de Duitse Strajprozessordnung. Artikel
332 van het Nederlandse Wetboek voor Strajvordering verbiedt,
onder verwijzing naar artikel 44 lid 3 en artikel 56 lid 5 van de Wet
op de Rechterlijke Organisatie, de strafrechter een burgerlijke vergoeding toe te kennen hoven 600 gulden voor de lagere rechtbanken
en van 1500 gulden (of ongeveer £ 400) voor de hogere. In dit geval
is de reden waarom de toekenning van schadevergoeding is uitgesloten uit de strafzaak, niet het feit of het om een beroeps- of een
lekerechter gaat, maar wei de vrees dat de behandeling van de
burgerlijke eis meer tijd zou kosten en het onderzoek van speciaal
en vaak tegenstrijdig bewijsmateriaal mee zou brengen - wat de
snelle afhandeling van de strafzaak onmogelijk zou maken. In Nederland werd eveneens de vrees geuit(87) dat de onpartijdige behandeling van de strafzaak in het gedrang zou kunnen komen door
getuigen die pogen het monetaire resultaat te be1nvloeden. Op dit
ogenblik echter bestaat er een beweging om deze beperking af te
schaffen en volledige vrijheid te geven aan de strafrechters om
schadeloosstellingskwesties te beslechten(88). W anneer, veeleer dan
indien, deze hervorming zal zijn doorgevoerd, zal het Nederlandse
recht dichter bij het Franse gekomen zijn, door de bereidheid ervan
over te nemen om strafrechtbanken toe te laten, wanneer mogelijk,
gevallen van schadeloosstelling te behandelen.
Welke andere redenen hebben we dan voor de onderbenutting van
dit verweermiddel? Aangezien onder ons stelsel het initiatief voor
vervolging wordt overgelaten aan de politie, zijn de rechten van de
geschade persoon om tussen te komen in de procedure, documenten
en informatie te ontvangen, en zijn schade te begroten onzeker, en
in vele gevallen het slachtoffer/potentiele burgerlijke eiser zelfs
onbekend. Om het eenvoudig uit te drukken, mogelijk weet het
slachtoffer niet eens altijd dat hij een burgerlijk verhaal heeft en is
er niet altijd iemand om schadeloosstelling te zijnen behoeve te eisen.
Zou dit een van de redenen kunnen zijn waarom het bevel tot
schadevergoeding zo zelden wordt gebruikt in de kontekst van de
Trade Descriptions Act(89)?
Dit zijn duidelijk problemen die hier niet kunnen worden opgelost.
Ik hoop echter dat ik heb aangeduid dat er voldoende vergelijkend
(87) DE BoscH KEMPER Wetboek van Strajvordering (1840), I, 47; Groenhuyzen.
(88) Zie RooRDING, J., ,De schadevergoedingsstraf. Rapport van de Commissie Terwee",
Ars Aequi, January 1989, 40-7.
(89) Zie Sir GORDON BoRRIE, The Development of Consumer Law and Policy -Bold Spirits
and Timorous Souls, Hamlyn Lecture (1987) 67 e.v ..
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materiaal voorhanden is om het opnieuw bekijken van deze kwestie
mogelijk te maken.

6.

RECHTSPRAAK KAN DUIDELIJK MAKEN MET WELKE PROBLEMEN
EEN RECHTSSTELSEL OP EEN GEGEVEN MOMENT WORDT GECONFRONTEERD

Men zou kunnen opwerpen dat dit zo vanzelfsprekend is dat men er
niet eens de nadruk hoeft op te leggen. Toch verdient dit onderwerp
aandacht, en wel om drie redenen.
Ten eerste omdat precieze statistieken aangaande het soort gedingen
die de rechtbanken bereiken, voor vele doeleinden nuttig zouden
kunnen zijn. Zo zouden wij, bijvoorbeeld, te weten kunnen komen
welke de veranderende litigatie-patronen zijn, welke zaken er een
grotere kans maken om voor het gerecht te komen en welke hun
wisselende kansen op sukses zijn: dit alles is informatie die zeer nuttig
zou kunnen zijn voor de gedingvoerende partijen, de verzekeraars en
hun juridische adviseurs. Jammer genoeg ontbreken in dit land de
gedetailleerde statistische overzichten die wel voorhanden zijn in
landen zoals de Verenigde Staten en die gefinancierd worden door
organisaties zoals de Rand Corporation. Er zijn nu toch ook hier
opzoekingscentra, zoals het Centre for Socio-Legal Studies in Oxford, die de gewone juristen (en ook anderen) zeer nuttige statistische
en empirische data kunnen bezorgen.
Zo is er, bijvoorbeeld, de verrassende bevinding van deze empirische
studies(90) dat 390Jo van alle onderzochte gevallen van nalatigheid bij
medische behandeling (medische wanpraktijk) werden geseponeerd
omdat een onafhankelijke medische expert verklaarde dat de aangeklaagde toestand te wijten was aan natuurlijke oorzaken, nadat de
procedure reeds ingezet was. Toegegeven, het staal waarop de studie
zich steunde, was klein(91). Indien dit echter een nationaal patroon
zou blijken te zijn, hebben de auteurs van de studie dan geen gelijk
om voor te stellen dat, bij het oplossen van medische kwesties
vooraleer er gratis rechtshulp aan de eiser wordt toegestaan, een

(90) HAWKINS en PATERSON, ,Medicolegal audit in the West Midlands region: analysis of
100 cases", (1987) 295 British Medical Journal, 1533, 1535.
(91) Er werden 100 van een totaal van 324 medisch-juridische dossiers op goed geluk gekozen
die voorkwamen in de West-Midlands in 1984. Deze regio is de grootste in de National Health
Service.
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dokter deel zou uitmaken van bet comite dat beslist over die gratis
recbtsbulp? Kunnen wij van dergelijke studies niets leren met betrekking tot de werking en de tekortkomingen van ons juridiscb stelsel?
Dit soort informatie is eveneens nuttig voor de recbtsvergelijking.
Laten we eens kijken naar de verscbillen in processen aangaande
produktaansprakelijkbeid in dit land en in de Verenigde Staten, nl.
200 tegenover 70.000, of gevallen van mediscbe wanpraktijk, nl.
voor bet jaar 1984 ongeveer 2.000 bier tegenover 40.000 in de V.S.A ..
Zelfs na een aanpassing voor bet verscbil in bevolking (4,5:1), kan
men tocb duidelijk de omvang van de onrecbtmatige-daadcrisis, voor
wat dit soort gevallen betreft, aan de andere kant van de Atlantiscbe
Oceaan inscbatten. Een onderzoek naar de oorzaken ervan zou ons
kunnen belpen om te beletten dat deze ziekte zicb naar bier zou
uitbreiden.
Jammer genoeg zijn, zoals reeds gezegd, onze cijfers slecbts bij
benadering accuraat. {In Frankrijk is bet verzamelen van betrouwbare cijfers zelfs belemaal onmogelijk gebleken en velen van mijn
Franse collega's bebben mij ervoor gewaarscbuwd de voorbanden
zijnde officiele statistieken met de grootste omzicbtigbeid te bebandelen). Om redenen die te maken bebben met verzekering en andere
dingen, weigeren de organisaties die instaan voor de verdediging
inzake mediscbe gescbillen, precieze en gedetailleerde informatie
aangaande vorderingen mee te delen. In plaats daarvan verkiezen zij
ons te vertellen dater in 1987 of 1988 respectievelijk een stijging van
71% en 870Jo premiebijdrage werd genoteerd. Wat beeft dat eigenlijk
te betekenen? Is de toename toe te scbrijven aan bet feit dater meer
scbadeclaims werden ingediend of dat er meer vorderingen werden
ingewilligd door de recbtbanken? Of is de toename in de premiebijdrage toe te scbrijven aan bogere scbadevergoedingen?
Volgens bet verslag van de Commissie Pearson, dat gebaseerd is op
cijfers uit 1973, werden 60% van de 500 vorderingen die werden
gerapporteerd door de mediscbe verdedigingsorganisaties geseponeerd, 34% werden in der minne geregeld, en 5% werden op grond
van een vonnis opgelost; van deze 25 gevallen werden er slecbts 5
door de eisers gewonnen. Het is mij niet mogelijk geweest precieze
cijfers te vinden voor de perioden 1983-1984 en 1987-1988, b.v ..
Nocbtans blijkt bet dat voor de eerste periode beide mediscbeverdedigingsorganisaties, officieel of in de vorm van persoonlijke mededelingen aan auteurs, een totaal van 2.000 vorderingen voor 1983/84
en ongeveer 4.000 voor 1987 bebben gerapporteerd. In een persoon1645

lijke mededeling aan een ploeg onderzoekers(92) verklaarden deze
organisaties dat ,de frekwentie van uitbetaalde vorderingen meer
dan verdubbeld is in de periode 1984-1987". Ander materiaal dat
door dezelfde onderzoekers(93) werd meegedeeld, zou anderzijds
suggereren dat het percentage van geseponeerde claims gestegen is,
nl. van de door de Commissie Pearson gerapporteerde 6007o tot 75%
in het geval van de plaatselijke overheid in kwestie. Kennelijk is er
ook een toename genoteerd in de gevailen die toch voor het gerecht
komen, nl. ongeveer 10% in vergelijking met de 5% gerapporteerd
door de Commissie Pearson.
Dit schijnt erop te wijzen dat de toename in premiebijdrage, die de
vrees had opgewekt dat de Amerikaanse wanpraktijkcrisis zich naar
dit land zou hebben uitgebreid, niet zozeer het gevolg zou zijn van
een toename in het aantal van de in het voordeel van de eiser
uitgesproken vonnissen. Ze zou veeleer het resultaat zijn van (a) een
toename in de behandeling van claims in een voorafgaandelijkefaze
die later om een of andere red en zouden worden geseponeerd; (b) een
toename in de omvang van sommige toegekende schadevergoedingen(94); (c) een toename in het aantal schikkingen voor het proces
in min of meer duidelijke gevailen van nalatigheid; en misschien (d)
de investerings- streefcijfers en -beleidsopties van verzekeringsmaatschappijen.
AI deze belangrijke kwesties - en er kunnen er nog andere worden
aangesneden - roepen andere vragen op die concreet beantwoord
dienen te worden indien wij te weten wensen te komen of er een
waarachtige of een ingebeelde medische wanpraktijkcrisis aan de
gang is, of ze aile dokters betreft of aileen degenen die een privepraktijk hebben (sedert 1988 worden in feite in Eng eland aile bijdragekosten betaald door omnipractici en twee-derde van die betaald door
dokters die voltijds voor de Health Authorities werken, gedragen
door de overheid tegen een geschatte kost ten laste van de belastingsbetaler van £ 50 miljoen), en hoe het recht op deze situatie zou
moeten reageren.
Er zou, b.v., als volgt kunnen worden geargumenteerd. Ofschoon
het Engelse recht in zekere zin - eigenaardig genoeg - de dokter
nog steeds bevoordeelt, zet het algemene klimaat er meer en meer
(92) HAMM, DINGWALL, FENN en HARRIS, Medical Negligence: Compensation and Accountability, the King's Fund Institute, London (1988), 11.
(93) O.c., 12, HAWKINS en PATERSON, ,Medico-legal audit in the West Midlands Region:
analysis of 100 cases", British Medical Journal 295, 1533-36.
(94) Cijfers worden gegeven door HAMM, DINGWALL, FENN en HARRIS, o.c., 11.
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mensen toe aan te procederen. Indien wij echter zouden wensen op
een of andere manier de bestaande tendens te wijzigen, zouden wij,
enerzijds, het indienen van ongegronde claims minder aantrekkelijk
kunnen maken, maar, anderzijds, het sukses van ernstige eisen
vergemakkelijken. Het groeiend aantal gespecialiseerde juristen
draagt natuurlijk ook tot dit resultaat bij. Zou het, over het algemeen, zo ketters zijn te suggereren dat wat studenten in het medische
recht vandaag de dag nodig hebben, een beetje minder rechtstheorie
is en een beetje meer hard empirisch materiaal met betrekking tot de
manier waarop het recht in de praktijk werkt?
Statistische informatie over aanhangig gemaakte en met een vonnis
afgesloten processen zou er ook kunnen toe bijdragen om de ongegronde vrees voor een mogelijke liberalizering van nog andere gebieden van het recht van de onrechtmatige daad uit de wereld te helpen.
Nemen wij, bijvoorbeeld, het ,openen-van-de-sluizen~argument" in
de kontekst van de gevallen van zuiver economische schade. Nederlandse, Franse en Belgische hoven hebben gekozen voor een oplossing die radikaal tegenover de door de Engelse hoven gekozen
oplossing staat(95). Het Nederlandse Opperste Gerechtshof heeft
zelfs laten uitschijnen dat het gevaar voor opeenstapeling van processen veeleer een aansporing zou moeten zijn voor nalatige overheidscontractanten (in omstandigheden te vergelijken met die van Spartan
Steel & Alloys Ltd. v Martin & Co (Contractors) Ltd.)(96) om
zorgvuldiger te zijn dan zich met immuniteit te doen bekleden(97).
Mijn uitgebreid opzoekingswerk en uitvoerige gesprekken met Franseen Belgische collega's opgedane indruk is dat ook daar het aantal
gedingen minuskuul is. Dus, of dit probleem dat de Engelse rechtbanken zo sterk bezighoudt, nu opgelost werd door betaling, door
eerste-partij verzekering, of eenvoudig door tegenzin om te procederen, het is een feit dat het gevreesde ,opengaan van de sluizen" niet
is geschied. Waarom zou dit gebeuren in Engeland waar de gerechtskosten hoger liggen en het op confrontatie gegrondveste systeem op
zijn minst nog beter in staat moet zijn om er de lichtvaardige en
geveinsde eisen uit te wieden?
Een gelijkaardig argument zou kunnen worden opgebouwd voor
gevallen die te maken hebben met een zogenaamde ,toestemming
met kennis van zaken". Bewijsmateriaal uit de V.S.A., waar een
(95) Zie hierover FoKKEMA, D.C., MARKESINIS, B.S., ,All or Nothing? The compensation
of pure economic loss in English and Dutch Law". Ex Jure (Gouda Quint BV I987) 63 e.v ..
(96) [I973) I Q.B. 27.
(97) HR I juli I977, N.J. I978, 84, A.A. I978, 449. H.R. I4 maart I958, N.H. I96I, 570.
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meer eiser-georienteerd stelsel heerst, toont aan dat minder dan 30fo
van alle claims dit aspect opwerpen(98). Hieraan zou men moeten
toevoegen dat in de V.S.A. het percentage gewonnen zaken in het
domein van de medische wanpraktijk lager ligt dan bij alle andere
onrechtmatige-daadzaken. Ik ben er niet in geslaagd de overeenkomstige Duitse cijfers te vinden, maar ik meen dat deze ook laag zijn
en dit niettegenstaande de Duitse Hoven- met de nationaal-socialistische nachtmerrie nog in hun achterhoofd - een nog sterkere
pro-eiser houding hebben aangenomen: zij eisen dat de dokters,
vooral indien zij erom worden verzocht, op zelfs de kleinste risico's
moeten wijzen(99). Met andere woorden, cijfers over reeele, betwiste
zaken zouden eens te meer een nuttige hulp kunnen betekenen om
vaak ongefundeerde angsten uit de wereld te helpen.
Tenslotte zouden statistieken over wat uiteindelijk de rechtbanken
bereikt, of tenminste wat op de schrijftafel van een jurist belandt,
ons kunnen helpen onze syllabus, die vaak hopeloos achter de feiten
aanhinkt, te herschrijven.
Bijvoorbeeld, gedurende mijn eerste tienjaren aan de Rechtsfaculteit
van Cambridge spendeerden - , verkwanselden" zou ik wellicht
beter zeggen- wij gewoonlijk een ongehoord grote hoeveelheid van
onze beperkte tijd aan het onderwijzen van onderwerpen zoals de
totstandkoming van overeenkomsten, tegenprestatie, dwaling en
imprevisie, ofschoon de meeste van deze onderwerpen de laatste tijd
slechts een zeer klein of zelfs minuskuul aantal gevallen hebben
opgeleverd(100). Hetzelfde kan worden gezegd van de Animals Act
1971 of van Rylands v Fletcher(lOl), vandaag de dag de aanleiding
tot nog slechts zeer weinig rechtspraak.
Ik ben echter de eerste om te erkennen datal deze onderwerpen een
aanzienlijk intellectueel belang hebben. Er is een periode in Britse
academia geweest dat er geen enkel contractjurist was, die naam
waardig, die niet een artikel pleegde over dwaling. Een comparatist
zou de schade die Pothier aan het Engelse recht op dit gebied heeft
toegebracht, ook wel willen bestuderen en misschien wel willen
betreuren. Het thema ,tegenprestatie" is ook een fascinerend onderwerp geweest voor comparatistische uiteenzettingen. Het is voorwaar
(98) Making Health Care Decisions, President's Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine, U.S. Government Printing Offices 1982, 27.
(99) OLG Hamm 1981 VersR 68.
(100) Laten wij, bijvoorbeeld, niet vergeten dat de Law Reform (Frustrated Contracts) Act
van 1943 slechts zijn eerste resultaten opleverde in 1979: B.P. (Exploration) Libya Ltd. v Hunt
[1983] 2 A. C. 352.
(101) (1865) 3 H & C 774; (1866) L.R. 1 Ex. 265; (1868) L.R. 3 H.L. 330.
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even moeilijk om sommige van zijn meer technische regels uit te
leggen aan buitenlandse juristen als om deze tegenover onze eigen
juristen te rechtvaardigen. Nemen wij tenslotte een meer specifieke
illustratie: het verschil tussen een vordering tot schadeloosstelling en
een vordering omtrent een overeengekomen som. Het verschil tussen
deze twee werd slechts in Professor Treitel's meesterlijk werk uitdrukkelijk beklemtoond. In de meeste andere standaardwerken voor
studenten heeft dit onderwerp de neiging slechts latent aanwezig te
zijn, terwijl de klemtoon grotendeels wordt gelegd op materies zoals
kwantificering en niet-betrokkenheid die geen relevantie hebben in
vorderingen voor een overeengekomen som. Derhalve vermoed ik
dat weinig studenten deze verschillen begrijpen. Ik ben er zeker van
dat er zich weinigen van bewust zijn dat er in de Queen's Bench
Division twintigmaal meer schuldvorderingen voorkomen dan vorderingen uit contractbreuk. (Het juiste cijfer voor 1986 was 183.199
tegenover 9.150).
Dit alles betekent niet dat een syllabus over een bepaald onderwerp
slechts door het praktische belang van dit onderwerp wordt bepaald.
Wat ik echter poog te zeggen is dat, in een wereld van beperkte
middelen, de besteding van een te grote inspanning aan de studie van
esoterische onderwerpen ten koste van problemen die de reeele
wereld bezighouden, een dure misrekening zou kunnen zijn. Hoe kan
men beter het curriculum aanpassen aan de realiteiten van deze
wereld dan door de gevallen te bestuderen die werkelijk in de rechtbanken worden uitgevochten?

BESLUIT

In dit artikel heb ik een uitgestrekt gebied bestreken, al hoop ik niet
op een al te oppervlakkige wijze. Ik meen dat, indien er al specifieke
conclusies dienen te worden getrokken, het min of meer de volgende
zouden kunnen zijn.
In de Dutton-situatie hebben de Duitsers, mij dunkt, gelijk terwijl
de Engelsen bezig zijn traagjes hun achterstand op te halen. In het
geval van de niertransplantatie zijn de Duitsers en de Canadezen
juridisch meer overtuigend en staan vast en zeker dichter bij de idee
van billijkheid dan de Amerikanen. Wat het geval van de verdeling
van eigendom bij echtscheiding betreft, was wijlen Sir Otto KahnFreud dichter bij de realisatie van een billijker behandeling van de
vrouw wanneer hij er zich tegen uitsprak om alles over te laten aan
1649

het rechterlijk goeddunken(102). Tenslotte wordt het rechterlijk
bevel tot schadevergoeding minder courant gebruikt dan men wei
had gehoopt. Toch schijnt het zelfs in systemen waar het meer wordt
geapprecieerd dan in het onze, van de grond te komen, op gronden
die te vergelijken zijn met de onze.
De rechtsvergelijking is weliswaar geen opsomming van gelijkenissen
en verschillen. De bedoeling van dit artikel was ook veel omvattender: het wil specifieke voorbeelden benutten - afkomstig uit het
recht van de onrechtmatige daad, het familierecht, het publiek recht,
het procedurerecht en de juridische praktijk - om te kunnen aantonen dat mijn onderwerp niet tot zijn recht kan komen op het niveau
van algemeenheden. In de plaats daarvan moet het de student aantrekken door relevant over te komen, de onderzoeker door bekwaam
te zijn om te inspireren, de praktijkman door(bege)leiding te kunnen
geven in een duistere of nieuwe situatie. Toen ik erover nadacht hoe
ik op bondige wijze de reden zou kunnen formuleren waarom naar
mijn mening mijn onderwerp in een crisisperiode zit, - ondanks een
groeiend aantal uitwisselingen met de V.S.A. en Europa, meen ik
toch dat het onderwerp een crisis meemaakt - herlas ik het voorwoord tot Mary-Ann Glendon's boek ,Abortion and Divorce Law
in Western Law. De volgende woorden van Max Rheinstein's favoriete leerlinge vertolken precies mijn eigen gevoelens en vatten in een
notedop het thema van deze lezing samen(103):
,Many of the (comparative law techniques and methods) were
developed in the late nineteenth century ... (and) like the legal science
of which they were a part, they have not proved fully adequate to
the analysis of comtemporary legal problems. Modern comparative
law took shape as a discipline when French and German scholars
began the systematic study of other legal systems in connection with
the extraordinary flurry of legislative activity that took place in these
countries in the last decades of the nineteenth century. The conceptual apparatus developed in the belle epoque of comparative law was
characteristic of the normal science of the period. It concentrated on
formal rules, institutions and procedures; it took the primacy of
private law for granted, largely ignoring public law; and its sourcesof-law theory assumed the centrality of case law in the Anglo-American systems and the Civil Codes in the Romano-Germanic systems".
Zoals Professor Glendon ben ik van oordeel dat vele comparatisten
(102) ,Matrimonial Property. Where do we go from here?" The Josef Unger Memorial
Lecture, University of Birmingham (1971) 9, 19.
(103) O.c., 3.
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de publicisering van het privaatrecht hebben miskend en het belang
van de rechtspraak verwaarloosd of onderschat. Zij zijn in de eerste
plaats conventionele of doctrinaire juristen geweest die het belang
van het interdisciplinaire of empirische onderzoek hebben ondergewaardeerd. Tenslotte zijn in hun werk de veralgemeningen talrijker
geweest dan het gedetailleerd onderzoek over beheersbare onderwerpen. Deze aanpak komt te voorschijn in vele rechtspraakverzamelingen of tekstboeken die - dunkt mij - vanuit een culturele
ambitie of (in het geval van de V.S.A.) uit winstbejag teveel hooi op
hun vork hebben genomen en dit onveranderlijk hebben gedaan
tegen een prijs die ik in voorgaande bladzijden heb beschreven en die
ik - voor wat mij zelf betreft - te hoog vind(104).
lk ben mij vanzelfsprekend bewust van het feit dat velen van mijn
collega's, vooral de Franse, bereid zijn het voortbestaan van zulke
algemene kursussen op grond van ,culturele" overwegingen te verdedigen. Indien dit echter de voornaamste rechtvaardiging is om deze
benadering in stand te houden, dan zouden deze doelstellingen, mij
dunkt, best gediend worden door zich eerder op een systeem - het
Franse, of Duitse, of zelfs het Romeinse - te concentreren dan op
te vele en op een oppervlakkige wijze. Zelfs indien de professoren
zich niet kunnen realiseren dat de traditionele aanpak van de rechtsvergelijking de studenten van de huidige generatie niet langer
aanspreekt, dan doen de studenten dat wel(l05). Zij kiezen voor
keuzevakken zoals vermogensplanning, octrooien, fiscale problemen, mensenrechten, intellectuele eigendom- die relevanter lijken
voor hun toekomstige loopbaan. Vele van deze keuzevakken hebben
vanzelfsprekend rechtsvergelijkingsmogelijkheden, of kunnen die
hebben. Dus, kan - eigenaardig genoeg - de rechtsvergelijking
meer toekomst hebben veeleer door in andere onderwerpen binnen
te dringen dan door haar onafhankelijkheid op te willen eisen. Zelfs
trouwe supporters van wat ik heb omschreven als de ,oude benadering'' ontdekken in dit verschijnsel een manier om belangstelling
voor de rechtsvergelijking op te wekken(106). Ik zeker.
(104) Zie bijvoorbeeld Agostini's recent gepubliceerd werk Droit Compare (1988).
(105) Een onlangs in Parijs gehouden congres van comparatisten probeerde de volgende
punten af te zwakken of te rechtvaardigen: (a) de magere onderzoeksresultaten op dit gebied,
en (b) het kleine aantal studenten die de officiele kursussen in de rechtsvergelijking volgen.
Zoals het Franse verslag aantoont, kan, zelfs indien de poging werd ondernomen met grote
elegantie en stijl, de botte werkelijkheid aan het geoefende oog niet ontsnappen. Deze teksten
werden gepubliceerd in Revue Internationale de Droit Compare, 703 e.v ..
(106) Ofschoon zij zulke kursussen ervaren als een complement bij de inleidende hoofdkursus.
Zie in deze kontekst de commentaar van Professor Tallon in Festschrift fur Jure Zajtay (1982)
479.
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Mijn besluit derhalve is dat de comparatisten hun houding ten
aanzien van hun onderwerp moeten herzien. Een kijk op buitenlands
recht kan een dieper inzicht meebrengen in de problemen waarmee
zij geconfronteerd worden, zelfs ideeen opleveren om deze op te
lossen. Dit zal maar gebeuren indien zij hun brandpunt scherper
stellen door bette vernauwen. Als dat is gedaan, zal de belangstelling
vanwege de student en de practicus gewekt worden en wanneer de
aandacht van dit gehoor zal zijn getrokken, zal bet respect voor dit
onderwerp groeien. Een thema dat mensen zoals Ernest Rabel, Max
Rheinstein, Otto Kahn-Freud, Harry Lawson en Jack Dawson onder
zijn hogepriesters telt, heeft recht op meer respect en erkenning dan
bet op dit moment mag genieten.
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RESUME
DROIT COMPARE -

UN SUJET EN QUETE D'UNE AUDIENCE

Dans sa conference faite a !'occasion du 25eme anniversaire de la presente revue,
T.P.R., l'auteur entend demontrer, au depart de six themes mutuellement lies,
comment la mise en valeur de la jurisprudence dans la pratique du droit compare
pourrait amener les praticiens du droit a s'interesser davantage a cette matiere.
1. L'auteur plaide, en premier lieu, pour !'utilisation, comme point de depart de
l'enseignement du droit compare, de questions relativement limitees plutot que de
larges generalisations d'autres systemes juridiques.
2. Le droit etranger peut servir comme moyen de corriger le droit national. Dans
la pratique, l'isolationnisme semble cependant encore l'emporter.
3. Au depart d'un cas pratique, l'auteur demontre que la jurisprudence etrangere
(en l'espece, celle des tribunaux allemands, canadiens et americains) peut promouvoir le developpement du droit national.
4. L' etude de la jurisprudence peut completer et ameliorer I' image que 1' on se forme
d'un systeme juridique etranger sur base d'ecrits theoriques. Au depart d'exemples
concrets tires de l'histoire du droit, l'auteur refute de maniere convaincante des
generalisations comme par exemple la declaration de Lord Scarman soulignant que
le droit anglais tirerait profit, dans des moments de crise, d'un «Bill of Rights» ecrit
et l'idee que, dans un systeme de «Civil Law», les juges appliquent la loi en
automates, tels des robots, sans libre arbitre ni vision.
5. Entre la theorie et la pratique, il y a parfois une divergence telle que quiconque
se limite a une simple etude des textes de lois sans analyse de cas pratiques, se forme
une image erronee du systeme juridique ainsi etudie. La jurisprudence peut reveler
le contenu exact du droit et la motivation de ce contenu.
6. La jurisprudence fait apparaitre les vrais problemes auxquels un systeme juridique se trouve confronte a un moment donne. Des statistiques precises concernant
les changements de tendances dans la nature des litiges et les chances de succes
seraient utiles aux parties litigantes, leur assureurs et conseillers juridiques. Une telle
information est egalement utile pour des objectifs de droit compare comme, par
example, 1' evolution differente, aux Etats-U nis et en Europe, en responsabilite civile
medicale et du fait des produits. Enfin, de telles statistiques permettraient egalement
une meilleure adaptation de l'enseignement du droit aux realites de ce monde, en
evitant de consacrer une trop large part du temps tres limite a l'enseignement de
sujets qui n'ont guere ou aucun interet pratique.
L'auteur termine sur la reflexion que les comparatistes doivent revoir leur attitude
al'endroit de leur specialite. L'appareil conceptuel du droit compare, developpe au
19eme siecle, se concentrait sur les regles, institutions et procedures formelles. 11
admettait la priorite du droit prive et sa theorie des sources du droit se fondait sur
la position centrale de la jurisprudence dans le systeme juridique anglo-saxon et des
codes civils dans les systemes romano-germaniques. De l'avis de I' auteur, de
nombreux comparatistes ont meconnu la constitutionnalisation du droit prive et
neglige ou sous-estime ]'importance de la jurisprudence.
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ZUSAMMENFASSUNG
DER RECHTSVERGLEICH -

EIN THEMA AUF DER SUCHE NACH INTERESSENTEN

In der Vorlesung anHiBlich des 25-jiihrigen Jubiliiums der TPR will der Verfasser
an 6 miteinander verwandten Themen beweisen, warum das Betonen der Rechtsprechung in der Ausiibung des Rechtsvergleichs dazu fiihren konnte, bei den Rechtspraktikern ein groBeres Interesse fiir diesen Stoff zu wecken.
1. Der Verfasser befiirwortet an erster Stelle beim Unterricht des Rechtsvergleichs
relativ beschriinkte Themen a1s Ausgangspunkt anzuwenden, Iieber als auf grobe
Verallgemeinerungen anderer Rechtssysteme zuriickzugreifen.
2. Das fremde Recht konnte als Mittel gelten urn nationales Recht zu korrigieren.
In der Praxis stellt sich allerdings heraus, daB der Isolationismus vorherrscht.
3. An einem Fall a us der Praxis beweist der Verfasser, daB fremde Rechtsprechung
(i.e. deutscher, kanadischer und amerikanischer Gerichtshofe) die Entwicklung
nationa1en Rechtes fOrdern kann.
4. Das Studium der Rechtsprechung kann das Bild eines ausliindischen Rechtssystems, wie es aus den rechtsvergleichenden Studien hervortritt, ergiinzen und korrigieren. Verallgemeinerungen, wie etwa die Aussage von Lord Scarman, daB in
Krisenzeiten das englische Recht von einem geschriebenen ,biii of rights" Nutzen
haben wiirde, und dessen Auffassung der Richter im ,civil law" -System, die wie
Roboter ohne freien Willen und ohne Weitblick automatisch das Gesetz anwenden,
werden an konkreten Beispielen aus der Rechtsgeschichte iiberzeugend widerlegt.
5. Theorie und Praxis sind dermaBen unterschiedlich, daB jeder der sich auf ein
reines Studium der Gesetztexte beschriinkt, ohne jegliche Fallstudie, vom untersuchten Rechtssystem ein falsches Bild bekommen wird. Die Rechtsprechung kann
erortern was das Recht eigentlich ist und warum es ist was es ist.
6. In der Rechtsprechung ergeben sich die echten Probleme womit ein Rechtssystem
zu gewissen Zeiten konfrontiert wird. Genaue Statistiken hinsichtlich der sich
iindernden Tendenzen in der Art der Konflikte und der Erfolgschancen konnten fiir
die verfahrenden Parteien, deren Versicherer und deren Rechtsberater von Nutzen
sein. Eine derartige Information ist ebensehr fiir rechtsvergleichende Zielsetzungen
niitzlich, etwa die unterschiedliche Entwicklung hinsichtlich der Anspriiche fiir
produktmiiBige und medizinische Haftung in den USA und in Europa. SchlieBlich
konnten solche Statistiken eine bessere Anpassung des Rechtsunterrichts an die
Realitiiten dieser Welt ermoglichen, indem vermieden wird, daB ein zu groBer Teil
der beschriinkten Zeit dem Unterricht von Themen mit keiner oder nur geringer
praktischer Bedeutung gewidmet wird.
Der Verfasser beschlieBt mit der Erwiigung, daB Komparatisten ihre Haltung dem
behandelten Thema gegeniiber neubetrachten sollten. Der im 19. Jahrhundert
entwickelte konzeptuelle Apparat des Rechtsvergleichs konzentrierte sich auf formale Regeln, Institutionen und Rechtsverfahren. Es akzeptierte die Prioritiit des
Privatrechtes und dessen Rechtsquellentheorie, akzeptierte die Zentralstellung der
Rechtsprechung im anglo-amerikanischen Rechtssystem und der biirgerlichen Gesetzbiicher in den romanisch-deutschen Systemen. Der Verfasser ist der Ansicht, daB
viele Komparatisten die Konstitutionalisierung des Privatrechtes verkannt haben
und die Bedeutung der Rechtsprechung vernachliissigt oder unterschiitzt haben.
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SUMMARY
COMPARATIVE LAW-

A SUBJECT IN SEARCH OF AN AUDIENCE

In his lecture, given as part of the 25th anniversary celebrations of the Tijdschrift
voor Privaatrecht, the author seeks to demonstrate, on the basis of six related topics,
why the emphasis on the case law could help revive wider interest in the subject on
the part of legal practitioners.
1. The author recommends in the first instance that the subject be taught by using
relatively narrow topics rather than by resorting to wide generalisations about other
systems.
2. Foreign legal systems can serve as a means of correcting national law. In practice,
however, isolationism appears to continue its domination.
3. On the basis of a leading case, the author demonstrates that the case law of
foreign courts (i.e. the German, Canadian and US courts) can benefit the development of national law.
4. The study of the case law can complement and improve the image of foreign legal
system as it appears from comparative doctrinal writings. General statements such
as that made by Lord Scarman that English law could, in times of crisis, derive a
great deal of benefit from a written "Bill of Rights", and the notion that judges
in the civil law system automatically apply the law in robot-like fashion without
displaying any independence of thought or sense of vision,. are convincingly disproved on basis of concrete examples from legal history.
5. The gap between theory and practice is so great that anyone who restricts himself
to merely studying the wording of legal provisions without considering the relevant
case law will acquire a distorted picture of the legal system under review. The case
law can reveal what the law really is and why it is what it is.
6. The case law can reveal what are the real problems that concern a legal system
at a given period of time. Precise statistics concerning changing trends in litigation
and which types of cases have a greater chance of reaching a court hearing and their
varying chances of success could constitute useful information to litigants, insurers
and legal advisers. This kind of information is also useful for comparative purposes,
e.g. the difference between product liability suits or medical malpractice claims in
the United States and in Europe. Finally, this type of statistics could help us adapt
the teaching syllabus to everyday reality by avoiding spending too much time on
teaching subjects which have little or no practical relevance.
The author concludes by stating that comparative lawyers must review their
approach towards their subject. The conceptual apparatus of comparative law,
which was developed in the 19th century, concentrated on formal rules, institutions
and procedures. It took the primacy of private law for granted, and its sources-oflaw theory assumed the centrality of the case law in the Anglo-American legal
systems and that of the civil codes in the Romano-Germanic systems. The author
is of the opinion that many comparative lawyers have ignored the constitutionalisation of private law and neglected or underplayed the significance of the case law.
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RESUMEN
EL DERECHO COMPARADO- UN TEMA QUE PIDE AUDIENCIA

En su conferencia, pronunciada con ocasion del25 aniversario del T.P.R. («Tijdschrift voor Privaatrecht» - «Revista para el Derecho Privado» ), el autor pretende
demostrar, mediante seis temas mutuamente relacionados, por que un estudio mas
profundizado de la jurisprudencia, en el caso de derecho comparado, podria
despertar el interes de los juristas por esta materia.
1. Para la ensefianza del derecho comparado, el autor aboga en primer lugar por
la utilizacion de temas relati vamente limitados, mas bien que una ensefianza generica
de otros sistemas juridicos.
2. El derecho extranjero puede servir como media para rectificar el derecho
nacional. Sin embargo, resulta que en la practica sigue reinando el aislacionismo.
3. A traves de un caso practico, el autor demuestra que la jurisprudencia extranjera
(en este caso, la jurisprudencia de tribunales alemanes, canadienses y norteamericanos) puede fomentar la creacion de derecho nacional.
4. El estudio de la jurisprudencia puede completar y mejorar la imagen de un
sistema juridico extranjero, como se revela en los escritos teoricos de derecho
comparado. Con algunos ejemplos concretos sacados de la historia del derecho, se
refutan de manera convincente algunas generalizaciones tales como por ejemplo la
afirmacion del lord Scarman, quien ha dicho que, en tiempos de crisis, el derecho
ingles podria beneficiarse de una «Bill of Rights» escrita, y la imagen generalizada
de los jueces en el sistema de «Civil Law», como robots sin propia voluntad ni vision,
aplicando automaticamente la ley.
5. Frecuentemente, la teoria y la practica son tan divergentes que quien se limite
a estudiar meramente los textos de derecho positivo sin estudiar los casas practicos,
tendra una falsa imagen del sistema juridico estudiado. La jurisprudencia puede
revelar lo que es en realidad el derecho y por que es tal como es.
6. Es precisamente en la jurisprudencia donde se manifiestan los verdaderos problemas que debe afrontar un sistema juridico en un momenta dado. Seria de gran
utilidad, para las partes litigantes, sus aseguradores y sus asesores juridicos, disponer de estadisticas exactas acerca de la evolucion registrada en la indole de los litigios
y en las posibilidades de exito. Tal informacion es igualmente util en el derecho
comparado, asi por ejemplo los datos sabre las tendencias en EEUU y en Europa
en cuanto a reclamaciones basadas en la responsabilidad por productos defectuosos
yen la responsabilidad profesional del medico. Finalmente, tales estadisticas tambien permitirian adaptar mejor la ensefianza del derecho a las realidades de este
mundo, puesto que se podria ahorrar un gran numero de clases destinadas actualmente a ensefiar temas de poco interes practico.
El autor concluye con la reflexion que los comparatistas tienen que rectificar su
postura respecto al tema. El aparato conceptual del derecho comparado, desarrollado en el siglo XIX, se concentraba en procedimientos, reglas e instituciones
formales. Aceptaba la primacia del derecho privado y su teoria de las fuentes del
derecho aceptaba la posicion central de la jurisprudencia en el sistema juridico
anglo-americana y de los codigos en los sistemas romanogermanos. El autor estima
que muchos comparatistas han apreciado erroneamente la codificacio del derecho
privado y han despreciado o subestimado la importancia de la jurisprudencia.
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