VORDERINGEN IN EEN VREEMDE MUNT
RECHTSVERGELIJKEND BEKEKEN,
IN HET BIJZONDER NAAR ENGELS EN BELGISCH
CONTRACTENRECHT
door
Matthias

NIYONZIMA

Assistent Instituut voor contractenrecht K.U.Leuven

Inhoud
In deze bijdrage worden drie problemen behandeld die zich voordoen
wanneer vorderingen ingesteld worden waarvan het bedrag in een
vreemde munt is uitgedrukt(1). Mag ten eerste het beschikkend
gedeelte van het vonnis naar een vreemde munt verwijzen? Hoe
wordt een schuld in een vreemde munt in de plaatselijke munt
omgezet? Hoe wordt ten slotte de wisselschade vergoed?

§ 1. Rechterlijke uitspraken in vreemde munt

De regel van het Sterling-vonnis
1. De vroegere Engelse regel volgens welke de rechterlijke beslissin-

gen tot toekenning van een geldsom in Britse Ponden uitgesproken
dienden te worden, werd in 1605 ingevoerd. Dat jaar is echter berucht
geworden door een voorval van een totaal andere aard. Het is
namelijk het jaar van de Guy Fawkes 's Gunpowder Plot, die elk jaar
op 5 november in Engeland met vuurwerk wordt gevierd. Guy
FAWKES is de naam van de Engelse misdadiger die in 1605 het
Parlementsgebouw poogde in brand te steken. De poging mislukte.
Datzelfde jaar was een koopovereenkomst gesloten tot de levering
van stoffen tegen 60 Vlaamse ponden. Deze som was, op het ogenblik
(1) In deze bijdrage wordt onder vreemde munt verstaan: de munt die geen wettelijke koers
heeft in het land van de rechtbank waarbij de zaak aanhangig werd gemaakt; zie in deze zin
GmsAN, H., La depreciation monetaire et ses effets en droit civil, Lausanne, Imprimerie La
Concorde, 1934, 72; MANN, F.A., The legal aspect of money, 4de ed., Oxford, Clarendon
Press, 1982, 183-184; VAN HEeKE, G., Problemes juridiques des emprunts internationaux,
2de ed., Leiden, 1964, 165; ,Currency", International Encyclopedia of Comparative Law,
vol. 3, chap. 36, 1972, nr. 13, p. 12.
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van het contract, het equivalent van 39 pond sterling. De goederen
werden geleverd, maar op de vervaldag betaalde de Engelse koper
de prijs niet. Tegen hem werd een vordering door de verkoper
ingesteld tot het bekomen van 39 pond sterling. In de Engelse
rechtbank beweerde de koper dat hij in Vlaamse ponden en niet in
Engelse ponden zijn schuld moest aflossen. Deze bewering werd door
de rechter afgewezen om procesrechtelijke redenen(2).

De ontstaansredenen van de Sterling regel
2. De regel van het Sterling-vonnis werd om processuele redenen
ingevoerd. Telkens er een rechterlijke beslissing genomen moest
worden tot toekenning van een geldsom, moesten in elk Engels
vonnis de volgende woorden uitdrukkelijk voorkomen: ,, it is adjudged that the plaintiff do recover against the defendant £X in sterling".
Deze woorden impliceerden dat de tenuitvoerlegging van een vonnis
in vreemde munt door de Sheriff totaal onmogelijk was(3). Daarom
diende elk vonnis in ponden sterling te worden uitgedrukt.

Toepassing van de Sterling regel in moderne zaken
3. Sinds de jaren zestig was de Sterling regel onder de benaming
,Havana rule" herbevestigd in de gelijknamige beslissing van het
House of Lords(4).
In de zaak Havana was de juridische context van het geschil vrij
ingewikkeld. Een Engelse firma (hierna de firma genoemd) bezat een
spoorwegmaatschappij in Cuba. Laatstgenoemde had wagons en
locomotieven nodig voor 14 miljoen $US. De firma had dat geld niet
en besliste een lening aan te gaan op de financiele markt van New
York. Dan werden de in 1921 aangekochte wagons en locomotieven
aan Trustees toevertrouwd, ten voordele van de leners. Vervolgens
werd dat materiaal aan de firma verhuurd en dan aan de Cubaanse
maatschappij bezorgd. De huurprijs was in$ US uitgedrukt. De duur
(2) Zie Rastell v. Draper [1605] Yelv. 80; ,zie ook infra, nr. 2.
(3) Zie Lord DENNING, The Discipline of Law, London, Butterworths, 1979, 306; RENE,
D .H., , ,Judgments in Foreign currencies'', Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly,
1975, 19-26.
(4) Re United Rlys of Havana and Regia Warehouses Ltd. [1961] A.C. 1007; voor vroegere
zaken, zie Manners v. Pearson & son [1898]1 Ch.581; Barry v. Van den Hurk [1920] 2 K.B.
709; Di Ferdinanda v. Simon, Smits & Co. [1920] 3 K.B. 409 (C.A.); SS. Celia (Owners) v.
SS. Volturno (Owners) [1921]2 A.C. 544, H.L.; Re Chesterman's Trusts, Mott v. Browning
[1923] 2 Ch. 466 (C.A.).
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van de huurovereenkomst was 15 jaar; op het einde van deze termijn
moest de firma de eigendom van de wagons en locomotieven
verwerven.
Vanaf 14 februari 1931 betaalde de firma de maandelijkse huurprijs
niet meer. In 1954 stelden de bovenvermelde Trustees een vordering
in tegen de firma. Na aile lagere instanties doorlopen te hebben
bereikte de zaak uiteindelijk het House of Lords. De rechtsvraag was
of een Engelse rechter aldan niet zijn uitspraak in een vreemde munt,
nl. de Amerikaanse dollar, kon vellen. Het House antwoordde
ontkennend op die vraag bij toepassing van de Sterling regel(5).
Volgens Viscount SIMONDS moesten aile vorderingen in £ sterling
uitgedrukt worden(6). Lord DENNING die toen rechter was bij het
House voegde eraan toe dat de Sterling regel moest gehandhaafd
worden(7).
In de periode v66r het arrest Havana was de Sterling regel zelden
betwist geweest. Het Britse pond was stabiel en de munt bij uitstek
bij internationale betalingen. Die was ,as good as gold" beschouwd.
Dit was het geval niet meer in de jaren zeventig.

Evolutie naar de ajschajjing van de Sterling regel
4. Sinds het begin van de jaren zeventig schommelt het pond op de
wisselmarkt. Zeer vlug verloor het zijn waarde tegenover sommige
andere munten zoals de Deutsche Mark en de Zwitserse frank. Toen
werden talrijke vorderingen ingesteld tot het verkrijgen van een som
in Amerikaanse dollar, in Deutsche Mark of in Zwitserse frank. Was
de tijd gekomen voor de afschaffing van de Sterling regel?
In 1974 velde Lord DENNING een arrest waarin hij aan de scheidsrechters de macht toekende hun arbitrate beslissingen in een vreemde
munt uit te drukken(8). Dit wil zeggen dat volgens diezelfde rechter
de scheidsrechters niet (of niet meer) gebonden waren door de
Sterling regel. Bij gelegenheid van dezelfde zaak had Lord DENNING
in een obiter dictum verklaard dat de rechters ook de macht zouden
moeten verkrijgen hun beslissingen in vreemde munten uit te druk(5) [1961] A.C. 1007; zie oak supra, nr. 1.
(6) , ... It is established by authority binding on this house that a claim for damages ... in
terms of a foreign currency must be converted into sterling ... ": [1961] A. C. 1007, 1043 door
Viscount SIMONDS.
(7) Ibid., pp. 1068-1069: ,And if there is one thing clear in our law, it is that the claim must
be in sterling and the judgment given in sterling. We do not give judgments in dollar any more
than the United States courts give judgments in sterling".
(8) Jugoslavenska Oceanska Plovidba v. Castle Investment Co. Inc. [1974] Q.B. 292 (C.A.).
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ken(9). Deze rechtspraak werd door de commercH~le kringen van de
City geestdriftig begroet. Het jaar nadien verleende de Court of
Appeal een geldsom in Deutsche Mar k(1 0). Een blad van de geschiedenis van Engeland, m.b.t. het monetair recht, was omgeslagen.

De zaak Schorsch Meier(ll)
5. Een koopovereenkomst werd gesloten tussen een Duitse vennootschap (Schorsch Meier G.m.b.H.) van Munich en de Londense
handelaar Rennin. Laatstgenoemde bestelde wisselstukken bij de
Duitse firma. De wisselstukken werden geleverd. Het was in 1970-71.
De prijs diende in Deutsche Mark (DM) betaald te worden. De Heer
Rennin betaalde een gedeelte van de prijs in DM. Later werd de
Duitse munt heel duur tegenover de Britse. Rennin bood aan de rest
van de prijs in Britse ponden te betalen. Dit werd door Schorsch
Meier geweigerd. Een vordering tot betaling van 3756,03 DM werd
bij een Engelse rechtbank door de Duitse vennootschap ingesteld
tegen Rennin. Na verloop van een zekere tijd bereikte de zaak de
Court of Appeal. Dan rees de vraag of de Engelse rechter zijn
uitspraak al dan niet in een vreemde munt kon uitdrukken. Hierop
antwoordde de Court of Appeal bevestigend.
Als de contractuele munt een vreemde munt is, aldus Lord DENNING,
dan mag de Engelse rechter zijn beslissing in dezelfde munt
uitdrukken(12).
Deze uitspraak werd door het House of Lords veroordeeld(13). Die
werd beschouwd als een overtreding van de regel van het precedent
of in andere termen ,,a distortion of the judicial process". Deze
uitdrukking betekent dat de Court of Appeal de door het House of
Lords vastgelegde Havana regel had moeten volgen(14). Deze vaststelling vloeit voort uit de verklaring van het House of Lords in 1966,
volgens welke een door dit House vastgelegde regel alleen door het
House zelf of door het Britse Parlement gewijzigd of afgeschaft kan
worden(15).

(9) Ibid., 299 door Lord DENNING.
(10) Schorsch Meier G.m.b.H. v. Hennin [1975] Q.B. 416 (C.A.).
(11) Zie noot 10 supra.
(12) Ibid., 425, door Lord DENNING.
(13) Miliangos v. Frank (Textiles) Ltd. [1976] A.C. 443 (H.L.).
(14) Zie noot 4 supra.
(15) Zie Practice Statement (Judicial Precedent) [1966] 1 W.L.R. 1234.
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De zaak Miliangos(l6)
6. Ondanks hun afkeuring van het arrest Schorsch Meier van de
Court of Appeal wisten de rechters van het House dat de City (i.e.
de Londense zakenmilieu's) een ommekeer in de Engelse rechtspraak
afwachtte. Deze ommekeer werd bij het arrest Miliangos verwezenlijkt. De feiten van laatstgenoemde zaak waren eenvoudig.
In 1971 verkocht Michel Miliangos, een Zwitserse zakenman uit
Zurich, goederen aan de Engelse firma Georges Frank Textiles Ltd ..
Deze koopovereenkomst werd in haar geheel aan het Zwitserse recht
onderworpen. De prijs werd in Zwitserse franken uitgedrukt. De
goederen werden geleverd maar de Engelse firma betaalde de prijs
niet. In 1973 stelde Miliangos een vordering bij de Engelse High
Court in, tot betaling van de contractuele prijs van de geleverde
goederen. De zitting werd gepland op 2 december 1974. Op 26
november werd het arrest Schorsch Meier gewezen, waarbij een som
in Deutsche Mark aan een Duitse eiser toegekend werd(17). Na
kennisname van dit arrest besliste de advocaat van Miliangos zijn
oorspronkelijk in Britse ponden uitgedrukte vordering in Zwitserse
franken om te zetten. Deze eis werd door BRISTOW, rechter bij de
High Court, in toepassing van het Havana arrest, verworpen. Hij zei
dat hij, volgens de regel van het precedent, zich moest houden aan
het Havana arrest, i.e. aan de Sterling regel.
Beroep werd aangetekend tegen het vonnis van rechter BRISTOW bij
de Court ofAppeal die zijn eigen uitspraak in Schorsch Meier volgde.
Dus, volgens het laatstgenoemde hof moest de betaling in Zwitserse
franken (i.e. in een vreemde munt) geschieden. Deze beslissing werd
door het House of Lords bevestigd(18). Een nieuwe regel was ontstaan.

De nieuwe regel (dat een Engelse rechter zi}n uitspraak in een
vreemde munt kan uitdrukken) heeft een algemene draagwijdte
7. De toepassing van het arrest Miliangos van het House of Lords
vereiste in het begin twee voorwaarden. Ten eerste moest het contract
aan een vreemd recht onderworpen zijn. Ten tweede moesten zowel
de rekenmunt als het betaalmiddel een vreemde munt zijn.
Tegenwoordig gelden de restrictieve voorwaarden niet meer; nu heeft
(16) Zie noot 12 supra.
(17) Zie nr. 5 supra.

(18) Zie noot 13 supra.

13

de nieuwe regel een algemene draagwijdte gekregen. Hij is van
toepassing zowel voor de contractuele prijs als voor de schadevergoeding wegens het niet-nakomen van het contract(19).

Rechterlijke uitspraken in vreemde munten zijn ook in Belgie mogelijk
8. Artikel 3 van de Belgische wet van 30 december 1885 belet niet
dat de Belgische rechter zijn uitspraak in een vreemde munt uitdrukt(20). lnderdaad was het voornaamste doel van dat artikel de
goedkeuring van de Monetaire overeenkomst gesloten te Parijs op
6 november 1885(21). Belgie heeft weliswaar deze overeenkomst
opgezegd, maar de goedkeuringswet is van kracht gebleven(22). Haar
overleven werd door de Monetaire wet van 12 april 1957 bevestigd(23).
Artikel 3 van de wet van 30 december 1885 schrijft voor dat alle
publieke en administratieve akten in ,franken" uitgedrukt moeten
worden. Een rechterlijke uitspraak is zeker een publieke akte in de
ruime zin. Heeft het artikel 3 tot gevolg het verbod op rechterlijke
uitspraken in vreemde munten?
Het vraagstuk is omstreden, maar het antwoord op deze vraag moet
ontkennend zijn(24). Dit antwoord werd door de Belgische wetgever
zelf gewild. Inderdaad bevat artikel 3 hetzelfde voorschrift als artikel
26 van een oude wet van 5 juni 1832. Toen artikel26 besproken werd
in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, in de algemene vergadering van 24 mei 1832, werd aangenomen dat artikel 26 een loutere
raadgeving was, zonder verplichting voor de publieke en administratieve ambtenaren(25). De rechter moet dat voorschrift, dat niet van

(19) Kraut v. Albany Fabrics [1977] Q.B. 182; zie ook Practice direction (Judgment: Foreign
currency) [1977] 1 W.L.R. 197.
(20) Mon. B., 31 december 1885.
(21) Mon. B., 31 december 1885; Pasin., 1885, nr. 354; de overeenkomstsluitende partijen
waren de lidstaten van de zogenaamde ,Union Latine": Frankrijk, Zwitserland, Italii: en
Griekenland.
(22) Zie Cass., 23 november 1956, Pas., 1957, I, 305; 2 oktober 1980, Pas., 1981, I, 128.
(23) B.S., 18 april1957.
(24) Voor een overzicht van de verschillende houdingen, zie FALLON, M., ,La monnaie de
jugement en matiere de contrats", noot onder Brussel, 31 maart 1987, Ann. Dr. Liege, pp.
80-89.
(25) Zie PIRET, R., Les variations monetaires et leurs repercussions en droit prive beige,
Bruxelles-Louvain, 1935, nr. 22, pp. 62-63.
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openbare orde is, niet volgen(26). Deze oplossing werd door het hof
van cassatie bevestigd(27). De intendant van het Koninklijke Atheneum Rosrath (Duitsland) had geld van laatstgenoemde instelling
verduisterd. Op 23 mei 1978 werd hij door het Militair Gerechtshof
onder meer veroordeeld tot een schadevergoeding van 11.589 DM,
te betalen aan de Belgische Staat. Deze beslissing werd door het
Rekenhof op 11 mei 1979 goedgekeurd. Tegen dat arrest voorzag de
intendant zich in cassatie. Een van zijn middelen was dat het rekenhof artikel 3 van de wet van 30 december 1885 had geschonden door
de schadevergoeding in DM en niet in Belgische franken uit te
drukken. Het hof van cassatie verklaarde het middel onontvankelijk
om de red en dat , ,alhoewel in publieke en administratieve akten,
volgens artikel3 van de wet van 30 december 1885, bedragen aileen
maar in franken en centiemen uitgedrukt kunnen worden, dat voorschrift geen toepassing kan vinden op de beslissing van een arrest van
het Rekenhof dat, zoals in dit geval, de door een openbare boekhouder in vreemde munt opgemaakte rekeningen buiten het Rijk vereffent en afsluit, en waarop de door hem ontvangen en uitgegeven
bedragen staan". Het Hof van cassatie heeft dus geweigerd een in
vreemde munt uitgedrukt arrest te casseren. Deze oplossingen vindt
steun in de heersende rechtsleer(28). Vreemde munten worden trouwens door Belgische rechtbanken als koopwaar en niet als geld
behandeld(29); ze zijn bijgevolg vatbaar voor schatting volgens
artikel 562 Ger.W.(30).
(26) Brussel, 24 december 1924, J.C.Br., 1932, 118; Antwerpen, 24 november 1982, Jur.
Anvers, 1981-82, 257: in een geschil over een internationale vervoerovereenkomst heeft het
hof van beroep te Antwerpen de volgende beslissing genomen: , ... bevestigt het bestreden
vonnis met de enkele wijziging dat verwerende partijen op hoofdeis, thans appellanten ieder
voor het geheel tot betaling van een bedrag van 32.347,50 U.S. dollars, om te zetten in Belgische
franken aan de hoogste koers op 25 juli 1974 ... "; Kh. Brussel, 14 mei 1960, R. W., 1960-61,
947; contra maar niet overtuigend: Brussel, 15 januari en 5 februari 1965, Pas., 1965, II, 310.
(27) Cass., 2 oktober 1980, Pas., 1981, I, 128; J. T., 1980, 114; zie ook in dezelfde zin Brussel,
24 december 1924, J.T., 1925, 8.
(28) Zie PIRET, onder noot 25 supra, 62-63; NussBAUM, A., Money in the law, national and
international, Brooklyn, 1950, 374-375; VAN HEeKE, G., Problemes juridiques des emprunts
internationaux, 2de ed., Leiden, 1964, 173.
(29) Zie noot 121 infra.
(30) Art. 562 Ger. W. luidt als volgt: ,Ret bedrag van de vordering betreffende vreemd geld,
waarden en openbare effecten ter beurs genoteerd, wordt bepaald op basis van de laatste
officiele konstante koers, vastgesteld v66r de dag van de vordering, overeenkomstig het
reglement van de openbare fondsen- en wisselbeurs te Brussel.
Wanneer een waardepapier niet genoteerd wordt op de beurs te Brussel, maar op slechts een
andere beurs in het Rijk, houdt men zich aan de koers die op deze beurs genoteerd is.
Wanneer een waardepapier niet genoteerd wordt op de beurs te Brussel, maar wei op
verscheidene andere beurzen in het Rijk, houdt men zich aan de laatste koers vastgesteld v66r
de dag van de vordering of, indien de beursnoteringen dezelfde dag zijn vastgesteld, aan de
hoogste koers".
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Zo is het dus zeker dat de Belgische rechter iemand kan veroordelen
tot het overhandigen van een bepaalde koopwaar. De meeste Belgische rechtbanken wijzen echter geen rechtstreekse uitspraken in
vreemde munt. Zij willen het in artikel3 van de wet van 30 december
1885 vervatte verbod formeel eerbiedigen, en zeggen daarom dat de
toe te kennen geldsom in Belgische munt uitgesproken dient te
worden; deze som moet echter berekend worden op basis van de
koers der verschuldigde vreemde munt, op de dag van de betaling(31). Dat betekent dat de vreemde munt in die vonnissen de rol
van de rekeneenheid speelt, terwijl de Belgische munt een louter
betaalmiddel is.
Dus, formeel wijzen de meeste Belgische rechtbanken geen uitspraken in vreemde munt; het praktisch resultaat komt echter op hetzelfde neer(32).

Rechterlijke uitspraken in vreemde munt (vervolg): rechtsvergelijking
9. De Franse houding is dezelfde als de Belgische. De schuldeiser
wordt dus aangeraden zich als volgt uit te drukken: vordering van
een som in de verschuldigde vreemde munt ,of het equivalent in
Franse frank naar de koers op de dag van betaling"(33). Dezelfde
oplossing als in Belgie en Frankrijk vindt men in Argentinie terug(34).
In talrijke Ianden kunnen de rechters, zoals in Engeland, rechtstreeks
hun uitspraken in een vreemde munt uitdrukken(35). Dat wil zeggen
dat de schuldeiser een vordering in vreemde munt kan indienen en
een vonnis in diezelfde munt kan verkrijgen. Dat beginsel werd sinds
lang vastgelegd in de Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, Brazilie, Egypte, Italie, Noorwegen en Zwitserland(36). In de meesten van

(31) Bv. Brussel, 31 maart 1987,Ann.Dr. Liege, 1987, 74;Kh. Brussel, 12mei 1932, J.C.Br.,
1932, 118; zie ook DE PAGE, H., Traite elementairede droit civil beige, t. III, 3de ed., Brussel,
Bruylant, 1967, nr. 459.
(32) Zie ook NussBAUM, onder noot 28 supra, 374-375; VAN HEeKE, onder noot 28 supra,
173.
(33) Zie Juriscl. civil (losbladig werk), art. 1895, Fasc. B-1, nrs. 50-57; nr. 8, supra.
(34) Zie Hof van beroep Buenos Aires, 16 rnaart 1957, Clunet, 1957, 180; 4 november 1983,
Clunet, 1984, 630; 29 oktober 1986, Clunet, 1988, 463.
(35) Zie nrs. 4-7 supra.
(36) ZieMANN, F.A., The legal aspect of money, 4de ed., Oxford, Clarendon Press, 1982,
339; NussBAUM, onder noot 28 supra, 374; VAN HEeKE, onder noot 28 supra, 172.
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deze Ianden wordt dat beginsel uit de rechtspraak afgeleid(37). In
Zwitserland werd het door de wet van 11 april1889 vastgelegd(38).
In sommige Ianden kunnen de rechters geen vonnissen in vreemde
munten wijzen. In Polen is dit verbod in artikel 358, § 1 van het
burgerlijk wetboek vervat en werd door het Poolse Opperste Hof
bevestigd(39). Ook in Canada en de Verenigde Staten van Amerika
vindt dat verbod zijn rechtsgrond in de wetgeving(40); het wordt
door de rechtspraak ondersteund(41).

Probleem van de keuze tussen twee of meer vreemde munten in
Engeland. De zaak The Folias
10. De bier bedoelde hypothese is de volgende: de schuldeiser vraagt
op de vervaldag betaling in een vreemde munt. De schuldenaar wil
echter de som in een andere vreemde munt betalen. Ben geschil
ontstaat. Welke munt moet de Engelse rechter kiezen?
De schadevergoeding wegens het niet-nakomen van het contract
moet toegekend worden in de , ,gewone'' munt van de schuldeiser,
i.e. de munt waarin hij zijn zaken voert. Deze regel werd in de zaak
The Folias vastgelegd(42).
The Folias was een schip van een Zweedse firma. Laatstgenoemde
sloot een bevrachtingsovereenkomst, in Amerikaanse dollars, met de
Franse vennootschap SEAS. SEAS wilde uien voor een Braziliaanse
maatschappij naar Brazilie vervoeren, op grond van een vervoerovereenkomst. De uien werden in Valencia (Spanje) opgeladen en The
Folias ving de tocht aan. Onderweg raakte het afkoelingssysteem van
het schip defect en de goederen werden gedeeltelijk beschadigd. De
Brazilianen hadden geen gevoel voor humor en eisten dadelijk schadevergoeding op. SEAS betaalde in Braziliaanse cruzeiros en vorderde de som terug van de Zweedse eigenaars van het schip. Van de drie
munten (US$, FF, Cruzeiro) die in aanmerking konden komen, was
de Amerikaanse dollar de sterkste op de wisselmarkt. Daarom wilde
(37) Zie bv. wat Duitsland betreft Reichsgerichtshof, 16 december 1922, Amtliche Sammlung
von Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, 1922, 106; voor Oostenrijk, zie het
Opperste Hof, 15 juni 1921, Rechtsprechung IV, 1921, 67; voor andere Ianden, zie MANN,
onder noot 36 supra, 339-340.
(38) Zie de wet op de tenuitvoerlegging van de schulden (Schuldbeitreibungsgesetz), § 67 (3);
NussBAUM, onder noot 28 supra, 374.
(39) 27 juni 1969, Clunet, 1977, 144; JADLOWSKI, J., Clunet, 1977, 144.
(40) Voor Canada, zie Canadian Currency Act 1970 (MANN, onder noot 36 supra, 198) en
voor de Verenigde Staten, zie de rnonetaire wet van 1972 (MANN, ibid., 198).
(41) Zie VAN HEeKE, onder noot 28 supra, 173.
(42) [1979] A.C. 685 (H.L.).
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SEAS in diezelfde munt schadeloos gesteld worden. De Zweedse
firma wilde van de dollar niet horen; zij wou in Braziliaanse munt
betalen.
De scheidsrechter besliste dat SEAS in Franse frank betaald moest
worden. De High Court verwierp deze uitspraak en wees een arrest
in Cruzeiros. De Court of Appeal velde zijn uitspraak in Franse
frank, zoals de scheidsrechter het had gedaan. Eindelijk werd de zaak
aan het House of Lords voorgelegd.
Laatstgenoemde besliste, zoals de Court of Appeal, dat de door
SEAS opgelopen schade in Franse frank betaald diende te worden.
Om deze oplossing te bereiken had het House om te beginnen de
Amerikaanse dollar uitgesloten. De dollar was de contractuele munt.
Die was dus voor de betaling van de huurprijs van het schip bestemd,
maar niet voor de betaling van de schadevergoeding wegens het
niet-nakomen van de bevrachtingsovereenkomst(43). De cruzeiro
was evenmin de aangewezen munt, ondanks het feit dat SEAS de
beschadiging van de uien in cruzeiros had betaald. Die cruzeiros
werden inderdaad op de wisselmarkt tegen Franse franken door
SEAS aangekocht. Volgens het House diende de schadevergoeding
te worden betaald in de munt die de schade het best uitdrukte, in casu
de Franse frank(44). De munt die de schade het best uitdrukt is in
beginsel de ,gewone munt" van de eiser van de schadevergoeding(45).
Keuze tussen twee of meer vreemde munten bij Engelse rechtbanken
(vervolg). De zaak The Federal Huron
11. Als verschillende munten in aanmerking komen bij het beoordelen van een eis tot schadevergoeding wegens niet-nakoming van een
contract, dan moet de rechter de gewone munt van de eiser kiezen(46). De gewone munt van de eiser is degene die hij gewoonlijk
bij zijn zaken bezigt. Dit is gewoonlijk degene die wettelijke koers
heeft in hetland waar hij zijn zetel heeft(47). Als hij verschillende
zetels heeft (b.v. een multinational), dan komt de hoofdzetel in

(43) Ibid., 700, door Lord WILBERFORCE.
(44) , ,The plaintiff should be compensated for expense or loss in the currency which most truly
expresses his loss" (Ibid., p. 701, door Lord WILBERFORcE; The Folias [1979] Q.B. 491, 514
door Lord DENNING).
(45) [1979] A.C. 685, 701 door Lord WILBERFORCE.
(46) Zie nr. 10 supra.
(47) Zie NIYONZIMA, M., ,Les demandes en monnaie etrangere de dommages-interets pour
inexecution du contrat devant les tribunaux anglais: dis ans apres I' affaire Miliangos",
Schweizerische Juristen-Zeitung, 1986, 226.
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aanmerking(48). De regel van de ,hoofdzetel" levert een vermoeden
iuris tan tum: de feitelijke omstandigheden van de zaak kunnen lei den
tot het kiezen van de munt van een andere zetel door de rechter, die
hierover soeverein oordeelt(49).
Overigens werd in de zaak The Federal Huron aangetoond dat de
gewone munt bij een bepaalde handel niet altijd de munt van de zetel
is(50). De Franse Vennootschap Societe Franraise Bunge hield een
bankrekening in dollars bij de bank Credit Lyonnais. Deze rekening
was bestemd voor een welbepaalde handel in soja. Bij gelegenheid
van een bij die handel opgelopen schade werd de Franse firma in
dollars en niet in franken schadeloos gesteld.
De Societe Franr;aise Bunge had een vervoerovereenkomst gesloten
met Belcan N.V., eigenaars van het schip Federal Huron. Tegelijkertijd verkocht Belcan sojabonen aan Societe Franr;aise. De prijs werd
in Amerikaanse dollars betaald. Volgens de vervoerovereenkomst
moest Belcan de soja bonen vervoeren van Toledo (Ohio) tot Bordeaux. Bij de aankomst van de Federal Huron in Bordeaux waren
de goederen gedeeltelijk beschadigd. De Societe Franr;aise eiste schadevergoeding, in Amerikaanse dollars. Het was in 1982; de waarde
van de dollar was op dat ogenblik op de wisselmarkten sterk toegenomen tegenover de Franse frank. Natuurlijk wilde Belcan in Franse
frank betalen.
Rechter BINGHAM van de High Court besliste dat de schadevergoeding in Amerikaanse dollars diende te worden betaald, ondanks het
feit dat de zetel van de Societe Franr;aise zich in Frankrijk bevond.
Rechter BINGHAM wees erop dat de ,gewone" munt van de Franse
firma bij haar handel in soja de dollar was. Dus was de dollar de
munt waarin de schade opgelopen werd.

Besluit uit de zaken The Folias en The Federal Huron
12. Voor een Engelse rechtbank kan men in vreemde munt schadevergoeding vorderen voor het niet-nakomen van een contract. Deze
regel werd bij de zaak Kraut v. Albany Fabrics vastgelegd(51) en door
hetHouse ofLords bevestigd(52). Deze uitspraken hebben de Milian-

(48)
(49)
(50)
(51)
(52)

Ibid., 226.
Ibid., 226; MANN, onder noot 36 supra, 248.
[1985] 3 All ER 378.
[1977] Q.B. 182.
The Folias [1979] A.C. 685.
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regel aangevuld; deze regel heeft, sinds 1977, een algemene
draagwijdte(53).
Als twee of meer vreemde munten in aanmerking komen bij vorderingen tot schadevergoeding wegens het niet-nakomen van het contract, dan moet de Engelse rechter de gebruikelijke munt van de eiser
kiezen(54). Dat is de munt waarin de eiser zijn zaken voert, d.i.
meestal maar niet noodzakelijk de munt die in omloop is in hetland
waar zich zijn zetel bevindt(55).
De schadevergoeding wordt dus niet noodzakelijk in de contractuele
munt uitgedrukt. Dit wordt in het volgende voorbeeld aangetoond.
Ben Engelse verkoper Ievert de gekochte goederen niet aan een
Engelse koper. Laatstgenoemde moet ten gevolge daarvan schadevergoeding in Belgische franken betalen wegens het niet-leveren van
die goederen aan zijn Belgische klant. De Engelse koper heeft die
Belgische franken met Britse ponden aangekocht. Daarom dient de
door de eerste verkoper verschuldigde schadevergoeding in Britse
ponden vastgesteld te worden, welke de munt van het contract ook
moge zijn(56).
Het wordt de contracterende partijen aangeraden, voor aile duidelijkheid, niet aileen de munt van het contract maar ook de munt voor
eventuele schadevergoeding wegens het niet-nakomen van het contract aan te duiden.
gos

§ 2. De omzetting van een vreemde muntschuld in de plaatselijke
munt
Inleiding
13. Het gebeurt vaak in de internationale handel, dat een in vreemde
munt uitgedrukte schuld in de plaatselijke munt moet worden betaald. Dit vloeit voornamelijk voort uit twee verschillende omstandigheden. Aan de ene kant kunnen de rechters vanbepaalde Ianden geen
uitspraken vellen in vreemde munt(57). Aan de andere kant kunnen
(53) Supra, nr. 6; [1976] A.C. 443.
(54) Supra, nr. 10.
(55) Supra, nr. 11.
(56) ZieMANN, onder noot 36, 248; de oplossing is dezelfde in Frankrijk: Parijs, 26 januari
1929, Clunet, 1930, 380; 16 mei 1952, Rev. crit. d.i.p., 1953, 382; in Belgie bestaat geen
rechtspraak op dit punt; de Belgische rechter zou een oplossing moeten vinden via de uitlegging
van het contract op grond van artikel 1156 tot en met artikel 1164 B.W.
(57) Zie supra, nr. 9.
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in de meeste Ianden de in-vreemde-munt-verbonden schuldenaars in
plaatselijke munt betalen(58). Volgens welke wisselkoers- die van
de vervaldag, van de dag van de rechterlijke uitspraak of van de dag
van de daadwerkelijke betaling - dient de som in vreemde munt te
worden omgezet in de plaatselijke munt?
Het recht van de in-vreemde-munt-verbonden schuldenaars om in de
plaatselijke munt te beta/en

14. Sedert de middeleeuwen hebben schuldenaars uit verschillende
Ianden het recht om in hun plaatselijke munt te betalen; het werd
door handelspraktijken m.b.t. de wisselbrief ingevoerd(59). De ontstaansreden was de vereenvoudiging van de handelspraktijken; zo
was het makkelijker voor de staten en de contracterende partijen dat
de schuldeilaar in de munt van zijn eigen land mocht betalen(60).
Heden ten dage is het recht tot omzetting praktisch overal in de
wereld erkend in verband met contractuele verbintenissen(61).
In Engeland werd de wet waarop het recht tot omzetting vroeger
steunde in 1947 opgeheven(62). Deze opheffing heeft echter het recht
tot omzetting niet getroffen(63).
Het recht van de schuldenaars om steeds in de nationale munt te
betalen vindt men terug in de Bondsrepubliek Duitsland(64),
Engeland(65), de Verenigde Staten van Amerika(66), Griekenland(67), Hongarije(68), ltalie(69), Roemenie(70) en Zwitser-

(58) Zie infra, nr. 14.
(59) Zie MANN, onder noot 36 supra, 306.
(60) ZieMANN, ibid., p. 308; VAN HEeKE, G., ,Conversion de Ia monnaie de compte en
monnaie de paiement'', Bank. Fin., cahiers,· 1979-4, p. 62; ,Currency'', International Encyclopedia of Comparative law, vol. III, chap. 36, nr. 14, p. 13; VERWILGHEN, M., ,Les effets
des depreciations monetaires sur les rapports contractuels. Etude de Ia Jurisprudence Beige
de droit International prive", B.R.H., 1972, nr. 18, 113.
(61) MANN, ibid., 308; VANHECKE, ibid., 62.
(62) Het was de Bills of Exchange Act 1882, section 72(4) (zie Syndic in Bankruptcy v. Khayat
[1943] A. C. 507), die opgeheven werd door de Administration of Justice Act 1977 (zie MANN,
onder noot 36 supra, 315-316).
(63) Deze zienswijze werd door de Engelse High Court bevestigd (Barclays International Ltd.
v. Levin Bros [1977] Q.B. 270).
(64) Zie § 244 B. G.B.
(65) Zie de zaak onder noot 63 supra.
(66) §§ 3-107 van het Uniform Commercial Code.
(67) Art. 291 B.W.
(68) Art. 326 van het Handelswetboek.
(69) Art. 1278 B.W.
(70) Art. 41 B.W.
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land(71). Het beginsel werd onder de auspicien van de Volkenbond,
door de internationale overeenkomsten houdende de eenvormige
wetten op de wisselbrief en de cheque, veralgemeend(72).

Het recht tot omzetting kan contractueel uitgesloten worden
15. Het beginsel dat de contracterende partijen het recht tot omzetting contractueel kunnen uitsluiten wordt overal erkend, in het
bijzonder m.b.t. het gebruik van de wisselbrief en de cheque(73). De
manier waarop deze uitsluiting gebeurt verschilt echter van land tot
land.
In sommige Ianden moet de uitsluiting van het recht tot omzetting
uitdrukkelijk in het contract bedongen worden(74). Deze oplossing
werd door de eenvormige wetten op de wisselbrief en de cheque
wereldwijd verspreid(75). Hierbij wordt dus geen rekening gehouden
met de stilzwijgende wil van de partijen.
In andere Ianden mogen de partijen hun wil stilzwijgend uitdrukken.
Dit is het geval in Frankrijk(76) en Engeland(77). Hierover behoudt
in Belgie, zoals in Frankrijk, het Burgerlijk Wetboek het stilzwijgen.
Men kan echter aan algemene interpretatieregels inzake contracten
refereren. Bij toepassing van die regels kan de Belgische rechter uit
de termen en de omstandigheden van het contract afleiden of de
partijen het recht tot omzetting al dan niet impliciet hebben uitgesloten. Men kan Iaten gelden dat de impliciete wil der partijen altijd
rekening moet houden met de wederzijdse verhoudingen tussen de
vreemde munt en de plaatselijke munt op de wisselmarkt. Mocht de
uitoefening van het recht tot omzetting het quantum van de schuld
aanzienlijk be'invloeden wegens de toestand op de wisselmarkt, dan
dient dat recht als impliciet uitgesloten te worden beschouwd(78).
Om interpretatieproblemen te vermijden is het wenselijk dat de
contracterende partijen een uitdrukkelijke klausule bedingen ten
(71) Art. 84 van het Wetboek van verbintenissen.
(72) Zie respectievelijk art. 41 en art. 36 van de eenvormige wetten op de wisselbrief en op
de cheque; die wetten zijn, tegenwoordig, van kracht in talrijke Ianden, Belgie inbegrepen (zie
B.S., 31 december 1933 en B.S., 2 februari 1962).
(73) ZieMANN, onder noot 36 supra, 319.
(74) B.v. Bondsrepubliek Duitsland (§244 B.G.B.), Oostenrijk (art. 336 Handelwetboek),
Italie (art. 1278 B.W.) en Zwitserland (art. 84 Wetboek van verbintenissen).
(75) Zie noot 72 supra.
(76) Zie PLANIOL & RIPERT, Traite pratique de droit civil jranr;ais, 2de ed., VII, 1952-1954,
Paris, nr. 1161.
(77) ZieMANN, onder noot 36 supra, 319.
(78) In deze zin MANN, onder noot 36, 320.
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einde het recht tot omzetting vast te leggen of uit te sluiten. De
ontwikkeling van de ,Eurodollars" markt en, bijgevolg, van de
bankdeposito's in vreemde munten, heeft talrijke voorbeelden van
zulke klausules opgeleverd(79).
De wisselkoers (datum) volgens welke de omzetting moet geschieden

16. Het is mogelijk dat de partijen de wisselkoers in de overeenkomst
hebben vastgelegd. Er zijn twee manieren waarop de partijen de
wisselkoers van de vreemde munt tegenover de plaatselijke munt
contractueel kunnen vastleggen. De eerste bestaat erin een vaste
koers te bepalen. Bv. in een koopovereenkomst tussen een Amerikaanse onderneming en een Belgische firma wordt er bedongen dat
de prijs 10.000 dollar is, te betalen in Brussel, in Belgische frank,
volgens de wisselkoers van 40 frank voor een dollar. In dit voorbeeld
zijn er werkelijk twee rekenmunten, terwijl de ene, tegelijkertijd het
betaalmiddel is(80).
De tweede manier waarop de wisselkoers contractueel wordt vastgelegd doet zich als volgt voor: een schuld van 5000 Deutsche Mark
te betalen in Belgische frank volgens de wisselkoers te Brussel op de
dag van de betaling. In dit geval is het onderscheid duidelijk tussen
de rekenmunt (DM) en het betaalmiddel (BF).
Bij gebrek aan een contractuele wisselkoers komen drie mogelijke
oplossingen aan bod. Deze oplossingen worden uit de rechtsvergelijking gehaald. Die zijn: de omzetting volgens de koers van de vervaldag, de omzetting volgens de koers op de dag van betaling en de
omzetting volgens de koers op de dag van de rechterlijke (of scheidsrechterlijke) uitspraak. Uitzonderlijk kunnen ook andere systemen
aan bod komen zoals, in het kader van het internationaal vervoer van
goederen, de omzetting volgens de koers van de dag waarop de
inontvangstneming van de goederen gebeurt(81).

(79) Zie DACH, J., ,Legal nature of the Euro-Dollar", Am. Journ. Comp. L., 1964, 36.
(80) Zie VAN HEeKE, onder noot 60, p. 63.
(81) Antwerpen, 24 novembver 1982, Jur. Anvers, 1981-82, 257; zie ook infra, nr. 21.

23

De omzetting volgens de wisselkoers op de vervaldag
17. De toepassing van de wisselkoers op de vervaldag is de wettelijke
regel in Zwitserland(82). Dezelfde regel vindt men terug in BraziIH~(83), Hongarije(84), Italie(85), Roemenie(86) en Joegoslavie(87).
In de hierbovenvermelde Ianden wordt de regel soms met nuanceringen toegepast, om resultaten die klaarblijkelijk onrechtvaardig zijn
te vermijden. Neem een Zwitsers voorbeeld: een in Zwitserland
wonende handelaar heeft een schuld in Britse pond; tussen de vervaldag en de re<;:hterlijke uitspraak vermindert het pond in waarde
tegenover de Zwitserse frank; de heersende opvatting in Zwitserland
is dat de omzetting in dat geval volgens de wisselkoers op de dag van
betaling (en niet op de vervaldag) dient te gebeuren(88).
Ook moet de te kwade trouw in Italie wonende schuldenaar het
verschil betalen tussen de verschuldigde bedragen naar de wisselkoersen op de vervaldag en de dag van betaling(89).

De omzetting volgens de wisselkoers op de dag van betaling is de
meest verspreide oplossing
18. De wisselkoers op de dag van betaling is de toegepaste regel in
de Bondsrepubliek Duitsland(90) en in Engeland(91). In Engeland
heeft de ,dag van betaling" echter een specifieke betekenis: die is
niet de dag van de daadwerkelijke betaling, maar wei de dag waarop
de gedwongen tenuitvoerlegging van de betaling door de rechter
bevolen wordt(92).

(82) Art. 84 Wetboek van Verbintenissen.
(83) Het Opperste Hof, 22 mei 1918, Clunet, 1921, 993.
(84) Art. 326 Handelswetboek.
(85) Art. 1278 B.W.
(86) Art. 41 B.W.
(87) Hof van Cassatie Zagreb, 28 december 1923 en 3 augustus 1928, Annuaire de !'Association Yougosalve de droit international, 1931, 281.
(88) Zie VoN TuHR, P., Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationsrechts, I, 3de ed.,
Zurich, Schultess Polygraphischer, 1979, p. 65; DACH, J., ,Conversion of Foreign money.
A comparative study of changing Rules", Am. Journ. Comp. L., 1954, p. 162.
(89) ZieMANN, onder noot 34 supra, p. 311.
(90) § 244 (2) B.G .B.; Het Opperste Hof (Reichsgericht), 24 januari 1921, Amtliche Sammlung
von Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, 1921, 312.
(91) Miliangos v. Frank (Textiles) Ltd. [1976] A.C. 443, p. 468 door Lord WILBERFORCE.
(92) Ibid., p. 468.
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In Frankrijk(93), Belgie(94), Oostenrijk(95) en Zuid-Afrika(96)
wordt eveneens de koers van de dag van betaling toegepast. Hier
worden nuanceringen ook toegelaten. Bv. in Frankrijk: is de schuldenaar te kwade trouw, dan mag de schuldeiser kiezen tussen de twee
wisselkoersen: diegene van de vervaldag of diegene van de dag van
betaling; ligt de kwade trouw bij de schuldeiser, dan wordt de voor
de schuldenaar voordeligste koers toegepast(97).
De Belgische oplossing is gelijkaardig aan de Franse: omzetting naar
de koers van de dag van betaling, met uitzonderingen(98). Deze
uitzonderingen worden door de rechtbanken vooral aangenomen als
de vreemde munt na de vervaldag in waarde is verminderd tegenover
de Belgische munt(99). In dat geval wordt de koers van de vervaldag
toegepast, als de in Belgie wonende schuldenaar te kwade trouw
is(lOO). Deze kwade trouw moet bewezen worden; die wordt echter
vermoed als de schuldenaar op de vervaldag niet heeft betaald en in
gebreke werd gesteld(lOl).
Het is interessant op te merken dater in Belgie een ander argument
ten voordele van de omzetting op de vervaldag naar voren wordt
gebracht: de toepassing van de algemene regel (omzetting volgens de
koers op de dag van betaling) komt erop neer dat de waardevermindering van de Belgische munt na de vervaldag in aanmerking komt,
wat ingaat tegen het 'beginsel van het nominalisme(102). In Belgie
blijft echter de omzetting volgens de koers van de dag der betaling
de algemene regel(103).
Er bestaan echter in Belgie (en Luxemburg) twee koersen voor elk
genoteerd vreemde munt: de officiele koers en de vrije koers. Dit is

(93) Cass. Req., 8 november 1922, S., 1923, I, 149; Cass. civ., 9 rnaart 1925, D.H., 1925,
329; 5 december 1927, S., 1928, I, 138; 19 april1930, S., 1930, I, 339; Cass. Req., 17 februari
1937, Clunet, 1937, 766 en D.H., 1937, 234; Cass. corn., 30 april1969, Bull. civ., 1969, IV,
nr. 149; Const. Etat fn;., 21 december 1977, Bull. contr., 1982, 309; Aix-en-Provence, 27
februari 1980, Eur. Vervoerr., 1980, 805.
(94) Zie Arb. Besl., 20 augustus 1978, Jur. Anvers, 1981-82, 37; 4 december 1979, Eur.
Vervoerr., 1980, 46; PrRET, onder noot 25 supra, 87.
(95) MANN, onder noot 36 supra, 311; DACH, onder noot 85 supra, 173-174.
(96) ZieMANN, onder noot 36 supra, 308.
(97) In deze zin DACH, onder noot 85 supra, 166.
(98) Zie VERWILGHEN, onder noot 58, nr. 19, 117-120.
(99) Zie PIRET, onder noot 25 supra, 86.
(100) DACH, onder noot 88 supra, 187.
(101) Ibid., 187.
(102) Zie PIRET, onder noot 25 supra, 87.
(103) Zie VERWILGHEN, onder noot 60, nr. 19, 118.
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bet gevolg van bet bestaan van de dubbele wisselmarkt(104). Volgens
artikel 562 van bet Gerecbtelijk Wetboek, moet de Belgiscbe recbter
de officiele koers toepassen bij de scbatting van een bedrag in
vreemde munt(105). Door analogiscbe redenering moet dezelfde
koers toegepast worden op de omzetting van dat bedrag in Belgiscbe
munt.
Het is bier wellicbt nodig erop te wijzen dat artikel562 bet probleem
van de scbatting of waardering van vorderingen in vreemd geld
betreft, met bet oog op bet bepalen van de bevoegdbeid van de
recbter(106). Het komt gewoonlijk bij bet begin van bet proces in
aanmerking. Het lost tevens bet probleem op van de verscbeidenbeid
van beursnoteringen van dezelfde vreemde munt op dezelfde dag
maar niet bet probleem van de datum der omzetting; werd deze
datum niet contractueel vastgelegd, dan wordt zij op bet ogenblik
van de recbterlijke uitspraak bepaald.
Volgens artikel 562 Ger. W. moet de beurs van Brussel, in geval van
verscheidene noteringen, voorrang krijgen op de andere beurzen van
bet Rijk. Ook beeft de officiele koers voorrang op de niet-officiele.
Anders is de laatst boogste koers van toepassing(107). Men vergete
ecbter niet dat de enige wisselmarkt van bet Rijk zich in de beurs te
Brussel bevindt; bet probleem van de verscbeidenheid van beursnoteringen der vreemde munten stelt zicb dus op bet ogenblik in de
praktijk niet.
Kortom moet in Belgie de omzetting geschieden volgens de officiele
koers op de beurs te Brussel van de betrokken vreemde munt op de
dag der betaling.

De omzetting vo/gens de datum van de rechter/ijke uitspraak
19. De omzetting naar de koers (of de datum) van de recbterlijke
uitspraak is de algemene regel in de Verenigde Staten van Amerika.

(104) Die is gedoemd tot verdwijning op 31 december 1992 uiterlijk (E.E.G. richtlijn van 24
juni 1988 op de vrijmaking van het Kapitaalverkeer, PB.L., nr. L/178, 8 juli 1988).
(105) Zie noot 30 supra.
(106) Art. 562 antwoordt op de volgende vraag: hoe wordt de waarde van een geschil over
een bedrag in vreemd geld berekend? Zie artt. 618 en 619 Ger. W.; ROUARD, P., Droit judicia ire
prive, II, Brussel, Bruylant, 1975, nr. 22, p. 42; VAN DIEVOET, G., Gerechtelijk Privaatrecht,
5de ed., Leuven, Acco, 1986, p. 117; VAN REEPINGHEN, Ch., Verslag over de Gerechtelijke
Hervormingen, Brussel, Ministerie van Justitie, 1964, p. 258.
(107) Zie Antwerpen, 24 november 1982, Jur. Anvers, 1981-82, 257; zie ook supra, noot 26.
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Deze regel vloeit voort uit de federale rechtspraak(108), die door de
Restatement Second werd bevestigd(109).

Ben kritische bespreking van de drie stelse/s van omzetting
20. De regel van omzetting volgens de datum van de rechterlijke
uitspraak heeft een groot praktisch nadeel: zijn toepassing hangt af
van het instellen van een gerechtelijke procedure; er moet een regel
uitgewerkt worden, waaraan de contractanten, voordat enig geschil
ontstaat, mogen refereren(llO).
De omzetting naar de koers van de vervaldag leidt tot een onrechtvaardige behandeling van de schuldeiser als de waarde van de plaatselijke munt vermindert tegenover de vreemde munt. Inderdaad krijgt
in dat geval de schuldeiser niet het geheel van wat hem verschuldigd
is. Bv. een contractuele schuld van 1000 Zwitserse frank, te betalen
in Belgie op 1 juli 1970. De daadwerkelijke betaling geschiedt echter
op 1 april1989. Als de koers van de vervaldag wordt toegepast, dan
krijgt de schuldeiser alleen 11.500 Belgische frank. Hij krijgt 25.000
Belgische frank, als de omzetting naar de koers van de dag van
betaling geschiedt.
De omzetting volgens de koers van de dag van betaling is onrechtvaardig voor de schuldeiser als de vreemde munt van waarde vermindert. In dit geval krijgt de schuldeiser minder geld dan hij zou krijgen
als de omzetting naar de koers van de vervaldag gebeurt. Bv. een
contractuele schuld van 1000 Amerikaanse dollar, te betalen in
Brussel op 1 juli 1970. Deze schuld wordt pas op 1 april1989 betaald.
Naar de koers van de dag van betaling krijgt de schuldeiser 39.400
Belgische frank; hij zou 49.630 Belgische frank krijgen als de omzetting naar de koers van de vervaldag geschiedt.

De datum van omzetting volgens sommige internationale verdragen
21. Het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal
vervoer van goederen over de weg (het C.M.R. verdrag) van 5 juli
1978 bepaalt dat de omzetting van een in vreemde munt uitgedrukt
(108) Indian Rejing Co. v. Valvoline Oil Co., 75 F. 2d 757 (7th eire. 1935); Shaw, Savill,
Albion & Co. v. The Fredericksburg, 189 F. 2d 952 (2d eire. 1951); Paris v. Central Chiclera,
193 F. 2d 960 (5th eire. 1952).
(109) § 144 van deze Restatement luidt als volgt: ,when in a suit for recovery of money
damages the cause of action is governed by the local law of another state, the forum will convert
the currency in which recovery would have been granted in the other state into the local
currency as of the date of the award".
(110) Zie NussBAUM, onder noot 28 supra, 371; VANHECKE, onder noot 60 supra, 65.
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bedrag moet geschieden volgens de koers van de dag van de inontvangstneming van de goederen (art. 27, § 2 en art. 23, § 1)(111).
Volgens de eenvormige wetten op de wisselbrief en de cheque moet
het in vreemde munt verschuldigd bedrag volgens de koers van de
vervaldag omgezet worden(ll2). Heeft de schuldenaar zich foutief
gedragen, dan kan de schuldeiser kiezen tussen de koers van de
vervaldag en de koers van de dag van betaling. Het beginsel is dus
dat de laattijdige betaling door de schuldenaar de schuldeiser niet kan
deren.
Het Europees verdrag van 1967 op de in vreemde munt uitgedrukte
verbintenissen bepaalt in artikel 3 dat de omzetting naar de koers van
de dag van betaling dient te geschieden(113). Dit beginsel is niet van
zuivere toepassing indien de waarde van de vreemde munt na de
vervaldag vermindert. In dat geval moet de schuldenaar een vergoeding betalen voor het verschil tussen de koersen van de vervaldag en
van de dag van de daadwerkelijke betaling (art. 3).
Men kan uit de meest betrokken internationale verdragen afleiden
dat algemeen aanvaard wordt dat de na de vervaldag door de
schuldeiser opgelopen wisselschade door de schuldenaar betaald
moet worden. Deze regel werd bijgetreden door de International Law
Association(114).

§ 3. Vergoeding van de wisselschade

De wisselschade kan worden vergoed, ondanks het bestaan van het
monetaire nominalisme
22. De door de schuldeiser van een geldsom opgelopen schade
wegens inflatie of schommelingen op de wisselmarkt wordt volgens
het beginsel van het nominalisme niet vergoed. Het monetaire nominalisme werkt echter aileen tot en met de vervaldag. De monetaire
waardevermindering die zich na de vervaldag voordoet moet worden
vergoed door de schuldenaar die door zijn eigen fout laattijdig

(111) Zie UN Document ECE/TRANS. I 34; supra, nr. 16, noot 81.
(112) Zie noot 72 supra, respectievelijk art. 41 en art. 36.
(113) Zie Conseil de !'Europe, Rapport explicatif sur la Convention europeenne relative aux
obligations en monnaie etrangere, Strasbourg, 1968.
(114) Zie de ,Dubrovnik rules", Report of the 47th Conference, 1956, pp. 294-298.
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betaalt(115). Zo is de regel in West-Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en ltalie(116).
In dezelfde zin kiest de Franse rechtspraak, in geval van schommelingen op de wisselmarkt, de voor de foutieve schuldenaar minst voordelige koers (van de vervaldag of van de dag der daadwerkelijke
betaling)(117). Dit zou in beginsel niet kunnen volgens artikel 1153
van de Code civil: de moratoire schadevergoeding voor laattijdige
betaling van geldschulden bestaat nooit in iets anders dan in de
wettelijke interest, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen.
Voor de schuldenaar die te kwader trouw is geldt echter de uitzondering die in lid 4 van hetzelfde artikel vervat is(118). De eenvormige
wetten op de wisselbrief en de cheque geven dezelfde oplossing: heeft
de schuldenaar zich foutief gedragen, dan mag de schuldeiser kiezen
tussen omzetting volgens de koers van de vervaldag en omzetting
volgens de koers van de dag van betaling.
In het Belgische recht dient de omzetting volgens de koers van de dag
van de daadwerkelijke betaling te geschieden(119). De Belgische
rechtbanken zetten het in vreemde munt verschuldigde bedrag echter
om, naar de koers van de vervaldag, in geval van waardevermindering van de vreemde munt(120). De Belgische praktijk is dus dat de
foutieve schuldenaar de wisselschade betaalt(121). Laatstgenoemde
(115) In deze zin MOEYKENS, F., ,De rnuntdevaluatie in het internatinaal privaat recht",
R. W., 1965-66, 1330.
(116) Zie DACH, onder noot 88 supra, 167; MANN onder noot 36 supra, 289 en 311; VAN
HEeKE, onder noot 60 supra, 67.
(117) ZieCass. fr. soc., 16juli 1987,Bul/. civ., V,nr. 498,p. 317; MESTRE, J., ,Obligations
et contrats speciaux", Rev. trim. dr. civ., 1988, pp. 738-741; DACH, onder noot 88, 167.
(118) Art. 1153, a!. 4: ,Le cn~ancier auquel son debiteur en retard a cause, par sa rnauvaise
foi, un prejudice independant de ce retard, peut obtenir des dornrnages et interets distincts des
interets rnoratoires de !a creance".
(119) Zie nr. 18 supra.
(120) DE PAGE, H., Traite e/ementaire de droit civil beige, III, 3de ed., 1967, nr. 459, 457;
PIRET, onder noot 25, 86.
(121) Zie art. 1153, ai 4: ,Indien er opzet van de schuldenaar is, kan de schadevergoeding
de wettelijkeinterest te boven gaan"; Antwerpen, 15 januari 1980, R. W., 1979-80, 2910; Vred.
Berchern, 21 april 1981, R. W., 1981-82, 9205; de kwade trouw van de schuldenaar rnoet
bewezen worden maar wordt verrnoed bij op de vervaldag niet te betalen (SCHOENTJES-MERCHIERS, Y., ,Schadevergoeding voor laattijdige betaling van een vreerndgeldschuld na de
devaluatie van het vreemde geld", R. W., 1969-70, 1957); bovendien hebben de vreemde
munten in Belgie, in tegenstelling met de Belgische munt, geen wettelijke waarde; die rnoeten
dus als goederen beschouwd worden (Gent, 25 april1934, Pas., 1934, II, 135; Liege, 23 mei
1966, Jur. Liege 1966-67, 113; Wrr. Brussel, 9 februari 1962, Rev. Trav., 1965, 514; HERBOTS,
J., ,Is de bankier die vervalste vreernde bankbiljetten koopt de sigaar?", noot onder
Antwerpen, 12 februari 1985, R. W., 1984-85, 2952; VERWILGHEN, onder noot 60 supra, nr.
20, 121); daarom, geschiedt de levering van een lot goederen (bv. vreernd geld) laattijdig, dan
is de leverancier onbetwistbaar schadevergoeding verschuldigd voor de schade die hij door zijn
laattijdige levering veroorzaakt (zie artike!en 1146, 1147 en 1611 B.W. en MoEYKENS, onder
noot 115 supra, 1331).
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praktijk werd door het Belgische Hof van Cassatie bevestigd(122).
Volgens datzelfde hof wordt de waardevermindering van de vreemde
munt niet vanaf de vervaldag berekend maar wei vanaf de dag van
de ingebrekestelling van de schuldenaar(123). Overeenkomstig het
Belgische gemeen recht inzake de contractuele aansprakelijkheid zal
de schuldenaar de wisselschade niet betalen indien hij het bewijs kan
leveren dat zijn laattijdige betaling aan een vreemde oorzaak, aan
toeval of overmacht te wijten is(124).
Het Europees Verdrag op de in vreemde munt uitgedrukte verbintenissen schrijft voor dat de aan de schuldeiser te betalen schadevergoeding te berekenen is op grond van de vanaf de vervaldag door de
schuldeiser opgelopen wisselschade(125). Deze regel is rechtsvergelijkend bekeken de meest verspreide marrier om de wisselschade te
berekenen.

De vergoeding van de wisselschade in Engeland
23. In Engeland wordt de monetaire waardevermindering onder
twee voorwaarden vergoed. Ten eerste moet de waardevermindering
zich na de vervaldag voordoen. Ten tweede moet er een bijzondere
schade zijn. Om te weten wat in het Engels recht een bijzondere
schade is moet verwezen worden naar het arrest Hadley v. Baxendale(126).
Dit arrest heeft het onderscheid gemaakt tussen de algemene schade
en de bijzondere schade. De algemene schade kan door om 't even
welk redelijk persoon voorspeld worden. Die is gewoon het gevolg
van het eventueel niet-nakomen van het contract door een van de
contracterende partij en(127).
De bijzondere schade kan aileen door de contracterende partijen
voorspeld worden wegens de bijzondere feiten en omstandigheden
(122) Cass., 17 januari 1929, Pas., 1929, I, 63; 4 september 1975, Pas., 1976, I, 16 enR. W.,
1975-76, 1561, noot H. VAN HouTTE; 7 september 1978, T. Not., 1978, 177; 20 september
1979, R.C.J.B., 1982, 100; zie ook VERWILGHEN, onder noot 60 supra, nr. 19, p. 120.
(123) Zie ook art. 1146 B.W.; Brussel, 12 januari 1935, Pas., 1935, II, 90; 2 mei 1962, Jur.
Anvers, 1964, 99; 24 december 1964, Pas., 1965, II, 293; Kh. Gent, 16 september 1948, R. W.,
1948-49, 503; anders is het wanneer de partijen bedongen hebben dat de ingebrekestelling niet
vereist is: Kh. Brussel, 3 februari 1964, J.C.Br., 1964, 126.
(124) Zie artt. 1147 en 1148 B.W.; SCHOENTJES-MERCHIERS, onder noot 121 supra, 1959.
(125) Zie noot 113 supra (artt. 3 & 4).
(126) [1854] 9 Exch. 341; zie ook NIYONZIMA, M., ,Le debat sur les demandes en monnaie
etrangere se poursuit devant les tribunaux anglak L'affaire The Lips", Schweizerischen
Juristen-Zeitung, 1988, p. 284.
(127) De algemene schade is dus ,foreseeable as flowing naturally ... from the breach of
contract in the ordinary course of events"; [1854] 9 Exch. 341.
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die zij aan mekaar mededelen op het ogenblik van het sluiten van de
overeenkomst(128). Zo wordt het onderscheid gebaseerd op het feit
dat de kennis van de desbetreffende feiten en omstandigheden vermoed of werkelijk is. Is die kennis vermoed, dan is er een algemene
schade. Is die kennis werkelijk, dan is er een bijzondere schade.
In Engeland kan de wisselschade vergoed worden als die ook een
bijzondere schade uitmaakt(129). Die schade moet ook voortvloeien
uit de laattijdige betaling van een krachtens het contract verschuldigde bedrag, bv. de prijs bij een koopovereenkomst(130). D.w.z. dat
de laattijdige betaling van een schadevergoeding wegens het nietnakomen van het contract (bv. schadevergoeding op grond van de
vrijwaring voor gebreken van de verkochte zaak) niet wordt vergoed.(131).
Bij laattijdige betaling van een schadevergoeding wegens het nietnakomen van het contract kan men dus in Engeland geen schadevergoeding bekomen. Men kan echter een interest verkrijgen voor aile
bedragen die bij de aanvang van het proces nog niet betaald zijn(132).
De interesten verschillen van munt tot munt; de rechter moet de
interest toepassen die geldt voor de munt waarin zijn uitspraak
uitgedrukt is(133).
Besluit
24. In de meeste Ianden kan de rechter een in vreemde munt uitgedrukte uitspraak doen. Dit is het geval in Belgie en Engeland. In de
praktijk wordt in Engeland het desbetreffende vonnis of arrest
rechtstreeks in vreemde munt uitgedrukt, bv. het betalen van X
bedrag in DM. In Belgie, zoals in Frankrijk wordt er vaak (maar niet
altijd) in de nationale munt uitspraak gedaan; het uitgesproken
bedrag moet echter, in dat geval, het equivalent zijn van de in

(128) De bijzondere schade is dus ,foreseeable in the particular circumstances of the case
because of special matters known to both parties at the time of making the contract"; [1854]
9 Exch. 341.
(129) Zie Aruna Mills Ltd. v. Dhanrajmal Gobindram, [1968] 1 Q.B. 655.
(130) The Lips [1987] 2 Lloyd's Rep. 310 (H.L.); zie ook NIYONZIMA, onder noot 126, 285.
(131) , There is no such thing as a cause of action in damages for late payment of damages";
[1987] 2 Lloyd's Rep. 310, 316 door Lord BRANDON.
(132) Zie Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act 1934, section 3 (1) en de Supreme Court
Act 1981, section 35 A (Administration of Justice Act 1982, section 15 (1), schedule 1);
Wadsworth v. Lydall [1981]1 W.L.R. 598; The La Pintado [1985] A.C. 104; Me Gregor on
Damages, 15de ed., London, Sweet & Maxwell, 1988, § 573.
(133) Zie MoORE & BEVINS, ,Foreign currency judgments", International Financial Law
Review, 1985, 41.

31

vreemde munt verschuldigde som volgens de koers van de dag der
betaling.
De omzetting volgens de koers van de dag der betaling is de meest
verspreide oplossing telkens er moet worden omgezet. Dit beginsel
vindt men terug zowel in Belgie als in Engeland en Frankrijk, evenals
in talrijke andere landen. In sommige landen wordt echter de koers
van de vervaldag (bv. Zwitserland en Italie) of de koers van de dag
van de rechterlijke uitspraak (bv. de Verenigde Staten van Amerika)
toegepast. Volgens het recht van alle landen mogen de contractanten,
als zij dat wensen, een andere koers in het contract vastleggen die
afwijkt van de wettelijke koers.
De na de vervaldag door de schuldeiser opgelopen wisselschade
wordt door de schuldenaar die in gebreke .is betaald. Dit beginsel
wordt in Belgie, Engeland en talrijke andere landen erkend.
Tenslotte is een raadgeving op zijn plaats aan de redacteurs van
internationale overeenkomsten. Het is mogelijk de meeste problemen
die zich voordoen in verband met vorderingen in vreemde munten
contractueel te voorkomen. Zo kunnen bijvoorbeeld de contracterende partijen op voorhand een koers vastleggen voor de omzetting
van het in vreemde munt verschuldigde bedrag in de plaatselijke
munt of het recht van omzetting van de schuldenaar uitsluiten. Dit
is de belangrijkste les die gepuurd kan worden uit heel dit technische
betoog.
;
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RESUME
LES CREANCES EXPRIMEES EN MONNAIE ETRANO:ERE.
EXAMEN DE DROIT COMPARE, EN PARTICULIER EN DROIT ANGLAIS ET BELGE
DES CONTRATS

Le present article traite de trois problemes: les jugements exprimes dans une
monnaie etrangere, la conversion en monnaie locale d'une dette exprimee en
monnaie etrangere et l'indemnisation d'une perte de change.
Le dispositif d'un jugement peut-il se referer a une inonnaie etrangere? La reponse
a cette question differe selon le pays.
En Belgique, I' article 3 de la loi du 30 decembre 1885 stipule que tousles actes publics
et administratifs doivent etre exprimes en «francs». Selon la jurisprudence et la
doctrine, cette disposition constitue un simple conseil sans caractere obligatoire pour
le juge. Cette conception s'est trouvee confirmee par la Cour de Cassation beige.
En Angleterre, les juges devaient precedemment, en vertu d'une regie introduite en
1605, exprimer leurs jugements en livre sterling. 11 s'agissait de la regie dite Sterling
Judgement rule. Cette regie a ete abolie en 1976 par I' arret Miliangos de la House
of Lords.
La conversion en monnaie locale d'une dette exprimee en une monnaie etrangere
se fait generalement sur base du cours du jour de l'echeance, du jour de la decision
judiciaire ou du jour du paiement sous I' angle du droit compare, la conversion sur
base du cours du jour du paiement est la solution la plus repandue. On la retrouve
notamment en Belgique, en Angleterre, en France et en Allemagne de l'Ouest. Le
droit d'obtenir la conversion peut etre exclu par contrat.
Les pertes de change peuvent etre indemnisees, nonobstant I' existence du nominalisme monetaire. Le nominalisme ne fonctionne en effet que jusqu'a l'echeance. La
devalorisation monetaire intervenant apres 1' echeance doit etre indemnisee par le
debiteur en retard de paiement par sa propre faute. Telle est la regie notamment
en Belgique, en Angleterre, en Allemagne de l'Ouest, en Autriche, en France, en
Suisse et en Italie.

ZUSAMMENFASSUNG
FORDERUNGEN IN FREMDER WAHRUNG.
BIN RECHTSVERGLEICH INSBESONDERE ZWISCHEN DEM ENGLISCHEN UND
DEM BELGISCHEN VERTRAGSRECHT

Dieser Beitrag behandelt drei Probleme: Urteile die in fremder Wahrung ausgedriickt sind, die Umsetzung einer in fremder Wahrung ausgedriickten Forderung in
die Landeswahrung und das Entgelt fiir den Wechselschaden.
Darf die Urteilsformel an eine fremde Wahrung verweisen? Die Antwort auf diese
Frage ist von Land zu Land unterschiedlich.
In Belgien: Art. 3 des Gesetzes vom 30. Dezember 1885 verordnet, daB aile
offentlichen Akten in Francs ausgedriickt werden miissen. In der herrschenden
Rechtsprechung und Rechtslehre ist diese Verordnung jedoch ein schierer Ratschlag
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der den Richter nicht bindet. Diese Losung wurde vom belgischen Kassationsgericht
bestatigt.
In England: Die Richter muBten friiher nach einer 1605 eingefiihrten Regel ihre
Verfiigungen im britischen Pfund ausdriicken. Diese Regel wurde 1976 mit dem
Arrest Miliangos von dem House of Lords abgeschafft.
Die Umsetzung einer in fremder Wahrung ausgedriickten Forderung in die Landeswahrung erfolgt meistens nach dem Kurs des Falligkeitstages, des Tages der Urteilsverkiindigung oder des Tages der Zahlung. In rechtsvergleichender Hinsicht ist die
Umsetzung nach dem Wechselkurs am Tag der Zahlung die weitverbreiteste Losung.
Die gilt u.a. in Belgien, England, Frankreich und in der BRD. Das Recht auf
Umsetzung kann vertragsmaBig ausgeschlossen werden.
Der W echselschaden kann entschadigt werden, trotz der Existenz eines monetaren
Nominalismus. Der Nominalismus gilt tatsachlich nur bis zum Fiilligkeitstag einschlieBlich. Der monetare Wertverlust der sich nach dem Falligkeitstag ergibt, muB
von dem durch eigenes Versagen zu spat zahlenden Schuldner beglichen werden. So
ist die Regel u.a. in Belgien, England, in der BRD, 6sterreich, Frankreich, in der
Schweiz und in ltalien.

SUMMARY
CLAIMS INSTITUTED IN FOREIGN CURRENCY.

A COMPARATIVE VIEW (IN PARTICULAR TAKING INTO ACCOUNT
THE ENGLISH AND BELGIAN LAW OF CONTRACTS)

This contribution tackles three problems: (a) court decisions expressed in foreign
currencies, (b) the conversion of a debt, expressed in a foreign currency, into local
currency, and (c) compensation arising out of damage resulting from exchange
transactions.
Is it permissible for a decision to make reference to a foreign currency? The answer
to this question varies from country to country.
In Belgium. Article 3 of the Law of 30/12/1885 provides that all public and
administrative instruments must be expressed in "Francs". However, the prevailing
case law, as well as current leading commentators, hold that the effect of this
provision is purely advisory and imposes no obligation on the courts. This view was
confirmed by the Belgian Cour de Cassation.
In England, the old rule, introduced in 1605, required the courts to express their
decisions in Pounds Sterling. This was the so-called Sterling Judgement Rule. This
provision was abolished in 1976 as a result of the Miliangos decision of the House

of Lords.
The conversion of debts expressed in foreign currency into local currency is normally
effected in accordance with the exchange rates which apply on either the due date,
the date of the court decision or the date of payment. The solution most commonly
adopted is the conversion according to the exchange rate applying on the date of
payment. This method is also used in, inter alia, Belgium, England, France and West
Germany. The right of conversion may be excluded by a clause in the contract.
Compensation for foreign exchange losses is possible, in spite of the existence of
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monetary nominalism. Nominalism only applies up to and including the due date
of payment. Any reduction in monetary value which occurs after the due date of
payment must be compensated by the debtor through whose fault payment had
become overdue. This is the rule in, inter alia, Belgium, England, West Germany,
Austria, France, Switzerland and Italy.

RESUMEN
0BLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA:
DERECHO COMPARADO, EN PARTICULAR EN EL DERECHO DE
CONTRATOS INGLES Y BELGA

Esta contribucion trata tres problemas: sentencias expresadas en una moneda
extranjera, la conversion de una deuda expresada en moneda extranjera ala moneda
local y la indemnizacion de la perdida sufrida por el cambio exterior.
i,La parte dispositiva de una sentencia puede referirse a una moneda extranjera?
La respuesta a esta pregunta varia segun los paises.
En Belgica, el articulo 3 de la ley del 30 de diciembre de 1885 prescribe que todos
los actos publicos y administrativos tienen que estar expresados en «francos». Pero
segun la jurisprudencia y la doctrina vigentes, esta prescripcion es un mero consejo,
sin que sea obligativa para el juez. Esta solucion fue confirmada por el tribunal
supremo helga.
En lnglaterra, los jueces tuvieron que expresar sus decisiones en Iibras esterlinas,
segun una norma introducida en 1605, la Hamada Sterling Judgement rule, que fue
anulada en 1976 por la sentencia Miliangos de la Camara de los Lares.
La conversion de la deuda expresada en moneda extranjera a la moneda local se
efectua generalmente segun el cambio de la fecha de vencimiento, del dia del fallo
del juez o del dia del pago. La conversion segun la tasa de cambio del dia del pago
es, en derecho comparado, la solucion mas frecuente. Se encuentra esta solucion
entre otros en Belgica, lnglaterra, Francia, y Alemania Occidental. El derecho de
conversion puede ser excluido por contrato.
La perdida sufrida por el cambio exterior puede ser objeto de indemnizacion, a pesar
de la existencia de la suma nominal. Efectivamente, la suma nominal solo produce
efecto hasta la fecha de vencimiento inclusive. La devaluacion de la moneda que
se produce despues de la fecha de vencimiento, tiene que ser compensada por el
deudor que paga con retraso por culpa propia. Esta es la regia entre otros en Belgica,
lnglaterra, Alemania Occidental, Austria, Francia, Suiza e Italia.
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