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INLEIDING

Welke rol spelen rechtsvergelijkende argumenten in de rechtspraak? Onlangs
heb ik deze vraag besproken aan de hand van de jurisprudentie inzake het
Burgerlijk Wetboek van 1838.1 Ik kon in deze bijdrage kort melding maken van
het gebruik van rechtsvergelijkende argumenten in twee qua rechtsstelsel met
het onze verwante landen: de Duitse Bondsrepubliek en Zwitserland. In dit
opstel wil ik de ontwikkelingen in genoemde landen en met name die in
Zwitserland aan een nadere analyse onderwerpen. Daartoe heb ik voor wat
Zwitserland betreft de laatste twintig jaargangen van de Entscheidungen des
Bundesgerichts doorgenomen. Ik heb mij daarbij beperkt tot deel II, de
privaatrechtelijke arresten.2 Hierbij heb ik voorts enige publikaties in de
Zwitserse juridische vakpers betrokken.3 In de Bondsrepubliek was een
dergelijke arbeid niet nodig: Drobnig heeft deze reeds uitgevoerd.4

In mijn bijdrage over het BW van 1838 constateerde ik dat de Nederlandse
rechter, de Hoge Raad voorop, gerust wat meer of althans meer expliciet aan
rechtsvergelijking zou mogen doen. De vraag rijst of de Duitse dan wel de
Zwiterse rechter hierbij de weg kan wijzen. In deze bijdrage wil ik die vraag
aan de orde stellen.

Achtereenvolgens zal ik aandacht besteden aan de situatie in de Bondsrepu-
bliek (nr. 1) en in Zwitserland (nr. 2). In een afsluitende paragraaf zal ik enige
konklusies formuleren (nr. 4).

Met dank aan A.E. von Overbeck (Institut suisse de droit compare).
** Hoogleraar burgerlijk recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

1 Zie mijn bijdrage "Het Burgerlijk Wetboek in rechtsvergelijkend perspectier, in: Recht vooruit/Opstel-

len verzameld ter gelegenheid van 150 jaar BW, Deventer 1988, pp. 59-71.

2 Niet alle privaatrechtelijke arresten worden gepubliceerd in de Amtliche Sammlung der Entscheidungen

des schweizerischen Bundesgerichts, BGE/Recueil officiel des arras du Tribunal federal Suisse, ATF.
Sommige arresten worden wel in andere rechtspraakverzamelingen opgenomen. Bovendien dient men te

bedenken dat ook de andere delen van de BGWATF wel privaatrechtelijk georienteerde arresten
bevatten. In het navolgende citeer ik de Duitstalige arresten met een verwijzing naar BGE, de
Franstalige met een verwijzing naar ATF en de Italiaanstalige met een verwijzing naar RU, waarmee
steeds dezelfde periodiek wordt bedoeld.

3 Klein, L'application de la méthode comparative dans la jurisprudence du Tribunal federal Suisse en
matiare de droit prive, Rev. int. Dr. comp. 1959, pp. 321-333. Na voltooiing van het concept voor deze
bijdrage ontving ik van A.E. von Overbeck de tekst van zijn niet gepubliceerde Brusselse voordracht
getiteld "La jurisprudence du Tribunal Federal Suisse et le droit compar6"(1983).

4 U. Drobnig, Rechtsvergleichung in der deutschen Rechtsprechung, RabelsZ. 1986, pp. 610-630.
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1 DE DUITSE BONDSREPUBLIEK

Duitsland leverde het eenvoudigste vergelijkingsobjekt op. In de eerste plaats
wordt hier in de rechtspraak niet veel aan rechtsvergelijking gedaan. Belang-
rijker is dat het onderzoek van Drobnig reeds een schat aan gegevens bevat.
Drobnig begint zijn analyse met de constatering dat rechtsvergelijking in dit
verband in ruime zin client te worden verstaan. Indien men onder rechtsver-
gelijking uitsluitend begrijpt de beschrijving van twee rechtsstelsels gevolgd
door een analyse van de voor- en nadelen van beide stelsels, is sprake van een
enge omschrijving die veel activiteiten van rechtsvergelijkers buiten beschou-
wing laat.5 Rechtsvergelijking in deze zin zal men zelden in een rechterlijke
uitspraak aantreffen - alleen de Zwitserse rechtspraak bevat enkele voorbeelden
van deze zuivere rechtsvergelijking.

Drobnig baseert zijn analyse op ca. veertig arresten van het Bundesgerichts-
hof gewezen in de periode 1950-1980. Ook de arresten van het Bundesvetfas-
sungsgericht en van de overige federale hoogste rechters zijn in zijn analyse
betrokken. Van het Bundesvetfassungsgericht heeft hij in de genoemde periode
twintig arresten weten op te sporen; bij de andere colleges is dat aantal
"verschwindend gering".6

De schrijver maakt een onderscheid al naar gelang rechtsvergelijking
"verplicht" is voorgeschreven dan wel "vrijwillig" geschiedt.7 Tot de eerste
categorie rekent hij regels van het volkenrecht en van internationaal privaat-
recht. De Duitse rechter is gehouden deze bepalingen bij zijn overwegingen te
betrekken.

Interessanter is de categorie "vrijwillig" toegepaste rechtsvergelijking. Deze
kan worden onderscheiden in twee deelcategorieen: internationale situaties en
nationale situaties. Bij de internationale situaties zijn het vooral de eenvormige
verdragen die de Duitse rechter tot rechtsvergelijking noden. Dat geschiedt
overigens in niet meer dan gemiddeld 10% van alle gepubliceerde uitspraken van
Bundesgerichtshof en Oberlandesgerichte. Daarbij bestaan onderling grote
verschillen: indien het eenvormig recht in de Duitse wetgeving is geintegreerd,
blijkt de rechter slechts zelden naar de interpretatie in andere landen te kijken.
Is daarentegen de eenvormige bepaling als zodanig herkenbaar en dat is

tegenwoordig steeds vaker het geval8 - dan zal de rechter eerder geneigd zijn
de toepassing elders in de beschouwing te betrekken.

Ook bij herkenbare internationale regelingen kan de Duitse rechtspraak
evenwel geen verwijt van overdreven internationalisme worden gemaakt. Zo
concludeert Haak uit zijn analyse van de Duitse rechtspraak - en literatuur-
inzake de afbakeningsproblematiek tussen expeditie en vervoer met het oog op
de toepasselijkheid van de Convention relative au contrat de transport
international de marchandises par route (CMR) "dat de rechtsstrijd zich tot
dusverre bijkans geheel in nationale sfeer heeft voltrokken".9

5 Drobnig, op.cit., p. 610.

6 Drobnig, op.cit., p. 612.

7 Drobnig, op.cit., p. 612.

8 Zie de bijdrage van B W M Trompenaars aan deze bundel.

9 K.F. Haak, De aansprakelijkheid van de vervoerder ingevolge de CMR, diss. Utrecht, 's-Gravenhage

1984, p. 80.
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Andere terreinen met een internationaal gezicht die rechtsvergelijking opleveren
zijn volgens Drobnig voorschriften die uit andere landen zijn gerecipieerd - met
name Zwitserland heeft enkele malen als toeleverancier van Duits recht
gefungeerd -, het zeerecht, ipr-regels die niet reeds verplichten tot rechtsver-
gelijking en asylrecht.1°

Bijzonder gering is Drobnigs oogst aan rechtsvergelijkende arresten op
terreinen zonder aanknopingspunten met het buitenland. Hij vermeldt drie
arresten waarin de toekenning van smartegeld ondanks paragraaf 253 BGB wordt
gemotiveerd met verwijzing naar vreemd recht. Voorts kan een arrest over
"wrongful life" worden gesignaleerd, dat sterk geinspireerd is door Engels en
Amerikaans recht.11 En daarmee hebben we het, afgezien van enige arresten
van het Bundesverfassungsgericht met een privaatrechtelijk tintje, wel gehad.

2 ZWITSERLAND

Het Zwitserse recht geeft een heel ander beeld te zien dan het Duitse. Iedere
jaargang van de Entscheidungen des schweizerischen Bundesgerichts bevat wel
enkele arresten met een rechtsvergelijkend accent. Misschien is rechtsvergelij-
king wat veel gezegd, als het alleen gaat om de uitleg van een bepaling in het
Obligationenrecht of het Zivilgesetzbuch aan de hand van de Duitse, Franse en
Italiaanse tekst.12 Hetzelfde geldt als enkel naar buitenlandse woordenboeken13
of naar niet-juridische bronnen14 wordt verwezen.

Van rechtsvergelijking kan al evenmin worden gesproken indien krachtens
regels van internationaal privaatrecht vreemd recht moet worden toegepast. Het
Bundesgericht heeft in het algemeen niet de taak om toe te zien op de juiste
toepassing van buitenlands recht,15 maar er zijn uitzonderingen. Eén daarvan is
artikel 7h van de wet van 25 juni 1891 betreffend "die zivilrechtlichen Verhält-
nisse der Niedergelassenen und Aufenthalter". In een arrest uit 197716 ging het
om de toepassing van Nederlands recht, voor de kennis waarvan de Zwitserse

10 Drobnig, op.cit., pp. 614-621.

11 BGH 18 januari 1983, BGHZ 86, 240, NJW 1983, 1371.

12 II. Zivilabteilung 14 maart 1968, BGE 94 II 17 inzake Peter Bregenzer/Florian Bregenzer, II. Zivilab-
teilung 5 februari 1969, BGE 95 II 7 inzake Frima Verwaltungsanstalt/Virginia Leeds-Jantzen; I.
Zivilabteilung 8 mei 1969, BGE 95 II 143 inzake Hentke/A. Kuster & Co; II. Zivilabteilung 30 december

1969, BGE 95 II 379 inzake Putzi/Wilhelm & Mathis; He Cour civile 4 december 1969, ATF 95 II 591;

lre Cour civile 2 mei 1986, BGE 112 II 51, 53.

13 I. Zivilabteilung 3 november 1970, BGE 96 II 243 inzake Hohl/Seetaler Obstverwaltung Jean Busslinger,

I. Zivilabteilung 10 februari 1971, BGE 97 II 85 inzake Stamm/Sigerist; I. Zivilabteilung 1 februari
1972, BGE 98 II 17 inzake Standard Commerz Bank/The Standard Bank; Ire Cour civile 2 december
1980, BGE 106 II 352 inzake La Nationale/Staat (verwijzing naar Brockhaus, Langenscheidt, Littrd,

Meyer en Robert).
14 Medische literatuur: II. Zivilabteilung 11 november 1971, BGE 97 II 297 inzake Vissers/Bdnninger.

15 Ire Cour civile 1 oktober 1968, ATF 94 II 355 inzake Stipa/Dixi SA; II. Zivilabteilung 29 januari 1970,

BGE 96 II 79 inzake Harrison/Schweizerische Kreditanstalt. Zie hieromtrent W. Stauffer, Die Uberprii-

fung ausländischen Rechts durch das Bundesgericht im Berufungsverfahren, Zeitschrift far Schweize-

risches Recht 1976, p. 491.

16 II. Zivilabteilung 17 maart 1977, BGE 103 II nr 2.
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rechter dankbaar gebruik maakte van een bijdrage van Kokkini-Iatridou en
Verheul over internationaal executierecht.17 Dat juist deze bijdrage wordt
geciteerd is ongetwijfeld mede te danken aan het feit dat deze in de Franse
taal is gesteld.

Voor de vaststelling van (Zwitserse) regels van internationaal privaatrecht
wordt eveneens regelmatig een beroep op vreemd (internationaal privaat)recht
gedaan.18 Juist het internationaal privaatrecht leent zich immers voor rechts-
vorming door de rechter, aldus het Bundesgericht:19

"Si le juge ne peut pas se fonder sur des considerations relatives au droit desirable, ii doit neanmoins
s'efforcer d'appliquer la loi d'une maniere aussi conforme que possible a la situation et a la mentalité
actuelles. A cet effet, il sera souvent conduit a abandonner une interpretation traditionnelle, qui se
justifiait sans doute lorsque la loi a ete elaboree, mais qui n'est plus soutenable en raison du
changement des circonstances ou meme de revolution des idées (...). Valables en droit civil, ces
considerations le sont plus encore en droit international prive, qui est essentiellement de source
jurisprudentielle, meme s'il existe en la matiere une loi generale (...y.20

Evenals in de Bondsrepubliek wordt eenvormig recht in Zwitserland regelmatig
met gebruikmaking van buitenlandse bronnen geinterpreteerd. Dat geldt voor de
industridle eigendom,21 luchtvaartrecht22 en wissel- en chequerecht.23 De
achterliggende gedachte is hierbij de volgende:

"Bei der Ermittlung des Rechtssinns der Norm sind sodann Gegenstand und Zweck des Vertrages zu
beriicksichtigen, die sich vorab aus dessen Entstehungsgeschichte ergeben kUnnen; liegt der Vertrags-

zweck u.a. darin, eine internationale Rechtsvereinheitlichung zu bewirken, wie dies auf Art. 25
Warschauer Abkommen ausgesprochen zutrifft (Giemulla/Lau/Molls/Schmid, Kommentar zum War-
schauer Abkommen, N 12 zu Art. 25), erlangen auch ausländische Urteile und internationale Bemii-
hungen, diese Einheit herbeizuführen, besondere Bedeutung (vgl. dazu etwa BGE 107 II 63 E. 3) 24

Een toepassing, eveneens op het gebied van het luchtrecht, is te vinden in een
arrest uit 1982:

17 D. Kokkini-Iatridou, J.P. Verheul, Les effets des jugements et sentences etrangers aux Pays-Bas, in:
Netherlands Reports to the VIIIth International Congress of Comparative Law Pescara 1970, Deventer
1970, pp. 129-182.

18 Zie bijv. 12 maart 1970, ATF 96 II 4 inzake Pattavina/Novak (waarin ook Nederlands ipr-uitspraken de

revue passeren); Ire Cour civile 1 juli 1974, ATF 100 II 200 inzake Banque Commerciale arabe
SA/Republique algérienne democratique et populaire; I. Zivilabteilung 30 maart 1976, BGE 102 II 143
inzake Overterra Espanola/Kalt; He Cour civile 4 mei 1976, ATF 102 II 128; Ire Cour civile 7 oktober
1982, ATF 108 II 398.

19 He Cour civile 11 juli 1968, ATF 94 II 65 inzake Cardo/Cardo.

20 Ook na de invoering van de nieuwe Zwitserse ipr-wet zal deze overweging vermoedelijk haar
betekenis behouden.

21 Ire Cour civile 9 mei 1979, BGE 105 II 135 inzake BIS/kanton Geneve.

22 I. Zivilabteilung 11 juli 1972, BGE 98 II 231 inzake Lacroix/Swissair, Ire Cour civile 10 mei 1982, BGE

108 II 233 inzake Mirzan c s/Air Glaciers; I. Zivilabteilung 29 juni 1987, BGE 113 II 359.

23 I. Zivilabteilung 17 mei 1977, BGE 103 II 145 inzake Uniconsult/Gallman & Co; II. Zivilabteilung 14
oktober 1982, BGE 108 II 319.

24 I. Zivilabteilung 29 juni 1987, BGE 113 II 359.
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"Cette opinion est partagee par la doctrine largement dominante, et par les tribunaux de la plupart
des pays signataires (...), a l'exception de quelques tribunaux amdricains et de la Cour de cassation
francaise".25

Even eerder in dit arrest lijkt het college wat minder overtuigd van een
eenvormige interpretatie:

"a défaut de jurisprudence suisse sur ce point, on peut relever que plusieurs arras rendus en France,
en République fédérale d'Allemagne ou aux Etats-Unis posent clairement (...y.26

Als ondersteuning in overigens "nationale" zaken wordt rechtsvergelijking
gehanteerd in zaken op het gebied van het arbeidsrecht,27 architectenrecht,'
auteursrecht,29 cessie,3° erfrecht,31 huurrecht,32 kartelrecht,33 kooprecht,34
medische aansprakelijkheid,35 merkenrecht,36 octrooirecht,37 oneerlijke
mededinging,38 onroerend goed-recht,39 personen- en familierecht,40 proces-
recht,41 schatvinding,42 schenkingsrecht,43 smartegeld,44 vennootschapsrecht,45-

25 Ire Cour civile 10 mei 1982, ATF 108 II 233 inzake Mirzan/Air Glaciers.

26 Ibidem.
27 Ire Cour civile 13 mei 1969, 95 II 126 inzake Hoirs de Josefa Spreuer/Bdatrice Spreuer, I. Corte civile

20 januari 1987, RU 113 II 37 inzake Federazione Svizzera Lavatori Metallurgici e Orologiai/s.a. X.

28 I. Zivilabteilung 3 oktober 1972, BGE 98 II 305 inzake Sauter/Mesana AG.

29 I. Zivilabteilung 21 december 1982, BGE 108 II 475; I. Zivilabteilung 20 maart 1984, BGE 110 II 61
inzake Gemeinschaftsantenne Altdorf/SUISA.

30 I. Zivilabteilung 5 november 1969, 95 II 617 inzake Grunda AG/Immo-Primo AG.

31 II. Zivilabteilung 20 april 1972, 98 II 73 inzake Kienast/Gubler, H. Zivilabteilung 21 april 1975, BGE

101 II 25 inzake Fankhauser/Fankhauser, H. Zivilabteilung 15 juni 1978, BGE 104 II 68 inzake
Geiges/Erbengemeinschaft Ullmann; He Cour civile 16 november 1978, ATF 104 II 337.

32 I. Zivilabteilung 21 april 1987, BGE 113 II 31 inzake Rinderknecht Administrations AG/Galerie Lopes
AG.

33 I. Zivilabteilung 27 september 1977, BGE 103 II 294 inzake Verband Schweizerischer Filmgestal-
ter/Schweizerischer Filmverleihverband.

34 I. Corte civile 30 januari 1968, RU 94 II 26 inzake Cencini/Van Paassen; I. Corte civile 28 mei 1969,

95 II 119 inzake Monney/Industria meccanica fratelli Minali; I. Zivilabteilung 7 juli 1970, BGE 96 II
115 inzake Miiller/Transamet SA.

35 Ire Cour civile 13 november 1979, BGE 105 II 284; Ire Cour civile 12 januari 1982, ATF 108 II 59.

36 I. Zivilabteilung 9 januari 1968, BGE 94 II 44 inzake Andr6 van Spaendonck & Zonen NV/International

Latex Corporation; Ire Cour civile 6 mei 1969, 95 II 461 inzake FJ. Burrus & Cie/SA Laurens-Le
Khddive; I. Corte civile 13 mei 1975, RU 101 II 290 inzake Janssen Pharmaceutica SA/Istituto
Biochemico IBSA.

37 I. Zivilabteilung 26 maart 1969, 95 II 364 inzake YGNIS Kessel AG/IDAG AG.

38 I. Zivilabteilung 4 mei 1976, BGE 102 II 286 inzake MOssinger/Akademikergemeinschaft fiir Erwach-
senenfortbildung.

39 I. Zivilabteilung 11 november 1969, 95 II 523 inzake Wittwer/Erben Hollenweger.

40 II. Zivilabteilung 17 december 1970, 96 II 314; He Cour civile 2 mei 1974, ATF 100 II 261 inzake
Faivre/Faivre; Ile Cour civile 12 juni 1980, BGE 106 II 236; II. Zivilabteilung 27 april 1983, BGE 109
II 4.

41 II. Zivilabteilung 18 november 1971, BGE 97 II 371 inzake Kanton Schaffhausen/Einwohnergemeinde
Schaffhausen; I. Zivilabteilung 12 februari 1974, BGE 100 II 24 inzake Holzer/Fux.
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verbintenissenrecht,46 verenigingsrecht,47 verzekeringsrecht48 en vreemdelingen-
recht.49 Veel minder vaak ziet men een verwijzing naar buitenlands recht
gevolgd door een afwijzing van dit recht.50 Het meest aantrekkelijk is het
tegenover elkaar plaatsen van twee tegenstrijdige stelsels.51

Echt afgewezen wordt de in het vreemde rechtsstelsel aangetroffen regel niet
vaak. Het gebeurt onder andere in het arrest Leonhardt/Leonhardt.52 Kan een
erfgenaam een boedelscheiding eisen in die zin dat een tot de erfenis behorend
onroerend goed in drie etages wordt gesplitst? Het Bundesgericht bespreekt
eerst uitvoerig ca. anderhalve bladzijde - het Franse recht:

"Les tribunaux francais ont dtd saisis a plusieurs reprises de demandes tendant a user de la propridtd
par Stages comme mode de partage, lorsqu'un immeuble d'habitation dtait compris dans une succession.
Une controverse s'est dtablie dans la doctrine et la jurisprudence sur le point de savoir si les juges
avaient le pouvoir d'imposer la division des immeubles par appartements, alors que certains des
copartageants s'y opposent et concluent a la licitation 53

De Franse jurisprudentie is echter niet doorslaggevend voor de situatie in
Zwitserland:

"Cette jurisprudence française n'est toutefois pas d6terminante pour appliquer les regles du droit
suisse concernant le partage successoral. En effet, la structure juridique de la propridtd par &ages
diffare dans les deux pays. En France, la maison divisde par &ages ou par appartements ne se trouve
pas elle-mdme en Stat de copropridtd (...). Le ldgislateur suisse a rejetd la conception française de la
copropridt6 des parties et installations communes comprise pour chaque ayant droit comme une sorte
de dépendance ou d'accessoire de sa propridtd privative sur chaque Stage. (...y.54

Steun zoekt het Bundesgericht daarentegen in het Duitse recht:

42 II. Zivilabteilung 14 februari 1974, BGE 100 II 8 inzake Aargauische Hypotheken- und Handels-
bank/Schellenberg.

43 He Cour civile 20 maart 1975, ATF 101 II 59 inzake Vuignier/Voide.
44 I. Corte civile 6 juli 1982, BGE 108 II 422; I. Cour civile 11 maart 1986, BGE 112 II nr 23; I.

Zivilabteilung 22 april 1986, BGE 112 II nr 37.
45 I. Cour civile 18 november 1969, 95 II 320 inzake Banque commerciale SA/dame Palthey.
46 II. Corte civile 2 december 1982, RU 108 II 405; Ire Cour civile 1 maart 1983, ATF 109 II 20 inzake

Kobzos/Borgeaud.

47 II. Zivilabteilung 17 juni 1971, BGE 97 II 108 inzake Verband Archimedes/Hilfskasse der Studierenden
desAbend-Technikums Zurich.

48 II. Zivilabteilung 11 februari 1971, 97 II 72 inzake Helvetia-Unfall/Miele; Ile Cour civile 14 november
1974, ATF 100 II 403 inzake Jeanmonod/Helvetia-accidents; I. Zivilabteilung 31 maart 1978, BGE 104 II
44 inzake Contacta AG fiir Offentlichkeitsarbeit/Schweiz, Unfall-Versicherungs-Gesellschaft.

49 . Zivilabteilung 22 februari 1979, BGE 105 II 1.

50 Zie II. Cour civile 16 november 1978, BGE 104 II nr 58.
51 II. Cour civile 30 juni 1977, BGE 103 II nr 35 inzake Gaudard/Nieuw Rotterdam.

52 Ile Cour civile 5 december 1968, ATF 94 II 231.

53 ATF 94 II 231, 234.

54 ATF 94 II 231, 235-236.

(.)

1

-
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"Du reste, la meme solution a 6t6 adopt& en droit allemand, lequel fonde 6galement la propriét6 par
appartements sur la copropriété, mais admet une propriét6 exclusive du propri6taire d'dtage combinée
avec la copropri6t6 de l'immeuble

In een arrest uit 1975 wordt het Zwitserse bezwaar-stelsel inzake orgaantrans-
plantaties afgezet tegen het toenmalige toestemmingsstelsel van de Duitse
Bondsrepubliek en Frankrijk:

"Der Grundsatz des Giiter- oder InteressenabwAgung findet auch im vorliegenden Fall Anwendung. (...)

In dieser Hinsicht unterscheidet sich die Rechtslage in der Schweiz von jener in andern Landern, z.B.
in Deutschland

Als laatste voorbeeld noem ik een arrest van 1978, waarin het Bundesgericht de
stelling van een Zwitsers auteur dat een erfrechtelijke bepaling client te worden
geinterpreteerd in het licht van paragraaf 2166 BGB verwerpt. Indien het niet
een Zwitsers auteur was geweest die de aandacht had gevraagd voor het Duitse
recht, zou dit vermoedelijk niet in de overwegingen van het Bundesgericht zijn
betrokken.

Een afweging van twee stelsels vindt plaats in het reeds aangehaalde arrest
Gaudard/Nieuw Rotterdam, waarin Duits en Frans recht tegenover elkaar worden
geplaatst: conform het Duitse recht, maar in afwijking van het Franse recht,
heeft wanbetaling van de premie niet alleen schorsing van de verzekeringsdek-
king voor het desbetreffende jaar maar ook voor volgende jaren tot gevolg.57
Hetzelfde geschiedt in een arrest inzake de geldigheid van een holografisch
testament, waarin onderdelen niet eigenhandig door de erflater zijn geschreven.
Enke le citaten maken dit duidelijk:

"Nach einer namentlich in Frankreich und Italien vertretenen Auffassung ist das Testament in einem
solchen Fall ungultig, selbst wenn der Dritte nur ein einziges Wort oder wenige WOrter geschrieben
hat (...).

Eine mildere Auffassung betrachtet die Verfiigung im Falle, dass einzelne Stellen mit Wissen und
Willen des Erblassers von einem Dritten geschrieben wurden, nur dann als ungilltig, wenn es sich
dabei urn wesentliche Bestandteile der Verfiigung handelt oder wenn das vom Erblasser Geschriebene

fiir sich allein "keinen klaren Sinn und Zusammenhang" gibt oder anzunehmen ist, der Erblasser hätte
die von ihm selbst niedergeschriebenen Anordnungen ohne das von fremder Hand Eingefilgte nicht
getroffen (...).
Die deutsche Lehre und Rechtsprechung, auf welche die eben genannte Kommentatoren sich berufen,

beurteilt (...).

Für das österreichische Recht nimmt Kiang (...) an, (...).

Der Auffassung, dass mit Zustimmung des Erblassers erfolgte Einfiigungen von fremder Hand nicht
notwendigerweise die ganze Verfiigung ungiiltig machen, werden im iibrigen auch in Frankreich und

Italien ZugestAndnisse gemacht (.) 58

55 ATF 94 II 231, 238.

56 II. Zivilabteilung 3 juli 1975, BGE 101 II 177 inzake Gautschi/kanton Zurich.

57 He Cour civile 30 juni 1977, ATF 103 II 204 inzake Gaudard/Nieuw Rotterdam.

58 II. Zivilabteilung 20 april 1972, BGE 98 II 73, 81-82 inzake Kienast/Gubler.

(..) " .55

(...)".56
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Niet altijd is een verwijzing naar buitenlands recht een rechtsvergelijkende
exercitie; er kan ook sprake zijn van een verwijzing uit rechtshistorische
overwegingen.59

Soms lijkt rechtsvergelijking zo vanzelfsprekend dat een verwijzing naar
Zwitserse doctrine mede een of meer verwijzingen naar Duitse, Franse of
Oostenrijkse publicaties bevat, zonder dat deze als zodanig worden aangeduid.6°

Volledigheidshalve vermeld ik dat het Bundesgericht ook wel eens het
buitenland te hulp roept om de eigen fantisie aan te vullen. Zo verwijst een
arrest van 1977 naar een Franse casus inzake de eigendom van de lucht (in
verband met laag overvliegende vliegtuigen), dat wordt aangedragen door een
Zwitsers schrijver.61

Ook kan het geschieden dat buitenlandse rechtspraak wordt vermeld omdat de
rechtsstrijd tussen partijen zich in meer dan 66n land afspeelt. Een voorbeeld is
een arrest inzake merkenrecht. Voor de vraag of het merk "Less" kan worden
ingeschreven wordt aandacht geschonken - zij het niet meer dan dat - aan de
Australische rechtspraak over dezelfde kwestie.62

Naar welke landen verwijst het Bundesgericht? Het zal niet verbazen dat dat
vooral Duitsland en Frankrijk zijn. In de door mij onderzochte periode wordt
Duits recht (51%) ongeveer tweemaal zoveel geciteerd als Frans recht (25%). De
derde belangrijke taalgroep in Zwitserland, het Italiaans, is met 8% wat minder
bedeeld dan de twee groten. Vrij matig is het gesteld met de Zwitserse
belangstelling voor Oostenrijk - in 6% kwam ik een verwijzing naar Oostenrijks
recht tegen (ik heb echter bij Duits klinkende literatuur meestal aangenomen
dat deze uit Duitsland afkomstig was). Dat is evenveel als de verwijzingen naar
Amerikaans, Belgisch en Nederlands recht (ieder 2%) bij elkaar. Daarnaast trof
ik verwijzingen naar het recht van de DDR, Liechtenstein en het Verenigd
Koninkrijk (ieder 1%) aan. Verwijzingen naar het buitenland in het algemeen63
treft men daarentegen weer wat vaker aan.

Ongetwijfeld speelt bij de keuze van het te vergelijken stelsel de taal een
belangrijke rol. Niet in die zin dat in bijvoorbeeld Italiaanstalige arresten van
het Bundesgericht meer verwijzingen naar Italiaans recht zouden voorkomen en
in Franstalige naar Frans recht, enz. Dit is niet het geval. Wel speelt de taal in
die zin een rol dat het feit dat driekwart van de Zwitserse bevolking en
driekwart van de rechters Duitstalig zijn, ongetwijfeld mede debet is aan het

59 II. Zivilabteilung 25 september 1970, BGE 96 II 369 inzake X/Vormundschaftsbehörde.

60 I. Zivilabteilung 9 januari 1968, BGE 94 II 44 inzake Andre van Spaendonck & Zonen NV/International

Latex Corporation; I. Zivilabteilung 11 november 1969, 95 II 523 inzake Wittwer/Erben Hollenweger.II.

Zivilabteilung 11 februari 1971, 97 II 72 inzake Helvetia-Unfall/Miele; II. Zivilabteilung 17 juni 1971,

BGE 97 II 108 inzake Verband Archimedes/Hilfskasse der Studierenden desAbend-Technikums Zurich;

II. Zivilabteilung 18 november 1971, BGE 97 II 371 inzake Kanton Schaffhausen/Einwohnergemeinde

Schaffhausen; I. Zivilabteilung 12 februari 1974, 100 II 24 inzake Holzer/Fwq Ire Cour civile 12
januari 1982, ATF 108 II 59.

61 II. Zivilabteilung 13 mei 1977, BGE 103 II 96.

62 I. Zivilabteilung 26 augustus 1982, BGE 108 II nr 46 inzake Miiller/Abott.

63 Bijv. I. Zivilabteilung 27 september 1977, BGE 103 II 294 inzake Verband Schweizerischer Filmgestal-

ter/Schweizerischer Filmverleihverband: verwijzing naar kollektief aktierecht "dass im Ausland sehr
verbreitet ist".



Privaatrechtekke rechtsvergelijking in de Duitse en Zwitserse rechtspraak 299

Duitse overwicht.64 Voorts in die im dat indien bijvoorbeeld Nederlands recht
aan de orde is, alleen verwezen wordt naar bronnen in een taal die voor de
Zwitserse jurist toegankelijk is.65

Zoals uit het voorgaande duidelijk zal zijn geworden, heeft Zwitserland,
althans op het niveau van het Bundesgericht, een lange rechtsvergelijkende
traditie. Dat is niet altijd zo geweest. Artikel 3 van de Code civil van het
kanton Vaud van 1815 bepaalde nog:

"II est defendu aux juges de citer, comme motif de leur jugement, une loi ou une autorité etranere,
pour expliquer le present code, ou pour y suppléer".66

Soortgelijke bepalingen treft men in de toenmalige wetgeving van andere
kantons aan.67 Een omslag in het denken is teweeggebracht door Huber, de
beroemde ontwerper van Obligationenrecht en Zivilgesetzbuch. Artikel 1 lid 2
ZGB wordt thans algemeen beschouwd als grondslag voor de rechtsvorming door
de Zwitserse rechter en daarmee tevens als legitimatie van het bezigen van een
rechtsvergelijkende methode bij het vullen van leemten in het recht.68 Hoezeer
de voorliefde van Huber voor rechtsvergelijking als bekend mag worden
verondersteld, blijkt uit een arrest uit 1970 inzake Heider/Katharina und Rosalie
Schweizer-Stiftung.69 Het gaat hier om de vraag of een stichting rechtsgeldig
in het leven kon worden geroepen bij "Erbvertrag". De gedachte dat het ZGB
wellicht abusievelijk niet het Duitse BGB heeft gevolgd, verwerpt het Bundes-
gericht in de navolgende bewoordingen:

"Eugen Huber, der die Rechtsvergleichung als unentbehrliches Element der Arbeit des Gesetzgebers
betrachtete (...), kannte zweifellos die Bestimmung von Par. 83 des deutschen BUrgerlichen Gesetz-
buchs vom 18. August 1896. (...). Wenn in den Entwurfen und im ZGB selbst gleichwohl nach dem
Vorbild der die Frage behandelnden kantonalen Rechte eine letztwillige Verftigung verlangt wird, lAsst

sich das also nicht auf ein Versehen, sondern nur auf eine bewusste Wahl zuriickführen".70

Een enkele maal heeft de Zwitserse wetgever deze nadere rechtsvergelijkende
invulling van artikel 1 ZGB zelf gekonkretiseerd. Artikel 7 van de Loi fédérale
sur la navigation maritime sous pavilion suisse van 23 september 1953 bepaalt
dat "lorsque la legislation fédérale et les conventions internationales ne

64 Von Overbeck (supra noot 4) betreurt dit: "On regrettera neanmoins que le Tribunal federal ne
s'inspire pas davantage de la doctrine et de la jurisprudence francaises et italiennes et a peine de
celles de pays plus éloignes, parmi lesquels on pensera surtout a la Belgique, aux Pays-Bas et au
Royaume-Uni. Les solutions des pays scandinaves et des pays de l'Est, intéressantes a plusieurs
égards, mériteraient aussi d'etre plusfrequemment consultees".

65 Ik trof verwijzingen aan naar buitenlandstalige publikaties van Goedhuis (luchtrecht), Kokkini-Iatridou

en Verheul (executie van buitenlandse vonnissen) en Spoor en Verkade (kabel-TV).

66 Geciteerd door B. Grossfeld, Macht und Ohnmacht der Rechtsvergleichung, Tubingen 1984, p. 19, noot

19.

67 Grossfeld 1984, p. 19 geeft nog het voorbeeld van art. 14 van het Allgemeines Gesetzbuch van het
kanton Aargau van 1847/56.

68 Grossfeld 1984, p. 34, met verwijzingen.

69 II. Zivilabteilung 9 juli 1970, BGE 96 II 273.

70 BGE 96 II 273, 291.
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contiennent pas de regles, le juge devra decider selon les principes généraux du
droit maritime et, a défaut de tels principes, selon les règles qu'il établirait
comme législateur, en tenant compte des lois, de la coutume, de la doctrine et
de la jurisprudence des Etats maritimes". Von Overbeck, aan wiens niet
gepubliceerde voordracht71 ik deze verwijzing ontleen, noemt als begrijpelijke
achtergrond voor deze specifieke rechtsvergelijkende opdracht het feit dat de
Zwitsers zich in het zeerecht traditioneel weinig thuis voelen.

Aan het einde van dit overzicht van Zwitsers recht wil ik melding maken van
het feit dat ook buiten het terrein van het privaatrecht aan rechtsvergelijking
wordt gedaan. Ik heb hier geen systematisch onderzoek naar gedaan, maar
baseer mijn gegevens op de eerder aangehaalde voordracht van Von Overbeck.72
Deze bespreekt twee arresten van het Bundesgericht op het terrein van het
volkenrecht. Het eerste betreft de opvolging van staten. Zuid-Afrika vroeg aan
Zwitserland de uitlevering van een Zuidafrikaan die zich in Zwitserland aan
oplichting schuldig had gemaakt. Ter ondersteuning van zijn oordeel dat een
uitleveringsverdrag gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland nog
altijd van kracht was, wijst het Bundesgericht op een ontwerp van de Verenigde
Naties, dat inhoudt dat de handhaving van bilaterale verdragen kan blijken uit
handelingen van de verdragsstaten.73

Een grensgeschil tussen twee kantons - het betrof de kantons Valais en
Ticino die het niet eens konden worden over de grens op de top van de col du
Nufenen - geeft het Bundesgericht de gelegenheid om alle volkenrechtelijke
registers uit te trekken. Achtereenvolgens komen aan bod de arbitrale uitspraak
in de Island of Palmas zaak van 4 april 1928, de North Sea Continental Shelf
Cases, het arrest van het Internationale Hof van Justitie in de zaak van de
Tempel van Preah Vihear en - als klap op de rechtsvergelijkende vuurpijl - een
artikel over een Chinees-Indiaas grensgeschil over de waterscheiding verschenen
in het Australian Yearbook of International Law.74

Het Bundesgericht legt in dit arrest expliciet verantwoording af voor de
geraadpleegde bronnen:

"3. Bei der Beurteilung staatsrechtlicher Streitigkeiten zwischen Kantonen wendet das Bundesgericht in
erster Linie Bundesgesetzesrecht und interkantonales Konkordatsrecht an. Fehlen solche Normen,
stiitzt es seinen Entscheid auf bundesrechtliche oder interkantonale gewohnheitsrechtlicheRegeln ab.
Schliesslich bezeichnet es die Grundsiitze des Völkerrechts als subsidEr anwendbar (BGE 26 I 450;

ferner 54 I 202 E. 3; vgl. auch 96 I 648 E. 4 c; Birchmeier, a.a.O. S. 288). Nach unbestrittener
Auffassung in der schweizerischen Lehre und Rechtsprechung kommt das Völkerrecht im interkan-
tonalen Verhältnis somit zum Zug, wenn in der betreffenden Streitfrage sowohl das Bundesrecht als

auch das interkantonale Vertrags- und Gewohnheitsrecht ausgeschopft sind (Alexander Weber, Die

interkantonale Vereinbarung, eine Alternative zur Bundesgesetzgebung?, Bern 1976, S. 54 f.; Aubert,
Band II, S. 588 N. 1637). Dabei kann allerdings nicht von einer originären, sondern nur von einer
analogen Anwendung des Völkerrechts die Rede sein (vgl. Verdross/Simma, Universe Iles Völkerrecht,

71 Supra noot 4.
72 Supra noot 4.

73 21 september 1979, ATF 105 Ib 286 inzake M c Eidgenossisches Justiz- und Polizeidepartement und
Bundesanwaltschaft.

74 I. öffentlichrechtliche Abteilung 2 juli 1980, BGE 106 Ib 154 inzake kanton Valais c. kanton Ticino.
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Berlin 1976, S. 474 mit Verweisen). Lasst sich aus keiner dieser Rechtsquellen eine Regel ableiten, ist

unter Wiirdigung aller Umstände zu entscheiden (BGE 65 I 102 f. E. 2)".75

Ook op het gebied van het strafrecht vindt men in Zwitserse arresten verwij-
zingen naar vreemd recht.76 Dat geldt in het bijzonder bij de interpretatie van
internationale verdragen zoals het Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,n de verdragen inzake
internationale rechtshulp78 en uitlevering.79

CONCLUDERENDE OPMERKINGEN

Er wordt tegenwoordig hoog opgegeven van onze Hoge Raad.80 "Klein maar
fijn", schrijft Blankenburg in een vergelijking met het reusachtige Duitse
Bundesgerichtshof. Op één punt moeten de cassatie/revisiegerechten van
Nederland en Duitsland het duidelijk afleggen tegen de Zwitsers. De wisselwer-
king met doctrine en oude rechtspraak is in de Zwitserse rechtspraak markant
aanwezig, in de Bondsrepubliek en in Nederland vrijwel afwezig.

Elders heb ik al eens gepleit voor meer expliciete aandacht voor de rechts-
vergelijking in de jurisprudentie, in het bijzonder die van de Hoge Raad. Uit
het overzicht van de Zwitserse jurisprudentie blijkt welke belangrijke rol de
rechtsvergelijking daadwerkelijk speelt.

De rol van de rechtsvergelijking is in Zwitserland wisselend van aard. Meestal
wordt zij ter ondersteuning gebruikt, soms echter ook om het eigen stelsel af te
zetten tegen andere systemen.

Ik ben mij bewust van de beperkingen van mijn onderzoek. In de eerste plaats
heb ik niet onderzocht in welke gevallen rechtsvergelijkende argumenten wel
zijn aangevoerd, maar niet in de arresten van het Bundesgericht zijn beant-
woord. Voorts heb ik geen moeite gedaan om te achterhalen welke arresten
impliciet door vreemd recht zijn beinvloed. Ten slotte moet bij rechtsvergelij-
king steeds, dus ook hier, op de gevaren ervan worden gewezen. De Zwitserse
revisie is anders van aard dan de Nederlandse cassatieprocedure. Zo vindt men
rechtsvergelijkende gegevens bij ons veelal in de conclusie van procureur-
generaal of advocaat-generaal. De talenkennis zal in een meertalig land als
Zwitserland, waar iedere wet in drie talen wordt afgekondigd, groter zijn dan
bij ons. Ten slotte zal ook de Zwitserse doctrine, klein als het rechtsgebied is,
gemakkelijk aansluiting zoeken bij de drie grote buurstaten. Dit werkt op zijn
beurt weer door in de jurisprudentie van het Bundesgericht.

Dit alles neemt niet weg dat van de Zwitserse aanpak kan worden geconclu-
deerd: ter navolging!

75 Ibidem.

76 Ook hier ontleen ik mijn gegevens aan Von Overbeck (supra noot 4).

77 2 mei 1979, ATF 105 Ia 98; 3 september 1981, ATF 107 II 301.

78 20 juni 1979, ATF 105 Ib 211.

79 13 juni 1980, ATF 106 Ib 400 inzake Lorenzo Bozano c. Ministare public de la Confddération.

80 F.G. Bruinsma, Cassatierechtspraak in civiele zaken, dissertatie Utrecht 1988.


