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Op 19 februari 1988 wees het Australische High Court een in verschillende
opzichten interessant arrest: Waltons Stores (Interstate) Ltd v Maher.1 De
zaak betrof het volgende. Een bedrijf, Waltons Stores, zocht nieuwe be-
dri jfsruimte. Het trad hiertoe in onderhandeling met het echtpaar Maher.
De Mahers zouden een bestaande loods afbreken en daarvoor een nieuwe in
de plaats zetten, die dan aan Waltons Stores zou worden verhuurd. Omdat
de huur al spoedig zou moeten ingaan, braken de Mahers de loods vast af
en begonnen ze met de bouw van een nieuwe, nog voordat de onderhan-
delingen over de huur waren afgerond. Zoals in dit soort casusposities
gebruikelijk is, brak Waltons Stores vervolgens de onderhandelingen af,
daardoor de Mahers een flinke schadepost berokkenend.

De vordering van de Mahers tot schadevergoeding werd vervolgens in
alle instanties toegewezen. High Court of Australia overweegt bij monde
van Mason CJ en Wilson J:

"It seems to us, in the light of these considerations, that the appellant was under an obliga-
tion to communicate with the respondents within a reasonable time after receiving the
executed counterpart deed and certainly when it learnt on 10 December that demolition was
proceeding. It had to choose whether to complete the contract or to warn the respondents
that it had not yet decided upon the course it would take. It was not entitled simply to
retain the counterpart deed executed by the respondents and do nothing: cf Thompson, at
547; Olsson v Dyson (1969) 120 CLR 365 at 376. The appellant's inaction, in all the circum-
stances, constituted clear encouragement or inducement to the respondents to continue to
act on the basis of the assumption which they had made. It was unconscionable for it,
knowing that the respondents were exposing themselves to detriment by acting on the basis
of a false assumption, to adopt a course of inaction which encouraged them in the course
they had adopted. To express the point in the language of promissory estoppel the appellant
is estopped in all the circumstances from retreating from its implied promise to complete
the contract".2

* Hoogleraar burgerlijk recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
** Uitgewerkte tekst van een voordracht gehouden op 9 december 1988 te Leiden voor de

Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking. Het materiaal voor dese voordracht
werd versameld tijdens een studiereis door AustraliS en Nieuw Zeeland in augustus 1988.
Vanwege de beperkte toegankelijkheid van Australische en Nieuweeelandse juridische
tijdschriften en handboeken kon met nadien plaatsgevonden ontwikkelingen geen reken-
ing worden gehouden.

1 (1988) 62 Australian Law Journal Reports 110.
2 (1988) 62 Australian Law Journal Reports 110, 117.
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Deze uitspraak werpt de vraag op, wat er nog over is van het leerstuk van
de consideration. De Amerikaanse rechter Holmes heeft een eeuw geleden,
gezegd: "It would cut up the doctrine of consideration by the roots, if a
promisee could make a gratuitous promise binding by subsequently acting in
reliance on it".3

Hoe interessant ook, het is niet deze casus die ik in deze bijdrage
verder zal exploreren. De enige vraag die ik naar aanleiding van het arrest
wil stellen is of de Engelse rechter in soortgelijke zin zou hebben beslist.
Het komt mij voor dat de Engelse rechter een grotere terughoudendheid
aan de dag legt bij het terugdringen van het leerstuk van de consideration
dan zijn Australische collega. Engelse en Australische rechters oordelen
niet (langer)(steeds) in dezelfde zin. Dit doet meer in het algemeen de
vraag rijzen wat er eigen is aan het Australische, respectievelijk Nieuw-
zeelandse contractenrecht.4

Waltons Stores is niet het enige voorbeeld van een mogelijk schisma of
althans uit elkaar groeien van Australisch en Engels contractenrecht. In de
zaak Darlington Futures Ltd v Delco Australia Pty Ltd5 verwierp het
Australische Hooggerechtshof het onderscheid dat de House of Lords in
Ailsa Craig Fishing Co Ltd v Malvern Fishing Co Ltd6 maakt tussen de
uitleg van exclusion clauses en limitation clauses in overeenkomsten.
Darlington Futures wordt als voorbeeld van de toenemende verschillen
tussen beide stelsels vermeld door Sir Anthony Mason, Chief Justice van
het Australische Hooggerechtshof, in het nieuwe Journal of Contract Law.7

Een nauwkeurige bestudering van de belangrijkste handboeken over
Australisch en Engels contractenrecht !evert meer divergenties op, in het
bijzonder voor wat betreft de koop en verkoop van onroerend goed.8 Deze
divergenties leiden niet noodzakelijkerwijs tot de conclusie dat het Austra-
lisch contractenrecht thans op eigen benen staat. Voor het verkrijgen van
een eigen identiteit is nog iets meer nodig. Naar mijn mening dient daartoe
aan tenminste drie voorwaarden te zijn voldaan. In de eerste plaats moet
worden bezien of de bronnen van het contractenrecht verschillen. Ten
tweede dienen we de wijze van rechtsvinding te bestuderen. En in de
derde plaats moet sprake zijn van een eigen juridische infrastructuur. Ik
wil thans gaan bekijken of aan deze drie voorwaarden wordt voldaan.
Eenzelfde soort onderzoek zou kunnen worden ingesteld op het gebied van
de onrechtmatige daad, het goederenrecht, het familierecht, het arbeids-
recht of het procesrecht. Maar om - zoals bij rechtsvergelijking zo vaak

3 Commonwealth v Scituate Savings Bank, (1884) 137 Mass 301, 302.

4 Volledigheidshalve wijs ik er op dat de beInvloeding niet alleen vanuit Engeland ge-
schiedde; ook een omgekeerde beweging van iedeegn van Australië en Nieuw Zeeland
naar Engeland kan worden gesignaleerd sie I. Kisch, De rechtsfamilies en haar dyna-
miek. Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking nr 8 (Kluwer-
Deventer 1972), p. 16.

5 (1986) 161 CLR 500.

6 (1983) 1 All ER 101.
7 Sir Anthony Mason, Australian Contract Law, 1 Journal of Contract Law 1-7 (1988).
8 Zie K.E. Lindgren, Time in the Performance of Contracts/Especially for the Sale of

Land, Sydney 1982.
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het geval lijkt, althans bij mij toevallige redenen werd het het contrac-
tenrecht dat mijn aandacht trok.

1 DE BRONNEN VAN CONTRACTENRECHT

In de eerste plaats wil ik bezien in hoeverre de bronnen van het Austra-
lische contractenrecht verschillen van de Engelse. Dit brengt ons op de
vraag naar de wijze van rechtsvinding door de rechter alsmede op de
kwestie van de betekenis van wetgeving.

In de common law wordt anders dan een continentaal jurist wellicht
zou menen pas sinds kort ook door de rechter erkend dat rechters aan
rechtsvorming doen. Laat men hier niet te schamper over zijn, want op het
symposium ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan van de Hoge
Raad was het een raadsheer van ons hoogste rechtscollege, die ontkende
dat de Hoge Raad wel eens als 'wetgever-plaatsvervanger' zou optreden.9
In Engeland erkennen de Law Lords van het House of Lords pas sinds 1972
dat zij aan rechtsvorming doen. In dat jaar schreef Lord Rein:

"There was a time when it was thought almost indecent to suggest that judges make law-
they only declare it. Those with a taste for fairy tales seem to have thought that in some
Aladdin's cave there is hidden the common law in all its splendour and that on a judge's
appointment there descends on him knowledge of the magic words 'open sesame'. Bad deci-
sions are given when the judges muddle their password and the wrong doors open. But we
do not believe in fairy tales any more".1°

Voordien meende men dat het recht slechts werd toegepast: 'from time to
time declared in the decisions in the courts of justice'n. In deze visie
paste het ook niet onderscheid te maken tussen Engels en Australisch
recht.

Eerder dan in Engeland kwam men in de Verenigde Staten tot het
besef dat de rechter meer is dan de bouche du droit. De Amerikaanse
rechter Learned Hand schrijft in een recensie van Cardozo's The Nature
of the Judicial Process in de Harvard Law Review:

"..the whole structure of the common law is an obvious denial of this theory; it stands as a
monument slowly raised, like a coral reef, from the minute accretions of past individuals of
whom each built upon the relics which his predecessors left, and in his turn left a founda-
tion upon which his successors might work".12
Wellicht is het de verwijzing naar koraalriffen die de Australiers heeft
aangesproken, feit is dat zij ofschoon enige decennia later - de A meri-
kaanse zienswijze tot de hunne hebben gemaakt. Dit wordt ampel geillu-

9 Zie J. de Boer, De pleats van de Hoge Read in het huidige staatsbestel/Symposium 30
september 1988, NJB 1988, pp. 1580, 1584 onder punt 19.

10 Lord Reid, The Judge as Lawmaker, (1972) 12 Journal of the Society of Public Teachers
of Law 22.

11 Aldus William Blackstone in zijn Commentaries on the Laws of England, deel i, p. 66.
12 Book Review, 35 Harvard Law Review 479 (1922).

-
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streerd in een zeer interessante paper van The Honourable Mr Justice
Michael McHugh van het New South Wales Court of Appeal voor de Na-
tional Conference of Labor Lawyers te Perth in 1987.13

Nu zowel de Australische als de Engelse rechter accepteren dat de
rechter niet uitsluitend het recht toepast, is er ook ruimte ontstaan voor
divergeren van Engels en Australisch recht. Die ruimte voor divergentie is
benut. Nog in 1943 was het Australische Hooggerechtshof bereid zijn eigen
arresten te 'overrulen' teneinde een uitspraak van het House of Lords te
eerbiedigen.14 Maar in Parker v The Queen, een zaak uit 1963, overweegt
het hof in een unanieme beslissing, sprekend bij monde van Chief Justice
Dixon:

"Hitherto I have thought that we ought to follow decisions of the House of Lords, at the
expense of our own opinions in cases decided here, but having carefully studied Smith's Case
([1961] AC 290) I think we cannot adhere to that view or policy".15

En in 1978, in Viro v The Queen16, verklaarde het hooggerechtshof zich
niet langer gebonden aan uitspraken van de Privy Council.

Inmiddels had ook de Britse rechter het eigen karakter van het Au-
stralische recht erkend. In Geelong Harbour overweegt Lord Dip lock:

"If the legal process is to retain the confidence of the nation, the extent to which the High
Court exercises its undoubted power not to adhere to a previous decision of its own must be
consonant with the consensus of opinion of the public, of the elcted legislature and of the
judiciary as to the proper balance between the respective roles of the legislature and of
the judiciary as lawmakers. Even among those nations whose legal system derives from the
common law of England, this consensus may vary from country to country and from time to
time. It may be influenced by the federal or unitary nature of the constitution and whether
it is written or unwritten, by the legislative procedure in parliament, by the ease with
which parliamentary time can be found to effect amendments to the law which concern only
a small minority of citizens, by the extent to which parliament has been in the habit of
intervening to reverse judicial decisions by legislation; but most of all by the underlying
political philosophy of the particular nation as to the appropriate limits of the law-making
function of a non-elected judiciary".17

Dat is echter niet het enige wat hierover kan worden gezegd. Een belang-
rijke bron van contractenrecht is tegenwoordig te vinden in de wetgeving.
Deze wetgeving verschilt nogal van common law-land tot common law-land.
Zo heeft Engeland sinds 1977 de Unfair Contract Terms Act. Australie
bezit sedert 1980 de vergelijkbare, maar toch heel anders opgezette Con-
tracts Review Act. De vraag die een Engelse jurist nu prompt zal opwerpen

13 Michael McHugh, The Law-making Function of the Judicial Process, (1988) 62 Australian
Law Journal 15-31, 116-127. Aan deze bijdrage ontleen ik een aantal van de in dit
artikel opgenomen citaten.

14 Piro v W Foster & Co Ltd, (1943) 68 CLR 313.
15 (1963) Ill CLR 610.

16 (1978) 141 CLR 88.

17 (1974) AC 810, 820-821.
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is of wetgeving wel deel uitmaakt van het contractenrecht. Contracten-
recht is common law en wetgeving is iets heel anders, zo zou de klassieke
gedachtengang luiden. In elk geval de Australische doctrine bewijst soms
nog wel lip-service jegens dit vertrouwde idee, maar de uitvoerige be-
schouwingen in handboeken over contractenrecht inzake recente wetgeving
tonen aan dat de feiten anders liggen.

2 RECHTSVINDING

De tweede vraag die we ons dienen te stellen teneinde te kunnen beoor-
delen of het Australisch contractenrecht voldoende eigen karakteristieken
vertoont om als een zelfstandig geheel te kunnen worden beschouwd is of
de wijze van rechtsvinding eigen trekken vertoont. Dit is naar mijn oor-
deel tegenwoordig het geval, zowel naar vorm als naar inhoud.

Wat de formele kant van de zaak betreft, is er thans duidelijkheid.
Australische gerechten zijn niet meer onderworpen aan het toezicht van
het Judicial Committee van de Privy Council. Dit toezicht is al in 1968
respectievelijk 1975 afgeschaft voor zover het gaat om uitspraken van het
federale hooggerechtshof. Recentelijk is ook het appel van uitspraken van
de hoogste rechters van de Australische deelstaten op de Privy Council
afgeschaft.

Ook inhoudelijk groeien er verschillen. Traditioneel maken common law
stelsels een strict onderscheid tussen common law en statute law.18. Wet-
geving, statute law dus, wordt gezien als uitzondering op de common law.
Uitzonderingen moeten gemeenlijk restrictief worden geinterpreteerd en zo
ook wetgeving. Maar in Australia lijkt, net als eerder in de Verenigde
Staten, het oude adagium van de restrictieve uitleg van wetgeving tot het
verleden te gaan behoren. Mason en Gag ler schrijven in een opstel in de
Australische bundel 'Essays on contract'19 dat

"there are powerful reasons for thinking that the courts should, and from time to time do,
give effect to a broadly based statutory policy outside the sphere of operation of the par-
ticular statute when the raison d'etre of the policy cannot be confined rationally to the
operation of that statute"."

Een goed voorbeeld van een dergelijke welwillende benadering van hervor-
mingsgezinde wetgeving is te vinden in een "dissenting opinion" van M.
Kirby van het Court of Appeal van New South Wales:

"In his judgment, Mc Hugh JA, rightly in my opinion, describes the Contracts Review Act
1980 as "beneficial legislation" to be "interpreted liberally". (...). Where such a radical dis-
turbance of time-honoured concepts governing contractual relations between parties intrudes

18 Zie P.S. Atiyah, Common Law and Statute Law, 48 Modern Law Review 1-28 (1985).
19 P.D. Finn (red.), Essays on Contract, Sydney 1987.
20 Anthony Mason, S.J. Gageler, The Contract, in Essays on Contract, pp. 1, 27-28.



508 E.H. Hondius

upon settled law, there is a natural disinclination to apply the statute as its language would
suggest the Parliament to have envisaged. There is an equal inclination to by-pass the full
consequences of such novel provisions by avoiding the application of the statute altogether
and relying upon previously settled and more familiar avenues of redress. (...). These inclina-
tions should be recognised so that they may be resisted".21

3 JURIDISCHE INFRASTRUCTUUR

Ten slotte rijst de vraag of Australid over een eigen juridische infrastruc-
tuur beschikt. Wie de recente Inleiding tot het rechtsvergelijkende onder-
zoek onder redaktie van Kokkini-Iatridou erop naslaat, zou hier wel eens
aan kunnen twijfelen. De bibliografie bij het hoofdstuk over Australie-
van de hand van K. Sutton - bestaat voor het grootste deel uit Engelse,
en niet uit Australische publicaties. Voor wat het contractenrecht betreft,
wekt dit een onjuiste indruk. Enke le jaren geleden klopte die indruk nog
wel. Australische studenten, advocaten en bedrijfsjuristen hadden toen
eenvoudig geen behoefte aan specifieke Australische handboeken. Men
gebruikte de bekende Engelse handboeken, zoals Anson, eventueel voorzien
van enige Australische - c.q. Nieuwzeelandse - kanttekeningen, zoals in de
Australische22 en Nieuwzeelandse23 edities van Cheshire and Fifoot.
Sinds enkele jaren bestaan er nu ook specifiek Australische handboeken.
Het eerste was dat van Lindgren, Carter en Harland.24 Het boek, dat een
goede pers heeft gekregen26, gaat vergezeld van een bundel Cases and
Materials.26 Nauwelijks een jaar later hadden Lindgren c.s. er drie con-
currenten bij: The Law of Contract van Greig en Davis27 is hiervan de
meest geduchte. Minder concurrerend zijn de boeken van Caffrey28 en van
Allan/Hiscock.29. De nieuwe Australische literatuur over contractenrecht is
in de common law landen goed ontvangen. F.M.B. Reynolds eindigt zijn
bespreking van Lindgren-Carter-Harland, Greig-Davis, Allan/Hiscock en de
Journal of Contract Law met de opmerking dat "Australian lawyers appear
from here to have an excellent base camp from which to operate"." M.H.

21 West v AGC (Advances) Ltd, (1986) 5 New South Wales Law Reports 610, 611-612.
22 J.G. Starke, N.C. Seddon, M.P. Ellinghaus, Cheshire and Fifoot's Law of Contract, vijfde

Australische editie, Sydney 1988.
23 J.F. Burrows, J.N. Finn, Stephen Todd, Cheshire and Fifoot's Law of Contract, zevende

Nieuwaeelandse editie, Wellington (NZ) 1988.
24 K.E. Lindgren, J.W. Carter, D.J. Harland, Contract Law in Australia, Sydney 1986, 817 pp.
25 Zie onder andere de recensie door F.M.B. Reynolds, 10. Law Quarterly Review (1988).
26 J.W. Carter, D.J. Harland, K.E. Lindgren, Cases and Materials on Contract Law in Au-

stralia, North Ryde NSW 1988, 1022 pp.
27 D. Greig, J. Davis, The Law of Contract, Sydney 1987, 1542 pp., met supplement 1988,

128 pp.
28 Bradford A. Caffrey, Guidebook to Contract Law in Australia, derde druk North Ryde

NSW 1987, 426 pp.
29 David E. Allan, Mary E. Hiscock, Law of Contract in Australia, derde druk Noth Ryde

NSW 1987, 426 pp.
30 (1988) 105 Law Quarterly Review.
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Ogilvie noemt Lindgren-Carter-Harland zelfs "the best textbook written
about contract law in the Commonwealth common law world, with perhaps
the exception of Chitty".31

Naast deze algemene handboeken brengt Australie de nodige monogra-
fieen voort. Enke le voorbeelden illustreren de toenemende onafhankelijk-
heid van het Engelse moederland. 'Breach of Contract' van J.W. Carter is
geschreven als proefschrift voor Cambridge. De auteur komt nog tot de
conclusie dat de Engelse en de Australische benadering van zijn onderwerp
een 'substantial similarity' vertonen, dit in tegenstelling tot de Amerikaan-
se benadering.32 Veel meer op Australie gericht is het twee jaar later
verschenen boek van de Brit John Livermore over 'Exemption Clauses and
Implied Obligations in Contracts.33 Deze Australische gerichtheid is te
verklaren uit het feit dat het hier een bewerking betreft van een rapport
voor de Law Reform Commission van Tasmanie.

4 FEDERAAL EN DEELSTAATRECHT

Kan men wel spreken van een Australisch contractenrecht, of is het vee-
leer Victoriaans contractenrecht, New South Welsh contractenrecht, enz.?
Het is inderdaad juist dat het contractenrecht van de verschillende deel-
staten onderling aanzienlijke verschillen kan vertonen. Dat geldt niet
alleen voor de rechtspraak, maar ook voor de wetgeving, waar sommige
staten duidelijk als voorloper fungeren.

Toch is er eenheid in verscheidenheid: vanuit een Europees perspectief
vertonen zowel wetten als rechtspraak een redelijk gelijklopend stramien.
In elk geval is hun terminologie eenvormig te noemen.

Daar komt nog bij dat hoewel het contractenrecht aan de deelstaten is
overgelaten, dit niet geldt voor het handelspraktijkenrecht.34 En juist op
dat gebied is de federale overheid de laatste tijd zeer aktief.35

5 IS ER EEN CONTRACTENRECHT?

Een andere vraag die aan de voorgaande verwant is, betreft de indeling
van het recht. Het contractenrecht is enerzijds een abstractie van een
aantal bijzondere overeenkomsten, zoals koop, huur en arbeidsovereen-
komst. Als zodanig is het Engelse contractenrecht nog heel jong; zoals ik
reeds meldde, wordt Anson gewoonlijk aangemerkt als de eerste schrijver

31 66 Canadian Bar Review 843, 844.
32 J.W. Carter, Breach of Contract, Sydney 1984.
33 John Livermore, Exemption Clauses and Implied Obligations in Contracts, Sydney 1986.
34 Zie Deborah Healey, Guidebook to Australian Trade Practices, vijfde druk Sydney 1987;

Russell V. Miller, Annotated Trade Practices Act, negende druk Sydney 1988.
35 Zie de Utrechtse doktoraalskriptie van H. van Elen, General Control of Unfair or Unjust

Contracts: A discussion of the Contracts Review Act, New South Wales (1980), section
52A of the Trade Practices Act, Commonwealth of Australia (1974) and a comparison
with Part 6.5.2A of the new Dutch Civil Code, maart 1989.
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van een handboek over contractenrecht. Anderzijds begint ook in de
common law-landen het onderscheid tussen contract en tort te verbleken.
Bij ons heeft de herziening van het Nieuw Burgerlijk Wetboek tot resultaat
gehad dat wat vroeger gescheiden bij overeenkomst respectievelijk on-
rechtmatige daad werd geregeld thans gemeenschappelijk bezit is geworden
(titel 6.1). Ook 'down under' dringt dit besef door.36 lets van het vervagen
van de grenzen klinkt door in het Editorial van het - Australische-
Journal of Contract Law: 'It is also appropriate, in the Board's view, to
publish articles, comments and notes on other areas, such as restitution
and equity, which overlap with basic contract law, at least where there is
a genuine connection with contract law'.37

6 NIEUW ZEELAND

Nieuw Zeeland verkeert in menig opzicht in dezelfde positie als Australie.
Het is een oude Engelse dominion met een Engels sprekende bevolking,
ongeveer in dezelfde regio als de Aussies. Ook Nieuw Zeeland claimt een
eigen juridische identiteit. Volgens Sir Robin Cooke, president van het
Court of Appeal van Nieuw Zeeland, 'a distinct New Zealand national legal
identity has emerged'.38 Een soortgelijke visie wordt verkondigd door de
Attorney-General, Geoffrey Palmer."

De Attorney-General bespreekt drie kwesties die centraal staan in de
discussie over een nationale juridische identiteit: het Verdrag van Waitangi
tussen de Kroon en de Maori's, de rol van buitengerechtelijke instellingen
en procedures, en het beroep op de Privy Council. Van deze drie kwesties
is alleen de laatste van belang voor het contractenrecht.

Maar laten wij dezelfde toets toepassen als eerder ten aanzien van
Australie geschiedde. Heeft Nieuw Zeeland andere rechtsbronnen, een eigen
rechtsgang en een eigen juridische infrastructuur? Met betrekking tot de
rechtsbronnen kan worden gesteld dat deze uiterlijk sterk op die van het
Engelse moederland gelijken. Toch kunnen enkele verschillen worden aan-
geduid. Nieuw Zeeland beschikt over meer sociaal ingestelde wetgeving.
Met het oog hierop is de wijze van rechtsvinding ook licht afwijkend. De
rechter beschouwt er 'reform legislation' evenmin als in Australie als een
uitzondering die restrictief moet worden geinterpreteerd, maar veeleer als
een normaal verschijnsel dat teleologisch moet worden uitgelegd.46 Ook op
het punt van de common law is, overigens veel minder dan in Australie,
sprake van de ontwikkeling van enige specifiek Nieuwzeelandse kenmerken.
De Privy Council heeft hiervoor de ruimte gelaten door te erkennen dat de

36 Zie bijvoorbeeld Sir Robin Cooke (president van het Court of Appeal van Nieuw Zee-
land), Tort and Contract, in P.D. Finn (red.), Essays on Contract, Sydney 1987, pp. 222-
232.

37 J.W. Carter, Editorial, (1988) 1 Journal of Contract Law i.
38 Zie Robert Alexander, The Law and its concerns, 11987) New Zealand Law Journal 316.
39 Geoffrey Palmer, New Zealand's Legal Identity, New Zealand Law Journal 1987, 314-315.
40 Aldus ten aansien van de Contractual Remedies Act: J.F. Burrows, The Contractual

Remedies Act 1979 - Six Years On, 6 Otago Law Review 220, 242 (1986).
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common law zich in de verschillende lid-staten van het Commonwealth in
uiteenlopende richting kan ontwikkelen.41

Een zwakke schakel in de eigen identiteitstheorie voor Nieuw Zeeland
wordt gevormd door de Privy Council. Nog altijd zijn er juristen die de
voordelen van de band met Engeland schetsen.42

Nu komt een beroep op de - te London gevestigde - Privy Council
betrekkelijk zelden voor: de afgelopen 148 jaar is een dergelijk beroep in
niet meer dan 170 gevallen ingesteld.43 Aan de andere kant: er wOrdt
geappelleerd en niet altijd zonder succes, getuige de recente Takaro Pro-
perties zaak44. In deze zaak ging het om een vordering tot schadevergoed-
ing tegen de overheid. Deze had ten onrechte toestemming geweigerd voor
een buitenlandse financiele injectie voor een luxueus vacantieverblijf voor
buitenlandse sportvissers. In eerste aanleg werd de vordering afgewezen.45
Het Court of Appeal stelde de eiser echter in een unanieme beslissing in
het gelijk.46 Maar in een evenzeer unanieme beslissing vernietigde de
Londense Privy Council het arrest van het Court of Appeal en werd het
vonnis in eerste aanleg alsnog bekrachtigd.47 Zoals te verwachten leidde
deze zaak tot een herleving van het debat over afschaffing van het beroep
op de Privy Council. Daarbij wordt wel onder ogen gezien, dat er dan een
alternatief moet worden gevonden - of wel een eigen Supreme Court ofwel
een High Court of Australasia of zelfs een Pacific Court." De mogeli jk-
heid van een vernietiging door de Privy Council brengt mee dat ook in
zaken die niet in appel gaan uiteraard invloed uitgaat van de rechtspraak
van de Privy Council.

Ook op het punt van de infrastructuur kan moeilijk van een geheel
eigen identiteit worden gesproken. In de studieboeken op het gebied van
het Nieuwzeelandse contractenrecht althans is van een nationale identiteit
niet veel te merken. In het voorwoord tot zijn Tutorials schrijft Collinge:

"There are areas in which the Australian and New Zealand courts have made substantial
glosses to the English decisions, (...). Nevertheless, the temptation to use local materials has
been tempered by the fact that the modern law of contract even in Australia and New
Zealand still derives its substance from English decisions of the latter half of the 19th
century

41 Australian Consolidated Press v Uren, (1969) AC 590.
42 Zie bijvoorbeeld W.D. Baragwanath, The Dynamics of the Common Law, 6 Otago Law

Review 355, 361 (1986).
43 Palmer, loc.cit. (noot 39), 315.
44 Row ling v Takaro Properties Ltd, (1988) 1 All ER 163.
45 (1986) 1 New Zealand Law Reports 22.
46 (1986) 1 New Zealand Law Reports 51.
47 Zie de bijdragen van S. Todd in (1986) New Zealand Law Journal 356 en (1988) New

Zealand Law Journal 34-38.
48 Charles Cato, Privy Council: The Takaro Properties case, (1988) New Zealand Law Jour-

nal 110-116.
49 John Collinge, Tutorials in Contract, vierde druk North Ryde NSW (Law Book Company)

1986, vii.

(..)49
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Het is vooral in de publicaties die aan wetgeving zijn gewijd, dat een
eigen Nieuwzeeuws contractenrecht naar voren komt.5°

CONCLUDERENDE OPMERKINGEN

Hebben Australie en Nieuw Zeeland een eigen juridische identiteit? In dit
opstel heb ik maar een deel van het recht, te weten het contractenrecht,
aan de orde gesteld. Aan de hand van een drietal factoren, de rechtsbron-
nen, de wijze van rechtsvinding en de juridische infrastructuur, ben ik tot
de conclusie gekomen dat de Australische contractenrecht zich al wel, het
Nieuwzeelandse nog niet aan het Engelse moederrecht heeft weten te
onttrekken.

Aan het slot passen enige relativerende opmerkingen. Een relativering
ligt besloten in de beperking van mijn onderzoek tot contractenrecht. Niet
uitgesloten is dat onze bevindingen op andere rechtsgebieden afwijkend
zouden zijn. Tegenover een grote mate van gelijkvormigheid met het
Engelse recht staan ook opmerkelijke eigen vindingen zoals het Torrens
stelsel in Australie en het Accident Compensation Scheme in Nieuw Zee-
land.

Een tweede relativering is de volgende. In het voorgaande heb ik
vooral aandacht besteed aan de verschillen. Maar er blijven ook vele
overeenkomsten tussen de op het Engelse recht gebaseerde rechtsstelsels.
Australische rechters besteden in hun uitspraken veel aandacht, niet alleen
aan Engelse precedenten, maar ook aan die van Canada, Nieuw Zeeland en
de Verenigde Staten. Dit is geen eenrichtingsverkeer - ook de rechters in
de andere genoemde landen betrekken uitspraken van de zuster common
law gebieden in hun beschouwingen. Voor wat Australie betreft, wordt dit
fraai tot uitdrukking gebracht in Cook v Cook, (1987) 61 ALJR 25:

"The history of this country and of the common law makes it inevitable and desirable that
the courts of this country will continue to obtain assistance and guidance from the learning
and reasoning of United Kingdom courts as Australian courts benefit from the learning and
reasoning of other great common law courts".

Ook op het gebied van de wetgeving bestaan nauwe contacten. In de
meeste Commonwealth landen is het wetgevingshervormingsproces tegen-
woordig toevertrouwd aan Law Commission51 of Law Reform Commis-
sions.52 Het aantrekkelijke van deze commissies is dat ze rechters en

50 Francis Dawson, David W. McLauchlan, The Contractual Remedies Act 1979 New Zea-
land, North Ryde NSW 1981.

51 Zie G.J.W. Steenhoff, Codificatieperspectieven in Engeland, Kwartaalbericht Nieuw BW
1987, pp. 115-121.

52 Zie omtrent het werk van de Australische Law Reform Commission: M.D. Kirby (oud-
voorsitter van dese commissie), The Politics of Achieving Law Reform, 11 Adelaide Law
Review 315-326 (1988).
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universitaire onderzoekers op een tijdelijke basis aanstellen.
De genoemde commissies hebben onderling regelmatig contact. Daar-

naast is het natuurlijk zo dat de genoemde stelsels alle teruggaan op dén
commuun recht, de Engelse common law. De Scholing van de juristen is
overal praktisch dezelfde en taalproblemen zijn er nog nauwelijks.

In Europa is de situatie in die zin totaal afwijkend dat hier zeer
verschillende rechtsstelsels bestaan en dat de talendiversiteit de verschil-
lende nationale netwerken niet interoperationeel maakt. Het zou mijn wens
zijn dat hierin verandering komt. Mijn eindtermen zouden zijn: laten we
een situatie zien te bereiken waarin thans de oud-leden van het Gemene-
best in verkeren: verscheidenheid in eenheid en eenheid in verscheidenheid.
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