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13 E S LUI T.
Volge thans nog een beknopte samenvatting van het
behandelde. Nadat een overzicht van de bemiddelende
rechtstoepassing in het algemeen was voomfgegaan, wUdden
,,-ij aan de wettelUke bepalingen van recenten datulll,
kraci1tens welke op het gebied yan het verbintenissenrecht
tweezijdige VOlll1iSSell konden 'worden gewezen, eenige
nadore boschomvingen. Wettelijke bepalingen, die OIlS
voor het meerendeel overbodig voorkwamen, waar alge
moene boginselen noorg'elegd in het reellt van bijkans aIle
betrokken landen zander meer reeds de mogelijkheid
open dell een geschil op alleszins billUke ,,-ijze op te lossen.
Wij lllochton er toen Yerder op wijzen, dat men bij de
beoordeeling van den nakomingsplicht van overoonkomsten
naar Nedel'lalldsch recht ex art. ];-)74 lid 1 jo. 1280 B. W.
met vorschillonde tegenstellingen werkt, waarbij tot voor
kort een nalltal tusselIclllllogelijkhedell werdell verwaal'
Ioosel ell het goldendo recht in dat opzicht belangrijke
Ieemten yertoonde. Die togenstellingon zijn naar onze
meening dl'io in
I. ;":akoilling
l1iet-llakomillg l~an orereenkomsten (derde
hoofdstuk:. Wij yond on daarbij gelegenheid to wijzell
op gedeeltelijke
afdeelingj en gewijzigde nakomillg
(tweode afdeeling), b\j welke batste nog eenige oneler
scheidillgen yielen te maken. Imlllel's, zoowel opschorting
del' praestatie wegens tijdelijke oYermacht, wUziging der
COIl traprae::;tatie als ook wijziging del' eigenlijke praestatie,
zij allen dl1iden op belangrijke nuances ten aanziell van
cOlltractueele Ycrhondingen.
II. ,':!'ehacleplichtigheid
lIiet-sclwdeplichti[llieid (Yierde
hoofd::;tnk,. VeeIY111dig bleek de rechter een beroep op
oyormacht to venvorpel1, cloch niettemin de verschuldigde
schnde\-orgoeding te
(eerste afdeeling). Eveneens
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werd hier en daar naast de erkenning van onmogelijkheid
tot nakoming de debiteur tot betaling eeller gedeeltclijke
vergoeding of tot uitkecring van genoten winst verplicht
(tweede afdeeling).
III. Toerekenbaarheid -- ontoel'ekenbaarheid del" non-praes
fatie (vierde hoofd::;tuk, dcrde afdeeling). Ook hier bleek
een merkwaardige schakeering, die de ,-emntwoordelijk
heid voor zeker gebeuren in twee denkbeeldige deelen
splitste, te bestaan. Een schakeerillg, die totdusyer slechts
in cen op zich zelfstaand geval tot uiting was gekomen.
Ann de hand nm opgemelde tegen::;tellingen, meer in
het bijzonder vau de beide eerste, hebhen wij rechtspraak
en littercltuur van biuuen- en buiteuland besproken en
getracllt aan te toonen, hoe beille op dit gebied onmis
kenbaar tot een llleer t\veezijdige rechtstoepassing lleigen.
GeJ\jk wij vast vel'trouwell, dat de steeds voortschl'ijdende
rechtsonb,-ikkeling iu het algemeen het niet meer zonder
bemiddeling zal kUlluell stellen, zal ook ongetw\jfeld het
veld, dat wij voor ons onderzoek uitkozen, ill de toekomst
eell v1'uchtba1'e byeekplaats voo1' dit jonge ell teere
plantje blijken.
lIet bemiddelende vonnis, lllit::; juist Ycrstaan, is een
voudig een eisch des t\jds ell uitvloeisel VtW het streven
llaar een betere rechtsbedeeling. Het lllist ten eenenmale
het 1'evoluriol1naire karakter, dat tegenstanders er nog
steeds aan toekenllen. Intu::;schen, gelijk \\'ij zagen, wint het
denkbeeld vall :\I1'. HAHTZFELD gestaclig teJ'l'ein. 'Yal111eer
dan ook deze verhandeling er een weillig toe zou kLUlllen
bijdragell tell aanzicll yan de uit\~oering van o\'ereen
komsten het eminente belm:g eellel' bem.iddelende 1'e(:hts
toepnssing aan te tooncn, zon dit ondel'zoek wellicht niet
gelleel en al vergeefsch zijn geweest. Moge
om de
slotwoorden van ZEILEH'S jongste gescl1rift te hel'halen
deze studie "da:- Verstiindnis dafur fUl'dern, dass das
"sclmeidige Durchhauen yon Recllt::;\yirren keill Kellll
"zeic:hell einer hochstehenden Rechtspftege bildet". 1)
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