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Probleemstelling 

1 Inleiding 

1.1 Doel 

Tussen het idee om een rechtsvergelijkend onderzoek te gaan verrichten en de concrete 
uitvoering daarvan, ligt een moment waarop een aantal keuzen gemaakt moet worden ter 
voorbereiding van het eigenlijke onderzoek: de voorbereidende of preliminaire fase' van het 
rechtsvergelijkend onderzoek. Men moet hierbij denken aan de beantwoording van 'wat, hoe 
en waarom' — vragen die aan willekeurig welk onderzoek voorafgaan, zoals wat wordt 
onderzocht, waarom wordt het onderzocht en hoe wordt daarbij te werk gegaan? Prelimi
naire vragen specifiek voor het rechtsvergelijkend onderzoek zijn bijvoorbeeld: welke rechts
stelsels worden in het onderzoek betrokken en hoe identificeert men in de gekozen stelsels 
het onderwerp van het onderzoek zodanig dat voorkomen wordt dat ongelijke grootheden 
met elkaar worden vergeleken. 

De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek is een onderwerp dat als 
zodanig niet of nauwelijks in de literatuur besproken wordt. Aan de fundamentele vragen 
die ermee verbonden kunnen worden, is daarentegen door verschillende auteurs aandacht 
besteed. De mate van aandacht loopt echter per auteur en per vraag uiteen. Bovendien 
worden sommige vragen verschillend gecategoriseerd. De vraag naar de bepaling van de 
vergelijkbare objecten wordt bijvoorbeeld door sommige auteurs als zelfstandige vraag, door 
andere als behorend tot het onderwerp en door weer andere als behorend tot de methode van 
het onderzoek beschouwd. Verder bestaan er — op sommige onderdelen meer dan op andere 

terminologische onduidelijkheden. Vaak blijken deze samen te gaan met verwarring over 
de inhoud van de gehanteerde begrippen. Verder kan geconstateerd worden dat de relaties 
tussen de verschillende onderdelen van de voorbereidende fase van het rechtsvergelijkend 
onderzoek onderbelicht blijven. Zo wordt bijvoorbeeld gesteld dat het doel van het onder
zoek in belangrijke mate de keuze van de rechtsstelsels en de methode ter vaststelling van 
de te vergelijken objecten bepaalt. Hoe deze verbanden in concreto worden geëxpliciteerd 
blijft echter grotendeels onduidelijk. 

In de literatuur ontbreekt, kortom, een heldere, eenduidige invulling van de preliminaire 
fase van het rechtsvergelijkend onderzoek. Een duidelijke beschrijving van de keuzemoge
lijkheden en de wijzen waarop verantwoorde keuzen gemaakt kunnen worden, is van belang 
voor een verdere ontwikkeling van de methodologie van de rechtsvergelijking. Het voor
naamste doel dat ik met dit onderzoek nastreef is dan ook de verheldering van de inhoud 
van de preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek: het aantonen van ambiguïteit 
van bepaalde termen, het aanscherpen van de omschrijving van de keuzemogelijkheden en 
het leggen van verbanden tussen de verschillende keuzen. Aan de beschrijving van de 

1 De termen 'voorbereidende fase' en 'vooronderzoek' zal ik als synoniemen voor de preliminaire fase gebruiken. 

1 



PROBLEEMSTELLING 

preliminaire fase die ik uiteindelijk zal geven, kunnen bepaalde richtlijnen2 worden ontleend 
voor de uitvoering van het rechtsvergelijkend onderzoek. Dit beschouw ik als secundair doel. 

1.2 Werkwijze 

Om het bovenstaande doel te bereiken heb ik gekozen voor een tweeledige benadering van 
het onderwerp. De verheldering van de inhoud van de preliminaire fase van het rechtsverge
lijkend onderzoek vraagt in de eerste plaats om een beschrijving en kritische analyse van 
de literatuur op dit terrein. Daarnaast mag mijns inziens een toetsing aan de praktijk van het 
rechtsvergelijkende onderzoek niet ontbreken. Even belangrijk als de helderheid, logica en 
consistentie van de inhoud van de preliminaire fase is immers de mate waarin de theorie 
tegemoet komt aan de eisen van de toegepaste rechtsvergelijking. Voor een dergelijke 
toetsing had ik zelf rechtsvergelijkend onderzoek kunnen verrichten.3 Om de verschillende 
aanbevolen methoden te kunnen toepassen op verschillende onderwerpen, zou ik echter ja
renlang rechtsvergelijkend onderzoek hebben moeten doen om iets over de werking van de 
methoden in de praktijk te kunnen stellen. En dan nog zou ik bepaalde terreinen van het 
recht en bepaalde manieren van vergelijken terzijde hebben moeten laten. Ik heb het daarom 
beter geacht gebruik te maken van een groot aantal bestaande rechtsvergelijkende studies 
en deze aan een analyse te onderwerpen. 

De bestudering van de preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek berust dus 
op twee 'pijlers'. De eerste pijler bestaat uit een verslag van de kritische bestudering van 
hetgeen in de literatuur over de preliminaire fase gezegd wordt. Deze 'theoretische pijler' 
zal zijn vorm krijgen in het eerste deel van dit boek. Daarna zal ik een analyse maken van 
verslagen van bestaand toegepast rechtsvergelijkend onderzoek. De resultaten van deze 
analyses zullen de tweede, 'praktische pijler', inhoud geven. Om uniformiteit in de analyses 
te bevorderen zal ik gebruik maken van een analysemodel.4 Dit model is gebaseerd op de 
beschrijving van de preliminaire fase zoals die naar voren komt uit een hieronder beschreven 
oriënterende studie van de literatuur op het terrein van de methodologie van de rechtsverge
lijking.5 In het inleidende hoofdstuk van het tweede deel (hoofdstuk 5) zal ik uitgebreid 
ingaan op zowel de inhoud en opbouw van het analysemodel als op de wijze waarop ik het 
heb toegepast. 

2 Ik spreek hier over richtlijnen om aan te geven dat zij in zekere mate flexibel zijn. In een type onderzoek dat 
op veel verschillende terreinen beoefend kan worden in verschillende kaders en in verschillende maten van 
wetenschappelijkheid, passen ook geen onwrikbare normen. Wel kan de grote lijn geschetst worden, waarbij 
bij de grote keuzemomenten kan worden aangegeven welke varianten mogelijk zijn en welke bij het type 
onderzoek, het kader waarbinnen het verricht wordt en de mate van wetenschappelijkheid dat het nastreeft, het 
meest passend zijn. Verbaasd ben ik over de uitspraak van N.A. Florijn dat methodologische beschouwingen 
niet zouden 'moeten trachten normen voor correct onderzoek neer te leggen' (Florijn 1996, p. 83). Volgens hem 
stelt de gewetensvolle onderzoeker zulke normen aan zichzelf. Ik ben daarentegen van mening dat niet elke 
onderzoeker zich genoodzaakt zou moeten zien opnieuw het wiel uit te vinden. 

3 Volgens Constantinesco hebben degenen die zelf geen rechtsvergelijkend onderzoek verricht hebben geen recht 
van spreken over de methode van rechtsvergelijking: 'Seule la connaissance directe des questions méthodo
logiques, obtenue par l'expérience personnelle dans l'application de la méthode comparative, peut mettre en 
lumière les véritables problèmes méthodologiques' (Constantinesco 1974, p. 21). 

4 Het analysemodel is opgenomen als bijlage 3. 
5 Zie Probleemstelling § 2. 
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De resultaten van de analyse van de theorie en de praktijk zullen met elkaar verbonden 
worden in het derde en laatste deel van het onderzoek: de synthese. De bevindingen van de 
studie van de literatuur en de analyse van de rechtsvergelijkende studies zullen over en weer 
getoetst en tot een geheel samengebracht worden. Ik zal mij daarbij vooral richten op de 
vraag of en hoe de praktijk lering trekt van de theorie en, andersom, of zich in de praktijk 
ontwikkelingen hebben voorgedaan waarmee de theorie haar voordeel kan doen, en soortge
lijke vragen.6 

1.3 Onderwerp 

Onderwerp van deze studie is de preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek. 
Onder de preliminaire fase van een onderzoek versta ik — zoals ik hierboven reeds heb 
aangegeven — de fase voorafgaand aan het eigenlijke onderzoek, het stadium waarin op een 
aantal fundamentele vragen over het onderzoek een (voorlopig7) antwoord moet worden 
gegeven. In de inleiding heb ik al enkele voorbeelden van dit soort vragen genoemd. Het 
probleem is dat ik met het aanwijzen van de vragen van de preliminaire fase vooruitloop 
op de resultaten van de analyse: welke vragen in de preliminaire fase van het rechtsvergelij
kend onderzoek een rol spelen, kan pas na bestudering van deze fase in de literatuur en de 
praktijk worden vastgesteld. Echter om de preliminaire fase systematisch te kunnen bestude
ren (en er verslag van te kunnen doen), is het noodzakelijk een aantal hoofdvragen aan te 
wijzen. 

Als oplossing voor dit dilemma heb ik een korte, oriënterende literatuurstudie gemaakt van 
de preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek. Een verslag van deze studie en 
de daaruit volgende aanwijzing van de hoofdvragen van de preliminaire fase, vindt men 
hieronder in een apart inleidend hoofdstuk.8 Hier zal tevens het onderwerp worden afgeba
kend. Ik wil er nu reeds op wijzen dat niet alle vragen die in de preliminaire fase van belang 
kunnen zijn, deel uit zullen maken van dit onderzoek. 

1.4 De keuze van het materiaal 

Bij de selectie van de te bestuderen literatuur betreffende de methodologie van de rechtsver
gelijking heb ik met betrekking tot de recentere werken - van de afgelopen vijftien jaar 

Zie ook Kokkini e.a. 1988, p. 8-9: 'Op haar beurt zal de hantering van de rechtsvergelijkende methode nieuwe 
kennis opbrengen (rechtsvergelijkende kennis), waarvan de accumulatie tot verdere ontwikkeling (aanvulling) 
van deze deeldiscipline zal bijdragen'. Zie ook: Zweigert & Kötz 1996. p. 32: 'Die richtige Methode muß auch 
heute noch weithin selbst erst durch versuchensweises Herantasten in jedem einzelnen Fall herausgefunden 
werden. Es ist geradezu eine der gesicherten Erfahrungen des Rechtsvergleichers, daß seine Methode nicht von 
vornherein in allen Einzelheiten festgelegt, sondern allenfalls als Hypothese formuliert werden kann, die sich 
dann an den Ergebnissen rechtsvergleichender Arbeit als brauchbar oder unbrauchbar, als praktisch oder 
unpraktisch herausstellen muß'. 

Zeer waarschijnlijk zullen op grond van latere onderzoeksresultaten de oorspronkelijke beslissingen bijgesteld 
moeten worden. In deze zin dient een strikte scheiding tussen preliminaire- en onderzoeksfase enigszins 
gerelativeerd te worden. 
Zie Probleemstelling § 2. 
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volledigheid nagestreefd. Ik heb, met andere woorden, getracht om alle9 voor mijn onder
werp relevante boeken en artikelen uit die periode te bestuderen en waar opportuun te 
verwerken. Met betrekking tot publicaties op het terrein van de methodologie van de rechts
vergelijking die voor 1985 verschenen zijn heb ik mij beperkt tot de meest bekende en 
invloedrijke werken. Als invloedrijk beschouw ik die artikelen of boeken die in gezagheb
bende recente publicaties geciteerd worden. De aldus geraadpleegde verzameling literatuur 
omvat boeken en artikelen gepubliceerd in de periode van 1925 tot 1997 en geschreven door 
een keur van Nederlandse en buitenlandse auteurs. Geen aandacht is besteed aan werken 
rond de eeuwwisseling van auteurs als Saleilles en Lambert. Dit hangt samen met het feit 
dat het voornaamste doel van het onderzoek de weergave van de ideeën omtrent de prelimi
naire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek js, en niet de weergave van het ontstaan en 
de ontwikkeling van die ideeën. 

Minstens even belangrijk voor deze studie naar de preliminaire fase cloor middel van een 
literatuuronderzoek, is de analyse van het rechtsvergelijkend onderzoek in de praktijk. De 
resultaten van deze analyse zullen worden weergegeven in het tweede deel van dit boek. In 
het inleidende hoofdstuk van dat deel (hoofdstuk 5) zal ik uitgebreid de selectie van rechts
vergelijkende studies verantwoorden. Hier zal ik alleen kort de leidende gedachte bij de 
selectie weergeven en puntsgewijs de gehanteerde criteria noemen. 

De leidende gedachte bij de selectie werd gevormd door de wens enerzijds een zo breed 
mogelijke doorsnede van het rechtsvergelijkende onderzoek op te nemen en anderzijds te 
vermijden dat de keuze door eigen voorkeuren of verwachtingen gestuurd zou worden. Ik 
heb deze wensen vertaald in de volgende vijf selectiecriteria. In de eerste plaats moet uit de 
geselecteerde studie zelf blijken dat de auteur zijn of haar onderzoek als 'rechtsvergelijkend' 
beschouwt. Ten tweede moeten de studies geschreven zijn door auteurs die zowel qua 
ervaring als juridische opleiding verschillende achtergronden hebben. Ten derde dient de 
periode waarin de studies zijn gepubliceerd een ruim tijdsbestek te beslaan. In de vierde 
plaats zouden de studies verschillende doelen moeten nastreven en in de vijfde plaats op 
uiteenlopende rechtsgebieden dienen te liggen. 

1.5 Begrippen 

Om duidelijk te maken welke positie ik inneem ten opzichte van de belangrijkste onderwer
pen die in dit boek ter sprake zullen komen, zal ik hieronder aangegeven wat ik versta onder 
een aantal begrippen die regelmatig terug zullen komen.10 

Aan de term 'rechtsvergelijking' wordt door Nederlandse juristen een vrij ruime betekenis 
toegekend. Tot op zekere hoogte zal ik dit ook doen. 'Rechtsvergelijking' zal ik zowel 
hanteren in de specifiekere betekenis van rechtsvergelijkend onderzoek als in de ruimere 
betekenis van de discipline die zich met het wat, hoe en waarom van het rechtsvergelijkend 
onderzoek bezighoudt. 

9 Geschreven in voor mij toegankelijke vreemde talen: Engels, Duits, Frans en Italiaans. 
10 Bij begrippen die alleen of voornamelijk in een bepaald onderdeel van dit boek ter sprake zullen komen, zal 

men — indien nodig - een toelichting aantreffen in het betreffende gedeelte. 
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Een beperking die ik — in navolging van een niet gering aantal comparatisten — aanbreng, 
betreft de definitie van 'rechtsvergelijkend onderzoek'. Onder rechtsvergelijkend onderzoek 
versta ik een juridisch onderzoek waarin (onderdelen van) twee of meer rechtsstelsels op 
systematische wijze met elkaar worden vergeleken. Met de kwalificatie 'twee of meer 
rechtsstelsels' sluit ik de zogenaamde 'interne rechtsvergelijking' uit." De tweede kwalifi
catie, de systematische vergelijking van de stelsels, sluit het soort onderzoek uit dat met 
'Auslandsrechtskunde' wordt aangeduid. 

Auslandsrechtskunde — het onderzoek naar buitenlands recht als zodanig — wordt wel be
schouwd als rechtsvergelijkend onderzoek ook al is er in feite slechts sprake van de bestude
ring en beschrijving van één of meer rechtsstelsels.12 De gedachte hierachter is dat indien 
een auteur een studie maakt van buitenlands recht hij of zij altijd impliciet vergelijkingen 
zal maken met het eigen recht. Dit wordt vaak gemotiveerd met een beroep op het feit dat 
wanneer men in de eigen taal over het buitenlands recht schrijft equivalente begrippen ge
zocht dienen te worden in de eigen taal. Dit zoeken naar equivalente begrippen houdt een 
impliciete vergelijking in. Hoewel hier wel iets voor te zeggen is, is het toch duidelijk dat 
er dus hoogstens sprake is van impliciete rechtsvergelijking: het vergelijkingsproces wordt 
in de tekst niet weergegeven. Bovendien lijkt mij de gevolgtrekking die uit deze redenatie 
gemaakt zou moeten worden: juridisch vertalen is gelijk aan rechtsvergelijken, niet gewenst. 
Op die wijze zou het rechtsvergelijkend onderzoek een zodanig ruime betekenis krijgen dat 
het moeilijk wordt daarover zinvolle specifieke uitspraken te doen. 

De eis dat er in het geval van een rechtsvergelijkend onderzoek sprake moet zijn van 
'juridisch' onderzoek lijkt een open deur, maar betreft mijns inziens een noodzakelijke 
kwalificatie. Van belang is aan te geven wat ik onder 'recht' versta. De vraag 'wat is recht' 
is niet eenvoudig te beantwoorden. Dit blijkt uit de nog steeds voortdurende discussies op 
dit punt.13 Ik kies in dit kader voor een formele benadering: recht is datgene wat een staat 
als recht uitvaardigt of als zodanig erkent. Regels van moraal en gewoonte waaraan een staat 
geen gevolgen verbindt, sluit ik hiermee uit. Dit wil niet zeggen dat dergelijke regels geen 
plaats kunnen krijgen in het rechtsvergelijkend onderzoek: zij kunnen bijvoorbeeld dienen 
om verschillen tussen het functioneren van bepaalde rechtsregels in verschillende stelsels 
te verklaren. Zij vormen mijns inziens echter niet het object van het rechtsvergelijkend on
derzoek. Hiermee valt een groot deel van het rechtsantropologisch onderzoek14 buiten de 
rechtsvergelijking. 

11 Onder 'interne rechtsvergelijking' wordt wel verstaan de vergelijking tussen verschillende rechtsgebieden 
binnen één stelsel. Men kan hierbij denken aan een vergelijking tussen (een onderdeel van) het Nederlandse 
privaatrecht en bestuursrecht. Zie o.a. J.B.M. Vranken, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het 
Nederlands burgerlijk recht, Algemeen deel, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995, p. 124-129. Zie ook E.H. 
Hondius' bezwaren tegen het gebruik van deze term (jaarrede voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsver
gelijking dd. 15-12-1995 te Amsterdam, Geschriften NVVR no. 53, Deventer: Kluwer 1996, p. 113). 

12 De Groot 1989, p. 2-4. Zie ook verdere verwijzingen aldaar. 
13 In de postuum verschenen tweede druk van H.L.A. Hart's The Concept of Law (Oxford: Clarendon Press 1994) 

is een 'Postscript' (p. 238-276) opgenomen waarin de auteur reageert op de reacties, discussies en kritiek (in 
het bijzonder op die van de kant van R.M. Dworkin) die de eerste druk van zijn boek uit 1961 had opgeroepen. 

14 In de rechtsantropologie wordt een zeer ruim rechtsbegrip gehanteerd. Zie ook: B. Tamanaha, 'The Folly of 
the "Social Scientific" Concept of Legal Pluralism', Journal of Law and Society 1993, p. 192-217 (in het 
bijzonder p. 199-202). 
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Met de binnen de definitie geformuleerde eis dat de vergelijking op systematische wijze 
moet geschieden, wil ik aangeven dat de comparatist voor een bepaalde methode dient te 
kiezen. De term methode zal in dit boek vaak gebruikt worden. Ik zal hieronder nader op 
deze term ingaan. Daaraan voorafgaand wil ik echter opmerken dat de door mij gegeven 
definitie ook past op bepaald rechtshistorisch onderzoek. 

Rechtshistorisch onderzoek wordt ook wel aangeduid met de term 'verticale rechtsver
gelijking' (de vergelijking tussen de rechtsstelsels van één land uit verschillende tijdsperio
den) ter onderscheiding van de vergelijking tussen rechtsstelsels van verschillende landen 
op één moment (horizontale rechtsvergelijking). Indien er sprake is van een systematische 
vergelijking en duidelijk te onderscheiden stelsels die successievelijk in één land hebben 
gevigeerd, zijn er weliswaar geen principiële redenen om niet te spreken over rechtsver
gelijking, maar het is niet gebruikelijk om dit te doen. Aangezien de helderheid er evenmin 
mee gediend is de vergelijkingen in tijd en ruimte onder één noemer te brengen, wil ik de 
term rechtsvergelijking blijven reserveren voor het 'horizontale' vergelijkende onderzoek. 

Onder 'methode' versta ik eenvoudig iedere weloverwogen (handel)wijze waarmee gestreefd 
wordt naar een bepaald doel. Dit doel kan variëren en daarmee de methode. In de literatuur 
bestaat geen overeenstemming over de vraag of het doel van het rechtsvergelijkend onder
zoek nu wel of niet de methode kan beïnvloeden.1"' Ik denk echter dat er slechts sprake is 
van een misverstand dat eenvoudig op te lossen is door een onderscheid te maken tussen 
de manier waarop in grote lijnen een rechtsvergelijkend onderzoek verricht dient te worden 
en de wijze waarop de specifieke vragen die tijdens het vooronderzoek en de uitvoering van 
het onderzoek aan de orde komen beantwoord moeten worden. De grote lijn wordt niet be-
invloed door het doel. De verschillende wijzen waarop binnen het onderzoek een aantal 
vragen opgelost moet worden, variëren daarentegen wel. Zo zal ik met betrekking tot het 
vooronderzoek onder andere spreken over de methode waarmee naar de verschillende te 
vergelijken objecten gezocht moet worden en over de methode waarmee op verantwoorde 
wijze een keuze voor de verschillende in het onderzoek op te nemen rechtsstelsels gemaakt 
kan worden. 

Op de grote lijn van het onderzoek, de verschillende stappen van het onderzoek zelf, zal 
ik — aangezien ik mij beperkt heb tot de preliminaire fase — in dit boek niet nader ingaan.16 

15 Constantinesco 1972b, p. 66: 'Es ist leicht möglich, daß der Vergleicher im Hinblick auf das verfolgte Ziel auf 
den einen Aspekt des methodologischen Prozesses mehr Wert legt als auf den anderen. Es wäre aber ein Irrtum 
zu glauben, daß die vergleichende Methode als solche von den verfolgten Zielen abhänge und sich entsprechend 
verändere'. Zie ook Kokkini e.a. 1988, p. 23: 'Ook de vooropgestelde doeleinden variëren. De onderzoeker kan 
bijvoorbeeld de verbetering van het eigen recht, het formuleren van modelvragen, de unificatie of harmonisatie 
van regels op gegeven rechtsgebieden beogen. In al deze gevallen blijft de vergelijkende methode dezelfde. 
Hoewel daarmee zeer nauw verbonden, is zij niet afhankelijk van de vooropgestelde doelstellingen'. Anders: 
Florijn 1993, p. 143: 'Ik zie niet in, waarom de rechtsvergelijkende methode doelonafhankelijk is, zodat er voor 
toegepaste rechtsvergelijking eigenlijk geen plaats is'. 

16 Ik zal hier kort aangeven waaruit de grote lijn van het rechtsvergelijkend onderzoek bestaat. Na het vooronder
zoek volgt eerst een beschrijvende en analytische fase, vervolgens vindt de vergelijking plaats, daarna de 
verklaring van de gevonden overeenkomsten en verschillen en tot slot een evaluatie van de gevonden resultaten. 
Deze evaluatie behoort tot ieder rechtsvergelijkend onderzoek maar behoeft niet noodzakelijkerwijs een goed-
of afkeuring van de verschillende gevonden oplossingen in te houden. Zie over de fasen van het rechtsvergelij
kend onderzoek o.a. Constantinesco 1974 (in het bijzonder p. 122-124); Kamba 1974, p. 510-512; Kokkini e.a. 
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2 De preliminaire fase 

2.1 Inleiding 

Voor de bepaling van de hoofdvragen die in de preliminaire fase aan de orde komen, heb 
ik een oriënterende studie gemaakt van een klein aantal bekende werken op het terrein van 
de methodologie van de rechtsvergelijking. Als bronnen hebben gediend drie algemene 
inleidingen tot de rechtsvergelijking en een artikel waarin wordt beoogd een 'framework' 
van het rechtsvergelijkend onderzoek te geven. Het boek Einführung in die Rechtsverglei-
chung, van Konrad Zweigert en Hein Kötz is wereldwijd waarschijnlijk het meest gelezen 
en gewaardeerde boek. Sinds de eerste druk in 1971 verscheen is het in verschillende talen 
vertaald.17 De bekendste vertaling is de Engelse van Tony Weir die door sommigen zelfs 
als beter dan het origineel beschouwd wordt.18 In 1996 is de laatste nieuwe druk (in het 
Duits) verschenen. Even bekend als het boek van Zweigert en Kötz — althans in de Frans
en Duitstalige wereld — is het driedelige opus magnum over de rechtsvergelijking van 
Léontin-Jean Constantinesco.19 Deze werken, en in het bijzonder het tweede methodologi
sche deel, mogen in dit onderzoek niet ontbreken. De op dit moment in Nederland bekendste 
Inleiding tot het rechtsvergelijkende onderzoek van Dimitra Kokkini-Iatridou evenmin.20 

Overigens is Kokkini duidelijk door Constantinesco geïnspireerd. Tenslotte heb ik uit de 
Engelstalige literatuur op dit terrein het meest invloedrijke artikel gekozen waarin op syste
matische wijze aandacht wordt besteed aan de opzet van het rechtsvergelijkend onderzoek: 
Kamba's 'Comparative Law: A Theoretical Framework' uit 1974.21 

In dit inleidende hoofdstuk wordt verslag gedaan van deze korte studie en worden de op 
basis van deze studie aangewezen hoofdvragen van de preliminaire fase beschreven. 

2.2 Vraagstukken van de preliminaire fase 

Van de genoemde auteurs hanteren alleen Kokkini en Constantinesco een enkele maal de 
onderscheiding vooronderzoek - onderzoek. Toch wordt ook uit de andere beschrijvingen 

1988; Zweigert & Kötz 1996, p. 31-47. Zie over het waardeoordeel in het rechtsvergelijkend onderzoek in het 
bijzonder: G.-R. De Groot & H. Schneider, 'Das Werturteil in der Rechtsvergleichung. Die Suche nach dem 
besseren Recht', in: K. Boele-Woelki e.a. (red.), Comparability and Evaluation. Essays on Comparative Law, 
Private International Law and International Commercial Arbitration (Kokkini-bundel), Dordrecht: Martinus 
Nijhoff 1994, p. 53-68. 

17 Engels (T. Weir); Italiaans (B. Pozzo & E. Cigna); Japans (M. Oki); Russisch (J. Jumaschev) en Chinees (P. 
Handian e.a.). 

18 Aldus Zweigert & Kötz zelf in het voorwoord van de Engelse vertaling van de tweede druk (An Introduction 
to Comparative Law) uit 1987: 'Finally, a word about this translation. We have been told by many English and 
American friends that Tony Weir's version of the first edition was fine. Indeed, one American professor of law 
who is fluent as a native in both German and English went so far as to say that the translation was better than 
the original, rare though that is, and acceptable, he was kind enough to add, though the original in this case 
was' (Zweigert & Kötz 1987, p. VI). 

19 Constantinesco 1972a, Constantinesco 1974 en Constantinesco 1983. 
20 Kokkini e.a. 1988. 
21 Kamba 1974. 
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van het rechtsvergelijkend onderzoek duidelijk dat er enkele fundamentele vragen zijn die 
in de voorbereidende fase aan de orde dienen te komen. 

Voordat het onderzoek begint, zegt Kokkini, heeft de onderzoeker zijn onderwerp en 
rechtsstelsels al gekozen.22 Constantinesco wijst erop dat de onderzoeker voordat hij met 
de vergelijking begint de zekerheid moet hebben dat er tussen de te vergelijken objecten 
equivalentie ('parallélisme') bestaat.23 Op de keuze van de rechtsstelsels, de bepaling van 
de te vergelijken objecten en in iets mindere mate de keuze van het onderwerp wordt door 
elk van de auteurs nader ingegaan. 

De keuze van rechtsstelsels, zeggen Zweigert & Kötz, betreft een methodologische vraag 
van complexe aard. Het is niet mogelijk in het algemeen te stellen hoe de vergelijker zijn 
keuze moet maken omdat deze sterk samenhangt met het precieze onderwerp van het on
derzoek.24 Zij geven echter wel een vuistregel. Deze regel is gebaseerd op de gedachte dat 
het mogelijk is de rechtsstelsels van de wereld in rechtsfamilies te verdelen waarbinnen dan 
'Mutterordnungen' en 'Tochterordnungen' te onderscheiden zijn. De regel luidt dat de 
vergelijker de 'Tochterordnung' mag negeren en zich dient te concentreren op de 'Mutter
ordnung'. Hierbij wordt door Zweigert & Kötz een aantal kanttekeningen geplaatst. Bij 
macrovergelijking en microvergelijking waarbij 'klassieke' privaatrechtelijke problemen op 
het gebied van bijvoorbeeld het eigendomsrecht aan de orde komen, zou de hierboven ge
noemde vuistregel opgaan. In het geval van microvergelijking waarbij andersoortige pro
blemen onderwerp van het onderzoek uitmaken, kan weliswaar gesteld worden dat het zel
den veilig zal zijn de 'Mutterordnungen' te negeren, maar zal toch meer een beroep gedaan 
moeten worden op andere bronnen van gegevens over de rechtssystemen. Er zal dan geko
zen moeten worden voor systemen die gespecialiseerd zijn op een bepaald gebied en dat 
behoeven uiteraard niet de 'Mutterordnungen' van de rechtsfamilies te zijn. 

Hoewel Kokkini dit onderwerp op een andere manier benadert, komt haar mening uitein
delijk sterk overeen met die van Zweigert & Kötz. In eerste instantie gaat Kokkini namelijk 
uit van een onbeperkte vrijheid bij het kiezen van de rechtsstelsels. Zij zegt: 'Bij uitzonde
ring zullen het gestelde doel en het onderzoeksvoorwerp een restrictie inhouden'.25 In 
tweede instantie wijst zij er echter op dat het onmogelijk is om alle rechtsstelsels van de we
reld bij het onderzoek te betrekken en dat het nuttig is rechtsfamilies te onderscheiden, 
waaruit de onderzoeker 'naar gelang zijn onderwerp en het doel van zijn onderzoek, een of 

22 Kokkini e.a. 1988, p. 146 (cursivering van mij, AO): 'De onderzoeker heeft zijn onderwerp en de rechtsorden 
al gekozen. Hij heeft tijdens het vooronderzoek al enige literatuur (ook buitenlandse) geraadpleegd om de hele 
problematiek van zijn onderzoek te begrijpen. Hij heeft al algemene kennis verkregen over ieder van de 
gekozen rechtsstelsels: staatsinrichting, politiek en economisch systeem van het land, de rechterlijke organisatie, 
de hiërarchie van de rechtsbronnen in het algemeen en de houding van de rechter tegenover de wet en de speel
ruimte die deze geniet. 

Het onderzoek kan nu beginnen'. 
23 Constantinesco 1974, p. 79 (cursivering van mij, AO): 'Le parallélisme des termes à comparer, donc l'élément 

commun qui les relie, est une donnée. Comme telle, elle préexiste à la comparaison qui ne fait que la révéler. 
Le comparatiste doit avoir la certitude de l'existence de ce parallélisme avant de commencer la comparaison 
bien qu'il ne soit pas toujours facile de le déceler'. 

24 Zweigert & Kötz 1996, p. 40: 'Über den Maßstab der Beschränkung läßt sich schwer Allgemeingültiges sagen, 
weil er jeweils vom Gegenstand der konkreten Untersuchung abhängt'. 

25 Kokkini e.a. 1988, p. 138. 
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meer rechtsstelsels kan kiezen'.26 Terwijl Zweigert & Kötz in dit kader spreken over 'Mut
terordnungen' en 'Tochterordnungen', hanteert Kokkini het begrip 'representatief rechtsstel
sel'. Welk stelsel representatief is voor een bepaalde rechtsfamilie is afhankelijk van het 
onderwerp. Zo leiden in hun praktische uitwerking de ideeën van Kokkini en die van Zwei
gert & Kötz tot hetzelfde resultaat. 

Constantinesco daarentegen wijst de vuistregel gebaseerd op de indeling van rechts
stelsels in rechtsfamilies ten stelligste af.27 Kamba ziet wel enig nut in de classificatie van 
rechtssystemen voor de selectie van stelsels, doch alleen als instrument ter verdieping van 
de kennis van de onderzoeker over de stelsels.28 

Kokkini gaat ook in op technische beperkingen bij de keuze van de rechtsstelsels, zoals 
talenkennis, de beschikbaarheid van recent en betrouwbaar bronnenmateriaal en goede ver
talingen.29 

Terwijl Kokkini zowel het onderwerp als het doel als belangrijke factoren bij de keuze 
van rechtsstelsels aanwijst, leggen Zweigert & Kötz vooral de nadruk op het onderwerp van 
het onderzoek. Constantinesco en Kamba daarentegen wijzen voornamelijk op de band 
tussen de keuze van rechtsstelsels en het doel van het onderzoek. Zo stelt Constantinesco: 

'Aucun principe particulier ne commande ce choix. Le choix des ordres juridiques varie en foncti
on du but poursuivi in concreto par le comparatiste'.30 

En Kamba: 

'The main purpose for which a particular project of comparative study or research is undertaken 
will, to a large extent, dictate the choice of legal systems...'.31 

Aan de keuze van het onderwerp wordt door de meeste auteurs niet veel aandacht besteed. 
Kokkini geeft twee richtlijnen voor de keuze van het onderwerp. Kamba legt als enige een 
verband tussen de keuze van het onderwerp en het doel van het onderzoek: 

'Again the main purpose for undertaking the comparative study or research to a large extent 
dictates the choice of topics to compare'.32 

Uit het bovenstaande is gebleken, dat bij de keuze van de rechtsstelsels het doel van het 
onderzoek als een meer of minder belangrijke factor wordt beschouwd. Volgens Kamba 
speelt deze factor tevens een belangrijke rol bij de keuze van het onderwerp. Het doel lijkt 

26 Kokkini e.a. 1988, p. 87. Zie ook Kokkini e.a. 1988, p. 138-142. 
27 Constantinesco 1974, p. 40-42. 
28 Kamba 1974, p. 508: 'It seems obvious that the making of an intelligent selection of legal systems demands 

on the part of the comparatist a good conspectus or panoramic view of the legal systems of the world. He must 
be grounded in the basis or criteria for their classification and must have a good knowledge of the charac
teristics of the major groups or families of systems'. 

29 Kokkini e.a. 1988, p. 138. 
30 Constantinesco 1974, p. 41-42. 
31 Kamba 1974, p. 489. 
32 Kamba 1974, p. 508. 
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dus één of meer hoofdvragen van de preliminaire fase te bepalen of tenminste te beïnvloe
den. Het doel van het rechtsvergelijkend onderzoek wordt daarmee zelf tot 'hoofdvraag'. 

Het laatste vraagstuk dat door Constantinesco expliciet met het vooronderzoek wordt 
verbonden33 en door de overige drie auteurs eveneens behandeld wordt, betreft het bepalen 
van de vergelijkbaarheid van de objecten die het voorwerp van het rechtsvergelijkend onder
zoek zullen uitmaken. De auteurs wijzen in dit verband unaniem in de richting van wat 
Kokkini aanduidt met de 'functionele methode'.34 Hiermee wordt bedoeld, dat in de vraag 
waarmee in de geselecteerde stelsels gezocht zal worden naar equivalente objecten, de 
functie van het onderzoeksobject centraal staat. De vraag kan dan als basis ofwel een be
paald probleem (maatschappelijk, juridisch etc.) ofwel de omschrijving van het doel van een 
bepaald rechtsinstituut of rechtsregel hebben. Tegenover de functionele methode stellen de 
hier bestudeerde auteurs, elk in hun eigen woorden, een methode die Constantinesco aan
duidt met 'comparaison institutionelle'.35 In dit geval staat in de vraagstelling betreffende 
de te vergelijken objecten een concept of instituut centraal: de vraag wordt niet in functione
le maar in conceptuele termen geformuleerd. 

Naast de hierboven besproken onderwerpen die Constantinesco en Kokkini expliciet met het 
vooronderzoek verbinden, zijn er nog andere methodologische vraagstukken die door de 
auteurs behandeld worden en die in het kader van het vooronderzoek geplaatst zouden 
kunnen worden. Zo spreken Zweigert & Kötz en Kokkini over het aanwijzen van criteria 
op grond waarvan de evaluatie van de gevonden resultaten plaats zou moeten plaats vin
den.36 Verder behandelen Kokkini en Constantinesco twee verschillende wijzen waarop het 
onderzoeksverslag kan worden opgebouwd.37 Alle vijf de auteurs die hier bestudeerd zijn, 
besteden aandacht aan de keuze van de bronnen die geraadpleegd moeten worden38 en aan 
de structuur van het gehele vergelijkende onderzoeksproces zelf.39 

33 Zie p. 7, noot 23. 
34 Kokkini 1988 e.a., p. 136. Kokkini maakt een onderscheid tussen 'functionele methode en functie in verband 

met de vergelijkbaarheid bij de aanpak van het onderzoek en de deelproblemen' en 'functionele methode en 
functie in verband met het systematische vergelijkingsproces'. In dit kader wordt gedoeld op de eerstgenoemde 
methode. 

35 Constantinesco 1974, p. 65 e.V.; Kokkini 1988 e.a. spreekt hier over de 'rechtsinstituut-aanpak' waarbij de 
vergelijkbaarheid gezocht en gevonden wordt op het niveau 'structuur' (p. 132-133). 

36 Kokkini e.a. 1988, p. 179-186; Zweigert & Kötz 1996, p. 46-47. Zie ook Constantinesco die, anders dan 
Kokkini en Zweigert & Kötz, de waardering van de resultaten van het onderzoek niet als een noodzakelijk 
onderdeel van het rechtsvergelijkend onderzoek beschouwt (Constantinesco 1974, p. 276-278). 

37 Kokkini maakt in navolging van Constantinesco een onderscheid tussen een 'simultane en successieve beschrij
ving' (Kokkini e.a. 1988, p. 187-188; Constantinesco 1974, p. 283-284). 

38 Constantinesco 1974, p. 138-140, p. 156 e.V., p. 176 e.V.; Kamba 1974, p. 513: '... the legal systems under 
comparative study must be viewed in the socio-cultural context in which they thrive. Comparison which 
concentrates on the textual or formal rules of law — statutes, decided cases, codes — to the exclusion of the 
social-economic context is likely to give an incomplete and distorted picture of the systems compared'.; 
Kokkini e.a. 1988, p. 142-144; Zweigert & Kötz 1996, p. 34: 'Rechtsquelle im Sinne rechtsvergleichender 
Forschung ist alles, was das Rechtsleben der herangezogenen Ordnung gestaltet oder mitgestaltet'. 

39 Constantinesco 1974, p. 122-284; Kamba 1974, p. 510 e.V.; Kokkini e.a. 1988, p. 22-25 en p. 145-186.; 
Zweigert & Kötz 1996, p. 42 e.v. 
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2.3 Afbakening 

Op grond van het voorafgaande kan men concluderen dat de keuze van rechtsstelsels, de 
keuze van het onderzoeksonderwerp en de bepaling van de te vergelijken objecten als vraag
stukken van de preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek beschouwd worden. 
Omdat tevens is gebleken dat bij de keuze van de rechtsstelsels en het onderwerp, het doel 
van het onderzoek als een meer of minder belangrijke factor aangewezen wordt, zou ik ook 
de bepaling van het doel van het onderzoek tot de vraagstukken van het vooronderzoek 
willen rekenen. 

Om omvang en duur van mijn onderzoek binnen redelijke grenzen te houden, zal ik mij 
beperken tot deze vier letterlijk fundamentele, dat wil zeggen met de opzet ofwel het ont
werp van het onderzoek verbonden vragen. De andere vragen die ik bij (enkele van) de 
hierboven aangewezen auteurs heb aangetroffen en die men ook tot de preliminaire fase van 
het rechtsvergelijkend onderzoek zou kunnen rekenen, heb ik buiten beschouwing gelaten. 
Zij behoren mijns inziens niet of niet exclusief tot de met de opzet van het onderzoek 
verbonden vragen. De bepaling van de evaluatiecriteria kan — en wellicht is dit zelfs beter 
- in een later stadium plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor de opbouw van het onderzoeksver
slag. De vraag naar de te raadplegen rechtsbronnen wordt van cruciaal belang op het mo
ment dat men het onderwerp in de gekozen stelsels gaat onderzoeken: dus met het begin van 
het eigenlijke onderzoek. Bovendien is deze vraag niet specifiek voor het rectevergelijken-
de onderzoek.40 De opbouw van het onderzoek betreft het vergelijkingsproces zelf en niet 
de preliminaire fase. Weliswaar dient de onderzoeker reeds in de preliminaire fase de opzet 
van het onderzoek bepaald te hebben, het is echter geen vraagstuk dat nog invulling behoeft. 
Het vergelijkingsproces is voor ieder onderzoek hetzelfde. 

3 Plan van behandeling 

Dit boek bestaat uit drie delen. In deel I geef ik een overzicht van de in de theorie van de 
rechtsvergelijking gangbare en minder gangbare ideeën omtrent de verschillende hierboven 
aangewezen onderdelen van de voorbereidende fase van het onderzoek. Deel II bestaat uit 
het verslag van de analyse van de door mij geselecteerde rechtsvergelijkende studies. Deel 
III tenslotte bestaat uit één hoofdstuk (hoofdstuk 8) waarin de resultaten van de delen I en 
II tot een synthese zullen worden gebracht. 

De onderwerpen van de preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek komen terug 
in elk van de drie delen van het onderzoek. 

In deel I behandel ik per hoofdstuk een van de vier vraagstukken van de preliminaire 
fase van het rechtsvergelijkend onderzoek. De hoofdstukken zijn achtereenvolgens gewijd 
aan 'Doeleinden van rechtsvergelijkend onderzoek' (hoofdstuk 1), 'Onderwerpen van het 

40 Deze vraag speelt bij elk juridisch onderzoek. Voor de rechtsvergelijker is het alleen van belang te bepalen wat 
de rechtsbronnen van de gekozen stelsels zijn. De bronnen en vooral de hiërarchie van de bronnen kunnen 
namelijk per stelsel verschillen. 

11 
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rechtsvergelijkend onderzoek' (hoofdstuk 2), 'De selectie van de in het onderzoek te betrek
ken rechtsstelsels' (hoofdstuk 3) en 'De bepaling van de te vergelijken objecten' (hoofdstuk 
4). 

De verantwoording van de invulling van de preliminaire fase en daarmee van de behan
delde onderwerpen in deel I, de hoofdstukken 6 en 7 van deel II en het analysemodel vindt 
men in de vorige paragraaf (§2). Het eerste hoofdstuk van deel II (hoofdstuk 5) bevat 
daarnaast een specifiek op dat deel gerichte aanvullende verantwoording. Ik ga in dat hoofd
stuk onder andere dieper in op mijn selectie van rechtsvergelijkende studies en de wijze 
waarop ik deze studies geanalyseerd heb (het ontwerp en de toepassing van het analysem
odel). Na de verantwoording bevat deel II twee hoofdstukken. Deze zijn achtereenvolgens 
gewijd aan het verslag van de analyse van Nederlandse vergelijkende studies (hoofdstuk 6) 
en het verslag van de analyse van Duitse vergelijkende studies (hoofdstuk 7). De onderwer
pen van de preliminaire fase vindt men hier terug in de opbouw van de afzonderlijke hoofd
stukken. 

Deel III bevat zoals hierboven reeds aangegeven een synthese van de resultaten van beide 
voorgaande delen. Ook hier zullen achtereenvolgens de vier hoofdvragen van het vooronder
zoek aan de orde komen. In een slotconclusie worden de resultaten ter afronding kort op een 
rij gezet. 

De telkens binnen het onderzoeksverslag terugkerende structuur gebaseerd op de vier funda
mentele vragen van de preliminaire fase, komt de helderheid en overzichtelijkheid van het 
betoog ten goede. Een nadeel is echter dat op die manier geen recht wordt gedaan aan de 
nauwe banden tussen de verschillende onderdelen. Ik heb op verschillende manieren getracht 
dit nadeel te ondervangen. In deel I zal ik binnen de afzonderlijke hoofdstukken aangeven 
of en zo ja welke verbanden in de literatuur tussen het betreffende onderdeel en de overige 
gelegd worden. In de conclusies van de hoofdstukken 6 en 7 van deel II zal in een aparte 
paragraaf getoetst worden of en zo ja welke verbanden tussen de verschillende onderdelen 
uit de bestaande rechtsvergelijkende studies aangewezen kunnen worden. Ook in deel III zal 
ik na de afzonderlijke behandeling van de vier onderdelen een afsluitende paragraaf aan de 
onderlinge verbanden wijden. 
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DEEL I 

THEORIE: EEN OVERZICHT VAN DE OPVATTINGEN IN DE LITERATUUR 





1 Doeleinden van rechtsvergelijkend onderzoek 

1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal ik een overzicht geven van hetgeen in de literatuur naar voren is ge
bracht over de doeleinden van rechtsvergelijkend onderzoek. Dit overzicht kan op een aantal 
manieren worden gegeven. Eén mogelijkheid is de verschillende in de literatuur beschreven 
doelen in een historisch kader te plaatsen. Een dergelijke historische benadering kan een 
bepaalde ontwikkeling laten zien in de doeleinden die men in de loop der tijd als de belang
rijkste heeft beschouwd.1 Een andere manier om dit overzicht te geven bestaat uit het in
ventariseren van alle in de literatuur genoemde doeleinden van rechtsvergelijking. In deze 
enumeratieve benadering wordt elk doeltype afzonderlijk uiteengezet met verwijzingen naar 
auteurs die dit doel hebben erkend.2 Beide benaderingswijzen zijn echter al op verschillende 
plaatsen in de literatuur toegepast. Het is dan ook weinig zinvol dit onderzoek te herhalen.3 

Ik kies hier voor een afwijkende aanpak die als kritisch analytisch zou kunnen worden om
schreven. Deze benadering heeft niet alleen mijn voorkeur omdat een historische of enume
ratieve benadering weinig nieuws op zou leveren, maar bovendien en vooral omdat ik denk 
dat een kritische analyse nodig is. 

Doordat de auteurs een grote hoeveelheid doeleinden van sterk uiteenlopende aard aan 
de rechtsvergelijking hebben verbonden, is een zeer onoverzichtelijk en verwarrend beeld 
ontstaan. In dit hoofdstuk wil ik door een kritische analyse van de in de literatuur genoemde 
doeleinden en de wijze waarop zij gepresenteerd worden inzicht verschaffen in de verschil
lende aard van de genoemde doeleinden. 

In de volgende paragraaf (§ 2) zal ik aan de hand van een voorbeeld de gangbare invul
ling en presentatie van de doeleinden van rechtsvergelijkend onderzoek beschrijven. Aan het 
slot van deze paragraaf zal ik een aantal aspecten van deze omschrijvingen aanwijzen die 
hun heterogene karakter bepalen. Deze aspecten zullen nader worden geanalyseerd en 
toegelicht in § 3. Daarna zal ik in § 4 aandacht besteden aan een aantal auteurs dat op een 
van de meerderheid afwijkende manier de doelen van de rechtsvergelijking beschrijft. In de 
slotparagraaf van dit hoofdstuk (§ 5) zal ik puntsgewijs aangeven met welke aspecten men 
voor een heldere beschrijving van de doeleinden rekening moet houden. 

Mare Ancel heeft deze ontwikkeling in een aantal van zijn werken beschreven. Zie o.a. Ancel 1971 en M. 
Ancel, 'Les buts actuels de la recherche comparative', in: S. Strömholm (red.), Mélanges de droit comparé 
(Malmström-bundel), Stockholm: Norstedt 1972, p. 1-12. 
Constantinesco heeft op deze wijze het meest uitgebreide en best geannoteerde overzicht gegeven van zeventien 
'Ziele und Funktionen der Rechtsvergleichung' (Constantinesco 1972b, p. 331-431). In de Franse vertaling 
zijn dat er overigens achttien geworden (Constantinesco 1974, p. 59-119). Minder uitgebreid toegelicht, maar 
met bijna evenveel verschillende doeleinden is de opsomming die Kokkini geeft in het hoofdstuk 'Doeleinden 
en functies van de rechtsvergelijking', in: Kokkini e.a. 1988, p. 26-42. 
Men zou kunnen tegenwerpen dat het wel degelijk nut kan hebben dergelijke historische of algemene over
zichten tot vandaag (1998) bij te werken. Ik meen echter dat er sinds de zeventiger jaren geen structurele nieu
we ontwikkelingen of verschuivingen gesignaleerd kunnen worden. 
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2 Gangbare visies op de doeleinden 

Er wordt in de literatuur op het terrein van de rechtsvergelijking veel4 aandacht besteed aan 
de doelen en functies van de rechtsvergelijking. Constantinesco constateert dat sinds het 
Parijse rechtsvergelijkende congres (1900), dat geen klaarheid bracht over de doeleinden van 
het rechtsvergelijkend onderzoek, een gestadig toenemend aantal auteurs hun visie over dit 
onderwerp kenbaar hebben gemaakt: 

'Il n'y a pas d'article ou d'ouvrage consacré à quelque aspect que se soit du droit comparé qui ne 
s'occupe aussi, directement ou indirectement, d'un des buts ou fonctions de la méthode compa
rative. Le problème des buts et des fonctions du droit comparé a constitué l'un des problèmes 
principaux du Congrès de Paris en 1900 qui, pourtant, ne lui a pas donné une réponse claire. 
Depuis, le nombre des prises de position et d'articles n'a fait qu'augmenter. Cela rend impossible 
une classification des auteurs et une bibliographie exhaustive'.5 

Sinds Constantinesco dit in 1974 schreef, is de belangstelling voor de doeleinden niet 
afgenomen.6 Opmerkelijk is echter niet de belangstelling als zodanig, maar het grote aantal 
doelen dat onderscheiden wordt. Koos men globaal gezegd in de eerste helft van deze eeuw 
ervoor de rechtsvergelijking met een of enkele specifieke doelen te verbinden, tegenwoordig 
is men het erover eens dat de rechtsvergelijking een groot aantal uiteenlopende doelen 
dient.7 Ook over de vraag welke doeleinden de rechtsvergelijking kan dienen is men het 
over het algemeen eens. Het terrein van het recht waarop de vergelijking plaats heeft, speelt 
daarbij geen rol.8 Ook het niveau waarop de vergelijking plaats vindt — vergelijking tussen 
nationale stelsels onderling of tussen nationale stelsels en supranationale stelsels — heeft 

4 Volgens Kahn-Freund 1966, p. 59 misschien zelfs te veel: 'The purposes of comparative legal studies have 
been much discussed, perhaps too much'. 

5 Constantinesco 1974, p. 287 nt. 7. 
6 Alle sinds de zeventiger jaren verschenen algemene werken op het terrein van rechtsvergelijking, besteden 

uitgebreid aandacht aan de functies van de rechtsvergelijking. De meest recente zijn: P. de Cruz, Comparative 
Law in a Changing World, London: Cavendish 1995 en M. Bogdan, Comparative Law, Göteborg: Kluwer 
1994. Ook zijn er vele artikelen en een enkele monografie verschenen gericht op de doeleinden in het algemeen 
of op een specifiek doel. Zie bijvoorbeeld: Neumayer 1976; H. Coing, 'Aufgaben der Rechtsvergleichung in 
unserer Zeit', Neue Juristische Wochenschrift 1981, p. 2601-2604 en R. Sacco, La comparaison juridique au 
service de la connaissance du droit, Parijs 1991. 

7 Kamba 1974, p. 490: 'It was Gutteridge [in 1949] who effectively made the important point that comparative 
law serves a wide variety of purposes'. Zie ook: Zweigert & Kötz 1996, p. 13: 'Es ist heute unbestritten, daß 
die Rechtsvergleichung als eine wissenschaftliche Methode der Jurisprudenz eine Vielfalt bedeutender Funktio
nen hat'. Overigens deden Zweigert & Kötz deze uitspraak reeds in de eerste druk van hun boek in 1971 
(Zweigert & Kötz 1971, p. 13). Zie voorts: De Boer 1992, p. 40: 'Waar men het in ieder geval over eens is -
...- is het feit dat de rechtsvergelijking een groot aantal uiteenlopende doelen dient', met verdere 
literatuurverwijzingen. 

8 Nijboer 1994, p. 15: 'Rechtsvergelijking in het straf- en strafprocesrecht is, dunkt me, niet vreselijk wat betreft 
doelen [...] verschillend van rechtsvergelijking in bijvoorbeeld een ander traditioneel rechtsgebied als het bur
gerlijk (privaat)-recht'. 
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geen invloed op de door de auteurs aangewezen doeleinden.9 Wel spreken sommige auteurs 
nog steeds impliciet of expliciet hun voorkeur voor een bepaald doel uit.10 

Als voorbeelden van de doeleinden die onderscheiden worden, noem ik de catalogus van 
'Funktionen und Ziele der Rechtsvergleichung' zoals door Zweigert & Kötz beschreven in 
hun boek.11 Hun inleiding tot de rechtsvergelijking wordt algemeen als standaardwerk 
erkend12 en bevat één van de eerste uitgebreide opsommingen.13 Bovendien geven vrijwel 
alle auteurs die in de laatste vijfentwintig jaar aandacht aan dit onderwerp besteed hebben, 
een dergelijke opsomming. Uiteraard zijn er tussen de opsommingen verschillen in presen
tatie en groepering, maar de inhoud van de genoemde doelen komt in essentie overeen.14 

Zweigert & Kötz noemen achtereenvolgens de volgende doeleinden:15 

het voornaamste doel ('primäre Funktion'): 
'Erkenntnis' 

'[w]eitere Funktionen' die slechts kort genoemd worden: 
- 'des [...] lebendig gehaltenen internationalen Gesprächs über Probleme der Rechtswissenschaft' 
- 'ein bewußtes Eindringen in die unterschiedlichen sozialen und kulturellen Einrichtungen 

unserer Welt' 
'Abbau unreflektierter nationaler Vorurteile' 
'eine Verbesserung des internationalen Sichverstehens' 

- 'der hohe Nutzen rechtsvergleichender Forschung für die Rechtsreform Entwicklungsländer' 
- 'die unaufhörliche Kritik an der eigenen Rechtsordnung, die durch rechtsvergleichende For

schung stimuliert wird und damit zur Fortentwicklung des eigenen Rechts mehr beitragen kann 
als das national beengte "dogmatische Gespräch'". 

vijf 'spezifische praxisbezogene Funktionen' die nadere beschouwing behoeven: 
'die Rechtsvergleichung als Hilfsmittel für den Gesetzgeber' 
'[die Rechts vergleichung] als Auslegungsinstrument' 
'ihre Stellung im Unterricht der Universitäten' 
'ihre Bedeutung für die Rechts Vereinheitlichung' 

- '[ihre Bedeutung] für die Entwicklung eines gemeineuropäischen Zivilrechts'16 

9 Dehousse 1994, p. 762: 'Most comparative law textbooks devote at least one section to the objectives and 
functions of comparative legal research. While it is superfluous to enter into a detailed examination of this 
issue, most of the reasons traditionally invoked to explain the utility of comparative analysis apply with parti
cular cogency to the study of EC law, ...'. 

10 Zie bijvoorbeeld De Boer 1994, p. 306, met verwijzing naar Kokkini 1985, p. 6 en p. 64 e.v. en H.U. Jessurun 
d'Oliviera, interventie op de jaarvergadering van de NVVR van 29-11-1975, Geschriften NVVR no. 21, 
Deventer: Kluwer 1976, p. 30. 

11 Zweigert & Kötz 1996, p. 12-31. 
12 Zie Probleemstelling § 2.1. 
13 De auteurs onderscheiden deze doelen onveranderd vanaf de eerste druk van hun boek in 1971. In de laatste 

(derde) druk van 1996 is alleen één doel toegevoegd. 
14 Een enkele sterk afwijkende uitzondering daargelaten. Zie de bespreking van het artikel van J.H. Merryman 

in § 4. 
15 Zweigert & Kötz 1996, p. 14. 
16 Dit laatste doel noemen Zweigert & Kötz voor het eerst in de derde druk van hun boek (Zweigert & Kötz 

1996). 
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Zet men nu een doel als kennisverwerving naast de overige genoemde doeleinden, of bij
voorbeeld de bevordering van het begrip tussen verschillende landen ('eine Verbesserung 
des internationalen Sichverstehens') naast hulp aan de wetgever, dan valt direct de heteroge
niteit van de genoemde doeleinden op. Deze heterogeniteit wordt ook door een aantal 
auteurs expliciet erkend.17 Om een beter overzicht te krijgen heeft men geprobeerd de ver
schillende doelen in bepaalde categorieën onder te brengen.18 Geen van deze pogingen is 
volledig geslaagd.19 Een nieuwe poging tot het vinden van een aantal gemeenschappelijke 
noemers is naar mijn mening weinig zinvol. Een dergelijke classificatie kan pas een werke
lijk helder beeld van de doeleinden van het rechtsvergelijkend onderzoek verschaffen, 
wanneer een beter inzicht in de uiteenlopende aard van doeleinden verkregen is. 

In de volgende paragrafen zullen achtereenvolgens drie aspecten van de omschrijvingen van 
de doeleinden worden belicht aan de hand van voorbeelden uit de literatuur. Mijns inziens 
zijn het deze drie aspecten die hebben bijgedragen aan het verwarde beeld van de doeleinden 
dat in de literatuur is ontstaan. 

Het eerste aspect betreft de vervaging van het onderscheid tussen het doel, het nut en het 
effect van het rechtsvergelijkend onderzoek. Hoewel de meeste auteurs dit onderscheid wel 
maken, voeren zij het niet door in hun presentatie of laten zij op andere wijze dit onder
scheid vervagen.20 

Het tweede aspect betreft de nadruk die vaak in de omschrijving van de doeleinden 
gelegd wordt op het toepassingsgebied (wetgeving, rechtspraak, onderwijs etc.) van de 
resultaten van het rechtsvergelijkend onderzoek, in plaats van op de toepassing zelf 
(hervorming van het recht, interpretatie van regels, verbetering van inzicht in het recht, etc). 

Het derde aspect hangt zowel met het eerste als met het tweede samen. Dit betreft de 
uiteenlopende motieven die in deze eeuw hebben geleid tot het bespreken van de doeleinden. 

17 Constantinesco 1974, p. 286-287: 'Les buts [...] et les fonctions [...] sont multiples et de différentes natures; 
...'; Kokkini e.a. 1988, p. 27: 'Het is niet mogelijk een duidelijke demarcatielijn tussen de heterogene doelein
den en functies te trekken'. 

18 Constantinesco maakt een onderscheid tussen 'buts et fonctions de nature théorique' en 'buts et fonctions 
pratiques' (Constantinesco 1974, p. 288 e.V.). Kokkini acht een dergelijk onderscheid niet mogelijk. Andere 
typen onderscheid zouden wel mogelijk zijn. Zo stelt zij voor een chronologisch onderscheid te maken. Hierbij 
moet gedacht worden aan een onderscheid tussen doelen met een direct nut en doelen waarvan het nut pas in 
een verder verwijderde toekomst voelbaar wordt. Als andere mogelijkheid noemt zij het onderscheid 'tussen 
gevallen waarin de rechtsvergelijking van groot nut zou zijn (de overgrote meerderheid van gevallen) en 
gevallen waarin de rechtsvergelijking een conditio sine qua non is, zoals voor de opsporing van algemene ge
meenschappelijke rechtsbeginselen, voor de eenmaking van rechtsregels op een bepaald rechtsgebied' (Kokkini 
e.a. 1988, p. 27). Zie ook bijvoorbeeld Winterton die in het kader van het rechtsvergelijkend onderwijs een on
derscheid maakt tussen praktische, sociologische, politieke en pedagogische doeleinden (G. Winterton, 'Compa
rative Law Teaching', AJCL 1975, p. 81). 

19 Zie ook § 3.1. 
20 Een enkele uitzondering daargelaten. Barbel Dorbeck-Jung (1995, p. 126-127) sprekend over de 'Aims of 

comparative educational law' maakt expliciet en consequent een onderscheid tussen 'Aims, benefits and use'. 
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3 Drie aspecten van de omschrijvingen van de doeleinden nader 
beschouwd 

3.1 De vervaging van het onderscheid tussen doel, nut en effect 

Het onderscheid tussen doel en nut van de rechtsvergelijking wordt door een aantal com-
paratisten wel degelijk gemaakt. Constantinesco wijst er met nadruk op dat er een verschil 
bestaat tussen het directe doel van de rechtsvergelijking: de verwerving van nieuwe kennis, 
en het nut van de verkregen kennis.21 Ook Zweigert & Kötz stellen dat kennis het voor
naamste doel van de rechtsvergelijking is.22 De overige doelen worden aangeduid met 
'Weitere Funktionen' en 'spezifische praxisbezogene Funktionen der Rechtsvergleichung'.23 

Esin Örücü onderscheidt eveneens een 'prime function'. Na de verschillende doelen be
sproken te hebben die in de literatuur met de rechtsvergelijking worden verbonden, schrijft 
zij dat dit niet de primaire doeleinden van de rechtsvergelijking zijn: 

'Yet for the academie comparatist, the above are not the prime functions of comparative law. For 
him the prime function of comparative law is to have access to legal knowledge which can be used 
not merely for the purpose of law reform, or as a teaching tool, or to promote international under
standing, but above all to fulfil the essential task of comparative law, that is to further the univer
sal knowledge and understanding of the phenomena of law'.24 

Ook volgens Örücü bestaat het voornaamste doel van de rechtsvergelijking dus uit het 
hebben van toegang tot juridische kennis. 

Men lijkt zich dus te realiseren dat er een verschil bestaat tussen het doel van de rechts
vergelijking: het verwerven van kennis,25 en het nut van de rechtsvergelijking: de toepas
sing van deze verworven kennis. Het onderscheid vervaagt echter onmiddellijk weer door 
de manier waarop deze gedachte door de auteurs uitgewerkt wordt. Constantinesco bijvoor
beeld gaat namelijk niet zover de aanduiding 'doelen en functies van de rechtsvergelijking' 
te vervangen door 'toepassingsmogelijkheden van de door rechtsvergelijkend onderzoek ver
kregen kennis'. Dit zou mijns inziens de logische consequentie zijn van zijn opvatting 

21 Constantinesco 1974, p. 286: 'L'objectif et le résultat immédiat de la méthode comparative, le fait de dégager 
de nouvelles connaissances, constituent aussi le dernier stade du processus méthodologique. Considéré de façon 
abstraite, cet objectif demeure le même, même si les connaissances obtenues à la fin de la comparaison peuvent 
varier. [...] Les connaissances nouvelles obtenues par la comparaison constituent le matériel et le fondement 
grâce auxquels d'autres buts peuvent être atteints'. 

22 Zweigert & Kötz 1996, p. 14: 'Die primäre Funktion der Rechtsvergleichung ist — wie die aller wissenschaft
lichen Methoden — Erkenntnis'. 

23 Zweigert & Kötz 1996, p. 14. 
24 Örücü 1982, p. 4. 
25 Overigens meen ik dat de meer inhoudelijke omschrijving van de te verwerven kennis door Örücü de voorkeur 

verdient boven de abstracte aanduidingen van Zweigert en Constantinesco. 
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omtrent het onderscheid tussen de verwerving en de toepassing van de nieuwe kennis.26 

Constantinesco stelt echter eenvoudigweg: 

'Les connaissances nouvelles obtenues par la comparaison constituent le matériel et le fondement 
grâce auxquels d'autres buts peuvent être atteints. Toutes les autres fonctions en dépendent; car 
c'est avec ou par ces connaissances que la méthode comparative peut servir d'autres buts et 
remplir d'autres fonctions. Ces buts ultérieurs ...'.21 

Hij maakt dus wel een onderscheid tussen het directe doel van de rechtsvergelijking en haar 
indirecte doelen ('buts ultérieurs'), maar voert dit onderscheid niet verder door in de door 
hem gehanteerde terminologie. Om enige ordening aan te brengen in de vele 'doelen' (toe
passingsmogelijkheden) splitst hij deze in 'buts et fonctions de nature théorique' en 'buts 
et fonctions pratiques'. Dit is vrij willekeurig. Zoals hij zelf stelt is de grens tussen beide 
typen 'doelen' niet altijd duidelijk te trekken.28 Bijvoorbeeld een doel als 'een beter inzicht 
in het eigen recht' lijkt mij noch overwegend praktisch, noch overwegend theoretisch van 
aard. Volgens Constantinesco echter behoort dit doel tot de theoretische doeleinden van de 
rechts vergelij king. 

Zweigert & Kötz en Örücü doen de scheidslijn reeds vervagen door het verwerven van 
kennis als de 'primäre Funktion' of 'prime function' aan te duiden. Dit wekt de suggestie 
dat sprake is van een verzameling doeleinden waarvan de kennisverwerving de belangrijkste 
is. De andere doeleinden bevinden zich echter niet op hetzelfde niveau als het zogenaamde 
nummer één doel: zij bestaan uit de toepassingsmogelijkheden van de door rechtsverge
lijking verworven kennis. Belangrijker nog dan het gebruik door Zweigert & Kötz van de 
term 'primäre Funktion' is het feit dat het grootste deel van het hoofdstuk dat de titel 
'Funktionen und Ziele der Rechtsvergleichung' draagt, voornamelijk bestaat uit de uitvoerige 
behandeling van vier toepassingsmogelijkheden. 

Ik ben hier alleen ingegaan op de opvattingen van Constantinesco, Zweigert & Kötz en 
Örücü. Er zijn echter ook andere auteurs die een soortgelijk onderscheid maken tussen 

26 Gorlé e.a. 1991 maken geen onderscheid tussen een direct doel van het rechtsvergelijkend onderzoek en de toe-
passingsmogelijkeden van de door dat onderzoek verworven kennis, maar spreken alleen over 'toepassingen' 
(Gorlé e.a. 1991, p. 65 e.v.). Gorlé e.a. zijn de enige door mij bestudeerde auteurs die voor deze term hebben 
gekozen. 

27 Constantinesco 1974, p. 286. 
28 Constantinesco 1972b, p. 334: '..., wobei die Trennungslinie zwischen Funktionen theoretischer und Funktionen 

praktischer Natur nicht immer klar zu ziehen ist'. In de Franse versie is deze opmerking naar een noot ver
plaatst: Constantinesco 1974, p. 288 nt. 8: 'Comme le remarque David [...]: "La ligne de partage est d'ailleurs 
souvent forte indécise et fort malaisée à marquer entre les deux ordres de recherches", c'est-à-dire entre foncti
ons de nature théorique et pratique'. Aldus ook De Groot 1989, p. 6 nt. 20 onder verwijzing naar Kokkini e.a. 
1988, p. 27 en Schwartz-Lieberman von Wahlendorf 1978, p. 33. Voor een betrekkelijk origineel gebruik van 
de onderscheiding praktisch/theoretisch voor de classificatie van doeleinden zie Capelletti 1994, p. 183-187. 
Cappelletti onderscheidt vier doeleinden met elk een theoretische en een praktische variant en een vijfde doel 
dat zowel praktisch als 'intellectual' is. 
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kennisverwerving en de andere doelen van de rechtsvergelijking zoals bijvoorbeeld Ancel29 

en Kokkini.30 

De Boer31 en Kamba32 maken wel een onderscheid tussen typen doeleinden, maar ken
nen aan de kennisvergaring niet een afzonderlijke plaats toe. Deze auteurs maken een onder
scheid tussen 'intellectuele' of 'academische' doeleinden en 'praktische' doeleinden.33 De 
kennisvermeerdering is slechts één van de intellectuele doeleinden. Gorlé e.a. spreken niet 
over doeleinden maar over 'toepassingen'. Zij maken een onderscheid tussen 'toepassingen 
op het gebied van de rechtsfilosofie en de rechtstheorie' en 'praktische toepassingen'.34 De 
meeste aandacht wordt overigens besteed aan de laatste. 

Er zijn daarnaast ook auteurs die geen van deze onderscheidingen maken en enkel 
spreken over de 'uses of comparative law'.35 

Wat is nu het voordeel van een scherpe scheiding tussen het doel van de rechtsvergelijking 
en haar nut? Een voordeel is dat duidelijk wordt dat de verwerving van kennis een ander 
soort doel is dan bijvoorbeeld de verbetering van het eigen recht. De verwerving van kennis 
omtrent het recht is het doel van elk rechtsvergelijkend onderzoek; de verbetering van het 
eigen recht is een van de toepassingsmogelijkheden van de verworven kennis. 

Na deze scherpe scheiding tussen doel en nut blijven echter nog vele 'doelen' met een 
uiteenlopend karakter over. Als doelen van de rechtsvergelijking worden immers ook ge
noemd het doen verdwijnen van ongegronde vooroordelen, het bevorderen van begrip tussen 
volken en de ontwikkeling van een kritische houding. Dit soort doelen zijn duidelijk anders 
dan het bieden van hulp aan de wetgever of de unificatie van het recht. De laatstgenoemde 

29 Ancel 1972, p. 1-12 (in het bijzonder p. 4-5). 
30 Kokkini e.a. 1988. p. 28: 'De rechtsvergelijkende methode is het instrument waarvan de hantering de nieuwe 

kennis zal brengen, welke kennis door de onderzoeker gebruikt zal worden om zijn vooropgestelde doelstel
lingen te bereiken'. Zie ook Feldbrugge 1970, p. 64: 'The primary purpose of such [scientific] activities is 
undoubtedly to further one's knowledge and understanding, and in this respect comparative legal studies [...] 
fill the bill. [...] in the next phase, when knowledge and understanding gained by study are going to be put to 
use, ...'. 

31 De Boer 1994, p. 306: 'In intellectueel opzicht is het doel van de hedendaagse rechtsvergelijking bevrediging 
van wetenschappelijke nieuwsgierigheid, kennisvermeerdering en het kweken van meer begrip voor andere 
vormen van rechtsvorming en rechtsvinding dan die van de eigen rechtscultuur. In praktisch opzicht is de 
rechtsvergelijking dienstbaar aan het proces van wetgeving op nationaal en internationaal niveau; in de recht
spraak kan rechtsvergelijking een bron van inspiratie zijn bij de interpretatie van eenvormig recht, wellicht zelfs 
het nationale recht' (cursivering van mij, AO). 

32 Kamba 1974, p. 490: 'It is therefore important to recognise that there are several closely related academic and 
practical aims which may be served by the systematic application of the comparative technique to legal study 
and research' (cursivering van mij, AO). 

33 Zie ook Rheinstein 1968a, p. 423: 'But what are we to do with the results of our endeavours? Of what use are 
they, if any? Being a professor, I would state first the usefulness our insights have in and by themselves. They 
are answers, mostly tentative ones, to man's insatiable quest for knowing his world. They are as valuable or 
as useless as the insights obtained in such sciences as comparative religion, comparative linguistics, biology 
or physics. They simply satisfy our curiosity. But the insights of the theoretical sciences have been put to 
practical uses'. 

34 Gorlé e.a. 1991, p. 65-110. 
35 Rheinstein 1968a, p. 423-424. Rheinstein benadrukt het nut van het enkele verwerven van inzicht. Vervolgens 

gaat hij in op een paar praktische toepassingen van de verworven inzichten (supra nt. 33). Zie ook Bogdan 
1994, hoofdstuk 2 'The Uses of Comparative Law', p. 27-39. 
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zijn manieren waarop door rechtsvergelijking verkregen kennis gebruikt kan worden. De 
eerstgenoemde zijn daarentegen voorbeelden van de nuttige effecten die het doen van 
rechtsvergelijkend onderzoek op de enkele comparatist, de comparatisten in het algemeen 
of op het welzijn van de totale wereldbevolking kan hebben. Deze nuttige effecten vloeien 
voort uit het rechtsvergelijkend proces als geheel, terwijl het bij het bieden van hulp aan de 
wetgever of de unificatie van het recht enkel en alleen om de resultaten van een specifiek 
onderzoeksproject gaat. 

Kort samengevat ben ik in deze paragraaf ingegaan op een van de aspecten die de oorzaak 
vormen van heterogeniteit van de in de literatuur gangbare omschrijvingen van de 'doel
einden van de rechtsvergelijking': de vervaging van het onderscheid tussen doel, nut en 
effect. 

In de volgende paragraaf komt een ander onderscheid aan de orde dat in de presentatie 
van de auteurs enigszins verloren is gegaan: het onderscheid tussen toepassing van verwor
ven kennis en het gebied waar dit op wordt toegepast. 

3.2 Toepassing en toepassingsgebied 

Kamba heeft in zijn artikel uitgebreid aandacht besteed aan het 'wat, hoe en waarom' van 
de rechtsvergelijking.36 De wijze waarop hij de doeleinden van de rechtsvergelijking 
bespreekt, zal als voorbeeld worden gebruikt om aan te geven welke nadelen het heeft de 
beoogde toepassingen van de door vergelijking verworven kennis te omschrijven middels 
hun toepassingsgebieden. 

Kamba stelt dat duidelijkheid en helderheid met betrekking tot de doelen in de eerste plaats 
belangrijk zijn voor de waardering van het nut en belang van de rechtsvergelijking. Boven
dien, zo gaat hij verder, is duidelijkheid belangrijk omdat het doel waarvoor een rechtsver
gelijkend onderzoek gedaan wordt voor een groot deel de selectie van de rechtsstelsels en 
de methode van vergelijking zal bepalen. Hij behandelt 'The Functions of Comparative 
Law'37 onder zes 'kopjes' {'headings'). Hiervan zegt hij zelf dat deze enkel het gemak 
dienen en niet moeten worden beschouwd als uitputtend en vastomlijnd. Hij onderscheidt 
achtereenvolgens : 

'(1) Academie Studies. 
(2) Legislation and Law Reform. 
(3) The Judicial Process. 
(4) Unification and Harmonisation. 
(5) International Law. 
(6) International Understanding'.38 

36 Kamba 1974. Zie ook Probleemstelling § 2. 
37 Kamba 1974, p. 489-505. 
38 Kamba 1974, p. 490. 
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'Academie Studies' wordt vervolgens gesplitst in onderwijs en onderzoek. Onder 'onderwijs' 
noemt Kamba doeleinden als de vorming van een kritische houding en de bewustwording 
van de sociale en economische context van het eigen recht. Doeleinden die onder het kopje 
'onderzoek' verzameld worden zijn onder andere: beter begrip van de aard van het recht in 
het algemeen, de formulering en toetsing van algemene rechtstheorieën en de ontdekking 
van gemeenschappelijke elementen van alle of bepaalde stelsels. Verder beschouwt Kamba 
de hulp die de rechtsvergelijking kan bieden in het wetgevingsproces als een van haar 
belangrijkste taken. In dit kader onderscheidt hij drie probleemgebieden waar de rechtsver
gelijking van nut kan zijn: a) de vorming van nieuwe regels of de verandering dan wel af
schaffing van bestaande regels; b) de techniek van het ontwerpen en formuleren van wetge
ving; en c) de vraag naar de toepasselijkheid en de uitvoerbaarheid van het voorgestelde 
recht. Voor 'de nationale rechter' kan de rechtsvergelijking drie nuttige functies vervullen: 
zij kan hulp bieden bij de invulling van lacunes, zij kan concepten en beginselen verhelderen 
die een buitenlandse oorsprong hebben en zij kan hulp bieden bij de toepassing van bui
tenlands recht.39 Een andere belangrijke taak vervult de rechtsvergelijking volgens Kamba 
op het terrein van het internationale recht. Hier noemt hij onder andere als doeleinden het 
bieden van hulp bij de vaststelling, vorming, formulering en toepassing van de beginselen 
van internationaal recht. Noodzakelijk is de rechtsvergelijking, zo stelt Kamba, voor harmo
nisatie en unificatie. Een goed begrip van de te unificeren of harmoniseren rechtsstelsels is 
essentieel. Het creëren van begrip tussen verschillende volken beschouwt hij ten slotte als 
een minder prominente functie van de rechtsvergelijking. 

Uit dit overzicht blijkt dat Kamba ervoor kiest de doelen van de rechtsvergelijking te 
bespreken op de terreinen waar de resultaten van rechtsvergelijkend onderzoek van nut 
kunnen zijn. Dit bevordert voornamelijk het door hem als eerste genoemde belang: de erken
ning van het nut van de rechtsvergelijking, met andere woorden de rechtvaardiging van het 
bestaan van de rechtsvergelijking. Echter de verheldering van de mogelijke doeleinden van 
het rechtsvergelijkend onderzoek wordt hiermee minder gediend. 

Natuurlijk is het niet moeilijk uit de bespreking van de verschillende terreinen op te 
maken welke concrete doelen nu uiteindelijk nagestreefd kunnen worden, maar naar mijn 
mening is het beter vanuit het omgekeerde perspectief te spreken over de doelen van de 
rechtsvergelijking. Het heeft, met andere woorden, mijn voorkeur om eerst aan te geven 
welke doeleinden nagestreefd kunnen worden en vervolgens de terreinen te noemen waar 
dit streven kan plaatsvinden. 

Ik heb in deze paragraaf Kamba's bespreking van de doeleinden als voorbeeld genomen van 
aanduidingen van beoogde toepassingen door middel van toepassingsgebieden omdat uit de 
termen die hij in zijn kopjes gebruikt het duidelijkst blijkt dat het hier om bepaalde toepas
singsgebieden gaat waarvoor rechtsvergelijkend onderzoek een nuttige functie kan vervullen. 
Andere auteurs gebruiken andere formuleringen, maar deze vertonen, iets verhuld, uiteinde
lijk hetzelfde beeld. Bijvoorbeeld: omschrijvingen als 'die Rechtsvergleichung als Hilfsmittel 
für den Gesetzgeber', 'ihre Stellung im Unterricht der Universitäten' en eventueel 'ihre 
Bedeutung für die Rechtsvereinheitlichung und für die Entwicklung eines gemeineuropäi-

39 De vraag is of hierbij nog sprake is van rechtsvergelijking. 
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sehen Zivilrechts' van Zweigert & Kötz, zeggen eigenlijk niet meer dan dat de rechtsverge
lijking van nut kan zijn op het terrein van de wetgeving, het onderwijs en de unificatie.40 

3.3 Doel en rechtvaardiging 

Alvorens een verklaring te geven voor de hierboven beschreven aspecten van de omschrij
vingen van de doeleinden die het heterogene karakter van deze omschrijvingen hebben 
bepaald, wil ik ingaan op de achtergrond van de doeleinden die de laatste vijfentwintig jaar 
door auteurs in opsommingen worden samengebracht. 

Alle opsommingen van doelen die sinds Constantinesco worden gegeven bestaan uit doel
einden die in de loop van deze eeuw aan de rechtsvergelijking zijn toegeschreven. Hoewel 
het aantal, de precieze selectie en de wijze van groepering van de doeleinden per auteur ver
schilt, noemt elk van hen doelen die ooit eerder door anderen aan de rechtsvergelijking zijn 
toegekend. Bovendien was — in ieder geval in de eerste helft van deze eeuw — de voor
naamste reden waarom men aandacht besteedde aan het doel van de rechtsvergelijking, de 
rechtvaardiging van het bestaan van de discipline.4' En naar mijn idee is dit vandaag de 
dag in zekere zin nog steeds zo. 

Iemand die daar anders over denkt is Rodolfo Sacco. In zijn vrij recente introductie tot 
de rechtsvergelijking noemt hij deze wens tot rechtvaardiging onzin. Hij spreekt over 'Il 
falso problema degli scopi delle scienze' (het schijnprobleem van de doeleinden van weten
schappen).42 Het doel van iedere wetenschap is namelijk volgens Sacco het verwerven van 
kennis omtrent het object waarop de betreffende wetenschap gericht is. Als voorbeeld noemt 
hij de astronomie waarvan het doel de kennis van de aard en de beweging van de hemelli
chamen is. Dat deze kennis vervolgens een praktisch nut kan dienen, is volgens hem iets 
dat daar geheel los van staat. De kennis verworven door sterrenkundig onderzoek zal onge-

40 Zie ook Kokkini e.a. 1988, p. 26-42. De paragrafen waarin een aantal doeleinden nader worden uitgewerkt, dra
gen onder andere kopjes als: 'Nationale wetgeving', 'Internationale arbitrage' en 'Juridische ontwikkelingshulp'. 
Nog een voorbeeld ziet men in Gorlé e.a. 1991, p. 70-77. Hier dragen de 'afdelingen' waarin de eerste twee 
'praktische toepassingen' worden beschreven, de titels 'Internationaal Privaatrecht' en 'Volkenrecht'. 

41 De inhoud van het artikel 'Aufgabe und Notwendigheit der Rechtsvergleichung' van Ernst Rabel uit 1924 
ondersteunt deze bewering. Hoewel Rabel 'kennis' het doel van de rechtsvergelijking noemt ('Ganz weit und 
ungebunden liegt vielmehr noch das Feld der neuen Wissenschaft. Der Name ihres Ziels heißt einfach: Er
kenntnis', t.a.p. p. 6), richt hij zich in zijn betoog op het benadrukken van het nut van de rechtsvergelijking. 
Deze wens tot rechtvaardiging vloeit volgens Günter Frankenberg ('Critical Comparisons: Re-thinking Compa
rative Law', Harvard International Law Journal 1985, p. 411-455) voort uit het 'Cinderella-Complex' van de 
rechtsvergelijking. De rechtsvergelijking lijdt aan een 'Cinderella-Complex' wegens de marginale positie die 
zij inneemt ten opzichte van andere juridische disciplines. De hoogdravende loftuitingen waarmee sommige 
rechtsvergelijkers hun discipline prijzen, zouden het gevolg zijn van een 'Reversed Cinderella-Complex'. Zie 
ook: De Boer 1992, p. 41 : 'Ook als onderdeel van de juridische opleiding, waar ook ter wereld, staat de rechts
vergelijking nog steeds niet erg hoog aangeschreven. [...] Van de weeromstuit bezingen de rechtsvergelijkers 
zélf de waarde van hun discipline in bijkans lyrische termen'. 

42 Sacco 1992, p. 3-5. Sacco heeft dit standpunt in het Engels weergeven in zijn artikel 'Legal Formants: A 
Dynamic Approach To Comparative Law', AJCL 1991, p. 1-6. Aangezien dit artikel een vertaling vormt van 
gedeelten uit Sacco's Introduzione al Diritto Comparato geef ik er de voorkeur aan te citeren uit laatstgenoemd 
boek. 
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twijfeld noodzakelijk zijn geweest om de maan te bereiken, maar, zo stelt hij, de astronomie 
behoeft haar bestaan niet te rechtvaardigen door op dit nut te wijzen. 

De gedachte dat de beschrijving van het praktisch nut van de rechtsvergelijking noodza
kelijk is om haar bestaan te rechtvaardigen is een misverstand dat, volgens Sacco, lange tijd 
bestaan heeft, maar dat sinds de jaren zestig is opgelost. 

Het feit dat door een aantal auteurs onderscheid gemaakt wordt tussen kennisverwerving 
als primair doel van de rechtsvergelijking en de praktische toepassingen van die kennis als 
secundair doel, lijkt op het eerste gezicht Sacco's visie te ondersteunen. Echter, diezelfde 
auteurs formuleren vervolgens de praktische toepassingen in dezelfde bewoordingen als de 
doelen die in vroeger tijden als rechtvaardiging werden gebezigd. Men gebruikt dus om
schrijvingen die oorspronkelijk om andere motieven zijn gebruikt. 

Hierin vindt men een verklaring voor het feit dat in de opsommingen doelen zijn opgeno
men die de nuttige effecten en niet zozeer de concrete doelen van de rechtsvergelijking ver
woorden. Ook het voorop stellen van de toepassingsgebieden van de resultaten van het 
rechtsvergelijkend onderzoek kan worden herleid tot de (vroegere) wens tot rechtvaardiging. 
Om deze redenen betwijfel ik of Sacco geheel gelijk heeft wanneer hij zegt dat het misver
stand uit de weg geruimd is.43 

Mijns inziens is het van belang dat wanneer men over de doelen van de rechtsvergelijking 
spreekt, men duidelijk aangeeft vanuit welk motief de doelen behandeld worden. Wil men 
het bestaan van de discipline 'rechtsvergelijking' rechtvaardigen? Of spreekt men over de 
doelen van het concrete rechtsvergelijkende onderzoek? Daarnaast is ook een helder gebruik 
van de term 'rechtsvergelijking' belangrijk. Het moet in ieder geval voor de lezer duidelijk 
zijn of over de rechtsvergelijking als discipline of als vergelijkend onderzoeksproces ge
sproken wordt. 

4 Andere visies op de doeleinden van de rechtsvergelijking 

Op het eerste gezicht lijkt de wijze waarop Sauveplanne de '[djoeleinden der rechtsvergelij
king' behandelt niet erg af te wijken van die van Constantinesco of Zweigert & Kötz. Ook 
hij spreekt bijvoorbeeld over het besef van de betrekkelijkheid van het eigen recht, de 
opbouw en ontwikkeling van het eigen rechtsstelsel en de eenmaking van recht. Hij stelt 
echter nadrukkelijk dat dit geen doeleinden van de rechtsvergelijking zelf zijn: 

43 In de 10e druk (1992) van het door Camille Jauffret-Spinosi bewerkte boek van René David Les grands sys
tèmes des droit contemporains, heeft Jauffret het niet nodig geacht Davids tekst te wijzigen waarin de auteur 
stelt dat het vandaag de dag nog nodig is om het algemene nut van de rechtsvergelijking te benadrukken: 'Ce 
qui importe est aujourd'hui d'accomplir une double tâche: mettre en lumière d'une part, pour convaincre les 
sceptiques, les intérêts divers que présente pour les juristes le droit comparé, mettre en mesure d'autre part 
les convaincus d'utiliser a leurs diverses fins propres la comparaison des droits. Les intérêts du droit comparé 
peuvent, succinctement, être groupés sous trois chefs. Le droit comparé est utile dans les recherches historiques 
ou philosophiques concernant le droit; il est utile pour mieux connaître et améliorer notre droit national; il est 
utile enfin pour comprendre les peuples étrangers et donner un meilleur régime aux relations de la vie internati
onale' (David 1992, p. 3 (cusivering van mij, AO)). 
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'In de gegeven voorbeelden dient de rechtsvergelijking tot middel om een bepaald doel te berei
ken. Deze doeleinden zijn evenwel buiten de rechtsvergelijking zelve gelegen'.44 

Naast deze doeleinden die buiten de rechtsvergelijking zelf zijn gelegen, onderscheidt hij 
de eigen oogmerken van de rechtsvergelijking. Als voorbeelden van deze eigen oogmerken 
noemt hij onder andere 'het opsporen van de aan verschillende rechtsstelsels gemeenschap
pelijke beginselen' en 'de systematische indeling van de rechtsstelsels der wereld op basis 
van aan deze rechtsstelsels eigen kenmerken'.45 Onder de eigen oogmerken van de 
rechtsvergelijking verstaat Sauveplanne dus meer dan alleen het pure verzamelen van kennis, 
hetgeen door onder anderen Zweigert & Kötz als primair doel van de rechtsvergelijking is 
aangewezen.46 Indien ik de opvatting van Sauveplanne vrij weergeef, komt deze erop neer 
dat de kennis die door rechtsvergelijkend onderzoek verworven wordt op twee manieren kan 
worden aangewend. In de eerste plaats ten behoeve van de ontwikkeling van de rechtsver
gelijking als wetenschap en in de tweede plaats ten behoeve van een aantal praktische 
doeleinden. Het eerste type onderzoek noemt hij 'beschrijvende' rechtsvergelijking, het 
tweede type 'toegepaste' rechtsvergelijking.47 

Vertoont Sauveplanne's visie op de doeleinden nog duidelijke raakvlakken met die van 
de hierboven behandelde auteurs, de opvatting die John Henry Merryman verkondigt in zijn 
in 1974 gepubliceerde artikel,48 wijkt hier duidelijk van af. Merryman beperkt namelijk de 
mogelijke 'objectives of comparative law' tot drie activiteiten: 

'Comparison can be undertaken in order to illustrate a proposition, in order to assist in description, 
or in order to explain'.49 

44 Sauveplanne 1981, p. 3. Ook Zwalve (1988, p. 7) spreekt van doeleinden die buiten de rechtsvergelijking zelf 
zijn gelegen. Anders dan Sauveplanne is hij van mening dat elk onderzoek een dergelijk doel zou moeten die
nen: 'Mijn, de Groninger wellicht met zijn wezen aangeboren utilitarisme verlangt ook een praktisch nut vàn 
en een nuttige bestemming vóór dat door al die geestelijke inspanningen verworven inzicht. Dat doel zal, haast 
noodzakelijkerwijze, buiten de rechtsvergelijking zelve zijn gelegen'. 

45 Sauveplanne 1981, p. 3-5. Von Benda-Beckmann (1996, p. 580-581 noemt dit als derde en laatste 'doel van 
de rechtsvergelijking'. De andere twee (hoofd)doelen die zij aanwijst zijn het beter begrijpen van het eigen 
recht door het te spiegelen aan een ander recht en de verbetering van (onderdelen van) het eigen recht. Zij 
maakt geen onderscheid van typologische aard tussen deze drie doeleinden. 

46 Anders dan Sauveplanne beschouwt Van Dijk 1982, p. 81 e.v. de pure kennisvermeerdering geen legitiem doel 
van de rechtsvergelijking: 'Sauveplanne ruimt bij zijn opsomming van mogelijke doelstellingen van rechtsver
gelijkend onderzoek ook een plaats in voor het geval dat geen ander doel wordt beoogd dan de bevrediging 
van de eigen nieuwsgierigheid over hoe iets binnen een ander dan het eigen stelsel geregeld is. Al is natuurlijk 
niet uitgesloten, dat ook met dat oogmerk ondernomen rechtsvergelijkende studies informatie opleveren waar 
andere onderzoekers profijt van kunnen hebben, persoonlijk ben ik de mening toegedaan dat de onderzoeker 
die volstaat met de constatering van overeenkomsten en verschillen, zonder dat hij erop uit is daaruit conclusies 
te trekken ten behoeve van het functioneren van het recht, halverwege blijft steken en als jurist te kort schiet, 
tenzij hij natuurlijk een deeltaak vervult binnen een team en een ander de rest van de weg zal afleggen'. Aldus 
ook Zwalve 1988, p. 7. 

47 Sauveplanne 1981, p. 3-4. 
48 Merryman 1974, p. 81-104. 
49 Merryman 1974, p. 82. 
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Indien het doel 'illustreren' is, wordt het vergelijkend onderzoek gedaan om met concrete 
voorbeelden een bepaalde hypothese te illustreren. Is het doel 'ondersteuning van een be
schrijving' dan, wordt de beschrijving van een aspect van een buitenlands rechtsstelsel 
verhelderd door het te contrasteren met een vergelijkbaar aspect van een ander rechtssysteem 
waarmee de lezer vertrouwd is. Tenslotte verstaat Merryman onder het doel 'verklaren' het 
maken of testen van een of meer algemene hypothesen die een verklaring inhouden, aan de 
hand van empirische gegevens.50 

Overigens kiest hij bewust voor deze afwijkende benadering. Meestal, zo stelt hij, spreekt 
men over de doelen in de zin van 'justifications' van de rechtsvergelijking als discipline.51 

De doeleinden die hij onderscheidt zijn daarentegen gekoppeld aan hetgeen de rechtsvergelij-
ker doet in zijn of haar onderzoek. Het gaat er dus niet om welke effecten het verrichten 
van onderzoek op de vergelijker zelf heeft of op welke nuttige wijzen de resultaten van het 
onderzoek gebruikt kunnen worden. Het voordeel van de benadering van Merryman is dat 
de door hem onderscheiden doeleinden niet heterogeen van aard zijn. Helaas blijft de inhoud 
van de drie doeleinden enigszins onduidelijk. 

De beschrijving van de doeleinden van rechtsvergelijkend onderzoek die Florijn in zijn 
proefschrift geeft,52 vertoont enkele raakvlakken met die van Merryman. 

Florijn verbindt de doelstelling van het onderzoek nadrukkelijk met de vraagstelling van 
het onderzoek: 

'Het probleem dat leidt tot onderzoek, wordt eerst vertaald in de doelstelling van het onderzoek 
(het beoogde gebruik ervan) en vervolgens in de vraagstelling, die op haar beurt het onderzoeks
ontwerp ordent'.53 

Uit dit citaat blijkt dat Florijn het doel van het onderzoek gelijkstelt met het beoogde ge
bruik. Dit beoogde gebruik staat niet los van het rechtsvergelijkend onderzoek maar heeft 
via de vraagstelling zijn weerslag op het onderzoeksproces. Florijn onderscheidt drie soorten 
onderzoek: explorerend, beschrijvend en verklarend. Hier ziet men een overeenkomst met 
de doelen die Merryman onderscheidt: illustreren, beschrijven en verklaren. De door Florijn 
gehanteerde termen explorerend, beschrijvend en verklarend hebben echter niet zozeer 
betrekking op het beoogde gebruik van het onderzoek maar veeleer op de aard van het 

50 Merryman 1974, p. 82-85. 
51 Overigens staat hij volledig achter deze 'justifications' (Merryman 1974, p. 86). 
52 Florijn 1993. Florijn behandelt in zijn proefschrift nadrukkelijk alleen de 'legislatieve rechtsvergelijking', de 

rechtsvergelijking ten behoeve van de wetgever. Hetgeen hij over de doeleinden van het rechtsvergelijkend 
onderzoek stelt is mijns inziens echter tevens waardevol voor rechtsvergelijkend onderzoek buiten dat kader. 

53 Florijn 1993, p. 159. 
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onderzoeksproces.54 Deze typen onderzoek worden - indien mogelijk — met een beoogd 
gebruik verbonden. 

Bij explorerend onderzoek ontbreekt een beoogd gebruik: dat type onderzoek is er juist 
op gericht te onderzoeken of rechtsvergelijkend onderzoek zinvol is. Bij het beschrijvend 
onderzoek, zo stelt Florijn, zal het beoogde gebruik voornamelijk inspiratie zijn. Met 
betrekking tot het verklarend onderzoek zegt Florijn dat het 'in het algemeen noodzakelijk 
[is], wanneer men de onderzoeksresultaten wil gebruiken voor motivering (...) of voor 
evaluatie (...)'.55 Wanneer ik zijn betoog juist interpreteer kan men dus binnen de legislatie
ve rechtsvergelijking drie doeleinden van rechtsvergelijkend onderzoek onderscheiden: in
spiratie, motivering en evaluatie.56 

Tot slot wil ik wijzen op de visie van Zweigert & Puttfarken zoals uiteengezet in hun 
artikel uit 1973. Origineel is het feit dat zij in de eerste plaats slechts twee categorieën 
doeleinden onderscheiden, en in de tweede plaats — en dat is belangrijker -- deze categorieën 
toespitsen op vergelijkend onderzoek tussen rechtsorden met een (sterk) verschillende 
maatschappelijke achtergrond. Zij maken een onderscheid tussen doeleinden die wel en doel
einden die geen 'waardering' inhouden: 

'Es hat viele Versuche gegegeben, Rechtsvergleichung nach Ziel und Gegenstand zu unterteilen, 
[...]. Diese Kategorien aber, so nützlich auch sonst, sind nicht auf die besonderen Probleme der 
Vergleichung von Rechtsinstituten verschiedener Gesellschaftsordnungen zugeschnitten. Ich schlage 
daher vor, statt dessen von einer anderen — wenn auch grob verallgemeinernden — Unterscheidung 
auszugehen, nämlich zwischen Rechtsvergleichung, die kritische Wertung der verschiedenen 
Rechtsordnungen bezweckt oder jedenfalls mit einschließt, und Rechtsvergleichung, die sich sol
cher Wertung enthält'.57 

54 Bij explorerend onderzoek is het zelfs de vraag of er wel sprake is van rechtsvergelijking in strikte zin. Het 
kan immers gaan om onderzoek binnen één stelsel: 'Explorerend onderzoek kan als vooronderzoek voorkomen, 
wanneer aan het begin van het onderzoek nog geen duidelijk beeld bestaat van de verschillende mogeüjkheden 
om een bepaalde problematiek aan te pakken. De exploratie kan de vorm hebben van een pilot study in één 
rechtsstelsel om de problemen en alternatieven te inventariseren, voordat het onderzoek wordt verbreed naar 
andere stelsels' (Florijn 1993, p. 160). Het kan ook zijn dat bij explorerend onderzoek één of meer essentiële 
fasen van het rechtsvergelijkend onderzoek (analyse en verklaring) ontbreken: 'Het is ook mogelijk, dat het 
gehele onderzoek explorerend blijft, omdat er bij de wetgevingsactor geen behoefte bestaat aan een gedetailleer
de analyse en verklaring van verschillen en overeenkomsten, ...' (Florijn 1993, p. 160). Bij 'beschrijvend 
onderzoek' - in de omschrijving van Florijn — worden wel de overeenkomsten en verschillen tussen het eigen 
en het vreemde recht vastgesteld, maar ontbreekt de verklaring. Ook hier kan men zich afvragen of er wel 
sprake is van rechtsvergelijkend onderzoek in strikte zin. Alleen 'verklarend onderzoek' voldoet geheel aan de 
gangbare definitie van rechtsvergelijkend onderzoek. 

55 Florijn 1993. p. 160 (mijn cursivering, AO). 
56 In zijn Leidraad voor zinvolle rechtsvergelijking (een 'praktijk wegwijzer' gepubliceerd door het Ministerie 

van Justitie voor de wetgevingspraktijk) dat gebaseerd is op zijn proefschrift, noemt Florijn dezelfde doeleinden 
en (met één verandering van naam) dezelfde soorten rechtsvergelijkend onderzoek. Er zijn echter enkele 
verschuivingen te constateren in de verbinding tussen het doel en het soort onderzoek. Hij spreekt hier van ex
plorerend, beschrijvend en evaluatie-onderzoek (in plaats van verklarend onderzoek). Het explorerende onder
zoek wordt gebruikt ter inspiratie, het beschrijvende ter motivatie en het evaluatie-onderzoek ter evaluatie. 
(Florijn 1995, p. 9-11). 

57 Zweigert & Puttfarken 1973, p. 400. 
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Rechtsvergelijkend onderzoek niet gericht op waardering (Rechtsvergleichung ohne Wertung) 
streeft in de eerste plaats naar vergroting en verdieping van kennis van buitenlands recht 
zowel ten behoeve van de wetenschap als van de rechtspraktijk.58 De doeleinden die ge
richt zijn op evaluatie kunnen er vele zijn. Onder andere unificatie en verbetering van het 
eigen recht worden als voorbeelden genoemd. Wat deze doeleinden gemeenschappelijk heb
ben is, zo stellen Zweigert & Puttfarken, 'die Suche nach einer besseren Lösung'.59 

Op de twee categorieën doeleinden zelf valt mijns inziens niets af te dingen. Men kan 
zich echter afvragen of de verbinding — al is het dan alleen aan de hand van voorbeelden 
— met specifieke toepassingen en/of toepassingsgebieden nodig en opportuun is. 

5 Conclusie 

Op grond van het voorafgaande meen ik dat bij bespreking van de doeleinden van de rechts
vergelijking een paar onderscheidingen in het oog gehouden moeten worden. Het onderken
nen van deze onderscheidingen biedt de mogelijkheid om enige orde te scheppen in de 
veelheid van heterogene doelen die nu door de meerderheid van de auteurs onderscheiden 
wordt. 

In de eerste plaats dient men de verschillende typen 'doelen' uit elkaar te houden. Onder 
de doelen die nu in één adem genoemd worden, bevinden zich zowel het directe doel van 
de vergelijking als haar nut of toepassingsmogelijkheid en de nuttige effecten die beide kun
nen sorteren. 

Ten tweede zou men in de presentatie niet meer de toepassingsgeè/ederc voorop moeten 
stellen, maar de toepassingen zelf. Omdat het aantal mogelijke toepassingen kleiner is dan 
de gebieden waarop zij toegepast kunnen worden, zou dit de overzichtelijkheid ten goede 
komen. 

In de derde plaats moet men zich bewust zijn van de reden waarom bepaalde doeleinden 
genoemd worden. Geeft men een mogelijk doel aan van concreet rechtsvergelijkend onder
zoek, of wil men het bestaan van de rechtsvergelijking als discipline rechtvaardigen? Overi
gens vormen mijns inziens beide motieven legitieme redenen om de doeleinden te bespre
ken. Ik wijs hier op het onderscheid omdat in het kader van de rechtvaardiging het noemen 
van de toepassingsgebieden en de nuttige neveneffecten dienstig kan zijn. Wil men echter 
aangeven wat de mogelijke doelen zijn die met het rechtsvergelijkend onderzoek kunnen 
worden nagestreefd, dan is het voornamelijk van belang om de directe doelen en toepas
singen te bespreken. Wel is het zo dat de mogelijke doelen van rechtsvergelijkend onderzoek 
en de doelen ter rechtvaardiging van het bestaan van de rechtsvergelijking elkaar kunnen 
overlappen. 

58 Zweigert & Puttfarken 1973, p. 400. 
59 Zweigert & Puttfarken 1973, p. 405. 
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2 Onderwerpen van het rechtsvergelijkend on
derzoek 

1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wil ik een overzicht geven van hetgeen in de literatuur over het onderwerp 
van het rechtsvergelijkend onderzoek geschreven is. Ik betreed hiermee twee nauw samen
hangende terreinen. Over het onderwerp van het rechtsvergelijkend onderzoek wordt name
lijk zowel in de zin van 'thema' als in de zin van 'object' gesproken.1 Sommige auteurs 
laten zich uit over mogelijke en geschikte thema's voor het rechtsvergelijkend onderzoek. 
Zij bevelen specifieke onderwerpen aan of — meer in het algemeen — bepaalde rechtsgebie
den. Over het onderwerp van het rechtsvergelijkend onderzoek wordt echter vooral ook in 
abstracto gesproken in de zin van welke objecten nu voor vergelijking in aanmerking ko
men. Als mogelijke objecten worden bijvoorbeeld rechtsregels of rechtsbeginselen genoemd. 

Het onderwerp van het onderzoek en het object van vergelijking kunnen één en hetzelfde 
zijn. Is het onderwerp van het onderzoek bijvoorbeeld de adoptie naar Nederlands, Duits en 
Frans recht, dan bestaat het object van vergelijking uit de rechtsregels betreffende de adoptie 
in de genoemde stelsels. Onderwerp en object kunnen echter ook van elkaar verschillen. 
Indien het onderwerp een maatschappelijk probleem is, zijn de objecten die naast elkaar 
gelegd worden niet de problemen zelf, maar de oplossingen van de problemen. En in een 
recAtovergelijkend onderzoek zullen die oplossingen dan hoofdzakelijk uit rechtsnormen 
bestaan. 

Ik heb ervoor gekozen in dit hoofdstuk aan het onderwerp van het onderzoek (§ 2) en het 
object van de vergelijking (§ 3) apart aandacht te besteden. De nadruk ligt op het object 
aangezien de methode ter bepaling van de te vergelijken objecten vooral hierop teruggrijpt. 
Een groot aantal auteurs maakt gebruikt van de begrippen micro- en macrovergelijking om 
de mogelijke objecten van de vergelijking te categoriseren. Bij de bespreking van het object 
zal dit begrippenpaar dan ook op de voorgrond staan. Het onderwerp van het onderzoek zal 
ik slechts cursorisch behandelen. 

1 Dit hangt samen met de betekenissen die in verschillende talen aan het woord onderwerp verbonden worden. 
Het Duitse woord 'Gegenstand' heeft zowel de betekenis van 'object' ('voorwerp') als 'onderwerp' (Van Dale -
Groot woordenboek Duits-Nederlands, Ie druk, 1983: 'Gegenstand <...> 01. voorwerp -> ding, zaak, object 

02. onderwerp -> thema, inhoud, object 03. ...'). In het Nederlands is er een subtiel verschil tussen 'datgene 
wat behandeld wordt' (= voorwerp of object) en 'zaak waarover men spreekt of denkt / dat waarover iets 
handelt' (= onderwerp). In het Engels wordt het woord subject gebruikt. Subject betekent zowel thema als 
(studie)object (Vgl. van Dale Groot woordenboek Engels-Nederlands Ie druk 1984: subject [...] 0.2 thema -> 
onderwerp, [...] 0.4 (studie)object -> voorwerp, studiegebied, (leer)vak. Zie ook subject matter [...] 0.1 
onderwerp -> inhoud <van boek>). 
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2 Onderwerp van het onderzoek 

Oraties blijken de meest vruchtbare plaatsen om uitspraken te vinden over welke terreinen 
van het recht en welk specifieke onderwerpen nu het meest geschikt zijn of de voorkeur 
hebben om rechtsvergelijkend bestudeerd te worden. Zo spreekt Lawson bij de aanvaarding 
van zijn hoogleraarschap in Oxford over 'The Field of Comparative Law'.2 Lawson be
schouwt het privaatrecht als een veelbelovend terrein voor de rechtsvergelijking. Ook noemt 
hij twee onderdelen van het publiekrecht die zijns inziens voor vergelijking in aanmerking 
komen: de wetgevingstechniek en het administratieve recht. Maar het meest verwacht hij 
toch van de vergelijkende bestudering van de relatie tussen de staat en het privaatrecht. 

Overigens blijkt uit zijn zorgen over een 'invasie' van het publiekrecht op het terrein van 
het privaatrecht, dat hij de rechtsvergelijking wil beperken tot puur 'juridische' vraagstuk
ken: 

'But at the present time public law encroaches so rapidly on the territory of private law, that what 
seems to us now so interesting may become academic, and the comparative lawyer may find 
himself more and more immersed in problems of political and economic organisation. Let us hope 
that enough legal principle will emerge to make such problems worthy of systematic study. Or it 
may be that private law will still remain entrenched in the law of the family, with a law of succes
sion, deprived of most of its effect by death duties, as an appendage to it. At least we must not 
blind ourselves to the possibility that the unification of the law of obligations and commercial law, 
at present the hub of comparative study, may cease to have any meaning'.3 

Volgens de opvolger van Lawson, Kahn-Freund, dient de rechtsvergelijker zich daarentegen 
vooral te richten op de taak van het recht om maatschappelijke problemen op te lossen: 

'The satisfaction of the felt needs of society through the law is, in my submission, the cardinal 
subject of all academie legal studies. If in a number of societies those needs are similar, but the 
methods of satisfaction are different, then the comparative lawyer must ask himself why they 
differ. He must seek to find out what forces in society have the power and the duty to be the 
agents of change'.4 

Met de algemene tendens om een groot aantal verschillende doeleinden te erkennen, ziet 
men in de laatste twee decennia dat open wordt gelaten welke specifieke onderwerpen of 
rechtsgebieden voor vergelijking in aanmerking komen. In principe, zo wordt gesteld, komt 
elk onderwerp in aanmerking.3 Wel worden bepaalde voorkeuren uitgesproken.6 Kokkini 
geeft twee richtlijnen voor de keuze van het onderwerp. Dit zijn echter richtlijnen die zinvol 

2 Lawson 1949. 
3 Lawson 1949, p. 18. 
4 Kahn-Freund 1966, p. 51. 
5 Zie bijvoorbeeld Kamba 1974, p. 506: 'The range of topics for micro-comparison is infinite'. Zie ook De Boer 

1992, p. 40: 'Het onderwerp van de vergelijking is even gevarieerd als het recht zelf. Dat impliceert dat alle 
facetten van het maatschappelijk leven die zich in rechtsnormen weerspiegelen, vatbaar zijn voor rechtsvergelij
kend onderzoek'. 

6 Kokkini 1985, p. 64-67. 
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zijn met betrekking tot elk soort onderzoek en niet specifiek gelden voor het rechtsvergelij
kend onderzoek: 

'— Kiest U niet een onderwerp waarover al veel is gepubliceerd. Immers er bestaat in zo'n geval 
geen grote marge om iets nieuws te zeggen. 
— Kiest U niet een onderwerp dat nog niet 'rijp' voor onderzoek is. Het gevaar bestaat dat het 
onderzoeksverslag niets anders wordt dan een overzicht van namen van auteurs en tegenstrijdige 
opinies'.7 

In 1989 verwoordt De Groot in zijn oratie wat de meeste auteurs heden ten dage menen, 
namelijk dat het niet zinvol is om rechtsvergelijking op bijvoorbeeld het terrein van het 
privaatrecht te onderscheiden van dat van het publiekrecht: 

'Het is niet zinvol om bijvoorbeeld privaatrechtelijke, staatsrechtelijke, administratiefrechtelijke, 
strafrechtelijke rechtsvergelijking van en naast elkaar te onderscheiden. Het komt niet zelden voor, 
dat bepaalde problemen in het ene land via het privaatrecht worden opgelost, terwijl dit in het 
andere land via het bestuursrecht of strafrecht gebeurt'.8 

Ook zijn voorkeur voor onderwerpen 'die legislatief actueel zijn, doordat wetswijzingen 
worden overwogen',9 past in de huidige opvattingen over dit onderwerp. 

3 Object van vergelijking 

3.1 Micro- en macrovergelijking 

Een geliefd onderscheid om de mogelijke objecten van vergelijking te categoriseren wordt 
gevormd door het begrippenpaar micro- en macrovergelijking. Met deze termen worden twee 
typen van vergelijking aangeduid. Hieronder wordt meestal verstaan de vergelijking tussen 
rechtsstelsels in hun geheel (macrovergelijking) en tussen onderdelen van twee of meer 
rechtsstelsels (microvergelijking). Echter, in de literatuur over de rechtsvergelijking lijkt 
geen enkele definitie vastomlijnd en geen term eenduidig te zijn. Ook hier is dat het geval. 
Ik geef een kort overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van het onderscheid. 

Het schijnt dat beide termen voor het eerst naar voren gebracht zijn tijdens een seminari
um dat in 1953 gegeven werd door René David.10 Elf jaar later (1964) gebruikt David deze 
termen in de eerste druk van zijn beroemde boek Les grands systèmes de droit contempo
rains. David geeft aan § 12 van het eerste hoofdstuk de titel 'Microcomparaison et macro
comparaison'. In deze paragraaf spreekt David over micro- en macrovergelijking in het 

7 Kokkini e.a. 1988, p. 137. 
8 De Groot 1989, p. 5. Zie ook: J.H. Merryman, 'The Public Law — Private Law Distinction in European and 

American Law', Journal of Public Law. Emory Law School 1968, p. 3-19. 
9 De Groot 1989, p. 29. 
10 Sacco 1992, p. 23 noot 43: 'Ci avvenne di proporre l'uso di queste categorie nel corso di un seminario tenuto 

nel 1953 da R. David [...]'. Vertaling: Het voorstel tot het gebruik van deze categorieën werd gedaan tijdens 
een seminarium van R. David in 1953. 
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kader van de doeleinden van de rechtsvergelijking. Uit de tekst valt op te maken dat hij 
onder microvergelijking de vergelijking tussen stelsels binnen één familie verstaat en onder 
macrovergelijking de vergelijking tussen stelsels die tot verschillende rechtsfamilies behoren: 

'Le classement des droits en familles n'a pas simplement un intérêt descriptif. Il est utile pour 
préciser quel profit on peut, dans un cas ou dans un autre, attendre de la comparaison des droits. 
L'intérêt législatif de cette comparaison est au premier plan, lorsque l'on envisage des droits 
appartenant à la même famille. L'intérêt dogmatique de la comparaison est au contraire au premier 
plan, lorsque l'on envisage des droits appartenant à des familles distinctes. Dans le premier cas 
il est permis de rechercher dans un droit étranger, raisonnablement, des améliorations possible au 
droit national, et l'on peut aussi viser, sans utopie, à une unification du droit. L'intérêt du droit 
comparé est plutôt de nous éclairer sur les caractéristiques, parfois latentes, de notre propre droit, 
et de nous faire comprendre, avec toute l'utilité que cela comporte, la variété des conceptions qui 
coexistent touchant le droit dans le monde, lorsque l'on porte son attention sur un droit d'une autre 
famille que le nôtre'." 

In de twee jaren volgend op de publikatie van de tweede druk van Davids tekst in 1966, 
introduceren zowel Constantinesco (1967) als Rheinstein (1968) afzonderlijk van elkaar deze 
termen in een artikel.12 Beide auteurs verbinden aan deze termen betekenissen die op geen 
enkele manier overeenstemmen met die van David. Constantinesco verstaat namelijk onder 
'micro-comparaison' - vrij vertaald — de vergelijking tussen bepaalde rechtsregels of rechts
instituten van verschillende rechtsstelsels.13 De 'macro-comparaison' richt zich daarentegen 
op de structuren van de rechtsstelsels ('les structures fondamentales des ordres juridiques 
étudiés'). Hij zegt hierover: 

'Celles-ci sont les structures déterminantes des ordres juridiques compris en tant qu'entités globa
les, et des Systèmes juridiques, en tant que grandes unités typologiques irréductibles, englobant 
plusieurs ordres juridiques. Le but de la comparaison est ici de découvrir les éléments caractérisant 
les ordres juridiques, c'est-à-dire les structures déterminantes qui forment le noyau central des 
ordres juridiques'.14 

Een jaar later (1968) beschrijft Rheinstein micro- en macrovergelijking als vergelijking 
tussen specifieke rechtsregels en instituten enerzijds en de vergelijking tussen rechtsstelsels 
in hun geheel anderzijds: 

11 R. David, Les grands systèmes de droit contemporains, Paris: Dalloz 1964, p. 17-18. 
12 Rheinstein 1968b; L.J. Constantinesco, 'Les éléments déterminants en tant que critères fondant la science des 

droits comparés', in: Mélanges Vallindas, Thessaloniki 1967. Omdat dit werk niet in Nederland aanwezig is, 
baseer ik mij op Constantinesco 1972a, p. 209-221 waar de auteur, zoals hij aldaar aangeeft in nt. 3, de tekst 
van het laatste deel van het artikel weergeeft: 'Les numéros 79-90 [p. 209-221, AO] constituent la partie finale 
de l'article intitulé "Les éléments déterminants en tant que critères fondant la science des droits comparés" que 
j'ai publié dans le Recueil P. Vallindas (Thessaloniki 1967) 239s)'. 

13 Constantinesco 1972a, p. 209: 'J'entends par micro-comparaison le rapprochement comparatif de règles ou 
d'institutions juridiques appartenant à des ordres juridiques différents'. 

14 Constantinesco 1972a, p. 210. 
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'In comparative legal research one may distinguish between micro-comparison and macro-compari
son. The latter is concerned with the comparison of entire legal systems, [...]. Micro-comparison 
is concernend with detailed legal rules and institutions'.15 

Hoewel de betekenissen die Constantinesco en Rheinstein aan het begrippenpaar verbinden 
elkaar grotendeels overlappen, is er een klein verschil aan te wijzen. Terwijl Constantinesco 
in het kader van de macrovergelijking nadrukkelijk spreekt over de vergelijking van de 
structuren van de systemen, definieert Rheinstein dit type vergelijking eenvoudigweg als de 
vergelijking tussen stelsels in hun geheel. Leest men verder in Rheinsteins artikel dan valt 
dit verschil helemaal weg omdat uit het voorbeeld dat hij geeft blijkt dat hij wel degelijk 
de structuren bestudeert. Rheinsteins definitie heeft echter grote invloed gehad op latere 
auteurs. En vaak hebben deze auteurs alleen de definitie overgenomen zonder naar de 
achtergrond te kijken. 

In de werken die na de tweede druk van Les grands systèmes verschenen zijn, zien we dat 
de betekenissen die David heeft meegegeven aan de termen, niet of nauwelijks navolging 
hebben gehad. Zelfs niet door hemzelf: in de derde en volgende drukken van zijn boek komt 
dit onderscheid niet meer voor. De enige auteur die over micro- en macrovergelijking op 
de door David geïntroduceerde manier spreekt is Sacco.16 Daarentegen kennen zowel Con
stantinesco als Rheinstein hun eigen (onbewuste) navolgers. Degenen die de specifiekere 
definitie van Constantinesco geven zijn: Zweigert & Kötz17 en Gorlé, Bourgeois en Boeken 
in de eerste druk van hun boek.18 De algemenere definitie van Rheinstein wordt overgeno
men door Kamba,19 Sauveplanne,20 Ebert,21 Drobnig,22 De Cruz23 en Bogdan.24 

Kokkini maakt het onderscheid tussen de algemene en de meer specifieke definitie.25 Het 
zijn overigens alleen David en Rheinstein die als de 'uitvinders' van de termen aangewezen 
worden.26 Constantinesco voelt zich miskend. In het postuum verschenen La science des 

15 Rheinstein 1968b, p. 207. 
16 Sacco 1992, p. 23. 
17 Zweigert & Kötz 1996, p. 4-5. 
18 Gorlé, Bourgeois & Boeken 1985, p. 5. In de tweede druk van hun boek geven zij een omschrijving van de 

macrovergelijking waarin beide definities verwerkt zijn. Zie Gorlé e.a. 1991, p. 1: 'De macro-vergelijking 
vergelijkt rechtsstelsels of zelfs groepen rechtsstelsels in hun geheel. Op basis van de algemene structuur, de 
grote indelingen, de belangrijkste kenmerken en de specifieke instellingen van rechtsstelsels, kunnen deze 
worden vergeleken en ingedeeld in groepen'. 

19 Kamba 1974, p. 505-506. 
20 Sauveplanne 1975a, p. 7; Sauveplanne 1981, p. 4. In zowel de eerste als de tweede druk van zijn boek gebruikt 

Sauveplanne de aanduidingen micro- en macrovergelijking niet. Wel maakt hij het onderscheid dat door 
anderen met deze termen aangeduid wordt. 

21 Ebert 1978, p. 21-23. 
22 Drobnig 1986, p. 198. 
23 De Cruz 1993, p. 37; De Cruz 1995, p. 224. 
24 Bogdan 1994, p. 57. 
25 Kokkini e.a. 1988, p. 5. Zie ook Gorlé e.a. 1991, p. 1 (zie hierboven nt. 18). 
26 David wordt alleen door Sacco (1992, p. 23) en Drobnig (1969, p. 224) als 'uitvinder' van de termen aan

gewezen. Sacco noemt David (1966) als enige, Drobnig noemt zowel David (1966) als Rheinstein (1968). 
Drobnig signaleert overigens niet dat David en Rheinstein in de genoemde drukken verschillende betekenissen 
aan het onderscheid verbinden. Rheinstein wordt verder onder anderen door Kamba (1974, p. 505: '... Rhein-
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droits comparés, het derde en laatste deel van zijn werk Traité de droit comparé, schrijft 
hij in een noot cynisch:27 

'Nous fumes heureux d'apprendre par Zweigen (Die soziologische Dimension der 
Rechtsvergleichung, RabelsZ 1974, 303) sept ans après notre article et trois ans après la parution 
de notre Introduction qu'il s'agissait là d'une distinction connue par tout le monde'.28 

De Duitse auteur F.C. Schroeder heeft het voorstel gedaan om naast micro- en macroverge
lijking een derde type vergelijking op te nemen: de meso-vergelijking.29 Zoals deze term 
al doet vermoeden, zou dit type rechtsvergelijking zich moeten richten op een juridische 
entiteit groter dan de rechtsregel of het rechtsinstituut en kleiner dan het rechtsstelsel: het 
rechtsgebied. Constantinesco verwerpt dit idee.30 Hoewel naar zijn mening dit soort verge
lijkingen heel goed gemaakt kunnen worden, acht hij de meso-vergelijking in feite niet meer 
dan het vergelijken van een aantal rechtsinstituten die tezamen een bepaald rechtsgebied 
beslaan. In zijn visie verschilt een dergelijke vergelijking qua methode en doel dan ook niet 
van een (uitgebreide) microvergelijking. 

Voor zover ik heb kunnen nagaan heeft de term meso-vergelijking bij andere auteurs 
geen ingang gevonden. 

Aan de onderscheiden typen van vergelijking wordt meestal geen waardeoordeel verbonden. 
De auteurs presenteren het onderscheid op neutrale wijze. Zij stellen dat er twee niveaus zijn 
waarop vergeleken kan worden en laten aan de onderzoeker de keuze welke van de twee 
te gebruiken. Een uitzondering vormt Constantinesco. Hij spreekt een duidelijke voorkeur 
voor de macrovergelijking uit. De microvergelijking op zichzelf beschouwt hij als te be
perkt. Er zijn naar zijn mening aspecten van de juridische werkelijkheid die door enkele 
microvergelijking niet begrepen kunnen worden. Anderen, zoals Zweigert & Kötz en Kokki-
ni, zijn weliswaar eveneens van mening dat microvergelijking niet zonder macrovergelijking 
kan, maar beschouwen dit als een gevolg van de vage scheidslijn tussen macro- en micro
vergelijking. Zij spreken geen voorkeur voor een van beide soorten vergelijking uit; zij 
constateren alleen de noodzakelijke verbondenheid van de ene met de andere. 

De meeste auteurs zijn het erover eens dat de scheidslijn tussen micro- en macrovergelij
king niet scheip te trekken is. Ook Constantinesco spreekt over een gradueel onderscheid. 
Zweigert & Kötz noemen het onderscheid 'fließend'. Volgens hen moet micro- en macrover-

stein's rather convenient terms ...') en De Cruz (1993, p. 37: 'generally attributed to Rheinstein'; 1995, p. 224) 
als de 'uitvinder' aangewezen. 

27 Dit cynisme is mijns inziens slechts gedeeltelijk terecht. Constantinesco verbindt weliswaar als eerste de termen 
micro- en macrovergelijking aan de twee onderscheiden voorwerpen van vergelijking, echter noch de aanwij
zing van deze voorwerpen als mogelijke voorwerpen van vergelijking, noch het gebruik van de termen, was 
nieuw op het terrein van de rechtsvergelijking. David had reeds eerder de termen gebruikt en Zweigert had 
reeds in 1960 de voorwerpen onderscheiden. Zie Zweigert 1960, p. 196: 'Aber Rechtsvergleichung ist nicht 
nur Vergleichung von Institutionen und Problemlösungen, sondern auch Vergleichung des Stiles ganzer 
Rechtsordnungen'. 

28 Constantinesco 1983, p. 87 nt. 5. 
29 F.C. Schroeder, 'Das Strafrecht der DDR und der Sowjetunion', Zeitschrift für die gesamte Strafrechtwis

senschaft 1979, p. 1069. 
30 Constantinesco 1983, p. 81-82. 
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gelijking vaak tegelijkertijd toegepast worden. Zij menen dat vooral macrovergelijking 
noodzakelijk is voor microvergelijking: 

'Freilich sind die Grenzen zwischen Makro- und Mikrovergleichung fließend, und vielfach kommt 
die eine Form vergleichender Arbeit ohne die andere nicht aus. Denn daß ein bestimmtes Einzel
problem in einer ausländischen Rechtsordnung so und nicht anders gelöst wird, läßt sich oft nur 
dann verstehen, wenn man auch die Verfahren mitbedenkt, in denen die maßgeblichen Regeln in 
der Praxis durchgesetzt werden müssen'31 

'... "Mikrovergleichung" [kann vielfach] nur dann sinnvoll betrieben werden [...], wenn man auch 
das allgemeine institutionelle Ambiente der ausländischen Rechtsordnungen berücksichtigt, in dem 
die zu vergleichende Regelung sich entwickelt hat und praktisch angewendet wird'.32 

Maar men ziet ook de mening verkondigd dat het niet mogelijk is macrovergelijking te 
verrichten zonder intensieve microvergelijking. Over vergelijking op macro-niveau zegt 
Ulrich Drobnig bijvoorbeeld: 

'Ein solcher pauschaler Vergleich läßt sich, wenn er über aphoristische Bemerkungen hinausgehen 
soll, nur aufgrund einer intensiven Mikro-Vergleichung unternehmen'.33 

Kokkini sluit iets meer aan bij Zweigert & Kötz. Zij meent dat men bij de vergelijking 
tussen onderdelen van rechtsorden (dus bij microvergelijking) uiteindelijk de rechtsorden 
met hun achtergronden vergelijkt (macrovergelijking). Het is echter volgens haar wel aan
vaardbaar om het onderscheid te maken omdat het de objecten van vergelijking in zekere 
mate aanwijst.34 Bogdan zegt in feite hetzelfde: ook in verband met microvergelijking moet 
men de regels in hun eigen juridische en niet-juridische omgeving vergelijken.35 

Bij de bespreking van de micro- en macrovergelijking komen vaak de verschillende doelein
den aan de orde die met deze wijzen van vergelijking nagestreefd kunnen worden. Meestal 
gaat het dan om voorbeelden ter verduidelijking van de aard van deze vergelijkingswijzen. 
Een uitzonderingspositie wordt (ook hier) ingenomen door Constantinesco. Bij hem vormt 
het doel een essentieel onderdeel van de definities van de micro- en macrovergelijking. 
Behalve door de objecten van vergelijking, onderscheiden de micro- en macrovergelijking 

31 Zweigert & Kötz 1996, p. 5. 
32 Zweigert & Kötz 1996, p. 5. 
33 Drobnig 1986, p. 198. 
34 Kokkini e.a. 1988, p. 11: 'Echter, zoals wij later zullen zien, ook bij de vergelijking tussen onderdelen van 

rechtsorden confronteert en vergelijkt men uiteindelijk rechtsorden met hun achtergronden. 
Het onderscheid tussen macro- en micro-rechtsvergelijking is aanvaardbaar, omdat het de voorwerpen van de 
vergelijking in een zekere mate aanwijst. Maar men moet wel tegelijkertijd beseffen dat het niet mogelijk is 
een scherpe lijn tussen hen te trekken'. 

35 Bogdan 1994, p. 58. 
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zich ook door hun verschillende doeleinden.36 In zijn visie heeft de microvergelijking in 
eerste instantie tot doel een rechtsinstituut of een rechtsnorm te verduidelijken. De doelen 
die vervolgens weer met deze verduidelijking gediend worden, zijn 'nombreux et variés'.37 

De macro vergelijking richt zich op de verklaring van de grondstructuren en het karakteristie
ke profiel van de rechtssystemen, met als uiteindelijk doel de stelsels in rechtsfamilies in 
te delen: 

'Il y a entre les deux également une différence concernant les buts dans lesquels on mène la 
recherche comparative. L'objectif de la première est d'éclairer une institution ou une règle juridi
que, en réalité un petit élément ou un détail: les buts de cette opération sont nombreux et variés. 
L'objectif de la seconde est d'éclairer les grandes structures fondamentales ainsi que le profil 
caractéristique des ordres juridiques, afin de dégager les familles juridiques et les grands Systèmes 
juridiques'.38 

Bovendien kan volgens Constantinesco de microvergelijking zowel praktische als theoreti
sche doelen dienen, en de macrovergelijking alleen theoretische doelen: 

'Une troisième différence provient du fait que dans la micro-comparaison, l'emploi de la méthode 
comparative peut répondre à la fois à des buts théoriques (élargissement du domaine des connai-
sances juridiques) et pratiques (politique législative, politique jurisprudentielle, unification juridi
que, etc.). Dans la macro-comparaison le but ne peut être que théorique et scientifique. En effet, 
le but de la macro-comparaison est de préciser les structures déterminants des ordres juridiques, 
d'établir, par les structures communes à plusieurs ordres juridiques, leur parenté typologique et par 
elle, dégager les familles et les Systèmes juridiques'.39 

In de eerste druk van zijn boek Rechtsstelsels in vogelvlucht (1975) sluit Sauveplanne 
enigszins bij Constantinesco aan. Hij spreekt alleen niet in eerste instantie over doelen, maar 
over verschillende methoden.40 Bestaat het object van vergelijking uit enkele regels dan is 
de vergelijking informatief en beschrijvend, is het object een rechtsinstituut dan is de verge
lijking rechtstechnisch. Bestaat het object uit rechtsstelsels in hun geheel dan zal het onder
zoek op de structuur zijn gericht. Vervolgens stelt hij dat ook een combinatie van verschil
lende methoden mogelijk is: 

36 Zie ook Gorlé, Bourgeois & Boeken 1985, p. 6: 'Als gemeenschappelijk aan beide vormen van beoefening van 
de rechtsvergelijking zou men kunnen vermelden dat het telkens gaat om het opsporen van gelijkenissen of 
verschillen tussen twee of meer rechtsstelsels, zij het met verschillende doeleinden'. Op de inhoud van deze 
'verschillende doeleinden' wordt echter niet nader ingegaan. Zie tevens Gorlé e.a. 1991, p. 1: 'Niet alleen de 
schaal waarop deze beide vormen van rechtsvergelijking worden bedreven is verschillend, maar ook de methode 
en het doel'. 

37 Constantinesco 1972a, p. 212. 
38 Constantinesco 1972a, p. 212. 
39 Constantinesco 1972a, p. 212. 
40 In de eerste druk van zijn boek behandelt hij de verschillende onderwerpen van vergelijking in de paragraaf 

over de methoden van onderzoek. In de tweede druk spreekt hij over de objecten in de subparagrafen 'On
derwerp van rechtsvergelijking' en 'Afbakening van onderzoek'. 
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'Dit betekent evenwel niet dat geen combinatie van methoden mogelijk is. Integendeel, ook bij 
systeemvergelijking zal men technische bijzonderheden der rechtsinstituten willen belichten en 
regels beschrijven. Omgekeerd zal men de regels en instituten in de structuur van het systeem 
moeten plaatsen. Verschil van methoden kan daarom eerder verband houden met de doelstellingen 
van het onderzoek'.4' 

Aan het eind van zijn betoog lijkt hij terug te komen op de verbinding tussen de methode 
en het object wanneer hij stelt dat de methode in eerste instantie verband zal houden met 
het doel van het onderzoek. Deze verschuiving van object naar doel maakt een enigszins 
verwarde indruk. Het verbaast dan ook niet dat deze passage in de tweede druk niet terug
komt. 

3.2 De verschillende objecten van vergelijking nader beschouwd 

Ik laat nu het onderscheid micro- en macrovergelijking voor wat het is en zal iets dieper 
ingaan op de in de literatuur aangewezen objecten van vergelijking. Hierbij worden ook die 
auteurs betrokken die het in de vorige paragraaf beschreven onderscheid niet maken. 

Bij de bespreking van de objecten houd ik grofweg vast aan het zojuist besproken onder
scheid. In de eerste plaats komen in § 3.2.1 de rechtsstelsels en hun structuren aan de orde. 
In § 3.2.2 behandel ik de aspecten van de rechtsstelsels die als vergelijkingsobject worden 
aangewezen. 

3.2.1 Rechtsstelsels en hun structuren 
In 'Zur Methode der Rechtsvergleichung' (1960) waar Zweigert spreekt over de 'Geist und 
Stil' van een rechtssysteem als object van vergelijking, gaat hij niet in op de kenmerken van 
deze 'geest en stijl'. Een jaar later in 'Zur Lehre von den Rechtskreisen'42 doet hij dit 
daarentegen uitgebreid. Hier moet er echter wel rekening mee worden gehouden dat hij over 
stijlkenmerken spreekt in het kader van de indeling van rechtsstelsels in rechtsfamilies. Als 
stijlbepalende factoren wijst hij aan: historische achtergrond, specifieke juridische denkwijze, 
kenmerkende rechtsinsitututen, de rechtsbronnen en ideologie. In de later met Kötz geschre
ven Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des Privatrechts worden in het 
kader van de rechtsfamilies dezelfde factoren aangehaald. In dit werk wordt echter ook over 
het onderzoek naar de stijlkenmerken in het kader van de macrovergelijking gesproken. 
Bestudeerd wordt dan de 'geest en stijl' van het rechtssysteem, de manier van rechtsdenken, 
de procedures binnen het rechtssysteem, en bovendien de rol van degenen die in de juridi
sche wereld functioneren.43 

41 Sauveplanne 1975a, p. 7. 
42 K. Zweigert, 'Zur Lehre von den Rechtskreisen', in: K.H. Nadelmann, A.T. von Mehren & J.N. Hazard (eds.). 

Twentieth Century Comparative and Conflicts Law (Yntema-bundel), Leyden: Sythoff 1961, p. 42-55. 
43 Zweigert & Kötz 1996, p. 4: 'Wenn die Rechtsvergleichung es mit dem Vergleichen verschiedener nationaler 

Rechtsordnungen zu tun hat, so kann dies geschehen im großen, also indem Geist und Stil verschiedener 
Rechtsordnungen und die in ihnen gebräuchlichen Denkmethoden und Verfahrensweisen miteinander verglichen 
werden. Man spricht hier gelegentlich von Makrovergleichung, und man meint damit, daß [...] die allgemeinen 
Methoden des Umgangs mit dem Rechtsstoff, die Verfahren der Schlichtung und Entscheidung von Streitigkei
ten oder die Arbeitsweise der mit dem Recht befaßten Juristen zum Gegenstand der vergleichenden Untersu-
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Als voorbeelden noemen Zweigert & Kötz de vergelijking tussen verschillende technie
ken van wetgeving, codificatiestijlen, methoden van wetsinterpretatie, de autoriteit van 
precedenten, de rol van de doctrine voor de ontwikkeling van het recht. Ook noemen zij de 
vergelijking van de manieren waarop conflicten worden opgelost door zowel door de staat 
benoemde rechters als door andere personen. Als vruchtbaar onderzoeksterrein beschouwen 
zij tevens de taken en functies van in de juridische wereld arbeidzame personen. 

'Hierher gehort z.B. die vergleichende Darstellung der Gesetzesauslegung, der Tragweite von 
Präjudizien, der Bedeutung der Doktrin für die Rechtsfortbildung, der verschiedenen Urteilsstile. 
Ebenso sind Untersuchungen hierher zu zählen, die die in verschiedenen Rechtsordnungen entwic
kelten Formen der Konfliktlösung miteinander vergleichen und die Frage stellen, welche Bedeu
tung ihnen in der Lebenswirklichkeit jeweils zukommt. In erster Linie ist damit das Verfahren vor 
den staatlichen Gerichten gemeint: Hier kann man etwa fragen, wie in verschiedenen Ländern die 
Aufgabe der Feststellung der Tatsachen und des anwendbaren Rechts im Prozeß zwischen Rechts
anwälten und Richtern aufgeteilt, welche Rolle den Laienrichtern im Zivil- oder Strafverfahren 
zugewiesen, ob und wie die gerichtliche Durchsetzung von Bagatellsachen auf besondere Weise 
geregelt wird. Aber auch die in verschiedenen Ländern praktizierten Formen der Schlichtung von 
Streitigkeiten - durch den staatlichen Richter oder auch durch andere Personen - gehören hierher, 
und eine vielversprechende Arbeitsmethode der rechtsvergleichenden Forschung liegt auch darin, 
die Aufgaben und Funktionen bestimmter im Rechtsleben tätiger Personen zu untersuchen'.44 

Opvallend is dat bij de stijlkenmerken die worden onderzocht bij de macrovergelijking twee 
elementen ontbreken die wel tot de stijlbepalende factoren van de rechtsfamilies worden 
gerekend: historische ontwikkeling en ideologie. 

Een dergelijke discrepantie is bij Constantinesco onmogelijk. Het onderwerp en onderzoeks
terrein van de 'Science des droit comparés' wordt volgens hem namelijk gevormd door de 
indeling van de rechtsstelsels in rechtsfamilies. En deze indeling kan alleen op grond van 
macrovergelijking geschieden. De macrovergelijking bestudeert de 'structures fondamentales 
des ordres juridiques' ,45 Deze 'structures fondamentales' worden bepaald door een aantal 
'éléments déterminants' die Constantinesco van 'éléments fungibles' onderscheidt: 

'De même au centre de chaque ordre juridique se trouve un noyau de particules juridiques élémen
taires qui forment les éléments déterminants. Autour de ce noyau qui constitue la structure fonda
mentale de l'ordre juridique respectif et qui est formé par les éléments déterminants, tourne un 
multitude d'éléments, que je nomme fungibles, de même qu'autour du noyau de l'atome tournent 
les électrons'.46 

Deze 'éléments déterminants' bepalen het profiel van het recht en kunnen niet gewijzigd 
worden zonder het aangezicht van het recht zichtbaar te veranderen. Om welke elementen 
van het recht gaat het nu? Constantinesco noemt achtereenvolgens: 

chung gemacht werden'. 
44 Zweigert & Kötz 1996, p. 4. 
45 Constantinesco 1972a, p. 210. 
46 Constantinesco 1972a, p. 213. 
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'- la conception du droit et le rôle du droit 
- l'idéologie ou la doctrine 
- les rapports d'incertitude entre le donné et le construit" 
- la constitution économique 
- la conception et la rôle de l'Etat 
- droits fondamentaux des citoyens 
- les sources juridiques et leur hiérarchie 
- l'interprétation des lois et du droit 
- les notions juridiques et les catégories juridiques fondamentales'48 

Hij noemt dus wel ideologie, maar geen historische ontwikkeling. De grondrechten, die 
Constantinesco als aparte categorie noemt, ben ik bij geen enkele andere auteur althans 
als object van macro vergelijking — tegengekomen. 

Terwijl dat uit zijn definitie van de macrovergelijking niet blijkt, is Rheinstein wel degelijk 
van mening dat tot de bestudering van een rechtsstelsel in zijn geheel de bestudering van 
zijn structuren behoort. Dit blijkt uit het voorbeeld dat hij van een macrovergelijking geeft 
door de common law tegenover de civil law te plaatsen. De punten die hij behandelt komen 
exact overeen met Zweigert & Kötz's stijlkenmerken die zij in het kader van de macrover
gelijking noemen zoals de manier van rechtsdenken, de autoriteit van precedenten, de 
procedures binnen het rechtssysteem en de rol van degenen die in het rechtssysteem functio-

49 

neren. 
Sauveplanne hanteert de termen micro- en macrovergelijking niet. Hij maakt echter wel 

het onderscheid tussen het rechtsinstituut of de rechtsregel als object van de vergelijking en 
de rechtsstelsels in hun geheel. In de eerste druk van Rechtsstelsels in vogelvlucht (1975) 
stelt hij dat bij de vergelijking van gehele systemen het onderzoek op structuur zal zijn 
gericht. Waaruit deze structuur bestaat, wordt niet nader toegelicht.50 In de tweede druk 
(1981) wordt alleen nog gesproken over vergelijking tussen stelsels zonder dat daarop nader 
wordt ingegaan.51 Ebert beschouwt naast rechtsorden ook groepen van rechtsorden als 
mogelijke objecten van (macro)vergelijking. Hierbij gaat het om de wezenlijke stijlkenmer
ken van de stelsels.52 Hij geeft een aantal voorbeelden van deze wezenlijke stijlkenmerken: 

'... wesentlicher Stilmerkmale — wie z.B. geschichtliche Entwicklung, die kennzeichnende juristi
sche Denkweise, besondere Rechtsinstitute, Rechtsquellen, Interpretationsmethoden, Verfahrenswei
sen und Wertvorstellungen — ...\53 

47 Constantinesco (1972a, p. 216, nt. 17) legt in een noot uit wat hij hieronder verstaat: 'Par donné j'entends la 
réalité socio-economico-politico-historique; par construit, l'édifice juridique qui s'y superpose'. 

48 Constantinesco 1972a, p. 216-217. 
49 Zie Rheinstein 1968b, p. 208-209. 
50 Sauveplanne 1975a, p. 7. 
51 Sauveplanne 1981, p. 8. 
52 Ebert 1978, p. 23: 'Die Rechtsordnungen werden auf der Ebene sämtlicher wesentlicher Stilmerkmale [...] 

vergleichend nebeneinandergestellt, um die Ähnlichkeiten oder die Unterschiede herauszuziehen'. 
53 Ebert 1978, p. 23. 
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Deze factoren lijken heel sterk op de 'stilprägende Faktoren' van Zweigert & Kötz die 
bepalen tot welke rechtsfamilie een bepaald rechtsstelsel behoort. 

Merryman, wiens afwijkende benadering in de volgende paragraaf nader aan de orde zal 
komen, wijst erop dat over het algemeen de rechtsvergelijking wordt beperkt tot staten of 
samenlevingen: 

'Although comparison can occur at any level or along any dimension, a convention has developed 
that restricts comparative law to nations or societies'.54 

Een van de weinigen die op deze conventie nader ingaat is Kokkini. Zij beschouwt de 
definitie van rechtsvergelijking die het begrip rechtsstelsel doet samenvallen met het begrip 
territoriale rechtshandhaving te beperkt. Zij geeft de voorkeur aan het begrip 'rechtsorde' 
boven dat van 'rechtsstelsel'. Zij laat daaronder niet alleen de nationale rechtsorden vallen, 
maar ook de regionale rechtsorden en de internationale rechtsorde. De term 'regionaal' mag 
men, zo stelt zij, niet uitsluitend geografisch opvatten aangezien er gevallen zijn waarin het 
politieke systeem van de staten veel belangrijker is dan hun ligging.55 

3.2.2 Aspecten van rechtsstelsels 
Rechtsregels56 en rechtsinstituten57 worden door vrijwel alle auteurs als mogelijk object 
van (micro)vergelijking genoemd. Een rechtsregel behoeft geen nadere definitie.58 Wat een 
rechtsinstituut precies is, is niet gemakkelijk te omschrijven. De auteurs wagen zich daar dan 
ook niet aan en verduidelijken het begrip door een aantal voorbeelden te geven als het 
contract, het huwelijk, de trust etc. Alleen Merryman hanteert het begrip 'legal institution' 
in een afwijkende betekenis. Onder 'legal institutions' verstaat hij namelijk onder meer de 
wetgever, rechtbanken, juridische faculteiten en juridische bibliotheken.59 

Naast de rechtsregels en de rechtsinstituten worden door sommigen nog specifiek genoemd: 
rechtsgebieden,60 rechtsbeginselen61 en rechtsbegrippen.62 In het kader van het object of 

54 Merryman 1974, p. 86. 
55 Kokkini e.a. 1988, p. 10. 
56 Zie bijvoorbeeld: Arminjon, Nolde & Wolff 1950, p. 10; Rheinstein 1968b, p. 207; Constantinesco 1972a, p. 

209, 213 ('normes'); Ancel 1971, p. 94; Sauveplanne 1975a, p. 7; Ebert 1978, p. 21; Gorlé e.a. 1991, p. 1; 
Kokkini e.a. 1988, p. 5; De Groot 1989, p. 2; Bogdan 1994, p. 57. 

57 Zie bijvoorbeeld: Arminjon, Nolde & Wolff 1950, p. 10; Rheinstein 1968b, p. 207; Ancel 1971, p. 94; Con
stantinesco 1972a, p. 209, 213; Kamba 1974, p. 509; Sauveplanne 1975a, p. 7; Ebert 1978, p. 21, 23; Sauve
planne 1981, p. 4 ('rechtsinstellingen'); Drobnig 1986, p. 198; Kokkini e.a. 1988, p. 5; Gorlé e.a. 1991, p. 1 
('rechtsinstellingen'); De Cruz 1993, p. 37; Bogdan 1994, p. 57; De Cruz 1995, p. 225; Zweigert & Kötz 1996, 
p. 4. 

58 Dit is niet helemaal waar of misschien zelfs helemaal niet waar (zie hierboven 'Probleemstelling', nt. 13). De 
discussie over de vraag 'wat is recht' duurt nog steeds voort. Het antwoord op deze vraag is ook voor de 
rechtsvergelijking van belang. Aan het eind van dit hoofdstuk kom ik hier nog op terug. Hier wil ik alleen 
zeggen dat de betekenis van het woord rechtsregel — in tegenstelling tot rechtsinstituut — een ieder duidelijk 
zal zijn. 

59 Merryman 1974, p. 87. 
60 Kamba 1974, p. 509; Sauveplanne 1981, p. 4; Kokkini e.a. 1988, p. 5. 
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het onderwerp van vergelijking wordt door enkele auteurs ook het (rechts)probleem ge
noemd dat door bepaalde regels opgelost wordt.63 Ik noem hierbij nadrukkelijk de context, 
omdat het rechtsprobleem veel vaker in de context van de methode ter bepaling van de te 
vergelijken objecten genoemd wordt. Dit moet logisch gezien ook eigenlijk de voorkeur 
hebben, aangezien het niet het probleem zelf is dat vergeleken wordt, maar de rechtsregels 
of rechtsinstituten die het probeem oplossen. In hetzelfde licht moet Drobnigs uitspraak 
gelezen worden, die naast de rechtsinstituten ook de 'Funktionen' als object van vergelijking 

Aan de opvattingen van een aantal van de hierboven genoemde auteurs wil ik iets meer 
aandacht besteden. Ofwel omdat de bovengenoemde aspecten van rechtsstelsels op verschil
lende (moeilijkheids-)niveaus worden geplaatst, ofwel omdat de auteurs naast de genoemde 
aspecten nog een aantal andere onderscheiden. 

In zijn definitie van microvergelijking onderscheidt Rheinstein rechtsregels en instituten 
('detailed legal rules and institutions').65 Als voorbeelden van instituten noemt hij 'con
tract', 'possessions' en 'consideration/causa'. In zijn artikel 'Comparative Law — its Functi
ons, Methods and Usages'66 gaat hij een stap verder. In antwoord op de vraag 'But what 
do we compare?'67 noemt hij drie categorieën objecten die hij op verschillende niveaus 
plaatst. Op het meest elementaire niveau plaatst hij de vergelijking tussen regels of instituten 
van verschillende stelsels. Een niveau hoger komt de vergelijking tussen juridische termen 
of concepten. Nog complexer is de vergelijking tussen 'benaderingen'. Rheinstein tracht met 
voorbeelden uit te leggen wat hij bedoelt. Het komt erop neer dat 'benaderingen' ('approa
ches') de verschillende manieren zijn waarop een rechtssysteem een bepaald sociaal pro
bleem oplost. Een andere term waarmee hij deze 'approaches' aanduidt is 'techniques'.68 

Volgens Kamba kunnen de 'Topics for Micro-comparison' betrekking hebben op: 

'(a) the various characteristics of a legal system: the structure, the sources of law, judicial 
systems and the judiciary, the legal profession and so on; 

(b) the various branches of national law; 
(c) institutions or concepts; 
(d) the historical development of legal systems'.69 

61 Constantinesco 1972a, p. 213; Kokkini e.a. 1988, p. 128. 
62 Rheinstein 1968a, p. 418; Constantinesco 1972a, p. 213; De Cruz 1993, p. 37; De Cruz 1995, p. 225. 
63 Ancel 1971, p. 94: 'L'étude comparative peut porter sur une règle précise ou sur une question résolue en 

principe par des règles limitées: ...'. Zie ook: Zweigert & Kötz 1996, p. 4-5: 'Mikrovergleichung hat es [...] 
mit einzelnen Rechtsinstituten oder Rechtsproblemen zu tun, also mit den Regeln, nach denen bestimmte 
Sachprobleme oder bestimmte Interessenkonflikte in verschiedenen Rechtsordnungen beurteilt werden'. 

64 Drobnig 1986, p. 198. 
65 Rheinstein 1968b, p. 207. 
66 Rheinstein 1968a. 
67 Rheinstein 1968a, p. 418. 
68 Rheinstein 1968a, p. 418-419. 
69 Kamba 1974, p. 509. 
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Wat hieraan opvalt, is dat de onderwerpen genoemd onder (a) normaliter door de auteurs 
onder de macrovergelijking worden geplaatst en het onderwerp onder (d) door slechts 
weinigen70 — voor zover ik heb kunnen nagaan — nadrukkelijk als object van de rechtsver
gelijking wordt beschouwd. Twintig jaar later noemt De Cruz — in een andere volgorde — 
dezelfde categorieën als objecten van microvergelijking. Hij voegt er alleen één categorie 
aan toe: de ideologische, rechtssociologische en economische bases van een systeem.71 

Merryman heeft ook op dit terrein een afwijkende opvatting. Hij onderscheidt de volgen
de aspecten of onderdelen van rechtssystemen: 

'(1) the legal culture, 
(2) legal institutions, 
(3) roles fulfilled by participants («actors») in the legal system, 
(4) legal processes, 
(5) secondary legal rules, and 
(6) primary legal rules'.72 

De objecten van vergelijking onder (1) tot en met (4) worden over het algemeen als objecten 
van macrovergelijking beschouwd. Zoals hierboven reeds aangegeven wijkt zijn definitie van 
rechtsinstituten dan ook af van de algemeen gangbare. Onder 'rechtsinstituten' verstaat hij 
onder andere rechtbanken, juridische faculteiten en bibliotheken. Verder stelt hij dat het 
meeste rechtsvergelijkende onderzoek gedaan wordt naar primary rules. Naar zijn mening 
zouden juist alle andere categorieën, maar niet de primary rules bestudeerd moeten worden. 
Het belangrijkste doel van de rechtsvergelijking is volgens Merryman 'verklaren'. Hieronder 
verstaat Merryman het maken of testen van een of meer algemene hypothesen die een 
verklaring inhouden, aan de hand van empirische gegevens.73 Bespreking van de regels 
alleen, zou dit doel slechts zeer beperkt kunnen dienen. 

We hebben gezien dat over de vraag wat als de objecten van vergelijking beschouwd moeten 
worden geen wezenlijke discussie gevoerd wordt. De ene auteur gaat iets dieper op deze 
vraag in dan de andere. De een spreekt enkel over rechtssytemen in hun geheel en de 
aspecten van de rechtssytemen, anderen specificeren die rechtssystemen en de aspecten. We 
hebben ook gezien dat de een meer aspecten onderscheidt dan de ander en in een enkel 
geval ook nogal afwijkende aspecten. Maar het is opvallend dat slechts een enkele auteur 
zich afvraagt waar nu de grens ligt tussen rechtsregels en andere regels, en wat nu als recht 
beschouwd moet worden binnen de rechtsvergelijking. 

70 Waaronder de bekende auteur Alan Watson. Hij definieert de rechtsvergelijking als volgt: 'Comparative Law 
then, as an academic discipline in its own right, is a study of the relationship, above all the historical relations
hip, between legal systems or between rules of more than one system; ...' (Watson 1974, p. 9). Zie ook De 
Cruz infra nt. 71. 

71 De Cruz 1993, p. 37: '(i) the institutions or concepts peculiar to systems; (ii) the sources of law, judicial 
systems and the judiciary, legal profession or even the structure of the legal system; (iii) the various branches 
of national or domestic law; (iv) the historical development of legal systems; and (v) the ideological, socio-
legal and economic bases of that system'. Zie ook De Cruz 1995, p. 225. 

72 Merryman 1974, p. 87. 
73 Merryman 1974, p. 82-85. Zie ook hoofdstuk 2. 

44 



ONDERWERPEN VAN HET RECHTSVERGELIJKEND ONDERZOEK 

Uitzonderingen vormen Kahn-Freund, Grossfeld en met name Sacco. Kahn-Freund en 
Grossfeld gaan slechts kort op deze vraag in, maar nemen wel duidelijk stelling. Volgens 
Grossfeld behoren 'extra-legal rules' wel degelijk tot het object van de rechtsvergelijking. 
Sterker nog, zou men deze 'regels' niet in het onderzoek betrekken, dan zou men een sterk 
vervormd beeld van het onderzochte rechtsstelsel krijgen.74 Twee decennia eerder pleitte 
Kahn-Freund in zijn oratie in even sterke termen voor het in het onderzoek betrekken van 
'non-law'. Ook hij spreekt over het vermijden van een vervormd beeld van het rechtsstelsel. 
Interessant is zijn stelling dat in de rechtsvergelijking niet alleen 'antwoorden' (oplossingen) 
vergeleken dienen te worden, maar ook, en misschien vooral de vragen: 

'The comparative lawyer's investigations cannot stop at what in his own or in any other legal 
order happen to be the frontiers of the law. To compare law and non-law, or, if you like, positive 
law and positive morality in the Austinian sense, may be one of his principle tasks. If he fails to 
do so, he may see the law in a distorting mirror. 

Or, to put it differently, it is his task to compare not only answers, but questions and to seek 
to find out what questions are in one, but not in another society considered as legal questions, and 
why'.75 

Uit het bovenstaande blijkt dat Kahn-Freund en Grossfeld vooral ingaan op de vraag of ook 
regels van moraal in het onderzoek dienen te worden betrokken. Zij nemen krachtig stelling, 
maar diepen het probleem niet uit. Sacco daarentegen houdt de vraag eenvoudiger, maar 
werkt het antwoord uitgebreid uit. 

Sacco's uitgangspunt is dat de rechtsnorm ('norma giuridica') het object van de rechts
vergelijking is. Zijn vraag luidt hoe men nu precies bepaalt welke norm in een rechtsstelsel 
geldt. Het probleem is volgens hem dat een norm niet uit één bron (bijvoorbeeld de wet of 
de doctrine) gedistilleerd kan worden, maar altijd uit een combinatie van bronnen. De norm 
is opgebouwd uit verschillende elementen ('formanti'). Voor het aanwijzen van deze 'for-
manti' pleit Sacco sterk voor de zogenaamde 'factual approach'. Dit is één van de methoden 
ter bepaling van de te vergelijken objecten die in hoofdstuk 4 aan de orde zullen komen. 

4 Conclusie 

In dit hoofdstuk heb ik voornamelijk gesproken over de objecten van vergelijking die in de 
literatuur worden aangewezen. Ik ben hierbij uitgebreid ingegaan op het onderscheid tussen 
micro- en macrovergelijking. Hoewel de objecten die de auteurs met deze categorieën 
verbinden op het eerste gezicht grotendeels met elkaar overeenkomen, blijkt de nadere 
invulling soms te botsen. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan Kamba en Merryman die met de 
microvergelijking objecten verbinden die anderen tot de macrovergelijking rekenen. 

74 Grossfeld 1990, p. 8-9: 'What is the object of our specialty? What have we in mind when we speak of German 
or Chinese 'law'? Are we to include extra-legal rules? Indeed we must, or our picture of the foreign legal 
system will be sadly distorted'. 

75 Kahn-Freund 1966, p. 55-56. 
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Echter, belangrijker dan de precieze betekenis van de categorieën en het consequente 
gebruik ervan, is mijns inziens de vraag naar het nut van het onderscheid tussen de mogelij
ke objecten van vergelijking. Deze vraag kan pas beantwoord worden nadat de literatuur 
over de methode ter bepaling van de te vergelijken objecten is bestudeerd (hoofdstuk 4) en 
een analyse van de praktijk van het rechtsvergelijkend onderzoek gemaakt is (deel II). 
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3 De selectie van de in het onderzoek te be
trekken rechtsstelsels 

1 Inleiding 

Een van de meest typerende vragen van de preliminaire fase van het rechtsvergelijkend 
onderzoek betreft de keuze van de in het onderzoek te betrekken rechtsstelsels. Vrijwel 
iedere comparatist zal voordat hij met zijn rechtsvergelijkend onderzoek kan beginnen een 
aantal stelsels moeten kiezen die hij in het onderzoek wil betrekken. Een enkel uitzonde
ringsgeval is denkbaar. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de vergelijker vanuit een bepaal
de organisatie een opdracht krijgt waarbij de stelselkeuze reeds vaststaat. Een opdracht van 
de Europese Commissie om vergelijkend onderzoek te doen naar de medezeggenschap van 
werknemers in middelgrote ondernemingen zal tevens inhouden dat alle lidstaten in het 
onderzoek betrokken dienen te worden. In dit geval bestaat echter de mogelijkheid dat het 
nuttig is om ook niet-lidstaten in het onderzoek te betrekken. De eventuele noodzaak van 
een keuze blijft hier dus aanwezig. Er is slechts één situatie waarin de stelselkeuze echt 
ontbreekt. Dat is het geval wanneer wordt samengewerkt door een grote groep juristen die 
met elkaar over de kennis en de tijd beschikken om alle stelsels van de wereld te onderzoe
ken.' In veruit de meeste gevallen zal de grote hoeveelheid bestaande rechtsstelsels in 
combinatie met de persoonlijke beperkingen van de onderzoeker een keuze noodzakelijk 
maken. 

Hoe kan een dergelijke keuze nu zo verantwoord mogelijk gemaakt worden? Op deze 
vraag zijn geen eenvoudige en eensluidende antwoorden te geven. Een juiste keuze zal in 
het algemeen van verscheidene factoren afhangen. In dit hoofdstuk zal ik weergeven hoe 
deze vraag in de literatuur behandeld wordt. Ik wil vooraf reeds opmerken dat in verhouding 
tot het belang van de stelselkeuze voor de praktijk van het rechtsvergelijkend onderzoek, 
slechts een relatief klein aantal auteurs er serieus aandacht aan besteedt. In zowel breed 
opgezette inleidingen tot de rechtsvergelijking als in specifieke werken over de methode, 
beperkt men zich veelal tot enkele algemene opmerkingen. Het komt echter ook voor dat 
de vraag in het geheel niet behandeld wordt. Ik zal mij hier dus vooral richten op die 
auteurs die wel meer of minder gedetailleerde richtlijnen geven voor een verantwoorde 
rechtsstelselkeuze. In de eerste plaats zal ik ingaan op het perspectief waarin de auteurs de 
keuzevraag plaatsten. Wordt er uitgegaan van een onbeperkte keuzevrijheid of zijn reeds 
vóór het keuzemoment bepaalde beperkingen ingebouwd? Deze twee benaderingswijzen 
komen in de volgende paragraaf (§ 2) aan de orde. Daarna zal ik de verschillende soorten 
richtlijnen behandelen (§ 3). 

1 Men kan hierbij denken aan R.B. Schlesingers 'Cornell Project' dat heeft geresulteerd in R.B. Schlesinger (ed.), 
Formation of Contracts. A Study of the Common Core of Legal Systems, London: Dobbs Ferry 1968. Maar 
zelfs bij dit project waarbij vele in verschillende rechtsstelsels opgeleidde juristen betrokken waren, heeft men 
een (weliswaar ruime) selectie van rechtsstelsels moeten maken. Schlesinger heeft de selectiemethode voor dit 
project uitgebreid toegelicht in Schlesinger 1961, p. 66-72. 
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2 Welke stelsels komen voor selectie in aanmerking? Twee benaderings
wijzen 

De vraag welke stelsels in principe in aanmerking komen voor het rechtsvergelijkend onder
zoek, wordt grofweg op twee verschillende manieren aangepakt. Een manier van benaderen 
begint met de stelling dat alle op dit moment geldende rechtsstelsels in een rechtsvergelij
kend onderzoek betrokken kunnen worden. Vervolgens wordt dan gewezen op de praktische 
onmogelijkheid van een dergelijke onderneming en wordt besproken hoe een selectie ge
maakt kan worden. 

De andere manier van benaderen bestaat uit het aanwijzen van bepaalde stelsels of 
groepen stelsels die voor vergelijking in aanmerking komen. Deze aanvankelijke keuze 
wordt echter later meestal gecorrigeerd doordat de auteur een aantal factoren aanwijst die 
de keuze van de stelsels kunnen beïnvloeden. Nadat de uitgangspunten zijn bijgesteld, 
verschillen de beide benaderingen nauwelijks van elkaar. Toch is het mijns inziens van 
belang de verschillende gedachtenpatronen te signaleren. 

2.1 Uitgangspunt: alle stelsels komen in aanmerking 

In 1969 bespreekt Ulrich Drobnig als een van de 'Methodenfragen der Rechtsvergleichung 
im Lichte der "International Encyclopedia of Comparative Law'" de selectie van de rechts
stelsels. Hij gaat hierbij vooral in op het nut van de indeling van rechtsstelsels in rechtsfami-
lies voor dit keuzevraagstuk. Ik zal hier later op terug komen. Nu wil ik slechts wijzen op 
zijn inleidende woorden waarin hij zegt het eens te zijn met de gedachte dat ieder rechtsver
gelijkend onderzoek in beginsel een universeel bereik dient na te streven: 

'Notwendig und auch bisher schon bei wohl jeder rechtsvergleichenden Arbeit üblich ist eine 
Auswahl. Entscheidend aber ist das Auswahlkriterium. Dazu ist ein neuer Gedanke entwickelt 
worden, um dem erstmals bewußt erhobenen Anspruch gerecht zu werden, die Vergleichung müsse 
im Prinzip universale Breite haben — ein Anspruch, dem letzlich jede auf wissenschaftliche Er
kenntnis verpflichtete (und nicht unmittelbar auf Lösung praktischer Einzelfragen gerichtete) 
Rechtsvergleichung genügen sollte'} 

Dit uitgangspunt — dat in principe alle stelsels voor vergelijking in aanmerking komen — 
zien we verder expliciet verwoord door Kokkini en Sacco. 

Kokkini gaat in eerste instantie uit van een onbeperkte vrijheid bij het kiezen van de 
rechtsstelsels.3 Zij stelt dat slechts bij uitzondering het gestelde doel en het onderzoeksvoor-
werp een restrictie zullen inhouden'.4 In tweede instantie wijst zij er echter op dat het on
mogelijk is om alle rechtsstelsels van de wereld bij het onderzoek te betrekken en dat het 

2 Drobnig 1969, p. 222 (cursivering van mij, AO). 
3 Kokkini e.a. 1988, p. 19: 'Bij de vergelijking als onderzoeksmethode bestaat in beginsel een onbeperkte 

vrijheid wat aantal en selectie van rechtsstelsels betreft'. Zie ook Kokkini e.a. 1988, p. 138. 
4 Kokkini e.a. 1988, p. 138. 
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nuttig is rechtsfamilies te onderscheiden, waaruit de onderzoeker 'naar gelang zijn onder
werp en het doel van zijn onderzoek, een of meer rechtsstelsels kan kiezen'.5 

Sacco stelt de vraag of elk systeem met willekeurig ieder ander systeem kan worden 
vergeleken.6 Hij behandelt deze vraag aan de hand van drie koppels van bepaalde typen 
stelsels. Van elk koppel is in de loop van deze eeuw de vergelijkbaarheid ontkend. Een voor 
een wordt de zogenaamde onvergelijkbaarheid ontzenuwd. Zo komt hij uiteindelijk tot de 
conclusie dat alle systemen met elkaar vergeleken kunnen worden. In de eerste plaats noemt 
hij de aan het begin van de twintigste eeuw verkondigde stelling dat het onmogelijk zou zijn 
Engels recht met andere stelsels te vergelijken. Na 1920 komt men hier van terug. Ver
volgens heeft men — met name in de socialistische landen - gedurende een halve eeuw 
getwijfeld of zelfs stellig ontkend dat socialistische stelsels met kapitalistische vergeleken 
konden worden. Echter het meest hardnekkig zijn volgens Sacco de nog steeds bestaande 
twijfels rond de vergelijkbaarheid tussen het recht van ontwikkelde en traditionele samenle
vingen. 

Hoewel zij het met niet zoveel woorden zeggen, valt ook uit de tekst van Einführung in 
die Rechtsvergleichung van Zweigert & Kötz op te maken dat zij uitgaan van de principiële 
vergelijkbaarheid van alle stelsels. Aan het slot van de paragraaf waarin zij hun ideeën over 
de selectie van de rechtsstelsels uiteenzetten, komen zij tot de conclusie dat selectie om 
praktische redenen onvermijdelijk is: 

'Daß unter diesen Umständen eine Auswahl getroffen werden muß, mag schmerzlich stimmen, ist 
aber aus praktischen Gründen unvermeidlich'.7 

Uit de opmerking dat de inperking om praktische redenen gemaakt wordt, maak ik op dat 
in principe alle stelsels in aanmerking komen.8 Ik moet hierbij wel opmerken dat zij de se
lectie niet alleen als pure noodzaak zien, maar ook wijzen op het nut ervan. Dit blijkt uit 
hun beroep op de 'wet van de afnemende meeropbrengsten'. Zij zeggen met betrekking tot 
de selectie: 

'..., so gilt für die Auswahl selbst im allgemeinen der Grundsatz weiser Beschränkung. Dies folgt 
weniger aus der Schwierigkeit, alles zu berücksichtigen, als vielmehr aus der Erfahrung, daß der 
Ertrag in keinem angemessenen Verhältnis zur aufgewandten Mühe stünde, würde man seine 
Bemühungen nicht auf einen engeren Kreis von Rechtsordnungen beschränken'.9 

5 Kokkini e.a. 1988, p. 87. Zie ook: Kokkini e.a. 1988 p. 138-142. 
6 Sacco 1992, p. 20: 'E' possibile comparare qualsiasi sistema con qualsiasi altro sistema?' Vertaling: Is het mo

gelijk elk willekeurig systeem met willekeurig elk ander systeem te vergelijken? 
7 Zweigert & Kötz 1996, p. 42. 
8 Zie ook Constantinesco 1974, p. 39: 'Les comparatistes avertissent, ajuste titre, que la qualité scientifique de 

la comparaison exige qu'on n'embrasse pas trop d'ordres juridiques. La règle demeure toujours multum non 
multa. Mais c'est là un conseil de bon sens et nullement un obstacle de nature méthodologique'. 

9 Zweigert & Kötz 1996, p. 40. 
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2.2 Uitgangspunt: bepaalde stelsels komen in aanmerking 

Vooral in de eerste helft van deze eeuw is het een gangbaar standpunt dat het ontwikke
lingsniveau van de te vergelijken stelsels gelijk moet zijn.10 Dit standpunt waarbij dus bij 
voorbaat een bepaalde groep stelsels wordt aangewezen, beschouwt Kamba — zoals hij 
nadrukkelijk stelt — als te beperkt. Of de stelsels die voor selectie in aanmerking komen wel 
of niet eenzelfde ontwikkelingsgraad moeten hebben bereikt, hangt volgens hem van het 
doel van het onderzoek af. Wel merkt hij op dat in de praktijk de meeste vergelijkende 
studies plaatsvinden tussen stelsels met eenzelfde ontwikkelingsgraad. Deze opvatting van 
Kamba lijkt in eerste instantie in 1993 door De Cruz vrij getrouw te zijn samengevat: 

'It has been argued by many eminent scholars that systems selected for comparison must be those 
which are at a similar stage of development, and these include Gutteridge, Pollock, and Schmit
thoff. Nevertheless, it is usually necessary to select systems or institutions which are at a similar 
stage of legal development, which will then ensure a baseline of similarity. However, it is not ne
cessary that this is followed in every case, because the choice of legal systems must ultimately 
depend on the main aims and objectives of the particular comparative investigation'. 

Echter Kamba's constatering dat voornamelijk het doel de selectie bepaalt en dat meestal 
stelsels met eenzelfde ontwikkelingsniveau worden vergeleken, verandert op subtiele wijze 
bij De Cruz in de opvatting dat het meestal nodig is dat te vergelijken stelsels eenzelfde 
ontwikkelingsniveau hebben, maar dat dit niet altijd zo behoeft te zijn omdat uiteindelijk het 
doel de selectie bepaalt. Terwijl Kamba dus de eis van hetzelfde ontwikkelingsniveau 
duidelijk achter zich laat, lijkt De Cruz erop terug te komen. En terwijl Kamba het doel van 
het onderzoek als eerste selectiecriterium beschouwt, brengt De Cruz het naar voren als 
correctiemiddel.12 

Constantinesco besteedt zeer uitgebreid aandacht aan de vergelijkbaarheid van rechtsstel
sels ('La comparabilité des ordres juridiques').13 Er wordt uiteengezet hoe 'het probleem' 
gesteld is in verschillende (deel)disciplines en hoe het daar opgelost is. 

'Afin de mieux saisir comment doit être posé et résolu actuellement ce problème dans le domaine 
juridique, il est utile d'examiner de façon sommaire comment il a été posé et résolu dans d'autres 
sciences et disciplines'.14 

De vergelijkbaarheid wordt onder andere behandeld met betrekking tot rechtsstelsels binnen 
de rechtsantropologie ('La comparabilité des ordres juridiques en ethnologie juridique'), 
rechtsstelsels van indo-germaanse volken ('La comparabilité des droits des peuples indo
germaniques'), rechtsstelsels behorend tot een zelfde 'familie', cultuur of ontwikkelingsgraad 
('La comparabilité fondée sur l'appartenance des ordres juridiques à la même famille, 

10 Kamba 1974, p. 506 e.v. Hij noemt auteurs als Pound, Pollock, Schmitthoff en Gutteridge. 
11 De Cruz 1993, p. 36-37. Overigens noemt hij Kamba hier niet. Cursivering van De Cruz. 
12 Twee jaar later zet de Cruz zijn mening iets duidelijker uiteen. Kamba wordt met name genoemd. Zijn voor

naamste stelling blijft echter dezelfde. Zie De Cruz 1995, p. 217-219. 
13 Constantinesco 1974, p. 91-119. 
14 Constantinesco 1974, p. 94. 
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civilisation ou stade de civilisation') en rechtsstelsels verbonden met een verschillende 
ideologie of maatschappelijke structuur ('La comparabilité des ordres juridiques ayant une 
idéologie et une structure politico-socio-économique différente (la comparabilité avec les 
droits du Système socialiste)'). In de één na laatste paragraaf concludeert Constantinesco 
echter dat er geen methodologische reden bestaat op basis waarvan de vergelijkbaarheid 
tussen stelsels van welke aard dan ook afgewezen zou moeten worden. Het doel van het 
onderzoek bepaalt de selectie van de rechtsstelsels: 

'En réalité, tous les ordres juridiques modernes et appartenant à l'ordre historique, sont compara
bles. Cela est exact, quelles que soient les différences de civilisation, de Système juridique, de 
religion, de structure politique, d'idéologie ou de développement économique et social. Aucune 
de ces différences n'est suffisante pour légitimer l'absence de comparabilité. Bien entendu, le 
choix des ordres juridiques qu'on veut comparer dépend du but poursuivie par la comparaison. 
Cependent, ce problème une fois résolu, il n'y a aucune raison méthodologique pour conclure de 
l'une ou de l'autre de ces différences, une absence de comparabilité des ordres juridiques con
sidérés'.'5 

Door echter uitgebreid 'de problematiek' te behandelen (en het ook letterlijk als 'un 
problème' aan te duiden) wekt Constantinesco de suggestie dat de 'vergelijkbaarheid van 
rechtsstelsels' een zinvolle kwestie betreft waaruit zou kunnen worden afgeleid dat bepaalde 
stelsels wel en bepaalde niet voor vergelijking met elkaar in aanmerking komen.16 

In zijn oratie lijkt De Groot een afwijkend standpunt weer te geven.17 Hij kijkt vanuit 
een Nederlands perspectief en komt dan op grond van een kosten-baten afweging tot de con
clusie dat in beginsel de buurlanden voor vergelijking in aanmerking komen. Daarvan kan 
dan vervolgens om een aantal redenen18 worden afgeweken. 

3 De richtlijnen 

De meeste auteurs die zich op enigerlei wijze met de selectie van de rechtsstelsels bezighou
den, geven enkele meer of minder gedetailleerde richtlijnen. In deze paragraaf zal ik ingaan 
op de verschillende aanwijzingen die door de auteurs gegeven worden. Ik behandel achter
eenvolgens de richtlijn die verbonden is met de indeling van rechtsstelsels in rechtsfamilies 
(§ 3.1), de aanwijzingen die met het doel en/of het onderwerp van het onderzoek te maken 
hebben (§ 3.2), en tenslotte de richtlijnen die betrekking hebben op de persoon van de 
onderzoeker (§ 3.3). 

15 Constantinesco 1974, p. 110. 
16 Dit blijkt bijvoorbeeld uit de wijze waarop Gorlé, Bourgeois & Boeken (1985, p. 19-21) dit onderwerp in 

navolging van Constantinesco behandelen. Zij besteden aandacht aan opinies over de vergelijkbaarheid van de 
stelsels ('Het probleem van de vergelijkbaarheid der rechtsstelsels'), maar nemen met betrekking tot dit vraag
stuk geen duidelijke positie in. Daarmee wordt nog sterker dan door Constantinesco zelf de suggestie gewekt 
dat niet alle stelsels met alle stelsels vergeleken kunnen worden. In de tweede druk van het boek (Gorlé e.a. 
1991) komt de behandeling van dit 'vraagstuk' niet meer voor. 

17 De Groot 1989, p. 23-24. 
18 Zie infra § 3.2. 
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3.1 De indeling van rechtsstelsels in rechtsfamilies 

De indeling van rechtsstelsels in rechtsfamilies kan volgens een klein aantal auteurs steun 
bieden bij de keuze van de in het onderzoek te betrekken rechtsstelsels.19 Tot deze auteurs 
behoren Zweigert & Kötz, Kokkini, Gorlé en Sauveplanne. Het aantal auteurs dat deze 
mening verkondigt is niet groot. Wel zijn het juist hun inleidingen tot de rechtsvergelijking 
die een grote invloed uitoefenen of uitgeoefend hebben op de praktijk van de rechtsvergelij
king. 

De gedachte dat de indeling van rechtsfamilies van nut kan zijn bij de selectie van de 
rechtsstelsels is door Zweigert in 1960 geïntroduceerd in zijn artikel 'Zur Methode der 
Rechtsvergleichung'.20 De passage over de keuze van de rechtsstelsels is later vrijwel let
terlijk overgenomen in de door hem samen met Kötz geschreven Einführung in die 
Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des Privatechts.2] De gedachte heeft zowel kritiek als 
navolging gekregen. Kritiek wordt in 1969 door Drobnig geuit. Ook Constantinesco (1972, 
1974)22 reageert kritisch en zoals gebruikelijk vrij fel. Navolging krijgt het idee in de wer
ken van Sauveplanne23, Gorlé24 en Kokkini.25 In 1992 uit De Boer26 zijn twijfels over 
het nut van de indeling van rechtsstelsels in rechtsfamilies bij de selectie van de rechtsstel
sels.27 In de laatst verschenen introducties op het terrein van de rechtsvergelijking28 wordt 
het idee niet meer genoemd. Daarbij moet worden aangetekend dat in deze werken über
haupt weinig aandacht aan de selectie van rechtsstelsels besteed wordt. 

19 In de Probleemstelling is reeds in een oriënterende studie op dit onderwerp ingegaan. Een aantal van de daar 
behandelde auteurs zal hier terugkomen. Enkele passages in deze paragraaf zijn rechtsstreeks uit de Probleem
stelling overgenomen. 

20 Zweigert 1960, p. 195-196. Op p. 195 leest men: 'In ihrer Entwicklung reife Rechtssysteme sind Gegenstand 
der Rezeption oder umfänglicher Nachahmung, und solange das imitierende System (Tochterrecht) noch im 
Stil der Rechtsordnung verbleibt, von der es sich ableitet, pflegt es an jener Kombination von Originalität und 
Ausgewogenheit der Lösung, welche die "bedeutende" Rechtsordnung auszeichnet, hinter der Mutterordnung 
zurückzubleiben. Solange kann der Rechtsvergleicher sich damit begnügen, die Mutterordnung zu durchfor
schen; die Tochterrechte kann er beiseite lassen'. De gedachte lijkt niet helemaal nieuw. Zie ook: Arminjon, Nolde & Wolff 
1950. p. 30: Tour être fructueux, pour atteindre leur but, les travaux de droit comparé doivent avoir pour objet sinon tous les systèmes 

juridiques existants, ce qui serait pratiqement impossible, mais tous les systèmes juridiques qui unissent des collectivités humaines 

importantes et ceux dont l'étude offre de l'intérêt en raison de leur originalité ou de leur valeur technique. La comparaison des systèmes 

juridiques souches sera très approfondie, celle des systèmes juridiques dérivés se limitera sauf exeptions, dans chaque famille, aux prin

cipaux d'entre eux et sera plus ou moins poussée suivant la matière sur laquelle portera la comparaison'. 

21 Zowel in de eerste (1971), tweede (1984) als derde druk (1996). 
22 Constantinesco 1972b, p. 49-51; Constantinesco 1974, p. 38-42. 
23 Sauveplanne 1975a, p. 7; Sauveplanne 1981, p. 9. 

24 Gorlé, Bourgeois & Boeken 1985, p. 25-26; Gorlé e.a. 1991, p. 25-26. 
25 Kokkini e.a. 1988, p. 87. 
26 De Boer 1992, p. 39-48. Zie ook De Boer 1994, p. 303-310. 
27 Zie ook Florijn 1993, p. 182, met instemmende verwijzing naar de Boer: 'Indelingen in rechtsfamilies komen 

in het kader van de legislatieve rechtsvergelijking niet te pas bij de keuze van rechtsstelsels en specifieke 
rechtsgebieden'. 

28 De Cruz 1995; Bogdan 1994; De Cruz 1993. Uitgezonderd de derde druk van Zweigert en Kötz's Einführung 
die in 1996 versehenen is. 
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Op welke manier kan de indeling van rechtsstelsels in rechtsfamilies de selectie van stelsels 
voor een rechtsvergelijkend onderzoek ondersteunen? Het komt er in het kort op neer dat 
binnen de rechtsfamilies moeder-rechtssystemen (Mutterordnungen) en dochter-rechtssyste
men (Tochterordnungen) te onderscheiden zijn. Wanneer nu een comparatist een aantal 
stelsels voor zijn onderzoek moet selecteren, mag hij de dochter-rechtssystemen negeren en 
dient hij zich te concentreren op de moeder-rechtsystemen. Bij deze harde richtlijn wordt 
echter door alle auteurs een aantal kanttekeningen geplaatst. 

De keuze van de rechtsstelsels, zeggen Zweigert & Kötz, betreft een methodologische 
vraag van complexe aard. Het is niet mogelijk in het algemeen te stellen hoe de vergelijker 
zijn keuze moet maken omdat deze sterk samenhangt met het precieze onderwerp van het 
onderzoek.29 De rechtsfamilie-regel is slechts een vuistregel. Bij macrovergelijking en 
microvergelijking waarbij 'klassieke' privaatrechtelijke problemen op het gebied van bijvoor
beeld het eigendomsrecht aan de orde komen, zal de hierboven genoemde regel opgaan. In 
het geval van microvergelijking echter, waarbij andersoortige problemen onderwerp van het 
onderzoek uitmaken, kan weliswaar gesteld worden dat het zelden veilig zal zijn de Mutter
ordnung te negeren, maar zal toch meer een beroep gedaan moeten worden op andere 
bronnen van gegevens over de rechtssystemen. Er zal dan gekozen moeten worden voor 
systemen die gespecialiseerd zijn op een bepaald gebied en dat behoeven uiteraard niet de 
Mutterordnungen van de rechtsfamilies te zijn. 

Sauveplanne die eveneens wijst op de gidsfunctie van de indeling van de rechtsstelsels 
in rechtsfamilies,30 benadrukt dat het hier gaat om een leidraad die men met 'argwaan' 
dient te hanteren.31 

Zoals hierboven reeds opgemerkt, acht Kokkini het nuttig rechtsfamilies te onderschei
den, waaruit de onderzoeker 'naar gelang zijn onderwerp en het doel van zijn onderzoek, 
een of meer rechtsstelsels kan kiezen'.32 Terwijl Zweigert & Kötz in dit kader spreken over 
Mutter- en Tochterordnungen, hanteert Kokkini met name het begrip 'representatief rechts
stelsel'. Welk stelsel representatief is voor een bepaalde rechtsfamilie is afhankelijk van het 
onderwerp. De ideeën van Kokkini en Zweigert & Kötz komen hier dus sterk overeen. 

Ook Kamba schrijft overigens een bescheiden nut toe aan de rechtsfamilies bij de selectie 
van rechtsstelsels. Hij is van mening dat de indeling van rechtsstelsels in families een 
overzicht verschaft dat een onderzoeker bij de selectie van de stelsels nodig heeft. 

29 Zweigert 1960, p. 196; Zweigert & Kötz 1996, p. 39. 
30 Sauveplanne 1981, p. 9: 'Bij de keuze van rechtsstelsels speelt ook een rol de verhouding tussen de verschil

lende rechtsstelsels onderling. Uitgaande van een zekere groepering van rechtsstelsels kiest men bij voorkeur 
die rechtsstelsels die voor de betrokken groep als de meest kenmerkende wordt beschouwd. Deze staan dan 
tot de andere onder de rechtskring gerangschikte stelsels in de verhouding van moederrechten tot dochterrech-
ten'. 

31 Sauveplanne 1981, p. 9: 'Nu reeds zij opgemerkt dat men hierbij de uiterste voorzichtigheid moet betrachten, 
omdat het zeer wel mogelijk kan zijn dat een zogenaamd dochterrecht juist op het onderzochte terrein tegen 
het zogenaamde moederrecht ingaat en een eigen oplossing biedt (...). Technische of fysieke redenen maken 
evenwel veelal een keuze onvermijdelijk en dan kan een dergelijke onderverdeling tot leidraad strekken, zij 
het met argwaan te hanteren'. Zie ook Van Dijk 1982, p. 88; Gorlé e.a. 1991, p. 25-26. 

32 Kokkini e.a. 1988, p. 87. Zie ook: Kokkini e.a. 1988, p. 138-142. 
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De kritiek die Drobnig, Constantinesco en De Boer hebben geuit op de vuistregel van Zwei
gert raakt telkens dezelfde zwakke plek. Drobnig noemt de regel onhoudbaar omdat deze 
er onuitgesproken van uit gaat dat het alleen de moeder-rechtsstelsels zijn die originele 
juridische oplossingen bedacht (kunnen) hebben.33 Bovendien — zo stelt Constantinesco34 

— mag men er niet van uitgaan dat een bepaald object in het moeder-rechtsstelsel ('l'ordre 
juridique souche') gelijk is aan dat in het dochter-rechtsstelsel ('l'ordre juridique dérivé'). 
Men kan pas na bestudering van beide stelsels zeggen of de gevonden oplossingen geheel, 
gedeeltelijk of geheel niet overeenkomen. Over de keuzevraag kan men dus van te voren 
in abstracto niets zinnigs zeggen. Het enige handvat dat de rechtsvergelijker geboden wordt, 
is het concrete doel van de vergelijking. Ook De Boer meent dat de zwakte van regel schuilt 
in de mogelijkheid dat een dochter-rechtsstelsel en niet de 'moeder' representatief is met 
betrekking tot een bepaald onderdeel van het recht. Bij de indeling van de rechtsstelsels in 
rechtsfamilies zijn andere criteria gehanteerd: 

'... als de vergelijking zich beperkt tot een specifiek, doorgaans positiefrechtelijk probleem — men 
noemt dat micro-rechtsvergelijking — moet de representativiteit van de te onderzoeken stelsels 
gemeten worden naar andere maatstaven dan de criteria die bij het indelen van rechtsstelsels in 
rechtsfamilies zijn aangelegd'.35 

De alternatieven die deze auteurs bieden komen in de volgende paragraaf aan de orde. 
Overigens geven zowel Drobnig als De Boer aan in welk(e) geval(len) de richtlijn wel van 
nut kan zijn: bij macrovergelijking36 en indien het doel van een microvergelijking pure 
kennisvermeerdering is.37 

De kanttekeningen bij de regel en ook de kritiek daarop, hadden vooral betrekking op de 
blindheid van de regel voor het specifieke doel en onderwerp van het onderzoek. In de 
volgende paragraaf zal worden ingegaan op richtlijnen die betrekking hebben op deze 
aspecten van het onderzoek. 

3.2 Onderwerp en doel van het onderzoek 

In de vorige paragraaf is reeds aangegeven dat Zweigert zijn vuistregel om de moeder
rechtsstelsels tegenover elkaar te zetten en de dochter-rechtsstelsels buiten beschouwing te 
laten, sterk nuanceert door te stellen dat het selectiecriterium uiteindelijk van het onderwerp 
van het onderzoek afhangt: 

'Über den Maßstab der Beschränkung läßt sich schwer Allgemeingültiges sagen, weil er jeweils 
vom Gegenstand der konkreten Untersuchung abhängt'.38 

33 Drobnig 1969, p. 224. 
34 Constantinesco 1974, p. 41. 
35 De Boer 1992, p. 45. 
36 Drobnig 1969, p. 224; De Boer 1992, p. 45; De Boer 1994, p. 308. 
37 De Boer 1994, p. 308: 'Wie uit is op pure kennisvermeerdering, doet er goed aan om uit iedere rechtsfamilie 

één representatief rechtsstelsel te kiezen'. 
38 Zweigert 1960, p. 196. 
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Hij werkt deze stelling nader uit in de aanwijzing om bij niet 'klassiek' privaatrechtelijke 
microvergelijking te kiezen voor stelsels die op een bepaald terrein vooroplopen. Opvallend 
is dat Drobnig, die Zweigerts vuistregel sterk kritiseert, een alternatief aandraagt dat doet 
denken aan deze keuze voor 'specialisten' op een bepaald terrein. Drobnig is van mening 
dat voor elk juridisch probleem slechts een paar duidelijk van elkaar verschillende oplossin
gen zijn bedacht. Alvorens een keuze te kunnen maken, moet onderzocht worden welke 
stelsels die Lösungstypen vertegenwoordigen. Het onderzoek kan zich voornamelijk beperken 
tot de vergelijking van deze representatieve stelsels. Van de overige stelsels hoeft dan alleen 
nog aangegeven te worden op welke punten zij van een bepaalde Lösungstyp afwijken. Het 
grote voordeel van deze methode van selectie is volgens Drobnig dat deze zich niet beperkt 
tot het 'niet-klassieke' privaatrecht, maar voor alle terreinen van het recht gelding heeft.39 

Richten zowel Zweigert als Drobnig (elk op zijn eigen wijze) zich op het onderwerp van 
het onderzoek, Constantinesco, die eigenlijk meent dat er van te voren überhaupt niets zinnig 
over de selectie gezegd kan worden, stelt dat het enige houvast te vinden is in het doel van 
het onderzoek: 

'En réalité ce problème ne peut recevoir une réponse de principe, a priori ou abstraite. Aucun 
principe particulier ne commande ce choix. Le choix des ordres juridiques varie en fonction du 
but poursuivi in concreto par le comparatiste'.4 

Hij geeft een paar voorbeelden.41 Als eerste noemt hij een vergelijkend onderzoek waarvan 
het doel unificatie is. Gekozen zal dan worden voor de stelsels wier recht geiinificeerd moet 
worden. Een ander doel dat hij noemt betreft de wetgevingspolitiek. In dat geval zal men 
de stelsels kiezen die als model het meest geschikt worden geacht. In het geval geen prak
tisch doel nagestreefd wordt, zal de stelselkeuze afhangen van de kennis van de onderzoe
ker. 

De Boer daarentegen richt zich niet alleen op het doel of het onderwerp van het onder
zoek, maar op beide: 

'Zonder teveel te willen zeggen — want natuurlijk wordt de keuze van de te onderzoeken stelsels 
vóór alles bepaald door het doel van de vergelijking en de aard van het onderwerp — ...\42 

Het accent wordt echter wel op het doel gelegd.43 Indien het doel 'inspiratie' is (ter verbe
tering van het eigen recht) dienen stelsels gekozen te worden met een vergelijkbare maat
schappijstructuur. De Boer werkt hier uit wat Constantinesco slechts aanstipte. Voor een 
rechtsvergelijkend onderzoek met een wetgevingspolitiek doel dienden volgens hem die 
stelsels gekozen te worden die men als model het meest geschikt beschouwt. De Boer legt 
uit welke stelsels als model geschikt zijn en waarom. In de eerste plaats is het waarschijnlijk 
dat in landen met eenzelfde maatschappijstructuur het te onderzoeken probleem zich ook 

39 Drobnig 1969, p. 225-226. 
40 Constantinesco 1974, p. 41-42. 
41 Constantinesco 1974, p. 42. 
42 De Boer 1992, p. 48. 
43 Ook Kokkini noemt zowel het doel als het onderwerp. Zij lijkt echter meer accent op het onderwerp te leggen 

(supra nt. 32). 
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heeft voorgedaan en er een oplossing voor gevonden is. In de tweede plaats is het waar
schijnlijk dat de oplossingen gevonden in landen met vergelijkbare politieke en sociaal-
economische structuren ook werkelijk in het land van de onderzoeker tot voorbeeld kunnen 
strekken.44 

Werkt De Boer de consequentie van een wetgevingspolitiek doel voor de selectie van de 
rechtsstelsels uit, Van Dijk geeft voor elk van de door hem onderscheiden doeleinden aan 
hoe het betreffende doel de keuze beïnvloedt. In het algemeen stelt Van Dijk dat probleem
stelling en doelstelling bepalend zijn voor de selectie van de in de vergelijking te betrekken 
rechtsstelsels.45 Ook bij hem ligt de nadruk echter op de doelstelling:46 

'Wordt [...] harmonisatie of unificatie van een bepaald stel van rechtsregels beoogd, dan ligt het 
voor de hand het onderzoek in eerste instantie te beperken tot de stelsels van die landen, waarvoor 
deze harmonisatie of unificatie bestemd is te gaan gelden of althans zinvol en realiseerbaar wordt 
geacht, al is natuurlijk niet uitgesloten dat het recht van een buiten dit streven staand land in een 
bepaald geval belangrijke informatie kan opleveren. Dient de rechtsvergelijking ertoe algemene 
rechtsbeginselen op te sporen, dan zal een zo groot mogelijk of althans zo representatief mogelijk 
aantal rechtsstelsels in het onderzoek dienen te worden betrokken, tenzij het gaat om beginselen 
die aan een bepaald aantal staten — bijvoorbeeld de Lid-Staten van de EEG — gemeen zijn. Bij een 
rechtsvergelijking ten behoeve van de ontwikkeling of herziening van het eigen rechtsstelsel of de 
vorming van een stelsel voor een nieuwe staat, ligt het voor de hand te rade te gaan bij de stelsels 
van in politiek, economisch en maatschappelijk opzicht vergelijkbare landen. [...] Bij de interpreta
tie van normen, ten slotte, zullen met name die stelsels in de vergelijking worden betrokken, waar 
een zelfde of vergelijkbare norm van kracht is en waartoe het desbetreffende stelsel in nauwe 
verwantschap of in een relatie van eenzijdige of wederzijdse beïnvloeding staat'.47 

Interessant is dat Van Dijk afzonderlijk de keuze van de rechtsstelsels met betrekking tot 
rechtsvergelijkend onderzoek ten behoeve van het recht der internationale organisaties be
handelt. Hij maakt hierbij onderscheid tussen 'nationale' en 'internationale' rechtsvergelij
king. Onder nationale rechtsvergelijking verstaat hij — zo leid ik uit zijn tekst af — de 
vergelijking tussen rechtsstelsels van staten. Onder internationale rechtsvergelijking verstaat 
hij de vergelijking tussen internationale organisaties en andere volkenrechtelijke regelingen. 
De richtlijnen blijven echter in beide gevallen au fond dezelfde. Ook hier bepaalt het doel 
van het onderzoek de keuze: 

'Voor de rechtsvergelijking ten behoeve van het recht der internationale organisaties geldt, voor 
wat de nationale rechtsvergelijking betreft, dat primair de stelsels van de Lid-Staten worden 
bekeken op zoek naar gemeenschappelijke rechtsinstituten en normen, dan wel naar gemeen-

44 De Boer 1992, p. 47-48. Zie over de overdraagbaarheid van onderdelen van rechtsstelsels naar andere rechts
stelsels onder andere: Watson 1974; A. Watson, 'Legal Transplants and Law Reform', in: Law Quarterly 
Review 1976, p. 79-84; Van Dijk 1982, p. 96-98; Grossfeld 1990; Dorbeck-Jung 1995, p. 127-128. 

45 Van Dijk 1982, p. 87. 
46 Probleem- en doelstelling zijn bij Van Dijk nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Nadat hij enkele voor

beelden van probleemstellingen heeft gegeven concludeert Van Dijk (1982, p. 80) zelf: 'Uit deze opsomming 
blijkt reeds dat de probleemstelling en de doelstelling van een rechtsvergelijkend onderzoek in het algemeen 
ten nauwste samenhangen'. 

47 Van Dijk 1982, p. 87. 
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schappelijke elementen of naar het stelsel met de meest geschikte regeling. Ook hier geldt echter, 
dat men moet openstaan voor de mogelijkheid dat een stelsel van een niet-Lid-Staat belangrijke 
elementen voor een oplossing kan aandragen. [...] 

Bij de internationale rechtsvergelijking ten behoeve van het recht der internationale organisaties 
dienen zich allereerst die internationale organisaties en andere volkenrechtelijke regelingen als 
object voor vergelijking aan, die qua doelstelling, institutionele en materieelrechtelijke karakter
trekken, en politieke en economische onderbouw voldoende gelijkenis met de desbetreffende 
organisatie of op te richten organisatie vertonen'.48 

Florijns visie op de keuze van de rechtsstelsels vertoont raakvlakken met zowel die van 
Drobnig als De Boer.49 Bij Florijn valt de bepaling van de te vergelijken objecten en de 
stelselkeuze samen of staat daarmee althans in zeer nauw verband. Het onderwerp bepaalt 
dan ook in sterke mate die keue.50 Bovendien is hij een voorstander van 'variatie van de 
onderzoeksobjecten', hetgeen neerkomt op een keuze van rechtsstelsels die een bepaald on
derwerp op uiteenlopende wijzen hebben vormgegeven.51 Precieze lezing van zijn teksten 
leert echter dat naar zijn mening het doel van het onderzoek eveneens een belangrijke rol 
speelt.52 

Een auteur die vóór Constantinesco het doel van het onderzoek als belangrijkste richtlijn 
voor de selectie van rechtsstelsels beschouwt, is Sandrock. Sprekend over de onderzoeksme
thode in het algemeen, stelt hij dat deze door het doel van het onderzoek bepaald wordt. Als 
voorbeeld van een methodologisch probleem geeft hij de vraag welke en hoeveel stelsels in 
het onderzoek betrokken dienen te worden. Hier beslist, zo stelt hij zeer expliciet, uitsluitend 
het nagestreefde doel: 

'Als Beispiel für ein methodisches Problem diene die Frage, welche und wie viele ausländische 
Rechtsordnungen zur Vergleichung herangezogen werden sollen. Hier entscheidet, wie gesagt, aus
schließlich das erstrebte Ziel'.53 

Kamba laat ook nog wat ruimte voor andere factoren, maar beschouwt het doel wel als een 
zwaarwegende factor: 

48 Van Dijk 1982, p. 87-88. 
49 Zie ook Florijn 1993, p. 177 e.v. (in het bijzonder 180-182); Florijn 1995. p. 45-47. 
50 Florijn 1995, p. 46: 'De keuze van de rechtsstelsels moet worden gezien in samenhang met de vraag naar de 

vergelijkbaarheid van de oplossingen in deze rechtsstelsels ten aanzien van een bepaald rechtsprobleem. Kort 
gezegd: welke rechtsstelsels men uitkiest, hangt vooral af van het onderwerp dat wordt onderzocht. Het is 
evident dat een zinvol onderzoek pas mogelijk is als in de gekozen rechtsstelsels het onderwerp een relevant 
probleem wordt geacht'. 

51 Florijn 1993, p. 180: '... het [is] gewenst objecten te onderzoeken, waarin op gevarieerde wijze met een bepaald 
probleem wordt omgegaan'. 

52 Zie bijvoorbeeld Florijn 1993, p. 180-181: 'In de context van de wetgeving zijn de onderzoeksvragen veelal 
praktisch; er is behoefte aan praktisch bruikbare informatie. Het is dan zinvol om vooral objecten te kiezen uit 
stelsels, gebaseerd op een gelijk wereldbeeld, waarin een verwante juridische manier om problemen te defini
eren en te bewerken wordt gehanteerd. [...] Bij zuiver wetenschappelijke rechtsvergelijking is men vrijer en kan 
men sterk verschillende stelsels kiezen, juist om te bezien, hoe op uiteenlopende manieren tegen fundamentele 
juridische categorieën wordt gekeken en hoe de omgang met het recht in de maatschappij per stelsel verschilt'. 

53 Sandrock 1966, p. 29. 
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'The main purpose for which a particular project of comparative study or research is undertaken 
will, to a large extent, dictate the choice of legal systems...'.54 

Hierboven is reeds gesproken over De Cruz die in navolging van Kamba eveneens aan het 
doel een belangrijke plaats toewijst. Bogdan wijdt überhaupt niet veel woorden aan het hier 
besproken probleem. Hij legt een eenvoudige verbinding tussen het doel van het onderzoek, 
de interesse van de vergelijker en de selectie van de stelsels.55 

In § 2.2 is aangegeven dat De Groot een afwijkend uitgangspunt hanteerde. Naar zijn 
mening kunnen het best de naburige stelsels voor vrijwel elk rechtsvergelijkend onderzoek 
geselecteerd worden. Een aanleiding om van deze algemene regel af te wijken kan gevonden 
worden in de mate waarin het onderwerp van het onderzoek in een ander stelsel is uitge
werkt: 

'Tenzij we daarom door bestudering van literatuur of anderszins redenen hebben om aan te nemen, 
dat andere rechtsstelsels een bepaalde materie beter hebben uitgewerkt, ligt het voor de hand de 
rechtsvergelijking in eerste instantie tot naburige landen te beperken'.56 

3.3 De persoon van de onderzoeker 

Factoren die samenhangen met de persoon van de onderzoeker, zoals zijn werksituatie en 
zijn kennis van talen en landen, zullen vrijwel altijd invloed hebben op de stelsels die een 
rechtsvergelijker voor zijn onderzoek zal selecteren. Echter lang niet alle auteurs57 verwer
ken deze praktische factoren in hun richtlijnen voor de selectie van stelsels. De schrijvers 
die dit wel doen, noemen argumenten als het ontbreken van kennis van een bepaalde taal 
of de feitelijke ontoegankelijkheid van het benodigde materiaal als aanvulling op argumenten 
die samenhangen met het doel en of het onderwerp van het onderzoek. Een enkele keer zet 
een auteur deze argumenten voorop. Dit kan zeer wel met de realiteitszin van de betreffende 
auteur samenhangen.58 Voor De Groot bijvoorbeeld staat voorop dat het materiaal toegan
kelijk is (zowel feitelijk als qua taal). Daarna komen de beschikbare tijd en de aard van het 
onderwerp.59 

Talenkennis en beschikbaarheid van recent en betrouwbaar bronnenmateriaal worden ook 
door Sauveplanne,60 Kokkini61, De Boer62 en Florijn61 van belang geacht. Door Gorlé 

54 Kamba 1974, p. 489. Zie ook De Cruz 1993, p. 36-37; De Cruz 1995, p. 217-219. 
55 Bogdan, 1994, p. 57: 'Which legal systems and which elements one chooses to compare naturally depends on 

the purpose of the comparison and on the interests of the comparatist'. 
56 De Groot 1989, p. 23. 
57 Zoals bijvoorbeeld Zweigert & Kötz 1996, Kamba 1974 en Gorlé. Bourgeois & Bocken 1985. Anders: Gorlé 

e.a. 1991, p. 26. 
58 Zie bijvoorbeeld De Boer 1994. p. 307: 'Uit ervaring weet ik inmiddels dat de keuze van rechtsstelsels vaker 

bepaald wordt door externe factoren — een buitenlandse vriendin, een uitnodiging voor een academisch bezoek 
aan een min of meer toevallig gastland — dan door een doelgerichte wetenschappelijke afweging'. 

59 De Groot 1989, p. 23-24. 
60 Sauveplanne 1975a, p. 8. 
61 Kokkini e.a. 1988, p. 138. 
62 De Boer 1992, p. 46. 
63 Florijn 1995, p. 46. 
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e.a. worden eveneens 'toegankelijkheid van bronnen' en 'tijd' genoemd.64 Voor Zwalve 
weegt de kennis van de taal van een bepaald stelsel zeer zwaar. Naar zijn mening verbiedt 
het ontbreken ervan de selectie van het betreffende rechtsstelsel aangezien de originele 
bronnen niet geraadpleegd kunnen worden en de juistheid van eventuele vertalingen niet 
kunnen worden getoetst.65 De Boer is het in deze niet met Zwalve eens. Onder voorwaarde 
dat er genoeg materiaal in een voor de onderzoeker wel toegankelijke taal aanwezig is, acht 
hij het ontbreken van kennis van de taal alléén onvoldoende grond om een stelsel niet in het 
onderzoek op te nemen.66 

Naast talenkennis en beschikbaarheid van bronnenmateriaal noemt Sauveplanne 'het aan
tal beschikbare onderzoekers'67 en spreekt Florijn over de 'voorkennis van de onderzoe
ker'68; De Boer wijst verder op het belang van de financiële situatie van de onderzoeker.69 

De vraag of er geld beschikbaar is om te reizen, zal voor het wel of niet opnemen van een 
bepaald stelsel van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld wanneer het benodigde materiaal niet 
in het land waar de onderzoeker werkt aanwezig is. 

4 Conclusie 

Een concreet stappenplan aan de hand waarvan een beginnende vergelijker op verantwoorde 
wijze een selectie van rechtsstelsels kan maken, wordt in de literatuur niet gegeven. De 
vraag is of dat ook mogelijk is, gezien de vele factoren die een keuze kunnen beïnvloeden. 
Wat de literatuur wel biedt, is een aantal richtlijnen en aanwijzingen die de vergelijkers zelf 
op hun juistheid of hanteerbaarheid moeten beoordelen.70 De methode die bijvoorbeeld 

64 Gorlé e.a. 1991, p. 26 (Zie infra nt. 69). 
65 Zwalve 1988, p. 8: 'De moderne rechtsvergelijking onderscheidt een aantal zogenaamde "rechtsfamilies": de 

Anglo-amerikaanse, de zgn. "Romanistische", de "Germanistische" en nog een aantal andere waaronder, bij
voorbeeld, de Islamitische en de Chinese. De laatstgenoemde rechtsfamilies nu zijn mij ontoegankelijk. Niet 
omdat het mij aan belangstelling ontbreekt, maar omdat ik het Arabisch en het Chinees niet beheers. Ik ben 
dus niet in staat uit originele bronnen kennis te nemen van het recht van deze en andere rechtsstelsels waarvan 
ik de taal niet machtig ben. Deze tekortkoming verbiedt het mij om mij professioneel met deze rechtsstelsels 
bezig te houden. Het is waar: er bestaan in westeuropese talen geschreven beschouwingen over, bijvoorbeeld, 
het Islamitische recht, maar ik kan de juistheid of onjuistheid van het daarin betoogde niet beoordelen. Zij zijn, 
met andere woorden, voor mij niet falsifieerbaar'. 

66 De Boer 1992, p. 46 nt. 52: 'Ik ben niet erg onder de indruk van dit bezwaar. Als er maar genoeg materiaal 
in een wel toegankelijke taal beschikbaar is (bijvoorbeeld: meer dan één vertaling van de bronnen, verscheidene 
monografieën over hetzelfde onderwerp) acht ik de ontoegankelijkheid van een rechtsstelsel waarvan men de 
taal niet beheerst niet veel groter dan die van buitenlandse stelsels die men in hun oorspronkelijke taal kan 
vatten'. Zie ook Sauveplanne 1981, p. 12-14; Van Dijk 1982, p. 88. 

67 Sauveplanne 1981, p. 8. 
68 Florijn 1995, p. 46. 
69 De Boer 1992, p. 46. Zie ook Gorlé e.a. 1991, p. 26 (cursivering van mij, AO): 'Ten slotte zal de keuze uitein

delijk ook beïnvloed worden door praktische overwegingen, met name inzake toegankelijkheid van bronnen 
en beschikbaarheid van financiële middelen en tijd'. 

70 Zie ook Gorlé e.a. 1991: 'Echte regels voor deze geografische keuzebepaling bestaan echter niet. Hoe men de 
keuze ook verricht, ze moet beredeneerd, rationeel en relevant zijn. De enige manier waarop de rechtsvergelij-
ker dit voor zichzelf kan toetsen en aan de gebruikers van zijn onderzoek aantonen is bij het begin mee te delen 
waarom hij nu precies deze landen of stelsels gekozen heeft en geen andere'. 
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Drobnig biedt (het kiezen van de stelsels die de Lösungstypen vertegenwoordigen) oogt 
fraai, maar is niet eenvoudig uit te voeren. Zonder globale kennis van alle stelsels van de 
wereld, werkt deze methode namelijk niet. 

Wat ontbreekt in de literatuur is een kritische behandeling van de manier waarop een 
motivering van de stelselkeuze kan worden opgebouwd. Dit heeft waarschijnlijk te maken 
met de geringe aandacht voor het uitgangspunt bij de stelselkeuze. Komen inderdaad alle 
thans geldende stelsels bij elk onderzoek voor vergelijking in aanmerking, met als conse
quentie dat de comparatist voor elk stelsel dat hij niet in het onderzoek betrekt, verantwoor
ding dient af te leggen? Of beperkt het doel reeds van te voren de keuzemogelijkheid? En 
hoe zwaar weegt in dit kader het onderwerp? De antwoorden op deze vragen zullen afhan
gen van de visie die men op de rechtsvergelijking heeft. 

60 



4 De bepaling van de te vergelijken objecten 

1 Inleiding 

Wanneer de comparatist het doel van het onderzoek heeft bepaald, het onderwerp heeft 
afgebakend en de in het onderzoek te betrekken rechtsstelsels heeft geselecteerd, dan wordt 
hij geconfronteerd met de vraag hoe de te vergelijken objecten in de gekozen rechtsstelsels 
geïdentificeerd moeten worden. Er dient te worden bepaald en omschreven welke vorm het 
gekozen onderwerp in de verschillende stelsels heeft. Daarbij moet worden vermeden dat 
ongelijke grootheden tegenover elkaar worden geplaatst. Of het onderwerp nu adoptie is of 
orgaandonatie, de onderzoeker zal per rechtsorde de onderdelen moeten aanwijzen die 
betrekking hebben op het gekozen onderwerp. Hoe dient de onderzoeker daarbij te werk te 
gaan? Welke methode of methoden zijn geschikt om de te vergelijken objecten te bepalen? 

In dit hoofdstuk wil ik een overzicht geven van de opvattingen die over dit vraagstuk in 
de literatuur te vinden zijn. In de literatuur wordt de problematiek van de wijze waarop de 
vergelijkbare objecten geïdentificeerd dienen te worden binnen verschillende kaders behan
deld. Aangezien deze kaders invloed kunnen hebben op de betekenis en het begrip van de 
in de literatuur besproken oplossingen, wijd ik hieraan een aparte paragraaf (§ 2). In § 3 zal 
ik beschrijven wat de verschillende auteurs verstaan onder de eis van vergelijkbaarheid, een 
eis die in de hier besproken problematiek centraal staat. Vervolgens zal besproken worden 
welke methoden de auteurs onderscheiden en hoe deze worden geconcretiseerd (§ 4). Daarna 
wordt aandacht besteed aan de vraag welke methode (in welke gevallen) de onderzoeker 
volgens de auteurs zou moeten kiezen (§ 5). De aandacht in de literatuur voor de praktische 
uitwerking (toepassing) van de onderscheiden methoden komt in § 6 aan de orde. 

2 De context waarbinnen de methoden behandeld worden 

De methoden ter bepaling van de te vergelijken objecten worden binnen verschillende kaders 
behandeld. De twee meest voorkomende kaders zijn: de methode(n) van vergelijking en het 
object van de vergelijking. Daarbinnen (maar in een enkel geval daarnaast) wordt vaak de 
vergelijkbaarheid als (sub)kader gehanteerd. 

Wat zeggen de auteurs van de algemene inleidingen tot de rechtsvergelijking? Zweigert 
en Kötz bespreken de door hen aangewezen methode binnen de context van de 'Methode 
der Rechtsvergleichung'. ' Ook Constantinesco behandelt de manier waarop de te vergelijken 
objecten aangewezen worden in het deel van zijn werk dat aan 'La méthode comparative' 
gewijd is. Het subkader waarin de problematiek voornamelijk behandeld wordt, is een 
hoofdstuk over 'La comparabilité des termes à comparer'.2 In haar Inleiding tot het rechts
vergelijkend onderzoek heeft Kokkini de behandeling van de problematiek binnen het ruime 
kader van 'Algemene vraagstukken van het onderzoek' verdeeld over de paragrafen 'De 
vergelijkbaarheid'3 en 'Functie en functionele methode'4. De keuze van het onderwerp 

1 Zweigen & Kötz 1996, p. 31 e.v. 
2 Constantinesco 1974, p. 59-90. 
3 Kokkini e.a. 1988, p. 129 e.v. 
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wordt apart behandeld. In haar eerder geschreven preadvies en in een artikel dat geheel 
gewijd is aan het hier centraal staande vraagstuk, heeft zij voor andere kaders gekozen. In 
het preadvies worden de methoden onder twee noemers behandeld: 'wat te vergelijken' en 
'hoe te vergelijken'.5 In het artikel 'The Tertium Comparationis in the Micro-Comparative 
Research' (dat sterk op het preadvies gebaseerd is) is het onderscheid tussen 'wat' en 'hoe 
te vergelijken' weggevallen en worden de methoden alleen onder 'The tertium comparatio
nis' behandeld.6 

De door andere auteurs gehanteerde kaders zijn dezelfde als die bij Zweigert & Kötz, Con-
stantinesco en Kokkini gesignaleerd zijn. 

Het kader van 'de vergelijkbaarheid' hebben vele auteurs, vóór en na Constantinesco en 
Kokkini, eveneens gehanteerd. Zo komt de problematiek aan de orde in een aantal kortere 
teksten artikel of hoofdstuk in een boek — die geheel aan het vergelijkbaarheidsvraagstuk 
zijn gewijd.7 Vooral de vraag naar de vergelijkbaarheid van objecten uit rechtsstelsels met 
een sterk verschillende sociaal-politieke achtergrond heeft vaak aanleiding tot het schrijven 
van dergelijke artikelen gegeven. 

Ook in een aantal werken van algemener aard vormt de vergelijkbaarheid het raamwerk 
waarin de problematiek behandeld wordt. Dit raamwerk wordt op zijn beurt omlijst door 
ruimere kaders die onderling uiteenlopen zoals de methode van vergelijking8 en het object 
van onderzoek9. Soms worden de methoden ter bepaling van de te vergelijken objecten 
zowel binnen het ene (het vergelijkingsproces) als het andere kader (het object van het 
onderzoek) behandeld.10 Door enkele auteurs, waaronder Zweigert & Kötz, wordt de pro
blematiek alleen binnen het kader van de methode van het rechtsvergelijkend onderzoek 
behandeld." Anderen behandelen het uitsluitend onder 'het object van vergelijking'.12 

Soms tekent het kader zich niet scherp af. Bijvoorbeeld omdat het vergelijkbaarheids-
probleem in een ander deel behandeld wordt dan de methode om de te vergelijken objecten 
aan te wijzen.13 Een andere reden kan zijn dat de methode om de te vergelijken objecten 
aan te wijzen direct kan worden afgeleid uit een bepaalde visie op het recht en de rechtsver-

4 Kokkini e.a. 1988, p. 135 e.v. 
5 Kokkini 1985, p. 16 e.v. en p. 28 e.v. 
6 Kokkini 1988, p. 235 e.v. 
7 Onder andere: David 1971; Bogdan 1978; Zweigert & Puttfarken 1978; Ancel 1982; Drobnig 1984; Drobnig 

1986; Örücü 1988; Van Niekerk & Koekkoek 1994. Een aparte positie neemt hier het proefschrift van Van 
Laer (Het nut van comparatieve begrippen, 1997) in. Hoewel het niet het hoofdonderwerp is, speelt het ver
gelijkbaarheidsvraagstuk in het gehele boek een prominente rol. 

8 'L'utilisation des methodes en présence', in: Ancel 1971, p. 95-103 en 'The Comparison', in: Bogdan 1994, 
p. 57-67. 

9 Gorlé e.a. 1991, p. 19 e.v. ('Vastlegging van het onderzoeksdomein'), Florijn 1993, p. 177 e.v. en Florijn 1995, 
p. 45 e.v. 

10 Kamba 1974, p. 508-510 en p. 517-518, Gorlé e.a. 1991, p. 19 e.v. en p. 28 e.v. 
11 De Boer 1994; Cappelletti 1994; Dorbeck-Jung 1995; Zweigert & Kötz 1996; Starck 1997. 
12 Feldbrugge 1970; Van Dijk 1982; De Boer 1992; Sacco 1992. Zie ook: Schmidt 1996, p. 8: 'In veel methodo

logische verhandelingen neemt het probleem van de vergelijkbaarheid een centrale plaats in. Dat is begrijpelijk. 
Het gaat hier om een probleem dat bij de afbakening van het onderzoeksterrein — en dus vooral in het begin 
van het onderzoek — van groot belang is'. 

13 Sauveplanne 1975b en Sauveplanne 1981. 
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gelijking. Dit ziet men zeer duidelijk bij Rheinstein.14 Ook de wijze waarop Zweigert & 
Kötz de problematiek behandelen, kan hiertoe worden herleid.15 

3 De vergelijkbaarheidseis 

Uit het bovenstaande is gebleken dat een groot aantal auteurs de hier besproken problema
tiek heeft behandeld binnen de context van de vergelijkbaarheid. In deze paragraaf wil ik 
nader ingaan op hetgeen die auteurs hieronder verstaan. 

'Unvergleichbares kann man nicht sinnvoll vergleichen, ...\16 

Deze door Zweigert & Kötz negatief en zeer beknopt geformuleerde vergelijkbaarheidseis, 
wordt in zijn positieve variant — 'vergelijking is alleen mogelijk tussen vergelijkbare objec
ten' — door vele auteurs gehanteerd.17 Soms, vooral in de recentere werken, wordt toege
licht wat onder 'vergelijkbaar' dient te worden verstaan door de nadruk te leggen op wat 
het niet is. 

'Vergelijkbaar' is echter niet hetzelfde als 'gelijk': bij vergelijkend onderzoek worden de ver
schillen en contrasten tussen de objecten vaak informatiever gevonden dan de overeenkomsten. 
Vergelijkbaarheid houdt dan ook iets anders in dan dat er in het onderzoek geen grote verschillen 
tussen de objecten mogen zijn, maar slaat vooral op het vereiste dat vergelijking zinvol is'.18 

'Vergelijkbaar' moet dus niet verward worden met 'soortgelijk' en met de vergelijkbaar
heidseis wordt bedoeld dat de vergelijking zinvol moet zijn. Wanneer is nu een vergelijking 
zinvol? 

14 Rheinstein 1987, p. 25 e.v. De 'Funktionelle Rechtsvergleichung' is het uitgangspunt; daaruit volgt de wijze 
waarop de te vergelijken elementen geselecteerd dienen te worden. 

15 Zweigen & Kötz hebben een instrumentele visie op het recht. De methode van het gehele rechtsvergelijkende 
onderzoek is op deze visie gebaseerd: 'Recht ist "social engineering" und Rechtswissenschaft Sozialwissen
schaft. Eben diese Einsicht ist Ergebnis sowie geistiger und methodischer Ausgangspunkt der Rechtsverglei
chung: ...' (Zweigert & Kötz 1996, p. 45). 

16 Zweigert & Kötz 1996, p. 33. 
17 'Die sonst allzu triviale methodische Regel, man dürfe nur Vergleichbares vergleichen, ...' (Zweigert 1960, p. 

196); 'Man darf nur vergleichbare Dingen vergleichen' (Constantinesco 1972b, p. 69); 'Il ne faut comparer que 
des choses comparables' (Constantinesco 1974, p. 60; 'It is essential that the topics selected be comparable in 
the sense that they relate to equivalent institutions, concepts and so on; ...' (Kamba 1974, p. 509); '... het 
fundamentele methodologische vereiste "te vergelijken wat vergelijkbaar is'" (Kokkini 1975, p. 9-10, zie ook 
Kokkini e.a. 1988, p. 129); 'Het is evident dat vergelijking alleen mogelijk is tussen vergelijkbare objecten' 
(Florijn 1993. p. 180). Zie ook: Nijboer 1994. p. 32: '... de onvergelijkbaarheid van ongelijke grootheden'. 

18 Florijn 1993, p. 180. Zie ook Drobnig 1984, p. 240: 'Auf der anderen Seite darf der Begriff der Rechtsverglei
chung aber auch nicht zu eng gefaßt werden. Vergleichbarkeit von Rechtsordnungen setzt namentlich nicht 
voraus, daß die zu vergleichenden Rechtsinstitute ähnlich sind. Es ist mindestens ebenso legitim, durch Verglei-
chung Unterschiede festzustellen' en Cappelletti 1994, p. 177: 'A question always present for comparativists 
is: what is comparable? One answer, in my opinion a wrong one, is that only similar legal solutions are 
comparable'. 
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Volgens een aantal auteurs is er sprake van een zinvolle vergelijking indien de objecten 
van de vergelijking (comparatum en comparandum) een bepaalde eigenschap delen, een 
gemeenschappelijke noemer hebben. Deze gemeenschappelijke noemer wordt aangeduid met 
de term tertium comparationis" of 'comparatief begrip'.20 

Constantinesco heeft bezwaren tegen bepaalde implicaties van het tertium comparationis 
en om die reden tegen de identificatie van de gemeenschappelijke noemer met dit begrip.21 

Hij acht het problematisch dat het tertium comparationis, de voorwaarde voor een zinvol 
rechtsvergelijkend onderzoek, inhoudt dat de te vergelijken objecten iets gemeenschappelijk 
moeten hebben, terwijl toch pas door de vergelijking zelfde overeenkomsten en verschillen 
tussen de objecten vastgesteld kunnen worden. Als ik het goed zie, is hier sprake van een 
'kip en ei'- probleem waar geen wetenschappelijke oplossing voor te bedenken valt. Dit 
probleem speelt uiteraard ook wanneer men niet over het tertium comparationis spreekt, 
maar — zoals Constantinesco doet — de eis van een gemeenschappelijke eigenschap stelt.22 

Constantinesco is in dit geval echter vrij pragmatisch. Hij stelt eenvoudigweg dat de compa-
ratist de zekerheid moet hebben dat er equivalentie tussen de te vergelijken objecten bestaat 
voordat hij met de vergelijking begint. De vergelijking zal de equivalentie vervolgens be
vestigen. Hoe deze zekerheid te verkrijgen valt, vermeldt hij niet. Hij geeft alleen aan dat 
het niet altijd gemakkelijk zal zijn: 

'Le parallélisme des termes à comparer, donc l'élément commun qui les relie, est une donnée. 
Comme telle, elle préexiste à la comparaison qui ne fait que la révéler. Le comparatiste doit avoir 
la certitude de l'existence de ce parallélisme avant de commencer la comparaison bien qu'il ne soit 
pas toujours facile de le déceler'.23 

19 Knapp 1978; Gorlé e.a. 1991, p. 20; Bogdan 1994, p. 58. Een afwijkende omschrijving geeft Cappelletti 1994, 
p. 178 '... a common point of departure — a tertium comparationis — ...'. Zie ook: Kokkini 1985, p. 17: 'De 
vergelijkbaarheid ligt in de aanwezigheid van gemeenschappelijke elementen. Zij is volgens mij het befaamde 
tertium comparationis'. Kokkini stelt hier het tertium comparationis gelijk met de vergelijkbaarheid. Mijns 
inziens is echter de vergelijkbaarheid het gewenste resultaat en moet het tertium comparationis gelijk gesteld 
worden met de 'gemeenschappelijke elementen'. 

20 Van Laer gebruikt de term 'tertium comparationis' als synoniem voor 'comparatief begrip'. In het 'Glossarium 
en register' (Van Laer 1997, p. 185 e.v.) wordt bij de term 'tertium comparationis' verwezen naar 'comparatief 
begrip' dat als volgt wordt toegelicht: 'criterium voor de vergelijkbaarheid van rechtsregels van verschillende 
rechtsstelsels'. 

21 Constantinesco 1974, p. 78-79: 'Comparabilité et tertium comparationis'. Zie over Constantinesco's standpunt 
ook Gorlé e.a. 1991, p. 20 en Van Laer 1997, p. 14-15, 45-47. 

22 Vgl. Gorlé e.a. 1991, p. 25 over de keuze van de rechtsstelsels: '... bij het afbakenen van het ruimtelijke 
onderzoeksterrein komt men inderdaad in een soort vicieuze cirkel terecht. Om te beslissen welke stelsels 
relevant zijn om in de vergelijking te worden opgenomen, zou men immers eerst al iets moeten weten over het 
materiële studie-object in die diverse stelsels, maar dat is nu precies het voorwerp van het onderzoek'. 

23 Constantinesco 1974, p. 79. In de eerste, Duitstalige, versie van dit boek was het volgens Constantinesco reeds 
voldoende dat de onderzoeker het gevoel had dat er equivalentie tussen de te vergelijken objecten bestond. Zie 
Constantinesco 1972, p. 89-90: 'Die Parallelität der zu vergleichenden Elemente, also das sie verbindende 
gemeinsame Element, ist eine Tatsache. Diese besteht als solche bereits vor der Vergleichung, die sie ihrerseits 
nur aufdeckt. Der Rechtsvergleicher muß die Gewißheit oder zumindest das Gefühl haben, daß diese Parallelität 
besteht, bevor er mit der Vergleichung beginnt. Die Parallelität der zu vergleichenden Begriffe ist allerdings 
nicht immer leicht zu finden' (cursivering van mij, AO). 
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Kokkini voegt daaraan toe dat het eveneens mogelijk is dat de vergelijking 'de veronderstel
ling van de vergelijkbaarheid ontkracht'.24 Volgens haar betekent dit echter niet dat de 
objecten niet vergelijkbaar zijn.25 

De reden waarom Constantinesco het tertium comparationis afwijst, is mij niet geheel 
duidelijk. Belangrijker is echter dat men kan vaststellen dat er overeenstemming bestaat over 
de eis dat de te vergelijken objecten een gemeenschappelijke eigenschap dienen te bezit
ten.26 Dat er evenwel onzekerheid gezaaid is, blijkt uit het volgende citaat uit een artikel 
van Drobnig over de mogelijkheid te vergelijken tussen rechtsstelsels met een verschillende 
sociaal-politieke achtergrond: 

'Theoretisch gesehen handelt es sich hierbei, in den Begriffen der rechtsvergleichenden Methoden
lehre ausgedrückt, um die Frage nach dem tertium comparationis. Bekanntlich aber ist die Antwort 
auf diese Frage theoretisch noch nicht ganz geklärt' r1 

Of dit de reden is waarom uit de derde druk van Zweigert & Kötz's Einführung in die 
Rechtsvergleichung2i het woord tertium comparationis geheel verdwenen is, kan niet uit 
de tekst worden afgeleid.29 De auteurs geven hiervoor geen enkele aanwijzing. 

Hierboven is gesteld dat de auteurs menen dat de te vergelijken objecten een gemeenschap
pelijke eigenschap dienen te hebben wil er sprake zijn van vergelijkbare objecten. Om welke 
gemeenschappelijke elementen gaat het hierbij? Komt ieder willekeurig element in aanmer
king? Niet iedere auteur die een methode ter bepaling van de te vergelijken objecten be
schrijft, geeft een expliciet antwoord op deze vraag. Zeer expliciet en beknopt zijn Zweigert 
& Kötz. Volgens deze auteurs is er slechts één element dat in aanmerking komt en dat is 
de functie van de te vergelijken objecten: 

24 Kokkini 1985, p. 17. 
25 Mijns inziens is dit onjuist. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat het veronderstelde gemeenschappelijke 

element ontbrak (en er ook geen ander gemeenschappelijk element is aangetroffen) dan moet geconcludeerd 
worden dat er geen zinvolle vergelijking mogelijk is. Kokkini's motivering dat gevonden verschillen in de 
gegeven rechtsinstituten of oplossingen niet betekenen dat de objecten niet vergelijkbaar zijn, doet niet terzake. 
Voorwaarde van de vergelijkbaarheid is mijns inziens noch de identiteit noch de gelijkenis van rechtsinstituten 
en/of oplossingen, maar de aanwezigheid van ten minste één gemeenschappelijk element. 

26 Vgl. Florijn 1993, p. 180: Tn beginsel is het niet noodzakelijk dat de onderzoeksobjecten een 'gemeenschappe
lijke noemer' hebben om zinvolle vergelijking mogelijk te maken. Er dient eerder sprake te zijn van een 
'netwerk van gelijkenissen' tussen de objecten: deze betreffen alle dezelfde problematiek en zijn alle nuttig 
voor de beantwoording van de onderzoeksvraag, maar geven uiteenlopende oplossingen voor de probleemstel
lingen'. 

27 Drobnig 1984, p. 241. 
28 Zweigert & Kötz 1996. 
29 Vgl. Zweigert & Kötz 1984, p. 34; Zweigert & Kötz 1971, p. 29. Zie ook: K. Zweigert, 'Methodological 

Problems in Comparative Law, Israel Law Review (7) 1972, p. 472: 'Function is the starting point and basis 
of all comparative law. It is the tertium comparationis (common point of reference) which earlier comparatists 
have long searched for in vain'; Zweigert & Puttfarken 1978, p. 404: 'Der einzige gemeinsame Nenner, das 
"tertium comparationis", ...'. 
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'... vergleichbar ist im Recht nur, was dieselbe Aufgabe, dieselbe Funktion erfüllt'.30 

Kokkini geeft een uitgebreider en genuanceerder antwoord. Zij stelt dat het tertiwn compa-
rationis van een zekere 'kwaliteit' moet zijn.31 In navolging van Constantinesco wijst zij 
drie 'vlakken' aan waarop het element kan verschijnen, namelijk: de structuur, de functie 
of de gevolgen van een rechtsinstituut of regel.32 Eén gemeenschappelijke eigenschap is 
voor de bepaling van de vergelijkbaarheid voldoende. Kokkini voegt daar aan toe dat het 
mogelijk is dat de gemeenschappelijke elementen tegelijkertijd op alle vlakken aanwezig 

33 

zijn. 
Hoewel lang niet alle auteurs die zich bezighouden met het vraagstuk van de opsporing 

van vergelijkbare objecten een expliciete uitspraak doen over de invulling van het gemeen
schappelijke element, kan uit hun beschrijving van de methodologische oplossing(en) afge
leid worden wat volgens hen als tertium comparationis kan dienen. Meestal leidt dit tot de 
conclusie dat zij voor functie, structuur (vorm, begrip) of beide kiezen.34 De gevolgen van 
een rechtsregel worden behalve door Constantinesco en Kokkini door geen van de bestu
deerde auteurs expliciet als tertium comparationis genoemd. Dat wil niet zeggen dat zij het 
niet als mogelijk gemeenschappelijk element beschouwen. 'Gevolgen' kunnen immers ook 
onder het begrip 'functie' gevat worden. Naast 'beoogd doel' ('taak', 'opdracht') kan 
'functie' tevens de betekenis van 'feitelijke werking' hebben. 

Wordt door de meeste auteurs wel erkend dat een vergelijking alleen zinvol is indien de te 
vergelijken objecten iets gemeenschappelijk hebben, slechts een beperkt aantal benadrukt 
expliciet dat ook het doel van het onderzoek in dit kader een belangrijke rol speelt. 

Van deze auteurs hecht Schmidt waarschijnlijk het grootste belang aan het doel. Is het 
doel van het concrete onderzoek eenmaal vastgesteld, dan levert de bepaling van de verge
lijkbare objecten naar zijn mening nauwelijks meer een probleem op.35 Maar ook auteurs 
als Ancel, Zweigert & Puttfarken en Drobnig wijzen in het kader van de vergelijking tussen 
rechtsstelsels met een verschillende sociaal-politieke achtergrond het doel van het onderzoek 

30 Zweigert & Kötz 1996, p. 33. 
31 Kokkini 1985, p. 18. 
32 Kokkini 1985, p. 18; Constantinesco 1974, p. 89-90: 'L'intensité de la similitude ou de l'équivalence peut 

également varier; elle existe toutefois lorsque les termes se ressemblent par certains éléments de leur structure, 
de leur fonction ou des résultats pratiques auxquels ils aboutissent, ...'. 

33 Kokkini 1985, p. 18. 
34 Van Laer (1997, hfst II en III) signaleert bij de door hem bestudeerde auteurs drie typen comparatieve be

grippen (tertia comparationis): immanente, extensionele en functionele. Het extensionele begrip wordt door 
hem geheel verworpen aangezien het geen nut heeft bij de bepaling van vergelijkbaarheid. Het immanente en 
het functionele begrip komen in de door mij gehanteerde terminologie (ongeveer) overeen met het tertium 
comparationis in de vorm van respectievelijk de structuur (vorm, begrip) en de functie. Zie Van Laer 1997, 
p. 42 nt. 248. 

35 Schmidt 1996, p. 16: 'Bij de hierboven beschreven werkwijze — eerst het onderzoeksdoel formuleren en aan 
de hand daarvan het onderzoeksobject — zal de term 'vergelijkbaarheid' vaak niet behoeven te worden gebruikt. 
Men vraagt zich niet af welke regels met elkaar vergelijkbaar zijn, maar uit het onderzoeksdoel vloeit voort 
dat het nuttig is bepaalde regels uit het ene stelsel in verband te brengen met bepaalde regels uit een ander 
stelsel. Daarmee is de vergelijkbaarheid binnen het raam van het concrete onderzoek vanzelf gegeven'. 
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aan als belangrijke factor bij de bepaling van de vraag of vergelijking mogelijk is.36 Tot 
slot wil ik erop wijzen dat ook volgens Kokkini het doel van het onderzoek (naast het 
niveau waarop de vergelijking plaatsvindt) invloed heeft op de vergelijkbaarheid.37 

4 Methoden ter bepaling van de te vergelijken objecten 

Zoals hierboven uiteengezet stellen de meeste auteurs de eis dat de te vergelijken objecten 
zodanig gekozen worden dat er sprake kan zijn van een zinvolle vergelijking. Van een 
zinvolle vergelijking is, volgens de auteurs, sprake wanneer de te vergelijken objecten 
tenminste één eigenschap gemeenschappelijk hebben. Mogelijke gemeenschappelijke elemen
ten die genoemd worden zijn: functie, structuur en gevolgen van rechtsregels. 

De vraag die nu opkomt luidt: hoe vindt men deze objecten die ofwel hun functie, hun 
structuur of hun gevolgen gemeen hebben? Welke methoden worden hiervoor aangewezen? 

In de literatuur kunnen twee groepen methoden aangewezen worden. De ene richt zich 
op het vinden van objecten die eenzelfde functie vervullen. De andere richt zich op het 
vinden van objecten die een soortgelijke structuur hebben. De wijze waarop objecten die 
soortgelijke gevolgen hebben kunnen worden aangewezen, wordt in de literatuur niet afzon
derlijk behandeld.38 Tot de eerste groep behoren de methoden die worden aangeduid met 
termen afunctional approach, problem-solving approach, factual approach en functionele 
methode. Aangezien deze methoden gemeenschappelijk hebben dat zij objecten opsporen 
die een soortgelijke functie vervullen, zal ik deze methoden aanduiden met de verzamelterm 
'functionele methoden'. Tot de tweede groep behoren de methoden die worden aangeduid 
met termen als conceptuele methode, dogmatische methode en comparaison institutionelle 
(institutionelle Vergleichung). Omdat deze methoden tot doel hebben begripsmatig equiva
lente rechtsregels op te sporen, zal ik in het vervolg spreken over 'conceptuele methoden'. 

De manieren waarop de 'functionele' en 'conceptuele methoden' door de verschillende 
auteurs worden ingevuld en omschreven, zullen in de volgende paragrafen worden geanaly
seerd en beschreven. 

4.1 Functionele methoden 

4.1.1 Twee uitgangspunten 
Een groot aantal auteurs beschouwt de zogenaamde probleem-aanpak als een buitengewoon 
vruchtbare manier om objecten op te sporen die een soortgelijke functie vervullen. Deze 
aanpak houdt in dat de comparatist een probleem als uitgangspunt neemt en vervolgens 
zoekt naar de oplossingen die de geselecteerde rechtsstelsels voor dit probleem bieden. 

36 Zie Ancel 1982, p. 2-3; Zweigert & Puttfarken 1978. p. 400, 426-427; Drobnig 1984, p. 238-243. 
37 Kokkini 1985, p. 17. 
38 Ook niet door Constantinesco en Kokkini die dit element als mogelijk tertium comparationis hebben aan

gewezen. Verstaat men onder 'functie' naast beoogd doel tevens feitelijke werking, dan is de methode gericht 
op het zoeken naar objecten die eenzelfde gevolg hebben, onderdeel van de methode gericht op het zoeken naar 
objecten die eenzelfde functie vervullen. 
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Sommigen van hen wijzen een aanpak die uitgaat van een rechtsregel, rechtsinstituut of 

rechtsgebied nadrukkelijk af.39 Dit blijkt bijvoorbeeld duidelijk uit de omschrijving van 

Sandrock van de methode van de 'funktionale Rechtsvergleichung' : 

'Man geht nicht von einem einheimischen Rechtssatz, von einem einheimischen Normenkomplex, 
etwa einer Rechtsinstitution, oder von einem geschlossenen einheimischen Rechtsgebiet aus und 
stellt diesen Dingen die entsprechenden fremden Rechtssätze, Normenkomplexe, Rechtsinstituti
onen oder Rechtsgebiete gegenüber, sondern man nimmt auf einen konkreten Lebenssachverhalt 
oder auf ein konkretes Rechtsproblem Bezug und fragt, welche materiale Lösung für diesen 
Sachverhalt oder für dieses Rechtsproblem in den verschiedenen Rechtsordnungen vorgesehen 

Ook Rheinstein41 en David42 wijzen in hun omschrijving van de functionele methode het 
rechtsinstituut nadrukkelijk als uitgangspunt af en stellen het probleem daarvoor in de plaats. 
Anderen beschrijven de functionele methode eenvoudigweg als de methode die uitgaat van 
een probleem.43 Iets minder stellig zijn Gorlé e.a. Zij geven aan dat het probleem 'meestal' 
het uitgangspunt vormt.44 

Slechts enkele auteurs noemen als uitgangspunt van de hier besproken methode de functie 
van een rechtsinstituut. Tot die auteurs behoort Sauveplanne. Zowel in zijn preadvies voor 
de NVVR als in zijn Rechtsstelsels in vogelvlucht45 stelt deze auteur dat wanneer men 
'functionele equivalenties' aan het licht wil brengen, men zich niet uitsluitend moet richten 
op de rechtsinstituten zelf, maar op de functies die zij uitoefenen. Volgens de auteur bete
kent dit in concreto dat 'de vraagstelling van het onderzoek' bijvoorbeeld niet moet luiden: 
'kent het vreemde recht de stichting?', maar: 'kent het vreemde recht de mogelijkheid de 
afzondering van een vermogen tot een bepaald doel uit te oefenen?' 

Ook Schroeder omschrijft de 'functionele methode' als een methode die aanknoopt bij 
de functie van een rechtsbegrip of rechtsinstituut en vervolgens vraagt naar de manier 
waarop deze in het recht (van andere rechtsstelsels) vervuld wordt.46 

39 Of zij zijn althans van mening dat er in dat geval geen sprake is van een functionele methode. 
40 Sandrock 1966, p. 67. 
41 Zie Rheinstein 1987, p. 15: '... den Ausgangspunkt der Untersuchung bilden nicht die Normen und Instituten 

des eigenen Rechts, sondern die wirtschaftlich-sozialen Probleme und Zwecke, die sie regeln'. 
42 David 1971, p. 146-147: 'Comme l'ajustement remarqué en particulier, le professeur Zweigert, il faut, en ma

tière de droit comparé abandonner la méthode de recherche habituelle aux juristes, qui est axée sur les concepts 
et sur les règles juridiques, pour centrer la recherche, bien plutôt sur les problèmes que pose la vie sociale: 
comment dans telle et telle société, s'est-on efforcé de résoudre ces problèmes?'. 

43 Neumayer 1970, p. 422; Grosheide & Van der Velden 1980, p. 9; Cappelletti 1994, p. 177 (Cappelletti identifi
ceert abusievelijk het uitgangspunt met het tertium comparationis); Dorbeck-Jung 1995, p. 133 (de hier 
bedoelde methode duidt zij aan als 'problem-oriented approach', onder 'functional method' verstaat zij de be
studering van de 'law in action'); Starck 1997, p. 1028. 

44 Gorlé 1991, p. 28: 'Daarbij zal hij meestal uitgaan van de problemen die de praktijk stelt en de manier nagaan 
waarop deze problemen door middel van de verschillende stelsels opgelost worden'. 

45 Sauveplanne 1975b, p. 27-29; Sauveplanne 1981, p. 14-16. 
46 Schroeder 1988, p. 222 (citaat infra § 4.2). 
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Sauveplanne en Schroeder hanteren ter aanduiding van de zojuist besproken methode 
respectievelijk de termen 'functionele methode' en 'funktionale Methode'. 

Naast auteurs die alleen een bepaald probleem of de functie van een rechtsinstituut als 
uitgangspunt aanwijzen, is er ook een aantal schrijvers dat in hun omschrijvingen ofwel 
beide uitgangspunten ofwel geen uitgangspunt noemt. 

Zweigert & Kötz noemen beide, hoewel op het eerste gezicht alleen het probleem als 
uitgangspunt in aanmerking lijkt te komen. In hun beschrijving van het uitgangspunt (de 
vraagstelling), spreken Zweigert & Kötz over 'das zu untersuchende Problem'.47 Uit hun 
voorbeelden van wijzen waarop een vraagstelling wel en niet moet worden geformuleerd, 
blijkt echter dat zij de functie van een rechtsinstituut als uitgangspunt nemen. Betrekt men 
hierbij de stelling van Zweigert & Kötz dat men in de 'Microvergleichung' met 'einzelne 
Rechtsinstitute' of 'Rechtsprobleme' te maken heeft,48 in combinatie met de door hen 
geformuleerde eis dat in het recht alleen objecten die eenzelfde functie vervullen met elkaar 
vergeleken mogen worden,49 dan kan men concluderen dat volgens de auteurs beide uit
gangspunten dienst kunnen doen. 

Ook Constantinesco noemt beide varianten van de methode ter bepaling van de objecten 
die een soortgelijke functie vervullen. Wanneer Constantinesco de functie van een rechtsin
stituut als uitgangspunt beschouwt, moet men echter uit de tekst en voorbeelden opmaken. 
De probleem-aanpak wordt wel duidelijk (vanuit twee soorten 'problemen'50) omschreven: 

'Auch in anderen Fällen ist es die funktionelle Gleichwertigkeit von zwei Rechtsinstituten, die die 
Vergleichbarkeit herbeiführt. Ein anderes Mal legt man die zu vergleichenden Elemente fest, indem 
man von einem konkreten Fall ausgeht und danach fragt, wie er in einer anderen Rechtsordnung 
gelöst ist. Dann wieder entdeckt man die zu vergleichenden Elemente ausgehend von einem 
abstrakt formulierten juristischen Problem'.51 

Constantinesco geeft overigens geen namen aan de door hem onderscheiden methoden. 
Franse of Duitse equivalenten van 'probleem-aanpak' of 'functionele methoden' komen niet 
voor. 

In haar definitie van de functionele methode52 legt Kokkini geen uitgangspunt vast: de 

47 Zweigert & Kötz 1996, p. 33: 'Die Ausgangsfrage jeder rechtsvergleichenden Arbeit muß deshalb rein funktio
nell gestellt, das zu untersuchende Problem frei von den Systembegriffen der eigenen Rechtsordnung formuliert 
werden'. 

48 Zweigert & Kötz, p. 4-5. Zie ook Zweigert 1960, p. 193: 'Unter "Rechtsvergleichung" verstehe ich im fol
genden das Inbezugsetzen verschiedener Rechtsordnungen in ihrem Geist und Stil oder das Inbezugsetzen 
vergleichbarer Rechtsinstitute oder vergleichbarer Problemlösungen in verschiedenen Rechtsordnungen'. 

49 Zie infra § 3. 
50 Zie voor de verschillende soorten 'problemen' die door auteurs onderscheiden worden bij de beschrijving van 

de probleem-aanpak: § 4.1.2. 
51 Constantinesco 1972b, p. 91. In de latere Franse versie van dit boek komt dit specifieke citaat niet terug 

(Constantinesco 1974, p. 81). In de tekst zijn echter geen aanwijzingen te vinden dat de auteur hierover van 
gedachten is veranderd. 

52 Kokkini onderscheidt naar de fase van het onderzoek waarin de methode een rol speelt (de prealabele fase 
respectievelijk het systematische vergelijkingsproces) de 'functionele methode en functie in verband met het 
tertium comparationis' respectievelijk de 'functionele methode en functie in verband met het systematische 
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functionele methode 'zoekt [...] naar rechtsinstituten, rechtsregels, enz. die dezelfde, identie
ke of equivalente, taak (doel, opdracht) in de voor het onderzoek gekozen rechtsorden heb
ben' .53 Doordat zij op deze wijze alleen vastlegt waar de methode op gericht is, maar niet 
wat haar eerste stap is, kan de methode met beide door Kokkini onderscheiden wijzen van 
aanpak (de rechtsinstituut-, rechtsregel, rechtsbeginsel-aanpak en de probleem-aanpak)54 

verbonden worden. 
Andere auteurs die de 'functionele methode' niet met één specifieke aanpak verbinden 

zijn Kamba en Örücü. Terwijl bij Kokkini de 'functionele methode' zowel met probleem
aanpak als rechtsinstituut-aanpak verbonden kan worden, geeft Kamba aan deze varianten 
van de methode een verschillende naam. Hij duidt de probleem-aanpak aan met de term 
'problem-solving approach'. De term functionele methode reserveert hij voor de methode 
waarbij de rechtsvergelijker, uitgaande van de functie van een rechtsinstituut, rechtsregel of 
rechtsbeginsel in een bepaald rechtsstelsel, zoekt naar de rechtsinstituten enz. die soortgelij
ke functies vervullen binnen de overige voor het onderzoek geselecteerde rechtsstelsels.55 

In het hoofdstuk 'Theories and Presumptions of Comparability', introduceert Örücü een 
nieuwe naam voor de methode die uitgaat van de functie van een rechtsinstituut: de 'functio
nal-institutional approach'. De probleem-aanpak noemt zij evenals Kamba de 'problem-sol
ving approach'. 

Belangrijker is echter dat zij in dit stuk een verhelderende kijk op deze methoden geeft. 
Zij laat namelijk zien dat de varianten niets anders zijn dan 'two sides of the same coin' : 
de functie van een rechtsinstituut is het oplossen van een bepaald probleem.56 Een constate
ring die overigens ook uit de formulering van de methode door andere auteurs afgeleid kan 
worden.57 

4.1.2 'Probleem' en 'functie' nader bepaald 
Door enkele auteurs wordt het probleem58 dat als uitgangspunt kan dienen niet nader be
paald.59 Veelal echter geven zij aan welke soorten problemen in aanmerking komen. Zo 
worden genoemd problemen van juridische, sociale, economische, en criminologische aard. 
Naast of in plaats van dit soort problemen noemt een groot aantal auteurs de 'feitelijke 

vergelijkingsproces'. De hier besproken definitie betreft de functionele methode in verband met het tertium 
comparationis (Kokkini 1985, p. 35). 

53 Kokkini e.a. 1988, p. 136. Zie ook Kokkini 1985, p. 35. 
54 Kokkini e.a. 1988, p. 128-129. Zie ook Kokkini 1985, p. 43. 
55 Kamba omschrijft 'the essence of the functional approach' als volgt: 'what legal norms, concepts or institutions 

in one system perform the equivalent functions performed by certain legal norms, concepts or institutions of 
another system?' (Kamba 1974, p. 517). 

56 Örücü 1988, p. 25. 
57 Zie bijvoorbeeld Zweigert & Kötz 1996, p. 11: 'In der Rechtsvergleichung ist seit langem anerkannt, daß 

vergleichbar nur diejenigen Regeln sind, die in verschiedenen Rechtsordnungen dieselbe Funktion erfüllen, 
nämlich den gleichen als problematisch empfundenen Lebenssachverhalt oder Interessenkonflikt ordnen wollen'. 

58 Men spreekt soms in plaats van probleem over 'behoefte'. Zie Feldbrugge 1970, p. 62 ('need'); Cappelletti 
1994, p. 177 ('need'); Zweigert 1960, p. 197 ('Bedürfnis'); Dorbeck-Jung 1996, p. 215 ('Bedürfnis'). 

59 Feldbrugge 1970, p. 62; Van Dijk 1982, p. 89; De Cruz 1993, p. 37-39. 
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(probleem)situatie' ('Sachproblem der Lebenswirklichkeit'60 'situation de fait détermin
ée'61 of 'factual situations in real life'62 of 'segments of life'63) als uitgangspunt. 

Door sommigen worden (bijna) alle problemen van de eerstgenoemde categorie als uit
gangspunten geschikt geacht.64 Anderen noemen er één of twee. In die gevallen spreekt 
men meestal over een feitelijk,65 een maatschappelijk66 of een juridisch probleem67 (of 
een combinatie van juridisch en maatschappelijk68 of juridisch en feitelijk69). Florijn wijst 
het maatschappelijke probleem (en de daarvan afgeleide problemen) nadrukkelijk als uit
gangspunt van de hand. Volgens hem komt alleen het rechtsprobleem in aanmerking. 

Dit standpunt is de logische gevolgtrekking uit Florijns derde punt van kritiek op het 
functionalisme. Het eerste betrof de onduidelijkheid van het concept 'functie', het tweede 
de kritiek op het functionalisme binnen de sociale wetenschappen. In zijn derde kritiekpunt 
verwerpt Florijn de instrumentalische visie op het recht waarop de functionele benadering 
gebaseerd is. Hij stelt dat het recht eerst construeert (de vertaling van feiten in juridisch 
relevante categorieën) en vervolgens pas reguleert. De bestaande categorieën beïnvloeden 
echter ook de visie op de feiten. De wisselwerking in de interpretatie van norm en feit 
verschilt per rechtsorde: 

'Recht reguleert echter gedrag niet zo maar, het construeert dat allereerst: het feitelijke moet ver
taald worden in juridisch relevante categorieën, opdat rechtsnormen daarop toegepast kunnen 
worden. De waarden die aan het recht ten grondslag gelegd worden, bepalen dan ook de visie op 
het feitelijke gebeuren. Deze wisselwerking in de interpretatie van norm en feit, of gevoel voor 
het feitelijke in het licht van het normatieve, verschilt per rechtsorde. Ik meen dan ook met Geertz 

60 Kokkini 1985, p. 38 (ontleend aan Ebert 1978, p. 147). Zie ook: Sandrock 1966, p. 67 ('einen konkreten 
Lebenssachverhalt'); Zweigert & Kotz 1996, p. 33 ('das konkrete Sachproblem', p. 11 ('den gleichen als 
problematisch empfundenen Lebenssachverhalt oder Interessenkonflikt'); Starck 1997, p. 1027 ('Lebenspro
blemen'; 'Lebenssachverhalte'). 

61 Ancel 1971, p. 101. Zie ook Ancel 1982, p. 4 ('problèmes concrets') en Gorlé e.a. 1991, p. 28 ('problemen 
die de praktijk stelt'). 

62 Bogdan 1994, p. 60. 
63 Kokkini 1985, p. 35; Bogdan 1994, p. 60. 
64 Zweigert 1960, p. 197: '... das ökonomisch-juristische (oder kriminalpolitisch- oder verfassungspolitisch-

juristische) Bedürfnis'...'; Kamba 1974, p. 517: '... a specific problem or specific problems - be they social, 
economic, legal or a mixture of these-...'; Zweigert & Puttfarken 1978, p. 426: '... eines gemeinsamen sozialen, 
politischen, wirtschaftlichen oder kriminologischen Sachproblems, ...'; Grosheide & Van der Velden 1980, p. 
9 spreken van 'een bepaald sociaal, politiek, economisch of criminologisch probleem'; De Cruz 1995, p. 231 
noemt bij de bespreking van Kamba's artikel 'socio-economic' en 'legal problems'. 

65 Ancel 1971, p. 101; Ancel 1982, p. 4; Kokkini 1985, p. 38; Gorlé e.a. 1991, p. 28; Bogdan 1994, p. 60; 
Zweigert & Kötz 1996, p. 33; Starck 1997, p. 1027. 

66 Rheinstein 1987, p. 33 ('einem konkreten sozialen Problem'); De Boer 1992, p. 40-41; David 1971, p. 146 ('les 
problèmes que pose la vie sociale'); Cappelletti 1994, p. 177 ('a social problem - or need —'). 

67 Florijn 1993, p. 150; Florijn 1995, p. 45. 
68 Öriicü 1988, p. 25 ('social or legal'). 
69 Sandrock 1966, p. 67 ('... auf einen konkreten Lebenssachverhalt oder auf ein konkretes Rechtsproblem ...'); 

Constantinesco 1972, p. 91 ('konkreten Fall' en 'juristischen Problem'); Ebert 1978, p. 147 ('Sach- und 
Rechtsproblem der Lebenswirklichkeit'). 
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dat het aangrijpingspunt voor rechtsvergelijkend onderzoek een juridische probleemdefinitie is, en 
niet het sociaal-wetenschappelijk, economisch of technisch omschreven probleem'.70 

Een aantal auteurs stelt voor het probleem in de vorm van een casus te formuleren.71 Dit 
zijn meestal degenen die een feitelijke situatie een geschikt uitgangspunt achten. De gehan
teerde methode wordt in deze gevallen vaak als 'factual approach' aangeduid.72 Deze me
thode heeft vooral bekendheid gekregen door het door Schlesinger opgezette en onder zijn 
leiding uitgevoerde 'Cornell project'. Schlesinger bespreekt in zijn artikel 'The Common 
Core of Legal Systems. An Emerging Subject of Comparative Study' uitgebreid de in dit 
project gehanteerde 'case-oriented factual method'.73 Hij noemt de method 'factual' omdat 
niet een abstract rechtsbegrip centraal staat, maar een concreet 'segment of life'; hij noemt 
haar bovendien 'case-oriented' omdat dit 'segment of life' in de vorm van een rechtscasus 
gegoten wordt. Een enthousiaste volgeling van Schlesinger is Sacco.74 Aardig is dat een 
andere Italiaanse auteur reeds voor Schlesinger een dergelijke methode heeft gehanteerd. Ik 
doel hier op Gorla die spreekt van een 'metodo casistico e comparativo'.75 

De 'gevalsstudie', een door Florijn voorgestelde en uitgewerkte methode voor het (gehe
le) rechtsvergelijkende onderzoek,76 heeft als uitgangspunt 'een onderwerp dat door de 
onderzoeker zelf als geval is gedefinieerd'77. Hier zou, hoewel niet noodzakelijk, sprake 
kunnen zijn van een feitelijke situatie als uitgangspunt. De benaming 'gevalsstudie' lijkt 
hierop te duiden. Hierboven is echter reeds geconstateerd dat Florijn het 'rechtsprobleem' 
als uitgangspunt aanwijst. 

Een aanvullende eis die aan het probleem als uitgangspunt wordt gesteld, is dat het in de 
verschillende gekozen stelsels vergelijkbaar is.78 Vergelijkbaar in de zin dat het om een 

70 Florijn 1993, p. 150. In de beknopte versie van zijn proefschrift geeft Florijn zijn gedachten eenvoudiger weer: 
'Voor sommigen kan de term "rechtsprobleem" de indruk wekken dat alleen typisch juridische vragen voor 
rechtsvergelijking van belang zijn. Dat is echter niet bedoeld, aangezien wetgeving in beginsel een oplossing 
dient te bieden voor maatschappelijke problemen. Toch gebruik ik de term "rechtsprobleem" omdat dit duidelijk 
maakt dat, als het gaat om het vinden van een wettelijke oplossing, het te bewerken maatschappelijke probleem 
gejuridificeerd wordt; het wordt met juridische categorieën beschreven en met rechtsregels bezworen. De manier 
waarop dat in Nederland gebeurt, wijkt ongetwijfeld af van de manier waarop men hetzelfde maatschappelijke 
probleem in het buitenland ziet' (Florijn 1995, p. 45). 

71 Gorla 1954, p. ; Schlesinger 1961; Constantinesco 1972, p. 91 ('konkretem Fall'); Neumayer 1970 en 1976 
lijkt onder 'probleem' een 'Rechtsfall' of een daaruit afgeleide 'Rechtsfrage' te verstaan; Sacco 1992, p. 53 
e.v. 

72 Neumayer, die onder 'concreet probleem' een rechtscasus of een rechtsvraag verstaat, duidt de hier bedoelde 
methode afwisselend met 'funktionale Methode' en 'factual approach' aan (Neumayer 1970, p. 422 ('funktiona
le Methode') en p. 423, 425 ('factual approach')); Rheinstein hanteert de term 'factual approach' als synoniem 
voor de functionele methode (Rheinstein 1987, p. 118); zie ook Sacco 1992, p. 53 e.v. ('factual approach' / 
Tapproccio fattuale'); Bogdan 1994, p. 60. 

73 Schlesinger 1961, p. 73. e.v. 
74 Zie nt. 72. Zie ook hoofdstuk 2 § 3.2.2. 
75 Gorla 1954, p. V e.v. (in het bijzonder p. VII). 
76 Voor het wetgevingsproces: Florijn 1993 (met name p. 154-155) en als instrument van een 'stilistische benade

ring': Florijn 1996, p. 111. 
77 Florijn 1996, p. 111. 
78 Zie ook § 6. 
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soortgelijk probleem moet gaan. Sommigen, zoals Rheinstein en Zweigert & Kötz, gaan van 
de vergelijkbaarheid (soortgelijkheid) uit en beschouwen dit als een van de grote voordelen 
van de probleem-aanpak. Anderen daarentegen gaan niet van vergelijkbaarheid uit en menen 
dat de functionele methode niet, althans niet in deze vorm, zonder meer toegepast kan 
worden. 

Zweigert & Kötz baseren het 'functionaliteitsbeginsel' (vergelijkbaar in het recht is alleen 
dat wat eenzelfde functie vervult) op de ervaring dat vrijwel elke maatschappij haar recht 
in wezen dezelfde problemen laat oplossen: 

'Vor allem beruht dieser Satz auf der rechtsvergleichenden Grunderfahrung, daß [...] jede Ge
sellschaft ihrem Recht im wesentlichen die gleichen Probleme aufgibt, ...\79 

Ook Rheinstein gaat uit van de gelijkheid van de problemen. Daarbij moet echter opgemerkt 
worden dat hij de reikwijdte van deze opvatting beperkt tot de moderne industriële samenle
vingen: 

'Voraussetzung für einen funktionsbezogenen Vergleich dieser Art ist jedoch die Vergleichbarkeit 
der Ausgangssituationen. Wie oben (...) gezeigt wurde, stellt die moderne Industriegesellschaft fast 
überall ähnliche Grundprobleme, mag es auch im einzelnen nicht unerhebliche Unterschiede 
geben'.80 

De gedachte dat de problemen die zieh in verschillende maatschappijen voordoen groten
deels dezelfde zijn, is volgens Constantinesco en De Cruz onjuist. Constantinesco acht deze 
bewering te algemeen gesteld, vooral omdat zij te weinig rekening zou houden met 
'problèmes juridiques et sociaux spécifiques qui se posent dans certains Systèmes juridiques 
précis'8'. Hij denkt daarbij vooral aan de vergelijkbaarheid van problemen bij de verge
lijking tussen kapitalistische en socialistische stelsels. Ook De Cruz is van mening dat pro
blemen in bepaalde stelsels juist sterk van elkaar verschillen. Hij wil echter wel in zoverre 
met Zweigert & Kötz meegaan 'that although different societies have different specific 
problems, all societies have the same basic problems'.82 

Watson wijst het (rechts)probleem als uitgangspunt van rechtsvergelijkend onderzoek af. 
Niet alleen omdat er naar zijn mening vrijwel nooit sprake kan zijn van vergelijkbare pro
blemen in verschillende stelsels, maar ook en vooral omdat een discipline waarbij het 
gewicht van het onderzoek ligt op de vergelijkbaarheid van het probleem als uitgangspunt, 
geen juridische maar een sociologische discipline is.83 

79 Zweigert & Kötz 1996, p. 33. 
80 Rheinstein 1987, p. 26. 
81 Constantinesco 1974, p. 86 nt. 121. 
82 De Cruz 1993, p. 37; uitgebreider De Cruz 1995, p. 228-230. 
83 Watson 1974, p. 4-5: 'Variations in the political, moral, social and economic values which exist between any 

two societies make it hard to believe that many legal problems are the same for both except on a technical 
level. For instance, the legal problem of rent restriction is not the same both in a country where it is less 
common; the problem of alimony for divorced wives in a jurisdiction where it is usual for women to work 
differs from that in a country where women do not have jobs; [...]. Perhaps on rare occasions one might find 
that the problem was identical or at least very similar, as when the matter at issue concerns international 
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Opvallend is dat tot de auteurs die de vergelijkbaarheid van de problemen niet als uit
gangspunt nemen, ook Zweigert gerekend kan worden. In zijn met Puttfarken84 geschreven 
artikel wordt gesteld dat rechtsvergelijkend onderzoek met 'kritische Wertung' tot doel, al
leen mogelijk is 'wo das gleiche Problem in verschiedenen Gesellschaftsordnungen als 
gesellschaftliche Tatsache existiert'.85 Hieruit blijkt dat deze auteurs niet als vaststaand 
aannemen dat bepaalde problemen overal gelijk zijn. 

Een andere belangrijke rol binnen de functionele methode speelt de term 'functie'. Vooral 
in recente studies uit men kritiek op het feit dat het begrip in veel rechtsvergelijkende 
beschouwingen onduidelijk blijft en er te weinig aandacht aan wordt besteed.86 Deze kritiek 
is in het algemeen terecht: slechts weinigen lichten toe wat onder het begrip 'functie' dient 
te worden verstaan. Uitzonderingen vormen Ebert en Kokkini. Ebert geeft aan dat hij in dit 
kader 'functie' in de zin van opdracht en prestatie gebruikt en niet in de zin van werking 
(effect) of middel.87 Volgens Kokkini hangt de betekenis van het begrip af van de fase 
waarin het in het rechtsvergelijkend onderzoek gebruikt wordt. In de eerste plaats maakt zij 
een onderscheid tussen 'de prealabele fase (vooronderzoek), waarin het tertium comparatio-
nis wordt bepaald, en de fase van het systematische vergelijkingsproces (onderzoek)'.88 In 
de prealabele fase kan volgens Kokkini 'functie' 'niet anders worden verstaan dan als taak 
van een instituut, van een juridische of niet-juridische norm, zoals deze taak in het gegeven 
stelsel wordt opgevat' .89 Onverschillig is in die fase, zo stelt Kokkini, of de taak wel of 
niet op passende wijze wordt vervuld. In het systematische vergelijkingsproces dient de term 
'functie' in twee andere betekenissen te worden opgevat. In het begin van het vergelijkings
proces betekent 'functie': werking in de praktijk. In een latere fase wordt onder 'functie' 
verstaan de rol die een rechtsinstituut of een norm in zijn maatschappelijke context ver
vult.90 

Volgens Schmidt dient een comparistist zich te realiseren 'dat de functie van het recht 
vaak niet eenduidig is'.91 Hij meent dat voor de bepaling van vergelijkbaarheid 'functie' 
in de betekenissen 'doel', 'toepassing' en 'effect' van belang is. Verschillen tussen eigenlij-

business. Yet when the starting point is the problem the weight of the investigation will always be primarily 
on the comparability of the problem, only secondarily on the comparability of the law; and any discipline 
founded on such a starting point will be sociology rather than law'. 

84 Kötz heeft in zijn laatste bewerking van Einführung in die Rechtsvergleichung (1996) het artikel van Zweigert 
& Puttfarken niet meer in de literatuurlijst opgenomen. 

85 Zweigert & Puttfarken 1978, p. 426. Zie ook Dorbeck-Jung 1995, p. 133-134: 'From a problem-oriented view, 
comparability requires that all the countries in question perceive a legal problem (or a social problem which 
could be solved by legal means). In the light of the internationalization of education, the question of compara
bility appears to be an academic one, because national education systems are increasingly faced with the same 
problems. Moreover, the comparatist can probably learn a lot from a comparison involving a country which 
does not perceive a special situation as a legal problem'. 

86 Florijn 1993, p. 150; Schmidt 1996. p. 17-18. 
87 Ebert 1978, p. 30: 'Funktion wird hier im Sinne von Aufgabe und Leistung, nicht als Wirkung und Mittel 

verstanden'. 
88 Kokkini 1985, p. 35. 
89 Kokkini 1985, p. 35. 
90 Kokkini 1985, p. 36. 
91 Schmidt 1996, p. 8. Aldus ook Van Laer 1997, p. 49. 
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ke en oneigenlijke toepassingen of tussen verwachte en onverwachte, gewenste en onge
wenste effecten zullen naar zijn mening bij de selectie van de te onderzoeken regels meestal 
geen rol mogen spelen. In een latere fase spelen komen zij echter wel aan de orde.92 

4.2 Conceptuele methoden 

In de vorige paragraaf zijn uitgebreid de methoden aan de orde gekomen die zich richten 
op het vinden van objecten die eenzelfde functie vervullen. Het gemeenschappelijke element 
'functie' bepaalt in die gevallen de vergelijkbaarheid. Volgens sommige auteurs kan het ge
meenschappelijk element ook op het niveau van de 'structuur van de rechtsregel of het 
rechtsinstituut' gevonden worden. Hoewel er in de theorie van de rechtsvergelijking wel 
over 'structuralisten'93 gesproken wordt als tegenhangers van de 'functionalisten' bestaat 
er niet zoiets als een 'structurele methode'.94 Het dichtst daarbij in de buurt komen waar
schijnlijk de conceptuele methoden: methoden die tot doel hebben begripsmatig equivalente 
rechtsregels op te sporen. Dergelijke methoden worden aangeduid met termen als de dogma
tische methode, comparaison institutionelle (institutionelle Vergleichung) en de conceptuele 
methode. 

Deze methoden worden soms naast, echter meestal in negatieve zin tegenover, de functio
nele methode behandeld. In deze paragraaf zal aandacht worden besteed aan hetgeen de 
verschillende auteurs onder deze methode(n) verstaan. 

De meeste auteurs die de functionele methode identificeren met de probleem-aanpak, noe
men of géén alternatieve methode, of zij noemen — op meer of minder neutrale wijze — als 
tegenpool de methode die uitgaat van het rechtsinstituut. 

Betrekkelijk neutraal plaatst Ancel de 'meer concrete' functionele methode, die door hem 
wordt geïdentificeerd met de probleem-aanpak, tegenover de 'meer abstracte' methode die 
uitgaat van de rechtsregel, het rechtsinstituut of het rechtssysteem. Aan deze zogenaamde 
'meer abstracte' aanpak wordt geen specifieke naam toegekend.95 

De auteurs die de functionele methode niet noodzakelijkerwijs verbonden achten met de 
probleem-aanpak besteden over het algemeen meer aandacht aan een alternatieve methode. 

Zo spreekt Constantinesco in het geval van vergelijking op het niveau van het rechtsinsti
tuut van 'comparaison institutionelle (institutionelle Vergleichung)'.96 Als ik zijn betoog 
juist interpreteer, verstaat hij daaronder de vergelijking van instituten die in de te vergelijken 
rechtsorden met vergelijkbare begrippen worden aangeduid of op het eerste gezicht een 

92 Schmidt 1996, p. 17-18. Zie ook Von Benda-Beckmann 1996. p. 583: 'De rechtsvergelijking neemt veelal vrij 
klakkeloos aan dat de aan een rechtsinstituut toebedachte functie ook de feitelijke functie is. Zo wordt in de 
rechtssociologie bijvoorbeeld diepgaand onderzocht of de functie van rechtbanken wel alleen en vooral conflict
oplossing is, een vraag die in de rechtsvergelijking slechts terloops aan de orde komt'. 

93 Kokkini 1985, p. 28 e.v. 
94 Ancel spreekt wel van een 'méthode ou approche structurale'. Deze methode heeft echter betrekking op de 

macrovergelijking (Ancel 1971, p. 100). 
95 Ancel 1971, p. 99 e.V., in het bijzonder p. 101. 
96 Constantinesco 1974, p. 65 e.V., p. 80; Constantinesco 1972b, p. 75 e.V., p. 90. Neumayer 1970 spreekt in dit 

geval van 'Institutionenrechtsvergleichung' (p. 411, p. 421). 
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overeenkomstige inhoud hebben.97 Bij de opsporing van de te vergelijken objecten richt 
de onderzoeker zich dus niet op de functie van de rechtsinstituten, maar op de wijze waarop 
zij in de verschillende stelsels worden aangeduid. Bovendien worden de gevonden objecten 
los van hun werking in de praktijk geanalyseerd. 

Door andere auteurs wordt een soortgelijke methode onderscheiden. Deze methode wordt 
aangeduid met 'conceptueel'98 of 'dogmatisch'.99 Sauveplanne beschrijft de 'conceptuele 
methode' als methode die tot doel heeft begripsmatig equivalente oplossingen in de verschil
lende stelsels op te sporen ter verduidelijking van de betekenis van de functionele metho
de.100 Rheinstein beschrijft de 'dogmatische Betrachtung' als voorloper van de 'funktionel
le Methode': 

'In der Frühphase der Rechtsvergleichung neigte man dazu, bestimmte Rechtsinstitute einander 
gegenüberzustellen [...]. Es zeigte sich jedoch, daß äusserlich identische oder ähnliche Begriffe 
selten auch die gleiche Bedeutung besitzen.101 [...] In zunehmenden Maße haben sich die moder
nen Rechtsvergleicher deshalb der [...] funktionellen Methode zugewandt; ...'.l02 

Waarschijnlijk verstaat Drobnig evenals Rheinstein onder 'dogmatische Rechtsvergleichung' 
de vergelijking van objecten die 'uiterlijk' identiek zijn; in zijn definitie komt dit echter niet 
duidelijk naar voren.103 Gorlé omschrijft de dogmatische methode als een waarbij de 
onderzoeker uitgaat van 'de bronnen van het positief recht' en die vaak leidt tot een 'studie 
van de formele bronnen'.104 Hier wordt deze methode geplaatst tegenover de functionele 
methode die 'uitgaanfde] van de problemen die de praktijk stelt', wel tot de bestudering van 
'de materiële rechtsbronnen' leidt.105 

97 Constantinesco 1974, p. 65 e.v. Zie ook Zweigert & Puttfarken die geen bepaalde methode noemen maar 
wel — indien het doel van de vergelijking verdieping van inzicht is — een vergelijking mogelijk achten 
tussen 'Institute, die einander in geschichtlicher Herkunft, systematischer Stellung, dogmatischem Aufbau 
oder Begriff ähnlich sind' (Zweigert & Puttfarken 1978, p. 426). 

98 Sauveplanne 1975b. In het preadvies zelf treft men de term conceptuele methode niet aan; de auteur spreekt 
over conceptuele vraagstelling, conceptuele equivalentie om de tegenstelling aan te geven met de functione
le vraagstelling en functionele equivalentie. In het debat hanteert hij echter wel de term 'conceptuele me
thode' (Sauveplanne 1975b debat, p. 44). Zie ook Grosheide & Van der Velden 1980, p. 9. 

99 Drobnig 1986, p. 203; Rheinstein 1987, p. 15; Gorlé e.a. 1991, p. 28. 
100 Sauveplanne 1975b en 1981. 
101 Anders: Neumayer 1970, p. 411-412: 'Die Resultate der Institutionenvergleichung hängen nicht selten 

davon ab, daß die der Untersuchung zugrunde gelegten, vom heimischen Recht bezogenen Systembegriffe 
auch für das fremde Recht stimmen. Das ist beim Vergleich der kontinentalen Rechte meist der Fall'. 

102 Rheinstein 1987, p. 32-33. De term 'dogmatische Betrachtung' vindt men op p. 15. Zie ook Von Benda-
Beckmann 1996, p. 583: 'De oudere rechtsvergelijking was vooral een institutionele vergelijking, waarbij 
twee of meer rechtsinstituten met elkaar vergeleken werden, zonder dat men zich erg om de functie van 
deze instituten bekommerde. In recenter tijd is het accent steeds meer verschoven naar een functionele 
rechtsvergelijking ...'. 

103 Drobnig 1986, p. 203: 'Dogmatische Rechtsvergleichung, d.h. eine auf Rechtsbegriffe, Rechtsinstitute oder 
systematische Gesichtspunkte abstellende Vergleichung...'. 

104 Gorlé e.a. 1991, p. 28. Zie ook Dorbeck-Iung 1995, p. 133. Zij spreekt over 'the dogmatic method' echter 
in een iets andere betekenis als Gorlé e.a. (Zie supra nt. 43). 

105 Gorlé e.a. 1991, p. 47 e.v. 
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Enigszins verwarrend is op het eerste gezicht de omschrijving van de 'begrifflich-dogma
tische Rechtsvergleichung' door Schroeder.106 De verwarring ontstaat doordat deze auteur 
in zijn beschrijving van de 'begrifflich-dogmatische' en de functionele methode, de bestude
ring van de functie van het rechtsinstituut zowel met de eerstgenoemde als met de laatst
genoemde methode verbindt: 

'Der Begriff "begrifflich-dogmatische" Rechtsvergleichung ist vieldeutig. Ein entscheidender 
Gegensatz ergibt sich daraus, ob die Rechtsvergleichung an gleichlautende oder ähnliche Rechts
begriffe und Rechtsinstitute in den beiden unterschiedlichen Rechtssystemen anknüpft und nach 
ihrem Inhalt und ihren Funktion fragt oder aber umgekehrt an bestimmte Funktionen anknüpft und 
nach deren rechtlicher Lösung fragt. Die letztere Methode ist als 'funktionale Methode' in der 
Rechtsvergleichung seit langem herrschend...'.107 

Kennelijk beperkt deze auteur het kenmerk van de 'begrifflich-dogmatische Methode', het 
centraal stellen van de naam van het rechtsinstituut, tot de fase van het opsporen van de ver
gelijkbare objecten. Volgens hem is het van nut om, wanneer de onderzoeker de objecten 
met overeenkomstige namen gevonden heeft, vast te stellen wat de functie van het element 
is. Het grote verschil tussen de 'begrifflich-dogmatische' en de functionele methode is dus 
volgens hem dat bij het opsporen van de objecten bij de eerstgenoemde methode de functies 
van de gevonden objecten niet equivalent behoeven te zijn, terwijl equivalentie van de 
functie essentieel is bij de functionele methode. De interesse voor de functie komt bij de 
'begrifflich-dogmatische Methode', in de opvatting van Schroeder, in een aansluitende fase, 
terwijl volgens anderen de conceptuele methode noch in de beginfase noch in de eindfase 
van het vooronderzoek de functie in ogenschouw neemt. 

Iets dergelijks zien we bij Kokkini's rechtsinstituut-aanpak. Volgens Kokkini kan verge
lijkbaarheid van instituten gevonden worden op het niveau van de functie (functionele me
thode) of de structuur (de te vergelijken objecten hebben een soortgelijke structuur). Met 
'structuur' bedoelt zij de 'vorm' van de rechtsinstituten. Als voorbeeld noemt zij de goud
clausule die in twee bepaalde systemen structureel identiek is maar binnen deze systemen 
verschillende functies vervult. In het ene systeem heeft de goudclausule de functie de 
nationale munt te beschermen, in het andere systeem heeft zij daarentegen de taak partijen 
te beschermen.108 Wat nu precies onder 'structuur' verstaan moet worden, wordt helaas 
niet duidelijk. Aangezien een identieke structuur van rechtsinstituten, zoals ook uit het 
bovenstaande voorbeeld blijkt, vaak zal samenhangen met een gelijkende naam, zullen in 
de praktijk de conceptuele methode en de rechtsinstituut-aanpak waarbij de vergelijkbaarheid 
gezocht en gevonden wordt op het niveau 'structuur', sterk op elkaar lijken. De rechtsinsti
tuut-aanpak waarbij de vergelijkbaarheid gezocht wordt op het niveau 'functie' is, zoals we 
gezien hebben, identiek aan de functionele methode. De bestudering van de functie van de 
rechtsinstituten in hun dagelijkse werking behoort volgens Kokkini deel uit te maken van 

106 Schroeder 1988, p. 222. 
107 Schroeder 1988, p. 222-223 (cursivering van mij, AO). 
108 Kokkini 1988, p. 132-133. Zie infra nt. 109. 
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elk rechtsvergelijkend onderzoek: dus ook van haar rechtsinstituut-aanpak waarbij de verge
lijkbaarheid gezocht en gevonden wordt op het niveau 'structuur'.109 

4.3 Integrale methoden: modellen en schemata 

Damaska heeft in zijn boek The Faces of Justice and State Authority™ een analytisch 
vergelijkingskader ontwikkeld dat de belangrijkste kenmerken van zowel de functionele als 
de conceptuele methode bevat. Dit vergelijkingskader is speciaal gericht op het in het boek 
beschreven strafprocesrechtelijke onderzoek en geniet dan ook vooral bekendheidheid onder 
strafrechtjuristen.1" Wanneer men echter van de concrete procesrechtelijke invulling abs
traheert, ziet men een matrix die een algemene toepassing (ook buiten het strafprocesrecht) 
zou kunnen hebben."2 

De matrix van Damaska maakt het mogelijk verschillende typen stelsels van procesrecht 
met elkaar te vergelijken. Een procesrechtelijk stelsel wordt gekenmerkt enerzijds door de 
gerichtheid van de procedures op een bepaald type rechtvaardigheid ('policy implementing' 
of 'conflict solving) en anderzijds door een bepaalde organisatie van het rechtsbedrijf 
('hierarchical authority' of 'coordinate authority'). De plaatsing van een stelsel in de matrix 
toont de combinatie van beide kenmerken, die op een hoog abstractieniveau herleid kunnen 
worden tot het doel en de structuur van het stelsel. 

De matrix van Damaska:"3 

Policy-implementing Conflict-solving 

Hierarchical 
authority 

Coordinate 
authority 

Wat Damaska heeft gedaan voor het vergelijkend strafprocesrecht, heeft Koopmans gedaan 
voor het vergelijkend staatsrecht. In zijn boek Vergelijkend Publiekrecht"* heeft Koop
mans publiekrechtelijke basisstructuren van westerse democratieën blootgelegd die een 

109 

110 
in 

112 
113 
114 

Een aantal elementen uit dit betoog heeft Kokkini (zoals zij zelf aangeeft) ontleend aan Constantinesco 
1974, zoals de aanwijzing van de niveaus waarop de vergelijkbaarheid gevonden kan worden en het 
voorbeeld van de goudclausule. 
Damaska 1986. 
Nijboer (1994, p. 35-38) bespreekt in hoofdstuk V van zijn essay Een verkenning in het straf- en straf
procesrecht met enthousiasme 'M.R. Damaska's analytische vergelijkingskader voor strafprocessuele sys
temen' . 
Het gaat hier om een hoge graad van abstractie: het model is reeds een abstractie van de werkelijkheid. 
Damaska 1986, p. 181. 
Koopmans 1986. 
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referentiekader bieden voor de vergelijking van publiekrechtelijke onderwerpen in de betref
fende stelsels."5 Koopmans heeft dit referentiekader ontwikkeld door op een aantal vragen 
die noodzakelijk verbonden zijn met het 'liberaal-democratische regeringstype' ('basisvra
gen') abstract beredeneerde tegengestelde antwoorden te formuleren."6 

Van Niekerk & Koekkoek presenteren in een helaas vrij ontoegankelijk artikel"7 een 
methode ter ontwikkeling van een algemeen referentiekader dat aan de rechtsvergelijking 
ten dienste zou staan. Het te ontwikkelen referentiekader moet worden opgebouwd uit 
rechtsbeginselen die middels een 'structural-empirical method' zijn herleid uit de in een staat 
vigerende rechtsnormen. Deze rechtsbeginselen zouden vervolgens als tertia comparationis 
kunnen dienen ten behoeve van rechtsvergelijkend onderzoek op alle terreinen van het recht. 

5 De keuze van de methode 

Welke methode dient een comparatist te kiezen? Anders geformuleerd: wanneer moeten of 
mogen de te vergelijken objecten een soortgelijke functie dan wel benaming hebben? In deze 
paragraaf zal worden ingegaan op de redenen die de auteurs noemen om een bepaalde keuze 
te maken c.q. op de factoren die hun oordeel beïnvloed dan wel bepaald hebben. 

Een aantal auteurs beschouwt de functionele methode als enig mogelijke en gaat uiteraard 
niet in op de vraag in welke gevallen deze gehanteerd zou moeten worden.118 Zo schrijft 
Ebert heel stellig dat 'der logisch erste Schritt in der rechtsvergleichenden Untersuchung [...] 
nicht im Suchen nach den zu vergleichenden Rechtsnormen [besteht]',"9 maar uit de for
mulering van een concreet rechtsprobleem. Sandrock stelt in navolging van Josef Esser dat 
de functionele methode 'die wahre Basis realistischer Rechtsvergleichung'120 vormt. 
Rheinstein beschouwt de 'dogmatische Betrachtung', zoals we in de vorige paragraaf gezien 
hebben, als verleden tijd. Schlesinger spreekt zijn voorkeur uit voor de 'factual method'.'21 

Eberts mening hangt waarschijnlijk samen met zijn opvatting omtrent het voorwerp van 
de rechtsvergelijking, namelijk: 'Das jeweilige positive, gekende Recht der nationalen 
Rechtsordnungen, wie es im Rechtsleben angewendet und praktiziert wird'.122 Bij de uit
spraak van Sandrock moet men in het oog houden dat het doel van het rechtsvergelijkend 
onderzoek waarover hij in dat verband spreekt, het opsporen van 'einheitliche materiale 

115 Koopmans 1986, p. 6: 'Elke vergelijking, al is het maar tussen bepaalde instellingen of rechtsregels in twee 
rechtsstelsels, vereist dat men het bestudeerde onderwerp in elk van die stelsels kan localiseren; dat vereist 
dat een eerste grove plattegrond aanwezig moet zijn. Het onderhavige schriftuur beoogt mede die platte
grond te verschaffen'. 

116 Koopmans 1986, p. 4. 
117 Van Niekerk & Koekkoek 1994. Bij de lezing en interpretatie van hun artikel heb ik dankbaar gebruik 

gemaakt van de beschrijving van hun methode door Nico Florijn (1996, p. 94). 
118 Zie bijvoorbeeld: Schlesinger 1961; Sandrock 1966; Ebert 1978; Rheinstein 1987; Sacco 1992; Cappelletti 

1994. 
119 Ebert 1978, p. 26. 
120 Sandrock 1966, p. 68. 
121 Schlesinger 1961, p. 68. 
122 Ebert 1978, p. 22. 
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Lösungen' is.'23 Hetzelfde geldt voor de opvattingen van Rheinstein die als doelen van de 
'funktionelle Rechtsvergleichung' de verbetering van het eigen recht en het juist toepassen 
van vreemd recht noemt,124 en van Schlesinger die deze methode omschrijft in verband 
met rechtsvergelijkend onderzoek 'for the purpose of concretizing the common core of legal 
systems'.125 

Naast de bovengenoemde auteurs die de conceptuele methode direct of indirect uitsluiten, 
zijn er degenen die de conceptuele niet uitsluiten, maar de functionele wel beter achten. 

Volgens Neumayer, bijvoorbeeld, zou de probleem-aanpak veel meer gehanteerd moeten 
worden, vooral omdat de conceptuele methode (hij spreekt van 'institutionelle Rechtsverglei
chung') vaak niet tot de sociologische en historische achtergrond doordringt. Uit zijn betoog 
blijkt echter dat hij een dergelijke 'Tiefenforschung' vooral voor de vergelijking tussen 
sociaal-economisch verschillende rechtssystemen van belang acht.126 

Ook Kamba acht de functionele methode over het algemeen geschikter, maar vooral in het 
geval van vergelijking tussen systemen die zich in een verschillend stadium van ontwik
keling bevinden of die tot totaal verschillende sociaal-culturele achtergronden behoren: 

'The same or similar names may mean quite different things in such systems; or the systems may 
use different bases for classifying their legal norms. The search for equivalents should, therefore, 
not be confined to institutions with similar or identical names because terminology may offer no 
assistance at all. In such circumstances the functional approach (...) seems particularly useful if 
not indispensible'.127 

In het geval dat de in de vergelijking betrokken rechtsstelsels nauw aan elkaar verwant zijn, 
denkt Kamba dat het niet moeilijk zal zijn de equivalente objecten op te sporen. Hij voor
spelt zelfs dat 'for the most part the counterparts will (...) bear the same name'.128 In de 
vorige paragraaf hebben we reeds gezien dat Neumayer, in tegenstelling tot Rheinstein, een
zelfde mening is toegedaan.129 Omdat ook Constantinesco van mening is dat hoe minder 
verwant de in de vergelijking betrokken rechtsstelsels zijn, des te moeilijker de 'parallélisme 
institutionnel' vast te stellen is, stelt hij dat de 'comparaison institutionnelle' wel mogelijk 
is, maar alleen tussen rechtsstelsels die tot eenzelfde familie behoren: 

'Bien entendu, "la comparaison par institution est toujours possible là où il y a un parallélisme 
institutionnel très accentué. C'est, le plus souvent, le cas des droits appartenant au même Système, 
et, à l'intérieur du même Système, à la même famille. En revanche, c'est précisément avec des 
droits aussi rapprochés, que la facilité de la comparaison se paie par la faiblesse de l'intérêt des 

123 Sandrock 1966, p. 66 e.v. 
124 Rheinstein 1987, p. 30. Naast de functionele rechtsvergelijking onderscheidt hij o.a. de rechtsvergelijking 

als 'Allgemeine Rechtslehre'. De rechtsvergelijking in deze vorm heeft als doel de kennis van het recht 
ter wille van de kennis. 

125 Schlesinger 1961, p. 66. 
126 Neumayer 1970, p. 423: 'Der Ausgangspunkt des Rechtsfalls hat sich besonders für die Vergleichung 

systemverschiedener Rechtsordnungen bewahrt'. 
127 Kamba 1974, p. 509 (cursivering van mij, AO). 
128 Kamba 1974, p. 509. 
129 Zie § 4.2, nt. 101 en 102. 
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résultats acquis pour le droit comparé. L'intérêt de la comparaison grandit au contraire à mesure 
que le comparatiste fait entrer dans son champ d'investigation des droits éloignés", ...'30 

Uit dit citaat blijkt echter wel dat de auteur geen interessante resultaten van dit type vergelij
king verwacht. 

Ancel spreekt zijn voorkeur uit voor de probleem-aanpak vanwege de mogelijkheid die 
deze methode biedt om hetzelfde onderwerp te bestuderen in totaal verschillende sociaal-
politieke systemen.131 In zijn artikel over het probleem van de vergelijkbaarheid in het 
geval van vergelijking tussen niet verwante systemen stelt hij dat dankzij de functionele 
methode vergelijking mogelijk is omdat in feite de functionele methode 'fait (...) disparaître 
le problème de la comparabilité'.132 Ongeveer tien jaar daarvoor was David reeds tot een 
soortgelijke conclusie gekomen.133 Interessant is dat in het artikel van Zweigert & Puttfar-
ken — dat eveneens de vergelijking tussen niet verwante systemen betreft — de keuze niet 
zozeer bepaald wordt door de sociaal-politieke achtergrond van de te vergelijken stelsels, 
maar door het doel van het onderzoek. Zij maken een onderscheid tussen 'wertende Verglei-
chung' en 'Rechtsvergleichung ohne Wertung'. De auteurs verbinden de 'rechtsvergelijking 
zonder evaluatie' met de volgende 'Art der Vergleichung' die sterk lijkt op de conceptuele 
methode: 

'Diese geht in der Tat von einem konkreten Rechtsinstitut oder sogar von einem einzelnen Rechts
satz aus, der in Form oder Struktur mehreren Rechtssystemen gemeinsam ist'. 

De 'wertende Vergleichung' wordt verbonden met de probleem-aanpak ('streng-funktionale 
Methode').134 

Gorlé wil aan de functionele methode geen monopoliepositie toekennen en stelt ten aanzien 
van de verhouding tussen de functionele en de dogmatische methode dat men 'naar gelang 
de omstandigheden' een beroep doet op de ene dan wel de andere, ofwel beide gebruikt.135 

Hier blijkt de auteur evenals David en Ancel de mate van verwantschap van de in de verge
lijking betrokken rechtsstelsels als een belangrijke factor bij de beslissing voor de keuze van 

130 Constantinesco 1974, p. 66-67. 
131 Ancel 1971. 
132 Ancel 1982, p. 5. 
133 David 1971, in het bijzonder p. 152 e.v. In de verschillende drukken van Les grands systèmes de droit 

contemporains spreekt David niet expliciet over de functionele methode. Uit de volgende tekst uit David 
1992, p. 12, valt echter op te maken dat hij de probleem-aanpak verkiest boven de conceptuele methode: 
'Le comparatiste doit appeler l'attention sur la diversité de ces manières de voir; il doit mettre en évidence 
la nécessité pour le juriste, lorsqu'il entreprend la comparaison des droits, d'envisager le problème qui 
l'intéresse, plutôt que le jeu donné à tel ou tel concept'. 

134 Interessant détail is dat Zweigert & Puttfarken deze probleem-aanpak aanduiden met de term 'streng-funk
tionale Methode' ter onderscheiding van een methode waarbij in het vooronderzoek naar qua vorm soortge
lijke rechtsregels of instituten gezocht wordt en in een later stadium de functie van de betreffende regels 
of instituten in beschouwing worden genomen. Zie Zweigert & Puttfarken, p. 401-402. 

135 Zie ook Dorbeck-Jung 1995, p. 133. Haar mening lijkt sterk op die van Gorlé e.a. Men moet echter in het 
oog houden dat zij de functionele en dogmatische methode in een iets andere betekenis hanteert (zie supra 
nt. 43). 
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de methode te beschouwen.136 De Boer acht bovendien het doel van het onderzoek van 
belang.137 Bij de beoordeling van het nut van immanente138 en functionele begripsvor
ming voor rechtsvergelijkend onderzoek speelt bij Van Laer de verwantschap van de rechts
stelsels ('begrippenstelsels') eveneens een belangrijke rol. Wanneer er tussen de rechtsstel
sels niet of nauwelijks verwantschap bestaat, kan de conceptuele methode niet gehanteerd 
worden: immanente begrippen missen in dat geval 'empirisch nut'.139 Dan kan beter geko
zen worden voor de functionele begripsvorming aangezien daarmee geheel geabstraheerd 
wordt van de nationale begrippenstelsels. Volgens Van Laer heeft functionele begripsvor
ming echter weer als belangrijk nadeel dat het sociale effect van rechtsregels moeilijk te 
bepalen is zodat het functiebegrip meestal geen empirisch nut heeft.140 

Ook volgens Sauveplanne dient aan de functionele methode geen monopoliepositie te 
worden toegekend: naar zijn mening vormt de functionele methode een noodzakelijke aan
vulling op de conceptuele: 

'de functionele vraagstelling behoeft niet in de plaats van de begripsmatige te treden, maar vormt 
daarop wel een beslist noodzakelijke aanvulling, welker verwaarlozing het rechtsvergelijkend on
derzoek in hoge mate onvolledig en vertekenend zou maken'.141 

Van de bestudeerde auteurs is Schroeder degene die de meeste waarde aan de conceptuele 
methode toekent. Naar zijn mening kan het in bepaalde gevallen van belang zijn de ver
schillen tussen de functies van gelijknamige of van uiterlijk op elkaar gelijkende instituten 
te analyseren. Hij spreekt hier met name over 'Ost-West-Rechtsvergleichung', maar zijn 
opvattingen zijn mijns inziens evenzeer van toepassing op andere rechtsstelsels met verschil
lende sociaal-politieke achtergronden. Hoewel hij nadrukkelijk te kennen geeft dat de functi
onele methode in dit type vergelijkingen tot groot nut kan strekken en ook gestrekt heeft, 
stelt hij dat ook de 'begrifflich-dogmatische' methode juist voor de Oost-West rechtsverge
lijking zeer belangrijk is. Vanuit het Westen overgenomen rechtsinstituten met een gelijke 

136 Gorlé e.a. 1991, p. 29: 'Bij het vergelijken van verwante rechtsstelsels van staten met een ongeveer ge
lijkwaardig ontwikkelingspeil en met een vergelijkbare culturele achtergrond kan men gewoonlijk al heel 
wat bereiken met de dogmatische methode, die de stelsels uitgaande van de traditionele rechtsbronnen 
beschrijft en zo de verschillen en gelijkenissen ertussen vaststelt en ontleedt. Heeft de vergelijking betrek
king op meer van elkaar verwijderde rechtsstelsels, of wil men de bekomen resultaten toetsen aan de prak
tijk [...], dan heeft men er meestal belang bij het gezichtspunt van de functionele methode te kiezen'. 

137 De Boer 1994, p. 45: 'De suggestie dat toegepaste rechtsvergelijking het beste op basis van een functionele 
benadering zou kunnen worden bedreven, komt mij overdreven voor. Toegegeven kan worden dat een 
onderzoek naar institutionele equivalenten minder vruchtbaar zal zijn naarmate de te vergelijken rechtsstel
sels minder met elkaar verwant zijn. Anderzijds kan iedere aanpak en methode gerechtvaardigd zijn in het 
licht van het doel dat de onderzoeker zich heeft gesteld'. 

138 Van Laer 1997, p. 42 nt. 248: 'Immanente begrippen gaan gepaard met het hanteren van niet-functionele 
methodes van rechtsvergelijking; cf. De Boer 1994,309: conceptuele, "begrifflich-dogmatische" en instituti
onele methodes [...]'. 

139 Van Laer 1997, p. 56-59. 
140 Van Laer 1997, p. 53-56, 167. Van Laer bespreekt hier het functiebegrip van Zweigert & Kötz. Naar zijn 

lezing heeft hun functiebegrip uitsluitend betrekking op het sociale effect waar het gaat om vergelijkbaar
heid van rechtsregels (Van Laer 1997, p. 49). 

141 Sauveplanne 1975b, p. 29. 
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naam maar een verschillende functie vormen een interessant object voor de 'begrifflich
dogmatische Methode': 

'Mit Hilfe der begrifflich-dogmatischen Methode müssen diese Äquivokationen und die Dysfunk-
tionalität der Begriffe aufgedeckt und entlarvt werden'.142 

Doel van dit onderzoek is het vaststellen van de invloed van een ideologie op het recht. 
Schroeder noemde dit een van de belangrijkste taken van de Oost-West vergelijking.143 

Kokkini onderscheidt in het vooronderzoek, zoals we gezien hebben, de probleem-aanpak 
en de rechtsinstituut-aanpak. Met betrekking tot deze twee typen 'aanpak' geeft zij te kennen 
uit 'operationaliteitsgronden' de voorkeur te geven aan de probleem-aanpak. Bij deze aanpak 
behoeft de (beginnende) rechtvergelijker in verhouding tot de rechtsinstituut-aanpak minder 
op zijn hoede te zijn en bestaat er minder kans op vergissingen.144 Zij beschouwt als be
langrijke voordelen van de probleem-aanpak dat 'gemakkelijker de samenhangen en verhou
dingen die tussen de verschillende normen van een stelsel bestaan' worden ontdekt en dat 
deze 'rechtstreeks tot de werkelijkheid van het rechtsleven' leidt.145 

Uit het betoog van Zweigert & Kötz blijkt dat volgens hen in ieder rechtsvergelijkend 
onderzoek het functionaliteitsbeginsel centraal dient te staan. Er wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen het vergelijken van rechtsinstituten en probleemoplossingen. Men dient hier
bij wel in het oog te houden dat de auteurs het zoeken naar de beste oplossingen van con
crete rechtsproblemen of sociale conflicten als voornaamste doel van de rechtsvergelijking 
beschouwen.146 

Uit het bovenstaande blijkt dat de meeste auteurs de functionele methode ofwel als de enig 
geschikte, ofwel als de meest geschikte aanwijzen. Een monopoliepositie heeft de functione
le methode echter niet. De conceptuele methode wordt voornamelijk bruikbaar geacht in 
geval van vergelijking tussen nauw verwante rechtsstelsels. Daarmee corresponderend wordt 
de functionele methode gepropageerd omdat zij de zinvolle en betrekkelijk risicoloze verge
lijking tussen rechtsstelsels met een verschillend ontwikkelingspeil en sociaal-politieke 
achtergrond mogelijk maakt. Verder blijken de auteurs een voorkeur te hebben voor de 
functionele methode omdat deze direct tot de rechtswerkelijkheid zou leiden. Een enkele 
auteur wijst op de invloed van het doel van het onderzoek op de keuze van de methode. 

142 Schroeder 1988, p. 223. ' 
143 Schroeder 1988, p. 224; anders: Drobnig 1986, p. 203: 'Dogmatische Rechtsvergleichung, [...] ist bereits 

in der allgemeinen Rechtsvergleichung nur beschränkt fruchtbar. In der Ost-West-Vergleichung ist sie 
gefährlich und deshalb namentlich in den Händen weniger erfahrener Vergleicher inopportun'. 

144 Kokkini e.a. 1988, p. 129. 
145 Kokkini e.a. 1988, p. 129. 
146 Zweigert 1960, p. 194; Zweigert & Kötz 1996, p. 14. 
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6 De wijze waarop de onderscheiden methoden dienen te worden uitge
voerd 

Hoe dienen de functionele en conceptuele methode te worden toegepast? Wat stellen de 
auteurs over de uitvoering van de onderscheiden methoden? 

Over de uitwerking van de conceptuele methode vindt men nauwelijks iets in de litera
tuur. Dat hoeft niet te verbazen, aangezien slechts weinigen de methode werkelijk nuttig 
achten. Het tertium comparationis (de vorm, de structuur) wordt niet uitgewerkt. Het enige 
dat enigszins houvast biedt is de naam van het uitgangspunt: het rechtsinstituut. De meest 
uitgewerkte omschrijvingen treft men aan bij hen die de methode in een bepaald verband 
menen te kunnen inzetten: Schroeder ('Ost-West-Rechtsvergleichung'), Constantinesco 
(vergelijking tussen nauw verwante stelsels), Zweigert & Puttfarken (niet-evaluerend rechts
vergelijkend onderzoek). Een uitzondering in meerdere opzichten vormt de beschrijving van 
Van Niekerk & Koekkoek. Omdat zij ervan uitgaan dat elke rechtsregel herleid kan worden 
tot een rechtsbeginsel menen zij dat hun methode op alle terreinen van het recht toepasbaar 
is. 

Toepassing van de functionele methode gekoppeld aan de probleem-aanpak houdt voor de 
onderzoeker in dat hij of zij dient vast te stellen en te omschrijven wat de inhoud van een 
bepaald maatschappelijk of juridisch probleem is. Voor de toepassing van de functionele 
methode gekoppeld aan de rechtsinstituut-aanpak zal de functie van een bepaald rechtsinsti
tuut geïdentificeerd moeten worden. Op welke wijze dient de onderzoeker hierbij te werk 
te gaan? 

De meeste auteurs geven alleen een algemene beschrijving van de stappen van de functi
onele methode; zij gaan niet nader in op de vraag hoe de onderzoeker dient vast te stellen 
en te omschrijven wat de inhoud van een bepaald maatschappelijk of juridisch probleem is 
of hoe de functie van een bepaald rechtsinstituut kan worden bepaald en omschreven. 

Een paar auteurs die de functionele methode verbinden met de probleem-aanpak merken 
wel op dat het noodzakelijk is het probleem te identificeren maar gaan niet verder dan te 
stellen dat het 'op precieze wijze' moet gebeuren.147 Kokkini wijst erop dat bij deze aan
pak de onderzoeker zich allereerst dient af te vragen of het inderdaad om (ongeveer) hetzelf
de probleem gaat in de voor het onderzoek gekozen rechtsorden.148 Zij waarschuwt voor 
een te snelle conclusie dat een probleem niet hetzelfde is: 'Daar de juridische denkwijze niet 
overal hetzelfde is, is het ook mogelijk dat een probleem, hoewel au fond hetzelfde, ver
schillend wordt gesteld of geconcipieerd'. Gezwegen wordt echter over de vraag hoe moet 

147 Ascarelli 1951, p. 39: 'è necessario identificare esattamente il problema econoraico o sociale la cui soluzio-
ne giuridica si vuole studiare comparativamente' (cursivering van mij, AO). Vertaling: Het is noodzakelijk 
het economische of sociale probleem waarvan men de juridische oplossing vergelijkend wil bestuderen, 
precies te identificeren.; Ancel 1971, p. 101; Ebert 1978, p. 29: 'Wir müssen also als ersten Schritt unserer 
Untersuchung das konkrete Rechtsproblem, den konkreten Lebenssachverhalt treffend und zugleich umfas
send umschreiben' (cursivering van mij, AO). 

148 Kokkini e.a. 1988, p. 128. Zie ook Dorbeck-Jung 1996, p. 6: 'Since a comparison makes more sense in 
many cases, if the same problem is perceived by different countries, we would suggest comparing countries 
which at least roughly share the perception of a particular problem'. 
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worden bepaald of een probleem wel of niet 'ongeveer hetzelfde' is. Ook andere auteurs, 
zoals Rheinstein en David die uitgaan van de principiële gelijkheid van de problemen,149 

en Drobnig die omgekeerd uitgaat van de ongelijkheid van de 'Lebenswirklichkeit',150 

schenken geen aandacht aan de vraag hoe de (on)gelijkheid bepaald kan worden. 
Het uitgangspunt van de functionele methode, dat er in de te vergelijken rechtsstelsels 

eenzelfde probleem moet worden geïdentificeerd, wordt door Banakas aangewezen als de 
zwakke plek van de methode omdat er niet in alle stelsels sprake zal zijn van een 'common 
legal need in similar factual circumstances'.151 Volgens de auteur dient het probleem zich 
vooral aan in het geval van vergelijking tussen rechtsstelsels met een verschillende sociaal-
economische achtergrond.152 Hij gaat, net als Drobnig, uit van de idee dat rechtsproblemen 
in stelsels met een verschillende sociaal-politieke achtergrond ongelijk zijn. Om het pro
bleem op te lossen, ontwikkelt hij een nieuwe methode 'the General Social System Theory 
of Law', die gebaseerd is op het idee van de functie van het recht waarbij deze functie 
geconditioneerd is door zijn sociaal-economische achtergrond.153 Met behulp van deze 
methode wil hij vergelijking van door het systeem geconditioneerde rechtsinstituten 
('"system-conditioned" legal institutions') mogelijk maken. 

Terwijl Banakas zich vooral richt op de moeilijkheid van de identificatie van soortgelijke 
rechtsproblemen in verschillende stelsels, signaleert Gessner de complicaties die samen
hangen met de juiste formulering van het (juridische of maatschappelijke) probleem.154 Hij 
stelt dat in de rechtsvergelijking het maatschappelijk probleem vaak met juridische criteria 
wordt omschreven, hetgeen tekort doet aan de door de functionele methode geïmpliceerde 
'Realitätsbezogenheit'. De betrokkenheid met de sociale werkelijkheid impliceert een pro
bleemformulering die alle sociale factoren insluit. Gessner stelt nu een model voor dat ge
deeltelijk tegemoet komt aan de te verwachten tegenwerping vanuit de rechtsvergelijkende 
praktijk dat het praktisch niet haalbaar is om gezichtspunten van niet juridische aard in de 
probleemformulering in te voeren. Hij stelt voor de problemen waarmee de rechtsvergelij
king zich bezighoudt in een continuüm te plaatsen. Aan het ene eind van het continuüm 

149 Rheinstein 1987, p. 26: 'Voraussetzung für einen funktionsbezogenen Vergleich dieser Art ist jedoch die 
Vergleichbarkeit der Ausgangssituationen. Wie oben (...) gezeigt wurde, stellt die moderne Industriege
sellschaft fast überall ähnliche Grundprobleme, mag es auch im einzelnen nicht unerhebliche Unterschiede 
geben'; David 1971, p. 152-153: 'Or, l'on ne peut pas nier que les problèmes sont ici et là, dans une très 
large mesure, les mêmes. Ils sont les mêmes quel que soit le type de civilisation. Evidemment, il y a des 
différences, mais il y a tout de même une base qui est commune'. 

150 Drobnig 1986, p. 199-200: '... [ich] meine [...], daß man jedenfalls im Verhältnis zum Osten keineswegs 
vermuten darf, die tatsächlichen Umstände und die Rechtsbedürfnisse stimmten in den beiden Systemen 
überein. Im Gegenteil: zum mindesten in den von Loeber sogenannten systembezogenen Bereichen — wie 
Verfassungs- und Wirtschaftsrecht scheint mir eher die gegenteilige Vermutung profunder Unterschiede 
angebracht zu sein. Und selbst in den eher systemneutralen Bereichen, wie etwa dem Familien- und 
Erbrecht oder dem Vertragsrecht der Verbraucher, halte ich eine praesumptio similitudinis der Lebenswir
klichkeit für zu gewagt. Immerhin dürften in den systemneutralen Bereichen im einzelnen zahlreiche fakti
sche Übereinstimmungen oder zumindest Ähnlichkeiten nachzuweisen sein'. Zie ook: Drobnig 1984, p. 
237-238. 

151 Banakas 1980, p. 157-159. 
152 Banakas 1980, p. 158-159. 
153 Banakas 1980, p. 163 e.v. 
154 Gessner 1972. 
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worden de problemen geplaatst die zich alleen aan de hand van juridische criteria laten 
definiëren; aan het andere eind komen de conflicten te staan die alleen sociologisch gedefi
nieerd kunnen worden. De eis om het probleem op juiste wijze te formuleren is aan hand 
van dit schema eenvoudiger te vervullen. Zolang de rechtsvergelijker zich in de eerste helft 
van het continuüm beweegt 'kann er sich guten Gewissens auf das juristische Handwerkzeug 
verlassen und allein mit seiner Hilfe Problemlösungen erarbeiten'.155 Echter op de tweede 
helft van het continuüm 'werden rein juristische Forschungsansätze der sozialen Problematik 
nicht mehr gerecht'.156 Ook Zweigert & Kötz signaleren de noodzaak en de moeilijkheid 
de problemen in neutrale termen te omschrijven.157 Zij geven echter geen verdere aan
wijzing dan dat het voor de rechtsvergelijkers nuttig kan zijn bij de rechtssociologie te rade 
te gaan.158 

Dorbeck-Jung, die eveneens kiest voor een problem-solving approach, maar deze niet 
onverbrekelijk verbonden acht met de functionele methode (de bestudering van de law in 
action), geeft wel aanwijzingen omtrent de omschrijving van het te onderzoeken probleem. 
Haar uitgangspunt is een sociaal probleem. Van dit probleem dienen de algemene kenmer
ken op een rij gezet te worden. Deze algemene kenmerken kunnen eventueel (wanneer men 
kiest voor een functionele benadering) de functies betreffen die moeten worden vervuld ten 
behoeve van de oplossing van het probleem.159 Deze aanwijzingen lijken sterk op de uit
splitsing van het voorwerp in deelvragen zoals wordt voorgestaan door Kokkini.160 

Dat het een probleem kan zijn vast te stellen en te omschrijven wat de, functie van een 
bepaald rechtsinstituut is, wordt slechts door enkele auteurs, zoals Gessner, Banakas en Kok
kini, erkend.161 Zowel Gessner als Kokkini wijzen op het feit dat één rechtsinstituut meer 
dan één functie kan vervullen. Beiden stellen dat men bij aanvang van het onderzoek één 
functie dient te selecteren. Pas later komen de nevenfuncties aan bod. Het verschil tussen 
het voorstel van Kokkini en Gessner is echter dat, zoals we gezien hebben, Kokkini bij de 
aanpak van het onderzoek onder functie 'taak, doel' verstaat en Gessner daarentegen de 
'geschätzte Wirkung'.162 Laatstgenoemde auteur is van mening dat het doel van een norm 
geen acceptabel referentiepunt vormt. Volgens hem mag de 'ratio legis' niet langer als een 

155 Gessner 1972, p. 240. 
156 Gessner 1972, p, 240. 
157 Starck (1997, p. 1027) spreekt in dit verband over het gebruik van 'autonome Begriffe der Rechtsver

gleichung'. 
158 Zweigert & Kötz 1996, p. 11: 'Ebenso anerkannt ist, daß sich der Rechtsvergleicher bei der Beschreibung 

dieser Lebenssachverhalte oder Interessenkonflikte von seinen eigenen juristisch-dogmatischen Vor
verständnissen und seinem eigenen kulturellen Umfeld lösen und sich "neutraler" Begriffe bedienen muß 
(...). Die Rechtssociologie teilt diesen Ausgangspunkt, geht dabei aber mit einer Strenge vor, die dem 
Rechtsvergleicher zu denken geben muß und ihm oft unbequem ist. Nicht selten kann sie nämlich zeigen, 
daß Begriffe und Merkmale, die der Rechtsvergleicher als "neutral" und deshalb als für die Problemde
finition geeignet ansieht, in Wahrheit national oder kulturell gefärbt sind oder unausgesprochen die Existenz 
eines bestimmten sozialen Umfelds voraussetzen, wie es in Wahrheit nur hier, nicht auch im Vergleichsland 
gegeben ist'. 

159 Dorbeck-Jung 1996. 
160 Kokkini e.a. 1988, p. 146-149. 
161 Gessner 1972; Banakas 1980; Kokkini 1985; Kokkini e.a. 1988. Zie ook; Schmidt 1996, p. 17-18; Van 

Laer 1997, p. 54-55. 
162 Gessner 1972, p. 251. 

86 



DE BEPALING VAN DE TE VERGELIJKEN OBJECTEN 

absolute factor beschouwd worden omdat deze afhankelijk is van maatschappelijke consen
sus en achterliggende waarden.163 

7 Conclusie 

Een van de belangrijkste vragen waarmee de comparatist in het vooronderzoek geconfron
teerd wordt, is hoe hij de te vergelijken objecten dient op te sporen. In de rechtsvergelijken
de theorie wordt deze problematiek binnen verschillende kaders behandeld. Nadeel hiervan 
is mijns inziens dat soms het doel van de behandelde methode niet duidelijk naar voren 
komt. 

De twee meest voorkomende kaders zijn het object en de methode van vergelijking. 
Daarbinnen wordt vaak de vergelijkbaarheidseis als subkader gehanteerd. Met deze eis wordt 
bedoeld dat een vergelijking zinvol moet zijn. Volgens de meeste auteurs is een vergelijking 
zinvol indien de te vergelijken objecten tenminste één eigenschap delen (tertium comparatio-
nis). Niet elke gemeenschappelijke eigenschap komt echter in aanmerking. Wel in aanmer
king komen: de functie, de structuur en de gevolgen van een rechtsregel of rechtsinstituut. 

In de literatuur zijn methoden ontwikkeld om de objecten aan te wijzen die een soortge
lijke functie of structuur hebben. Een afzonderlijke methode om objecten op te sporen die 
soortgelijke gevolgen hebben, ontbreekt.164 De methode ter bepaling van objecten die een 
soortgelijke functie hebben ('de functionele methode') is het meest uitgewerkt en krijgt de 
meeste aandacht. Een methode om 'structureel' vergelijkbare objecten aan te wijzen wordt 
in de literatuur nauwelijks uitgewerkt. Meestal wordt zij gepresenteerd als de (te vermijden) 
tegenhanger van de functionele methode. 

De functionele methode kent twee varianten. De ene heeft als uitgangspunt de functie van 
een rechtsregel of rechtsinstituut en zoekt naar rechtsregels of rechtsinstituten die een 
soortgelijke functie vervullen. De ander gaat uit van een bepaald probleem en zoekt naar de 
oplossingen die het rechtsstelsel voor dit probleem biedt. Eerstgenoemde methode wordt 
aangeduid met termen als 'functionele methode' of 'functional-institutional approach'. 
Laatstgenoemde wordt door de auteurs ook 'functionele methode' genoemd. Men ziet echter 
ook vaak aanduidingen als 'probleem-aanpak' ('problem-solving approach') of, afhankelijk 
van het soort probleem dat als uitgangspunt moet dienen 'factual approach'. Het bezwaar 
tegen deze verschillende, elkaar soms overlappende, aanduidingen lijkt duidelijk. Eveneens 
bezwaarlijk is dat de auteurs niet eenduidig zijn met betrekking tot de wijze waarop zij het 
probleem definiëren dat als uitgangspunt moet dienen. Echter, aan het probleem wordt 
tenminste nog aandacht besteed; de betekenis van de 'functie' van het rechtsinstituut of 
rechtsregel blijft bij de meeste auteurs onderbelicht. 

Een 'structurele' methode in de zin van een methode die zich richt op objecten die een 
soortgelijke structuur hebben, wordt in de literatuur niet uitgewerkt. Uit de omschrijvingen 
van de methoden die zich hierop lijken te richten blijkt dat er veeleer sprake is van een ge-

163 Gessner 1972, p. 243 e.v. Later gebruikt hij bij de omschrijving van zijn methode wel de term 'doel' 
('Zweck'). Hij benadrukt echter dat dit doel niet een hypothetisch doel is maar veeleer 'eine reale Gestal
tung der sozialen Wirklichkeit' (p. 252). 

164 Wellicht, zoals gesteld, omdat 'gevolg' (effect) onder het begrip 'functie' gevat kan worden. 
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meenschappelijke naam (begrip) dan van een gemeenschappelijke structuur. Er wordt niet 
uitgelegd wat onder structuur dient te worden verstaan. De hier bedoelde methode neemt een 
rechtsregel of rechtsinstituut als uitgangspunt en zoekt naar rechtsregels of rechtsinstituten 
met een soortgelijke naam. Deze methode wordt aangeduid als 'conceptuele methode', 
'dogmatische methode' of 'comparaison institutionelle' ('institutionelle Vergleichung'). 

De vraag in welke situaties voor de ene dan wel voor de andere methode gekozen dient 
te worden, wordt in de literatuur niet systematisch behandeld. Een aantal auteurs beschouwt 
de functionele methode als de enig geschikte methode. In deze optiek is er van een keuze 
dus geen sprake. Een enkele auteur wijst het doel van het onderzoek aan als factor bij de 
bepaling van de keuze. Vaker wordt gewezen op de mate van verwantschap tussen de 
sociaal-politieke en/of economische achtergrond van de gekozen stelsels. De conceptuele 
methode wordt vaak slechts bruikbaar geacht in geval van vergelijking tussen nauw verwan
te rechtsstelsels. De functionele methode wordt daarentegen juist in het geval van vergelij
king tussen stelsels met een sterk afwijkende sociaal-politieke achtergrond geschikt geacht. 

Vooral vanuit rechtssociologische hoek wordt kritiek geuit op de weinige en gebrekkige 
aandacht die in de rechtsvergelijking aan de uitwerking en invulling van de omschreven 
methoden wordt besteed. De voorstellen die vanuit de rechtssociologische hoek naar voren 
worden gebracht, lijken echter nauwelijks ingang te vinden bij de rechtsvergelijkers. Dit 
blijkt uit het feit dat artikelen als die van Gessner en Banakas uit de jaren zeventig en 
tachtig slechts geleid hebben tot signalering van de problematiek en niet tot verandering in 
de beschrijvingen van de methoden. Dit hoeft overigens niet te verwonderen, aangezien 
rechtsvergelijkers doorgaans geen sociaal-wetenschappelijke achtergrond hebben. 
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PRAKTIJK: EEN ANALYSE VAN NEDERLANDSE EN DUITSE VERSLAGEN VAN 
RECHTSVERGELIJKEND ONDERZOEK 

De bestudering van de preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek berust, zoals 
ik in de Probleemstelling uiteengezet heb, op twee pijlers. De eerste, 'theoretische pijler' 
heeft zijn vorm gekregen in deel I. Dit tweede deel van het onderzoek is gericht op de 
toegepaste rechtsvergelijking en geeft de resultaten weer van analyses van rechtsvergelijken
de studies. De resultaten van deze analyses zullen de tweede, 'praktische pijler' inhoud 
geven. 





5 Verantwoording 

1 Inleiding 

Dit hoofdstuk bevat de verantwoording van de analyse die in dit deel wordt beschreven. 
Achtereenvolgens zal ik aandacht besteden aan het doel van de analyse (§ 2), de keuze van 
het onderzoeksmateriaal (§ 3) en de werkwijze (§ 4). Tot slot zal kort het plan van behande
ling worden besproken (§ 5). 

2 Doel van de analyse 

Het doel van de analyse van de toegepaste rechtsvergelijking is systematisch weer te geven 
hoe in de praktijk comparatisten de preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek 
invullen. Aan welke aspecten van het vooronderzoek besteden de comparatisten aandacht 
en aan welke niet? Hoe geven zij in concreto aan bepaalde aspecten inhoud? Op deze vragen 
zal in dit tweede deel een antwoord gegeven worden. 

Uiteindelijk zullen de resultaten van de analyse als 'toetssteen' dienen in Deel III van 
dit onderzoek. In dit laatste deel zullen de resultaten van de hier weergegeven analyse en 
de bevindingen van de studie van de theorie (Deel I) over en weer getoetst worden. Deze 
opzet is gebaseerd op de verwachting dat de resultaten van de praktijk-analyse inspiratie 
bieden voor de verdere ontwikkeling van de theorie. Zo zal ik onder meer onderzoeken of 
de praktijk gehoor geeft aan de eisen die de theorie stelt en, omgekeerd, of de praktijk 
wellicht methoden hanteert die goed functioneren maar in de theorie geen plaats hebben 
gevonden. 

Ik wil benadrukken dat het doel van de analyse niet is de verschillende geselecteerde 
rechtsvergelijkende studies onderling te vergelijken. Ik zal geen uitspraken doen over de 
vraag welke verantwoordingen 'beter' of 'slechter' zijn. Evenmin zal ik de twee onderzoeks
groepen (Nederlandse en Duitse studies) tegenover elkaar plaatsten. Hoewel ik wellicht af 
en toe op opvallende verschillen zal wijzen, is vergelijking geen doel van deze analyse. 

3 Keuze van het onderzoeksmateriaal 

Welke rechtsvergelijkende studies komen voor analyse in aanmerking? Omdat ik in deze 
analyse systematisch wil weergeven hoe in de praktijk comparatisten de preliminaire fase 
van het rechtsvergelijkend onderzoek invullen, rust er in principe geen beperking op de 
selectie van de te onderzoeken studies. Aangezien echter het aantal rechtsvergelijkende 
onderzoeken dat in de loop der tijd over de hele wereld is verricht ontelbaar groot is, is het 
praktisch niet mogelijk al deze studies te analyseren. Een selectie is dus noodzakelijk. Om 
toch een zo volledig mogelijk beeld van 'de praktijk' te kunnen geven, heb ik er in de eerste 
plaats naar gestreefd een zo breed mogelijke doorsnede van het rechtsvergelijkende onder
zoek op te nemen. In de tweede plaats heb ik willen vermijden dat de keuze door eigen 
voorkeuren of verwachtingen gestuurd zou worden. Ik heb dit streven vertaald in de volgen
de vijf selectiecriteria. 
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Het eerste criterium houdt verband met het onderwerp van het onderzoek: de rechtsverge
lijking. De te onderzoeken studies moeten rechtsvergelijkend van aard zijn. Om de invloed 
van persoonlijke voorkeuren te vermijden, wil ik eenvoudigweg die studies selecteren 
waaruit blijkt dat de auteur zelf zijn of haar onderzoek als 'rechtsvergelijkend' beschouwt. 

In de tweede plaats dient vermeden te worden dat de onderzoeken van één bepaald type 
auteurs afkomstig zijn. De studies moeten geschreven zijn door auteurs die zowel qua 
ervaring als juridische opleiding verschillende achtergronden hebben. Onder de auteurs 
zouden zich daarom idealiter zowel beginnende onderzoekers, hoogleraren als juristen uit 
de praktijk moeten bevinden. Bovendien dienen de rechtsstelsels waarbinnen de auteurs zijn 
opgeleid te verschillen. 

Een derde criterium betreft het tijdsbestek waarin de studies zijn gepubliceerd. Hoewel 
het onderzoek geen rechtshistorische component bevat, lijkt het mij nuttig indien de periode 
waarin de studies zijn gepubliceerd een ruim tijdsbestek beslaan, doorlopend tot het heden.' 
Zo kan misschien een bepaalde ontwikkeling zichtbaar worden. 

De laatste twee criteria zijn meer op de inhoud van de onderzoeken gericht: de aard van 
de doeleinden die met de rechtsvergelijking wordt nagestreefd alsmede het terrein waarop 
de onderzoeken betrekking hebben. De studies zouden verschillende doelen moeten nastre
ven en op uiteenlopende rechtsgebieden dienen te liggen. 

Op grond van de hierboven genoemde criteria heb ik in eerste instantie mijn onderzoeksma
teriaal gezocht binnen de publicatiereeksen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsver
gelijking (NVVR) en de Duitse Gesellschaft für Rechtsvergleichung (GfR). Deze beide 
verenigingen beschikken over een algemene publicatiereeks: respectievelijk Geschriften van 
de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking en Arbeiten zur Rechtsvergleichung2 

genaamd. Van studies die ofwel op instigatie van het bestuur van een vereniging voor 
rechtsvergelijking zijn geschreven (zoals in het geval van de NVVR), ofwel zijn aangeboden 
aan een dergelijke vereniging en zijn opgenomen in haar publicatiereeks (zoals in het geval 
van de GfR), kan verwacht worden dat de auteurs bewust 'rechtsvergelijkend onderzoek' 
verricht hebben. Het bestuur van de NVVR stelt per jaar twee onderwerpen vast. Voor elk 
van beide onderwerpen benadert het bestuur één of twee juristen met het verzoek op het 
terrein van het betreffende onderwerp een rechtsvergelijkend (of een op de theorie van de 
rechtsvergelijking betrekking hebbend) onderzoek te verrichten. Over de aldus uitgebrachte 
preadviezen wordt op de jaarvergadering van de NVVR gedebatteerd. Eventuele verslagen 
van deze debatten worden tevens in de Geschriften van de NVVR opgenomen. De GfR is 
niet bekend met het fenomeen 'preadvies'. Op de Tagung für Rechtsvergleichung worden 
door de verschillende Fachgruppen3, hun eigen4 bijeenkomsten ('wissenschaftliche Fach-

1 1998. 
2 De officiële titel van de Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung. Zie citaat behorend bij nt. 10. 
3 Bij de oprichting in 1950 bestond de Vereniging uit zeven vakgroepen: 1. Fachgruppe für Grundlagenfor

schung; 2. Fachgruppe für Zivilrechtsvergleichung; 3. Fachgruppe für Vergleichendes Öffentliches Recht; 4. 
Fachgruppe für Strafrechtsvergleichung; 5. Fachgruppe für Vergleichendes Handels- und Wirtschaftsrecht, 6. 
Fachgruppe für Vergleichende Rechtsgeschichte, orientalische Rechte und ethnologische Rechtsforschung; 7. 
Fachgruppe für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht. In 1962 is de ' Wissenschaftlichen Gesellschaft 
für Europarecht' opgenomen in de Gesellschaft für Rechtsvergleichung als vakgroep 8 onder de naam 'Fach
gruppe für Europarecht'. In 1979 besloot de ledenvergadering eenstemmig een 'Fachgruppe für vergleichendes 
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gruppensitzungen') georganiseerd. Op deze bijeenkomsten houden op verzoek van de vak
groep juristen uit verschillende landen een voordracht over de vraag hoe één bepaald onder
werp in hun rechtsstelsel geregeld is. De verslagen van de Fachgruppensitzungen worden 
op verschillende plaatsen gepubliceerd.5 De vakgroepen die regelmatig de gehouden voor
drachten en eventueel de verslagen van de discussie in de algemene reeks van de Vereniging 
publiceren, zijn: de Fachgruppe für Grundlagenforschung, de Fachgruppe für Zivilrechtsver
gleichung en de Fachgruppe für Handels- und Wirtschaftsrecht.6 De monografieën die in 
de reeks zijn opgenomen, zijn noch op verzoek van het Bestuur van de Vereniging, noch 
op verzoek van de Besturen van de Vakgroepen geschreven. Er is veeleer sprake van goed
keuring door een bepaalde vakgroep om een werk op het terrein van die vakgroep in de 
Arbeiten zur Rechtsvergleichung op te nemen. 

De keuze voor de publicatiereeksen van verenigingen voor rechtsvergelijking uit verschil
lende landen, heeft het voordeel, dat de uit die reeksen gekozen studies geschreven zijn door 
auteurs met een verschillende juridische opleiding. Op die grond had echter met evenveel 
reden een rechtsvergelijkende publicatiereeks uit willekeurig welk ander stelsel opgenomen 
kunnen worden. Waarom de keuze voor Nederlandse en Duitse studies? Afgezien van 
redenen van praktische en persoonlijke aard, zoals mijn kennis van deze talen en de aanwe
zigheid van het materiaal, ondersteunden ook een aantal hierna te bepreken kenmerken van 
juist deze publicatiereeksen mijn keuze. Een verdere overweging was dat in deze landen, 
voor zover ik dat kan overzien, meer artikelen en boeken verschenen zijn die op serieuze 
wijze aandacht besteden aan de methodologie van het vooronderzoek dan in bijvoorbeeld 
Frankrijk, Groot-Brittannië, de VS en andere Frans-, Engels- of Duitstalige landen. De 
gedachte hierachter is, dat er een correlatie zou bestaan tussen de aanwezigheid van theoreti
sche werken over een bepaald onderwerp en een grotere aandacht voor dit onderwerp in 
praktische werken. Het is natuurlijk de vraag of dit waar is. De analyse is uiteindelijk vooral 
door de voor het onderzoek beschikbare tijd beperkt tot studies afkomstig uit twee landen. 

Andere redenen die een keuze voor studies binnen de genoemde publicatiereeksen onder
steunen, zijn ten eerste dat zich onder de auteurs van deze studies zowel ervaren als minder 
ervaren rechtsvergelijkers bevinden afkomstig uit de wetenschap en de praktijk en ten 
tweede dat de behandelde onderwerpen op verschillende terreinen van het recht liggen. Voor 
zover ik kan overzien, is het grootste deel van de door de NVVR aangewezen preadviseurs 

Arbeits- und Sozialrecht' op te richten. Voor een interessante en ruim opgezette beschrijving van de geschiede
nis van de GfR verwijs ik naar E. Wadle, Einhundert Jahre Rechtsvergleichende Gesellschaften in Deutschland, 
Festgabe anläßlich der Tagung fiir Rechtsvergleichung, 23.-26. März 1994 in Berlin. Arbeiten zur Rechtsver
gleichung. Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung (no. 163), Baden-Baden: Nomos 1994. 
Soms organiseren twee vakgroepen samen een bijeenkomst ('Vereinigte Arbeitssitzung der Fachgruppen x und 
y')-
Bijvoorbeeld in de volgende tijdschriften en publicatiereeksen (in willekeurige volgorde): Zeitschrift für 
vergleichende Rechtswissenschaft, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Rabeis Zeitschrift für 
ausländisches und internationales Privatrecht, Auslandsteil der Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswis
senschaft (Mitteilungsblatt der Fachgruppe Strafrechtsvergleichung), Zeitschrift für ausländisches öffentliches 
Recht und Völkerrecht, Planung, Abhandlungen zum gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Europa
recht. In een enkel geval worden de referaten niet gepubliceerd. 
Eenmaal hebben ook de Fachgruppe für Strafrechtsvergleichung en de Fachgruppe für Europarecht de op hun 
bijeenkomsten gehouden referaten in deze reeks gepubliceerd. 
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afkomstig uit de universitaire wereld. De meesten daarvan zijn hoogleraren. Daarentegen 
bevinden zich onder de auteurs wier monografie verschenen is in de reeks van GfR — voor 
zover bekend — juist weinig hoogleraren en relatief veel juristen uit de praktijk.7 De meeste 
auteurs hebben vermoedelijk zo'n zeven8 jaar ervaring aan de universiteit en/of in de prak
tijk. 

De preadviezen voor de NVVR omvatten rechtsvergelijkende studies op zowel het terrein 
van het privaatrecht als van het publiekrecht. Al is het moeilijk bepaalde onderzoeksterrei
nen het stempel privaat- of publiekrecht te geven, toch kan globaal gezegd worden dat de 
privaatrechtelijke en publiekrechtelijke studies elkaar keurig in evenwicht houden. Dit laatste 
is niet het geval met de onderwerpen die in de Arbeiten zur Rechtsvergleichung behandeld 
worden. De meeste studies zijn hier gericht op het privaatrecht. Dit lijkt niet in overeenstem
ming te zijn met het algemene karakter van de GfR. Deze vereniging bestaat uit negen 
vakgroepen die de meest uiteenlopende terreinen van het recht vertegenwoordigen.9 Boven
dien sprak de algemene vergadering in 1957, toen besloten werd de publicatiereeks Arbeiten 
zur Rechtsvergleichung in het leven te roepen, expliciet over een algemene publicatiereeks 
voor individuele werken van alle vakgroepen die niet reeds in een andere thematisch gebon
den reeks verschijnen: 

'Einer Anregung aus der Mitte des Vorstands folgend, hat die Gesellschaft beschlossen, für verein
zelte, nicht bereits in thematisch fixierten Reihen erscheinende Veröffentlichungen aller Fachgrup
pen eine neue, allgemeine Schriftenreihe mit dem Titel "Arbeiten zur Rechtsvergleichung" (Verlag 
Alfred Metzner, Frankfurt am Main) herauszugeben. Die Reihe wird mit der Veröffentlichung der 
auf den Hamburger Fachgruppenversammlungen über die internationale Schiedsgerichbarkeit in 
Handelssachen und über die strafrechtliche Behandlung von jungen Rechtsbrechern gehaltenen 
Referate eingeleitet'.10 

Uiteindelijk bleken echter alleen de Fachgruppe für Grundlagenforschung, de Fachgruppe 
für Zivilrechtsvergleichung en de Fachgruppe für Handels- und Wirtschaftsrecht studies voor 
opname in de reeks voor te dragen. 

Een laatste reden om voor beide publicatiereeksen te kiezen, is dat de studies die zij 
omvatten met elkaar een dwarsdoorsnede van het rechtsvergelijkend onderzoek over een 
langere periode verschaffen: de eerste studie in de reeks Arbeiten zur Rechtsvergleichung 
verscheen in 1958, het eerste preadvies voor de NVVR in 1968. Dit maakt het misschien 
mogelijk bepaalde tendensen te signaleren in de wijze waarop rechtsvergelijkend onderzoek 
verricht wordt. 

Ik heb hierboven aangegeven waarom ik ervoor gekozen heb studies binnen het kader van 

7 In een groot aantal studies wordt de geboortedatum en de functie van de auteur aangegeven. 
8 Uit de biografische gegevens van de auteurs (voor zover opgenomen in de studies) heb ik opgemaakt dat de 

leeftijd van de auteurs schommelt tussen de 31 en 35 jaar (afgezien van een enkele uitschieter naar boven (40) 
of beneden (25). 

9 Zie supra nt. 3. 
10 Mitteilungen der Gesellschaft für Rechtsvergleichung 5 1957, p. 29-30. Opgenomen als PI. Nr. 0/57/5 onder 

de rubriek: 'Arbeitsergebnisse und Arbeitpläne der Gesellschaft für Rechtsvergleichung (Stand: 1. August 1957) 
Zentralvorhaben der Gesellschaft'. 
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de genoemde verenigingen voor rechtsvergelijking te selecteren. Niet alle studies die ver
schenen zijn in de Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking en 
de Arbeiten zur Rechtsvergleichung komen echter voor analyse in aanmerking. Hierna zal 
ik achtereenvolgens aangeven welke Geschriften en Arbeiten als onderzoeksmateriaal zijn 
opgenomen. 

Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking 
In de periode van 1968 tot 1998 zijn vierenvijftig Geschriften gepubliceerd. Deze Geschrif
ten bevatten naast praktische rechtsvergelijkende preadviezen (toegepaste rechtsvergelijking) 
ook theoretische preadviezen, redes en de verslagen van de debatten die op de jaarvergade
ring over een preadvies gehouden zijn. Tot het onderzoeksmateriaal behoren alleen de prak
tische rechtsvergelijkende preadviezen en (indien gepubliceerd) de bijbehorendende versla
gen van de betreffende debatten." Elk preadvies waarbij niet uit de titel of de inleiding 
bleek dat het geen praktische rechtsvergelijkende studie betrof, is in het onderzoek opgeno
men. Uiteindelijk bevatten de Geschriften negenendertig toegepaste rechtsvergelijkende 
preadviezen die voor analyse in aanmerking kwamen. Deze preadviezen (plus de eventuele 
verslagen van de debatten) zijn genummerd I t/m XXXIX Voor een overzicht van de in de 
analyse opgenomen studies verwijs ik naar bijlage 1. In het volgende hoofdstuk zullen de 
studies door middel van deze cijfers verkort worden aangehaald. 

Arbeiten zur Rechtsvergleichung 
De voorzitter van de GfR, Hans Dolle, stelt in het voorwoord van het eerste deel van de 
Arbeiten zur Rechtsvergleichung, dat in het kader van de reeks aan 'de rechtsvergelijking' 
een ruime betekenis toegekend zal worden en dat noch de aard van het onderzochte rechts
gebied noch de vorm waarin het onderzoek gegoten is een rol zal spelen bij de beslissing 
of een studie in de reeks gepubliceerd zal worden: 

'... als alle künftigen Veröffentlichungen das Gebiet der Rechtsvergleichung berühren, wobei wir 
"Rechtsvergleichung" in einem weiten Sinne verstehen wollen, der uns auch die reine Darstellung 
ausländischen Rechts, das Kollisionsrecht oder die Rechtsvereinheitlichung einzubeziehen erlaubt. 
Welcher juristischen Disziplin darüber hinaus das jeweilige Werk zuzuordnen ist, wird ebensowe
nig eine Rolle spielen wie die Art des wissenschaftlichen Beitrages (Monografie oder Vortrag, 
ausländische Materialen u.a.)'.12 

Doordat, zoals reeds aangegeven, in de praktijk alleen vanuit de Fachgruppe für Grundla
genforschung, de Fachgruppe für Zivilrechtsvergleichung en de Fachgruppe för Handels
und Wirtschaftsrecht studies voor opname in de reeks worden voordragen, is het accent sterk 

11 De verslagen van de besprekingen van de preadviezen zijn vaak in een ander Geschrift opgenomen dan het pre
advies zelf. Het verslag van het debat van het preadvies van A.K. Koekkoek, Administrative Law and the 
Constitution in Ireland and the Netherlands, 1987, is zelfs in een andere reeks gepubliceerd: de Vakgroepreeks 
van de Vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde (KUB), Zwolle 1989. Van de debatten over de 
preadviezen IV, V, XIX t/m XXVI, XXVIII en XXIX zijn geen verslagen gepubliceerd. De Romeinse cijfers 
verwijzen naar de in het onderzoek opgenomen preadviezen (zie bijlage 1). 

12 Hans Dölle, 'Vorwort', in: Frédéric Eisemann u.a., Internationale Schiedsgerichtbarkeit in Handelssachen, 
Arbeiten zur Rechtsvergleichung, no. 1, Frankfurt/M., Berlin 1958, p. 1. 
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op de privaatrechtelijke rechtsvergelijking komen te liggen. Wel is inderdaad de rechtsverge
lijking in ruime zin opgevat en zijn er verschillende typen van onderzoek in de reeks opge
nomen. Opmerkelijk is dat in de laatste vijftien jaar naast de verslagen van de Fachgruppen
sitzungen op de Tagungen für Rechtsvergleichung, voornamelijk Dissertationen en Habilita
tionsschriften zijn opgenomen. Ik kom hier aan het slot van deze paragraaf op terug. 

In de periode 1958 - 1998 zijn in de reeks Arbeiten zur Rechtsv ergeleichung 183 delen 
verschenen. Hiervan waren er 177 in Nederlandse bibliotheken aanwezig. Onder deze 177 
publicaties bevinden zich honderdvijftien monografieën en tweeënzestig verslagen van 
bijeenkomsten van de vakgroepen, bilaterale colloquia13 e.d. Deze verslagen komen niet 
voor analyse in aanmerking omdat zij bestaan uit door verschillende auteurs geschreven 
Länderberichte en er geen vergelijking plaatsvindt.14 De monografieën kan men onder
scheiden in tachtig rechtsvergelijkende onderzoeken,15 tweeëntwintig onderzoeken waarin 
Auslandsrechtskunde wordt bedreven16 en dertien andere niet op de toegepaste rechts
vergelijking gerichte werken,17 zoals onderzoeken van theoretische aard. Voor de analyse 
kwamen alleen de toegepaste rechtsvergelijkende onderzoeken in aanmerking. Bij zes18 van 
deze onderzoeken bleek dat het vergelijkende karakter van de studie minimaal was. Deze 
onderzoeken zijn daarom niet in de analyse betrokken.19 Verder heb ik buiten beschouwing 
gelaten de tweeënveertig monografieën20 die als Dissertation of Habilitationsschrift gediend 
hebben. Ik heb deze specifieke categorie studies niet in het onderzoek opgenomen om te 
vermijden dat binnen het onderzoeksmateriaal een te zwaar accent zou komen te liggen op 
studies geschreven door auteurs met één soort ervaring en achtergrond. Deze beslissing heeft 
wel het nadeel met zich meegebracht dat — aangezien zoals gezegd vooral in de laatste 
vijftien jaar Dissertationen en Habilitationsschriften opgenomen zijn — de laatste geselecteer
de studie in 1983 gepubliceerd is. 

Uiteindelijk kwamen vierendertig Arbeiten voor analyse in aanmerking,>Ik heb deze 
studies genummerd 1 t/m 34. Voor een overzicht van de in de analyse opgenomen studies 
verwijs ik naar bijlage 2. In hoofdstuk 7 zullen de studies door middel van deze cursief 
weergegeven cijfers verkort worden aangehaald. 

13 In het kader van de GfR zijn Duits-Franse, Duits-Joegoslavische, en Duits-Zweedse colloquia georganiseerd. 
14 Af en toe is er bij deze verslagen een samenvattend 'Generalbericht' opgenomen. Hoewel hierin weliswaar 

(impliciete) vergelijkingen plaatsvinden, kan toch niet van een rechtsvergelijkend onderzoek gesproken worden. 
15 4, 7, 9, 10. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 27, 32, 33, 35, 37, 38, 42, 43, 49, 53, 54, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 

71, 72, 76, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 94, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 106, 107, 110, 115, 117, 118, 124, 125, 
127. 131, 133, 135, 143, 145, 147, 148, 151, 152, 157, 159, 161, 162, 164, 165, 166, 168, 171, 173, 174, 175, 
178, 179, 180. 

16 3, 6. 13, 18, 19, 21, 34, 40, 44, 47, 48, 70. 96, 98, 108, 122, 126, 128, 142, 146, 172, 176. 
17 25, 26, 31, 45, 52, 56, 74, 75, 81. 91, 139, 163, 170, 173, 174, 175, 178, 179, 180. 
18 15, 53, 76, 83, 127, 166. 
19 Ik ben op grond van de inhoudsopgave, inleiding en conclusie van deze studies tot de conclusie gekomen dat 

een analyse niet vruchtbaar zou zijn. Ik heb tot deze toetsing besloten nadat ik de analyse van de Nederlandse 
rechtsvergelijkende onderzoeken verricht had en gebleken was dat — wegens zijn geringe rechtsvergelijkende 
karakter — de selectie van studie XXXII geen juiste beslissing was geweest. 

20 6,7,9, 10.26,35,43,48,74,91,94,95,99, 103, 110, 115, 122, 125, 128. 131, 133, 139, 142, 143, 145, 146, 
148, 151, 152, 157, 159, 161, 162, 165, 168, 171, 173, 174, 175, 178, 179, 180. 
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4 Werkwijze 

De analyses van de rechtsvergelijkende studies zijn gemaakt aan de hand van een analyse
model. Dit analysemodel bestaat uit een reeks vragen gericht op een viertal onderwerps
categorieën. De keuze voor deze categorieën is gebaseerd op de omschrijving van de voor
bereidende fase van het rechtsvergelijkend onderzoek zoals dat naar voren kwam uit de 
oriënterende literatuurstudie die beschreven is in de Probleemstelling.21 De opbouw en de 
vormgeving van de vragen zijn gebaseerd op een voorstudie van enkele rechtsvergelijkende 
studies. In § 4.2 zal hier nader op worden ingegaan. 

De reden voor het gebruik van een analysemodel was in de eerste plaats praktisch ge
mak: een vaste reeks vragen moest een systematische en objectieve analyse vereenvoudigen. 
Bovendien zou door een reeks van studies aan dezelfde vragen te onderwerpen, de kans 
worden vergroot dat bepaalde tendensen en individuele afwijkingen worden waargenomen. 
Door een sjablone te plaatsen over de afzonderlijke studies zouden waarschijnlijk bepaalde 
patronen eenvoudiger zichtbaar worden en afwijkingen sneller in het oog springen. 

Het woord 'model' roept wellicht de gedachte op dat een onderzoeksverslag 'goed' is 
wanneer het netjes past binnen de lijnen van de vragenreeks. Dit was echter niet de bedoe
ling. Afwijkingen zijn niet als 'fout' verworpen, maar integendeel aan een nadere bestu
dering onderworpen om te zien of hier sprake is van een patroon dat, hoewel onbekend in 
de theorie, een aanvulling zou kunnen betekenen op het methoden-arsenaal van de rechts
vergelijking. 

4.1 De inhoud van het analysemodel 

De vier hoofdvragen van de preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek die uit 
de oriënterende literatuurstudie naar voren zijn gekomen, vormen de vier categorieën waarin 
de vragenreeks van het analysemodel is onderverdeeld. Vragen met betrekking tot het doel 
en het onderwerp van het onderzoek zijn respectievelijk als eerste en tweede onderwerps
categorie in het analysemodel opgenomen. De derde categorie betreft de keuze van rechts
stelsels. Op basis van de literatuurstudie zijn in dit gedeelte vragen opgenomen naar de rol 
die de indeling van rechtsstelsels in rechtsfamilies, het onderwerp en het doel van het 
onderzoek, en andere factoren bij de keuze van de stelsels hebben gespeeld. De vierde en 
laatste onderwerps-categorie in het analysemodel bestaat uit vragen met betrekking tot de 
methoden ter bepaling van de te vergelijken objecten. 

4.2 De opbouw van het analysemodel 

De opbouw van het model is als volgt. Het model bestaat uit twee delen: 'Algemene gege
vens' en 'Analyse tekst'. Het onderdeel 'Algemene gegevens' richt zich op algemene infor
matie betreffende het te analyseren onderzoek. De informatie dient om het onderzoek later 
te kunnen identificeren en wellicht om conclusies te kunnen trekken omtrent de periode 
waarin het geschreven is en de context van het onderzoek. Er worden in dit deel vijf los van 

21 Zie Probleemstelling § 2: 'De preliminaire fase'. 
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elkaar staande vragen gesteld. Er wordt gevraagd naar de naam van de auteur, de titel van 
het onderzoek, het jaar van publicatie, de reeks waarvan het onderzoek deel uitmaakt, en 
tenslotte (indien van toepassing) de bibliografische gegevens van het verslag van het debat. 

Het tweede deel, 'Analyse tekst', is onderverdeeld in drie blokken: 'Inleiding/Verantwoor
ding', 'Uiteenzetting/Conclusie' en 'Debat'. Deze drie blokken bevatten vrijwel identieke 
vragenreeksen. Het idee achter deze onderverdeling is, dat zo eenvoudig discrepanties 
zichtbaar worden tussen hetgeen de auteur in de inleiding zegt te zullen doen en hetgeen hij 
of zij werkelijk in het onderzoek doet. Bovendien kan blijken dat, hoewel de auteur er in 
de inleiding geen aandacht aan besteedt, hij of zij zich wel degelijk bewust is van bijvoor
beeld het doel waarop het onderzoek gericht is maar dit pas in de conclusie uit de doeken 
doet. Het derde blok 'Debat' is toegevoegd met het oog op de bestudering van de reeks pre
adviezen voor de Nederlandse Vereniging van Rechtsvergelijking. In deze reeks worden 
namelijk ook de verslagen gepubliceerd van het debat dat gehouden is tijdens de vergadering 
waarin het preadvies gepresenteerd wordt. Zo kunnen meningen van de preadviseur en/of 
interveniënten met betrekking tot de gehanteerde methode, geselecteerde rechtsstelsels etc. 
naar voren komen. 

De vragen in het eerste blok zijn in vier onderwerps-categorieën ondergebracht. Deze 
categorieën zijn: 'A Doel'; 'B Onderwerp'; 'C Selectie rechtsstelsels'; 'D Methode'. In het 
tweede en derde blok is hieraan een vijfde categorie ('E Oordeel auteur over resultaat') 
toegevoegd waarin vragen zijn opgenomen die het oordeel van de auteur over de resultaten 
van het onderzoek betreffen. 

In de eerste onderwerps-categorie 'Doel' wordt gevraagd of, en zo ja, in welke bewoordin
gen, de auteur spreekt over het doel van zijn onderzoek. Ingeval de auteur zich daarover niet 
expliciet uitlaat, wordt gevraagd of hij of zij wellicht impliciet aangeeft wat het doel is en, 
zo ja, om welk doel het gaat en waaruit dat blijkt. Deze opzet, waarin een onderscheid 
wordt gemaakt tussen hetgeen de auteur expliciet en impliciet zegt, lijkt misschien omslach
tig maar heeft een duidelijk voordeel. Op het moment dat op basis van de gegevens van de 
ingevulde analysemodellen conclusies getrokken zullen worden, zal er bij het gewicht dat 
aan de verschillende gegevens wordt toegekend, rekening moeten worden gehouden met de 
vraag of de gegevens de woorden van de auteur betreffen of een interpretatie van de lezer. 
De gekozen opzet heeft dan als voordeel, dat direct en indirect verkregen gegevens eenvou
dig uit elkaar gehouden kunnen worden. 

In de tweede categorie 'Onderwerp' komen vier aspecten aan de orde: de omschrijving van 
het onderwerp, de grenzen van het onderwerp, het uitgangspunt van het onderzoek en de 
probleemstelling van het onderzoek. In de praktijk zullen deze aspecten waarschijnlijk moei
lijk van elkaar te onderscheiden zijn. 

Behalve bij de vraag hoe de auteur zijn onderwerp omschrijft, is bij de overige drie 
vragen gekozen voor de hierboven genoemde opzet van onderscheid tussen de directe 
bewoordingen van de auteur en de interpretatie van de lezer. Het lijkt immers praktisch 
onmogelijk dat de auteur zijn onderwerp niet op een of andere wijze expliciet zal aanduiden. 
Aan de vragen over het uitgangspunt en de probleemstelling is een vraag toegevoegd voor 
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het geval de auteur noch expliciet noch impliciet over deze aspecten spreekt. Deze extra 
vraag luidt of wellicht uit de gehele tekst kan worden herleid wat het uitgangspunt of de 
probleemstelling van het onderzoek is. 

Onder 'uitgangspunt van het onderzoek' wordt hier niet verstaan de grondslag of de 
reden van het onderzoek, maar vrij letterlijk het punt waar de rechtsvergelijker zijn onder
zoek aanvangt. Kokkini spreekt hier van 'de aanpak' van het onderzoek. Voorbeelden van 
uitgangspunten zijn een bepaalde rechtsregel, een bepaald rechtsinstituut of een bepaald 
(sociaal) probleem.22 

Onder het kopje 'Selectie rechtsstelsels' wordt eerst gevraagd of de auteur expliciet aangeeft 
welke stelsels hij of zij heeft geselecteerd en, zo ja, welke dat in concreto zijn. Zo nee, dan 
zal altijd uit de tekst kunnen worden opgemaakt welke stelsels geselecteerd zijn. Tevens 
wordt gevraagd of de auteur expliciet of impliciet de stelsels noemt die niet zijn opgenomen. 
Vervolgens wordt ingegaan op de motivering van de auteur. De eerste vraag is algemeen 
van aard. Gevraagd wordt of de auteur überhaupt zijn of haar keuze motiveert en welk 
karakter deze motivering heeft. Draagt de auteur argumenten aan waarom hij of zij bepaalde 
stelsels niet in het onderzoek heeft opgenomen, dan wordt de motivering aangeduid als 
'negatief'. Omgekeerd wordt onder een positieve motivering verstaan het geheel van argu
menten waarmee aangegeven wordt waarom de keuze juist op die stelsels gevallen is. 

Om na te kunnen gaan welke redenen door auteurs zoal aangevoerd worden om hun 
selectie te onderbouwen, wordt gevraagd of de auteur in zijn motivering een beroep doet 
(ex- of impliciet) op een bepaalde onderverdeling van rechtsstelsels in rechtsfamilies, ten 
tweede en ten derde of de auteur een verband legt met het onderwerp respectievelijk het 
doel van zijn onderzoek. Om geen mogelijke redenen uit te sluiten wordt tenslotte gevraagd 
of er misschien nog andere redenen aangedragen zijn. Mogelijke andere redenen zijn de 
kennis van de taal en de beschikbaarheid van materiaal. 

De vierde onderwerps-categorie, aangeduid met 'Methode', bevat de vragen of de auteur 
expliciet of impliciet spreekt over de methode die hij of zij volgt ter bepaling van de te 
vergelijken objecten en, indien dit niet het geval is, of misschien uit een reconstructie van 
de gehele tekst kan worden herleid welke methode of methoden gehanteerd worden. Wan
neer uit de tekst moet worden opgemaakt hoe de onderzoeker zijn te vergelijken objecten 
geselecteerd heeft, wordt het uitgangspunt ofwel de aanpak van het onderzoek van belang 
en eventueel de wijze waarop de probleemstelling geformuleerd is. Ik zou willen benadruk
ken dat het hier alleen de methode ter bepaling van de te vergelijken objecten betreft. 

Dan de onderwerps-categorie, die op grond van zijn aard alleen is opgenomen in het tweede 
en derde blok. Het betreft hier het oordeel van de auteur over het resultaat van het onder
zoek in verband met achtereenvolgens het doel, het onderwerp, de geselecteerde stelsels en 
de methode. Ook hier wordt een onderscheid gemaakt tussen hetgeen de auteur expliciet 
naar voren brengt en hetgeen de lezer eventueel uit de tekst kan opmaken. 

22 Kokkini e.a. 1988, p. 128-129. 
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Hierboven is reeds aangegeven dat de drie blokken vrijwel identieke vragenreeksen bevatten. 
De enige punten waarop het tweede blok van het eerste afwijkt (afgezien van de extra 
categorie) is het ontbreken bij 'Selectie rechtsstelsels' van de vraag of uit de tekst valt op 
te maken welke stelsels geselecteerd zijn. 

Tussen het derde en het tweede blok zijn de volgende verschillen op te merken. De 
vragen met het oog op de analyse van de tekst van het debat richten zich zowel op de 
uitspraken van de auteur als op die van de interveniënten. Onder 'Selectie rechtsstelsels' zijn 
geen nader gespecificeerde vragen meer opgenomen. Verder wordt geen onderscheid meer 
gemaakt tussen hetgeen de auteur of interveniënt expliciet verwoordt, wat uit zijn woorden 
valt op te maken of wat uit de gehele tekst kan worden herleid. 

5 Plan van behandeling 

De resultaten van de analyses van de Nederlandse preadviezen en de Duitse studies zullen 
afzonderlijk worden weergegeven. Zoals gezegd, is deze opzet niet in eerste instantie geko
zen om vergelijkingen mogelijk te maken, maar om het verkregen materiaal overzichtelijker 
weer te geven. Dit zal mij er echter niet van weerhouden op mogelijk interessante verschil
len tussen beide onderzoeksgroepen te wijzen. 

De gedetailleerde resultaten van de analyse zullen per studie worden weergegeven in de 
bijlagen 4 en 5. De resultaten van het Nederlandse en het Duitse rechtsvergelijkende onder
zoek zal ik achtereenvolgens in hoofdstuk 6 en 7 beschrijven. Hierbij zullen per vraag uit 
het analysemodel, de resultaten van de gehele onderzoeksgroep behandeld worden. Op die 
manier zal ik trachten een samenhangend overzicht te geven van de praktijk van het rechts
vergelijkend onderzoek. 
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6 Resultaten van de analyse van Nederlandse 
verslagen van rechtsvergelijkend onderzoek 

1 Doel 

1.1 Spreekt de auteur over het doel van het onderzoek? 

In de meeste van de onderzochte preadviezen' geven de auteurs op een of andere wijze aan 
welk doel2 zij aan hun rechtsvergelijkend onderzoek verbonden hebben. Zo niet in de inlei
ding, dan doen zij het wel in de uiteenzetting of de conclusie van het onderzoek. Slechts in 
vier studies wordt in geen enkel onderdeel van het onderzoek naar het doel verwezen. In de 
hierna volgende analyse zijn uiteraard alleen die verwijzingen opgenomen waarin gesproken 
wordt van het doel van de rechtsvergelijking in het onderzoek. Er zijn, met andere woorden, 
alleen die uitspraken over het doel van het onderzoek opgenomen waarin de auteur zijn 
verwachtingen aangeeft met betrekking tot hetgeen de vergelijking van de in zijn onderzoek 
opgenomen stelsels zal opleveren. Doelen die aan ieder (vergelijkend) onderzoek inherent 
zijn, zijn niet opgenomen. Er valt hierbij te denken aan uitspraken die het vergelijken zelf 
of het verzamelen van materiaal als doel noemen.3 Voorbeelden van dergelijke omschrij
vingen van het onderzoeksdoel vindt men in de studies III en XXX: 

'Doel van deze studie is situaties op te sporen waarin administratiefrechtelijke organen bij de 
uitoefening van hun publiekrechtelijke bevoegdheden beperkt worden doordat zij in het verleden 
een bepaalde houding hebben aangenomen' (III, p. 102). 

'Doel van dit preadvies is daarom het — in kort bestek — in kaart brengen van de verschillen en 
overeenkomsten met betrekking tot het onderhavige vraagstuk in het (West)duitse, Franse en 
Engelse recht' (XXX, p. 4). 

Bijlage 1 bevat een lijst met de geselecteerde en geanalyseerde 'Geschriften van de Nederlandse Vereniging 
voor Rechtsvergelijking'. In dit hoofdstuk wordt naar deze studies verwezen door middel van de Romeinse 
cijfers waarmee zij in bijlage 1 worden aangeduid. Zie voor de motivering van de selectie van deze studies 
hoofdstuk 5. 
De door de auteurs of interveniënten gegeven omschrijvingen van het doel van de rechtsvergelijking in respec
tievelijk hun of door hen besproken onderzoek en hun oordelen over het uiteindelijke nut van de rechtsvergelij
king in ditzelfde onderzoek zijn per studie opgenomen in bijlage 4. Verkorte omschrijvingen hiervan vindt men 
in bijlage 6. 
Deze twee typen doelen lijken sterk overeen te komen met de door Grosheide en Van der Velde in hun pread
vies genoemde doelen van rechtsvergelijking. Zij stellen dat 'binnen de kring der comparatisten aan het begrip 
doel tweeërlei inhoud wordt gegeven' (XVIII, p. 8). Zij onderscheiden een doel in taakstellende en een doel 
in methodische zin. Het doel in taakstellende zin komt overeen met het doel als opgevat in dit onderzoek. Het 
doel van de vergelijking in methodische zin omschrijven de auteurs als: 'kennisvergaring, kennis van formele 
rechtsregels, kennis van het materiële rechtssysteem waarin deze rechtsregels zijn opgenomen, en kennis van 
de maatschappelijke betrekkingen die door dit rechtssysteem worden geregeld' (XVIII, p. 8). Deze omschrijving 
komt overeen met hetgeen ik juist niet als doel van de rechtsvergelijking zou willen opvatten. Het gaat hier 
mijns inziens om een doel met betrekking tot de wijze van uitvoering van de rechtsvergelijking. 
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De wijze waarop en de plaats waar het doel van het rechtsvergelijkend onderzoek belicht 
wordt, verschillen echter in de onderzochte preadviezen. De wijzen van omschrijven heb ik 
onderscheiden in impliciet en expliciet. De plaatsen in de tekst van de preadviezen waar 
deze omschrijvingen wel of niet te vinden zijn, heb ik onderverdeeld in inleiding en uiteen
zetting/conclusie. Indien mogelijk is tevens het verslag van het debat over het preadvies 
geraadpleegd. 

Van de vijfendertig studies waarin verwijzingen te vinden zijn, bevat ongeveer de helft 
(16)4 expliciete uitspraken over het doel van het rechtsvergelijkend onderzoek. Deze uitspra
ken vindt men in vier5 gevallen zowel in de inleiding als in de uiteenzetting. In de meeste 
studies (11)6 vindt men ze echter alleen in de inleiding. Slechts in één studie (II) is de 
expliciete verwijzing alleen in de uiteenzetting te vinden. 

In verreweg de meeste gevallen zijn deze expliciete verwijzingen naar het doel van het 
onderzoek ingebed in de tekst van de inleiding en/of de uiteenzetting. Slechts in vier geval
len worden aparte paragrafen aan de bespreking van het doel van de rechtsvergelijking be
steed. In IV wordt deze paragraaf alleen met een nummer aangeduid maar in de overige drie 
gevallen dragen de paragrafen duidelijke koppen zoals: 'Doel van rechtsvergelijking' en 
'Doel van preadvies' (XIV); 'Doelstelling van het onderzoek' en 'Doel van de rechtsver
gelijking' (XVIII); 'Doel en methode' (XXXIV). 

In zeven7 van de zestien studies waarin expliciete verwijzingen voorkomen, vindt men in 
hetzelfde of een ander gedeelte van de tekst tevens impliciete verwijzingen. Enkel impliciete 
verwijzingen treft men in negentien8 studies aan. 

Van de in totaal zevenentwintig impliciete verwijzingen, treft men er twaalf alleen in de 
inleiding aan9 en tien alleen in de uiteenzetting.10 De vijf" overige uitspraken zijn zowel 
in de inleiding als in de uiteenzetting te vinden. 

Van de zevenenentwintig studies waarvan het debat gepubliceerd is,12 wordt in negentien 
gevallen geen opmerking over het doel van het onderzoek gemaakt.'3 In acht14 gevallen 
wordt er dus wel over het doel gesproken. Dit gebeurt in alle acht gevallen expliciet door 
de interveniënt,15 de preadviseur16 of door beiden17. 

4 II, IV, VI, VIII, IX, XII, XIV, XV, XVI, xvm, XIX, XXIV, xxv, XXX, XXXIV, XXXVIII. 
5 VI, XVIII, XIX, XXXIV. 
6 iv, vin, ix, xii, xiv, xv, xvi, xxiv, xxv, xxx, xxxvm. 
7 VIII, IX, XIV, XV, XVI, xxrv, xxv. 
8 I, V, VII, XI, XIII, XVII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXV, 

XXXVI, XXXVII. 
9 VIII, IX, XI, XVII, XX, XXII, XXVII, XXXI, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII. 
io i, vu, xiii, xiv, xv, xvi, xxrv, xxv, xxix, xxxm: 
11 V, XXI, XXIII, XXVI, xxvni. 
12 Zie hoofdstuk 5 § 3 nt. 11 voor een opsomming van de studies waarvan geen verslag van het debat gepubli

ceerd is. 
13 Niet in aanmerking genomen zijn de verwijzingen naar het doel die zijn gemaakt in relatie tot een oordeel over 

het nut van het onderzoek. Deze verwijzingen komen in § 1.3 aan de orde. 
14 i, ix, XIII, xvm, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXIX. 
15 XIII, XVIII. 
16 I, IX, XXXI, XXXIV, XXXIX. 
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Bij de hierboven met betrekking tot het debat genoemde getallen zal in het oog gehouden 
moeten worden dat deze enkel gebaseerd zijn op de debatten waarvan een verslag gepu
bliceerd is. Er zal dus slechts betrekkelijke waarde aan toegekend kunnen worden. 

Uit het voorafgaande is gebleken dat in bijna de helft van de onderzochte studies in ver
schillende delen uitspraken over het doel van het onderzoek worden gedaan. Een vraag die 
dan opkomt is in hoeverre de in één studie gegeven omschrijvingen van doeleinden consis
tent zijn. In dit kader heb ik onderzocht of de gepresenteerde doelen in de verschillende de
len van een studie identiek, (on)gelijksoortig of tegenstrijdig zijn. De studies waarin slechts 
in één van de delen (inleiding, uiteenzetting of debat) over het doel gesproken wordt, wor
den hier uiteraard niet besproken. Ik zal aandacht besteden aan de studies waarin ofwel in 
alle delen over het doel gesproken wordt (dit blijkt alleen het geval te zijn in de preadviezen 
XVIII en XXXIV) ofwel in de inleiding en uiteenzetting (in 13 studies18), of in de inlei
ding en het debat (in 2 studies19) of in de uiteenzetting en het debat (in 3 studies20) aan
dacht aan het doel besteed wordt. 

Hoewel het niet altijd eenvoudig is te bepalen of, en in welke mate de beschrijvingen van 
de doelen in de verschillende delen van de studie wel of niet met elkaar overeenkomen, kan 
vrij zeker gesteld worden dat — op één uitzondering na - tegenstrijdigheden niet voorkomen. 
De uitzondering betreft studie XIV waarin de auteur in de inleiding expliciet stelt niet de 
pretentie te hebben een rechtstreekse bijdrage aan het consumentenrecht te leveren. In de 
uiteenzetting doet de auteur echter wel enige concrete aanbevelingen voor het Nederlandse 
recht gebaseerd op door hem naar voren gebrachte rechtsvergelijkende gegevens.21 De 
ongelijksoortige (inclusief de tegenstrijdige) omschrijvingen en de gelijksoortige (inclusief 
de identieke) omschrijvingen zijn in gelijke mate aanwezig (ieder in 12 studies). Naast de 
reeds genoemde tegenstrijdige omschrijving, vindt men in elf studies omschrijvingen die in 
meer of mindere mate van elkaar afwijken.22 Hierbij moet gezegd worden dat het meestal 
om uiterst kleine verschillen gaat. Als voorbeeld geef ik de (impliciete) doelomschrijvingen 
van studie V in achtereenvolgens de inleiding en de uiteenzetting weer: 

'Niet alleen immers in het huidige wetgevende stadium, maar ook bij de toepassing van de tot 
stand gekomen wettelijke regeling, zal het van betekenis zijn na te gaan, hoe de nieuwe ven
nootschap elders is geregeld' (V, p. 10). 

'Het is dan ook de hoop van de schrijver van dit preadvies, dat zijn beschouwingen er toe mogen 
bijdragen dat onze thans zo haastige wetgever een ogenblik de pas markeert om zich te bezinnen 

17 XXXIII. 

is v, vi, xiv, xv, xvi, xix, xxi, xxra, xxiv, xxv, xxvi, xxvm, xxx. 
19 IX, XXXI. 
20 I, VIJL XXXIII. 
21 Of hier sprake is van tegenstrijdigheid of niet, hangt af van de interpretatie van de woorden 'concrete bijdrage'. 

Wanneer er uitgewerkte wetsvoorstellen mee bedoeld worden, is hier inderdaad geen sprake van tegen
strijdigheid. Wordt hier echter onder 'concrete bijdrage' verstaan het aanwijzen van zwakke punten in het Ne
derlandse recht die verbetering behoeven waarbij het buitenlandse recht als voorbeeld aangewezen wordt, dan 
- en mijns inziens is dat hier het geval — kan van een tegenstrijdigheid gesproken worden. 

22 i, v, ix, xvi, xxi, xxni, xxv , xxvm, xxxi , xxxiii, xxxrv. 
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op een regeling, die de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van het Nederlandse recht 
een eigen met die van verwante vormen in het buitenland overeenstemmende plaats geeft in ons 
rechtsstelsel' (V, p. 72). 

Verder treft men in zes studies23 vrijwel identieke beschrijvingen van de doelen aan en 
tevens in zes studies overeenkomstige beschrijvingen.24 Een voorbeeld van identieke om
schrijvingen van het onderzoeksdoel ziet men in de inleiding en uiteenzetting van preadvies 
VI: 

'In een slothoofdstuk wordt de balans opgemaakt, in het bijzonder ten einde te kunnen vaststellen 
of er voor ons land lering kan worden getrokken uit ervaringen elders' (VI, p. 12). 

'Veeleer is het zaak om te bezien of voor ons land lering kan worden getrokken uit het in dit 
preadvies aangedragen rechtsvergelijkende materiaal' (VI, p. 77). 

Een voorbeeld van een gelijksoortige omschrijving ziet men in de inleiding en uiteenzetting 
van preadvies XXVI: 

'In het slothoofdstuk zal naar aanleiding van de vergelijking gepoogd worden enkele voorstellen 
te doen tot verbetering van het Nederlandse stichtingenrecht' (XXVI, p. 104). 

'Een oordeel over de buitenlandse stelsels in hun geheel kan en wil ik niet geven. De vergelijking 
kan er wel toe leiden om het Nederlandse recht kritisch te bezien' (XXVI, p. 172). 

'Naar ik hoop, draagt dit preadvies ertoe bij om het belang van een goede regeling van deze 
materie te benadrukken. De aanpassingswetgeving in verband met de invoeringswetten Boeken 3, 
5, en 6 NBW zou een goede gelegenheid zijn om de wettelijke regeling op dit punt te verbeteren' 
(XXVI, p. 176). 

Sommige van de hierboven genoemde studies bevatten combinaties van verscheidene soorten 
omschrijvingen.25 De reden hiervoor is dat in een aantal studies in één gedeelte van de 
tekst niet één maar twee doelen worden aangewezen. 

1.2 Welke doelen worden genoemd? 

In deze paragraaf ga ik in op de inhoud van de door de auteurs26 genoemde doelen. In 
tabel A en B van bijlage 6 heb ik de omschrijvingen van de in de preadviezen aangegeven 
doelen verkort weergegeven. Tabel A geeft een overzicht van de doelen per onderdeel van 
elke studie; tabel B geeft een overzicht van alle genoemde doelen in alfabetische volgorde. 

23 I, VI, XV, XIX, XXIV, XXX. 
24 IX, XV, XVI, XVIII, XXVI, XXXIII. 
25 Dit verklaart waarom het totaal aantal studies dat gespecificeerde omschrijvingen bevat (24) groter is dan het 

aantal studies dat in verschillende delen van de tekst naar het doel van de rechtsvergelijking verwijst (20). 
26 Ik ga niet na of de genoemde doelen overeenkomen met mijn perceptie van het doel zoals ik die uit de behan

deling van het onderwerp in het preadvies heb begrepen. 
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Hier wil ik echter de inhoud van de doelen op meer systematische wijze weergeven. Nu zijn 
er verscheidene mogelijkheden om de verschillende doelen te systematiseren. Een voor de 
hand liggende mogelijkheid zou zijn de verschillende doelomschrijvingen in hun geheel 
onder bepaalde categorieën te brengen. De uitvoering hiervan stuit echter op een belangrijk 
bezwaar. De doelomschrijvingen hebben namelijk in de meeste gevallen een complexe 
opbouw bestaande uit een aanduiding van een activiteit (bijvoorbeeld 'verbetering'), van het 
object (bijvoorbeeld 'het aansprakelijkheidsrecht') en een aanduiding van de reikwijdte van 
activiteit en object (bijvoorbeeld 'de in het onderzoek betrokken stelsels'). De doelomschrij
vingen waar het hier om gaat, bevatten verschillende activiteiten, objecten en reikwijdten 
in verschillende combinaties. De categorieën waar deze doelomschrijvingen in hun geheel 
onder zouden moeten vallen, zouden gericht moeten zijn ofwel op één bepaald aspect ofwel 
op alle relevante aspecten. Een keuze van eerstgenoemde categorieën zou tot gevolg hebben 
dat de verschillen op het terrein van de andere onderdelen niet duidelijk naar voren zouden 
komen; een keuze van de laatstgenoemde categorieën zou echter betekenen dat er ongeveer 
evenveel categorieën als doelomschrijvingen onderscheiden zouden kunnen worden. Met 
beide opties zouden we het doel van de systematisering, het vergroten van het inzicht in de 
omschrijvingen van de nagestreefde doelen, voorbijschieten. 

Om dit bezwaar te vermijden heb ik ervoor gekozen niet de omschrijvingen in hun 
geheel te categoriseren, maar per onderdeel. Aldus heb ik getracht om een bepaald aspect 
van de verkorte doelomschrijving centraal stellen, de omschrijvingen van de doelen eraan 
te toetsen, en op grond daarvan verschillende groepen te onderscheiden. 

In de eerste plaats heb ik, op grond van de reikwijdte van het doel, onderscheid gemaakt 
tussen vier (hoofd)groepen: (1) doelen gericht op het eigen rechtsstelsel ('autocentrische' 
doelen); (2) doelen gericht op alle in het onderzoek betrokken stelsels ('pancentrische' doe
len); (3) 'onbegrensde' doelen (niet stelsel-gerichte doelen / doelen gericht op de 'pure' 
wetenschap); en tenslotte (4) doelen gericht op een supranationaal samenwerkingsverband 
waarvan de onderzochte stelsels deel uitmaken. Tabel 1 geeft de hierboven genoemde 
categorieën van doelen weer in volgorde van frequentie.27 Het valt op dat veruit het groot
ste gedeelte van de in de preadviezen aangeduide doelen autocentrisch zijn. 

27 Het getal dat de frequentie van een aspect van een doelomschrijving weergeeft, duidt het aantal studies aan 

waarin dat aspect naar voren wordt gebracht. Het gaat hier dus niet om de reële frequentie van het aspect. Dat 

zou namelijk betekenen dat wanneer in één studie doel-aspect x tweemaal in de inleiding en éénmaal in de uit

eenzetting omschreven wordt, eenzelfde frequentie-getal in de tabel verschijnt als wanneer in drie studies doel-

aspect y alleen in de inleiding genoemd wordt. Hier is de voorkeur gegeven aan de weergave van het aantal 

studies dat het aspect van het doel in kwestie noemt, omdat deze informatie het interessantst lijkt. De weergave 

van de reële frequentie zou mijns inziens in dit kader geen belangrijke informatie toevoegen. 
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Tabel 1: Reikwijdte 

1. autocentrisch 
2. pancentrisch 
3. onbegrensd 
4. gericht op supranationaal samenwerkingsverband 

Het tweede aspect dat ik uit de omschrijvingen gelicht heb, betreft de belangrijkste activiteit 
waarop het doel gericht was. De activiteit die het meest genoemd wordt is de verbetering 
van het recht. De activiteit lering trekken voor het recht, die inhoudelijk sterk op verbetering 
van het recht lijkt, komt op de tweede plaats. Op geringe afstand volgt daarna de verbetering 
van inzicht. Niet vaak, maar toch een paar maal, worden activiteiten naar voren gebracht als 
het leveren van een bijdrage aan een discussie, het oplossen van een (rechts)probleem, 
evalueren (toetsen) en het bezinnen op bijvoorbeeld de juistheid van een wetsontwerp. 
Activiteiten die slechts in één studie worden genoemd, zijn hulp bij harmonisatie, kennisver
meerdering, illustreren en de uitwerking van een vergelijkingskader ('maat van vergelij
king')- Tabel 2 geeft de omschrijvingen van de activiteiten weer in volgorde van frequentie. 

28 I, II, IV, V, VI, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVI, 
XXVIII, XXIX, XXXIII, XXXIV, XXXV. 

29 VII, XXVII, XXXI, XXXVII, XXXVIII. 
30 IX. 
31 XXXIV, XXXVI. 
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Tabel 2: Activiteit 

1. verbetering recht 1332 

2. lering trekken 1033 

3. verbetering inzicht g34 

4. bijdrage discussie 435 

5. oplossen 4 3 6 

6. evaluatie 337 

7. bezinnen 2 3 8 

8. hulp bij harmonisatie l39 

9. kennisvermeerdering l40 

10. illustreren l41 

11. uitwerking 'maat van vergelijking' j42 

Plaatst men deze activiteiten op een hoger abstractieniveau dan zou men hen kunnen terug
brengen tot de begrippen 'vorming' en 'reflectie'. Ik zal hier in hoofdstuk 7 nader op 
ingaan.43 

Het object waarop het doel gericht was, vormt het derde en laatste aspect van de omschrij
vingen van de doelen. In verreweg de meeste gevallen is het object waarop het doel gericht 
is 'het recht' in het algemeen. Op vrij grote afstand komen dan het (rechts)probleem of 
(rechts)vraagstuk en het wetsvoorstel of wetsontwerp (ook wel omschreven als wordend 
recht). Deze twee worden op de voet gevolgd door het in concreto of abstracto aangeduide 
onderwerp van het onderzoek. Objecten die in respectievelijk drie en twee studies naar voren 
worden gebracht zijn de rechtsregel (of regeling) en de wet (of de wetgever). Als laatste 
noem ik de doctrine, de rechtspraktijk, de (juridische) kennis in het algemeen, en de 'maat 
van vergelijking'; objecten die ieder slechts in één studie het object van het doel vormen. 
Tabel 3 geeft deze objecten weer in volgorde van frequentie. 

32 i, iv, vn, XI, VIII, XIV, XXI, XXII, XXIII, XXVI, XXIX, XXXIII, x x x v . 
33 VI, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXIII, XXV, XXXI, XXXVII. 
34 ii, iv, vin, xv i , xxv i i , x x v i n , x x x v , x x x v m . 
35 xii, xv i , xvii i , x x x r v . 
36 v, xin, XXV, XXVIII. 
37 XIII, XV, XXVI. 
38 V, XIX. 
39 IX. 
40 XXXIV. 
41 XXXVIII 
42 XXXVI. 
43 Zie hoofdstuk 7 § 1.2. 
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Tabel 3: Object 

1. recht algemeen 2 1 4 4 

2. (rechts)probleem/vraagstuk 645 

3. wetsvoorstelZ-ontwerp, wordend recht 5 4 6 

4. 'onderwerp' 447 

5. rechtsregel/regeling 3 4 8 

6. wet(gever) 2 4 9 

7. doctrine/rechtsdenken 2 5 0 

8. rechtspraktijk l51 

9. kennis l52 

10. maat van vergelijking p 

1.3 Wat is het oordeel over het nut van het onderzoek in relatie tot het doel? 

Oordelen over het nut van het onderzoek komen zowel van de kant van de auteurs als van 
de interveniënten. In tweeëndertig studies wordt door preadviseur en/of interveniënt een uit
spraak gedaan over het uiteindelijke resultaat van het onderzoek in verband met het doel 
waarop het gericht was. 

Een oordeel van de auteur over het nut van het onderzoek ben ik in zevenentwintig54 

studies tegengekomen. In twintig55 van deze studies heeft men een of meer expliciete oor
delen uitgesproken, in één studie een expliciet en een impliciet oordeel (XI) en in zeven56 

studies een of meer impliciete oordelen. In het grootste gedeelte (17) van deze studies vindt 
men deze uitspraken alleen in het preadvies zelf, in vijf studies zowel in het preadvies als 
in het debat over het preadvies57 en in vijf58 studies alleen in het debat. De oordelen die 
de auteur in het debat uitspreekt zijn, zoals te verwachten, in de meeste gevallen een reactie 

44 I, II, VI, VII, IX, XI, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXI, 
XXXIII, XXXV. 

45 iv, vin, xvi, xxi, xxvm, XXXVII. 
46 XIII, XV, XXV, XXVI, XXXIV. 
47 XII, XVI, XVIII, XXV. 
48 V, XVIII, xxxvm. 
49 IV, XVIII. 
50 VIII, XXI. 
51 XVIII. 
52 xxxrv. 
53 XXXVI . 

54 I, II, III, IV, VII, vin, X, XI, XII, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXVI, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, xxxvm. 

55 I, II, VII, VIII, X, XII, XVI, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, 
xxxvm, xxxix. 

56 III, IV, XVII, XXVI, xxix, xxxm, xxxv. 
57 ii, vu, xn, xxxm, xxxv. 
58 xvm, xxxi, xxxii, xxxvn, xxxvm. 
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op een vraag of oordeel van een interveniënt. Slechts in twee (II, XXXIII) van de zeven 
hierboven genoemde studies was dit niet het geval. 

Van de kant van de interveniënten zijn in veertien59 studies uitspraken met betrekking 
tot het nut van het onderzoek gedaan. Het grootste deel van deze studies bevat expliciete 
oordelen. Slechts drie studies (XVIII, XXXI, XXXV) bevatten impliciete oordelen. Aange
zien het hier om uitspraken gaat die in het debat gedaan zijn, moet bij deze cijfers in het 
oog gehouden worden dat van een groot aantal debatten geen verslagen gepubliceerd zijn. 

Bij de bespreking van de inhoud van de oordelen maak ik geen onderscheid tussen de uit
spraken van de auteurs en de interveniënten. Bij de bestudering van de inhoud van de 
oordelen is voornamelijk aandacht besteed aan de aard van de uitspraak (positief, gematigd 
positief en negatief) en de activiteit waarop de oordelen gericht zijn. De meeste positieve 
oordelen hebben betrekking op de verbetering van het inzicht in het recht of meer in het 
bijzonder in een bepaald probleem. Andere activiteiten waarop de oordelen vrij vaak betrek
king hebben, zijn de verbetering van het recht, het lering trekken voor het eigen of ander 
recht, de evaluatie van het recht of een verandering van inzicht of opvatting met betrekking 
tot een bepaalde (rechts)kwestie. Er wordt dan bijvoorbeeld gewezen op de positieve bijdra
ge van de studie aan de kwaliteit van het recht of op het belang van de studie in verband 
met de toetsing van een wetsontwerp aan buitenlandse oplossingen. Of er wordt gesteld dat 
de studie heeft geleid tot een beter inzicht in het eigen recht of de behandelde problematiek. 
Minder vaak - maar meer dan eens — heeft het positieve oordeel betrekking op een geboden 
oplossing voor een bepaald rechtsprobleem, een geboden overzicht van een rechtsgebied en 
het signaleren van ontwikkelingen. De auteur of de interveniënt geeft dan bijvoorbeeld aan 
dat het rechtsvergelijkende onderzoek nuttig is geweest omdat het heeft geleid tot een op
lossing van het probleem of een verandering van opvatting. De activiteiten die slechts in het 
oordeel over één bepaalde studie (althans in positieve zin) genoemd worden, zijn het vormen 
van een basis voor discussie, het verschaffen van een nieuwe benadering, de aanzet geven 
tot bezinning, het bieden van inspiratie, het verschaffen van een mogelijkheid tot recht
vaardigen en het verschaffen van nuttige informatie ten behoeve van harmonisatie. 

Drie van de genoemde activiteiten (het verbeteren van het recht, het toetsen en het 
signaleren van ontwikkelingen) worden ook in de gematigd positieve oordelen genoemd. De 
rechtsvergelijking heeft dan naar het oordeel van de auteur of de interveniënt weliswaar iets 
opgeleverd, maar niet op alle punten of slechts in beperkte mate. Een dergelijk oordeel luidt 
bijvoorbeeld dat de rechtsvergelijking steun biedt voor de verbetering van het eigen recht, 
maar dat voor sommige onderdelen de tijd nog niet rijp is. Elk van deze drie gematigd 
positieve oordelen komt slechts in één studie voor. 

Een aparte plaats wordt in dit kader ingenomen door studie XXXVI. In die studie is het 
doel van het rechtsvergelijkend onderzoek de creatie van een vergelijkingskader. In zijn 
oordeel is de auteur gematigd positief over de uiteindelijke mogelijkheid van vergelijken. 
Hij stelt dat de gemaakte 'schetsen' weliswaar voldoende houvast bieden, maar nog voor 
verfijning vatbaar zijn. 

59 i, vu, ix, x, xi, xii, xiii, xrv, xvm, XXXI, XXXII, xxxv, XXXVII, xxxix. 
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De negatieve uitspraken over het nut van de studie houden verband met de volgende vier 
activiteiten: lering trekken, toetsen, oplossen en rechtvaardigen. Oordelen waarin verwezen 
wordt naar toetsen of evalueren komen meerdere malen voor, de overige genoemde activitei
ten worden elk slechts in één of twee studies genoemd. De negatieve oordelen over het nut 
van de rechtsvergelijking die betrekking hebben op de toetsing of evaluatie, houden in dat 
er geen of moeilijk conclusies getrokken kunnen worden, of dat er getwijfeld wordt aan de 
invloed die de rechtsvergelijking op de evaluatie heeft uitgeoefend. Als voorbeeld van een 
negatief oordeel met betrekking tot een van de andere genoemde activiteiten, noem ik studie 
XVIII waarin de auteurs opmerken dat de rechtsvergelijking geen eclatante resultaten heeft 
opgeleverd terwijl het doel was lering te trekken voor het eigen recht. 

In tabel 4 heb ik de activiteiten waarop de oordelen gericht zijn in volgorde van frequen
tie onder elkaar gezet. Daarbij heb ik onderscheid gemaakt tussen activiteiten die deel uitma
ken van positieve, gematigd positieve en negatieve oordelen. 

Indien in de volgende tabellen een onderscheid wordt gemaakt tussen 'negatief en 'positief', 
zullen de inhoudelijk met elkaar corresponderende negatieve en positieve oordelen of argu
menten met eenzelfde cijfer in het linkergedeelte van de tabel aangeduid worden. 
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Tabel 4: Activiteit waarop het oordeel gericht is 

positief 
1. verbeteren inzicht 6 6 0 

2. verbeteren recht 5 6 , 

3. lering trekken 562 

4. oplossen 4 6 3 

5. toetsen 4 6 4 

6. veranderen inzicht 3 6 5 

7. overzicht Q 6 6 

8. signaleren 2 6 7 

9. basis discussie 168 

10. nieuwe benadering i 6 9 

11. bezinning , 7 0 

12. inspiratie l71 

13. rechtvaardigen r2 
14. harmonisatie ï73 

gematigd positief 
2. verbeteren recht , 7 4 

4. toetsen l75 

8. signaleren l76 

15. vergelijken l77 

negatief 
3. lering trekken 378 

4. toetsen 479 

5. oplossen 280 

13. rechtvaardigen l8 ' 

60 II, III, XVI, XXXI, XXXVII, XXXIX. 
61 I, VII, XXVI, XXIX, XXIII. 

62 XVII, XX, XXXII (de lering houdt in dit geval in: beter niet overnemen), XXXIII, XXXVIII. 
63 I, VII, XXVI, XXXI. 
64 XI, XIII, XXXV, XXXVII. 
65 IV, VII, XII. 
66 IX, X, XIV. 
67 XXIV, XXX. 
68 XVI. 
69 XXI. 
70 XXXIII. 
71 XXXIII. 
72 I. 
73 XXXII. 
74 XII. 
75 XII. 
76 X. 
77 XXXVI. 
78 XVIII, XXXV, XXXVII. 
79 VII, XII, XXXI, XXXIV. 
80 VII, XXXVIII. 
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2 Onderwerp 

De onderwerpen82 die in de preadviezen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsverge
lijking behandeld worden, liggen op verschillende terreinen van het recht.83 Globaal kan 
gezegd worden dat de aantallen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke studies elkaar in 
evenwicht houden. Bovendien lijkt het alsof het bestuur van de Vereniging geen enkel 
rechtsgebied heeft willen overslaan. Naast voor de hand liggende terreinen als het staatsrecht 
en het strafrecht, ontbreken op publiekrechtelijk terrein evenmin het administratief en het 
fiscaal recht. Op privaatrechtelijk gebied begeven de auteurs zich onder andere op het terrein 
van het vermogensrecht, het familierecht, het burgerlijk procesrecht en het internationaal 
privaatrecht. Ook functionele rechtsgebieden die zowel privaat- als publiekrechtelijke ken
merken hebben, zoals het consumentenrecht, het gezondheidsrecht en het arbeidsrecht komen 
aan bod.84 

Twee studies (VIII en XX) vallen buiten de gebruikelijke indeling in rechtsgebieden. 
Terwijl studie VIII de rechtsbronnenleer tot onderwerp heeft, behandelt de auteur van studie 
XX de stijl van weergave van beslissingen van de hoogste rechters van verschillende landen. 

Beziet men de aard van de objecten van vergelijking dan kan gesteld worden dat in alle 
geanalyseerde studies sprake is van microvergelijking: de vergelijking vindt plaats tussen 
onderdelen van de rechtsstelsels. Zoals ik in hoofdstuk 2 heb laten zien, verstaat men in de 
literatuur onder macrovergelijking zowel de vergelijking van de structuren van de systemen 
als de vergelijking tussen stelsels in hun geheel. In de onderzochte studies is geen sprake 
van vergelijking van stelsels in hun geheel. Eventueel zou men in het geval van studie XX 
van 'structuurvergelijking' kunnen spreken. In dat geval gaat het immers om de vergelijking 
van de stijl van weergave van beslissingen van de hoogste rechters. Deze beslissingen van 
de hoogste rechters zou men echter eveneens als onderdelen van rechtsstelsels kunnen 
beschouwen. In dat geval zou men kunnen spreken van microvergelijking. Hier blijkt dat 
niet altijd een scherp onderscheid valt te maken. 

De rechtsstelsels die voor de onderzoeken geselecteerd zijn, zijn met één uitzondering 
stelsels van soevereine staten. In dit verband plaatst men wel horizontale rechtsvergelijking 
tegenover verticale rechtsvergelijking. Terwijl met deze termen meestal wordt gedoeld op 
het onderscheid tussen rechtsvergelijking en rechtsgeschiedenis, kunnen zij eveneens het 
onderscheid aangeven tussen 'de vergelijking tussen rechtsinstituten, rechtsregels, enz. af
komstig uit twee of meer rechtens gelijkwaardige rechtssystemen, dat wil zeggen uit twee 
of meer soevereine rechtsgemeenschappen'85 (horizontale rechtsvergelijking) en 'de verge
lijking waarbij regels uit een 'lagere' orde met regels uit een 'hogere' orde worden gecon
fronteerd'86 (verticale rechtsvergelijking). Van verticale rechtsvergelijking in deze zin is 

81 XI. 
82 De omschrijvingen van het onderwerp van het onderzoek, de afbakening van het onderwerp, het uitgangspunt 

van het onderzoek en de probleemstelling zijn per studie opgenomen in bijlage 4. 
83 Dit was een van de redenen waarom de preadviezen als onderzoeksmateriaal gekozen zijn. Zie hoofdstuk 5 § 

3. 
84 Voor een volledige opsomming van de rechtsgebieden die in de preadviezen aan de orde komen, verwijs ik 

naar bijlage 8. 
85 Kokkini e.a. 1988, p. 4. 
86 Kokkini e.a. 1988, p. 4. 
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sprake in studie XXIV waarin een vergelijkend onderzoek gedaan wordt naar mensenrechten 
binnen het raam van de Internationale Arbeidsorganisatie. De auteur spreekt in dit geval ook 
zelf van 'verticale rechtsvergelijking'. In de overige gevallen, is, zoals gezegd, sprake van 
vergelijkingen tussen het recht van twee87 of meer soevereine rechtsgemeenschappen. 

2.1 Hoe wordt het onderwerp omschreven en afgebakend? 

De vraag naar de omschrijving van het onderwerp is in de eerste plaats in het analysemodel 
opgenomen om een overzicht te krijgen van het soort onderwerpen dat in de onderzochte 
studies tot object van rechtsvergelijkend onderzoek is gemaakt. Voor dit overzicht verwijs 
ik naar bijlage 4 waarin de omschrijvingen van de onderwerpen en de afbakeningen daarvan 
per studie zo volledig mogelijk zijn weergegeven. Voor het doel van deze analyse acht ik 
het echter van weinig nut de onderwerpen één voor één te bespreken. Ook de vraag of de 
auteurs meer of minder uitgebreid op de keuze van hun onderwerp ingaan of het onderwerp 
meer of minder uitgebreid omschrijven, lijkt mij in dit kader van ondergeschikt belang. Wel 
kan opgemerkt worden dat men in twee studies88 een aparte paragraaf of zelfs apart hoofd
stuk vindt waarin de keuze van het onderwerp uiteengezet wordt. In sommige studies wordt 
daarentegen volstaan met een herhaling van of een impliciete verwijzing naar de titel. 

De tweede reden waarom de gegevens over de onderwerpen verzameld zijn, schuilt in 
de mogelijkheid dat de omschrijvingen van de onderwerpen — indien dat mogelijk mocht 
zijn — hulp zouden kunnen bieden bij de bepaling of reconstructie van de uitgangspunten 
of de gehanteerde methoden. 

2.2 Geeft de auteur aan wat het uitgangspunt van zijn of haar onderzoek is? 

Zoals ik in hoofdstuk 5 reeds heb uiteengezet, versta ik in deze context onder uitgangspunt 
niet de grondslag of de reden van het onderzoek, maar vrij letterlijk het punt waar de rechts-
vergelijker zijn onderzoek aanvangt. Kokkini spreekt hier van 'de aanpak' van het onder
zoek. Zij stelt dat er verschillende wijzen van aanpak van het onderzoek zijn en noemt als 
de twee voornaamste: 'de rechtsinstituut-, rechtsregel-, rechtsbeginsel-aanpak' en 'de pro
bleem-aanpak'. 'De rechtsinstituut-, rechtsregel-, rechtsbeginsel-aanpak' omschrijft Kokkini 
als volgt: 

'Hiervan is sprake indien men een rechtsvergelijkende studie maakt van bijvoorbeeld de 
kinderbescherming, staatscontracten, rechterlijke onafhankelijkheid, ministeriële verantwoordelijk
heid, procedures voor de ratificatie van internationale verdragen, grondwettelijkheidscontrole, regi
onale/internationale organisaties, echtscheiding, adoptie of het verbod van rechtsmisbruik' ,89 

Op grond van deze omschrijving zou men kunnen concluderen dat de aanpak overeenkomt 
met het onderwerp van de studie dan wel het object van vergelijking. De woorden 'wijze 

87 Met uitzondering van XXXII waarin in feite niet meer dan één stelsel wordt behandeld. 
88 In XIV treft men de paragraaf 'Keuze van onderwerpen' aan, in XXVIII is hoofdstuk 1 getiteld: 'Keuze van 

het onderwerp'. 
89 Kokkini e.a. 1988, p. 128. 
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van aanpak' suggereren echter dat een keuze wordt gemaakt voor een bepaalde methode en 
niet 'slechts' voor een bepaald onderzoeksonderwerp of -object. Dit idee wordt versterkt 
door een nadere beschouwing van de omschrijving van de 'probleem-aanpak' : 

'Men begint met een concreet probleem dat men in de eigen of een andere rechtsorde is tegenge
komen en beoogt de daarop gegeven oplossingen in een aantal rechtsorden te vergelijken'.90 

Hier wordt duidelijk dat het gaat om het beginpunt, het uitgangspunt van de onderzoeker 
waaruit als vanzelf een bepaalde handelingenreeks volgt: men stelt een probleem, zoekt naar 
de oplossingen in de verschillende stelsels en gebruikt deze oplossingen als vergelijkingsma
teriaal. Er wordt de schijn gewekt dat tussen twee wijzen van aanpak een duidelijk onder
scheid bestaat. Bekijkt men de genoemde benaderingen nader, dan blijkt de grens tussen de 
wijzen van aanpak vrij vaag. Dit komt omdat de concrete invulling van beide wijzen van 
aanpak kan variëren waardoor vrij eenvoudig de rechtsinstituut-aanpak over kan gaan in de 
probleem-aanpak. Neem bijvoorbeeld een rechtsvergelijkende studie van de bescherming van 
het kind: volgens de omschrijving van Kokkini gaat het hier om een rechtsbeginsel-aanpak. 
Maar welke handelingsprocedure is hiermee verbonden? In tegenstelling tot de omschrijving 
van de probleem-aanpak volgt niet uit de omschrijving van de rechtsbeginsel-aanpak welke 
stappen gezet dienen te worden. In dit geval kan dus evengoed in de verschillende stelsels 
gezocht worden naar de equivalenten van het beginsel 'kinderbescherming' als naar de 
oplossingen van het concrete probleem 'hoe wordt de psychische en lichamelijke ontwikke
ling van het kind beschermd?' Het juridische beginsel of instituut zal vaak gemakkelijk 
herleid kunnen worden tot een concreet probleem. De meer uitgebreide omschrijving van 
de probleem-aanpak verhindert dat omgekeerd hetzelfde kan gebeuren. Bij de probleem
aanpak is het echter niet geheel duidelijk wat onder concreet probleem dient te worden 
verstaan. Is een juridisch vraagstuk een concreet probleem? Is een maatschappelijk probleem 
een concreet probleem? En welke termen kan men gebruiken: zijn juridische systeemgebon
den termen taboe of niet? Op deze vragen geeft de omschrijving van de probleem-aanpak 
van Kokkini geen antwoord, hoewel er wel over 'maatschappelijke problemen' en 'juridische 
problemen' gesproken wordt: 

'Het probleem kan ook maatschappelijk en niet van juridische aard zijn. Éénzelfde maatschappelijk 
probleem (maatschappelijke behoefte) kan in de ene nationale rechtsorde geregeld worden door 
rechtsnormen, in de andere opgelost zijn door niet-juridische normen, zoals morele of religieuze 
normen of door een stelsel van sociale sancties. Kiest men voor een maatschappelijk probleem en 
voor rechtsorden waar zulke normen en sancties een rol spelen dan dienen ook deze object van 
het onderzoek te vormen. Aan de andere kant zijn de fundamenten en de bron van een juridisch 
probleem niet uitsluitend in een maatschappelijke behoefte te vinden. Juridische problemen kunnen 
ook uit strikt ideologische of morele problemen ontstaan'.91 

Uit dit citaat leid ik af dat zowel een maatschappelijk als een juridisch probleem als start
punt van de probleem-aanpak dienst kan doen. Van een maatschappelijk probleem dat in 

90 Kokkini e.a. 1988, p. 128. 
91 Kokkini e.a. 1988, p. 128. 
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verschillende stelsels door juridische normen wordt opgelost kan vrij eenvoudig een concrete 
voorstelling gemaakt worden. Bij een juridisch probleem ligt dat minder eenvoudig. Wat 
moet immers verstaan worden onder een juridisch probleem? Een vraagstuk waarvoor 
juridische oplossingen gezocht worden of dat aan juristen voorgelegd moet worden? Of 
wordt bedoeld dat de vraag in juridische termen geformuleerd is?92 Naar mijn mening kan 
men alleen van een juridisch probleem of vraagstuk spreken indien het gaat om een dogma
tische discussie over bijvoorbeeld de verzend- of ontvangsttheorie, of over de verhouding 
tussen bepaalde juridische concepten. Maar zelfs hier is het de vraag of deze puur juridische 
discussies niet tot maatschappelijke concrete situaties zijn te herleiden. 

Dit was een voor dit hoofdstuk ongebruikelijk lange inleiding om aan te geven wat nu de 
moeilijkheden zijn bij de omschrijving en, daarmee samenhangend, de bepaling van het 
uitgangspunt. Ik heb hier eerst de omschrijvingen van Kokkini weergegeven van de belang
rijkste wijzen van aanpak die zij onderscheidt omdat mijn vraag in het analysemodel naar 
het uitgangspunt van de onderzoeker eigenlijk gebaseerd was op dit 'aanpak-idee'. Bij deze 
weergave heb ik gewezen op een aantal struikelblokken en nadelen. Ik wil vooralsnog echter 
vasthouden aan een enigszins aangepast idee van een 'uitgangspunt' van het rechtsvergelij
kend onderzoek. Hieronder versta ik dan (eenvoudig) de basis van waaruit de comparatist 
zijn onderzoek aanvangt, oftewel de eerste stap van een reeks handelingen die als de metho
de ter bepaling van de te vergelijken objecten zal worden aangeduid. De bepaling van het 
uitgangspunt zal dus (op zijn minst) inzicht verschaffen in de gehanteerde methode. 

In de eerste plaats heb ik gezocht naar expliciete uitspraken over deze uitgangspunten. 
Indien deze niet aanwezig waren heb ik gezocht naar teksten waaruit de gebruikte uitgangs
punten af te leiden waren. In de gevallen waarin noch het een noch het ander resultaat ople
verde, heb ik getracht de uitgangspunten te reconstrueren aan de hand van de omschrijving 
en de afbakening van het onderwerp en/of de omschrijving of de toepassing van de methode 
ter bepaling van de te vergelijken objecten.93 

92 Een nadeel hiervan is dat de formulering van het rechtsprobleem verbonden wordt met één nationaal rechts
stelsel waardoor het onbevangen zoeken in andere stelsels bemoeilijkt wordt. Verder wordt ook bij voorbaat 
uitgesloten dat het probleem in het andere stelsel door niet-juridische normen en verschijnselen wordt opgelost. 
Zie Jessurun d'Oliviera 1980, p. 2: 'Door van rechtsvraag te spreken sluit men uit dat het probleem in het ene 
systeem door een rechtsnorm of juridische regeling wordt geordend, en in het andere systeem wordt beheerst 
door niet-juridische normen zoals een stelsel van sociale sankties of morele normen. Bovendien wordt in het 
algemeen de term "rechtsvraag" verbonden met één nationaal rechtsstelsel (...) en staat deze formulering van 
het probleem dus beantwoording vanuit andere rechtsstelsels in de weg. Het lijkt mij dus beter om te spreken 
van "maatschappelijk probleem", en niet van "rechtsvraag"'. Het eerste door Jessurun d'Oliviera genoemde 
nadeel wordt ook door Kokkini gesignaleerd, het tweede niet. 

93 Men kan zich afvragen of hier geen sprake is van een onzuivere constructie. Uit de omschrijving van de metho
de of toepassing van de methode wordt het uitgangspunt afgeleid dat op zijn beurt weer inzicht zal verschaffen 
in de methode. Hoe kan A nu worden afgeleid uit B en vervolgens als basis dienen voor het inzicht in B? Hoe
wel hier gevaar van onzuiverheid bestaat, geloof ik niet dat een dergelijke constructie noodzakelijkerwijs onzui
ver is. Ik meen dat men het moet zien als een explicitering van het uitgangspunt dat niet als zodanig in de tekst 
genoemd wordt, maar wel uit het geheel herleid kan worden. Deze explicitering kan vervolgens inzicht ver
schaffen in het geheel waaruit het gedistilleerd is. 
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Slechts in zes van de negenendertig onderzochte studies wordt expliciet melding gemaakt 
van het punt waaruit de onderzoeker zijn studie aanvangt. In vijf94 van deze studies spreekt 
de auteur in de inleiding expliciet over het uitgangspunt. In één van deze vijf (III) wordt ook 
in de uiteenzetting over dit punt gesproken. In studie XVII wordt alleen in het debat min 
of meer expliciet op het uitgangspunt gewezen. Dus in ongeveer een zesde van de bestu
deerde studies wordt ergens in het preadvies of het debat aandacht besteed aan het startpunt 
van het onderzoek. In ongeveer eenzelfde aantal studies (9) spreekt de auteur impliciet over 
dit punt: zeven95 maal in de inleiding en twee96 maal in de uiteenzetting. 

Zoals hierboven aangegeven, heb ik naast het onderscheid tussen expliciete en impliciete 
omschrijvingen, ook een categorie 'reconstructie' ingevoerd. Ook al spreekt de auteur noch 
expliciet noch impliciet over het uitgangspunt van het onderzoek, het is duidelijk dat hij of 
zij vanuit een bepaald concept of probleem de verschillende stelsels heeft benaderd. Wat tot 
uitgangspunt heeft gediend, valt meestal uit het geheel van de tekst van de inleiding of van 
het complete onderzoeksverslag te herleiden. In twintig97 studies was het mogelijk het 
uitgangspunt uit de tekst van de inleiding te reconstrueren. In vijf gevallen was reconstructie 
slechts mogelijk na bestudering van het gehele preadvies.98 Hoewel ik uiteraard bij de 
reconstructie zo objectief mogelijk te werk ben gegaan, zal hier rekening moeten worden 
gehouden met subjectieve factoren. 

2.2.1 De inhoud van de uitgangspunten 
De meeste uitgangspunten (16) bestaan uit 'juridische' problemen. Het grootste deel hiervan 
(12) is echter uit de tekst van de studies herleid. Hierboven heb ik gesteld dat onder juridi
sche problemen strikt genomen alleen een dogmatische discussie over een juridisch 
vraagstuk of de verhouding tussen bepaalde juridische concepten kan worden verstaan. Om 
praktische redenen versta ik hier echter onder juridische problemen tevens problemen die 
in juridische termen omschreven zijn. In de eerste plaats blijkt de scheiding tussen juridische 
problemen en problemen in juridische termen omschreven namelijk niet zo strikt te maken 
te zijn. Ten tweede zou het naast elkaar plaatsen van deze twee categorieën alleen maar 
verwarring scheppen. Het blijkt ook dat met uitzondering van de uitgangspunten van twee 
studies (XXIX en XXXVII), alle uit 'juridische' problemen bestaande uitgangspunten onder 
de categorie 'problemen in juridische termen omschreven' vallen. De uitzondering van studie 
XXIX betreft een reconstructie van het uitgangspunt dat ik heb geformuleerd als 'de verhou
ding tussen moederconcern en dochteronderneming'. Dit uitgangspunt is in het onderzoek 
verder gesplitst in verschillende deelproblemen zoals: a) de vraag wanneer de moeder 
aansprakelijk kan worden gesteld voor schulden van de dochter, en zo ja in welke omvang, 
en b) de bescherming van de meerderheidsaandeelhouders. Het juridische probleem in studie 
XXXVII betreft de bevoegdheidsverdeling tussen burgerlijke rechter en bestuursrechter. 

94 III, XVIII, XXVI, XXXIII, XXXIV. 
95 IV, IX, XIV, XVI, XXV, XXXV, XXXIX. 
96 V, XXXVII. 
97 I, II, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XV, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 

XXXVI. 
98 VIII, XVII, XXVII, XXXII, XXXVIII. 
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Voorbeelden van in juridische termen geformuleerde problemen zijn: 

1. 'In de eerste plaats dringt zich de vraag op hoe het niet geldend maken door de fiscus van aanspra
ken waarvoor de wet steun biedt, kan worden gemotiveerd. In de tweede plaats rijst de vraag onder 
welke omstandigheden en in welke mate niet op de wet steunende bestuurshandelingen van de 
administratie aan belastingheffing in de weg kunnen staan' (III, p. 60 expliciet). 

2. De auteur spreekt over 'het probleem van het journalistieke verschoningsrecht'. Uit de bespreking 
van de gebruikte methode blijkt dat dit probleem het uitgangspunt van het onderzoek vormt: '... 
wij zullen het probleem van het journalistieke verschoningsrecht binnen elk van die stelsels pogen 
te localiseren op de manier waarop dat binnen het desbetreffende stelsel geschiedt, door wetgeving, 
rechtspraak en doctrine' (XVI, p. 4 impliciet). 

3. grenzen aan de regelingsmacht der CAO-partijen (XXI, reconstructie). 

Daarna volgen de rechtsinstituten (5), de juridische concepten (5) en onderwerpen binnen 
een bepaald rechtsgebied (4). Ook hier nemen de reconstructies een grote plaats in. Voor
beelden van rechtsinstituten als uitgangspunt zijn onder andere te vinden in de studies VI 
('het toetsingsrecht', (reconstructie) en XXXV ('Bestudering van punitive damages kan ons 
wellicht op het spoor brengen van die [bestraffende of punitieve] elementen en als basis 
dienen voor een vergelijking' (p. 1 impliciet)). Een uitgangspunt in de vorm van een juri
disch concept treft men bijvoorbeeld aan in studie XXIV (mensenrechten zoals deze een 
plaats innemen in verdragen (en aanbevelingen) van de IAO (reconstructie). 

Als voorbeeld van een studie waarin 'onderwerpen binnen een bepaald rechtsgebied' de 
uitgangspunten vormen, noem ik IX waarin de auteurs stellen dat zij besloten hebben het 
vennootschapsrecht te verdelen in een aantal onderwerpen ('a number of subjects', p. IX). 
Zij geven aan per onderwerp eerst het Nederlandse en vervolgens het Engelse recht uiteen 
te zetten. Indien van belang zullen zij de uiteenzetting direct laten volgen door een verge
lijking. 

In drie studies wordt het uitgangspunt gevormd door een rechtsregel. In XVII ziet men 
bijvoorbeeld als uitgangspunt de nemotenetur-regel die overigens in dit geval alleen in het 
debat genoemd wordt. In eveneens drie studies treft men een maatschappelijk probleem als 
uitgangspunt aan. Een van de drie maatschappelijke problemen die als uitgangspunt gekozen 
zijn, is 'schade door milieuverontreiniging' in XXII (reconstructie). 

De uitgangspunten die respectievelijk slechts twee- en éénmaal voorkomen zijn een 
juridisch en een maatschappelijk fenomeen. Een voorbeeld van een juridisch fenomeen 
vormt het uitgangspunt van studie XXXIV: 'een conflictenrechtelijk verschijnsel'. Het uit
gangspunt dat bestaat uit een maatschappelijk fenomeen vindt men in XXXII: 'de gemeen
te'. 

Tabel 5 geeft de uitgangspunten weer in volgorde van frequentie. Het vetgedrukte cijfer 
in de tweede kolom geeft het aantal studies aan waarin het in de eerste kolom genoemde 
uitgangspunt gebruikt is. De cijfers in de derde, vierde en vijfde kolom geven aan in hoeveel 
van de in de tweede kolom aangegeven studies het uitgangspunt respectievelijk expliciet 
geformuleerd (E), impliciet geformuleerd (I) en gereconstrueerd (R) is. 
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Tabel 5: Inhoud uitgangspunt 

1. juridisch probleem 16" IE 31 12R 
2. rechtsinstituut 5100 — 21 3R 
3. juridisch concept s i o i IE - 4R 
4. onderwerpen binnen rechtsgebied 4102 — 31 IR 
5. rechtsregel 3,03 IE 11 IR 
6. maatschappelijk probleem 3104 IE - 2R 
7. juridisch fenomeen 2 105 2E - -
8. maatschappelijk fenomeen 1 106 — — IR 

2.3 Hanteert de auteur een probleemstelling? 

Behalve het uitgangspunt kan ook de probleemstelling veel zeggen over de gehanteerde 
methode ter bepaling van de te vergelijken objecten. De probleemstelling kan namelijk 
dienst doen als instrument van de methode. 

Als zodanig geeft de probleemstelling in concreto het instrument van de methode weer. 
Dit is uiteraard alleen het geval indien de probleemstelling gericht is op het vinden van de 
te vergelijken objecten in de gekozen rechtsstelsels. In verband hiermee is alleen aandacht 
besteed aan probleemstellingen die direkt verband houden met het vergelijkende karakter van 
het onderzoek. 

In zesentwintig107 studies wordt op een of meer plaatsen in het preadvies expliciet of 
impliciet een probleemstelling geformuleerd of is een reconstructie mogelijk. Een expliciet 
geformuleerde probleemstelling vindt men dertien108 maal in de inleiding, zeven109 maal 
in de uiteenzetting (in vijf110 van deze studies treft men ook in de inleiding een op een of 
andere wijze geformuleerde probleemstelling aan) en vier" 1 maal in het debat (bij deze 
studies wordt ook in het preadvies zelf de probleemstelling duidelijk). 

99 I, II, UI, VII, X, XI, XV, XVI, XXI, XXUI, XXVIH, XXIX, XXX, XXXI, XXXVII, XXXIX. 
100 V, VI, XIII, XIX, XXXV. 
101 XX, XXIV, XXVII, XXXIII, XXXVI. 
102 IX, XII, XIV, XXV. 
103 IV, VIII, XVII. 
104 XVIII, XXII, XXXVIII. 
105 x x v i , x x x r v . 
106 XXXU. 
107 I, II, III, IV, VI, VII, VIII, X, XV, XVI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXVII, x x v m , XXX, 

XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX. 
108 ui, vu, vin, xv i , x v m , XX, XXIV, XXVI, XXX, XXXUI, XXXIV, XXXV, XXXIX. 
109 VI, VIII, XV, XVI, XXII, XXIV, XXVIII. 
110 vin, xv, xvi, xxii, xxiv. 
111 1, xxvii, xxxvi, xxxrx. 
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In zes"2 studies wordt in de inleiding impliciet een probleemstelling weergegeven, 
twee113 maal gebeurt dit in de uiteenzetting. Verder kon vijf"4 maal uit de tekst van de 
inleiding een probleemstelling herleid worden, in drie"5 studies uit de tekst van de uiteen
zetting. 

2.3.1 De inhoud van de probleemstellingen 
De exacte inhoud van de probleemstellingen is per studie weergegeven in bijlage 4. Hier zal 
worden ingegaan op de aard van de formuleringen. Zijn de probleemstellingen in juridische 
termen geformuleerd of zijn alleen maatschappelijke termen opgenomen? Is de gehanteerde 
terminologie systeemgebonden of universeel? 

Mijn overzicht moet beschouwd worden als een zorgvuldige, maar 'grove' poging een idee 
te geven van de aard van de probleemstellingen die in de verschillende studies expliciet of 
impliciet zijn geformuleerd. Het doel van deze poging is een indruk te geven van de mate 
waarin in de praktijk gehoor wordt gegeven aan het advies van de theoretici om - althans 
in het geval van een bepaald type onderzoek — de probleemstelling waarmee men in ver
schillende stelsels aan de slag wil gaan, in neutrale termen te formuleren."6 Hier zal de 
aard van de formuleringen van alle in de bestudeerde studies gevonden probleemstellingen 
worden onderzocht. In de conclusie zal uiteindelijk gezocht worden naar het verband tussen 
de aard van de formuleringen en de aard van de gekozen methoden"7. 

Het gaat hier om een 'grove' poging om een idee te geven van de aard van de probleemstel
lingen omdat het vrijwel onmogelijk is woorden in één enkele categorie onder te brengen. 
Vaak worden woorden in meer dan één context gebruikt. Termen als 'werknemer' en 'ali
mentatie-uitkering' worden zowel in een juridische als in een ruimere maatschappelijke 
context gebruikt. Deze termen heb ik hier echter vanwege het veelvuldige gebruik buiten 
de juridische context in de categorie 'maatschappelijke termen' ondergebracht. Bij bijvoor
beeld de termen 'delict' en 'pleger' wordt de beslissing moeilijker. Hier neig ik ertoe deze 
termen als meer juridisch dan maatschappelijk te beschouwen. Maar zelfs bij de relatief 
eenvoudig onder te brengen termen als 'stare decisis' en 'besloten kapitaalvennootschap' 
blijft de mogelijkheid bestaan dat de termen tevens buiten een strict juridisch kader gebruikt 
worden. 

Deze kanttekeningen in aanmerking genomen, kan gezegd worden dat van de eenentwin
tig studies waarin expliciet en/of impliciet (een) probleemstelling(en) geformuleerd is/zijn, 
de meeste studies (13118) in juridische termen geformuleerde probleemstellingen bevatten. 
Met betrekking tot deze juridische termen kan verder gevraagd worden of zij sterk met een 

112 m, x, XV, XXII, XXXIII, XXXVII. 
113 xv, xxrv. 
114 I, II, IV, XXVII, XXXVI. 
115 IV, XXI, XXXVIII. 
116 Zie hoofdstuk 4 § 6 (in het bijzonder de bespreking van Zweigert & Kötz 1996 en Gessner 1972). 
117 De methode ter bepaling van de te vergelijken objecten wordt in § 4 behandeld. 
118 I (Expliciet (E), debat (d)), LH (E, inleiding (inl)), VI (E, uiteenzetting (u)), VIII (E, inl), XX (E, inl), XXII 

(E, u), XXIV (E, inl + u), XXVI (E, inl), XXVII (E, d), XXVIII (E, u), XXXIII (E, inl + Impliciet (I), inl), 
XXXIV (E, inl), XXXIX (E, inl). 
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of enkele systemen verbonden zijn of dat zij een meer 'universeel'"9 karakter hebben. In 
ongeveer eenderde (4) van deze studies worden systeemgebonden juridische termen gehan
teerd; in ongeveer tweederde (9) worden termen gehanteerd die min of meer 'universeel' 
genoemd kunnen worden. 

In de acht overige studies bevatten de probleemstellingen meer maatschappelijke termen 
waarvan er geen als specifiek met één stelsel verbonden kan worden beschouwd. In tabel 
6 wordt de aard van de formulering van de probleemstellingen in volgorde van frequentie 
weergegeven. 

Tabel 6: Aard formulering probleemstelling1 

1. juridische, 'universele' termen 9121 9E 
2. maatschappelijke, 'universele' termen 8 .22 3E 51 
3. juridische, 'systeemgebonden' termen 4I23 4E 11 
4. maatschappelijke, 'systeemgebonden' termen — — — 

3 Selectie rechtsstelsels 

3.1 Geeft de auteur aan welke stelsels hij/zij wel of niet gekozen heeft? 

Of een auteur wel of niet expliciet aangeeft welke stelsels hij of zij geselecteerd heeft voor 
het rechtsvergelijkend onderzoek, zegt mijns inziens iets over het belang dat de betreffende 
comparatist aan het rechtsvergelijkend karakter van het onderzoek toekent. In de analyse van 
de studies heb ik erop gelet of de auteurs volledig zijn in het aangeven van de stelsels, of 
de stelsels expliciet worden aangeduid en of er geen discrepantie optreedt tussen de in de 
inleiding genoemde en de uiteindelijk behandelde stelsels. 

In bijna alle studies wordt op een of andere manier in de inleiding tenminste een aantal van 
de geselecteerde stelsels aangeduid. Slechts in twee studies wordt noch impliciet noch expli
ciet naar de geselecteerde rechtsstelsels verwezen (XVI; XXIX). In één studie wordt niet 
over de geselecteerde stelsels gesproken simpelweg omdat een inleiding of verantwoording 
ontbreekt (XXXII). 

119 
120 

121 

122 

123 

In de betekenis van 'geldig voor alle westerse rechtssystemen'. 
De vetgedrukte cijfers in de tweede kolom geven het aantal studies aan waarin de aangeduide probleem
stellingen gevonden zijn. De cijfers in de tweede en derde kolom geven aan in welk aantal van deze studies 
de probleemstellingen respectievelijk expliciet en impliciet geformuleerd zijn. 
I (E, d), VI (E, u), VIII (E, inl), XX (E, inl), XXII (E, u), XXIV (E, inl + u), XXVIII (E, u), XXXIV (E, 
inl), XXXIX (E, inl). 
UI (I, inl), VII (E, inl), X (I, inl), XV (I, inl + u), XVI (E, inl), XVIII (E, inl), XXII (I, inl), XXXVII (I, 
inl). 
III (E, inl), XXVI (E, inl), XXVII (E, d), XXXIII (E, inl + I, inl). 
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In de meerderheid van de zesendertig overgebleven studies (25) bestaat tussen de in de 
inleiding aangeduide, en in de uiteenzetting behandelde rechtsstelsels geen discrepantie. De 
duidelijkheid en volledigheid waarmee in de inleiding de keuze van stelsels weergegeven 
wordt, verschillen echter onderling wel. 

In ongeveer tweederde van deze studies (16) worden de in de uiteenzetting behandelde 
stelsels in de inleiding expliciet genoemd.124 In vijf van de overige studies die geen dis
crepantie vertonen (9), wordt in de inleiding een gedeelte van de stelsels expliciet en een 
gedeelte impliciet aangeduid.125 In drie van deze studies wordt een aantal stelsels expliciet 
aangeduid en wordt gemeld dat naast deze stelsels ook andere behandeld zullen worden.126 

En in één studie worden alle stelsels impliciet aangewezen (XXIV). 
In de overige studies127 (11) kan men tussen het in de inleiding gestelde en de tekst 

van de uiteenzetting verschillen signaleren: in de uiteenzetting worden meer stelsels behan
deld dan in de inleiding zijn aangegeven. Binnen deze groep kan opnieuw onderscheid 
worden gemaakt tussen de wijze waarop in de inleiding de wel aangeduide stelsels omschre
ven worden: alle expliciet,128 gedeeltelijk impliciet en expliciet (VII), of alle impliciet.129 

In de gevallen waarin in de inleiding alle stelsels expliciet of een paar expliciet en een 
paar impliciet genoemd worden, is het aantal niet genoemde stelsels dat wel in de uiteenzet
ting behandeld wordt, beperkt. De wel behandelde maar niet in de inleiding genoemde stel
sels zijn in deze onderzoeken of het Nederlandse recht (X),130 of EEG-recht (XIV, 
XXXV),131 of stelsels die een minder prominente plaats in het onderzoek innemen.132 

In de studies waar in de inleiding de gekozen stelsels slechts impliciet worden aange
geven, kan men spreken van een betrekkelijke 'chaos'. Zo stelt de auteur van IV in het 
begin van het preadvies dat voor het onderzoek de rechtsstelsels van 'enkele buurlanden' 
in aanmerking komen. Uiteindelijk komen meer of minder uitgebreid (maar eigenlijk alle 
vrij kort) vijfentwintig stelsels van landen133 aan de orde waarvan zeker de helft, zelfs met 
goede wil, geen 'buurland' genoemd kan worden. In VIII valt uit de tekst van de inleiding 
alleen op de maken dat het Nederlandse rechtsstelsel een van de stelsels zal zijn die deel 
zullen uitmaken van het rechtsvergelijkend onderzoek. De gekozen stelsels blijken in de 
uiteenzetting de rechtsstelsels van de volgende landen te zijn: Nederland, België, USSR en 
Engeland. In het slot van het onderzoek vindt men bovendien verwijzingen naar Italiaans, 
Frans en Zwitsers recht. Uit de inleiding van studie XII kan de lezer opmaken dat de rechts-

124 II, III, V, IX, XI, XV, XIX, XX, XXVI, XVII, XVIII, XXX, XXXI, XXXIV, XXXVI, XXXVII. 
125 i, vi, xvii, xviii, xxxvm. 
126 xxm, xxv, xxxin. 
127 iv, vu, vin, x, xn, xiii, xiv, xxi, xxn, xxv, xxxix. 
128 X, XIII, XIV, XXI, XXXV, XXXIX. 
129 IV, VDJ, XII, XXII. 
130 Waarschijnlijk is de keuze voor Nederlands recht zo vanzelfsprekend dat de auteur meent dat het de lezer 

wel duidelijk zal zijn dat dit rechtsstelsel deel uitmaakt van het onderzoek. Dit is overigens niet verwon

derlijk, aangezien op één na alle studies (mede) het Nederlandse recht behandelen. 

131 Het EEG-recht wordt in de betreffende studies waarschijnlijk niet gezien als autonoom rechtsstelsel. 

132 In XIII betrof het het Zweedse rechtsstelsel, in XXI het Belgische. Luxemburgse en Italiaanse stelsel en 

in XXXIX het Amerikaanse stelsel. 

133 Duitsland, Zwitserland, België, Italië, Turkije, Griekenland, Finland, Oostenrijk, Rusland, Hongarije, de Tje-

chische Volksrepubliek, Aziatische landen (India, Pakistan, Ceylon, Indonesië, Japan) Denemarken, Noor

wegen, Zweden, Joegoslavië, Spanje, Argentinië, Portugal, Australië, Turkije. 
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stelsels van Frankrijk, Duitsland en Nederland zullen worden behandeld. In de uiteenzetting 
treft men echter tevens informatie aan over de stelsels van achtereenvolgens Oostenrijk, 
Italië, Engeland, Zwitserland en Denemarken. En tenslotte wordt in XXII in het geheel niet 
gesproken over een selectie van rechtsstelsels, maar worden in de inleiding voorbeelden uit 
de stelsels van een paar landen genoemd (Japan, VS en EEG). In de uiteenzetting komen 
dan naast de stelsels van deze landen tevens die van Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, 
Zweden, Noorwegen, Finland, 'common law stelsels' (in het algemeen), Michigan en Texas 
aan de orde. 

3.2 Motiveert de auteur de keuze van de rechtsstelsels? 

Deze vraag kan vaak niet met een eenvoudig ja of nee beantwoord worden. De wijze waar
op de rechtsvergelijkers verantwoording afleggen over de selectie van rechtsstelsels die zij 
voor hun onderzoek gemaakt hebben, bevindt zich namelijk op een glijdende schaal die 
loopt van een volkomen stilzwijgen tot een expliciete verantwoording waarom bepaalde 
stelsels wel en andere niet zijn opgenomen, vergezeld van een beschrijving van alle factoren 
die bij de keuze een rol hebben gespeeld. Tussen deze extremen liggen motiveringen die al
leen betrekking hebben op de wèl gekozen stelsels of alleen op de niet gekozen stelsels. Ook 
komt het voor dat alleen verantwoording wordt afgelegd met betrekking tot een of enkele 
van de gekozen stelsels. Verder zijn er variaties te zien in de hoeveelheid en de aard van 
de argumenten die worden aangedragen. 

In vierendertig van de negenendertig onderzochte studies zijn een of meer argumenten 
te vinden die de keuze van de stelsels moeten ondersteunen. Aantal, soort en gewicht van 
de argumenten verschillen echter onderling sterk. Alvorens echter verslag te doen van de 
inhoud en de structuur van de motiveringen, zou ik kort willen ingaan op een paar uiterlijke 
aspecten van de verantwoordingen. Ik doel hierbij op de plaats waar en de wijze waarop in 
de tekst duidelijk wordt dat er verantwoording voor de selectie van de stelsels wordt afge
legd. De plaats waar de auteur aandacht aan de selectie besteedt, kan de inleiding zijn of 
de tekst direct voorafgaand aan de behandeling van elk stelsel afzonderlijk. De wijze waarop 
een motivering wordt weergegeven, kan variëren van een apart, duidelijk onderscheiden ge
deelte van de inleiding (een aparte paragraaf) of een tussen haakjes geplaatst argument 
achter de aanduiding van het gekozen stelsel. 

Zoals uit het bovenstaande kan worden afgeleid, treft men in vijf134 studies geen moti
vering aan. In vierentwintig van de vierendertig studies waarin enige vorm van motivering 
voor de keuze van rechtsstelsels te vinden is, treft men deze alleen in de inleiding aan. In 
één geval vindt men de motivering alleen in de uiteenzetting. In negen studies vindt men 
zowel in de inleiding als in de uiteenzetting motiveringen voor de stelselkeuze. 

In zes gevallen is een aparte paragraaf gewijd aan de verantwoording van de stelselkeuze. 
De meeste motiveringen zijn echter ingebed in de tekst van de inleiding. Natuurlijk zijn er 
verschillen tussen de wijze waarop de motivering in de tekst van de inleiding is verwerkt. 
Wanneer de motivering vrij uitgebreid is en een paar alinea's beslaat, kan er toch gesproken 

134 Dit betreft een studie waarin noch impliciet noch expliciet over de geselecteerde stelsels gesproken wordt 
(XXIX), een studie waarin een inleiding ontbreekt (XXXII) en drie studies waarin wel (een paar van) de 
gekozen stelsels genoemd worden, maar een motivering ontbreekt (XX, XXI, XXII). 
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worden van een onderscheiden gedeelte van de inleiding die aan de verantwoording van de 
stelselkeuze is gewijd. Zie bijvoorbeeld XI en XXVIII. 

In de volgende twee paragrafen wil ik ingaan op de inhoud en de opbouw van de gehanteer
de argumenten. 

De inhoud van de argumenten bespreek ik aan de hand van de in het analysemodel ge
bruikte vragen. Bij de analyse is er speciaal op gelet of in de argumentatie een verband ge
legd werd met de indeling van rechtsstelsels in rechtsfamilies, het onderwerp van het onder
zoek en het onderzoeksdoel. Andersoortige argumenten zijn onder een algemene noemer 
verzameld. 

In de paragraaf waarin ik de opbouw van de argumenten bespreek, zal ik tevens aandacht 
besteden aan het gewicht en het aantal van de argumenten. Het gewicht van de argumenten 
hangt af van een aantal factoren. Draagt de auteur slechts één soort argument aan of ge
bruikt hij argumenten van verschillende aard? Geldt een argument voor de keuze van alle 
stelsels, van een paar stelsels of van één stelsel? Hanteert de auteur bij het gebruik van meer 
soorten argumenten een bepaalde rangorde? Het aantal argumenten geeft een indruk van de 
sterkte van de motivering als geheel, maar zegt beslist niet alles. Eén abstract argument 
waarmee de keuze van alle geselecteerde stelsels gemotiveerd wordt, weegt bijvoorbeeld 
mijns inziens zwaarder dan drie concrete argumenten die slechts de selectie van twee van 
de vijf stelsels onderbouwen. 

Bij de bestudering van de opbouw van de motivering zullen de volgende vragen aan de 
orde komen — uiteraard alleen in de gevallen dat er meer dan één argument gebruikt wordt. 
Wordt, om de keuze van een (groep) stelsel(s) te motiveren een aantal argumenten opeen
gestapeld? In dat geval spreek ik van een cumulatieve opbouw van de argumenten. Of wordt 
voor elk gekozen stelsel één argument naar voren gebracht? Een dergelijke opbouw zou ik 
parallel willen noemen. Indien sprake is van een cumulatieve opbouw zal verder worden 
onderzocht of de gepresenteerde argumenten versterkend worden gebruikt (doen zij dienst 
om de grond voor de keuze te versterken?), of beperkend (worden zij gebruikt om de kring 
van mogelijk op te nemen stelsels te verkleinen?). Bij parallel gepresenteerde argumenten 
zal worden bezien of zij eenzelfde of een verschillende inhoud hebben. In het geval van een 
cumulatieve opbouw wordt bovendien gevraagd of één van de gehanteerde argumenten als 
basisargument kan worden aangewezen. Het is dan wellicht interessant de inhoud van dit 
argument te vergelijken met de beperkende of versterkende argumenten. 

3.2.1 De inhoud van de argumenten 

3.2.1.1 Verwijzingen naar rechtsfamilies 
In acht'35 van de negenendertig onderzochte studies (waarvan er vierendertig een motive
ring bevatten) wordt met betrekking tot de motivering van de keuze van de rechtsstelsels 
op een of andere wijze verwezen naar de indeling van rechtsstelsels in rechtsfamilies.136 

135 II, VI, VIII, XIV, XVIII, XXVII, XXXIV, XXXV. 

136 Zie bijlage 4. 
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Het idee van het 'representatieve' rechtsstelsel wordt vijf maal gebruikt. In II wordt 
bijvoorbeeld gekozen voor Frankrijk en Duitsland 'zijnde de twee belangrijkste representan
ten van de continentaal-Europese rechtssfeer' (II, p. 10)'37. Frankrijk en Duitsland worden 
ook in XXXIV aangewezen als representanten van de Romaanse respectievelijk Germaanse 
rechtskring, maar tegelijkertijd wordt deze status op tweeërlei wijze duidelijk gerelativeerd. 
Zwitserland wordt toch gekozen terwijl strikt genomen Duitsland alleen, als representant van 
de Germaanse rechtskring, voldoende was geweest. Representant of niet, Frankrijk wordt 
uitgeschakeld. Verder wordt de geldigheid van de indeling zelf voor het rechtsgebied in 
kwestie (internationaal privaatrecht) in twijfel getrokken. Anderzijds wordt gesteld dat de 
uitschakeling van Italië en Spanje niet zo erg is, omdat andere stelsels die tot dezelfde 
rechtsfamilie behoren wel in het onderzoek opgenomen zullen worden. 

In VIII acht de auteur het nuttig een socialistisch stelsel in het onderzoek te betrekken. 
Hij kiest dan voor de USSR 'als de meest karakteristieke representant van deze staten' 
(VIII, p. 14). In XIV wordt mijns inziens een nuttige aanvulling gegeven op het idee van 
het 'representatieve' rechtsstelsel, of zoals het in het in dit geval genoemd wordt: het moe-
derrecht. Hier wordt het Zweedse recht als moederrecht van de Scandinavische stelsels 
aangewezen. De nuttige aanvulling ligt besloten in de opmerking: 'althans voor ons onder
werp'. Bovendien wordt hier rekening gehouden met de mogelijkheid dat de dochters de 
moeder overvleugeld kunnen hebben.138 

Eenmaal wordt het idee van het 'representatieve' rechtsstelsel nadrukkelijk afgewezen 
(XVIII). Daar wordt bij de keuze van Engeland als enig Anglo-Amerikaans land de opmer
king gemaakt dat de auteurs van mening zijn dat uit de bestudering van het Engelse recht 
geen conclusies getrokken kunnen worden ten aanzien van het recht van de overige leden 
van de Anglo-Amerikaanse rechtsfamilie. Het nut van de indeling van rechtsstelsels in 
rechtsfamilies in het algemeen wordt in twijfel getrokken en het idee van het 'representatie
ve' rechtsstelsel wordt stellig afwezen met de woorden: 'uit zo'n indeling [mogen] nooit 
veronderstellingen gemaakt worden over de inhoud van één der tot de familie behorende 
rechtsstelsels op grond van de bestudering van een ander familielid-rechtsstelsel' (XVIII, p. 
11). 

Terwijl in II de keuze van een stelsel uit een andere rechtsfamilie wordt afgewezen op 
grond van het feit dat er te grote verschillen tussen de te vergelijken stelsels zouden bestaan, 
wordt in XXVII juist het feit dat de gekozen stelsels tot verschillende rechtsfamilies behoren 
beschouwd als een van de factoren die een rechtsvergelijkende studie interessant maken. 
Hetzelfde lijkt het geval te zijn in VI, hoewel ik moet toegeven dat het hier zeer sterk om 
mijn eigen interpretatie gaat. In dit preadvies wordt de keuze van Duitsland en Frankrijk 
onder andere geschikt geacht omdat het gaat 'om zowel onderling als t.o.v. de V.S. sterk 
afwijkende stelsels' (VI, p. 12). Ik begrijp dit als het tegenover elkaar stellen van de repre
sentanten van de Germaanse en Romaanse rechtsfamilie en een van de belangrijkste stelsels 
van de Anglo-Amerikaanse rechtsfamilie. 

137 Hier wordt de term rechtsfamilie niet gebruikt. Toch heb ik gemeend de term rechtssfeer in dezelfde ca
tegorie te mogen onderbrengen. 

138 'Voor zover de kinderen hun mama overvleugeld hebben, zullen ook Deens en Noors recht aan de orde 
komen' (XIV, p. 5). 
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Een andersoortige verwijzing naar rechtsfamilies wordt in XXXV aangetroffen. Hier is 
het de groepsgewijze behandeling van de stelsels die mijns inziens een impliciete verwijzing 
naar de indeling van rechtsstelsels in rechtsfamilies inhoudt. De ene groep wordt aangeduid 
met 'common law-stelsels', de andere met 'continentaal-Europese landen'. Frankrijk en 
Duitsland worden hierbij aangeduid als 'enkele van de belangrijkste continentaal-Europese 
landen' (p. 2). 

De inhoud van de oordelen van auteurs en intervenierten met betrekking tot de gekozen 
stelsels en de motivering voor deze keuze, hebben nauwelijks betrekking op de indeling van 
rechtsstelsels in rechtsfamilies. In drie oordelen kan men met een beetje goede wil deze 
band ontdekken. Een interveniënt in het debat over studie II is het niet eens met de keuze 
van de auteur het recht van een common law land niet op te nemen. Zoals hierboven is 
aangegeven achtte de auteur vergelijking niet zinvol omdat de verschillen te groot zouden 
zijn. Volgens de interveniënt was juist een bredere belichting van het onderwerp door onder 
andere bestudering van het recht van de Verenigde Staten nuttig geweest. 

In Vul ziet men het oordeel (van de auteur) dat juist vergelijking met een stelsel uit een 
andere rechtsfamilie nuttig is. De auteur zelf spreekt hier overigens niet over rechtsfamilies: 

'Het nut van de rechtsvergelijking bestaat zeker ook in het aanwijzen van overeenkomsten en 
gelijkenissen tussen systemen die traditioneel in allerlei opzichten als onderling sterk afwijkend 
beschouwd worden' (VIII, p. 61). 

In XXVII lijkt een interveniënt de keuze van het stelsel minder geschikt te achten vanwege 
de hoge moeilijkheidsgraad van een vergelijkend onderzoek tussen het recht van het betref
fende stelsel en het Nederlandse recht, onder andere omdat de structuur van beide rechtsstel
sels zeer van elkaar verschillen. Ook hier dus problemen met de vergelijking tussen een civil 
law stelsel en een common law stelsel. De reactie van de auteur kwam er overigens kort 
gezegd op neer dat de stelsels inderdaad een verschillende structuur kennen, maar dat de 
verschillen tussen Nederland en Ierland minder groot zijn dan tussen Nederland en Enge
land. 

3.2.1.2 Verband onderzoeksonderwerp 
In de meerderheid van de studies worden voor de keuze van de rechtsstelsels argumenten 
aangedragen waarvan de inhoud betrekking heeft op het onderwerp van het onderzoek.139 

In achtentwintig studies worden in de inleiding en/of uiteenzetting argumenten aangedragen 
die rechtstreeks (24) of indirect (4) verwijzen naar het onderzoeksonderwerp. 

Wat voor soort verband wordt gelegd met het onderzoeksonderwerp? Het meest gebruikte 
argument voor het wel of niet kiezen van een rechtsstelsel blijkt de stand van de ontwikke
ling van het onderzoeksonderwerp te zijn. Is het rechtsstelsel op het terrein van het onder
zoeksonderwerp minder dan of even ver ontwikkeld als het Nederlandse stelsel, dan wordt 
het stelsel niet in de selectie opgenomen. Is het stelsel daarentegen op het gebied van het 
onderwerp verder ontwikkeld dan het Nederlandse stelsel of andere stelsels in het algemeen 

139 Zie bijlage 4. 

125 



HOOFDSTUK 6 

of gewoonweg sterk ontwikkeld, dan vormt dit een motief tot opname van het stelsel in het 
onderzoek. Een ander argument dat wordt gehanteerd is nauw met dit laatste verbonden: de 
stelsels zijn gekozen omdat zij belangrijke informatie kunnen aandragen voor de verdere 
ontwikkeling van het onderwerp. In tabel 7 worden de genoemde argumenten onderscheiden 
in positieve en negatieve argumenten140 en in volgorde van frequentie141 weergegeven. 

Tabel 7: Stand ontwikkeling onderwerp 

positief 
1. belangrijke informatie met oog op ontwikkeling onderwerp 1 4 1 4 2 

2. verder ontwikkeld dan in Nederland 4 143 

3. verder ontwikkeld dan in andere stelsels 3.44 

4. sterk ontwikkeld 1 145 

negatief 
1. geen interessante informatie (of minder dan andere); geen aandacht 3 146 

voor problematiek 
2. minder of even ver ontwikkeld als in Nederland 3147 

Op enige afstand komt op de tweede plaats het argument dat in het gekozen stelsel als eerste 
het onderwerp tot ontwikkeling is gekomen en/of met het onderwerp veel ervaring is opge
daan. In tabel 8 kan men zien dat dit argument alleen in positieve zin is gebruikt. 

Tabel 8: Origine en ervaring 

positief 
1. ontstaan onderwerp en/of veel ervaring mee opgedaan 

negatief geen 

140 

141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 

Onder positieve argumenten worden de argumenten verstaan die de grond aangeven waarom bepaalde 
stelsels wel gekozen zijn; onder negatieve argumenten worden omgekeerd de argumenten verstaan die 
aangeven waarom bepaalde stelsels niet gekozen zijn. 
Zie supra nt. 27. 
i, x, xii, xrv, xv, xvi, xviii, xxiii, xxvii, xxxi, xxxm, XXXIV, XXXV, XXXVI. 
V, XIII, XXIII, XXXIV. 
XI, XXVIII, XXXV. 
XXXVIII. 
xiv, xvin, xxxiv. 
XIV, XIX, XVIII. 
vi, vin, xra, xvii, xvin, xxviii, xxxm, xxxv, xxxvm. 
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Dit origine-/ervaring-argument wordt op de voet gevolgd door wat ik aanduid met het 'con-
trast'-argument: de stelsels worden gekozen omdat ze op een bepaalde manier op het gebied 
van het onderwerp met elkaar contrasteren. Ook dit argument wordt alleen in positieve zin 
gebruikt. Zie tabel 9. 

Tabel 9: Contrast 

positief 
1. vergelijkbaar qua regeling en context, maar voldoende verschillen 
2. theoretische achtergrond verschilt 
3. fundamenteel verschil op gebied onderwerp 

g ,49 

2150 

2151 

negatief geen 

Erg voor de hand liggend is de verwijzing naar de vergelijkbaarheid van het onderwerp. 
Toch wordt dit argument relatief niet vaak genoemd (vijf maal: vier maal in positieve, 
eenmaal in negatieve zin). Iets frequenter wordt verwezen naar de vergelijkbaarheid van de 
stelsels op het terrein van het onderzoeksonderwerp (drie maal in positieve en drie maal in 
negatieve zin). Zie respectievelijk tabel 11 en 10. 

Tabel 10: Vergelijkbaarheid stelsel (in verband met onderwerp) 

positief 
1. maatschappij kan op vergelijkbare wijze reageren op onderwerp 
2. op grond van vergelijkbare maatschappelijke achtergrond onderwerp 

vergelijkbaar 

2 I 5 2 

I ' " 

negatief 
2. op grond van verschillende maatschappelijke achtergrond onderwerp 

niet vergelijkbaar 
3. mogelijkheid bestaan factoren die vergelijking vertroebelen 
4. rechtsdenken ten aanzien van onderwerp onvergelijkbaar 

i 154 

,155 

i 156 

149 VI, XVI, XXXI. 
150 VIII, XXX. 
151 I. XIX. 
152 XVIII, XXV. 
153 XXXVII. 
154 xxxvn 
155 XXVIII. 
156 XXXIV. 
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Tabel 11 : Vergelijkbaarheid onderwerp 

positief 
1. onderwerp is vergelijkbaar 

negatief 
1. afwijkende problematiek 

Een argument dat in twee studies positief wordt gebruikt, is dat de geselecteerde stelsels met 
elkaar verbonden zijn op het gebied van het onderwerp en/of een vergelijkbare houding 
hebben ten opzichte van het onderwerp. Verder is in één studie het argument naar voren 
gebracht dat in de gekozen stelsels het onderwerp een bekend fenomeen is in het maatschap
pelijk leven.159 Een ander argument dat slechts éénmaal is genoemd, betreft de voorwaarde 
dat het gezien de maatschappelijke context mogelijk is dat de problematiek zich in de geko
zen stelsels voordoet. Deze argumenten zijn verzameld in tabel 12. 

Tabel 12: Overige argumenten 

positief 
1. verbondenheid op gebied onderwerp 
2. gezien maatschappelijke context bestaat mogelijkheid dat onderwerp 

zich voordoet 
3. onderwerp is bekend fenomeen in de maatschappij 

2 160 

i 161 

ï 162 

negatief geen 

Bovengenoemde argumenten werden ofwel in de inleiding ófwel in de uiteenzetting naar 
voren gebracht. Hieronder zullen eerst de achteraf-oordelen van een auteur of een interve-
niënt aan de orde komen die betrekking hebben op de geschiktheid van de geselecteerde 
stelsels en vervolgens, indien aanwezig, de oordelen van interveniënten over de juistheid van 
de motivering. In dit kader zullen alleen die oordelen in beschouwing genomen worden 
waarin op een of andere manier wordt verwezen naar het onderzoeksonderwerp. 

157 XXIII, XXVIII. XXXI, XXXIV. 
158 XIV. 
159 Vrije vertaling van het argument dat de gekozen landen voetballanden zijn. 
160 IX, XXXIV. 
161 XVI. 
162 VII. 
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Positieve oordelen van de kant van de auteur over de geschiktheid van het (de) geselecteerde 
stelsel(s) wijzen op de gelijke problematiek in de gekozen stelsels163 of op het feit dat het 
onderwerp in de betreffende stelsels vergelijkbaar is maar dat er toch voldoende verschillen 
bestaan en ze bovendien interessante informatie kunnen aandragen met het oog op de ont
wikkeling van het onderwerp.164 

Geen van de auteurs geeft aan dat een keuze van een bepaald stelsel ongelukkig is 
geweest, wel dat deze minder gelukkig was. Er wordt dan geponeerd dat de stelsels een on
gelijke oplossing voor het probleem hebben ontwikkeld.165 Of men geeft aan dat in de 
stelsels de antwoorden voor de oplossing van het probleem (nog) niet gevonden kunnen 
worden omdat met betrekking tot het probleem de gekozen stelsels in een zelfde fase verke
ren als Nederland.166 

In dit kader hebben de interveniënten zich alleen in negatieve zin over de stelselkeuze 
uitgelaten. Bepaalde stelsels worden voor vergelijking ongeschikt geacht omdat de betreffen
de systemen een zo verschillende constructie zouden hebben dat de vraagstelling (geënt op 
het Nederlandse rechtssysteem) er niet in teruggevonden kon worden.167 Een soortgelijk 
oordeel treft men aan in een andere studie.168 Daar vraagt de interveniënt zich af of het 
stelsel niet beter buiten beschouwing had kunnen blijven gezien het grote verschil in struc
tuur en instituties ten opzichte van ons rechtsstelsel. Naar de mening van de auteur kent het 
betreffende stelsel echter wel degelijk bepaalde systematiseringen en is de bestudering ervan 
leerzaam gebleken. In één geval wordt de keuze van een stelsel ongeschikt geacht omdat 
er op het terrein van het onderwerp in dat stelsel gedurende langere periode relatief weinig 
was gebeurd.169 

In andere gevallen worden de gekozen stelsels niet ongeschikt geacht, maar zou het naar 
de mening van de interveniënt nuttig zijn geweest indien daarnaast nog andere stelsels waren 
opgenomen. Zo vraagt één interveniënt zich af waarom alleen landen waar het onderwerp 
aanwezig is zijn gekozen en niet de landen waar het onderwerp afwezig is.170 Een paar 
maal wordt erop gewezen dat een bepaald land met praktische ervaring op het gebied van 
het onderwerp ontbreekt.171 

In één studie gaat een interveniënt in op de juistheid van de verantwoording om een 
bepaald stelsel buiten beschouwing te laten. De interveniënt is het in dat geval niet eens met 
de stelling van de auteur dat dit stelsel op het betreffende rechtsgebied weinig te bieden zou 
hebben.172 

163 XVI. 
164 XXXI. 
165 XXI. 
166 n. 
167 n, ra. 
168 XXXVII. 
169 XXXIV. 
170 VI. 
171 II, III, XI. 
172 XXXIV. 
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3.2.1.3 Verband onderzoeksdoel 
In de argumentatie met betrekking tot de keuze van de rechtsstelsels wordt in ongeveer een 
derde van het aantal studies dat een motivering bevat ( l lx ) een beroep gedaan op het doel 
van het onderzoek (4x impliciet / 7x expliciet).173 Het onderscheid tussen impliciet en ex
pliciet is eigenlijk vrij grof. Hieronder zal ik de wijze waarop een verband met het onder
zoeksdoel gelegd wordt genuanceerder weergeven. 

In twee studies wordt door de auteurs in abstracto gesteld dat het doel van het onderzoek 
een bepalende factor is bij de keuze van de in het onderzoek te betrekken rechtsstelsels. 

'Is in beginsel het vergelijkingsobject dan ook uitgestrekt tot alle rechtsstelsels van de wereld, doel 
van het onderzoek en de mogelijkheden ertoe beperken de te behandelen stelsels' (XVIII, p. 9). 

'Met name bepaalt het doel van het onderzoek de keuze van de te bestuderen rechtsstelsels' 
(XXXIV, p. 7). 

Deze stellingen zijn ook in de theorie door een aantal auteurs verwoord. Zij worden in drie 
studies expliciet ondersteund. In deze drie studies wordt aangegeven dat het doel van het 
onderzoek in concreto een rol heeft gespeeld bij de keuze van de stelsels.174 Zie bijvoor
beeld XIV, p. 4: 

'Welke rechtsstelsels komen voor bestudering in aanmerking? Gezien het doel van de rechtsverge
lijking op het gebied van het konsumentenrecht dient kriterium bij de keuze vooral te zijn in welke 
stelsels recentelijk wetgeving is ingevoerd, aangenomen of voorgesteld'. 

Dan zijn er studies waarin de inhoud van de argumenten ter verantwoording van de stelsel
keuze expliciet naar het doel van het onderzoek verwijzen.175 Zie bijvoorbeeld: 

'Frankrijk is in West-Europa de voorloper geweest bij de realisering van de gelijkheid van de ge
slachten in het nationaliteitsrecht. Bovendien bevat de franse nationaliteitswetgeving een aanmer
kelijk sterker ius-soli-element dan Zwitserland, de BRD of Nederland. Vergelijking is daarom 
inspirerend' (XV, p. 3). 

'Hoewel vergelijking van de betrokken rechtsstelsels [Engeland en VS], van de inrichting van de 
organen die met het nemen van strafrechtelijke beslissingen zijn belast en van de vormen van al
daar gehanteerd onderzoek duidelijk maakt hoezeer beide verschillen van het continentale systeem, 
kunnen juist de ontwikkelingen in deze landen met betrekking tot de nemo tenetur-regel verhel
derend werken voor een beter inzicht in de invulling van de regel' (XVII, p. 34). 

Als laatste noem ik de studies waarin de inhoud van de argumenten impliciet naar het doel 
van het onderzoek verwijst.176 Zie bijvoorbeeld: 

173 Zie bijlage 4. 
174 XI, XIV, XXXI. 
175 XV. XVII, XXXVI. 

176 ix, xii, xra, xvn. 
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'Een beschouwing over de inhoud van de C.C.V. lijkt weinig zinvol. Ik zal de lijkschouwing toch 
uitvoeren. 

Er is beweerd dat de ondertekening van de Conventie is tegengewerkt door de georganiseerde 
reiswereld. Waarom? De op franse leest geschoeide — garantie voor nalatigheid van de uitvoerder 
is een voorlopig niet haalbare kaart gebleken. Men kan zich afvragen of een dergelijk standpunt 
uit hoofde van consumentenbescherming toch niet de voorkeur verdient. Voldoende reden om 
nader in te gaan op de C.C.V.' (XIII, p. 37-38). 

'... internationale mensenrecht-verdragen waarbij Nederland partij is of binnen afzienbare tijd partij 
zal worden' (XVII, p. 3-4). 

Hieronder zal ik nader ingaan op de inhoud van de argumenten. Om te kunnen zien welke 
argumenten aan welk onderzoeksdoel gekoppeld worden, met andere woorden hoe het doel 
de keuze van de stelsels bepaalt, heb ik de studies met dezelfde onderzoeksdoelen bij elkaar 
geplaatst. 

Tabel 13: Doel = verbetering eigen recht1 

positief 
1. het rechtsstelsel bevat elementen die voor Nederlands recht interessant 

zijn (voorbeeld tot navolging; voorbeeld tot vermijden) 
2. de stelsels zijn vergelijkbaar op cultureel-ideologisch, sociaal-econo

misch en politiek gebied 
3. Nederland is partij bij het verdrag 
4. de stelsels zijn maatschappelijk en juridisch vergelijkbaar en hebben 

tevens voldoende verschillen 
5. de stelsels liggen in onze nabijheid en hun wetten zijn recent 
6. in de stelsels is recentelijk wetgeving ingevoerd, aangenomen of voor

gesteld 

4 178 

2 I 7 9 

| 180 

i 181 

i 182 

i 183 

negatief geen 

177 'Verbetering eigen recht' wordt hier gebruikt als verzamelnaam voor inhoudelijk dezelfde, maar met ver
schillende termen aangeduide doelen. Ik geef deze aanduidingen hier weer met de studies waar ze genoemd 
worden: verbetering eigen recht (XI, XII, XIII); lering trekken voor eigen recht (XVII, XXXI); bijdrage 
Nederlandse discussie (XII, XVIII); toetsing Nederlands voorontwerp (XV); zoeken naar voorbeelden voor 
ontwikkeling nieuw rechtsgebied (XIV). 
XI, XIII, XV, XXXIV. 
XI, XVIII. 
XVII. 
XXXI. 
XII. 
XIV. 
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Tabel 14: Doel = kennisvermeerdering 

1. geen beperkingen 

Tabel 15: Doel = hulp bij harmonisatie 

positief 
1. landen zijn 'Member States' van EEG 

negatief geen 

Tabel 16: Doel = uitwerking 'maat van vergelijking' 

positief 
1. normen van stelsel kunnen worden aangewend als 'maat van vergelij

king' 

negatief geen 

Ik zou hier een tweetal kanttekeningen willen plaatsen. In de eerste plaats valt op dat in 
relatief weinig studies verwijzingen naar het doel van het onderzoek gevonden zijn. Terwijl 
toch een aantal auteurs heel nadrukkelijk in abstracto en/of in concreto stelt dat het doel van 
belang is voor de keuze van de rechtstelsels. Wel moet in gedachten gehouden worden dat 
het feit dat slechts weinig auteurs zich erop beroepen, nog niet wil zeggen dat het niet van 
belang is; het wil alleen zeggen dat de auteurs zich er niet van bewust zijn, of het zo van
zelfsprekend vinden dat zij er geen melding van maken. Het is bovendien mogelijk dat zij 
zich er wel van bewust zijn maar de motivering niet van belang achten. 

In de tweede plaats wil ik erop wijzen dat een van de bovengenoemde argumenten sterk 
overeenkomt met een argument dat verwees naar het onderzoeksonderwerp. Het gaat hierbij 
om het argument dat aangeeft dat in de gekozen stelsels interessante elementen voor het 
Nederlandse recht te vinden zijn. Verder zal het argument met betrekking tot de algemene 
vergelijkbaarheid op niet-juridisch terrein terugkomen onder de noemer 'andere redenen'. 
De reden hiervoor is eenvoudig: door sommige auteurs worden deze argumenten wel en 
door anderen worden zij niet in verband gebracht met het onderzoeksdoel. 

184 XXXIV. 
185 IX. 
186 XXXVI. 
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Oordelen van de auteurs zelf over de juistheid van de selectie van de rechtsstelsels die 
verband houden met het doel van het onderzoek, zijn niet eenvoudig aan te wijzen. Zo heb 
ik de beschouwing van de auteur van II187, waaruit blijkt dat zijn keuze een niet zo geluk
kige geweest was, reeds genoemd in verband met het onderwerp. In de betreffende stelsels 
zouden geen antwoorden te vinden zijn omdat de stelsels met betrekking tot de oplossing 
van het probleem in dezelfde fase verkeren. Daar de gekozen stelsels niet de beoogde oplos
singen konden verschaffen, voldeed de keuze dus niet aan het doel van het onderzoek. 
Vanuit dit perspectief kan men het oordeel van de auteur tevens in verband brengen met het 
doel van het onderzoek. 

Expliciet positief over de keuze van het Engelse recht is een van de auteurs van XXX 
in antwoord op de vraag of vergelijking met dit recht zinvol is. Hij wijst daarbij op het 
contrasteffect. 

De vraag die tot bovengenoemd positief oordeel van een van de auteurs van XXX had 
geleid, was uitgesproken door een interveniènt die enkele twijfels had met betrekking tot de 
selectie van het Engelse recht. Hij had twijfels over het nut van de bespreking van Engels 
recht in het preadvies. Zijn vraag was of er voor het Nederlandse recht iets uit te leren valt. 

In XVIII is een interveniènt het niet eens met de argumentatie van de auteurs met betrek
king tot de afwijzing van bepaalde stelsels. Hij is het overigens niet oneens met de selectie 
van de stelsels zelf. Hij verwerpt het argument waarmee Japan buiten het onderzoek gehou
den wordt: naar zijn mening snijdt het argument dat in de discussie over alimentatie-indexe
ring Japans recht cultureel-ideologisch onvergelijkbaar zou zijn met ons recht geen hout. 
Bovendien is de auteur het oneens met de afwijzing van Zuid-Afrika op grond van het feit 
dat dit land geen rechtsstaat is (XVIII, debat, p. 9). De reactie van de preadviseurs luidt dat 
zij zich met name hebben laten leiden door de door een andere auteur geformuleerde eis dat 
er tussen de stelsels sprake moet zijn van 'sozio-ökonomische Parallellität' (XVIII, debat 
p. 11). Ik noem deze discussie hier in de context van het onderzoeksdoel omdat de preadvi
seurs een verband leggen tussen cultureel-ideologische, sociaal-economische en politieke 
vergelijkbaarheid en het doel van het onderzoek (XVIII, p. 10). 

In XXXVII tenslotte, is een interveniènt het op zich met de stelselkeuze van de preadvi
seur eens. Hij meent echter dat het nuttig zou zijn geweest indien het Deense recht in het 
onderzoek was betrokken aangezien hierin de werking in de praktijk van een door de auteur 
geformuleerde oplossing voor het probleem bestudeerd had kunnen worden. 

3.2.1.4 Andere redenen 
In de helft (18) van de bestudeerde studies die argumenten ter motivering van de rechtsstel
selkeuze bevatten, worden als enige argumenten of naast de hiervoor genoemde argumenten, 
'andere redenen' aangevoerd waarom bepaalde stelsels wel of niet gekozen zijn.188 In 17 
gevallen189 gebeurt dit expliciet; in 1 geval190 impliciet. 

187 'De vragen waarmede wij te maken hebben, zijn ook in Frankrijk en Duitsland nog niet opgelost' (II, p. 
50). 

188 Zie bijlage 4. 
189 III, IV, V, VII, X, XI, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XXV, XXVI, XXXI, XXIV, XXXVII, XXXIX. 
190 XXIV. 
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In deze 18 studies tel ik ongeveer 22 verschillende soorten argumenten die ik voor zover 
mogelijk in grotere verbanden heb ondergebracht. Deze verbanden zijn: praktische redenen, 
persoonlijke/persoonsgebonden redenen en algemene vergelijkbaarheid. Daarna bleven als 
'losse' argumenten over: de gekozen landen werken samen en hebben belangstelling voor 
elkaar, de landen zijn belangrijk op economisch gebied, kennis van het stelsel is van weten
schappelijk belang, in het stelsel is de werking van de regeling en de praktijk nog niet 
bekend en het argument dat het beter is op beperkter gebied dieper te graven dan vooral de 
breedte te zoeken. 

De 'praktische redenen' zijn het grootst in aantal, zowel in verscheidenheid (9) als frequen
tie (21). Tabel 17 geeft de praktische redenen weer in volgorde van frequentie: 

Tabel 17: Praktische redenen 

positief 
1. toegankelijkheid gegevens 5 , 9 1 

2. reisafstand 2 I 9 2 

3. toegankelijkheid rechtsstelsel i 193 

4. talenkennis lezerspubliek i 194 

negatief 
1. toegankelijkheid gegevens 2195 

2. reisafstand i 196 

5. tijd 4 I 9 7 

6. het kader van de studie 2 ! 9 8 

7. praktische grenzen (taal, materiaal, tijd) i 199 

8. (reis)kosten i200 

9. praktische overwegingen i.v.m. methode van onderzoek i201 

Persoonlijke redenen ben ik tegengekomen in zes verschillende soorten. De frequentie ligt 
ongeveer de helft lager dan de praktische (9x). Zie tabel 18. 

191 x, xi, xv, xxxi, xxxrv. 
192 VII, XV. 
193 XXXI. 
194 XV. 
195 xv, xvm. 
196 VII. 
197 xv, xvm, xxxrv, xxxix 
198 III, V. 
199 XVIII. 
200 XV. 
201 IV. 
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Tabel 18: Persoonlijke redenen 

positief 
1. reeds aanwezige (achtergrond)kennis 4 202 

2. talenkennis 2203 

3. de wens het exotische te bestuderen i204 

negatief 
2. talenkennis 2 205 

4. persoonlijke redenen niet gespecificeerd i206 

5. niet handelbaar, verwerkbaar i207 

6. stijl en betoogtrant van stelsel 'ligt' de auteur niet i208 

Een tevens vrij frequent voorkomend argument is de vergelijkbaarheid van stelsels in het 
algemeen. Hier heb ik twee soorten onderscheiden. Namelijk: stelsels die vergelijkbaar zijn 
qua juridische stijl en stelsels die vergelijkbaar zijn op niet-juridische terreinen (tabel 19). 

Tabel 19: Algemene vergelijkbaarheid 

positief 
1. juridische stijl 
2. niet-juridische terreinen 

i2U9 

3 2,0 

negatief 

In tabel 20 zijn de argumenten weergegeven die niet tezamen met andere argumenten in een 
groter verband konden worden opgenomen. 

202 XVI, XVIII, XXIV, XXXVII. 
203 XXXIV, XXXVII. 
204 XV. 
205 XV, XVIII. 
206 XI. 
207 XIX. 
208 XXXIV. 
209 XXXIV. 
210 Achter de aanduiding van de studie wordt tussen haakjes de omschrijvingen van de terreinen weergegeven 

zoals deze in de studies beschreven zijn: XI (godsdienst, sociaal-economische ontwikkeling, taal en cultuur 
enz.), XXV (achtergrond en sociaal-economische structuur), XXVI (sociaal-economisch en politiek). 
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Tabel 20: Overige argumenten 

positief 
1. samenwerking en wederzijdse belangstelling landen 
2. importantie op niet juridisch terrein 
3. wetenschappelijk belang 

l2" 
i212 

i213 

negatief 
3. wetenschappelijk belang 
4. onbekendheid rechtspraktijk 
5. beter op beperkter gebied dieper te graven dan vooral de breedte te zoeken 

i214 

i 215 

i216 

In het bovenstaande heb ik de motivering van de auteur in de inleiding en de uiteenzetting 
besproken. Hieronder zal ik ingaan op de inhoud van de argumenten die noch betrekking 
hebben op rechtsfamilies, noch op het doel van het onderzoek of het onderzoeksonderwerp, 
aangevoerd door de auteur of interveniënt indien zij kritiek leveren op of instemming be
tuigen met de keuze van rechtsstelsels. 

In vijf gevallen is een interveniënt van mening dat de gekozen stelsels op zich geschikt zijn, 
maar dat het interessant was geweest indien ook andere stelsels waren opgenomen. In VIII 
en III wordt niet nader gespecificeerd om welke andere stelsels het dan zou moeten gaan. 
In de studies XI, XXXIV en XXXVII wordt één stelsel met name genoemd. De auteur van 
III voert tijdgebrek aan als reden voor het niet opnemen van meer stelsels. In XXXIV en 
XXXVII doen de auteurs in deze specifieke gevallen een beroep op respectievelijk het 
ontbreken van achtergrondinformatie en reeds aanwezige achtergrondkennis. De auteurs van 
de studies VIII en XI reageren beide met de opmerking dat in een keuze van bepaalde 
stelsels altijd een zekere willekeur schuilt en dat inderdaad voor andere dan de gekozen 
stelsels eveneens goede argumenten zijn aan te voeren. De auteur van XI gaat hier nog 
nader op in door te stellen dat hij zich door duidelijke criteria heeft laten leiden maar dat 
er per definitie in iedere keuze een persoonlijke voorkeur zal doorklinken. De door hem ge
bruikte en hier aangehaalde criteria zijn algehele vergelijkbaarheid en een reden van per
soonlijke aard (germanofobie). Interessant in dit verband is de opmerking van een 

211 XV. 
212 Het gaat hierbij om het economisch belang van de stelsels of hun status als 'pioniers' (XIV). 
213 Het niet behandeld zijn van het betreffende stelsel (met betrekking tot het onderwerp) in de Nederlandse 

literatuur, vormt een argument tot opname van het stelsel in het onderzoek (XV). 
214 Het wel behandeld zijn van het stelsel (met betrekking tot het onderwerp) in de Nederlandse literatuur 

vormt een argument om het betreffende stelsel niet op te nemen (XV). 
215 De betreffende wet is te recent om iets te kunnen zeggen over de werking van de regels in de praktijk 

(XVIII). 
216 XXXVII. 
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interveniënt in studie XXXIV dat een subjectief aan de persoon van de onderzoeker gebon
den keuze vaak op zich begrijpelijk, maar daarmee nog niet noodzakelijkerwijs de enige 
juiste keuze is. Hij pleit voor meer aandacht voor andere landen dan traditioneel worden 
besproken. In zijn antwoord wijst de preadviseur erop dat in dit verband de taal een handi
cap blijft. 

In het debat over XXX wordt kritiek geuit op het feit dat het Nederlands recht niet is 
behandeld. De preadviseur acht dit echter een juiste beslissing omdat hij het Nederlands 
recht als bekend veronderstelt. Een beschrijving van het Nederlandse recht is op andere 
plaatsen te vinden en een herhaling ervan zou afbreuk doen aan de compactheid van het 
preadvies. 

In het debat over XI uit een interveniënt kritiek op een argument dat is aangevoerd om een 
bepaald stelsel niet op te nemen. De interveniënt stelt dat germanofobie voor een ernstig we
tenschappelijk onderzoeker niet vol te houden is. Verder kritiseert hij de toepassing van het 
argument van algemene vergelijkbaarheid. Hij ziet niet in waarom uit een oogpunt van alge
mene vergelijkbaarheid de rechtsstelsels van Frankrijk, Italië en Spanje minder aantrekkelijk 
dan de gekozen rechtsstelsels zouden zijn. 

3.2.2 De opbouw van de motivering, het gewicht en het aantal van de argumenten 
Voor de bespreking van de opbouw van de motivering is een verdeling gemaakt tussen 
studies die één argument aandragen ter onderbouwing van de gekozen stelsels, studies die 
twee of drie argumenten gebruiken en studies die vier of meer argumenten in hun verant
woording verwerken. 

De studies waarin met één argument de stelselkeuze gemotiveerd wordt 
In zeven217 studies wordt slechts één argument aangedragen ter onderbouwing van de 
gekozen stelsels. Met betrekking tot deze motiveringen heeft het weinig zin om over op
bouw te spreken. Ik zal dus alleen ingaan op het gewicht van de argumenten. 

Een abstract argument geldend voor alle geselecteerde stelsels wordt in twee studies 
aangetroffen. Het gaat in beide gevallen om vergelijkbaarheid op niet juridisch terrein (XXV 
en XXVI). Een concreet argument geldend voor alle studies wordt gebruikt in XXX. Het 
betreft hier een 'contrast'-argument: in deze stelsels kan het onderwerp bestudeerd worden 
tegen een verschillende theoretische achtergrond. 

Van weinig gewicht beschouw ik het argument in III. Als grond voor het niet opnemen 
van één met name genoemd stelsel wordt een praktisch, maar vaag argument genoemd: 'Het 
kader van deze studie dwingt herhaaldelijk tot beperkingen' (III, p. 60). De keuze van de 
wel opgenomen stelsels wordt niet gemotiveerd. Ook in XXXIX wordt een beroep gedaan 
op een argument van praktische aard om het niet opnemen van één bepaald stelsel de 
verantwoorden. Hier hanteert de auteur een duidelijk argument: het tijdsbestek waarbinnen 
het preadvies moest worden afgerond. Echter ook in deze studie wordt de keuze van de wel 
opgenomen stelsels niet gemotiveerd. 

217 III, iv, xxrv, xxv, xxvi, xxx, xxxix. 
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Tenslotte twee, om verschillende redenen, bijzondere gevallen. In XXIV heeft de afbake
ning van het onderwerp tevens de te behandelen rechtsstelsels bepaald. De auteur bedrijft 
wat hij noemt verticale rechtsvergelijking. Dit is de toetsing van het recht van een lagere 
orde aan het recht van een hogere orde. Het recht van hogere orde betreft hier het normen
stelsel van de Internationale Arbeidsorganisatie; de lagere orden zijn de rechtsstelsels van 
de landen die lid zijn van de IAO. De keuze van de IAO is ingegeven door redenen van per
soonlijke aard, namelijk de ervaring van de auteur in het internationale sociaal recht (in tabel 
18 aangeduid als 'reeds aanwezige (achtergrond)kennis'). IV is een bijzonder geval omdat 
het daar gebruikte argument betrekking heeft op Nederlands 'buurlanden', terwijl in de 
studie uiteindelijk naast de buurlanden een vrij groot aantal andere landen aan de orde komt. 
Niet gespecificeerde praktische overwegingen die verband houden met de methode van 
onderzoek vormen de redenen die de auteur hebben geleid tot de keuze van, zoals hij in zijn 
inleiding stelt, de buurlanden. 

Om de overzichtelijkheid te vergroten zullen binnen de volgende twee groepen studies (2 
à 3 argumenten en 4 of meer argumenten), de studies waarin de motiveringen op (ongeveer) 
gelijke wijze opgebouwd worden, gezamenlijk behandeld worden. Binnen deze groepen zal 
ik de studies per type opbouw behandelen. Ik heb vier typen opbouw onderscheiden die 
alleen of in onderlinge combinaties voorkomen. De vier typen zijn: cumulatief beperkend, 
cumulatief versterkend, parallel gelijksoortig en parallel ongelijksoortig.218 

De studies waarin de stelselkeuze gemotiveerd wordt met een beperkt aantal argumenten 
(2219 à 3220 argumenten) 

— Cumulatief beperkende opbouw 
In I worden twee argumenten aangevoerd. Beide argumenten houden verband met het on
derzoeksonderwerp. In de eerste plaats wordt de kring van mogelijk te onderzoeken stelsels 
beperkt door de keuze van stelsels die uitgaan van een bepaald beginsel en de keuze van 
stelsels die uitgaan van het tegenovergestelde beginsel. De tweede beperking wordt gevormd 
door de keuze van stelsels die belangrijk zijn met het oog op moderne ontwikkelingen. 

Ook in XXIII worden twee argumenten naar voren gebracht die verband houden met het 
onderwerp. In de eerste plaats is gekozen voor die landen waar de problematiek niet veel 
verschilt van de Nederlandse. In de tweede plaats diende in de voor selectie in aanmerking 
komende stelsels de ontwikkeling van de problematiek verder te zijn dan in Nederland. 

In VII houdt het basisargument verband met het onderwerp van het onderzoek: het heeft 
alleen zin stelsels in het onderzoek op te nemen waar men het fenomeen prof-voetballer 
kent, m.a.w. het moet om voetballanden gaan. Niet alle voetballanden kunnen echter in het 
onderzoek worden opgenomen. De tweede beperking wordt gevormd door de reisafstand 
vanuit Nederland. 

218 In § 3.2 heb ik deze typen opbouw toegelicht. 
219 I, II, V, IX, XIII, XXXVI, XXXVIII. 
220 vi, vu, vin, x, xii, xm, xvi, xvii, xix, xxvii, xxviii, xxxi, xxxv, xxxvn. 
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In de inleiding van XVI worden drie positieve argumenten naar voren gebracht: twee 
houden verband met het onderwerp, het derde is persoonlijk van aard. Het basisargument 
is de voorwaarde dat de problematiek waar het in het onderzoek om gaat, zich in de te 
onderzoeken stelsels voor kan doen; verder dienen de stelsels een kenmerkende aanpak te 
laten zien (contrastargument: reliëf). De laatste beperking van de voor bestudering in aan
merking komende stelsels is persoonlijk en betreft de achtergrondkennis van de auteur.221 

— Cumulatief versterkende opbouw 
In IX wordt in de inleiding uiteengezet waarom vergelijking tussen Nederland en Engeland 
op het gebied van het vennootschapsrecht interessant is. Ik beschouw dit als een impliciete 
motivering van de stelselkeuze. Er wordt een verband gelegd met het onderwerp van het on
derzoek, het vennootschapsrecht. Er wordt gesproken over contact tussen beide landen op 
dit terrein en hun actuele activiteiten. Verder wordt impliciet een verband gelegd met het 
doel van het onderzoek (hulp bij harmonisatie van het vennootschapsrecht van de EG-lidsta-
ten) door de te onderzoeken landen aan te duiden met 'Member States'. 

In XII veronderstelt de auteur dat 'belangstelling zal bestaan voor recente wetten van 
landen in onze nabijheid' (XII, p. 5). Hierin liggen impliciet twee vereisten die zowel ver
band houden met het doel als met het onderwerp. De stelsels moeten zowel recente wetten 
op het gebied van het onderwerp bezitten én in de nabijheid van Nederland liggen. Het 
waren Frankrijk en Duitsland die aan deze vereisten voldeden. 

Het basisargument voor de keuze van de stelsels in studie XXXVI houdt verband met 
het doel van het onderzoek: de uitwerking van een maat van vergelijking voor het onder
werp. Aangezien deze 'maat' vooralsnog ontbreekt dient te worden afgezien van een verge
lijking tussen het Nederlandse recht en andere Europese rechtsstelsels. De auteur selecteert 
het EVRM en de Amerikaanse Bill of Rights op grond van de veronderstelling dat de normen 
van deze stelsels de maat van vergelijking zouden kunnen verschaffen. De keuze van het 
Amerikaanse recht wordt versterkt door het argument dat de ontwikkeling van het onder
werp daar, het Nederlandse stelsel tot voorbeeld heeft gestrekt. 

— Parallel gelijksoortige opbouw 
In de uiteenzetting van XII houdt zowel het argument voor de keuze van Frankrijk als het 
argument voor de keuze van Duitsland verband met het doel van het onderzoek: verbetering 
eigen recht/bijdrage Nederlandse discussie. Zowel met betrekking tot Frankrijk als tot 
Duitsland wordt erop gewezen dat het recht van de betreffende landen elementen bevat die 
voor Nederland interessant zijn. 

In XIII gaat het om een impliciete motivering. De grond voor de keuze wordt afgeleid 
uit de informatie die over de gekozen stelsels wordt gegeven. Elk stelsel wordt apart toege
licht. De informatie houdt in alle gevallen verband met het onderwerp. Uit de betreffende 
informatie valt af te leiden dat de gekozen stelsels gegevens aan kunnen dragen die van 
belang kunnen zijn voor de ontwikkeling van het onderwerp. 

221 In de uiteenzetting wordt hieraan nog een argument toegevoegd: het onderwerp is vergelijkbaar in de geko
zen rechtsstelsels. 
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De auteurs van studie XXXVIII voeren voor de keuze van elk van beide gekozen stelsels 
(Engeland en Wales; Nederland) één argument aan. Beide argumenten hebben betrekking 
op het onderzoeksonderwerp. In het ene stelsel is één aspect van het onderzoeksonderwerp 
sterk ontwikkeld. In het andere stelsel heeft men veel ervaring met een ander aspect van het 
onderzoeksonderwerp opgedaan. 

— Parallel ongelijksoortige opbouw 
In II voert de auteur één positief en één negatief argument aan ter motivering van de wel 
(Frankrijk en Duitsland) en de niet (een common-law-land) gekozen stelsels. Het positieve 
argument zoekt steun bij de indeling van rechtsstelsels in rechtsfamilies, het negatieve legt 
een verband met zowel de rechtsfamilie-theorie als het rechtsgebied van het onderwerp. 

Ook in V wordt zowel een positief als een negatief argument naar voren gebracht. Het 
positieve argument heeft betrekking op het onderwerp. De gekozen stelsels zijn op het 
gebied van het onderwerp verder ontwikkeld dan Nederland. Het negatieve argument is van 
praktische aard. Het kader van de studie dwingt tot beperking van het aantal stelsels dat in 
het onderzoek betrokken wordt. Het eerste argument verantwoordt welke stelsels gekozen 
zijn, het andere het aantal van de gekozen stelsels. 

In de inleiding van XVII worden twee argumenten gebruikt. Het ene argument heeft 
betrekking op het onderwerp (origine en ervaring) en het andere op het doel van het onder
zoek (alleen die verdragen worden in het onderzoek opgenomen waarbij Nederland partij 
is of binnen afzienbare tijd zal worden). Het eerste argument dient ter motivering van de 
keuze van Engeland en de VS, het tweede ondersteunt de keuze van de verdragen.222 

Combinaties 
- Parallel gelijksoortig en parallel ongelijksoortig 
In de hier behandelde studies komt deze opbouw niet voor. 

— Parallel gelijksoortig en cumulatief beperkend 
In XIX voert de auteur twee argumenten (een negatief en een positief) aan die verband 
houden met het onderwerp. Het betreft het contrastargument in positieve en negatieve zin. 
Frankrijk, Duitsland en Engeland worden gekozen omdat zij op het gebied van het onder
werp fundamenteel van elkaar verschillen. Belgisch recht wordt, omdat het vrijwel identiek 
aan het Nederlandse recht is, beperkt behandeld. Het derde argument is persoonlijk van aard 
en geeft aan waarom geen ruimere selectie gemaakt is. Dat zou voor de auteur en waar
schijnlijk ook voor de lezer 'gewoon te veel zijn geworden' (XIX, p. 2). Het derde argument 
is ten opzichte van de eerste twee cumulatief beperkend; de eerste twee zijn parallel gepre
senteerd en gelijksoortig qua inhoud. 

222 In de uiteenzetting ziet men nogmaals twee argumenten die beide betrekking hebben op de VS en Enge
land: het ene argument is hetzelfde als in de inleiding (origine en ervaring), het andere houdt verband met 
het doel van het onderzoek. 
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- Parallel ongelijksoortig en cumulatief beperkend 
In de uiteenzetting van VIII worden voor de keuze van de USSR twee argumenten aange
voerd waarvan het ene als basisargument aangewezen kan worden en het andere als beper
kend argument. Het basisargument houdt verband met het onderwerp van het onderzoek: ge
zocht wordt naar een stelsel waarin het onderwerp bestudeerd kan worden tegen een ver
schillende theoretische achtergrond. In principe voldoen alle socialistische stelsels aan die 
eis. Gekozen wordt dan voor de USSR als representant van de socialistische rechtsfamilie 
(rechtsfamilie-argument). Voor de keuze van het Engelse recht wordt één argument aange
voerd. Dit argument houdt verband met het onderwerp (origine en ervaring). De opbouw is 
als volgt: de argumenten voor de keuze van de USSR en Engeland worden parallel gepre
senteerd en zijn ongelijksoortig. De opbouw van de motivering van de keuze van de USSR 
is cumulatief beperkend. 

— Parallel gelijksoortig en cumulatief versterkend 
In VI wordt de keuze van Frankrijk en Duitsland als koppel door twee argumenten gemoti
veerd. Het ene argument houdt verband met de rechtsfamilies, het andere met het onder
zoeksonderwerp. In de verwijzing naar rechtsfamilies zien we bovendien het contrastargu
ment: '... en voorts omdat het gaat om zowel onderling als ten opzichte van de V.S. sterk 
afwijkende stelsels' (VI, p. 12). Het argument met betrekking tot het onderwerp betreft de 
ervaring in praktijk. Het argument voor de keuze van de VS houdt verband met het onder
zoeksonderwerp (origine en ervaring). De opbouw van de motivering van het koppel (Frank
rijk en Duitsland) en de VS is parallel gelijksoortig. Binnen het koppel is de opbouw cumu
latief versterkend.223 

In X worden twee inhoudelijk gelijke argumenten aangevoerd ter onderbouwing van de 
keuze van drie verschillende stelsels. De argumenten komen erop neer dat de stelsels belang
rijke gegevens kunnen aandragen met betrekking tot de ontwikkeling van het onderwerp. 
Een derde argument heeft betrekking op de drie stelsels gelijkelijk en is, zoals de auteur 
stelt, gebaseerd op 'praktische overwegingen' waarvan er slechts één met name genoemd 
wordt, namelijk de toegankelijkheid van de gegevens. 

In XXVII gaat het om de motivering van de keuze van het Ierse stelsel naast het Neder
landse. Eén argument houdt verband met rechtsfamilies en betreft het feit dat de stelsels tot 
verschillende families behoren. De twee overige argumenten houden verband met het onder
werp. Met betrekking tot elk van beide stelsels wordt gesteld dat het gegevens met betrek
king tot de verdere ontwikkeling van het onderwerp kan verschaffen. 

In de inleiding van XXXV treft men twee argumenten aan: een verwijzing naar rechtsfa
milies die betrekking heeft op alle geselecteerde stelsels, en een argument dat een verband 
legt met het onderwerp: op het gebied van het onderwerp is het gekozen stelsel verder 

223 In de uiteenzetting wordt de selectie van Frankrijk versterkt met een argument dat verband houdt met het 
onderzoeksonderwerp (contrastargument). Voor de keuze van alle rechtsstelsels tezamen ziet men in de 
uiteenzetting opnieuw het argument dat betrekking heeft op de ervaring die de stelsels met het onderwerp 
hebben. 
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ontwikkeld dan andere stelsels en het heeft met het onderwerp de meeste ervaring opge
daan.224 

— Parallel ongelijksoorig en cumulatief versterkend 
In XXVIII ziet men drie argumenten die verband houden met het onderzoeksonderwerp, 
waarvan twee positief en één negatief. Het gaat hier om een ander stelsel dat naast het 
Nederlandse gekozen wordt. Dit stelsel (VS) wordt gekozen omdat het op het gebied van 
het onderwerp verder ontwikkeld is dan andere stelsels en ten tweede omdat het onderzoeks
onderwerp in de stelsels vergelijkbaar is (het biedt het zuiverste vergelijkingsmateriaal). De 
stelsels van de ons omringende landen zijn niet gekozen omdat, hoewel het onderzoekson
derwerp aldaar voldoende aanknopingspunten voor vergelijking zou geven, er in deze 
stelsels onbekende factoren met betrekking tot het onderwerp een rol kunnen spelen die de 
vergelijking kunnen vertroebelen. De twee positieve argumenten die betrekking hebben op 
de VS zijn cumulatief versterkend opgebouwd. Het negatieve argument dat betrekking heeft 
op de landen die Nederland omringen, is ten opzichte van de twee positieve argumenten 
parallel geplaatst. 

— Cumulatief beperkend en cumulatief versterkend 
In XXXI hebben de drie argumenten die in de inleiding genoemd worden betrekking op de 
vier gekozen stelsels tezamen. Ik onderscheid hier twee basisargumenten. Het eerste houdt 
verband met het doel (lering trekken voor eigen recht) en komt neer op de eis van de verge
lijkbaarheid van de stelsels met tegelijkertijd de aanwezigheid van voldoende verschillen. 
Het tweede basisargument betreft het onderwerp: de stelsels bieden gegevens met betrekking 
tot de verdere ontwikkeling van het onderwerp en zijn zeer goed vergelijkbaar op het gebied 
van het onderwerp. Tenslotte is de kring van mogelijk in het onderzoek op te nemen stelsels 
beperkt doordat de toegankelijkheid van de rechtsstelsels als voorwaarde is gesteld. 

In XXXVII hanteert de auteur twee praktische basisargumenten om de kring van rechts
stelsels te verkleinen. Als basisargumenten gebruikt hij zijn talenkennis en reeds aanwezige 
achtergrondkennis. Om zijn gemaakte keuze te versterken, stelt hij dat het beter is op een 
beperkter gebied wat dieper te graven dan vooral de breedte te zoeken. 

De studies waarin de stelselkeuze gemotiveerd wordt met een (vrij) uitgebreid aantal argu
menten (4 of meer argumenten)225 

— Cumulatief beperkende opbouw 
In XIV worden zes argumenten naar voren gebracht. Het basisargument wordt gevormd door 
een argument dat zowel op het onderwerp als op het onderzoeksdoel betrekking heeft. Het 
stelt een algemene concrete eis: in de te onderzoeken stelsels moet recentelijk wetgeving 
zijn ingevoerd, aangenomen of voorgesteld (vgl. XIV, p. 4). Een argument dat inhoudelijk 

224 In de uiteenzetting wordt opnieuw het rechtsfamilie-argument naar voren gebracht. De keuze van het Ca
nadese rechtsstelsel wordt in dit gedeelte van de tekst ondersteund door een argument dat verwijst naar de 
moderne ontwikkelingen van het onderzoeksonderwerp in het stelsel. 

225 4 argumenten: XXXIII; 5 argumenten: XI; meer: XIV, XV, XVin, XXXIV. 
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zowel op de rechtsfamilie-theorie als op het onderwerp betrekking heeft, beperkt de kring 
van Scandinavische stelsels. De kring van Amerikaanse staten en Canadese provincies wordt 
beperkt door bij de selectie de importantie van deze staten en provincies op niet-juridische 
terreinen (of hun gebrek daaraan) mee te laten wegen. Verder worden drie beknopte argu
menten negatief gebruikt. Deze betreffen ieder één stelsel en houden verband met de ontwik
keling (2x) en de vergelijkbaarheid (lx) van het onderwerp. 

Het basisargument in XVIII heeft betrekking op het doel: vergelijkbaarheid van de 
cultureel-ideologische, de sociaal-economische en politieke randvoorwaarden. Op basis van 
dit argument worden landen aangewezen die naar West-Europees model zijn ontwikkeld. Het 
basisargument wordt ook negatief gebruikt: een aantal landen wordt expliciet afgewezen op 
grond van niet-vergelijkbaarheid op één of meer van de genoemde terreinen. 

De kring van in het onderzoek op te nemen stelsels wordt verder beperkt door de naast 
het onderzoeksdoel genoemde 'praktische grenzen'. De auteurs geven als belangrijkste 
(praktische) beperkingen taal, materiaal en tijd aan. Taal en materiaal leiden tot afwijzing 
van het Griekse, Italiaanse en Japanse recht. Ook de Scandinavische stelsels zouden om deze 
redenen afgewezen moeten worden; in dit geval wegen twee met het onderwerp (en doel) 
verbonden argumenten echter zwaarder: van de Scandinavische stelsels kunnen Zweden en 
Denemarken niet gemist worden vanwege de belangrijke gegevens voor het Nederlandse 
recht (Denemarken) en de ervaring die op een bepaald terrein is opgedaan (Zweden). 

De tijd en de beperkte aanwezigheid van het noodzakelijke materiaal leiden tot afwijzing 
van vier Anglo-Amerikaanse stelsels. Overigens stellen de auteurs aan het slot van hun 
verantwoording dat het tijd-argument bij deze keuze een ondergeschikte rol heeft gespeeld. 
De keuze van Engeland als enig Anglo-Amerikaans stelsel wordt ingegeven door de reeds 
aanwezige achtergrondkennis van de auteurs en de wens een West-Europees verband aan 
te houden. Het idee dat Engeland als representant van de Anglo-Amerikaanse rechtsfamilie 
zou fungeren wordt nadrukkelijk afgewezen. De positieve motivering van de keuze van het 
Engelse rechtsstelsel ondersteunt tegelijkertijd de negatieve keuze om de overige stelsels van 
de Anglo-Amerikaanse rechtsfamilie buiten beschouwing te laten. 

De kring van overblijvende stelsels (die zowel deel uitmaken van het West-Europees ver
band als zich bedienen van een van de drie moderne talen) wordt tot slot beperkt door de 
afwijzing van Oostenrijk en Schotland. Oostenrijk wordt niet opgenomen omdat een bepaal
de wet zo recent was dat nog niet bekend was hoe bepaalde regelingen toegepast zouden 
worden. En Schots recht wordt afgewezen omdat daarin te weinig aandacht zou bestaan voor 
het onderwerp. 

De auteurs geven de opbouw min of meer zelf aan. Deze is cumulatief beperkend. 
Positieve argumenten heffen gedeeltelijk een beperkend (praktisch) argument op (Scandina
vische stelsels). De auteurs zeggen hier zelf over: 

'De beperkingen die methode en hanteerbaarheid aan de opname van rechtsstelsels in het onder
zoek stellen zijn, zoals gezegd relatief. Het belang voor het onderzoeksdoel van opname van 
bepaalde rechtsstelsels kan zwaarder wegen dan de methodische en praktische bezwaren daartegen' 
(XVIII, p. 11). 
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- Cumulatief versterkende opbouw 
In de hier behandelde studies komt deze opbouw niet voor. 

- Parallel gelijksoortige opbouw 
In de hier behandelde studies komt deze opbouw niet voor. 

- Parallel ongelijksoortige opbouw 
In XXXIII gebruikt de auteur één argument voor ieder van de vier gekozen stelsels (de 
Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk). Alle vier houden ver
band met het onderwerp: twee verwijzen naar origine en ervaring, en twee naar moderne 
ontwikkelingen. 

Combinaties 
In de hier behandelde studies komen de volgende wijzen van opbouw niet voor: 
Parallel gelijksoortig en parallel ongelijksoortig 
Parallel gelijksoortig en cumulatief beperkend 
Parallel ongelijksoortig en cumulatief beperkend 
Parallel gelijksoortig en cumulatief versterkend 
Parallel ongelijksoorig en cumulatief versterkend 

Cumulatief beperkend en cumulatief versterkend 
Het basisargument in XI heeft betrekking op de algemene vergelijkbaarheid van de stelsels 
op niet juridische terreinen. De drie stelsels die naast Nederland deel uit maken van het 
onderzoek, worden in volgorde van de mate van algemene vergelijkbaarheid aangewezen 
(België, Zweden en Engeland). Het argument wordt ook in negatieve zin gebruikt: drie 
stelsels worden afgewezen omdat zij uit een oogpunt van algemene vergelijkbaarheid minder 
aantrekkelijk zouden zijn dan de wel in het onderzoek opgenomen stelsels. De keuze van 
de drie geselecteerde stelsels wordt versterkt door één argument per stelsel. De selectie van 
het Belgische recht wordt versterkt door een verwijzing naar de goede toegankelijkheid van 
de gegevens. Zweden zou op het gebied van het onderwerp verder ontwikkeld zijn dan 
andere stelsels en het Engelse recht zou aantrekkelijk zijn omdat het elementen bevat die 
voor Nederlands recht interessant zijn. Tot slot wordt nèg een stelsel genoemd dat op grond 
van algemene vergelijkbaarheid wel opgenomen had kunnen worden, maar toch is afgewe
zen. De auteur beroept zich in dit geval op niet nader gespecificeerde 'persoonlijke rede-

In XV is een eerste kring van mogelijk te selecteren stelsels gevormd door de aanwijzing 
van een aantal stelsels waarin pogingen zijn ondernomen tot hervormingen op het terrein 
van het onderzoeksonderwerp. Uit deze kring van acht stelsels worden er drie gekozen. De 
keuze van deze stelsels wordt per stelsel met een of twee argumenten versterkt. Ook wordt 

226 In de uiteenzetting van deze studie wordt ter ondersteuning van de keuze van het Zweedse rechtsstelsel een 
argument naar voren gebracht dat zowel met het doel (verbetering eigen recht) als het onderwerp van het 
onderzoek verbonden is (het stelsel biedt een voorbeeld om te vermijden). 
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per niet opgenomen stelsel de reden van afwijzing genoemd. Tot slot wordt de keuze van 
een vierde stelsel verantwoord. Hiervoor worden gelijksoortige (persoonlijke en praktische) 
argumenten aangedragen. 

De 'versterkende' argumenten die de auteur hanteert zijn: aanwezigheid en toegankelijk
heid van belangrijke informatie ten behoeve van de ontwikkeling van het onderwerp, (korte) 
reisafstand, het gegeven dat in het basisstelsel het rechtsstelsel op het gebied van het onder
werp nog niet besproken is en ervaring die het stelsel heeft op het gebied van het onder
werp. In het geval van Sierra Leone wordt het versterkende argument van de wens om het 
exotische te bestuderen overvleugeld door het beperkende argument van te hoge reiskosten. 

De andere beperkende argumenten zijn: moeilijke toegankelijkheid van het bronnenmate
riaal, het gegeven dat het stelsel op het gebied van het onderwerp reeds in de Nederlandse 
literatuur besproken is en tijdgebrek. 

In XXXIV legt de auteur een duidelijk verband met het doel van het onderzoek: het doel 
(kennisvermeerdering) zou de comparatist in principe een grotere armslag geven. De enige 
(logische) beperking wordt opgelegd door het onderwerp van het onderzoek en betreft de 
vergelijkbaarheid van het onderwerp in de verschillende stelsels. Dit is de basis-beperking 
die de eerste kring van mogelijk te onderzoeken stelsels vormt. Deze kring blijkt vrij groot 
te zijn. Als tweede beperking noemt de auteur de beschikbaarheid van (ook qua taal toegan
kelijk) materiaal. Hier wordt dus een persoonlijk (taal) en een praktisch (beschikbaarheid 
materiaal) argument aangevoerd. De kring van stelsels wordt dan verder gereduceerd door 
een beroep op het idee van de representant uit de rechtsfamilie-fheorie en de onvergelijk
baarheid van het rechtsdenken binnen het stelsel op het gebied van het onderwerp. Het 
beroep op de representant moet een zwak taai-argument (de kennis van de taal van de 
betreffende stelsels is matig) versterken. 

De verdere beperkingen van de aldus overgebleven groep stelsels worden ingegeven door 
tijdgebrek. Nu wordt het idee van de representant driemaal terzijde geschoven: de eerste 
maal voor een argument dat zowel op het doel als het onderwerp betrekking heeft (Zwitser
land wordt wel gekozen ondanks de keuze van Duitsland dat als representant voor dit stelsel 
zou kunnen gelden, omdat Zwitserland over een nieuwe wet beschikt waaruit inspiratie kan 
worden opgedaan voor het Nederlandse recht), de tweede maal voor een persoonlijk argu
ment dat wordt versterkt door een met het onderwerp verbonden argument (Frankrijk wordt 
niet gekozen omdat de rechtsliteratuur van Frankrijk de auteur qua stijl niet ligt en geen be
langrijke informatie met betrekking tot het onderwerp lijkt te verschaffen). De derde maal 
wordt een land (België) waarvoor Frankrijk als representant had kunnen gelden, wèl gekozen 
op grond van een aantal argumenten: op het gebied van het onderwerp heeft het duidelijke 
contactpunten met Nederland en het verschaft informatie over het niet gekozen Frankrijk. 

De keuze van Duitsland wordt versterkt door het argument dat dit land belangrijke 
informatie kan verschaffen met betrekking tot de ontwikkeling van het onderwerp. De 
afwijzing van Oostenrijk wordt versterkt door het argument dat het minder te bieden had 
dan de wel gekozen stelsels uit zijn 'familie' (Duitsland en Zwitserland). 
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4 Methode ter bepaling van de te vergelijken objecten 

In de onderzoeksverslagen is gezocht naar uitspraken over de wijze waarop de auteur tijdens 
het vooronderzoek in de geselecteerde systemen de te vergelijken objecten heeft geïdentifi
ceerd.227 In de theorie van de rechtsvergelijking worden deze methoden aangeduid met 
termen als functionele, institutionele of conceptuele methode, problem-solving approach etc. 
In eerste instantie is dus onderzocht of de auteur in zijn tekst expliciet refereert aan de hier 
bedoelde methoden. In tweede instantie heb ik gezocht naar impliciete verwijzingen, en in 
de gevallen dat dit niets opleverde heb ik getracht uit de teksten de methode te reconstrue
ren. Ik wil er voor alle duidelijkheid op wijzen dat dus niet de methode van het verzamelen 
van materiaal in ogenschouw is genomen noch de wijze waarop rechtsbronnen geraadpleegd 
zijn, noch de keuze van rechtsbronnen. 

4.1 Spreekt de auteur over de methode ter bepaling van de te vergelijken objecten? 

In slechts drie van de negenendertig studies wijdt de auteur in de inleiding een aparte para
graaf aan de methode van onderzoek. In XVIII wordt in het deel "Verantwoording' een 
paragraaf aan de 'Methode van onderzoek' besteed met daarin een subparagraaf gewijd aan 
de 'Methode van rechtsvergelijking'; in XXVI wordt in de eerste paragraaf van het inleiden
de hoofdstuk228 gesproken over 'Een functionele benadering'. In XXXIV bespreekt de au
teur de door hem gekozen methode in de paragraaf 'Doel en methode'. 

Hoewel niet in een aparte paragraaf, spreken ook de auteurs van XIX en XXV in de 
inleiding expliciet over de methode. In één andere studie (XVI) wordt wel expliciet over de 
wijze waarop de te vergelijken objecten bepaald worden gesproken, maar wordt daaraan niet 
de term 'methode' verbonden. Toch wil ik ook dit laatste geval hier noemen. Natuurlijk is 
de scheidslijn tussen dit onderzoek en de onderzoeken waarin impliciet over de methode 
gesproken wordt, vaag. 

Noch in de inleiding noch in de uiteenzetting/conclusie van de drieëndertig nog niet ge
noemde studies, vindt men expliciete verwijzingen naar de in het vooronderzoek gehanteerde 
methode. Wel treft men verwijzingen aan naar de methode in een volgende fase van het 
onderzoek. Zo wordt in VII gesproken over in een nader onderzoek te volgen methode: 'Dit 
zal een functionalistisch sociologisch dan wel een conflict-sociologisch onderzoek kunnen 
zijn, ...' (p. 81). In VIII stelt de auteur dat eerst de law in the books en vervolgens de law 
in action wordt bestudeerd: 'Onderzoeken we eerst de leer, en dan het leven' (p. 31). In XII 
besteedt de preadviseur alleen aandacht aan de evaluatie. 

De methode ter bepaling van de te vergelijken objecten wordt daarentegen in twaalf229 

van de verslagen van de debatten over de verschillende preadviezen expliciet aan de orde 

227 De omschrijvingen van de methode van rechtsvergelijking in het onderzoek en de oordelen over de waarde 
van de gehanteerde methode zijn per studie opgenomen in bijlage 4. 

228 'De vergelijkbaarheid van de stichtingsvorm in de Westeuropese landen en de Anglo-Amerikaanse trusts 
en een verantwoording van de hier toegepaste vergelijking' (XXVI, p. 111). 

229 II, III, IX, XI, XVI, XVII, XVIII, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVII, XXXIX. Uiteraard moet er ook hier 
weer op gewezen worden dat niet van alle debatten verslagen aanwezig zijn. 
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gesteld. In deze paragraaf wil ik alleen wijzen op de omschrijvingen die de interveniënten 
of preadviseurs in de debatten geven van de gehanteerde methode. De opmerkingen over de 
methode waarin een waardeoordeel wordt uitgesproken, komen in de volgende paragraaf aan 
de orde. In de meeste gevallen worden deze benaderingswijzen slechts omschreven en wordt 
geen naam aan de methode gegeven. Uit de reacties van de auteurs kunnen soms ook 
interessante gegevens worden afgeleid. 

Samenvattend: alleen in de inleidingen van zes studies komt de methode expliciet aan 
de orde. In vijf van deze gevallen heeft de methode een naam. In de uiteenzettingen/con
clusies van de studies waarin in de inleiding de methode niet expliciet aan de orde komt, 
wordt evenmin in de uiteenzettingen/conclusies expliciet over de gehanteerde methode 
gesproken. Wel treft men in twaalf verslagen van debatten expliciete verwijzingen naar de 
methode aan. In de meeste van deze gevallen heeft men echter geen etiketten geplakt op de 
omschreven methoden. 

Van de drieëndertig studies waarin noch in de inleiding noch in de uiteenzetting of conclusie 
expliciete uitspraken over de gehanteerde methode gedaan zijn, wordt in achttien230 studies 
in de inleiding impliciet231 over de methode gesproken. In de studies waarin in de inlei
ding niet impliciet of op andere wijze de methode duidelijk wordt, wordt in de uiteenzetting 
vijf232 maal impliciet over de methode gesproken. Bij de overige 
tien233 studies heb ik de methode uit de uiteenzetting herleid. Ik spreek hier over 'recon
structies'. 

4.2 Welke methoden worden genoemd? 

4.2.1 Welke methoden worden expliciet genoemd? 
Men heeft aan de methoden die in de inleidingen van de studies expliciet aan de orde 
komen, de volgende namen gegeven (in de volgorde waarin ze in de vorige paragraaf 
genoemd zijn): 

'de functionele methode' (XVIII) 
'een functionele benadering' (XXVI) 
'institutionele of conceptuele benadering' (XXXIV) 
'functionele' rechtsvergelijking' (XIX) 
'geen bepaalde methode van rechtsvergelijking' (XXV) 
geen naam: de beschrijving vertoont overeenkomsten met hetgeen in de theorie wel 
als de 'problem-solving approach' wordt aangeduid (XVI) 

230 i, ii, m, iv, v, vi, ix, xi, xv, xx, xxi, xxii, xxiv, xxx, xxxi, xxxni, XXXV, XXXIX. 
231 Ook hier luidt de vraag: wat is impliciet? Indien ik uit een fragment van de tekst kan opmaken op welke 

wijze de auteur het onderzoek verricht heeft, spreek ik van een impliciete aanduiding van de methode. 
Wanneer ik moet kijken naar het totale verslag van het onderzoek om na te gaan hoe de auteur te werk is 
gegaan, spreek ik van een 'reconstructie'. 

232 VIII, X, XXVII, XXVIII, XXXVI. 
233 VII, XII, XIII, XIV, XVII, XXIII, XXIX, XXXII, XXXVII, XXXVIII. 
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Driemaal wordt de gevolgde methode aangeduid als 'functioneel', eenmaal als 'institutio
neel/conceptueel', eenmaal wordt een soort probleem-aanpak omschreven en eenmaal stelt 
de auteur geen bepaalde methode van rechtsvergelijking gebruikt te hebben. Wat verstaan 
de verschillende auteurs nu onder de door hen genoemde methoden? 

4.2.1.1 De functionele methode (benadering, rechtsvergelijking) 
In XVIII wijzen de auteurs erop dat aan de term 'functionele methode' verschillende uitleg 
kan worden gegeven. Zij beschouwen als functioneel in de eerste plaats de methode die 
'zoekt naar de manier waarop een bepaalde maatschappelijke relatie, een bepaald sociaal, 
politiek, economisch of criminologisch probleem (op adequate wijze) in het recht geregeld, 
geordend wordt' (p. 9). In de tweede plaats houdt de functionele methode volgens hen 
tevens in de methode die het bestaande (nationale) recht in zijn dagelijkse werking bestu
deert. Zij stellen dat zij beide functionele methoden in hun onderzoek gehanteerd hebben: 

'Want al spreekt de titel van dit onderzoek van indexering van uitkering van alimentatie en zou 
het daarom als conceptuele vergelijking aangeduid kunnen worden, het onderzoek zelf heeft tot 
doel ten behoeve van de Nederlandse rechtsontwikkeling te vergelijken op welke wijze in de 
daarvoor in aanmerking komende rechtsstelsels de gevolgen die de inflatie heeft voor alimentaire 
betalingen tussen ex-echtgenoten, worden gecorrigeerd, indien althans correctie plaats vindt; en 
vervolgens na te gaan hoe elk van de gevonden mogelijkheden kan worden gewaardeerd in kaders 
van rechtvaardigheid en efficiency (XVIII, p. 9)'. 

In deze verantwoording wordt duidelijk een verband gelegd met het doel van het onderzoek. 
In hun omschrijving van de gehanteerde methode verwijzen de auteurs met instemming naar 
het preadvies van Sauveplanne over de methode van rechtsvergelijking.214 

Ook in XXVI verwijst de auteur naar het preadvies van Sauveplanne. Hij behandelt de 
functionele benadering in de context van de vergelijkbaarheid, in dit geval de vergelijk
baarheid van de stichtingsvorm in de Westeuropese landen en de Anglo-Amerikaanse trust. 
Hij geeft geen definitie van de functionele methode, maar legt een duidelijk verband met 
het doel van het instituut. Hij zet uiteen dat naar zijn mening een rechtsvergelijker die op 
het gebied van het stichtingenrecht onderzoek doet, niet alleen — zoals Sauveplanne stelt -
met een functionele benadering moet komen wanneer hij het Engelse recht bestudeert, maar 
tevens wanneer hij landen bestudeert waar men de stichtingsfiguur wèl kent: 'Immers de 
doeleinden die men met behulp van de stichtingsvorm in de verschillende landen kan nastre
ven, zijn bepaald niet overal hetzelfde' (p. 111). Vervolgens maakt de auteur plotseling een 
ommezwaai. Hij zegt dan namelijk dat de kwesties die hij even tevoren had aangesneden 
weliswaar in een privaatrechtelijke functionele benadering passen, maar dat zijn benadering 
meer sociologisch zal zijn. Tegelijkertijd stelt hij echter dat de door hem vergeleken institu
ten vergelijkbaar zijn omdat 

'... het verschijningsvormen zijn van door particulieren bijeengebracht en beheerd vermogen voor 
een doel dat in het algemeen belang geacht wordt te zijn. Kenmerkend is tevens dat er niet een 
organisatie met een ledensubstraat aan vast is gekoppeld. Het afgezonderd zijn van een vermogen 

234 Sauveplanne 1975b. 
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behoort wel tot de normaal-typische kenmerken, maar dit wil niet zeggen dat in alle onderzochte 
landen het toedelen van vermogen aan de rechtsfiguur een eis voor de totstandkoming van het on
derzochte verschijnsel (in casu stichting) is' (XXVI, p. 112). 

Dit citaat duidt mijns inziens op een functionele benadering van buitenlandse rechtsstelsels. 

In XIX beschrijft de auteur 'functionele rechtsvergelijking' als een onderzoek met betrek
king tot de vraag welke instituten in het buitenland de rol van de Nederlandse instituten (in 
casu de executiemiddelen) vervullen. Hij onderkent tevens de betekenis van de functionele 
methode als sociologische methode in de zin van het doen van veldwerk. Hij geeft aan dat 
hij in dit preadvies alleen de functionele methode in de eerste zin heeft gehanteerd en het 
veldwerk achterwege heeft gelaten. 

4.2.1.2 De institutionele of conceptuele benadering 
In XXXIV omschrijft de auteur de institutionele/conceptuele methode als een methode 
waarvan het uitgangspunt een concept of instituut is, dit in tegenstelling tot de functionele 
methode die als uitgangspunt een maatschappelijk probleem neemt. 

4.2.1.3 Niet met name genoemde methoden 
In XVI spreekt de auteur niet over een met name genoemde methode, maar beschrijft hij 
de opzet van zijn onderzoek, die hem, onder verwijzing naar Sauveplanne, 'methodologisch 
niet onverantwoord lijkt' (p. 4). Zijn opzet is als volgt: eerst wordt onderzocht hoe in een 
aantal buitenlandse rechtsstelsels het probleem van in casu het journalistieke verschonings
recht is opgelost. Vervolgens wordt vergelijkend onderzocht welke waarden, beginselen en 
dergelijke bepalend zijn voor de oplossing van het probleem. Interessant is dat de auteur 
stelt er niet naar te zullen streven 'de verschillende buitenlandse rechtssystemen telkens aan 
de hand van dezelfde vraagpunten te behandelen' omdat daarvoor 'de wijze waarop het 
probleem van het verschoningsrecht in die verschillende systemen speelt' te ongelijk is. De 
omschreven methode komt overeen met de benadering die in de theorie wel als de 'problem-
solving approach' wordt aangeduid. 

In XXV spreekt de auteur expliciet over de methode, maar op een negatieve wijze. Hij 
zegt namelijk dat hij geen bepaalde methode van rechtsvergelijking volgt. Hij meent — zo 
zet hij in een noot uiteen — dat de rechtsvergelijking nog lang niet zover is dat er sprake kan 
zijn van een wetenschappelijke methode die onafhankelijk van onderwerp en ervaring in de 
desbetreffende rechtssystemen voor de onderzoeker een resultaat kan leveren dat boven het 
vergelijken van een aantal wetteksten en commentaren uitgaat. De auteur behandelt in zijn 
preadvies drie onderwerpen op het terrein van het faillissementsrecht. 

Voor alle duidelijkheid merk ik op dat in een aantal studies weliswaar expliciet over de 
methode van behandeling gesproken wordt, maar dat daarmee iets anders bedoeld wordt dan 
de methode van rechtsvergelijking. Wel bieden deze uiteenzettingen over de wijze van 
behandeling van het materiaal vaak een goede basis voor een reconstructie van de gehanteer-
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de methode van rechtsvergelijking of wordt door de auteur zelf impliciet de methode van 
rechtsvergelijking aangeduid.235 

4.2.2 Welke methoden worden impliciet aangeduid? 
Om enigszins structuur aan te brengen in de methoden die impliciet worden genoemd, zijn 
deze hier weergegeven in groepen die overeenkomen met de hierboven expliciet benoemde 
methoden. 

4.2.2.1 'Functionele' methoden 
De hierboven beschreven methoden die door de auteurs zelf als 'functioneel' aangeduid 
werden, hebben twee verschillende verschijningsvormen. De ene gaat uit van een bepaald 
probleem en zoekt naar de oplossingen in de verschillende stelsels, de andere gaat uit van 
een rechtsinstituut en zoekt naar de instituten die in het buitenland eenzelfde functie vervul
len. Deze verschijningsvormen zijn echter twee kanten van dezelfde medaille.236 De func
tie van een rechtsinstituut zal immers het oplossen van een bepaald maatschappelijk pro
bleem zijn. In beide gevallen zal dus onderzocht worden hoe de buitenlandse stelsels een 
bepaald probleem oplossen. Uit de beschrijving in studie XXVI zou kunnen worden opge
maakt dat de 'functionele methode' alleen zoekt naar rechtsinstituten in verschillende stelsels 
die dezelfde functie vervullen. Het is echter zeker niet zo dat wanneer een probleem in het 
ene stelsel door een rechtsinstituut wordt opgelost, datzelfde probleem in een ander systeem 
eveneens door een rechtsinstituut zal worden geregeld. De functionele methode kan dus 
ruimer geformuleerd worden dan in XXVI. Als 'functioneel' kan in de eerste plaats die 
methode beschouwd worden die niet alleen naar instituten zoekt die eenzelfde functie 
vervullen, maar tevens naar bijvoorbeeld combinaties van regelingen die tezamen dezelfde 
functie vervullen als het instituut in het basisstelsel. 

Hieronder worden de impliciete omschrijvingen van de methoden besproken die enigszins 
overeenkomen met de zojuist beschreven 'functionele' methoden. Eerst komt de 'problem-
solving approach' aan de orde en vervolgens de 'functioneel-institutionele' variant. 

Impliciete omschrijvingen van de problem-solving approach treft men aan in zes237 stu
dies. In deze studies geeft de auteur (impliciet) aan te zoeken naar de juridische oplossingen 
van een of meer in juridische termen geformuleerde (deel)problemen. Opvallend is dat zich 
onder de uitgangspunten van deze impliciete omschrijvingen van de problem-solving ap
proach alleen juridische en geen maatschappelijke problemen bevinden. 

235 Zie bijvoorbeeld XIII waarin de auteur spreekt over de gevolgde 'methode'. Hij zet echter meer zijn plan 
van behandeling uiteen, dan dat hij aangeeft op welke wijze hij in de verschillende stelsels naar de te 
vergelijken objecten heeft gezocht. De methode van XIII komt aan de orde in § 4.2.2.1. 

236 Örücü 1988, p. 25: 'These two bases are but two sides of the same coin'. Dit beeld wordt door Örücii ge
bruikt in een beschrijving van de methoden die door haar aangeduid worden als de 'problem-solving ap
proach' en de 'functional-institutional approach'. Zie hoofdstuk 4 § 4.1.1. 

237 I, III, XV, XXVIII, XXX, XXXIX. 
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In I maakt de auteur voor de weergave van de oplossingen gebruik van Idealtypen.2ig 

Dit houdt in dat de auteur voor het probleem model-oplossingen formuleert. In dit geval 
formuleert de auteur twee extreme oplossingen. Vervolgens worden eerst de stelsels behan
deld die de ene extreme oplossing als uitgangspunt hebben en daarna de stelsels waarin de 
andere oplossing als uitgangspunt gekozen is. Bij de weergave van de oplossingen wordt 
aangegeven in hoeverre de oplossing overeenkomt met het Idealtype en hoeverre zij ervan 
afwijkt. Het resultaat is een heel helder overzicht. In XXX worden per stelsel de verschillen
de deelproblemen behandeld. Engeland wordt op een andere wijze benaderd dan Frankrijk 
en Duitsland. De auteur van XXXIX begint zijn onderzoek met de bepaling van de plaats 
die het juridische vraagstuk 'aansprakelijkheid voor nalaten' in de gekozen rechtsstelsels in
neemt. Op grond van deze eerste analyse beantwoordt hij de vraag wat precies onder ver
plichtingen om te doen moet worden verstaan. Hij onderscheidt vier verantwoordelijkheids-
relaties waaruit een zorgplicht kan voortvloeien. Vervolgens behandelt hij per verantwoorde-
lijkheidsrelatie de gekozen stelsels. 

Een problem-solving variant kan gezien worden in de drie239 studies waarin onderzocht 
wordt wat de positie is van een bepaalde groep personen. In XI wordt vrij globaal gesproken 
over de vraag wat de rechtspositie van ongehuwd samenwonenden is. In XXXI wordt inge
gaan op een aantal specifieke deelproblemen die samenhangen met de formele rechtspositie 
van psychiatrische patiënten. Hoe dicht een functioneel-institutionele methode tegen de 
problem-solving approach aanligt, ziet men duidelijk in XIII. Hier vormt het uitgangspunt 
het rechtsinstituut van de reisorganisatie-overeenkomst, maar centraal staat uiteindelijk de 
positie van de reiziger. 

Een goed voorbeeld van de functioneel-institutionele methode wordt gegeven in studie 
XXXV. De auteurs nemen hier als uitgangspunt een rechtsinstituut van een bepaald stelsel 
en vergelijken dit met functioneel vergelijkbare objecten in de geselecteerde stelsels. Met 
iets meer moeite valt ook uit enkele zinnen in studie VIII een functioneel-institutionele 
benadering op te maken. De auteur doet onderzoek naar de meerwaarde van rechterlijke 
uitspraken. De uitgangspunten die ik uit de tekst van het gehele onderzoek heb herleid, zijn 
de rechtsregels stare decisis en het verbod op arrêts de règlement. De tekst waar ik op doel, 
luidt: 

'Men verwacht ook enigszins konsekwent gehanteerde regels als grondslag voor de beslissing, en 
een zekere konsistentie in de uitkomsten. [...] Deze konsistentie en systematiek in een grotere 
hoeveelheid beslissingen wordt in feite en in theorie langs allerlei wegen bereikt' (VIII, p. 55). 

238 Deze term wordt niet door de auteur zelf gehanteerd. Hij is afkomstig van Max Weber en wordt o.a. door 
A.T.J.M. Jacobs in zijn rechtsvergelijkende proefschrift gebruikt. Jacobs onderscheidt '4 "ideal types", 
types van grondhoudingen van het recht, ten aanzien van de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming door 
organisaties van werkgevers en werknemers' (A.T.J.M. Jacobs, Het recht op collectief onderhandelen. In 
rechtsvergelijkend en Europees perspectief, Alphen aan de Rijn / Brussel: Samsom H.D. Tjeenk Willink 
1986, p. 90). Hierbij legt hij in een noot (t.a.p. nt. 2) uit wat onder 'ideal types' wordt verstaan: 'In de ter
minologie van Weber zijn dat "conceptuele abstracties, welke moeten helpen om het specifieke met het 
algemene te verbinden en aldus een expliciet kader verschaffen om de vaak bonte complexiteit van de con
crete realiteit te begrijpen'". 

239 XI, XIII, XXXI. 
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Mijns inziens kan uit deze twee zinnen worden opgemaakt dat de auteur op zoek is naar de 
wijze waarop in de verschillende stelsels de betreffende consistentie en systematiek bereikt 
wordt. Hieruit blijkt dat in de eerste plaats de functie is vastgesteld van de regels die het 
uitgangspunt van de studie vormen. Vervolgens worden de juridische constructies uit de 
verschillende stelsels die deze functie vervullen naast elkaar gezet. 

In II ziet men, althans in de omschrijving van de auteur van zijn werkwijze, een combi
natie tussen een problem-solving en een functioneel-institutionele benadering. Het uitgangs
punt lijkt in eerste instantie uit een in juridische termen geformuleerd probleem te bestaan. 

'In dit preadvies zal het zoeklicht gericht worden op de gebondenheid van de administratie uit 
hoofde van eigen handelen, niet zijnde het nemen van een administratieve beschikking' (II, p. 10). 

Dit wijst op een problem-solving approach. Echter uit de beschrijving van de wijze waarop 
in de buitenlandse stelsels gezocht zal worden lijkt te kunnen worden opgemaakt dat de 
Nederlandse oplossing voor het probleem het uitgangspunt vormt. Wel wordt gezocht — zo 
blijkt uit de tekst — naar materieel (oftewel functioneel) vergelijkbare objecten. Zie bijvoor
beeld: 

'Bij de vergelijking met het Franse recht zal de aandacht gevestigd worden op datgene wat mate
rieel het meeste overeenkomt met, althans nadert tot met wat in Nederland met de termen toezeg
gingen, inlichtingen en pseudo-wetgeving wordt aangeduid' (II, p. 11). 

Ook in XXII en XXXIII lijkt een combinatie van de twee verschijningsvormen van de 
functionele methode toegepast te worden. In XXII wordt onderzocht of gezien de karak
teristieke kenmerken van het privaatrecht dit onderdeel van het recht erop berekend is zijn 
taken met betrekking tot het probleem van de schade door milieuverontreiniging adequaat 
te vervullen. Voorbeelden van deze taken zijn: 'toerekening van de kosten van de milieuver
storing aan de vervuiler' en 'herstel van de milieuschade'. Het is eenvoudig deze taken te 
vertalen naar problemen ('wie betaalt de kosten van de milieuverstoring?', 'hoe worden deze 
kosten berekend?' en 'hoe wordt de milieuschade hersteld?'). In de uiteenzetting behandelt 
de auteur de onderwerpen door vragen te stellen. Mijns inziens kan hier gesproken worden 
van 'deelproblemen'. Zie bijvoorbeeld: '... hier rijst de vraag of het burgerlijk recht ook de 
aantasting van de meta-individuele belangen kan voorkomen of herstellen' (p. 25). In de 
antwoorden komen overigens de verschillende stelsels met verschillend gewicht aan bod. 
Ook worden niet steeds dezelfde stelsels behandeld. Met betrekking tot één deelprobleem 
worden hier Idealtypen geformuleerd. Er worden twee extreme oplossingen en een tussen
oplossing omschreven. Vervolgens worden de stelsels onder een of meer oplossingen geran
geerd. 

In XXXIII lijkt het uitgangspunt een juridisch concept {'joint venture') te zijn. Dit 
concept is echter geen scherp omlijnd begrip. De vraagstelling wordt dan ook in termen van 
een juridisch probleem gegoten: 'hoe "besloten" kan een "besloten kapitaalvennootschap" 
zijn?'. Vervolgens worden verschillende deelproblemen geformuleerd en worden de verschil
lende stelsels per deelprobleem behandeld. Dit valt uit een paar zinnen uit de verantwoor
ding en het verdere onderzoek op te maken. Het duidelijkst wordt het echter door de auteur 
in het debat naar voren gebracht: 
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'Als men het Amerikaanse recht als startpunt neemt, dan heeft men het probleem dat de informa
tiebronnen moeilijk toegankelijk zijn en er geen helder beeld ontstaat van het verschijnsel joint 
ventures. Ook wordt de term "joint venture" gebruikt om uiteenlopende zaken aan te duiden, waar
bij het vaak moeilijk is om deze verschijnselen te onderscheiden van wettelijk geregelde vennoot
schappelijke vormen. [De preadviseur] had derhalve met name bezien hoe men in de onderzochte 
stelsels omging met de spanning tussen de vennootschap als instituut en de samenwerking tussen 
(rechts)personen' (XXXIII (debat), p. 1). 

4.2.2.2 'Institutionele/conceptuele' methoden 
In zes240 studies lijkt sprake te zijn van de institutionele/conceptuele methode. In deze 
studies geven de auteurs aan dat zij in de geselecteerde rechtsstelsels de regelingen zullen 
bestuderen die betrekking hebben op hun onderzoeksobject: respectievelijk de rechtsregel 
(IV), het rechtsinstituut (V, VI) en het juridische concept (XX241, XXIV, XXXVI). In IV 
voegt de auteur hier overigens wel aan toe dat hij de taak die de regel vervult van groot be
lang acht bij de bestudering daarvan. Dit impliceert mijns inziens niet dat er sprake is van 
een functionele methode in het vooronderzoek, aangezien de functie geen rol speelt bij het 
zoeken naar de objecten in de verschillende stelsels. In XXXVI wordt bij de behandeling 
van het buitenlandse recht het juridische begrip 'informatief onderzoek' waarvoor in dat 
stelsel geen equivalent begrip bestaat, als uitgangspunt vervangen door beschrijvingen van 
de opsporingsmethoden die deel uitmaken van het Nederlandse 'informatieve onderzoek'. 

XXIV neemt hier een bijzondere plaats in. De auteur spreekt in dit geval expliciet en 
uitgebreid over zijn methode van onderzoek: de verticale rechtsvergelijking. Dit betreft 
echter een bepaald type rechtsvergelijking ('... rechtsvergelijking waarbij wordt vergeleken 
wat niet van gelijke rechtskracht is, maar iets van "lagere" tegen het licht van een "hogere" 
wordt gehouden' (XXIV, p. 9) en niet de methode ter bepaling van de te vergelijken objec
ten. Uit de beschrijving van de beoogde verticale vergelijking blijkt dat de verwerkelijking 
in nationale rechtsorden van bepaalde mensenrechten bestudeerd zal worden. De mensen
rechten zoals omschreven in verdragen vormen het uitgangspunt. 

4.2.2.3 Andere methoden 
Hieronder zijn de impliciete omschrijvingen van methoden verzameld die niet onder een van 
de drie categorieën benoemde methoden gebracht konden worden. Ik heb de methoden die 
enigszins met elkaar overeenkomen bij elkaar geplaatst. 

In IX bestuderen de auteurs een geheel rechtsgebied ('company law') in de geselecteerde 
stelsels. De auteurs hebben het te onderzoeken rechtsgebied verdeeld in nauw afgebakende 
deelonderwerpen en per onderwerp de geselecteerde stelsels onderzocht. Deze onderwerpen 
kunnen bestaan uit een instituut, een concept of een bepaald kenmerk. De gehanteerde 
methode sluit daarom het meest aan bij de institutionele/conceptuele methode. 

In XXVII bestudeert de auteur een juridisch vraagstuk door verschillende deelproblemen 
in juridische termen te formuleren. De oplossingen die in het ene stelsel242 gevonden wor-

240 IV, V, VI, XX. XXIV, XXXVI. 

241 XX is eigenlijk een vreemde eend in de bijt: hier vormt het uitgangspunt namelijk de uitspraken van de 

hoogste rechtscolleges, dus niet een typisch rechtsinstituut of rechtsregel. 

242 Ditmaal fungeert niet het Nederlandse, maar het Ierse rechtsstelsel als 'basisstelsel'. 
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den vormen het uitgangspunt voor de selectie van de vergelijkbare objecten in het andere 
stelsel. Die uitgangspunten zijn juridische concepten en rechtsregels. De methode lijkt 
daarom het meest op de institutionele/conceptuele methode. 

De auteur van XXI bestudeert een juridisch vraagstuk vanuit verschillende perspectieven 
door te zoeken naar antwoorden op samenhangende juridische vragen naar het recht van de 
geselecteerde stelsels. Deze methode heeft een aantal kenmerken van de problem-solving 
approach. Het verschil is dat de vragen waarmee de buitenlandse stelsels benaderd worden 
geen deelproblemen zijn, maar samenhangende vraagstukken die naar zijn mening het hoofd
vraagstuk in grote mate beïnvloeden. 

4.2.3 Welke methoden kunnen uit de tekst worden herleid? 
De methoden die uit de tekst kunnen worden herleid zijn hieronder weergegeven op eenzelf
de wijze als de impliciet aangegeven methoden. Eerst worden de methoden besproken die 
functioneel genoemd kunnen worden. Vervolgens worden de 'institutionele/conceptuele" 
methoden weergegeven. Tot slot zal ik de methoden behandelen die niet onder de boven
staande noemers gebracht kunnen worden. 

4.2.3.1 'Functionele' methoden 
In twee243 studies kan uit de volledige tekst van de studie worden herleid dat de auteur 
vanuit een bepaald probleem te werk is gegaan. Hierboven is in soortgelijke gevallen ge
sproken over de problem-solving variant waarbij het probleem bestaat uit de rechtspositie 
van een bepaalde groep personen. In X heeft de auteur een rechtsvergelijkende studie 
gemaakt van de rechtspositie van een pleger van een politiek delict die de wijk neemt naar 
een andere staat. De auteur van studie VII heeft in de geselecteerde stelsels de rechtspositie 
van de beroepsvoetballer onderzocht. 

Ook hier vindt men een voorbeeld van de sterke verwantschap tussen de functioneel-
institutionele methode en de problem-solving approach. In XVII staat namelijk net als in 
VII en X de rechtspositie van een groep personen centraal. Het uitgangspunt wordt hier 
echter gevormd door een rechtsregel: de nemotenetur-rege\. Deze regel wordt vervolgens 
herleid tot de vraag welke positie de verdachte in het strafproces inneemt. 

In één studie244 kan reeds uit de inleiding worden opgemaakt dat het uitgangspunt uit 
een juridisch probleem bestaat. Echter de deelvragen die de auteur bij de behandeling van 
de verschillende rechtsstelsels formuleert, worden eerst in de uiteenzetting duidelijk. 

4.2.3.2 'Institutionele/conceptuele' methoden 
Onder de gereconstrueerde methoden bevonden zich geen institutioneel/conceptuele metho
den. 

4.2.3.3 Andere methoden 
In XII vergelijkt de auteur regelingen met betrekking tot universitaire bestuurshervorming. 
De regelingen zijn dus vergelijkbaar op functioneel niveau: doel van de regelingen is hervor-

243 vil, x. 
244 XXXVII. 
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ming van het universitaire bestuur. Van deze regelingen worden slechts drie deelonderwer
pen besproken. Deze deelonderwerpen vinden ofwel hun uitgangspunt in de Nederlandse, 
ofwel in de andere geselecteerde stelsels. 

In XXIX wordt een juridisch vraagstuk gesplitst in deelvragen. De auteur van deze studie 
begint meestal met het formuleren van de hoofdregel, vervolgens worden de uitzonderingen 
of de grenzen van de hoofdregel aangegeven. De auteur behandelt de stelsels niet systema
tisch maar stelt ze alleen aan de orde indien ze iets aan het betoog kunnen toevoegen. 

De auteurs van de studies XIV en XXIII bestuderen een rechtsgebied. Omdat een heel 
rechtsgebied te groot is om in een keer te vergelijken worden verschillende deelproblemen 
geformuleerd die het rechtsgebied grotendeels beslaan. In XIV wordt af en toe gebruikt 
gemaakt van Idealtypen. In XXIII worden per deelonderwerp (in juridische termen gefor
muleerde deelproblemen) de regels van de stelsels besproken. 

In XXXVIII hebben de auteurs een maatschappelijk probleem als uitgangspunt gekozen. 
Dit probleem wordt in de gekozen stelsels echter niet parallel, bijvoorbeeld aan de hand van 
dezelfde deelvragen, behandeld. 

Tot slot een studie waarvan men zich moet afvragen of deze wel tot de geanalyseerde 
studies gerekend had moeten worden. In XXXII wordt niet over een methode voor het 
zoeken naar vergelijkbare objecten in het vreemde recht gesproken omdat in deze studie 
alleen een beschrijving van het Franse gemeenterecht wordt gegeven.245 Wel wordt af en 
toe het Nederlandse gemeenterecht als referentiekader gebruikt. In het debat definieert de 
auteur zijn wijze van onderzoek als 'impliciete rechtsvergelijking'. Er is sprake van een im
pliciete vergelijking omdat bij de beschrijving van het Franse recht rekening wordt gehouden 
met de kennis van de Nederlandse jurist over het Nederlandse recht met betrekking tot het 
besproken onderwerp. Hij spreekt over het 'geprogrammeerd' zijn van de jurist door de 
kennis van het eigen recht. Om die reden moet de onderzoeker bij de beschrijving van de 
gemeente in het Franse recht die objecten expliciteren die in het licht van de Nederlandse 
'voorprogrammering' niet vanzelfsprekend zijn. Hij verlangt hierbij een kritische houding 
ten opzichte van het tertium comparationis. De strekking van deze laatste opmerking is mij 
echter in het geheel niet duidelijk. 

Tabel 21 geeft de methoden weer in volgorde van frequentie. Het vetgedrukte cijfer in de 
tweede kolom geeft het aantal studies aan waarin de in de eerste kolom genoemde methode 
gebruikt is. De cijfers in de derde, vierde en vijfde kolom geven aan in hoeveel van de in 
de tweede kolom aangegeven studies de methode respectievelijk expliciet geformuleerd (E), 
impliciet geformuleerd (I) of gereconstrueerd (R) is. 

245 In het debat over deze studie wordt door een interveniënt overigens opgemerkt dat een 'functionele aanpak' 
mogelijk beter zou zijn geweest. In de volgende paragraaf (4.3) zal ik hier nader op ingaan. 
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Tabel 21: Methode 

1. functionele methode 23 
a. problem-solving approach 8 246 IE 61 IR 
b. problem-solving variant 6247 — 31 3R 
c. functionele methode 3 248 3E — — 
d. functioneel-institutioneel & problem-solving 3 249 — 31 — 

approach 
e. functioneel-institutioneel 3 250 — 21 IR 

2. andere methoden 7251 — 31 4R 
3. insitutionele/conceptuele methode 7252 IE 61 -

4.3 Wat is het oordeel over de waarde van de gehanteerde methode? 

In de uiteenzetting en/of conclusie van de preadviezen wordt niet of nauwelijks over de 
waarde van de methode gesproken. Ik heb daarover in slechts één studie253 een expliciete 
uitspraak aangetroffen. 

Zoals te verwachten valt, vindt men in het debat meer uitspraken over de waarde van de 
gehanteerde methode. In de verslagen van de debatten van acht254 preadviezen heb ik een 
expliciet oordeel gelezen. Impliciete oordelen over dit onderwerp heb ik niet aangetroffen. 

De meeste oordelen zijn afkomstig van de interveniënten (5255). Van deze vijf oordelen 
is het grootste deel (4256) negatief en slechts één (I) positief. De overige twee oordelen -
één positief (XXX) en één negatief (XXVII) — zijn afkomstig van de preadviseurs. 

Deze aantallen hebben alleen betrekking op oordelen over de methode ter bepaling van de 
te vergelijken objecten. Ik heb echter ook oordelen aangetroffen die op andere onderdelen 
van de methode van het rechtsvergelijkend onderzoek of op het rechtsvergelijkend onderzoek 
in het algemeen betrekking hebben. Aangezien deze oordelen wellicht interessante gegevens 
kunnen opleveren, zal ik hieronder op deze oordelen terugkomen. Ik zal nu echter eerst 
ingaan op de inhoud van de oordelen over de methode ter bepaling van de te vergelijken ob
jecten. 

246 I, III, XV, XVI, XXVIII, XXX, XXXVII, XXXIX. 
247 vu, x, xi, xiii, x x x i , x x x v n i . 
248 XVIII, XIX, XXVI. 
249 II, XXII, XXXIII. 
250 VIII, XVII. XXXV. 
251 IX, XII, XIV, XXI, XXIII, XXVII, XXIX. 
252 IV, V, VI, XX, XXIV, XXXIV, XXXVI. 
253 XXX. 
254 1,11, m, xxv i i , x x x , x x x n , XXXVI, XXXIX. 
255 I, II, III, XXVII, XXXII. 
256 II, III, XXX, XXXII. 
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De betreffende oordelen hebben in de meeste gevallen (zes maal257) betrekking op de keu
ze van de methode. Verder is éénmaal (XXVII) een oordeel uitgesproken over de uitvoering 
van de gekozen methode en eveneens éénmaal (I) over de methode van het onderzoek in 
het algemeen. 

De oordelen over de keuze van de methode zijn bijna alle kritisch van aard. Alleen in 
XXX treft men hierover een positieve uitspraak van de preadviseur zelf aan. In deze studie 
geeft de preadviseur aan het slot van zijn bespreking van het Engelse stelsel aan dat zijn 
keuze van de functionele methode zinvol is gebleken. Terwijl de begrippen waarin het 
onderwerp in Nederland wordt omschreven in Engeland onbekend waren, bleek het bestu
deerde probleem in de stelsels niet te verschillen: 

'Zoals ik al in de inleiding tot deze paragraaf aangaf is het buitengewoon moeilijk om het Engelse 
recht vanuit ons continentaal begrippenpaar "privaatrecht/publiekrecht" te benaderen. Misbruik van 
privaatrecht is dan ook om die reden een vraagstuk dat het Engelse recht in de continentale zin 
eigenlijk vreemd is. Wel is het zo dat bepaalde probleemgebieden in het Engelse recht zo veel ge
lijkenis vertonen met wat wij gebruik van privaatrecht door de overheid zouden noemen, dat mij 
een functionele vergelijking zinvol leek. Uiteindelijk, zo denk ik te mogen concluderen, blijken 
de problemen niet wezenlijk te verschillen' (XXX, p. 42). 

De twee interveniënten die in het debat over dit preadvies hun oordeel uitspreken hebben 
kritiek op de probleemstelling. Deze wordt door beiden minder geschikt geacht. Deze 
oordelen lijken sterk te contrasteren met het hierboven beschreven oordeel van de preadvi
seur. Het gaat hier echter om een preadvies dat door twee auteurs is geschreven. Het onder
werp van de studie is misbruik van privaatrecht door de overheid en de in het onderzoek 
betrokken stelsels zijn Nederland, Duitsland, Frankrijk en Engeland. De ene auteur heeft het 
rechtsvergelijkend onderzoek met betrekking tot Frankrijk en Duitsland verricht, de andere 
auteur heeft de vergelijking tussen Nederland en Engeland voor zijn rekening genomen. De 
kritiek van de interveniënten heeft betrekking op de probleemstelling die werd gepresenteerd 
als de probleemstelling voor het gehele onderzoek, maar die later voor Engeland is aange
past. Deze vraagstelling zou te zeer zijn afgestemd op de Nederlandse situatie, en daardoor 
(volgens de andere interveniënt) tot dwangbuis zijn geworden. De auteur verweert zich met 
een beroep op het onderwerp van het onderzoek dat tot een dergelijke vraagstelling gedwon
gen zou hebben. 

De studies II en III zijn in één en hetzelfde debat aan de orde gekomen. Door één 
interveniënt is bij die gelegenheid een gelijkluidend oordeel uitgesproken over de gehanteer
de methode in beide onderzoeken. Dit oordeel had betrekking op de vraagstelling van het 
onderzoek. Volgens deze interveniënt moet men öf verwante rechtsfiguren of verschillende 
rechtsfiguren die een antwoord geven op een zelfde soort vraag vergelijken. De kritiek was 
dat in genoemde onderzoeken aan geen van beide voorwaarden was voldaan. Een ander 
negatief oordeel over de keuze van de methode wordt door een interveniënt in het debat van 
XXXII gegeven. Volgens hem was namelijk een functionele aanpak beter geweest. Uit de 
reactie van de preadviseur blijkt dat deze twijfelt of deze methode tot andere resultaten zou 
hebben geleid. Het debat in XVI geeft aardig aan dat niet altijd duidelijk is wat onder 

257 II, III, XVI, XXX (2x), XXXII. 
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functioneel verstaan moet worden. Terwijl het in die studie toch vrij duidelijk is dat er 
gebruik is gemaakt van een 'functionele methode', vraagt een interveniënt: 

'Heeft hij om principiële redenen gekozen voor de niet-functionele oplossing en zo niet, zijn er 
dan misschien technisch-juridische overwegingen om de journalist als journalist — dus niet op 
grond van de wijze waarop hij zijn vak uitoefent — een verschoningsrecht toe te kennen?' (XVI 
(debat), p. 13). 

De reactie van de preadviseur is dan ook als volgt: 

'Als [de interveniënt], zijn vergelijking doortrekkend, constateert dat in mijn betoog te weinig 
sprake is van een functionele benadering, omdat de functie van de journalist, in verhouding tot die 
van bv. de parlementariër, te weinig is uitgediept, dan kan ik hem slechts antwoorden dat ik mij 
juist in sterke mate gebaseerd heb op de functie van de pers als zodanig' (XVI (debat), p. 17). 

Over de uitvoering van de methode in XXVII wordt kritiek geleverd door twee interveni-
enten. De kritiek van de een betrof de omschrijving van een begrip dat in het onderzoek een 
centrale plaats innam. Deze omschrijving zou te persoonlijk zijn geweest en daarom in de 
weg hebben gestaan aan een zo onbevangen mogelijke waardering van beide stelsels. De 
preadviseur geeft in zijn antwoord op systematische wijze aan waarom zijn omschrijving 
niet een objectieve waardering in de weg heeft gestaan. Van de andere interveniënt kwam 
de kritiek dat de gekozen benadering het buitenlandse recht in Nederlandse denkcategorieën 
dwingt. De preadviseur stelt dat hij het buitenlandse recht niet zozeer vanuit Nederlands 
perspectief als wel vanuit zijn eigen opvattingen heeft benaderd. Hij laat zijn eigen opvattin
gen doorklinken, onafhankelijk van de vraag of hij zich met het Nederlandse of met het 
buitenlandse recht bezighoudt. 

Een positief oordeel over de gehanteerde methode in het algemeen wordt door een 
interveniënt in het debat over studie I naar voren gebracht: 

'... vrijwel het ideaal bereikt van wat rechtsvergelijkende arbeid moet zijn; het heeft een onder
bouw, een juxtapositie van vreemde rechtsstelsels waaruit conclusies worden getrokken ...' (I 
(debat), p. 4). 

Ik zal nu kort de oordelen behandelen die op andere onderdelen van de methode of op de 
toepassing van de rechtsvergelijking in het algemeen betrekking hebben. Oordelen die 
betrekking hebben op de waarde van de rechtsvergelijking in het onderzoek of op de waarde 
van het preadvies in het geheel, treft men aan in vijf258 studies. Het oordeel in XIV betreft 
de waarde van het preadvies: de preadviseur zou zeer veel buitenlands materiaal hebben ver
zameld op een niet eenvoudig toegankelijk gebied. De overige oordelen hebben betrekking 
op het nut van de rechtsvergelijking in het preadvies. Zo kan in VIII uit de woorden van de 
conclusie van de auteur worden opgemaakt dat deze niet gebaseerd is op rechtsvergelijkende 
gegevens. Ik vraag mij hier af wat het nut van de rechtsvergelijking geweest is. En in 

258 vin, xrv, XVI, XXI, XXXII. 
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XXXII luidt de kritiek bijvoorbeeld dat in deze studie überhaupt van rechtsvergelijking geen 
sprake is geweest. In XXI is de auteur positief over het nut van de vergelijking: 

'Aldus hoop ik een aanzet te hebben gegeven voor een dogmatische benadering van het thema van 
dit preadvies, welke wellicht niet in alle details volledig is, maar toch wel de pretentie heeft een 
totaal-aanpak te zijn. Zou ik mijn thema alleen maar hebben benaderd vanuit het Nederlands recht 
dan zou ik nooit tot deze benadering zijn gekomen. Rechtsvergelijking verschafte mij daarvoor het 
benodigde gereedschap' (XXI, p. 64). 

Over de wijze van bestudering van het onderzoeksmateriaal treft men in vier59 studies een 
oordeel aan. De interveniënt of preadviseur wijst dan bijvoorbeeld op het ontbreken van 
uitgangspunten, doelstellingen en randvoorwaarden van de nationale wetgevers (XII) of op 
het ontbreken van maatschappelijke achtergrondinformatie (IX) of op lacunes in de details 
(XI). In VI wordt er kritiek geleverd op het feit dat de jurisprudentie niet behandeld is. Dit 
zou volgens de interveniënt op zich geoorloofd zijn, maar dan zouden er — zoals de preadvi
seur wel doet — géén conclusies mogen worden getrokken. 

Kritiek op de uitvoering van de vergelijking vindt men in studie IX. In dat preadvies 
ontbreken ten aanzien van het Nederlandse recht enkele onderwerpen die wel in het Engelse 
recht behandeld worden: 

'Toch treft men herhaaldelijk vrij gewichtige onderwerpen aan, die ten aanzien van één van beide 
stelsels — meestal het Engelse — wel aan de orde worden gesteld, maar ten aanzien van het andere 
— meestal het Nederlandse — niet' (IX, p. 11). 

Over de weergave van de gegevens in het verslag geeft de preadviseur van XI zelf een 
negatief oordeel: hij stelt in zijn conclusie dat de hoofdstukken elkaar qua opzet niet dekken. 

5 Samenvatting en conclusies 

De uitkomsten van de analyse van de bestudeerde Nederlandse rechtsvergelijkende studies 
zijn in dit hoofdstuk weergegeven. De resultaten van deze analyse bieden een zeer gevarieer
de indruk van de praktijk van het rechtsvergelijkend onderzoek. Tussen de studies bestaan 
grote verschillen in de mate van aandacht die aan de gemaakte keuzen wordt besteed. Per 
studie verschilt de mate van aandacht die aan de onderscheiden onderdelen wordt gegeven. 

Neemt men alleen de expliciete verwijzingen in ogenschouw, dan kan gesteld worden dat 
de keuze van de stelsels de meeste aandacht geniet: in negenentwintig van de negenendertig 
studies treft men een of meer argumenten aan ter ondersteuning van het gekozen stelsel of 
de gekozen stelsels. In minder dan de helft (zestien) van de onderzochte negenendertig 
studies wordt expliciet naar het doel van de rechtsvergelijking verwezen. In slechts ongeveer 
een zesde (zes) van alle bestudeerde studies bespreekt men expliciet de methode waarmee 
de onderzoeker gezocht heeft naar de te vergelijken objecten in de gekozen stelsels. 

259 VI, IX, XI, XII. 
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Telt men de impliciete verwijzingen mee, dan worden de verschillen minder groot en 
wordt het doel het onderdeel dat de meeste aandacht krijgt. De methode blijft het onderdeel 
waar het minst over wordt gesproken. 

Doel 
De variatie in de inhoud van de genoemde doelen is vrij klein: het grootste deel van de 
studies is gericht op de hervorming of vorming van het recht. Deze doelstellingen kennen 
onder andere de volgende varianten: 'verbetering recht', 'lering trekken' en 'oplossen'. In 
een kleiner aantal studies worden iets terughoudender doelstellingen geformuleerd; de 
rechtsvergelijking heeft in die gevallen niet tot doel tot hervormingen te komen, maar zal 
tot nadenken moeten stemmen over bestaande of mogelijke nieuwe regelingen. De doelstel
lingen gericht op reflectie zijn: 'evaluatie', 'bezinnen' en 'kennisvermeerdering'. In een 
aantal preadviezen wordt in de verschillende delen van het onderzoeksverslag verwezen naar 
de doelstelling. Veel van deze studies bevatten zowel een doelstelling gericht op hervorming 
als een doelstelling gericht op reflectie. Behalve in één geval zijn deze doelstellingen niet 
tegenstrijdig, maar dus wel ongelijksoortig. Een doelstelling die slechts éénmaal wordt 
genoemd, is hulp bij harmonisatie. De meeste doelstellingen zijn gericht op het eigen rechts
stelsel. Uit het oogpunt van volledigheid zou het fraai zijn indien de doelstelling gericht was 
op alle in het onderzoek betrokken stelsels, maar slechts in vijf van de onderzochte studies 
is dit het geval. In twee studies een komen doelstellingen voor die niet op een bepaald 
stelsel, maar op wetenschappelijke kennis in het algemeen gericht is. Slechts eenmaal is 
sprake van een doel dat zich richt op een supra-nationaal samenwerkingsverband waarvan 
de onderzochte stelsels deel uitmaken. 

In de formulering van de doelstellingen wordt in de meeste gevallen in algemene termen 
gesproken over het object waarop de hervorming, het nadenken of de harmonisatie gericht 
is. In die gevallen spreekt men over het recht in het algemeen. Voorbeelden van voorkomen
de specifiekere aanduidingen zijn het rechtsprobleem en het wetsontwerp. 

Het is opvallend dat de oordelen over het nut van de rechtsvergelijking in relatie tot het 
genoemde doel in de meeste gevallen positief van aard zijn. Wel is het zo dat de meeste van 
deze oordelen van de preadviseurs afkomstig zijn. 

Onderwerp 
De behandelde onderwerpen beslaan - zoals ik in § 2 heb geconstateerd — vrijwel alle ter
reinen van het recht. Met uitzondering van een onderzoek waarin niet vergeleken wordt, 
maar slechts sprake is van een beschrijving van buitenlands recht, betreffen alle studies mi
crovergelijkingen. In het geval van studie XX zou men echter ook van 'macrovergelijking' 
kunnen spreken. In bijna alle onderzoeken vindt de vergelijking plaats tussen rechtsstelsels 
van soevereine staten (horizontale vergelijking). In één studie is er echter sprake van vertica
le rechtsvergelijking. 

Zowel de studie waarin Auslandsrechtskunde wordt bedreven, als het verticale rechts
vergelijkende onderzoek zijn in de analyse opgenomen. Eerstgenoemde studie had — achteraf 
bezien — niet in het onderzoeksmateriaal opgenomen moeten worden. Op de tweede genoem
de studie bleek het analysemodel wel goed toegepast te kunnen worden. Ik kom hier aan het 
eind van deze conclusie nog op terug. 

160 



RESULTATEN A N A L Y S E V A N N E D . V E R S L A G E N V A N R E C H T S V E R G E L I J K E N D O N D E R Z O E K 

De omschrijving en afbakening van het onderwerp is vooral nuttig gebleken voor de 
reconstructie van de uitgangspunten en de gehanteerde methode. 

Uitgangspunt 
Problemen met het vaststellen en omschrijven van het uitgangspunt hebben geleid tot een 
nadere beschouwing van het 'aanpak-idee' van Kokkini. Het blijkt dat de grens tussen 
rechtsinstituut-aanpak en probleem-aanpak in het geval van concrete invulling van de om
schrijvingen vrij vaag is. De ene aanpak kan gemakkelijk overgaan in de andere aanpak. Een 
onderdeel van deze problematiek is de vraag naar de definitie van een juridisch probleem. 
Uiteindelijk is voor de analyse vastgehouden aan een — aangepast — 'aanpak-idee'. Ik heb 
gezocht naar de uitgangspunten van waaruit de comparatist zijn onderzoek aanvangt. 

Het is duidelijk geworden dat het idee van een bepaald uitgangspunt van waaruit de 
onderzoeker zijn selectie van vergelijkbare objecten start, niet erg leeft in de praktijk. 
Slechts in zes studies wordt hiernaar expliciet en in negen studies impliciet verwezen. Het 
is wel mogelijk gebleken in de overige studies het uitgangspunt uit de tekst te herleiden. Het 
grootste aantal uitgangspunten wordt gevormd door problemen waarvan er slechts een paar 
als 'maatschappelijk' aangeduid kunnen worden en het overgrote deel 'juridisch' is. Op basis 
van deze gegevens zou dus de probleem-aanpak, zoals door Kokkini omschreven, een van 
de meest gehanteerde methoden vormen. Bij de samenvatting van de gegevens over de 
methode en de bespreking van het verband tussen uitgangspunt en methode, kom ik hierop 
terug. Ook de uitgangspunten die bij de rechtsinstituut-, rechtsregel-, rechtsbeginsel-aanpak 
horen, zijn in de studies aangetroffen. Van de bij deze aanpak behorende uitgangspunten zijn 
alleen het rechtsinstituut en de rechtsregel in de studies gevonden. Daarnaast bestaan de 
uitgangspunten uit juridische concepten en juridische fenomenen. Uitgangspunten die enigs
zins buiten Kokkini's omschrijvingen vallen zijn: onderwerpen binnen een rechtsgebied en 
het maatschappelijk fenomeen. De onderwerpen binnen een rechtsgebied kunnen noch onder 
de probleem-aanpak noch onder rechtsinstituut-aanpak gebracht worden omdat de onder
werpen niet gelijksoortig zijn: binnen één rechtsvergelijkend onderzoek kan zowel een 
onderwerp dat betrekking heeft op een rechtsinstituut als uitgangspunt dienen als een onder
werp dat bestaat uit een juridisch of maatschappelijk probleem. Een dergelijk uitgangspunt 
komt voor in de gevallen waarin de auteur als onderzoeksonderwerp een bepaald rechtsge
bied gekozen heeft. Omdat het om praktische redenen vrijwel onmogelijk is voor een auteur 
een rechtsgebied in zijn geheel met hetzelfde rechtsgebied in andere stelsels te vergelijken 
(indien er al sprake is van equivalente rechtsgebieden), moet er in dat geval een keuze 
gemaakt worden voor enkele aspecten van het rechtsgebied. 

Probleemstelling 
In combinatie met het uitgangspunt blijkt de probleemstelling veel te kunnen zeggen over 
de gehanteerde methode. Echter, expliciete probleemstellingen gericht op de rechtsvergelij
king komen slechts in ongeveer de helft van de bestudeerde studies voor. In vergelijking met 
het aantal expliciete verwijzingen naar het uitgangspunt of de methode is dit aantal overi
gens aanzienlijk. Op basis van deze en enkele impliciet geformuleerde probleemstellingen 
heb ik een overzicht gemaakt van de aard van de termen waarmee de probleemstellingen 
zijn omschreven. Hieruit blijkt dat in de praktijk slechts in een klein aantal gevallen gehoor 
wordt gegeven aan het advies van de theoretici om de probleemstelling in neutrale termen 
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te formuleren. In iets meer dan een derde van de bestudeerde studies die expliciete of 
impliciete formuleringen van probleemstellingen bevatten, is de aard van de termen maat
schappelijk en universeel. Maatschappelijke systeemgebonden termen heb ik niet aangetrof
fen. Het grootste deel bestaat dus uit juridische termen waarvan tweederde universeel van 
aard is en slechts eenderde systeemgebonden. Bij de beoordeling van deze resultaten moet 
in gedachten worden gehouden dat de theoretici de eis van neutrale termen vooral verbinden 
met de wijze van onderzoek die wordt aangeduid als de 'problem-solving approach', waarbij 
het probleem bestaat uit een concreet (maatschappelijk) probleem. Uit de analyse is naar 
voren gekomen dat in de studies waarin de probleemstelling in de meest neutrale termen is 
geformuleerd (dus in maatschappelijke 'universele' termen) inderdaad voornamelijk sprake 
is van een problem-solving approach. Het uitgangspunt bestaat in de meeste van die geval
len echter niet uit een maatschappelijk, maar uit een juridisch probleem. 

Overigens blijkt het niet eenvoudig te zijn te bepalen of de termen van juridische dan wel 
maatschappelijke aard zijn. Dit probleem hangt samen met het vraagstuk van de definiëring 
van het juridische probleem en de bepaling van het onderscheid tussen een juridisch en een 
maatschappelijk probleem. De oorzaak ligt mijns inziens in het feit dat het recht per definitie 
maatschappelijk is. Dat maakt het niet eenvoudig grenzen te trekken. 

Selectie stelsels260 

De analyse van de selectie van de stelsels levert interessante en soms onverwachte gegevens 
op. Zo vind ik het opmerkelijk dat niet in alle studies in de inleiding duidelijk wordt welke 
stelsels gekozen zijn. De gekozen stelsels worden bijvoorbeeld in het geheel niet genoemd. 
Ook komt het voor dat men slechts een paar van de geselecteerde stelsels noemt. In een 
tiental studies is een discrepantie gesignaleerd tussen de gegevens die in de inleiding werden 
verstrekt en de uiteindelijk in de uiteenzetting behandelde stelsels. Hieruit kan mijns inziens 
worden afgeleid dat de auteur in die gevallen niet veel belang gehecht heeft aan de verant
woording van de selectie van rechtsstelsels. 

Verder biedt ook de wijze waarop de rechtsvergelijkers hun selectie van rechtsstelsels 
hebben verantwoord een gevarieerd beeld. De manieren waarop de auteurs hun keuzen 
motiveren, lopen uiteen van een volkomen stilzwijgen tot een expliciete verantwoording 
waarom bepaalde stelsels wel en andere niet zijn opgenomen waarbij alle factoren beschre
ven worden die bij de keuze een rol hebben gespeeld. Tussen deze extremen liggen motive
ringen die alleen betrekking hebben op de wèl gekozen stelsels of alleen op de niet gekozen 
stelsels. Bovendien komt het voor dat de verantwoording alleen wordt afgelegd met betrek
king tot één of enkele van de gekozen stelsels. Verder zijn er variaties te zien in de hoeveel
heid en de aard van de argumenten die zijn aangedragen. 

De gevonden resultaten met betrekking tot de aard van de argumenten liggen grotendeels 
voor de hand: de meeste auteurs hebben gekozen voor argumenten die verband houden met 
het onderwerp van het onderzoek en voor argumenten van (onder andere) praktische en 
persoonlijke aard. 

260 Een aantal van de hieronder weergegeven conclusies is reeds eerder gepubliceerd in Oderkerk 1997. 
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Hoewel in de literatuur wel de suggestie gewekt wordt dat de indeling van rechtsstelsels 
in rechtsfamilies hulp kan bieden bij de selectie van de stelsels, verbaast het mij niet dat 
slechts weinig auteurs hier een beroep op hebben gedaan. 

Wel is het mijns inziens opmerkelijk dat in relatief weinig studies argumenten zijn 
gehanteerd die verband houden met het doel van het onderzoek, ook omdat een aantal 
preadviseurs toch heel nadrukkelijk in abstracto en/of in concreto hebben gesteld dat het 
doel van belang is voor de keuze van de rechtsstelsels. Een verklaring hiervoor is misschien 
dat de preadviseurs zich niet van dit verband bewust zijn, of het zo vanzelfsprekend vinden 
dat zij er geen melding van maken. Het is natuurlijk ook mogelijk dat zij zich er wel van 
bewust zijn maar de motivering niet van belang achten. 

Naast de inhoud van de argumenten heb ik ook per studie onderzocht hoeveel argumen
ten gebruikt worden en hoe de motivering is opgebouwd. Het meest frequent is het aantal 
van drie argumenten waarmee de selectie van de rechtsstelsels ondersteund wordt. Daarop 
volgen op grote afstand de studies met motiveringen bestaande uit één argument, uit twee 
argumenten en uit vier of meer argumenten. Het blijkt niet zo te zijn dat de studies waarin 
twee of drie argumenten gebruikt worden, steviger onderbouwde keuzen bevatten dan de stu
dies waarin slechts één argument naar voren is gebracht. De auteurs die vier of meer argu
menten gebruikten — waarschijnlijk alleen al door een grotere aandacht voor de verantwoor
ding - schreven wel de sterkere motiveringen. 

De meest gebruikte opbouw is de cumulatief beperkende opbouw. Verder komen ook de 
parallelle ongelijksoortige opbouw, de combinatie van een parallel gelijksoortige en cumula
tief versterkende opbouw en een combinatie van een cumulatief beperkende en cumulatief 
versterkende opbouw relatief vrij vaak voor. Ik geef de voorkeur aan de cumulatief beper
kende rangschikking van argumenten, niet alleen omdat dit een helder en fraai beeld geeft 
van een steeds kleiner wordende kring van rechtsstelsels die voor het onderzoek in aanmer
king komen, maar vooral omdat deze ordenening uitdrukking geeft aan het principe dat in 
beginsel alle stelsels voor vergelijking in aanmerking komen. Een ander voordeel van de 
cumulatief beperkende opbouw is dat als vanzelf gemotiveerd wordt waarom bepaalde 
stelsels niet in het onderzoek zijn opgenomen. 

Methode 
Uit de analyse van de methode wordt vooral duidelijk dat er meer valt te leren uit wat er 
niet dan uit wat er wel gezegd wordt. In slechts zes inleidingen wordt expliciet naar de 
gehanteerde methode verwezen. Het is zelfs zo dat in de debatten over de preadviezen de 
methode vaker aan de orde is gekomen. Impliciete verwijzingen komen daarentegen in de 
inleidingen vaker voor, namelijk in iets meer dan de helft van het aantal onderzochte stu
dies. Daaruit blijkt dat het grootste deel van de auteurs toch wel over de wijze van onder
zoek heeft nagedacht, maar slechts een klein aantal het van belang heeft geacht dit voor de 
lezer in expliciete termen te verwoorden en te verantwoorden. In de gevallen waarin geen 
expliciete verwijzingen zijn aangetroffen, bleek het mogelijk uit de tekst van het onderzoek 
en met behulp van de omschrijvingen van het uitgangspunt en/of de omschrijving en afbake
ning van het onderwerp de gehanteerde methode te reconstrueren. 

Uit de gevonden of herleide omschrijvingen van de methoden kan een aantal conclusies 
getrokken worden. In de eerste plaats blijkt de functionele methode diverse verschijningsvor
men te hebben, waarvan er drie ook in de literatuur onderkend worden: de functioneel-
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institutionele methode, de probleem-aanpak (problem-solving approach) en de functionele 
methode in de zin van de wijze van bestudering van het recht in zijn dagelijkse werking. 
Omdat de methode in deze laatste betekenis betrekking heeft op de analytische fase van het 
onderzoek, is deze in dit verslag niet nader aan de orde gesteld. Hier zijn alleen de metho
den bestudeerd aan de hand waarvan in het vooronderzoek wordt gezocht naar vergelijkbare 
objecten. Het verschil tussen de problem-solving approach en de functioneel-institutionele 
methode blijkt gebaseerd te zijn op een verschil in perspectief. De eerstgenoemde methode 
gaat uit van een bepaald probleem en zoekt naar de oplossingen in de verschillende stelsels, 
de laatstgenoemde gaat uit van een rechtsinstituut of een ander onderdeel van het rechtsstel
sel en zoekt naar de objecten die in de verschillende rechtsstelsels eenzelfde functie vervul
len. Het verschil komt alleen naar voren in het uitgangspunt: de functie van het 
rechtsinstituut of rechtsconcept zal immers het oplossen van een bepaald maatschappelijk 
probleem zijn. In beide gevallen zal dus worden bezien hoe de gekozen stelsels een bepaald 
probleem oplossen. Het is overigens opvallend dat de probleem-aanpak of problem-solving 
approach in geen van de studies met name genoemd worden. Varianten op deze in de 
literatuur omschreven functionele methoden zijn: een problem-solving approach waarbij het 
probleem uit een vraag naar de juridische status van een groep personen bestaat en een 
wijze van benadering die bestaat uit een combinatie van de functioneel-institutionele metho
de en de problem-solving approach. Interessant is ook de wijze waarop in een paar studies 
de problem-solving approach is uitgewerkt. In die gevallen maken de auteurs gebruik van 
zogenaamde Idealtypen. Dit houdt in dat de auteur voor het probleem model-oplossingen 
formuleert: bijvoorbeeld twee tegengestelde oplossingen aangevuld door mogelijke tussenlig
gende varianten. Bij Idealtypen moet dus niet gedacht worden aan de meest gewenste 
(ideale) oplossingen, maar aan de oplossingen die als antwoord op het probleem bedacht 
kunnen worden (ideeën). Vervolgens onderzoekt de comparatist in hoeverre de gevonden 
oplossingen met de bedachte oplossingen overeenkomen en in hoeverre zij daarvan afwijken. 
Dit is mijns inziens een heel geschikte manier om een helder overzicht van de gevonden 
oplossingen te geven. 

In de tweede plaats kan geconstateerd worden dat in veel mindere mate de eveneens in 
de literatuur benoemde institutionele/conceptuele methode is aangetroffen. In de gevallen 
waarin de institutionele/conceptuele methode gehanteerd is, bestaat het uitgangspunt uit 
rechtsinstituten, rechtsregels, een juridisch concept of een juridisch verschijnsel. Vervolgens 
worden in de geselecteerde stelsels de regelingen met betrekking tot het betreffende rechtsin
stituut of rechtsconcept bestudeerd. Hierbij moet worden aangetekend dat niet uit de gege
vens gebleken is dat de keuze van deze methode inhoudt dat de functie van de objecten niet 
wordt bestudeerd. Er is alleen uit de gegevens naar voren gekomen dat de functie pas na de 
selectie van de objecten een rol speelt. 

Tenslotte is een aantal andere methoden aangetroffen. Deze methoden zijn niet benoemd 
en wijken enigszins af van de wel in de literatuur bekende methoden. Die afwijking bestaat 
globaal gezegd uit de keuze van verschillende uitgangspunten in één studie. Die uitgangs
punten zijn dan bijvoorbeeld een paar verschillende los van elkaar staande problemen, of 
een paar verschillende onderwerpen binnen één rechtsgebied. Dit laatste is veelal het geval 
wanneer een auteur een geheel rechtsgebied wil bestuderen, maar gedwongen wordt een 
keuze te maken voor een paar onderdelen. 
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Interessant, maar niet verrassend, is de constatering dat uit de oordelen van de interve-
niënten over de gehanteerde methoden, en soms ook uit die van de preadviseurs zelf, blijkt 
dat de gekozen methode — althans in hun oordeel - niet altijd de juiste is en dat de met de 
gekozen methode samenhangende vraagstelling niet altijd op de juiste wijze is geformuleerd. 
Ook op de uitvoering van de methode in de latere stadia van het onderzoek wordt kritiek 
geuit. 

Verder kan uit deze oordelen worden opgemaakt dat de functionele methode nuttig wordt 
geacht, vooral indien de gekozen stelsels op het gebied van het onderwerp sterk van elkaar 
verschillen. Ook meent men dat de formulering van de probleemstelling niet te sterk aan de 
terminologie van het basisland gerelateerd moet zijn. Vrij vertaald betekent dit dat de 
vraagstelling zo veel mogelijk in neutrale termen geformuleerd moet worden. 

Verband tussen uitgangspunt, probleemstelling en methode 
In § 2 van dit hoofdstuk heb ik verslag gedaan van de resultaten van de analyse van de 
uitgangspunten en probleemstellingen van de studies. Met betrekking tot de uitgangspunten 
heb ik gesteld dat zij inzicht zouden verschaffen in de gehanteerde methode. Verder heb ik 
aangegeven te willen onderzoeken of er een verband bestaat tussen de aard van de formule
ring van de probleemstelling en de gehanteerde methode. In bijlage 10 heb ik een tabel 
opgenomen waarin per studie naast elkaar het uitgangspunt, de formulering van de pro
bleemstelling en de methode zijn weergegeven. Verschaffen de uitgangspunten inderdaad 
enig inzicht? En bestaat er een verband tussen de aard van de formulering van de probleem
stelling en de methode? 

Uit het overzicht van de in de studies gekozen uitgangspunten en de gehanteerde metho
den blijkt onder andere dat de verschillende functionele methoden de meest uiteenlopende 
bases kunnen hebben. Maakt men echter onderscheid tussen de problem-solving approach 
en de functioneel-institutionele methode dan blijkt dat de problem-solving approach (en haar 
variant), op één uitzondering na, altijd een (juridisch) probleem tot uitgangspunt heeft. 
Daarentegen heeft de functioneel-institutionele methode (en haar varianten) zowel problemen 
als rechtsinstituten, rechtsregels en dergelijke tot uitgangspunt. De institutioneel-conceptuele 
methode kent geen problemen als uitgangspunt; mogelijke punten van aanvang zijn alleen 
rechtsinstituten, rechtsconcepten en dergelijke. Vanuit het perspectief van het uitgangspunt 
kan dus gezegd worden dat een probleem altijd met een functionele methode verbonden zal 
worden. Een rechtsinstituut, rechtsregel of rechtsconcept kan daarentegen zowel met de 
institutioneel-conceptuele methode worden gecombineerd als met een functionele methode, 
met uitzondering van (over het algemeen) de problem-solving approach. 

Een verband tussen de aard van de formulering van de probleemstelling en de methode 
is moeilijk aan te wijzen. De enige regelmatigheid die het overzicht toont, is dat alle pro
bleemstellingen die in maatschappelijke 'universele' termen zijn geformuleerd, verbonden 
zijn met een functionele methode en wel voornamelijk met de problem-solving approach en 
de problem-solving variant. Andersom geldt echter niet dat alle functionele methoden een 
in maatschappelijke 'universele' termen geformuleerde probleemstelling aan zich verbinden. 
Het is niet mogelijk hieruit een duidelijke conclusie te trekken, niet alleen omdat er onvol
doende aanwijzingen zijn die in een bepaalde richting wijzen, maar ook omdat het aantal 
gevonden probleemstellingen onvoldoende is om daaruit harde gevolgtrekkingen te kunnen 
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maken. Wel kan uit de resultaten worden afgeleid dat vooral de auteurs die voor een pro
bleem-aanpak kiezen, de probleemstelling in neutrale termen formuleren. 

Verband tussen doel en methode 
Een centrale vraag in dit onderzoek is de vraag naar het verband tussen doel en methode. 
Ter ondersteuning bij het zoeken naar het antwoord op deze vraag heb ik in bijlage 10 
tevens een tabel opgenomen waarin per studie doel en methode naast elkaar geplaatst zijn. 
De grote verscheidenheid aan doelen maakt het moeilijk om eventuele regelmatigheden te 
ontdekken. Ik heb daarom de doelen in grotere gehelen ondergebracht: doelen gericht op 
vorming (vorming sec (V) of verbetering (V) en doelen gericht op reflectie (reflectie sec 
(Rf) of beoordeling (Rf ' ). Desondanks blijkt het onmogelijk enig verband tussen deze doelen 
en de gehanteerde methoden te ontdekken. Uit de gegevens kunnen geen regelmatigheden 
worden afgeleid tussen de aard van de doelstelling en de gekozen methode. Dit wil echter 
nog niet zeggen dat in enkele afzonderlijke studies het doel geen invloed heeft uitgeoefend 
op de keuze van de wijze waarop naar de vergelijkbare objecten in de verschillende stelsels 
wordt gezocht. 

Nut van de analyse en geschiktheid onderzoeksmateriaal 
Tot slot zou ik kort willen ingaan op enkele algemene punten zoals het nut van de analyse 
en de geschiktheid van het onderzoeksmateriaal. 

Op grond van het bovenstaande denk ik dat de analyse van de praktijk van het rechts
vergelijkend onderzoek gegevens heeft opgeleverd die de moeite waard zijn. Het geeft aan 
waar in de praktijk de aandachtspunten liggen en vooral welke punten meer aandacht zouden 
behoeven. Het geeft tevens aan dat ofwel een aantal gangbare ideeën in de theorie van de 
rechtsvergelijking bijstelling behoeven, ofwel dat de praktijk zich meer op deze theorie zou 
moeten richten. 

Het onderzoeksmateriaal was vooral geschikt omdat de behandelde onderwerpen op alle 
terreinen van het recht liggen. Om een andere reden bleek het echter minder geschikt: in 
slechts weinig studies zijn de gemaakte keuzen in het kader van het rechtsvergelijkende 
onderzoek uitgebreid en volledig verantwoord. Het nadeel hiervan is dat ik vrij vaak heb 
moeten terugvallen op eigen interpretaties en reconstructies. Het gevaar van subjectieve 
invloeden is in die gevallen groot. Van de bestudeerde studies is er één met name onge
schikt voor de analyse: de studie waarin Auslandsrechtskunde wordt bedreven. De vragen 
naar de selectie van de keuze van de stelsels en de gehanteerde methode zijn hier overbodig. 
De andere van het gebruikelijke patroon afwijkende studie (het verticale rechtsvergelijkende 
onderzoek) bleek wel op de centrale vragen antwoorden te bieden en is daarom achteraf 
gezien terecht in de analyse opgenomen. 

Een van de redenen voor de selectie van het materiaal was dat de preadviezen met elkaar 
een dwarsdoorsnede van het rechtsvergelijkend onderzoek over een periode van vijfentwintig 
jaar verschaffen. De verwachting was dat dit eventueel de mogelijkheid zou bieden om 
bepaalde tendensen te signaleren in de wijze waarop rechtsvergelijkend onderzoek verricht 
wordt. Uit de verschillende overzichten met betrekking tot het doel, de methode e.d. zijn 
echter geen tendensen in bijvoorbeeld de voorkeur voor een bepaalde methode zichtbaar 
geworden. 
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Resultaten van de analyse van Duitse versla
gen van rechtsvergelijkend onderzoek 

1 Doel 

1.1 Spreekt de auteur over het doel van het onderzoek? 

In vrijwel alle onderzochte studies' geven de auteurs op een of andere wijze het doel2 van 
hun rechtsvergelijkend onderzoek aan. Zo niet in de inleiding, dan doen zij het wel in de 
uiteenzetting of de conclusie van het onderzoek. Slechts in twee studies wordt in geen enkel 
onderdeel naar het doel verwezen. In de hierna volgende analyse zijn evenals in het vorige 
hoofdstuk alleen die verwijzingen opgenomen waarin gesproken wordt van het doel van de 
rechtsvergelijking in het onderzoek. Er zijn, met andere woorden, alleen die uitspraken over 
het doel van het onderzoek opgenomen waarin de auteur zijn verwachtingen aangeeft met 
betrekking tot hetgeen de vergelijking van de in zijn onderzoek opgenomen stelsels zal 
opleveren.3 

De wijze waarop en de plaats waar het doel van het rechtsvergelijkend onderzoek belicht 
wordt, verschillen echter in de onderzochte studies. De wijzen van omschrijven heb ik 
onderscheiden in impliciet en expliciet. De plaatsen in de tekst van de onderzoeken waar 
deze omschrijvingen wel of niet te vinden zijn, heb ik onderverdeeld in inleiding en uiteen
zetting/conclusie. 

Van de tweeëndertig studies waarin verwijzingen te vinden zijn, bevat bijna negentig 
procent (284) expliciete uitspraken over het doel van het rechtsvergelijkend onderzoek. Deze 
uitspraken vindt men in vier5 gevallen zowel in de inleiding als in de uiteenzetting. In de 
meeste studies (206) vindt men ze echter alleen in de inleiding. Slechts in vier studies (5, 
12, 28, 29) is de expliciete verwijzing alleen in de uiteenzetting te vinden. 

In verreweg de meeste gevallen zijn deze expliciete verwijzingen naar het doel van het 
onderzoek ingebed in de tekst. Slechts in zes gevallen wordt de inleiding in zijn geheel7 of 
een apart gedeelte daarvan8 aan de bespreking van het doel van de rechtsvergelijking be
steed. Deze tekstgedeelten dragen duidelijke koppen zoals: 'Gestellte Aufgabe und Ziel der 
Arbeit' (2); 'Zum Ziel dieser Rechtsvergleichung' (4); 'Aufgabe und Gang der Untersuchung 

1 Bijlage 2 bevat een lijst met de geselecteerde en geanalyseerde Arbeiten zur Rechtsvergleichung uit de Schrif
tenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung. In dit hoofdstuk wordt naar deze studies verwezen door 
middel van de gecursiveerde cijfers waarmee zij in bijlage 2 worden aangeduid. Zie voor de motivering van 
de selectie van deze studies hoofdstuk 5. 

2 De door de auteurs gegeven omschrijvingen van het doel van de rechtsvergelijking in hun onderzoek en hun 
oordelen over het uiteindelijke nut van de rechtsvergelijking in hun onderzoek zijn per studie opgenomen in 
bijlage 5. Verkorte omschrijvingen hiervan vindt men in bijlage 7. 

3 Zie hoofdstuk 6 § 1.1. 
4 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34. 
5 1, 4, 8, 34. 
6 2, 3, 7, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33. 
7 2,4. 
8 7, 18, 23, 34. 
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(7); 'Die Aufgabenstellung' (18); 'Ziele und Aufbau der Arbeit' (23), 'Funktion der Rechts
vergleichung' (34). 

In tien9 van de zesentwintig studies waarin expliciete verwijzingen voorkomen, vindt men 
in hetzelfde of een ander gedeelte van de tekst tevens impliciete verwijzingen. Enkel im
pliciete verwijzingen treft men in vier10 studies aan. 

Van de in totaal vijftien impliciete verwijzingen, treft men er negen alleen in de inleiding 
aan" en vier alleen in de uiteenzetting.12 De twee overige uitspraken zijn in studie 3 zo
wel in de inleiding als in de uiteenzetting te vinden. 

Uit het voorafgaande is gebleken dat in zes13 van de bestudeerde studies in zowel de inlei
ding als de uiteenzetting en/of conclusie uitspraken over het doel van het onderzoek worden 
gedaan. Een vraag die dan opkomt is in hoeverre de in één studie genoemde doelen met 
elkaar overeenkomen. In dit kader heb ik onderzocht of de gepresenteerde doelen in de 
beide delen van een studie identiek, (on)gelijksoortig of tegenstrijdig zijn. De studies waarin 
slechts in een van de delen (inleiding of uiteenzetting) over het doel gesproken wordt, wor
den hier uiteraard niet besproken. 

Hoewel het niet altijd eenvoudig is te bepalen of, en in welke mate de beschrijvingen van 
de doelen in de verschillende delen van de studie met elkaar overeenkomen, kan vrij zeker 
gesteld worden dat — tussen de delen althans — tegenstrijdigheden niet voorkomen. In één 
studie zijn echter twee doelen die binnen één deel (de inleiding) genoemd worden met 
elkaar in strijd. In 3 wil de auteur namelijk enerzijds aantonen dat de definitieve oplossing 
van het probleem nog enige wetenschappelijk voorstudie vereist: 

'Vielmehr erfordert die endgültige Lösung des amiable Compositeur-Problems, das eigentlich 
bereits zum "juristischen Niemandsland" zu rechnen ist, noch einige wissenschaftliche Vorarbeit. 
Das zu bestätigen, ist nicht zuletzt das Anliegen der folgenden Darlegungen' (p. 14-15). 

Anderzijds wil hij, zo valt uit de tekst af te leiden, een regel met betrekking tot het onder
werp formuleren ten behoeve van een toekomstig internationaal verdrag: 

'Will man das Ergebnis der bisherigen Verhandlungen über die Stellung des amiable Compositeur 
in einem künftigen internationalen Schiedsgerichtsgesetz auf eine einprägsame Formel bringen,...' 
(p. 12). 

In de uiteenzetting wordt deze regel inderdaad geformuleerd. 

9 2,3,5,7,8, 11,21,22,25,28. 
10 6, 14, 18, 30. 
11 2,6, 7, 11, 18,21,22,25,28. 
12 5,8, 14,30. 
13 1, 3, 4, 8, 28, 34. 
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De ongelijksoortige (inclusief de tegenstrijdige) omschrijvingen en de gelijksoortige om
schrijvingen zijn in gelijke mate aanwezig (ieder in drie studies). Identieke omschrijvingen 
heb ik niet gevonden. Naast de reeds genoemde tegenstrijdige omschrijving, vindt men in 
twee studies omschrijvingen die in meer of mindere mate van elkaar afwijken.14 Als 
voorbeeld geef ik de doel-omschrij vingen van studie 1 in achtereenvolgens de inleiding en 
de uiteenzetting weer: 

'Diese Arbeit will durch eine rechtsvergleichende Übersicht dazu beitragen, daß sachgemäße und 
feste Maßstäbe für den richterlichen Haftungsdurchgriff bei Kapitalgesellschaften gewonnen 
werden' (1, p. 5). 

'Eine solche unmittelbare Auswertung der rechtsvergleichenden Ergebnisse erfordert, die gewonne
nen Erkenntnisse in jeder einzelnen nationalen Ordnung in das bestehende Recht einzupassen. Erst 
eine solche "Renationalisierung" gibt der im 2. Teil dargestellten Praxis des richterlichen Haftungs
durchgriffs, deren Bild unter Abstraktion von den nationalen Voraussetzungen und durch rechtsver
gleichende Synthese erarbeitet wurde, den Wert unmittelbar anwendbarer Regeln. 

Dieser Rückbezug auf die Ebene der nationalen Rechte kann freilich mit Exaktheit nur für das 
dem Beobachter vertraute heimische Recht vollzogen werden. Für andere Rechtsordnungen können 
nur Probleme aufgeworfen werden; es wäre vermessen, an dieser Stelle mehr geben zu wollen' (1, 
p. 90-91). 

Verder treft men in drie studies15 overeenkomstige beschrijvingen aan. Een voorbeeld van 
vrijwel identieke gelijksoortige omschrijvingen van het onderzoeksdoel ziet men in de 
inleiding en uiteenzetting van studie 4: 

'Die vorliegende Untersuchung soll zur Neuordnung des Persönlichkeitsschutzes beitragen' (4, p. 
9). 

'Kann hier auch aus sachlichen und räumlichen Gründen nicht das Reformproblem erörtert werden, 
so soll doch wenigstens versucht werden, aus dem bisher gewonnenen Ergebnis der Untersuchung 
einige Hinweise für die Reform des Persönlichkeitsschutzes abzuleiten' (4, p. 139). 

In de studies 28 en 34 vormt het in de uiteenzetting respectievelijk de inleiding genoemde 
doel een specificatie van het in het andere deel genoemde doel. Zie bijvoorbeeld 28: 

'In einem dritten Teil schließlich soll versucht werden, aus rechtsvergleichender Sicht die Gesicht
punkte, die — möglicherweise in ihrem Zusammenspiel - für die richtige Bestimmung des Haf
tungskreises maßgebend sind, herauszuarbeiten' (28, p. 17). 

'Im folgenden soll versucht werden, auf der Grundlage der Länderberichte Deutschland und 
Frankreich die eigene Auffassung zu skizzieren' (28, p. 95). 

14 /, 8. 
15 4,28,34. 
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1.2 Welke doelen worden genoemd? 

In deze paragraaf ga ik in op de inhoud van de door de auteurs16 genoemde doelen. In 
tabel A en B van bijlage 5 heb ik de omschrijvingen van de in de studies aangegeven doelen 
verkort weergegeven. Tabel A geeft een overzicht van de doelen per onderdeel van elke 
studie; tabel B geeft een overzicht van alle genoemde doelen in alfabetische volgorde. Hier 
wil ik echter de inhoud van de doelen op meer systematische wijze weergeven. 

Evenals in het vorige hoofdstuk heb ik in de eerste plaats, op grond van de reikwijdte 
van het doel, onderscheid gemaakt tussen vier (hoofd)groepen: (1) doelen gericht op het 
eigen rechtsstelsel ('autocentrische' doelen); (2) doelen gericht op alle in het onderzoek 
betrokken stelsels ('pancentrische' doelen); (3) doelen gericht op een inter- of supranationale 
regeling of samenwerkingsverband waarvan de onderzochte stelsels deel uitmaken; en 
tenslotte (4) 'onbegrensde' doelen (niet stelsel-gerichte doelen / doelen gericht op de 'pure' 
wetenschap). Tabel 1 geeft de hierboven genoemde categorieën van doelen weer in volgorde 
van frequentie.17 De autocentrische doelen zijn — zoals in de Nederlandse preadviezen 
in de meerderheid. Het valt echter op dat in deze Duitse studies het aantal doeleinden 
gericht op inter- of supranationale regelingen en die gericht op pure kennisvermeerdering, 
een veel groter aandeel in het geheel hebben dan in de Nederlandse studies. 

Tabel 1: Reikwijdte 

1. autocentrisch 
2. gericht op inter- of supranationale regelingen 
3. onbegrensd 
4. pancentrisch 

Het tweede aspect dat ik uit de omschrijvingen gelicht heb, betreft de belangrijkste activiteit 
waarop het doel gericht was. De activiteit die het meest genoemd wordt is het beoordelen 
(toetsen of evalueren) van een of meer van de bestudeerde rechtsstelsels. De activiteit 'vor
men' komt op de tweede plaats. Onder deze activiteit valt zowel de vorming van recht, zoals 
het bedenken van een juridische oplossing voor een probleem, als de vorming van een 
bepaalde mening of opvatting. Op geringe afstand volgt daarna het hervormen van bijvoor
beeld een reeds bestaande regeling en het verbeteren van inzicht in een bepaalde materie. 

16 Ik ga niet na of de genoemde doelen overeenkomen met mijn perceptie van het doel zoals ik die het uit de 
behandeling van het onderwerp in het preadvies heb begrepen. 

17 Zie hoofdstuk 6 nt. 27. 
18 4, 7, 8 (ook gericht op supra-nationale regeling), 12, 13, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27 (blijkt uit het onderzoek 

zelf; kan niet uit doel-omschijving worden afgeleid), 31, 32, 34. 
19 2,3,8, 18,21,23,26. 
20 6, 10, 14, 16, 30, 33. 
21 / (met accent op eigen recht), 5 (met accent op eigen recht), / / (met accent op eigen recht, tevens gericht op 

unificatie), 28, 29. 
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Daarna volgen activiteiten als harmoniseren en unificeren en het algemene 'lering trekken'. 
Niet vaak, maar toch een paar maal worden activiteiten naar voren gebracht als het leveren 
van een bijdrage aan een discussie, het geven van inspiratie en de pure kennisvermeerdering. 
Een activiteit die slechts in één studie wordt genoemd, is het nadenken over de overdraag
baarheid en noodzakelijkheid van overname van een bepaalde buitenlandse regeling. Tabel 
2 geeft de omschrijvingen van de activiteiten weer in volgorde van frequentie. 

Tabel 2: Activiteit 

1. beoordelen (toetsen, evalueren) 1122 

2. vormen 923 

3. hervormen 624 

4. verbeteren inzicht 525 

5. harmoniseren/unificeren 4 2 6 

6. lering trekken 427 

7. bijdrage leveren aan discussie 3 28 

8. inspireren 229 

9. kennisvermeerderen 230 

10. nadenken l31 

Wanneer men de aard van deze activiteiten nader bekijkt, valt op dat er eigenlijk twee 
soorten activiteiten kunnen worden onderscheiden, namelijk: vormen en nadenken. Hierbij 
kan het vormen gericht zijn op vorming sec of verbetering. Op dezelfde wijze kan nadenken 
gericht zijn op reflectie sec of beoordeling. De bovengenoemde activiteiten kunnen als volgt 
worden geschematiseerd: 

22 /, 3, 5, 10, 11, 12, 19, 20, 23, 24, 33. 
23 1, 2, 3, 7, 21, 27, 30, 31, 34. 
24 4, 7, 8, 14, 22, 24. 
25 2, 3, 5, 7, 13. 
26 8, 11, 18, 26. 
27 28, 29, 32, 34. 
28 21, 22, 25. 
29 17, 19. 
30 6, 16. 
31 25. 
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vorming 

vormen 

vormen 

unificeren 
harmoniseren 

inspireren 
kennisvermeerderen 

verbeteren 

hervormen 
verbeteren inzicht 
unificeren 
harmoniseren 
lering trekken 
bijdrage leveren aan discussie 
inspireren 

reflectie 

reflecteren 

nadenken 

beoordelen 

beoordelen 
toetsen 
evalueren 

Het object waarop het doel gericht was, vormt het derde en laatste aspect van de omschrij
vingen van de doelen. In verreweg de meeste gevallen is het object waarop het doel gericht 
is de oplossing van een bepaald probleem. Dit object wordt op de voet gevolgd door 'het 
recht'. In de meeste gevallen heeft dit betrekking op het 'eigen' recht van de onderzoeker. 
Op korte afstand volgen tevens objecten als de rechtsregel of -regeling, het rechtsinstituut 
of rechtsgebied. Het in abstracto of concreto aangeduide onderwerp van het onderzoek vormt 
in vier studies het object waarop het genoemde doel gericht is. Tenslotte noem ik de litera
tuur, een wetsvoorstel en bepaalde regelingsmodellen als objecten die ieder slechts in één 
studie het object van het doel vormen. Tabel 3 geeft deze objecten weer in volgorde van fre
quentie. 

172 



RESULTATEN ANALYSE VAN DUITSE VERSLAGEN VAN RECHTSVERGELIJKEND ONDERZOEK 

Tabel 3: Object 

1. oplossing (probleem) 1232 

2. (eigen) recht 1133 

3. rechtsregel(ing)/-instituut/-gebied 1034 

4. 'onderwerp' 335 

5. probleemstelling 2 3 6 

6. literatuur l37 

7. wetsvoorstel , 38 

8. regelingsmodellen ,39 

1.3 Wat is het oordeel over het nut van het onderzoek in relatie tot het doel? 

In tweeëntwintig studies doet de auteur een uitspraak over het uiteindelijke resultaat van het 
onderzoek in verband met het doel waarmee het verricht was. In elf40 van deze studies 
heeft men een of meer expliciete oordelen uitgesproken en in eveneens elf studies41 studies 
een impliciet oordeel. 

Bij de bestudering van de inhoud van de oordelen heb ik voornamelijk aandacht besteed aan 
de aard van de uitspraak (positief, gematigd positief en negatief) en de activiteit waarop de 
oordelen gericht zijn. 

De meeste positieve oordelen hebben betrekking op de vorming van het recht. Op grond 
van de vergelijkende studie kan de auteur voorstellen doen ter verbetering van het Duitse 
recht,42 het Amerikaanse43 of het Europese recht.44 Verder stelt een auteur dat de verge
lijking een rechtvaardiging biedt voor een bepaalde verbetering in het Duitse recht.45 Een 
enkele maal wordt in het oordeel verwezen naar de mogelijkheid die de vergelijking biedt 
tot het vinden van de beste oplossing46 of het formuleren van een eigen mening daarom-

32 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 22, 24, 25, 32, 34. 
33 7, 8, 11, 12, 13, 19, 20, 22, 28, 29, 34. 
34 2, 3, 11, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 31. 
35 4, 6, 14. 
36 1,34. 
37 17. 
38 19. 
39 33. 
40 J, 6, 8, 12, 17, 19, 21, 22. 29, 31, 32. 
41 4, 7, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33. 
42 4, 8, 15, 25, 31, 32, 33. 
43 27. 
44 26. 
45 12. 
46 5. 
47 28. 
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Soms wordt het positieve oordeel in vrij algemene termen uitgedrukt: de vergelijkende 
studie was gewoonweg nuttig voor het Duitse recht48 of men kan er volgens de auteur voor 
het Duitse recht lering uit trekken.49 

Andere activiteiten waarop de oordelen enkele malen betrekking hebben zijn de evaluatie 
van het recht:50 de weerlegging van een veronderstelling51 of juist de bevestiging van een 
bepaald idee.52 Verder worden in enkele studies het zichtbaar maken van een bepaald 
punt53 en het aanwijzen van een bepaalde tendens54 genoemd. 

Een van de genoemde activiteiten (het bieden van een nieuwe oplossing) wordt ook in 
de gematigd positieve oordelen genoemd. De auteur stelt in dit geval bescheiden dat hij zich 
er toe moest beperken een nieuw voorstel te doen voor de oplossing van een oud probleem. 
In het geval van het andere gematigd positieve oordeel bleken de resultaten van het onder
zoek uiterst complex. Het beste wat het onderzoek kon bieden was inspiratie en verhelderen
de gedachten. 

Geheel negatieve uitspraken over het nut van de studie ontbreken. In het enige gedeelte
lijk negatieve oordeel wordt in algemene bewoordingen gesteld dat de rechtsvergelijking 
alléén niet helpt. Maar kennelijk draagt zij wel ergens toe bij. 

In tabel 4 heb ik de activiteiten waarop de oordelen gericht zijn in volgorde van frequen
tie onder elkaar gezet. Daarbij heb ik onderscheid gemaakt tussen activiteiten die deel 
uitmaken van positieve, gematigd positieve en negatieve oordelen. 

Indien in de volgende tabellen een onderscheid gemaakt wordt tussen 'negatief en 'positief, 
zullen de inhoudelijk met elkaar corresponderende negatieve en positieve oordelen of argu
menten met eenzelfde cijfer in het linkergedeelte van de tabel aangeduid worden. 

48 22. 
49 19, 24, 29. 
50 4. 
51 6. 
52 17. 
53 17, 21. 
54 15, 29. 

174 



RESULTATEN ANALYSE VAN DUITSE VERSLAGEN VAN RECHTSVERGELIJKEND ONDERZOEK 

Tabel 4: Activiteit waarop het oordeel gericht is 

positief 
1. vormen 1255 

2. leren 4 5 6 

3. zichtbaar maken 457 

4. evalueren 358 

gematigd positief 
1. vormen p 
2. inspireren 1 6 0 

negatief 
1. bijdragen ('hilfen') l61 

2 Onderwerp 

De onderwerpen62 die in de geanalyseerde Arbeiten zur Rechtsvergleichung uit de Schrif
tenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung behandeld worden, liggen voornamelijk op 
het terrein van het privaatrecht.63 Zelfs het enige onderwerp dat als publiekrechtelijk kan 
worden beschouwd, heeft nog een duidelijke band met het privaatrecht. Binnen de privaat
rechtelijk georiënteerde studies ligt een zeer zwaar accent op het vermogensrecht. De helft 
van de onderzochte studies behandelt een onderwerp op het terrein van het vermogensrecht. 
In de overige studies komen het handelsrecht en het internationaal privaatrecht elk driemaal 
aan bod; het rechtspersonenrecht, het familierecht, het procesrecht en de internationale 
handelsarbitrage worden elk in één studie bestudeerd. 

In een viertal studies doorkruisen de onderwerpen zowel het privaat- als het publiekrecht. 
Zo wordt bijvoorbeeld in 75 de schadevergoeding in het strafrecht van Spanje en van een 
aantal Latijns-Amerikaanse landen behandeld. In twee andere studies raken de onderwerpen 
eveneens zowel publiek- als privaatrecht. In deze gevallen hangt dit echter samen met de 
functionele aard van de besproken rechtsgebieden: het arbeidsrecht en het consumentenrecht. 

55 4, 5, 8, 12, 15, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33. 
56 19, 22, 24, 29. 
57 15, 17, 21, 29. 
58 4, 6, 17. 
59 7. 
60 14. 
61 30. 

62 De omschrijvingen van het onderwerp van het onderzoek, de afbakening van het onderwerp, het uitgangspunt 
van het onderzoek en de probleemstelling zijn per studie opgenomen in bijlage 5. 

63 Zie voor een volledige opsomming van de rechtsgebieden die in de studies aan de orde komen bijlage 9. 
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Beziet men de aard van de voorwerpen van vergelijking dan kan gesteld worden dat in 
alle geanalyseerde studies sprake is van micro vergelijking: de vergelijking vindt plaats 
tussen onderdelen van de rechtsstelsels. In de onderzochte studies is geen sprake van macro
vergelijking: noch in de zin van structuurvergelijking, noch in de zin van vergelijking van 
stelsels in hun geheel. 

De rechtsstelsels die voor de onderzoeken geselecteerd zijn, zijn voor het grootste deel 
stelsels van soevereine staten. In dit verband plaatst men wel horizontale rechtsvergelijking 
tegenover verticale rechtsvergelijking. Terwijl met deze termen meestal wordt gedoeld op 
het onderscheid tussen rechtsvergelijking en rechtsgeschiedenis, kunnen zij eveneens het 
onderscheid aangeven tussen 'de vergelijking tussen rechtsinstituten, rechtsregels, enz. 
afkomstig uit twee of meer rechtens gelijkwaardige rechtssystemen, dat wil zeggen uit twee 
of meer soevereine rechtsgemeenschappen'64 (horizontale rechtsvergelijking) en 'de verge
lijking waarbij regels uit een 'lagere' orde met regels uit een 'hogere' orde worden gecon
fronteerd'65 (verticale rechtsvergelijking). 

In zeven studies worden naast de stelsels van soevereine staten tevens een of twee 
verdragen besproken.66 Van verticale rechtsvergelijking is mijns inziens echter alleen spra
ke in studie 2. De auteur van deze studie spreekt overigens zelf niet van 'verticale rechtsver
gelijking'. In dit geval wordt een materieelrechtelijk verdrag ('das einheitliche Wechselgesetz 
der Genfer Verträge') geplaatst tegenover het recht van de landen die het verdrag geïmple
menteerd hebben. In de overige gevallen zou ik willen spreken van horizontale vergelijking 
omdat in deze studies de rechtsstelsels van de staten en de verdragen op één lijn worden 
gesteld. Dit is het duidelijkst het geval in 23 aangezien in deze studie alleen twee verdragen 
met elkaar vergeleken worden. Al is hier geen sprake van 'stelsels van soevereine staten', 
de rechtssystemen zijn wel van eenzelfde orde. In de gevallen waarin naast de rechtsstelsels 
van staten tevens een of twee verdragen in het onderzoek zijn opgenomen, is het minder 
vanzelfsprekend om van horizontale vergelijking te spreken. In die studies worden immers 
stelsels van een 'lagere' en 'hogere' orde met elkaar vergeleken. Deze stelsels worden echter 
niet als twee gescheiden groepen met elkaar geconfronteerd: de lagere en hogere worden 
ook onderling vergeleken. 

2.1 Hoe wordt het onderwerp omschreven en afgebakend? 

Zoals ik in het vorige hoofdstuk reeds heb gesteld, is de vraag naar de omschrijving van het 
onderwerp in de eerste plaats in het analysemodel opgenomen om een overzicht te krijgen 
van het soort onderwerpen dat in de hier besproken studies tot object van rechtsvergelijkend 
onderzoek is gemaakt. Voor dit overzicht verwijs ik naar bijlage 5, waarin de omschrijvin
gen van de onderwerpen en de afbakeningen daarvan per studie zo volledig mogelijk zijn 
weegegeven. Zoals gezegd acht ik het voor het doel van deze analyse van weinig nut de 
onderwerpen één voor één te bespreken. Ook de vraag of de auteurs meer of minder uitge
breid op de keuze van hun onderwerp ingaan of het onderwerp meer of minder uitgebreid 
omschrijven, lijkt mij in dit kader van ondergeschikt belang. Wel kan opgemerkt worden dat 

64 Kokkini e.a. 1998, p. 4. 
65 Kokkini e.a. 1988, p. 4. 
66 2, 11, 20, 23, 26, 30, 31. 
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men in sommige studies aparte paragrafen of zelfs een hoofdstuk aantreft gewijd aan het 
onderzoeksonderwerp of de begripsbepaling van onderdelen daarvan.67 In andere studies 
wordt daarentegen volstaan met een herhaling van of een impliciete verwijzing naar de titel. 

Voor de tweede reden waarom gegevens over het onderwerp verzameld zijn, verwijs ik 
naar hoofdstuk 6.68 

2.2 Geeft de auteur aan wat het uitgangspunt van zijn of haar onderzoek is? 

Zoals ik in hoofdstuk 5 en 6 reeds heb uiteengezet, versta ik in deze context onder 'uit
gangspunt' niet de grondslag of reden van het onderzoek, maar vrij letterlijk het punt waar 
de rechtsvergelijker zijn of haar onderzoek aanvangt. In hoofdstuk 6 heb ik het uitgangspunt 
omschreven als de basis van waaruit de comparatist zijn onderzoek start, oftewel de eerste 
stap van een reeks handelingen aangeduid als de methode ter bepaling van de te vergelijken 
objecten.69 Verwacht wordt dat de bepaling van het uitgangspunt inzicht zal verschaffen 
in de gehanteerde methode ter bepaling van de te vergelijken objecten.70 

In de eerste plaats heb ik gezocht naar expliciete uitspraken over deze uitgangspunten. 
Indien deze niet aanwezig zijn, heb ik gezocht naar teksten waaruit de gebruikte uitgangs
punten waren af te leiden. In de gevallen waarin noch het een noch het ander resultaat 
opleverde, heb ik getracht de uitgangspunten te reconstrueren aan de hand van de omschrij
ving en de afbakening van het onderwerp en/of de omschrijving of de toepassing van de 
methode ter bepaling van de te vergelijken objecten.71 

Slechts in vier72 van de vierendertig onderzochte studies wordt expliciet — in de inleiding 
— melding gemaakt van het punt van waaruit de onderzoeker zijn studie aanvangt. In vijftien 
studies spreekt de auteur hierover slechts impliciet: zeven73 maal in de inleiding, vier74 

maal zowel in de inleiding als de uiteenzetting en vier75 maal in de uiteenzetting. 
Zoals hierboven aangegeven heb ik naast het onderscheid tussen expliciete en impliciete 

omschrijvingen, ook een categorie 'reconstructie' ingevoerd. Ook al spreekt de auteur noch 
expliciet noch impliciet over het uitgangspunt van het onderzoek, het is duidelijk dat hij of 
zij vanuit een bepaald concept of probleem de verschillende stelsels benaderd moet hebben. 
En welk punt de auteur tot uitgangspunt heeft gehad, valt eigenlijk altijd uit het geheel van 

67 In studie 14 is § I van de inleiding gewijd aan de 'Untersuchungsgegenstand'. Verder gaat § II van de inleiding 
van studie 6 in op het 'Begriff der Enteignung, § 2 van het eerste inleidende hoofdstuk van studie 18 op 'Die 
Bedeutung des vergleichenden Warentests' en hoofdstuk 1 van studie 24 op 'Der Begriff des franchise agree
ments'. 

68 Zie hoofdstuk 6 § 2.1. 
69 Zie hoofdstuk 6 § 2.1. 
70 De methode komt aan de orde in § 4 van dit hoofdstuk. 
71 Zie hoofdstuk 6 nt. 93. 
72 1, 20, 28, 33. 
73 10, 11, 16, 24, 29, 32, 34. 
74 3, 4, 7, 22. 
75 5, 8, 15, 17. 
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de tekst en de inleiding of van het complete onderzoeksverslag te herleiden. In acht76 stu
dies was het mogelijk het uitgangspunt uit de tekst van de inleiding te reconstueren. In 
zeven gevallen was reconstructie slechts mogelijk na bestudering van de gehele studie.77 

Hoewel ik uiteraard bij de reconstructie zo objectief mogelijk te werk ben gegaan, zal hier 
rekening moeten worden gehouden met subjectieve factoren. 

2.2.1 De inhoud van de uitgangspunten 
De meeste uitgangspunten (11) bestaan uit 'juridische' problemen. Het grootste deel hiervan 
(7) is echter alleen uit de tekst van de studies te herleiden. Op gronden die ik in het vorige 
hoofdstuk heb uiteengezet, versta ik in dit kader onder een 'juridisch probleem' zowel een 
dogmatische discussie over een juridisch vraagstuk of de verhouding tussen bepaalde juri
dische concepten als een in juridische termen omschreven probleem. Twee van de elf 
uitgangspunten vallen onder de eerstgenoemde categorie 'juridische problemen': 

1. de vererfbaarheid van een aanspraak op smartegeld (12, reconstructie) 

2. 'Im folgenden soll versucht werden, unter Berücksichtigung aller dieser Länder die verschiedenarti
gen Lösungsversuche einander gegenüberzustellen und kritisch zu würdigen. Wesentlich ist dabei, 
die materiellrechtliche Problematik der zweispurigen Regelung des Schadensausgleichs von der 
prozessualen Fragen zu trennen, ob und wie die Schadenswiedergutmachung im Rahmen des Straf
prozesses geltend gemacht werden kann' (15, p. 127, impliciet). 

De overige zeven uitgangspunten vallen onder de categorie 'problemen in juridische termen 
omschreven'. Voorbeelden van deze uitgangspunten zijn: 

1. 'Damit rückt in den Mittelpunkt der Untersuchung das Problem, wie eine Geldentschädigung 
immateriellen Schaden wiedergutmachen kann' (4, p. 9, impliciet). 

2. de grenzen van de aansprakelijkheid van de werkgever voor gelegenheidsdelikten (28, reconstruc
tie). 

Daarna volgen de rechtsinstituten (9) en de maatschappelijke problemen (5). Voorbeelden 
van rechtsinstituten als uitgangspunt zijn onder andere te vinden in de studies 7 en 22: 

'Im Zweiten Teil wird das Irrtumsrecht einiger fremder Länder dargestellt werden, wobei besonde
re Aufmerksamkeit der Berücksichtigung des Risikogedankens gelten wird' (7, p. 23, impliciet). 

'... Institution des negatorischen Rechtsschutzes...' (22, p. 21, impliciet). 

De aanwijzing van de maatschappelijke problemen is evenals de bepaling van de juridische 
problemen niet eenvoudig. Wat zijn nu precies 'maatschappelijk' problemen? De grens 
tussen het juridische en het maatschappelijke is vaak zeer vaag. In studie 19 vindt men als 

76 2, 6, 14, 19, 23, 25, 26, 27. 
11 9, 12, 13, 18, 21, 30, 31. 
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uitgangspunt bijvoorbeeld de vraag 'wie betaalt de door een werknemer bij de uitvoering 
van zijn werk onopzettelijk veroorzaakte schade: de werknemer of de werkgever?'. Dit 
uitgangspunt is gereconstrueerd uit de tekst van een auteur. Zo geformuleerd kan men mijns 
inziens stellen dat het om een maatschappelijk probleem gaat. Deze vraag kan echter een
voudig geherformuleerd worden in termen van werkgeversaansprakelijkheid voor de door 
de werknemer veroorzaakte schade. Het verschil tussen een in maatschappelijke en een in 
juridische termen geformuleerd probleem kan dus heel klein zijn. In studie 5 stelt de auteur 
echter expliciet dat zijn uitgangspunt niet een in juridische termen, met een bepaald stelsel 
verbonden probleem is. Het gaat in zijn geval om equivalente, juridisch relevante 'feiten des 
levens' ('Lebenssachverhalte'): 

'Diese methodische Verschiedenheit bedeutet keineswegs, daß es sich nicht um die Erfassung und 
Lösung gleicher oder sehr ähnlicher rechtlich relevanter Lebenssachverhalte handeln würde. 
Verschieden ist vielmehr die Art und Weise, in der in solchen Fällen im Common-Law-System 
und in den kontinentalen Rechtsordnungen die Lösung angestrebt wird' (5, p. 8, impliciet). 

Deze Lebenssachverhalte worden in een noot nader omschreven: 

'Diese als zu vergleichende Wirklichkeiten, nicht aber Begriffe bilden den Gegenstand wahrer 
Rechtsvergleichung, wie es in der knappen Formulierung E.J. Cohn (Richter, Staat und 
Gesellschaft in England: Schriftenreihe der Juristischen Studiengesellschaft Karlsruhe, Heft 37/38, 
9) heißt' (5, p. 8 nt. 7, impliciet). 

In heb dit uitgangspunt eveneens onder de categorie 'maatschappelijke problemen' gerang
schikt. 

In vijf studies wordt het uitgangspunt gevormd door een juridisch concept. Ik heb hier 
een onderscheid gemaakt tussen autonome of ruime juridische concepten en de meer speci
fieke, met een bepaald rechtsstelsel verbonden concepten. Als voorbeeld van een studie 
waarin een autonoom juridisch (rechtsvergelijkend) concept het uitgangspunt vormt, noem 
ik 1 waarin de auteur stelt dat de termen van het begrip 'Haftungsdurchgriff bei 
Kapitalgesellschaften' weliswaar aan het Duitse recht zijn ontleend maar dat in deze studie 
van hun specifiek nationale betekenis geabstraheerd wordt: 

'Der "Haftungsdurchgriff bei Kapitalgesellschaften" ist ein Sachverhalt, der - unter anderem 
Namen oder ohne besondere Bezeichnung — in Deutschland wie in Frankreich und den USA zu 
beobachten ist und von den Rechten aller drei Länder geregelt wird. Diese Erscheinung soll hier 
in einer vergleichenden Übersicht dargestellt werden. 
Sowohl "Haftungsdurchgriff' wie auch "Kapitalgesellschaft" werden dabei als Ausgangsbegriffe 
in einem rechtsvergleichenden Sinne verstanden. Wenn auch beide Worte der deutschen 
Rechtssprache entlehnt sind, so müssen sie im Dienste der übernationalen Aufgabe ihre Bedeutung 
wandeln, und werden damit — im Sinne Rabeis — autonom-rechtsvergleichende Begriffe, weil sie 
den übernationalen Gegenstand der Untersuchung in einer übernationalen Sprache umschreiben 
sollen' (1, p. 7, expliciet). 

Een uitgangspunt dat slechts in twee studies voorkomt bestaat uit een betrekkelijk zelfstan
dig rechtsgebied. In studie 30 is dat het internationaal overeenkomstenrecht en in studie 31 
het internationaal onrechtmatige daadsrecht. Tot slot noem ik de uitgangspunten die slechts 

179 



HOOFDSTUK 7 

elk in één studie genoemd worden: een maatschappelijk fenomeen (garantiefonds) en een 
casuspositie. Deze laatstgenoemde betreft een casus op het terrein van de koop: 

'Aus der Vielfalt der kaufrechtlichen Probleme wurde dabei für diese Arbeit ein ebenso einfacher 
wie häufiger Tatbestand gewählt: Ein Käufer weigert sich vertragswidrig, die gekaufte Waren 
abzunehmen und zu bezahlen. Er holt z.B. die Ware nicht ab oder er weist sie zurück oder er 
unterläßt beharrlich ihren Abruf. U.U. erklärt er auch schon vor dem Lieferzeitpunkt, daß er den 
Vertrag nicht erfüllen werde. Der Verkäufer muß sich nun überlegen, welche rechtlichen Schritte 
er gegen den Vertragsbrüchigen Käufer einleiten kann. Kann er Zahlung des Kaufpreises verlan
gen? Kann er stattdessen auch Schadensersatz fordern? Wie ist dabei der Schaden zu berechnen? 
Wäre es auch möglich, eine für den Fall des Vertragsbruchs vereinbarte Schadenspauschale 
einzuklagen? (20, p. 9-10, expliciet). 

Tabel 5 geeft de uitgangspunten weer in volgorde van frequentie. Het vetgedrukte cijfer in 
de tweede kolom geeft het aantal studies aan waarin het in de eerste kolom genoemde 
uitgangspunt gebruikt is. De cijfers in de derde, vierde en vijfde kolom geven aan in hoeveel 
van de in de tweede kolom aangegeven studies het uitgangspunt respectievelijk expliciet 
geformuleerd (E), impliciet geformuleerd (I) en gereconstrueerd (R) is. 

Tabel 5: Inhoud uitgangspunt 

1. juridisch probleem 1178 IE 31 7R 
2. rechtsinstituut «)79 — 71 2R 
3. (maatschappelijk) probleem 580 IE 21 2R 
4. juridisch concept 38 ' - 21 IR 
5. autonoom juridisch concept 2 8 2 IE 11 — 
6. rechtsgebied 2 8 3 - 2R 
7. casuspositie l 8 4 IE -
8. maatschappelijk fenomeen l85 — — IR 

78 2, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 23, 26, 28 
79 3, 7,11, 22, 24, 25 ,27 29 ,32. 
80 5, 17, 18, 19, 33. 
81 8, 21, 34. 
82 /, 16. 
83 3C ,31. 
84 2C . 
85 9. 
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2.3 Hanteert de auteur een probleemstelling? 

De vraag naar de probleemstelling is eveneens in het analysemodel opgenomen omdat 
hieruit gegevens kunnen worden afgeleid over de gehanteerde methode ter bepaling van de 
te vergelijken objecten. Zoals gezegd is in deze analyse alleen aandacht besteed aan de pro
bleemstellingen die gericht zijn op het rechtsvergelijkend onderzoek.86 

In zeventien87 studies wordt op een of meer plaatsen in het preadvies expliciet of impli
ciet een probleemstelling geformuleerd. Een expliciet geformuleerde probleemstelling vindt 
men elf88 maal in de inleiding en acht89 maal in de uiteenzetting (in zes90 van deze 
studies treft men ook in de inleiding een expliciet geformuleerde probleemstelling aan). 

In twee91 studies wordt in de inleiding impliciet een probleemstelling weergegeven. In 
de uiteenzettingen heb ik geen impliciete probleemstellingen aangetroffen. 

2.3.1 De inhoud van de probleemstellingen 
De exacte inhoud van de probleemstellingen is per studie weergegeven in bijlage 5. Hier zal 
worden ingegaan op de aard van de formuleringen. Zijn de probleemstellingen in juridische 
termen geformuleerd of zijn alleen maatschappelijke termen opgenomen? Is de gehanteerde 
terminologie systeemgebonden of universeel? 

In § 2.3.1 van het vorige hoofdstuk ben ik ingegaan op de achtergrond van deze vragen 
en de moeilijkheid om de verschillende gehanteerde termen in één bepaalde categorie onder 
te brengen. Uiteraard gelden dezelfde overwegingen ook hier. 

Dit in aanmerking genomen, kan gezegd worden dat van de veertien studies waarin 
expliciet en/of impliciet (een) probleemstelling(en) geformuleerd is/zijn, de meeste studies 
(1392) in juridische termen geformuleerde probleemstellingen bevatten. Van deze juridische 
termen kan verder gevraagd worden of zij sterk met één (of enkele) systemen verbonden 
zijn of dat zij een meer 'universeel'93 karakter hebben. In een klein deel (2) van deze stu
dies worden systeemgebonden juridische termen gehanteerd; in het grootste deel (11) wor
den termen gehanteerd die min of meer 'universeel' genoemd kunnen worden. 

In de vier overige studies bevatten de probleemstellingen meer maatschappelijke termen 
waarvan geen als specifiek tot het ene of het andere rechtssysteem behorend beschouwd kan 
worden. In tabel 6 wordt de aard van de formulering van de probleemstellingen in volgorde 
van frequentie weergegeven. 

86 Zie hoofdstuk 6 § 2.3. 

87 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 31, 33, 34. 
88 .?, 4, 10, 14, 19, 21, 26, 27, 28, 33, 34. 
89 3. 5, 10, 16, 18, 21, 26, 33. 
90 3, 4, 10, 21, 26, 33. 
91 6,31. 

92 3 (Expliciet (E), inleiding (inl) + uitzetting (u)), 4 (E, inl + u), 5 (E, u), 6 (I, inl), 14 (E, in!), 16 (E, u), 21 (E, 
inl + u), 26 (E, inl + u), 27 (E, inl), 28 (E, inl), 31 (I, inl), 33 (E, inl + u), 34 (E, inl). 

93 In de betekenis van 'geldig voor alle westerse rechtssystemen'. 
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Tabel 6: Aard formulering probleemstelling9 

1. juridisch 'universeel' 1195 9E 21 
2. maatschappelijk 'universeel' 4 9 6 3E 11 
3. juridisch 'systeemgebonden' 297 2E -
4. maatschappelijk 'systeemgebonden' — — — 

3 Selectie rechtsstelsels98 

3.1 Geeft de auteur aan welke stelsels hij/zij wel of niet gekozen heeft? 

In bijna alle studies wordt op een of andere manier in de inleiding, het voorwoord of de titel 
van het onderzoek tenminste een aantal van de geselecteerde stelsels aangeduid. Slechts in 
drie studies wordt noch impliciet noch expliciet naar de geselecteerde stelsels verwezen." 
In één studie wordt niet over de geselecteerde stelsels gesproken simpelweg omdat een inlei
ding ontbreekt.100 

In de meerderheid van de dertig overgebleven studies (24) bestaat tussen de in de inleiding 
aangeduide, en in de uiteenzetting behandelde rechtsstelsels geen of althans geen grote101 

discrepantie. De duidelijkheid en volledigheid waarmee in de inleiding de keuze van stelsels 
weergegeven wordt, verschillen echter onderling wel. 

94 

95 

96 
97 

99 
100 
101 

De vetgedrukte cijfers in de tweede kolom geven het aantal studies aan waarin de aangeduide 
probleemstellingen gevonden zijn. De cijfers in de tweede en derde kolom geven aan in welk aantal van 
deze studies de probleemstellingen respectievelijk expliciet en impliciet geformuleerd zijn. 
4 (E, inl + u), 5 (E, u), 6 (I, inl), 14 (E. inl), 16 (E, u), 21 (E, inl + u), 26 (E, inl + u), 28 (E, inl), 31 (I, 
inl), 33 (E, inl + u), 34 (E, inl). 
10 (E, inl + u), 18 (E, u), 19 (E, inl), 23 (I, inl). 
3 (E, inl + u), 27 (E, inl). 
De in de geanalyseerde studies gebruikte argumenten ter motivatie van de selectie van de rechtsstelsels zijn 
per studie opgenomen in de bijlagen 6, 7, 8 en 9. 
6, 12, 14. 
5. 
Van geringe discrepantie is sprake in drie studies: 18, 22 en 27. In 18 wordt in de titel en de inleiding 
gesproken over Groot-Brittannië, terwijl uiteindelijk alleen Engeland onderzocht wordt. In 22 zouden 
volgens de inleiding ook de Franse dochterrechten meegenomen worden. In de uiteenzetting wordt dit 
nogmaals gesteld. De beschrijving beperkt zich echter tot het Franse recht. Tenslotte ziet men in de 
uiteenzetting van 27 naast de behandeling van de aangekondigde stelsels, tevens een enkele maal een korte 
verwijzing naar een ander stelsel. 
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In vrijwel al deze studies (22) worden de in de inleiding behandelde stelsels in de inlei
ding en/of de titel van het boek expliciet genoemd.102 In de overige twee studies die geen 
discrepantie vertonen, wordt in de inleiding een gedeelte van de stelsels expliciet en een 
gedeelte impliciet aangeduid.103 In zowel studie 8 als 29 wordt de keuze voor het 
buitenlandse stelsel (Frankrijk respectievelijk de Verenigde Staten) wel expliciet aangeduid, 
de keuze voor het eigen recht (Duitsland) moet echter uit de tekst worden afgeleid. 

In de overige studies (6104) kan men tussen het in de inleiding gestelde en de tekst van de 
uiteenzetting verschillen signaleren: in de uiteenzetting worden meer of minder stelsels 
behandeld dan in de inleiding zijn aangegeven. Binnen deze groep kan opnieuw onderscheid 
worden gemaakt tussen de wijze waarop de wel aangeduide stelsels in de inleiding om
schreven worden: expliciet105 of impliciet.106 

In de gevallen waarin in de inleiding alle stelsels expliciet genoemd worden, is het aantal 
niet genoemde stelsels dat wel in de uiteenzetting behandeld wordt, respectievelijk het aantal 
wel genoemde maar niet behandelde stelsels, beperkt. Het wel behandelde maar niet in de 
inleiding genoemde stelsel is in studie 19 het Duitse recht en in 2 het Anglo-Amerikaanse 
recht. In 15 wordt zowel door de titel als in de inleiding de verwachting gewekt dat alle 
Latijn-Amerikaanse rechtsstelsels in het onderzoek zullen worden betrokken. In de uiteenzet
ting blijkt dat Brazilië en Chili niet zullen worden behandeld. 

In de studies waar in de inleiding de gekozen stelsels slechts impliciet worden aangeduid, 
is bij nadere beschouwing alleen in één studie (37) sprake van enige wanorde. In studie 9 
blijkt de discrepantie uiteindelijk minder groot dan deze in eerste instantie lijkt. Uit de 
inleiding valt op te maken dat Frankrijk en Duitsland bestudeerd zullen worden. Vervolgens 
passeert in de uiteenzetting een groot aantal stelsels (meestal kort) de revue. Uit de conclusie 
blijkt dan dat deze kort behandelde stelsels slechts als referentiekader dienden voor de 
eigenlijke vergelijking tussen Frankrijk en Duitsland. In studie 26 wordt, naast de in de 
inleiding genoemde stelsels, tevens het Europese recht behandeld. Alleen in het geval van 
studie 31 is, zoals gezegd, de discrepantie werkelijk vrij groot. In de inleiding wordt alleen 
gewag gemaakt van 'Nachbarrechtsordnungen'. In het onderzoek komen echter naast het 
Duitse recht en de stelsels van de buurlanden Nederland, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland 
er, de DDR meer of minder uitgebreid aan de orde: het Engelse en Schotse recht, Ameri
kaans recht, Italiaans recht, Portugees recht, Pools recht, Hongaars recht, Turks recht, het 
Haags verkeersongevallenverdrag en het Europees voorontwerp verbintenissenrecht 1972. 

102 ; , 3, 4, 7, 10, II, 13,16,17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34. De studies waarin de keuze 
voor de rechtsstelsels alleen expliciet blijkt uit de (onder)titel of uit de combinatie van titel en inleiding 
zijn: 10, 15, 17, 27, 30. 

103 8,29. 

104 2, 9, 15, 19, 26, 31. 
105 2, 15, 19. 
106 2, 9, 26, 31. 
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3.2 Motiveert de auteur de keuze van de rechtsstelsels? 

Evenals bij de analyse van de Nederlandse rechtsvergelijkende studies kan deze vraag vaak 
niet met een eenvoudig ja of nee beantwoord worden. De wijze waarop de rechtsvergelijkers 
verantwoording afleggen over de selectie van rechtsstelsels die zij voor hun onderzoek 
gemaakt hebben, bevindt zich namelijk ook hier op een glijdende schaal die loopt van een 
volkomen stilzwijgen tot een expliciete verantwoording waarom bepaalde stelsels wel en 
andere niet zijn opgenomen, vergezeld van een beschijving van alle factoren die bij de keuze 
een rol hebben gespeeld. Tussen deze extremen liggen motiveringen die alleen betrekking 
hebben op de wèl gekozen stelsels of alleen op de niet gekozen stelsels. Bovendien wordt 
soms alleen verantwoording afgelegd met betrekking tot één of enkele van de gekozen stel
sels. Verder zijn er variaties te zien in de hoeveelheid en de aard van de argumenten die 
aangedragen worden. 

In zevenentwintig van de vierendertig studies zijn een of meer argumenten te vinden die 
de keuze van de stelsels dienen te ondersteunen. Aantal, soort en gewicht van de argumen
ten verschillen echter onderling sterk. Alvorens echter verslag te doen van de inhoud en de 
structuur van de motiveringen, zou ik kort willen ingaan op een paar uiterlijke aspecten van 
de verantwoordingen. Ik doel hierbij op de plaats waar en de wijze waarop in de tekst 
duidelijk wordt dat er verantwoording voor de selectie van de stelsels wordt afgelegd. De 
wijze waarop een motivering wordt weergegeven, kan variëren van een apart duidelijk on
derscheiden gedeelte van de inleiding (een aparte paragraaf) dat aan de verantwoording van 
de keuze gewijd wordt of een tussen haakjes geplaatst argument achter de aanduiding van 
het gekozen stelsel. 

Zoals uit het bovenstaande kan worden afgeleid, treft men in zeven107 studies geen 
motivering aan. In twintig van de zevenentwintig studies waarin enige vorm van motivering 
voor de keuze van rechtsstelsels te vinden is, treft men deze alleen in de inleiding aan. In 
twee gevallen vindt men de motivering alleen in de uiteenzetting. In vijf studies vindt men 
zowel in de inleiding als in de uiteenzetting motiveringen voor de stelselkeuze. 

Er zijn geen aparte paragrafen die uitsluitend en uitdrukkelijk (onder een bepaald kopje) 
zijn gewijd aan de verantwoording van de keuze van de rechtsstelsels. Dit is opmerkelijk 
aangezien dit in vijf van de bestudeerde Nederlandse preadviezen wel het geval was. Wel 
kan men een paar studies aanwijzen waarin in de inleidingen paragrafen te vinden zijn die 
niet aan het keuzeprobleem van de stelsels op zich gewijd zijn, maar wel grotendeels gewijd 
zijn aan de gekozen stelsels of het gekozen stelsel naast Duitsland. Zo is in 23 de motive
ring ingebed in de paragraaf 'Sozialistisches und nicht-sozialistisches Recht des internationa
len Warenkaufs' en maakt in 29 de motivering voor de keuze van het Amerikaanse recht 
een groot deel uit van een paragraaf getiteld 'Das amerikanische Stiftungswesen im Ver
gleich'. Eventueel met uitzondering van de hierboven genoemde voorbeelden, kan men dus 
stellen dat alle motiveringen zijn ingebed in de tekst van de inleiding. Natuurlijk zijn er 
verschillen tussen de wijzen waarop de motivering in de tekst van de inleiding is verwerkt. 
Wanneer de motivering vrij uitgebreid is en een paar alinea's beslaat, kan er toch gesproken 

107 2, 5, 6, 14, 26, 27, 30. 
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worden van een onderscheiden gedeelte van de inleiding die aan de verantwoording van de 
stelselkeuze is gewijd. Zie bijvoorbeeld 22 en 33. 

In de volgende twee paragrafen behandel ik de inhoud en de opbouw van de gehanteerde 
argumenten. 

De inhoud van de argumenten bespreek ik aan de hand van de in het analysemodel 
gebruikte vragen. Bij de analyse is er speciaal op gelet of in de argumentatie een verband 
gelegd werd met de indeling van rechtsstelsels in rechtsfamilies, het onderwerp van het 
onderzoek en het onderzoeksdoel. Andersoortige argumenten zijn onder een algemene 
noemer verzameld. 

In de paragraaf waarin ik de opbouw van de argumenten bespreek, zal ik tevens aandacht 
besteden aan het gewicht en het aantal van de argumenten.108 

3.2.1 De inhoud van de argumenten 

3.2.1.1 Verwijzingen naar rechtsfamilies 
In vijf109 van de vierendertig onderzochte studies (waarvan zevenentwintig überhaupt een 
motivering bevatten) wordt op een of andere wijze met betrekking tot de keuze van de 
rechtsstelsels verwezen naar de indeling van rechtsstelsels in rechtsfamilies."0 

Het idee van de representant wordt vier maal"1 gebruikt. In 3 zegt de auteur bijvoor
beeld zijn eerste onderzoeksvraag te zullen beantwoorden 'an Hand des französischen (für 
den romanischen Rechtskreis), des englischen (für den angelsächsischen Rechtskreis) sowie 
des schwedischen und des deutschen Rechts (für den kontinentalen Rechtskreis)' (3, p. 12-
13). De rechtskringen die deze auteur onderscheidt zijn op zich niet ongebruikelijk. Door 
echter de romanistische en continentale rechtskring tegenover elkaar te stellen, wekt de au
teur de suggestie dat de romanistische rechtskring geen onderdeel uitmaakt van de con
tinentale rechtskring. Dit kan nauwelijks zijn bedoeling zijn geweest. 

In 7 kiest de auteur Oostenrijk en Zwitserland als vertegenwoordigers van de Duitse 
rechtskring, Frankrijk en Italië van de romanistische rechtskring en Engeland en de Verenig
de Staten als representant van de Common Law. In 12 komt de 'representatie'-gedachte naar 
voren bij de opbouw van het verslag. Het tweede deel van het boek waarin de buitenlandse 
stelsels aan de orde komen is onderverdeeld in drie paragrafen: 'Deutscher Rechtskreis', 
'Romanischer Rechtskreis' en 'Anglo-amerikanischer Rechtskreis'. In het geval van de 
romanistische rechtskring spreekt de auteur expliciet over de representant: 'Für den romani
schen Rechtskreis soll als Hauptrepräsentant das französische Recht untersucht werden' (12, 
p. 72). De overige stelsels die onder deze rechtskring aan de orde komen zijn: België, Italië 
en Spanje. Onder de Duitse rechtskring worden Oostenrijk en Zwitserland behandeld. De 
vertegenwoordigers van de Anglo-Amerikaanse kring zijn Engeland en de Verenigde Staten. 

In 22 kiest de auteur als vergelijkingsobject het Franse recht 'zusammen mit seinen 
Tochterrechten'. De uitdrukking dochterrechten verwijst sterk naar het idee van een rechtsfa-

108 Zie voor een toelichting hoofdstuk 6 § 3.2. 
109 3, 7, 12, 22, 33. 
110 Zie bijlage 5. 
111 3,7,12,22. 
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milie. Dit hoeft op zich niet te betekenen dat de auteur het Franse recht als representant van 
de dochterrechten beschouwd. Integendeel, de auteur lijkt te zeggen dat de dochterrechten 
een aparte plaats in het onderzoek zullen krijgen. Dit blijkt echter niet het geval. Bij de 
behandeling van 'het Franse recht en zijn dochterrechten' worden deze laatste stelsels 
volkomen met het Franse recht geïdentificeerd. Er wordt namelijk geen enkele maal naar 
een rechtsregel of rechtsinstituut uit een ander dan het Franse stelsel verwezen. In 22 spreekt 
de auteur verder over de rechtskring waartoe het Engelse en Amerikaanse recht behoren. Hij 
meent 'von einer systematischen Erfassung dieses Rechtskreises' te kunnen afzien omdat 
een bepaald Romeins rechtsinstituut dat de gemeenschappelijke achtergrond vormt van het 
onderwerp in de continentale stelsels, in deze rechtkring geheel ontbreekt. De inhoud van 
dit argument houdt dus voornamelijk verband met het onderzoeksonderwerp. De auteur doet 
in dit geval een beroep op de 'rechtsfamilie (rechtskring)-gedachte' om een bepaalde groep 
stelsels in zijn geheel niet in het onderzoek op te nemen. 

In 33 verwijst de auteur in de motivering van zijn keuze van de BRD, Oostenrijk en 
Italië weliswaar naar een rechtskring, maar hij doet dit niet vanuit de gedachte dat deze de 
kring zouden vertegenwoordigen. De reden voor de auteur om deze stelsels te kiezen lag in 
het feit dat zij niet te sterk van elkaar verschillen: 'Diese Rechtsordnungen eignen sich für 
die vorliegende rechtsvergleichende Untersuchung, weil es sich um relativ homogene 
Rechtsordnungen handelt, die dem römisch-germanischen Rechtskreis zuzuordnen sind ...' 
(33, p. 19). 

3.2.1.2 Verband onderzoeksonderwerp 
In de helft van de studies (17) worden voor de keuze van de rechtsstelsels argumenten 
aangedragen waarvan de inhoud betrekking heeft op het onderwerp van het onderzoek."2 

Deze argumenten worden aangedragen in de inleiding en/of uiteenzetting. In dertien van 
deze studies is er sprake van een expliciete motivering (naast of aangevuld door een eventu
ele impliciete motivering) van de keuze van de stelsels; in vier studies valt de motivering 
verbonden met het onderzoeksonderwerp alleen uit de tekst af te leiden. 

De meeste argumenten die naar het onderzoeksonderwerp verwijzen, hebben betrekking op 
de stand van de ontwikkeling van dit onderwerp. Het argument dat een stelsel op het terrein 
van het onderwerp verder ontwikkeld is dan een bepaald ander stelsel (zoals het Duitse) of 
andere stelsels in het algemeen, wordt vaak gebruikt om de opname van een stelsel in een 
onderzoek te verantwoorden. Varianten op dit argument vindt men in motiveringen die 
verwijzen naar het feit dat de gekozen stelsels invloed uitoefenen op de discussie over het 
onderzoeksonderwerp of die stellen dat het stelsel gekenmerkt wordt door een interessante 
ontwikkeling op het terrein van het te bestuderen onderwerp. Ook de onderbouwing van een 
bepaalde stelselkeuze waarin verwezen wordt naar de ver voortgeschreden discussie omtrent 
het onderwerp in dat stelsel, komt erop neer dat het onderwerp zich in de doctrine van dat 
stelsel verder ontwikkeld heeft. 

Van een iets andere aard is het argument waarmee de auteur zich beroept op een soortge
lijke ontwikkeling van het onderzoeksonderwerp in de gekozen stelsels. Het feit dat een-

112 Zie bijlage 5. 
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zelfde ontwikkeling op een bepaald terrein heeft geleid tot gelijke of anders vormgegeven 
oplossingen, wordt in één studie gebruikt ter onderbouwing van de stelselkeuze. 

In tabel 7 worden de genoemde argumenten in volgorde van frequentie113 en onder
scheiden in positieve en negatieve argumenten"4 weergegeven. 

Tabel 7: Stand ontwikkeling onderwerp 

positief 
1. verder ontwikkeld dan ander(e) stelsel(s) 3115 

2. verder ontwikkeld dan Duitsland 2 U 6 

3. interessante ontwikkeling mbt onderwerp l"7 

4. discussie mbt onderwerp is ver voortgeschreden i 118 

5. stelsels oefenen invloed uit op de discussie mbt onderwerp i 119 

6. zelfde ontwikkeling geleid tot gelijke of anders vormgeven i 120 

oplossingen 

negatief geen 

Dit type argumenten wordt op de voet gevolgd door wat ik aanduid met het 'contrast'-
argument: de stelsels worden gekozen omdat ze op een bepaalde manier op het gebied van 
het onderwerp met elkaar contrasteren. Ook dit argument wordt alleen in positieve zin 
gebruikt. Zie tabel 8. 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

Zie hoofdstuk 6 nt. 27. 
Onder positieve argumenten worden de argumenten verstaan die de grond aangeven waarom bepaalde 
stelsels wel gekozen zijn; onder negatieve argumenten worden omgekeerd de argumenten verstaan die 
aangeven waarom bepaalde stelsels niet gekozen zijn. 
7, 18, 22. 
25, 29. 
11. 
24. 
31. 
29. 
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Tabel 8: Contrast 

positief 
1. onderwerp wordt op markante wijze behandeld 2121 

2. vanuit zelfde achtergrond heeft onderwerp zich anders ontwik 2 1 2 2 

keld 
3. onderwerp bijzonder kenmerk 2m 

4. onderwerp heeft zich anders ontwikkeld i 124 

5. contrasterende rechtswerkelijkheid 1 l25 

negatief geen 

Een grote mate van aandacht voor het te onderzoeken onderwerp in een bepaald stelsel kan, 
blijkens twee studies, een motief vormen om het betreffende stelsel op te nemen. Wanneer 
het om het eigen stelsel gaat, kan het echter ook een reden zijn om slechts een verkorte 
beschrijving van dat rechtssysteem te geven. Zie tabel 9. 

Tabel 9: Aandacht voor onderwerp 

positief 
1. onderwerp behoort sinds lange tijd tot meest omstreden vraagstukken 
2. onderwerp staat in belangstelling 

negatief 
1. onderwerp uitgekauwd 

Een abstract argument als de aanwezigheid van het onderwerp in het stelsel, wordt evenals 
het bovengenoemde 'aandacht'-argument twee maal positief en eenmaal negatief gebruikt. 
Zie tabel 10. 

121 4,21. 
122 28,32 
123 11,33 
124 22. 
125 33. 
126 10. 
127 19. 
128 24. 
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Tabel 10: Aanwezigheid onderwerp 

positief 
1. aanwezigheid onderwerp 
2. de wetboeken kennen uitvoerige bepalingen mbt onderwerp 

1 129 

i 130 

negatief 
1. de wetboeken kennen geen uitvoerige bepalingen mbt onderwerp p i 

Van de drie argumenten die in een restgroep zijn ondergebracht, worden er twee positief en 
één negatief gebruikt. Tot de twee positieve argumenten reken ik het argument dat in het 
gekozen stelsel de rechtspraktijk met betrekking tot het onderwerp grotendeels overeenkomt. 
Opmerkelijk is dat het omgekeerde argument (de stelsels kennen een contrasterende rechts
praktijk) in een andere studie óók ter onderbouwing van een stelselkeuze dient.132 Het 
andere positief gebruikte argument bestaat uit het feit dat het Duitse recht zich reeds sinds 
tientallen jaren op het onderwerp in het betreffende stelsel georiënteerd heeft. Een reden om 
enkele stelsels niet op te nemen in het onderzoek, werd gevormd door het feit dat de Duitse 
wetgever niet voornemens was om het voorbeeld van deze stelsels op het terrein van het 
onderzoek te volgen. Zie tabel 11. 

Tabel 11: Overig 

positief 
1. rechtspraktijk mbt tot onderwerp grotendeels gelijk 
2. eigen recht sinds lange tijd georiënteerd op dit stelsel mbt onderwerp 

j , 3 3 

i 134 

negatief 
1. eigen wetgever niet voornemens voorbeeld van deze stelsels op het 

terrein van het onderwerp te volgen 

129 1. 
130 15. 
131 15. 
132 Zie tabel 8: Contrast. 
133 22. 
134 29. 
135 28. 
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3.2.1.3 Verband onderzoeksdoel 

In de argumentatie met betrekking tot de keuze van de rechtsstelsels wordt in 15 studies een 

beroep gedaan op het doel van het onderzoek (lOx expliciet / 5x impliciet).136 Anders dan 

in de Nederlandse preadviezen wordt in geen van de Duitse studies door de auteurs in 

abstracto gesteld dat het doel van het onderzoek een bepalende factor is bij de keuze van 

de in het onderzoek te betrekken stelsels. Wel wordt in twee studies aangegeven dat het doel 

van het onderzoek in concreto een rol heeft gespeeld bij de keuze van de stelsels.137 Zie 

bijvoorbeeld 4, p. 10: 

'Dem kritischen Zweck der Arbeit entspricht die Auswahl der zur Vergleichung herangezogenen 
Rechte. Im common law tritt unserer nicht hinreichend kontrollierten Rechtsprechung eine gefestig
te, auf sorgfältiger Präjudizien Verwertung beruhende Judikatur gegenüber. In Frankreich hat die 
Rechtsprechung in Art. 1382 Cc ein Feld für eine freie, ungehemmte Schöpfung des Persönlich
keitsschutzes gefunden. Die schweizerische Praxis zu Art. 47 OR schließlich hat eine glückliche 
Kombination von Gesetzestreue und vorsichtiger Rechtsfortbildung entwickelt, die unserer Praxis 
in mancher Hinsicht als Vorbild dienen kann'. 

Dan zijn er acht studies waarin de inhoud van de argumenten ter verantwoording van de 

stelselkeuze expliciet naar het doel van het onderzoek verwijzen138. Zie bijvoorbeeld 17, 

p. 15: 

'Wie zu erwarten war, tauchen dieselben sachlichen Probleme, von einigen wenigen rechtsdogma
tisch geformten Ausnahmen abgesehen, auch im amerikanischen Recht auf. Auch dort sind die 
meisten typischen Fälle ohne daß eine eingehende gesetzliche Regelung bestünde — in der Praxis 
entschieden worden, freilich ohne eine befriedigende Rationalisierung gebracht zu haben. Die 
einzelnen Lösungen und ihre Begründungen unterscheiden sich aber von den deutschen in wesent
lichen Punkten, und auch die 52 Rechtssysteme der USA weichen voneinander zum Teil in interes
santer Weise ab. Dieser Arbeit liegt daher die Hoffnung zugrunde, daß eine eingehende Darstel
lung der amerikanischen Rechtslage Anregungen für die deutsche Literatur bieten wird'. 

Als laatste noem ik de studies waarin de inhoud van de argumenten impliciet naar het doel 

van het onderzoek verwijst.139 Vergelijk bijvoorbeeld de motivering van de keuze voor 

Amerikaans recht in studie 7: 

'Gleichwohl entspricht das anglo-amerikanische Vertragsrecht dem kontinental-europäischen nicht 
nur meist in den Ergebnissen, sondern auch oft in der Konstruktion. Bestehen geblieben ist nur bis 
heute eine Reihe von für uns in dieser Form ungewohnten Gesichtspunkten und Rechtinstituten 

wie etwa das "Estoppef-Prinzip, die "Consideration"-Lehre, die Figur des "change of position" 
—, die sich in ihrer anglo-amerikanischen Ausprägung schwerlich in eine vom römischen Rechts
denken beeinflußte Rechtsordnung übernehmen ließen, aber oft recht originell, sachangemessen 
und anregend sind' (7, p. 62). 

136 Zie bijlage 5. 
137 4,34. 
138 8, 11, 12, 16, 17, 19, 23, 29. 
139 7, 9, 13, 20, 22. 
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Hieronder zal ik nader ingaan op de inhoud van de argumenten. Om te kunnen zien welke 
argumenten aan welk onderzoeksdoel gekoppeld worden, met andere woorden hoe het doel 
de keuze van de stelsels bepaalt, heb ik de studies met dezelfde onderzoeksdoelen bij elkaar 
geplaatst. 

Tabel 12: Doel - verbetering eigen recht1' 

positief 
1. aspecten van stelsel(s) kunnen het Duitse recht inspireren 
2. aspecten van stelsel(s) kunnen het Duitse recht tot voorbeeld strekken 
3. stelsel(s) biedt (bieden) uitgangspunt ter toetsing van het Duitse recht 
4. traditie en Europese eenwording eisen bestudering van stelsel 

negatief geen 

Tabel 13: Doel = verbetering recht algemeen 

positief 
1. stelsels bieden hulp bij oplossing bepaald rechtsprobleem i 145 

negatief geen 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

'Verbetering van het eigen recht' wordt hier gebruikt als verzamelnaam voor inhoudelijk dezelfde, maar 
met verschillende termen aangeduide of uit de tekst afgeleide doelen. Ik geef hier de (vrije) vertalingen of 
interpretaties weer samen met de studies waaruit ze afkomstig zijn: lering trekken ten behoeve van het 
eigen recht (4, 13), inspiratie bieden voor het eigen recht (7. 9, 17, 29) verbetering eigen recht (8) toetsing 
eigen recht (11, 12, 29). 
7,9, 17,29. 
4, 13, 19. 
11, 12, 29. 
8. 
22. 
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Tabel 14: Doel = kennisvermeerdering 

positief 
1. stelsels hebben inhoud verdrag beïnvloed 
2. stelsel kan nieuwe problemen signaleren voor eigen recht 

i 146 

l 1 4 7 

negatief geen 

Tabel 15: Doel = hulp bij unificatie 

positief 
1. keuze stelsel is van nut met oog op unificatie 

negatief geen 

3.2.1.4 Andere redenen™9 

In slechts vier150 van de bestudeerde studies worden als enige argumenten of naast de 
hiervoor genoemde argumenten, 'andere redenen' aangevoerd waarom bepaalde stelsels wel 
of niet gekozen zijn. Dit gebeurt in al deze gevallen expliciet. 

De 'andere' argumenten die in deze vier studies naar voren worden gebracht, zijn inhoude
lijk van een zelfde aard. Zij hebben namelijk betrekking op de politieke en/of economische 
achtergrond van de rechtsstelsels. Opvallend is dat praktische redenen en persoonlijke of 
persoonsgebonden redenen waarvan de Nederlandse auteurs overvloedig gebruik maakten, 
geheel ontbreken. 

Ik heb de hier genoemde argumenten in een tabel onder elkaar gezet. 

146 23. 
147 34. 
148 11. 
149 Zie bijlage 9. 
150 21. 23. 29, 33. 
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Tabel 16: Politieke en/of economische achtergrond 

positief 
1. stelsels zijn de rechtsstelsels van de economisch belangrijkste EEG-

landen 
2. aan de beide wetten ligt respectievelijk een socialistische en een niet-

socialistische marktordening ten grondslag 
3. stelsels hebben een vergelijkbare staatsregeling 
4. stelsels zijn relatief homogene rechtsordes, behorend tot de Romaans-

germaanse rechtskring en hebben een vergelijkbare economische struc
tuur 

,151 

l 1 5 2 

, , 5 3 

1 154 

negatief 

geen 

3.2.2 De opbouw van de motivering, het gewicht en het aantal van de argumenten 
Voor de bespreking van de opbouw van de motivering is een verdeling gemaakt tussen 
studies die één argument aandragen ter onderbouwing van de gekozen stelsels, studies die 
twee of drie argumenten gebruiken en studies die vier of meer argumenten in hun verant
woording verwerken. 

De studies waarin met één argument de stelselkeuze gemotiveerd wordt 

In elf155 studies wordt slechts één argument aangedragen ter onderbouwing van de gekozen 
stelsels. Met betrekking tot deze motiveringen heeft het weinig zin om over opbouw te spre
ken. Ik zal dus alleen ingaan op het gewicht van de argumenten. 

Een op impliciete wijze gepresenteerd en bovendien inhoudelijk zwak argument ziet men 
in studie 3. Hier volstaat de auteur namelijk met te stellen dat hij kiest voor de representan
ten van drie grote rechtsfamilies. Een eveneens magere, maar op zich valide motivering ziet 
men in 7. In deze studie wordt eenvoudigweg gesteld dat het onderzoeksonderwerp in zowel 
Duitsland, Frankrijk als de VS een juridische regeling gevonden heeft. Daaruit kan worden 
opgemaakt dat de auteur deze stelsels voor zijn onderzoek geselecteerd heeft omdat zij een 
regeling voor het onderwerp kennen. Niet duidelijk wordt echter of er nog andere stelsels 
zijn die een dergelijke regeling kennen. Wanneer dat het geval zou zijn, dan zou er tenmin
ste nog een reden genoemd moeten worden waarom juist deze drie stelsels geselecteerd 

151 21. 

152 23. 

153 29. 

154 33. 

155 1, 3, 9, 10, 13, 16, 20, 25, 31, 32, 34. 
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worden. Ook in 9 moet de lezer zijn best doen om de motivering van de keuze van de 
stelsels te achterhalen. Hier kan de rechtvaardiging voor de keuze van Frankrijk en Duits
land worden afgeleid uit de constatering dat de behandeling van het 'fonds de garantie' van 
bijzonder belang is vanwege de invoering in het Duitse recht van een tegenhanger van dit 
garantiefonds. Kennelijk kan het ene recht iets van het andere leren. In 20 is het impliciet 
gepresenteerde argument op zich niet zwak, maar beperkt het zich tot de onderbouwing van 
slechts één van de gekozen stelsels: het Amerikaanse recht. Dit stelsel, of specifieker de 
Uniform Commercial Code, blijkt van grote invloed te zijn geweest op de Haags Koopver
dragen van 1964. Voor een goed begrip van de Haagse Koopverdragen is de bestudering van 
de Uniform Commercial Code van groot belang. 

Hoewel eveneens op impliciete wijze, levert de auteur van studie 10 toch een vrij sterk 
argument. In deze studie valt het argument om naast Duitsland Engeland en de VS in 
het onderzoek te betrekken, af te leiden uit de bewering dat het onderzoeksonderwerp sinds 
tientallen jaren tot de meest omstreden vraagstukken van het privaatrecht van deze stelsels 
behoort. In deze stelsels staat het onderwerp dus sterk in de belangstelling. Dit maakt het 
waarschijnlijk dat er iets van deze stelsels te leren valt. Vrij sterk is ook het argument in 13 
dat het lonend lijkt om het Franse recht met het Duitse te vergelijken, omdat de Franse 
doctrine zich met betrekking tot een belangrijk aspect van het onderzoeksonderwerp verder 
heeft ontwikkeld dan de Duitse. 

In 16 biedt het doel van de rechtsvergelijking de auteur de vrijheid om bepaalde belang
rijke rechtsstelsels buiten beschouwing te laten. De auteur geeft dit aan door te stellen dat 
wanneer het doel anders was geweest hij zich niet tot de Europese stelsels had kunnen 
beperken en in het bijzonder de USA in het onderzoek had moeten betrekken. Ook in 34 
vindt men een argument dat in de eerste plaats een verbinding met het doel legt. Tegelijker
tijd wordt echter het onderwerp in de argumentatie betrokken. In de studies 25, 31 en 32 
vindt men sterke, met het onderwerp verbonden argumenten. In 25 wordt gekozen voor het 
Engelse recht omdat de daar met het onderzoeksonderwerp opgedane ervaringen voor 
Duitsland interessant zijn. 
De keuze van de Anglo-Amerikaanse stelsels wordt in 31 gemotiveerd met een beroep op 
de invloed die deze stelsels hebben op de discussie over het onderzoeksonderwerp. De 
auteur van 32 motiveert de keuze van Japan door erop te wijzen dat het Japanse recht 
eenzelfde basis als het Duitse, maar een van dat recht afwijkende ontwikkeling kent. De 
bestudering van het Japanse recht zou daarom interessante gegevens kunnen opleveren. 

Om de overzichtelijkheid te vergroten zullen binnen de volgende twee groepen studies (2 
à 3 argumenten en 4 of meer argumenten), de studies waarin de motiveringen op (ongeveer) 
gelijke wijze opgebouwd worden, gezamenlijk behandeld worden. 

De onderscheid vier typen van opbouw die of alleen of in onderlinge combinaties voor
komen. De vier typen zijn: cumulatief beperkend, cumulatief versterkend, parallel gelijk
soortig en parallel ongelijksoortig. Voor de omschrijving van deze typen van opbouw 
verwijs ik naar het vorige hoofdstuk.156 

156 Hoofdstuk 6 § 3.2. 
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De studies waarin de stelselkeuze gemotiveerd wordt met een beperkt aantal argumenten 
(2157 à 3158 argumenten) 

— Cumulatief beperkende opbouw 
In de inleiding van studie 15 stelt de auteur dat het onderzoeksonderwerp in de meeste 
strafwetboeken van het Iberisch schiereiland en Latijns-Amerika behandeld wordt. Dit 
impliciete, met een met het onderwerp verbonden argument wijst dus een grote, gedeeltelijk 
onbepaalde, kring van rechtsstelsels aan. In de uiteenzetting wordt duidelijk welke Iberische 
en Latijns-Amerikaanse stelsels niet in het onderzoek zijn betrokken. Dit gebeurt met het
zelfde, maar dan negatief gebruikte, argument: de strafwetten van Portugal, Brazilië en Chili 
blijken nauwelijks aandacht aan het onderzoeksonderwerp te besteden. 

Het doel van studie 19 wijst vanuit Duits perspectief op het nut van het in het onderzoek 
betrekken van 'andere rechtsstelsels' in het algemeen. Daarna volgt een op het onderwerp 
van het onderzoek gebaseerd argument dat voor beide (naast Duitsland) gekozen stelsels 
geldt. In beide stelsels was namelijk evenals in Duitsland de onderzoeksvraag opnieuw opge
worpen, reden waarom het onderzoek tot deze stelsels beperkt kon worden. 

- Cumulatief versterkende opbouw 
In 8 zijn het Duitse en het Franse rechtsstelsel in het onderzoek opgenomen. Alleen de 
keuze voor het Franse recht wordt verantwoord. Daarvoor gebruikt de auteur twee argumen
ten. De argumenten zijn elk met een verschillend doel verbonden. In de eerste plaats wordt 
een verband gelegd met de verbetering van het eigen recht: de traditie op het terrein van het 
Duitse bestuursrecht gebiedt dat bij hervorming van Duits recht het Franse recht in beschou
wing wordt genomen. Het meeste gewicht wordt echter gelegd op het tweede argument, dat 
naar de geleidelijke unificatie van het Europese recht verwijst: 'Doch erst recht fordert die 
durch die europäische Einigung bedingte allmähliche Rechtsangleichung die Untersuchung 
des französischen Rechts in allen Gebieten' (8, p. 9). 

Ook in 17 dienen de argumenten slechts ter ondersteuning van één stelsel: het naast het 
Duitse in het onderzoek betrokken buitenlandse recht. In dit geval is dat het Amerikaanse 
rechtsstelsel. De motivering bestaat uit drie opeengestapelde argumenten. De eerste twee zijn 
met het onderwerp verbonden en vormen tezamen de grond voor het derde, op het doel 
gerichte argument. Hoewel het Amerikaanse recht dezelfde praktische problemen kent, 
verschillen de oplossingen op enkele wezenlijke punten. Ook de tweeënvijftig Amerikaanse 
stelsels wijken onderling gedeeltelijk 'in interessanter Weise' van elkaar af. Om die redenen 
hoopt de auteur dat het Amerikaanse recht de Duitse literatuur zal kunnen inspireren. 

In 12 wordt in de uiteenzetting één algemeen argument naar voren gebracht en valt een 
ander argument uit de opbouw van het tweede deel van het boek af te leiden. Deze argu
menten zijn van verschillende aard. Het expliciete argument houdt verband met het doel en 
heeft betrekking op alle gekozen stelsels. Uit de behandeling van de rechtsstelsels in drie 
rechtskringen en de verwijzing naar Frankrijk als hoofdrepresentant van de Romaanse 
rechtskring, valt af te leiden dat de auteur een beroep doet op de rechtsfamilie-gedachte. 

157 8, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 28. 
158 18, 24. 
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In 23 wordt de keuze voor twee regelingen gemotiveerd door twee cumulatieve argumen
ten. Het eerste is met het doel verbonden, het tweede met de politiek economische achter
grond van de gekozen regelingen. 

— Parallel gelijksoortige opbouw 
In 24 zijn de twee gebruikte argumenten parallel gerangschikt. Beide hebben betrekking op 
het onderwerp, namelijk dat de discussie over het onderzoeksonderwerp ver voortgeschreden 
is. Dit vormt de reden om het buitenlandse stelsel op te nemen, terwijl het met betrekking 
tot het Duitse recht juist de reden vormt om het summier te behandelen. 

Parallel ongelijksoortige opbouw 
In de hier behandelde studies komt deze opbouw niet voor. 

Combinaties 
Parallel gelijksoortig en parallel ongelijksoortig 

In de hier behandelde studies komt deze opbouw niet voor. 

- Parallel gelijksoortig en cumulatief beperkend 
In de hier behandelde studies komt deze opbouw niet voor. 

— Parallel ongelijksoortig en cumulatief beperkend 
In de hier behandelde studies komt deze opbouw niet voor. 

— Parallel gelijksoortig en cumulatief versterkend 
In 18 wordt de stelselskeuze eerst met een voor alle stelsels geldend argument verantwoord. 
Het zou gaan om de vier op het terrein van het onderwerp belangrijkste landen van de EEG. 
Dit met het onderwerp verbonden argument wordt vervolgens voor twee van deze stelsels 
elk apart nader gespecificeerd. 

In 28 wordt naast het Duitse recht gekozen voor het Franse stelsel op grond van twee 
met het onderwerp verbonden argumenten die tezamen de basis bieden voor een op het doel 
van het onderzoek gericht argument. Daarnaast worden drie stelsels afgewezen op grond van 
argumenten die in de eerste plaats met het onderzoeksonderwerp verbonden zijn. Hier kan 
echter tevens impliciet een verband met het doel gelegd worden. 

— Parallel ongelijksoortig en cumulatief versterkend 
In de hier behandelde studies komt deze opbouw niet voor. 

Cumulatief beperkend en cumulatief versterkend 
De motivering van 21 is zeer compact. Toch kan hier een combinatie van een cumulatief 
beperkende en cumulatief versterkende opbouw aangewezen worden. Het onderzoeksonder
werp kent drie denkbare modellen. Van alle systemen die één van deze drie modellen 
kennen, worden Duitsland, Frankrijk en Engeland gekozen omdat in de regelingen van deze 
stelsels de drie typen 'Aufrechnungssysteme' hun typische exponenten vinden. De keuze 
wordt vervolgens versterkt door een voor alle drie de stelsels geldend argument: namelijk 
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dat deze drie stelsels bovendien beschouwd kunnen worden als de drie economisch belang
rijkste EEG landen. 

De studies waarin de stelselkeuze gemotiveerd wordt met een (vrij) uitgebreid aantal argu
menten (4 of meer argumenten)159 

- Cumulatief beperkende opbouw 
In de hier behandelde studies komt deze opbouw niet voor. 

— Cumulatief versterkende opbouw 
De auteur van 33 geeft zowel in het voorwoord als in de inleiding een motivering voor zijn 
stelselkeuze. In de inleiding is de motivering uitgebreider en algemener van aard. De argu
menten gelden hier voor alle gekozen stelsels (Italië, Oostenrijk en de BRD) en stapelen 
zich op. In de eerste plaats zijn de stelsels gekozen omdat zij relatief homogeen van aard 
zijn, tot dezelfde Romaans-Germaanse rechtskring behoren en een soortgelijke economische 
achtergrond kennen. In de tweede plaats acht de auteur deze stelsels geschikt omdat de 
wijzen waarop het onderzoeksonderwerp juridisch is geregeld en de manieren waarop het 
in de gekozen stelsels in de praktijk 'leeft' van elkaar verschillen en zij op grond daarvan 
voor de vergelijking geschikte regelingsmodellen bieden. 

In het voorwoord motiveert de auteur de keuze voor Italië en Oostenrijk door te wijzen 
op de verschillende aard (uitgebreid en beperkt) van hun regeling van het onderwerp. 

— Parallel gelijksoortige opbouw 
In de hier behandelde studies komt deze opbouw niet voor. 

- Parallel ongelijksoortige opbouw 
In de hier behandelde studies komt deze opbouw niet voor. 

Combinaties 
- Parallel gelijksoortig en parallel ongelijksoortig 
In de hier behandelde studies komt deze opbouw niet voor. 

- Parallel gelijksoortig en cumulatief beperkend 
In 4 wordt eerst de keuze voor drie naast Duitsland in het onderzoek betrokken stelsels 
achtereenvolgens door een expliciet met het doel verbonden argument verantwoord. Daarop 
volgt een argument dat voor Duitsland en de drie overige stelsels in gelijke mate geldt. De 
wijze waarop dit argument gepresenteerd wordt, duidt op de beperking van een grotere kring 
van stelseis die in het onderzoek opgenomen hadden kunnen worden. Dit gebeurt, zoals in 
studie 21, op compacte wijze. 

159 Vier argumenten: 4, 7; vijf argumenten: 11; meer: 22, 29, 33. 

197 



HOOFDSTUK 7 

— Parallel ongelijksoortig en cumulatief beperkend 
In 11 wordt in de inleiding alleen het stelsel verantwoord dat naast Duitsland de belangrijk
ste plaats in het onderzoek inneemt. De auteur wijst op enkele interessante kenmerken van 
het rechtssysteem waarmee een verband wordt gelegd met het onderwerp. Vervolgens wordt 
gesteld dat met het oog op het voorgaande en het doel van het onderzoek hier sprake is van 
een goede keuze. In de uiteenzetting komen de andere twee stelsels aan de beurt. De keuze 
voor elk van deze stelsels wordt vrij uitgebreid verantwoord op het moment dat het aan de 
orde komt. In beide gevallen geldt dat de gebruikte argumenten naar het doel van het 
onderzoek verwijzen. 

Parallel gelijksoortig en cumulatief versterkend 
In de hier behandelde studies komt deze opbouw niet voor. 

— Parallel ongelijksoortig en cumulatief versterkend 
In de hier behandelde studies komt deze opbouw niet voor. 

Cumulatief beperkend en cumulatief versterkend 
In 7 zijn de stelsels, zoals uit de verantwoording in de inleiding blijkt, in eerste instantie 
gekozen als de representanten van drie rechtsfamilies. De gedachte van de representatie geeft 
aan dat de kring van mogelijk in het onderzoek te betrekken stelsels uit de drie genoemde 
rechtsfamilies bestond. Ik beschouw dit argument daarom als (compact) cumulatief beper
kend. In de uiteenzetting wordt de keuze voor een aantal van deze representanten versterkt 
door argumenten die op het onderwerp of het doel betrekking hebben. 

In 22 luidt het basisargument dat zich in het recht van de buurlanden dezelfde feitelijke 
problematiek voordoet als in het Duitse recht. Dit argument wordt voor elk van de gekozen 
stelsels (Zwitserland, Oostenrijk en Frankrijk) versterkt door een of meer argumenten. 
Tenslotte worden het Engelse en Amerikaanse Techt afgewezen.160 Hoewel daar hetzelfde 
feitelijke probleem speelt, is de systematische achtergrond zo verschillend, dat de auteur het 
verdedigbaar acht deze stelsels niet in het onderzoek op te nemen. 

In 29 stelt de auteur in de eerste plaats dat vergelijking met stelsels die een met Duits
land vergelijkbare staatsregeling hebben, nuttig lijkt. Hij licht dit toe door erop te wijzen dat 
in een aantal landen (hij noemt als voorbeelden de VS, Groot-Brittannië en Zwitserland) het 
onderzoeksonderwerp een vergelijkbare ontwikkeling heeft doorlopen die tot soortgelijke of 
anders opgebouwde oplossingen geleid hebben. Hij kiest uiteindelijk alleen voor het Ameri
kaanse stelsel (naast Duitsland). Hij versterkt deze keuze met een tweetal argumenten die 
op het onderwerp van het onderzoek betrekking hebben. 

Vervolgens noemt hij enkele redenen waarom het ook nuttig was geweest om andere 
stelsels zoals bijvoorbeeld Groot-Brittannië in het onderzoek te betrekken. Uit de tekst kan 
worden afgeleid dat tijdgebrek hier de reden is geweest om dat niet te doen. Tot slot zet hij 
nogmaals uiteen wat hij verwacht dat bestudering van het Amerikaanse rechtsstelsel, nu 
vooral in het licht van het doel van het onderzoek, zal opleveren. 

160 Men kan zich hier afvragen of nog wel sprake is van 'benachbarte Rechtsordnungen'. Wellicht moet men 
dit in een ruimer perspectief dan een puur geografische plaatsen. 
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4 Methode ter bepaling van de te vergelijken objecten 

Evenals bij de in het vorige hoofdstuk beschreven analyse van Nederlandse vergelijkende 
studies, is in dit kader in de onderzoeksverslagen gezocht naar uitspraken over de wijze 
waarop de auteur tijdens het vooronderzoek in de geselecteerde systemen de te vergelijken 
objecten heeft geïdentificeerd.'61 Ook hier is in eerste instantie onderzocht of de auteur 
in zijn tekst expliciet refereert aan de hier bedoelde methoden.162 In tweede instantie heb 
ik gezocht naar impliciete verwijzingen, en in de gevallen dat dit niets opleverde heb ik ge
tracht uit de teksten de methode te reconstrueren. 

4.1 Spreekt de auteur over de methode ter bepaling van de te vergelijken objecten? 

In slechts twee van de vierendertig studies wijdt de auteur in de inleiding een aparte para
graaf aan de zoekstrategie naar de te vergelijken objecten. In 23 bespreekt de auteur in de 
twee paragrafen van de inleiding (I. Sozialistisches und nicht-sozialistisches Recht des 
internationalen Warenkaufs; II. Ziele und Aufbau der Arbeit) de vraag naar de 'funktionelle 
Vergleichbarkeit' van het te bestuderen rechtsgebied in de geselecteerde stelsels; in 32 wordt 
in de tweede paragraaf van het inleidende hoofdstuk gesproken over de 'Aufbau der Arbeit 
und Methodik'. In deze laatste studie wordt echter aan de beschreven zoekstrategie geen 
bepaalde naam verbonden. Daar waar de auteur expliciet over een bepaalde 'Methode' 
spreekt, doelt hij op zijn keuze van de rechtsbronnen. 

Hoewel niet in een met een kopje aangeduide paragraaf, spreken ook de auteurs van 9, 
33 en 34 in de inleiding expliciet over de methode. In zeven163 andere studies wordt - net 
als in studie 32 - wel expliciet over de wijze van onderzoek naar de te vergelijken objecten 
gesproken, maar verbindt men daaraan niet de term methode of een soortgelijke term. Toch 
wil ik ook deze laatste zeven gevallen hier noemen. De scheidslijn tussen deze onderzoeken 
en de onderzoeken waarin impliciet over de methode gesproken wordt, is natuurlijk - ook 
hier — betrekkelijk vaag. 

Noch in de inleiding, noch in de uiteenzetting/conclusie van de tweeëntwintig nog niet 
genoemde studies, vindt men expliciete verwijzingen naar de gehanteerde methode tijdens 
het vooronderzoek. 
Samenvattend: alleen in de inleidingen van twaalf studies komt de methode expliciet aan de 
orde. In vier van deze gevallen heeft de methode een naam. In de uiteenzettingen / conclu
sies van de studies waarin in de inleiding geen gewag wordt gemaakt van de methode, wordt 
evenmin in de uiteenzettingen / conclusies expliciet over de gehanteerde methode gesproken. 

161 De omschrijvingen van de methode van rechtsvergelijking in het onderzoek en de oordelen over de waarde 
van de gehanteerde methode zijn per studie opgenomen in bijlage 5. 

162 In de theorie van de rechtsvergelijking worden deze methoden angeduid met termen als functionele, insti
tutionele of conceptuele methode, problem-solving approach etc. Zie hoofdstuk 4. 

163 1, 3, 16, 17, 19, 20, 22. 
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Van de tweeëntwintig studies waarin noch in de inleiding, noch in de uiteenzetting of 
conclusie uitspraken over de gehanteerde methode expliciet gedaan zijn, wordt in de inlei
ding van negen164 studies impliciet165 over de methode gesproken. In de studies waarin 
de methode niet in de inleiding wordt besproken, zelfs niet impliciet, wordt in de uiteenzet
ting één166 maal impliciet over de methode gesproken. Bij de overige twaalf studies heb 
ik de methode uit de inleiding167 of de uiteenzetting168 herleid. Ik spreek hier over 'recon
structies'. 

4.2 Welke methoden worden genoemd? 

4.2.1 Welke methoden worden expliciet genoemd? 
Men heeft aan de zoekstrategieën die in de inleidingen (en in enkele gevallen tevens in de 
uiteenzettingen) van de studies expliciet aan de orde komen, de volgende termen verbonden 
(in de volgorde waarin ze in de vorige paragraaf genoemd zijn): 

'die funktionelle Vergleichbarkeit' (23) 
'die funktionelle Rechtsvergleichung' (9) 
'zweckfunktionale Rechtsvergleichung' (33) 
'Reduktion auf systemneutrale Vergleichsgrößen' (34) 

De acht overige expliciet beschreven, maar niet benoemde methoden kunnen — overeenkom
stig de uit de theorie herleide terminologie — als volgt worden aangeduid: 

conceptuele methode (7, 3, 22, 32) 
problem-solving approach (17, 19) 
functioneel-institutionele methode (16) 
factual approach (20) 

Driemaal wordt de gevolgde methode aangeduid als 'functioneel' (funktionell / zweckfunkti
onal) en eenmaal als 'Reduktion auf systemneutrale Vergleichungsgrößen'. Verder worden 
in respectievelijk vier en twee studies methoden omschreven die kunnen worden aangeduid 
als varianten van de conceptuele methode en de problem-solving approach. Methoden die 
kunnen worden aangeduid als de functioneel-institutionele methode en de. factual approach 
komen elk in één studie voor. 

Wat verstaan de verschillende auteurs nu onder deze door hen genoemde of omschreven 
methoden? 

4.2.1.1 De functionele methode (vergelijkbaarheid, rechtsvergelijking) 
In 23 gaat de auteur uitgebreid in op de vraag naar de 'funktionelle Vergleichbarkeit' van 
het te bestuderen rechtsgebied ('das Recht des internationalen Warenkaufs') in de gekozen 
eenvormige regelingen. In de visie van de auteur vloeit deze vraag voort uit de mogelijkheid 

164 6, 7, 10, 11, 15, 21, 26, 28, 29. 
165 Zie hoofdstuk 6 nt. 231. 
166 5. 
167 4. 13, 14, 27. 
168 2, 8, 12, 18, 24, 25, 30, 31. 

200 



RESULTATEN ANALYSE VAN DUITSE VERSLAGEN VAN RECHTSVERGELIJKEND ONDERZOEK 

dat de te vergelijken oplossingen in de regelingen principieel van elkaar verschillen aange
zien de één een socialistische en de ander een kapitalistische achtergrond heeft: 

'Ein Vergleich dieser beiden Gesetze drängt sich vor allem aus zwei Gründen auf: zum einen 
erfordert die zu beobachtende starke Beeinflussung der Vertragsgestaltung im Ost-West-Handel 
durch die ALB/RGW 1968 eine genauere Kenntnis dieses Gesetzes und seiner Bedeutung. Zum 
anderen ist von Interesse, ob der Umstand, daß den beiden Gesetzen sozialistische bzw. nicht
sozialistische Wirtschaftsordnungen zugrunde liegen, sich in grundsätzlich unterschiedlichen 
Lösungen niederschlägt. 

Die damit gestellte Frage nach der funktionellen Vergleichbarkeit von plan- und marktwirt
schaftlichem Außenhandelsrecht wird im westlichen Schrifttum nahezu einhellig bejaht' (25, p. 13-
14). 

Wat onder functionele vergelijkbaarheid moet worden verstaan, wordt echter niet uitgelegd. 
De auteur gaat stilzwijgend uit van de noodzaak van de functionele vergelijkbaarheid, onder 
verwijzing naar Zweigert & Kötz en Rheinstein/v. Borries. Opmerkelijk is dat de auteur in 
de inleiding niet verder wil gaan dan te verdedigen dat functionele vergelijkbaarheid in dit 
geval aannemelijk is. Pas het onderzoek zelf kan kennelijk uitmaken of deze hypothese waar 
is of verworpen moet worden. 

'All das läßt es gerechtfertigt erscheinen, zunächst hypothetisch von der funktionalen Entsprechung 
der Regeln über die »materielle Verantwortlichkeit« des Verkäufers in den ALB/RGW 1968 und 
derjenigen über die Haftung des Verkäufers im EKG auszugehen' (23, p. 16). 

In het derde en laatste deel van het boek, in een 'Rechtsvergleichende Zusammenfassung', 
onder 'I. Die Frage der funktionalen Entsprechung', komt de auteur uiteindelijk tot de con
clusie dat van functionele vergelijkbaarheid inderdaad sprake is, aangezien de verschillen 
tussen de economische systemen op dit terrein van het recht slechts een ondergeschikte rol 
spelen. 

De auteur van studie 9 omschrijft het doel en de methode van 'die funktionelle Rechtsver
gleichung' als volgt: 

'... "in gleichen Ordnungsaufgaben unter vergleichbaren gesellschaftlichen Zuständen die Gemein
samkeit von Lösungen zu entdecken, die je von ihrer Entstehungsgeschichte her in ihrer Systembe
dingtheit dem gleichen Ordnungsziel dienen'" (9, p. 16). 

Middels de uitleg van de betekenis van het tertium comparationis, waarop volgens de auteur 
de functionele rechtsvergelijking berust, wordt nadrukkelijk een verband gelegd met het 
vergelijkbaarheidsprobleem. In het vervolg van de inleiding doet de auteur echter dusdanig 
tegenstrijdige uitspraken dat onduidelijk wordt wat hij nu werkelijk onder de functionele 
rechtsvergelijking verstaat. In de eerste plaats stelt hij namelijk dat in zijn onderzoek slechts 
gedeeltelijk van deze methode (hij gebruikt hier letterlijk het woord 'Methode') gebruik zal 
worden gemaakt. Met betrekking tot het te onderzoeken Franse garantiefonds zou alleen de 
eerste fase van de functionele rechtsvergelijking mogelijk zijn: de bepaling van het in het 
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garantiefonds vervatte rechtsbeginsel. Aangezien in het Duitse recht een gelijkwaardig 
instituut ontbreekt zou functionele rechtsvergelijking niet mogelijk zijn: 

'Im Hinblick auf den Garantiefonds als solchen ist zwar die erste Stufe der funktionellen Rechts
vergleichung möglich, die Feststellung des in ihm enthaltenen Rechtsprinzips. Das Fehlen einer 
auch nur annäherend gleichwertigen deutschen Institution vereitelt jedoch die funktionelle Rechts
vergleichung' (9, p. 16). 

Onmiddelijk daarop en tevens in de tweede daarop volgende alinea ontkracht de auteur zelf 
deze bewering door eerst het Duitse Entschädigungsfonds als pendant van het Franse garan
tiefonds op te voeren en door tot slot zowel het Franse als het Duitse instituut in het kader 
van de bescherming van verkeersslachtoffers te plaatsen: 

'Die Kenntnis des Rechts des fonds de garantie automobile ist von allgemeinem praktischem 
Interesse und von besonderem durch den in den §§12 und 13 des neuen Pflichtversicherungsgeset
zes vom 5.4.1965 eingeführten Entschädigungsfonds, einem deutschen Pendant zum Garantiefonds' 
(9, p. 16). 

'Zugleich dient die neue Institution als Quelle rechtspolitischer Überlegungen und kritischer 
Neuwertung der konkreten Lösungen zum Schutz des Verkehrsopfers und speziell des deutschen 
Entschädigungsfonds' (9, p. 17). 

Uit de verantwoordingen van de verschillende volgende delen van het boek valt echter af 
te leiden dat de te vergelijken objecten bestaan uit de oplossingen van het probleem van de 
bescherming van verkeersslachtoffers. Dit blijkt het duidelijkst uit de titel van de eerste 
paragraaf van de samenvatting: 'Der Vergleich der Schutzsysteme des Verkehrsopfers in 
Frankreich und Deutschland' (p. 195 e.V.). 

In 33 omschrijft de auteur 'zweckfunktionale Rechtsvergleichung' als de toetsing van be
paalde uit verschillende stelsels afkomstige regelingen op hun geschiktheid om een bepaald 
doel te bereiken. De rechtsvergelijkende analyse is volgens de auteur dan ook vooral van 
nut voor de rechtspolitieke verdieping van de vraagstelling: 

'Die rechtsvergleichende Analyse wird bei der rechtspolitischen (und z.T. auch rechtlichen) 
Vertiefung der eigentlichen Fragestellung von besonderem Nutzen sein: Die Beurteilung der 
Zweckmäßigkeit des durch eine Rechtsordnung gesetzten rechtlichen Rahmens wird (auch) unter 
Heranziehung etwaiger unterschiedlicher Regelungen in anderen Rechtsordnungen erfolgen, wobei 
geprüft werden wird, welches der aufgezeigten Regelungsmodelle zur Erreichung des gesetzten 
Zieles geeigneter ist {zweckfunktionale Rechtsvergleichung)' (33, p. 19). 

Deze beschrijving van de zweckfunktionale Rechtsvergleichung lijkt veeleer een bepaald 
doel in te houden dan een zoekstrategie naar vergelijkbare objecten. De auteur verbindt 
hieraan echter wel een bepaalde onderzoeksmethode. Eerst, zo stelt hij, dient het probleem 
en de te vervullen taak te worden omschreven, ten tweede dient de vraag gesteld te worden 
of bepaalde regelingen ('die Kollektivvertragssysteme') die taak vervullen en welke van de 
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onderzochte regelingen dat het beste doet. En tenslotte dient te worden onderzocht of die 
specifieke regeling überhaupt geschikt is voor de oplossing van het probleem: 

'Der Ablauf der rechtsvergleichenden Analyse kann nun schematisch wie folgt dargestellt werden: 
— Es wird davon augegangen, daß die Arbeitnehmer zur wirksamen Wahrung und Förderung ihrer 
Arbeitsbedingungen in die Entscheidungssphäre des Unternehmers eingreifen wollen (Beschreibung 
des Problems und Vorgabe der Zielvorstellung); 
— es soll geprüft werden, ob die in mehreren Ländern vorzufindenden Kollektivvertragssysteme 
den Eingriff der Arbeitnehmer in die Sphäre unternehmerischer Entscheidungen durch das In
strument des Kollektivvertrages erlauben, und u.U. welches der gegebenen Systeme dem Erforder
nis nach Eingriff am stärksten entspricht (Erfüllen die normativen Kollektivvertragssysteme die 
Zielvorstellung?; welches Kollektivvertragssystem erfüllt die Zielvorstellung am besten ?). Grundla
ge dieser Prüfung ist eine allgemeine Darstellung der Grundaspekte der zu untersuchenden Kollek-
tivvertragssysteme. 
— Es soll geprüft werden, ob in Rechtsordnungen, die einen Eingriff in die unternehmerische 
Sphäre zulassen, dieser in der Praxis auch tatsächlich wirksam ist bzw. ob von der Praxis her 
etwaige Grenzen der Ersetzbarkeit dieses Instituts festzustellen sind (Ist der Kollektivvertrag als 
solcher, unabhängig von seiner rechtlichen Ausgestaltung, überhaupt geeignet, die Zielvorstellung 
zu verwirklichen?)' (33, p. 20-21). 

In de inleiding van studie 34 zet de auteur kort maar helder uiteen hoe de te vergelijken 
objecten zullen worden geselecteerd. Het uitgangspunt wordt gevormd door het Amerikaanse 
juridische fenomeen: 'public interest litigation'. Aan de hand van de door de verschillende 
vormen van public interest litigation nagestreefde doeleinden zal een typologie worden 
opgesteld. Deze typologie zal de basis vormen voor de vergelijking tussen het Amerikaanse 
en het Duitse recht. Volgens de auteur komt deze werkwijze overeen met hetgeen wel in de 
rechtsvergelijkende methodenleer 'Reduktion auf systemneutrale Vergleichsgrößen' genoemd 
wordt: 

'Das Aufdecken von Problemen und erste ordnende Lösungsansätze, die die Rechtsvergleichung 
damit leisten soll, setzt die Darstellung der verschiedenen Formen der "public interest litigation" 
in den USA voraus. Der Akzent auf den jeweils verfolgten Verfahrenszielen soll zugleich eine 
nach solchen Zielen geordnete Typologie ergeben, die die dann folgende rechtsvergleichende 
Arbeit erleichtert. — Diese hat sodann die verfahrensrechtlichen, Rechtsschutzsystem- und mate
riellrechtlichen Bedingungen zu analysieren, die für die Entwicklung des geschilderten Instrumen
tariums in den USA verantwortlich waren, um so jeweils die Frage nach vergleichbaren Bedingun
gen in Deutschland zu beantworten. — Das nimmt den Platz der in der rechtsvergleichenden Metho
denlehre bisweilen so genannten "Reduktion auf systemneutrale Vergleichsgrößen" ein' (34, p. 19). 

4.2.1.2 Niet met name genoemde methoden 
De in 16 gegeven verantwoording van de wijze waarop de basis voor de vergelijking ge
creëerd zal worden, doet sterk denken aan de hierboven beschreven methode in studie 34. 
Ook hier is sprake van een juridisch fenomeen (specifieker: een ruim juridisch concept) dat 
verschillende functies kan vervullen. De twee door de auteur onderscheiden economische 
functies vormen hier het niveau waarop de vergelijking plaats vindt. Deze methode vertoont 
gelijkenis met de in de literatuur als 'functioneel-institutioneel' aangeduide methode, met 
dit verschil dat het uitgangspunt van deze methode wordt gevormd door een rechtsinstituut. 
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Een ruim juridisch concept als uitgangspunt ziet men ook in studie 1. In deze studie wijst 
de auteur het begrip 'Haftungsdurchgriff bei Kapitalgesellschaften' in hun autonome, boven
nationale betekenis — zoals gezegd — aan als uitgangspunt. Anders dan in de twee hiervoor 
genoemde studies vormt het uitgangspunt tevens de basis voor het rechtsvergelijkend onder
zoek. Het begrippenpaar wordt namelijk gebruikt als vangnet waarmee de betreffende 
'Sachverhalt' uit elk gekozen stelsel naar boven gehaald wordt. Vergeleken worden uit
eindelijk de vier 'typischen Fallgestaltungen' van de 'Haftungsdurchgriff'. Deze aanpak 
vertoont de meeste gelijkenis met de in de theorie als 'conceptueel' omschreven methode. 
In de theorie wordt de nadruk echter niet, zoals hier, op de autonomie van het begrip gelegd. 

In de paragraaf 'Aufbau und Methodik der Arbeit' van de inleiding van studie 32 geeft 
de auteur aan dat in de Länderberichte 'die Haftung des Geschäftsherrn für den Verricht
ungsgehilfen' centraal staat. De auteur spreekt hier over 'das haftungsrechtliche Institut'. 
Voorafgaand aan de bespreking van het moderne Japanse aansprakelijkheidsrecht benadrukt 
hij echter dat voor een correcte vergelijking van de regelingen aandacht dient te worden 
besteed aan de sociale functie van het instituut. Ook de maatschappelijke en economische 
achtergrond dient meegenomen te worden: 

'Wie jedes Rechtsinstitut wird das Institut der Geschäftshernnhaftung in seiner konkreten Ausge
staltung wesentlich von seinem Anwendungsbereich und seiner sozialen Funktion bestimmt. Ein 
Vergleich der rechtstechnischen Regelung ginge fehl, wenn er diese Zusammenhänge nicht berück
sichtigen würde' (32, p. 66). 

'Schließlich werden bei der Beschreibung eines Rechtsinstituts und seiner Funktion in einem 
Rechtssystem immer die Besonderheiten der Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung zu beachten 
und beim Rechtsvergleich mit einzubeziehen sein' (32, p. 67). 

Aangezien de basis van de vergelijking wordt gevormd door een rechtsinstituut, is hier 
sprake van een zogenaamde conceptuele vergelijking. Hoewel de functie van het instituut 
in de vergelijking wordt begrepen en zelfs van groot belang wordt geacht, vormt zij niet het 
tertium comparationis en kan er dus niet van een functioneel-institutionele methode gespro
ken worden. 

In 3 stelt de auteur dat de behandeling van de afzonderlijke rechtsstelsels moet geschieden 
aan de hand van de drie belangrijkste kenmerken van het te onderzoeken rechtsinstituut de 
'amiable Composition'. Deze kenmerken betreffen de procedure, de verhouding van de 
arbiter tot het materiële recht en de rechtsmiddelen tegen de arbitrale vonnissen. Vooraf
gaand aan de behandeling van het Engelse, Duitse en Zweedse recht wordt precies aangege
ven om welke kenmerken het gaat: 'Ermessensfreiheit bei der Durchführung des Verfahrens. 
Unabhängigkeit vom materiellen Recht, Unanfechtbarkeit des Spruchs' (p. 50). Onderzocht 
wordt of deze 'eigenschappen' van het instituut met het procesrecht van de verschillende 
stelsels verenigbaar zijn. Er is hier sprake van een zogenaamde rechtsinsituuts-aanpak 
waarbij de vergelijking plaats vindt op basis van de structuurkenmerken van het instituut. 

Uitgaande van de actio negatoria als gemeenschappelijke wortel wordt in studie 22 de 
ontwikkeling van het huidige systeem van 'negatorischer Ansprüche' uiteengezet. De behan
deling van de vergelijkbare instituten in de verschillende stelsels knoopt bij deze uiteenzet
ting aan. Bij de bestudering van de historische ontwikkeling blijkt een belangrijke plaats 
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voor de functie van het rechtsinstituut (de afwerende en voorkómende rechtsbescherming) 
te zijn ingeruimd. Zie p. 87: 

'Die Entwicklung des deutschen Rechts zeigt die Herausbildung einer allgemeinen Beseitigungs-
wie auch Unterlassungsklage. Ausgehend von dem nur wenige absolute Rechte schützenden, ge
setzlich fixierten Rechtsschutz der Negatoria ist der abwehrende und vorbeugende Rechtsschutz 
umfassend auf alle schadensrechtlich geschützten Rechte und Rechtsgüter ausgedehnt worden. Im 
Ergebnis besitzt das deutsche Recht heute eine allgemeine Beseitigungs- und Unterlassungsklage. 
Anders ist die Entwicklung im schweizerischen Recht verlaufen'. 

Er lijkt hier sprake te zijn van een conceptuele methode waarbij de bestudering van de 
functie van het instituut weliswaar veel aandacht krijgt, maar geen essentiële rol speelt voor 
de selectie van de te vergelijken objecten. 

Met het trefwoord 'Vorteilsausgleichung' worden in de Duitse literatuur uiteenlopende 
gevallen aangeduid. De auteur van 17 meent zo stelt hij in de inleiding dat deze geval
len gecategoriseerd dienen te worden. Een dergelijke 'Falltypisierung' is van belang voor 
een evaluatie van de praktijk. Bovendien - en hier ligt het belang voor het rechtsvergelij
kend onderzoek — zou deze categorisering kunnen dienen als basis voor de vergelijking 
tussen de oplossingen van de Amerikaanse en Duitse rechtspraak en literatuur: 

'Die darauf folgenden Kapitel des zweiten Teils werden die einzelnen Fälle eingehend behandeln 
und nach Fallgruppen ordnen, die einen Vergleich der Lösungen der amerikanischen 
Rechtsprechung mit denen der deutschen Gerichte und Literatur erlauben' (17, p. 17). 

In de uiteenzetting geeft de auteur aan dat de criteria waarop de groepering moet berusten 
niet uit de rechtspraak dienen te worden afgeleid, maar — aangezien de te vergelijken stelsels 
zich in verschillende richtingen ontwikkeld hebben — uit 'gemeinsam erfahrenen Lebensbe
reichen'. Op grond van het feit dat in deze studie de vergelijking plaats vindt op basis van 
aan het maatschappelijk leven gerelateerde gevallen, is hier sprake van een problem-solving 
approach. 

In § 3 van de inleiding van studie 19 schetst de auteur de 'Gang der Darstellung'. De 
hier gegeven beschrijving van de onderzoeksmethode wijst eveneens in de richting van de 
zogenaamde problem-solving approach. De auteur zegt in het eerste deel van het onderzoek 
voor elk gekozen stelsel afzonderlijk 'die Haftungssituation des Arbeitsnehmers' te zullen 
beschrijven. In elk landbericht zal uiteindelijk een antwoord gezocht worden op de vraag 
'wie sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Fällen dieser Art tatsächlich verhalten'. In het 
tweede deel van het onderzoek zal vervolgens de Duitse juridische situatie vergeleken 
worden met de 'Problemlösungen' van de beide andere bestudeerde rechtsstelsels. 

In 20 zullen, zo stelt de auteur in de inleiding, de antwoorden worden onderzocht die de 
gekozen stelsels geven op een aantal expliciet geformuleerde vragen naar aanleiding van een 
specifieke casus. De auteur geeft helaas niet aan dat hij op deze wijze objecten voor de 
vergelijking geselecteerd heeft. De gekozen casuspositie als uitgangpunt doet sterk denken 
aan hetgeen in de literatuur als de factual approach omschreven wordt. 

Voor alle duidelijkheid merk ik op dat in een aantal studies weliswaar expliciet over de 
methode van behandeling gesproken wordt, maar dat daarmee iets anders bedoeld wordt dan 
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de methode van rechtsvergelijking. Wel bieden deze uiteenzettingen over de wijze van 
behandeling van het materiaal vaak een goede basis voor een reconstructie van de gehanteer
de methode van rechtsvergelijking of wordt door de auteur zelf impliciet de methode van 
rechtsvergelijking aangeduid.169 

4.2.2 Welke methoden worden impliciet aangeduid? 
Om enigszins structuur aan te brengen in de methoden die impliciet worden aangeduid, zal 
ik deze weergeven in groepen die overeenkomen met de hierboven expliciet benoemde of 
omschreven methoden. 

4.2.2.1 'Functionele' methoden 
Hieronder worden de impliciete omschrijvingen van de methoden besproken die enigszins 
overeenkomen met de zojuist beschreven 'functionele' methoden. Eerst komt de problem-
solving approach aan de orde en vervolgens de functioneel-institutionele variant. 

Impliciete omschrijvingen van de problem-solving approach treft men aan in zes170 stu
dies. In deze studies geeft de auteur (impliciet) aan dat hij zoekt naar juridische oplossingen 
voor een of meer juridische of maatschappelijke (deel)problemen. 

In 5 wordt het probleem in abstracto aangeduid. De auteur duidt de te vergelijken objec
ten aan als 'ähnliche Lebenswirklichkeiten' en zoekt in het andere stelsel naar een 'nach 
Lebenssachverhalten grundsätzlich analogen Problemlage'. 

De auteur van studie 6 geeft in de inleiding aan dat onderzocht zal worden welke gevol
gen de door hem onderscheiden vormen van onteigening hebben op het buitenlands vermo
gen en het voortbestaan van de betrokken rechtspersonen. Per onteigeningsvorm worden de 
door de geselecteerde rechtsstelsels gegeven 'oplossingen' vergeleken. Naar aanleiding van 
een deelvraag waarop ja of nee geantwoord kan worden, worden de geselecteerde stelsels 
in een 'ja-' en een 'nee-groep' verdeeld. 

In 10 staat — zo blijkt uit de inleiding — de problematiek van de 'fahrlässige Irreführung' 
centraal, of preciezer: het probleem van de bescherming van het gegronde vertrouwen van 
de misleide partij. Het Anglo-Amerikaanse recht biedt voor deze problematiek een aantal 
oplossingen. De auteur wil aantonen dat ook het Duitse recht — dat hieromtrent geen wette
lijke regeling kent — een zelfde mate van bescherming biedt voor de misleide partij als het 
Anglo-Amerikaanse recht. 

Studie 75 behandelt de vraag hoe de schadevergoeding bij misdrijven is geregeld in het 
Spaanse en Latijns-Amerikaanse recht. Deze stelsels - zo maakt de auteur in de inleiding 
reeds duidelijk kennen een 'zweispurige Regelung', dat wil zeggen dat op de schadever-
goedingvraag bij misdrijven aparte strafrechtelijke regels en niet de regels van het algemene 
civielrechtelijke aansprakelijkheidsrecht van toepassing zijn. Niet alleen aan het materiële 
recht, maar ook aan de procesrechtelijke problematiek zal aandacht worden besteed. Bij de 
weergave van de regelingen van de verschillende stelsels in het vergelijkende deel van het 
onderzoek, maakt de auteur af en toe gebruik van 'Idealtypen': 

169 Zie bijvoorbeeld 7 en 14 waarin de auteurs aparte paragrafen wijden aan respectievelijk de 'Gang der 
Untersuchung' en de 'Gang der Entwicklung'. 

170 5, 6, 10, 15, 26, 28. 
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'Den einzelnen Länderberichte ist bereits zu entnehmen, daß die iberischen und lateinamerikani
schen Gesetzgeber die Frage nach der Feststellung und Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs 
im Rahmen des Strafprozesses sehr unterschiedlich beantwortet haben. Es ist nicht die Aufgabe 
dieser Arbeit, die Ausgestaltung der jeweiligen Verfahren in allen Einzelheiten zu erörtern. Daher 
soll lediglich versucht werden, verschiedenartige Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen mui einige 
Rechtsordnungen aufzuführen, in denen das betreffende System verwirklicht wurde' (15, p. 144 
(mijn cursivering, AO)). 

In 26 gaat het globaal om de vraag of er spanning bestaat tussen het (territoriale) merken
recht en het vrije verkeer van goederen. Een uit deelvragen bestaande probleemstelling 
vormt in deze studie het uitgangspunt. De auteur vraagt uiteindelijk of: 

'nationale Warenzeichenrechte überhaupt noch Hindernisse für einen europaweiten Handel mit 
Markenartikeln bilden oder ob das Ziel des freien Warenverkehrs nur durch die Schaffung eines 
europäischen Markenrechts zufriedenstellend verwirklicht werden kann' (26, p. 15-16). 

In 28 kiest de auteur uitdrukkelijk voor een breed uitgangspunt ten behoeve van de vergelij
king van het Duitse met het Franse recht. Dit uitgangspunt bestaat uit verschillende ca
sustypen: 'Fallgruppen' oftewel 'Sachverhaltsgruppen'. De twee 'Länderberichte' hebben 
eenzelfde opbouw. In deel A wordt een overzicht gegeven van de ' Haftungsbegrenzungskri-
terien'; in deel B worden vier casustypen behandeld 'die für einen Vergleich mit dem 
französischen Recht geeignet erschienen' (28, p. 16). Omdat hier sprake is van casustypen 
(Fallgruppen) en niet zozeer van 'concrete' casusposities, denk ik dat de aanduiding pro
blem-solving approach geschikter is dan de term factual approach om de door de auteur 
gekozen benadering te omschrijven. 

De auteur van 11 stelt dat, hoewel het Duitse recht een bepaald (Frans) rechtsinstituut 
niet kent, het wel een aantal regels heeft die een equivalente functie vervullen: 

'Dem deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch ist das Rechtsinstitut einer richterlichen Vertrags
auflösung bei Leistungsstörungen unbekannt. Eine entsprechende Funktion erfüllt jedoch das ge
setzliche Rücktrittsrecht im gegenseitigen Vertrage, das die §§ 325, 326 BGB in den Fällen der 
nachträglichen Unmöglichkeit und des Verzuges gewähren. Auch hier führt der Verstoß gegen eine 
Leistungspflicht im gegenseitigen Vertrage zur Aufhebung der beiderseitigen Vertragspflichten' 
(IL p. 7-8). 

Hiermee geeft de auteur impliciet aan dat hij zijn vergelijkingsobjecten vaststelt aan de hand 
van de functioneel-institutionele methode: het Franse rechtsinstituut vormt het uitgangspunt, 
vervolgens wordt gezocht naar de objecten in de andere stelsels die een soortgelijke functie 
vervullen. 

4.2.2.2 'Conceptuele methoden' 
In drie171 studies lijkt sprake te zijn van de conceptuele methode. In deze studies geven 
de auteurs aan dat zij in de geselecteerde rechtsstelsels de regelingen zullen bestuderen die 

171 7, 21. 29. 
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betrekking hebben op hun onderzoeksobject: respectievelijk het rechtsinstituut (7, 29) en het 
juridische concept (21). Uit de volgende zin afkomstig uit de inleiding van studie 7 kan 
worden afgeleid dat de auteur hier gebruik heeft gemaakt van de conceptuele methode: 

'Im Zweiten Teil wird das Irrtumsrecht einiger fremder Länder dargestellt werden, wobei besonde
re Aufmerksamkeit der Berücksichtigung des Risikogedankens gelten wird' (7, p. 23). 

Dat het Duitse (of althans het continentaal-Europese) 'Irrtumsrecht' als uitgangspunt geno
men is, blijkt uit de bespreking van dit instituut in het Amerikaanse recht: 

'Infolge dieser eigenartigen Rechtsentwicklung ist es schwierig, das anglo-amerikanische Irrtums
recht mit den bisher behandelten kontinental-europäischen Rechten zu vergleichen. Es enthält 
einerseits Fallgruppen, die in römisch-rechtlich be-einflußten Rechtssystemen anderen Problemkrei
sen angehören oder eigene bilden, wie etwa die der Mängelhaftung im Kaufrecht und des Dissen-
ses, ist aber auf der anderen Seite in zwei Teile gespalten, die zwar in den Lehrbüchern durchweg 
hintereinander, aber eben doch getrennt behandelt werden: die Rechtsfiguren "mistake und "mis
representation"' (7, p. 62). 

Uit de tekst en de opzet van studie 21 valt af te leiden dat een juridisch concept 'die Auf
rechnung' het uitgangspunt van het rechtsvergelijkend onderzoek vormt. Hoewel de auteur 
een hoofdstuk (hoofdstuk 7) gewijd heeft aan de bepaling van de funktie die de compensatie 
in de verschillende landen vervult, diende dit als basis voor de aanknoping in het ipr en niet 
voor de vergelijking. 

In 29 zegt de auteur het probleem per stelsel te zullen uiteenzetten om op die manier 'die 
Grundlage für einen Vergleich zu gewinnen'. Dit lijkt te duiden op een problem-solving ap
proach. De inhoud van het probleem blijkt echter te bestaan uit 'Stiftungswesen, Stiftungs
recht en Stiftungssteuerrecht mit den wichtigsten aktuellen Problemen'. Daaruit valt weer 
af te leiden dat het rechtsinsituut 'stichting' het uitgangspunt vormt. Overigens besteedt de 
auteur in de uiteenzetting expliciet aandacht aan het vergelijkbaarheidsprobleem. Een bepaal
de methode valt hier echter mijns inziens niet uit af te leiden. Hij stelt namelijk dat het 
Duitse en het Amerikaanse stichtingsrecht met betrekking tot bepaalde deelvragen vergelijk
baar zijn, omdat zij als gemeenschappelijke bron de Treuhand- of ?n«/-verhouding kennen: 

'Die Vergleichbarkeit der Regelungen stiftungsrechtlicher Einzelfragen in beiden Ländern beruht 
auf der gemeinsamen Quelle des Stiftungsverhältnisses als eines Treuhand- oder trust-
Verhältnisses. Die sich aus der treuhänderischen Verpflichung der Stiftungsverwalter gegenüber 
dem Stifter und den Stiftungsbegünstigten ergebenden Konsequenzen haben in beiden Rechtsord
nungen vergleichbare Rechtsformen für die Institution Stiftung, ihre Verfassung, Organisation und 
Verwaltung sowie die Staatsaufsicht entstehen lassen. Vergleichbar ist insbesondere das "Gemein
nützigkeitsrecht'" (p. 76-77). 

4.2.3 Welke methoden kunnen uit de tekst worden herleid? 
De methoden die uit de tekst kunnen worden herleid, zijn hieronder weergegeven op een
zelfde wijze als de impliciet aangegeven methoden. Eerst worden de methoden besproken 
die functioneel genoemd kunnen worden. Vervolgens worden de conceptuele methoden 

208 



RESULTATEN ANALYSE VAN DUITSE VERSLAGEN VAN RECHTSVERGELIJKEND ONDERZOEK 

weergegeven. Tot slot zal ik de methoden behandelen die niet onder de bovenstaande 
noemers gebracht kunnen worden. 

4.2.3.1 'Functionele' methoden 
In vier172 studies kan uit de volledige tekst van de studie worden gereconstrueerd dat de 
auteur vanuit een bepaald probleem te werk is gegaan. Hierboven is in soortgelijke gevallen 
gesproken over de problem-solving approach. Met uitzondering van studie 18, wordt het 
uitgangspunt in de overige drie studies gevormd door een juridisch probleem. In 2 heeft de 
auteur bestudeerd hoe in de door hem gekozen stelsels de bescherming van de derde te 
goeder trouw in het algemeen en de wisselverkrijger te goeder trouw in het bijzonder is 
geregeld. De auteur van studie 12 heeft onderzocht of, en zo ja hoe, in de geselecteerde 
stelsels een aanspraak op smartegeld vererfbaar is. In 13 wordt risicoaansprakelijkheid en 
aansprakelijkheid met omgekeerde bewijslast ('Haftung aus vermutetem Verschulden') 
onderzocht aan de hand van drie categorieën 'zaken' waarvoor deze typen van aansprakelijk
heid bestaan: spoorwegen, motorvaartuigen en dieren. Deze categorieën onderscheidt hij 
vervolgens in een fijnmazig patroon van specifieke casustypen die hij voor elk gekozen 
stelsel afzonderlijk onderzoekt. In studie 18 staan vergelijkende Warentests centraal. De 
auteur onderzoekt hier of, en zo ja in hoeverre, het gebruik van resultaten van vergelijkende 
Warentests in reclameboodschappen in de verschillende gekozen stelsels is toegestaan. Met 
enige goede wil kan men hier spreken van een 'maatschappelijk' probleem als uitgangs
punt. 

Uit enkele tekstgedeelten in 8 leid ik af dat de auteur te werk is gegaan volgens de 
functioneel-institionele methode. Het uitgangspunt is het Franse rechtsbegrip 'faute de servi
ce'. Bij de vergelijking met het Duitse recht is echter uitgegaan van de functies die dit 
begrip vervult: 

'Der Begriff "faute" deckt sich zwar nicht mit den deutschen Begriffen Verschulden, Rechtswidrig
keit oder Kausalität; er erfüllt aber die Funktionen, die im deutschen Recht durch diese Begriffe 
erfüllt werden' (p. 66-67). 

4.2.3.2 'Conceptuele' methoden 
In Studie 4 lijkt er op het eerste gezicht sprake te zijn van een problem-solving approach 
omdat de problematiek van de 'Persönlichkeitsschutz' centraal staat. Bovendien spreekt de 
auteur uitdrukkelijk over 'das Problem, wie eine Geldentschädigung immateriellen Schaden 
wiedergutmachen kann'. Kijkt men echter goed naar de tekst en de opbouw van het on
derzoek, dan blijkt dat de oplossing van het probleem: het smartegeld, het uitgangspunt 
vormt. In de verschillende stelsels wordt namelijk bezien welke doeleinden nagestreefd wor
den met het smartegeld en welke functies het daadwerkelijk vervult. Bovendien worden 
specifiekere vragen gesteld zoals bijvoorbeeld hoe het smartegeld in de verschillende stelsels 
berekend wordt. Een dergelijke opzet wijst op een conceptuele aanpak waarbij nadrukkelijk 
aandacht wordt besteed aan de functies van het instituut. 

172 2, 12, 13, 18. 
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Andere studies waarin ik eveneens conceptuele methoden heb onderscheiden, zijn 24,25 
en 27. De uitgangpunten zijn hierin respectievelijk: het franchise-contract, koop op afbe
taling en ongerechtvaardigde verrijking. 

4.2.3.3 Andere methoden 
Het onderwerp van studie 14 is het publiekrecht in het internationaal privaatrecht ofwel 
'privatrechtgestaltenden Regelungen öffentlichen Rechts'. De auteur geeft op vergelijkende 
wijze de bestaande oplossingen voor het probleem weer. Dit doet hij echter niet per stelsel 
en evenmin kiest hij voor de behandeling van alle stelsels per oplossing. Hij behandelt de 
stelsels niet systematisch maar stelt ze alleen aan de orde indien ze iets aan het betoog 
kunnen toevoegen. Indien een vergelijking op institutioneel niveau niet mogelijk is, wordt 
gezocht naar functionele equivalenten. 

De auteurs van de studies 30 en 31 bestuderen een heel rechtsgebied. Omdat een rechts
gebied te groot is om in een keer te vergelijken worden verschillende deelproblemen gefor
muleerd die het rechtsgebied grotendeels beslaan. In 31 worden per deelonderwerp de regels 
van de stelsels besproken. In het aantal en de keuze van de stelsels die per onderwerp aan 
de orde komen, kan echter geen systematiek ondekt worden. In 30 wordt per gekozen stelsel 
het hele rechtsgebied besproken. Dit gebeurt duidelijk vanuit het oogpunt van het stelsel dat 
aan de orde is. De te vergelijken objecten zijn in dit geval dus gezocht en gevonden door 
te zoeken naar rechtgebieden met eenzelfde naam. In dit opzicht vertoont deze methode 
gelijkenis met de conceptuele methode. 

Tabel 17 geeft de methoden weer in volgorde van frequentie. Het vetgedrukte cijfer in de 
tweede kolom geeft het aantal studies aan waarin de in de eerste kolom genoemde methode 
gebruikt is. De cijfers in de derde, vierde en vijfde kolom geven aan in hoeveel van de in 
de tweede kolom aangegeven studies de methode respectievelijk expliciet geformuleerd (E). 
impliciet geformuleerd (I) en uit de tekst herleid (R) is. 
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Tabel 17: Methode 

1. functionele methode 20 
a. problem-solving approach 12173 2E 61 4R 
b. functionele methode 4I74 4E — — 
c. functioneel-institutioneel 3 ' 7 5 IE 11 IR 
d. factual approach i 176 — — 

2. conceptuele methode 11 ' 7 7 IE 31 4R 
3. andere methoden 31 7 8 4E — 3R 

4.3 Wat is het oordeel over de waarde van de gehanteerde methode? 

In de uiteenzetting en/of conclusie van de onderzochte studies heb ik geen uitspraken over 
de waarde van de gehanteerde methode aangetroffen. 

5 Samenvatting en conclusies 

In dit hoofdstuk zijn de uitkomsten van de analyse van het daarbij bestudeerde Duitse 
rechtsvergelijkende onderzoek weergegeven. De resultaten van deze analyse van de praktijk 
van het vooronderzoek bieden dezelfde a lgemene indruk als die van de analyse van de 
Nederlandse preadviezen: zeer gevarieerd. Ook tussen de bestudeerde Duitse studies bestaan 
grote verschillen in de mate van aandacht die aan de gemaakte keuzen in het vooronderzoek 
wordt besteed. En eveneens verschilt per studie de mate van aandacht die aan de onderschei
den onderdelen wordt gegeven. 

Neemt men alleen de expliciete verwijzingen in ogenschouw, dan kan gesteld worden dat 
het doel van de rechtsvergelijking de meeste aandacht geniet: in achtentwintig van de 
bestudeerde vierendertig studies wordt expliciet naar het doel van de rechtsvergelijking 
verwezen. In tweeëntwintig van de vierendertig studies treft men een of meer argumenten 
aan ter ondersteuning van het gekozen stelsel of de gekozen stelsels. En in slechts twaalf 
van alle bestudeerde studies bespreekt men expliciet de methode waarmee de onderzoeker 
gezocht heeft naar de te vergelijken objecten in de gekozen stelsels. 

Telt men de impliciete verwijzingen mee, dan worden de verschillen minder groot. Het 
doel blijft echter het onderdeel dat de meeste, en de methode het onderdeel dat de minste 
aandacht krijgt. 

173 2, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 26, 28 
174 9, 23, 33, 34. 
175 8, 11, 16. 
176 20. 
177 1, 3, 4, 7, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 32. 
178 14, 30, 31. 

211 



HOOFDSTUK 7 

Doel 
De genoemde doelen van rechtsvergelijking zijn gericht op twee soorten activiteiten: vormen 
en nadenken. Binnen beide categorieën onderscheiden zich een 'neutrale' en een 'sterke' 
variant. De meest voorkomende variant is de 'sterke', op progressie gerichte vorming. 
Hiertoe reken ik doelen als de hervorming van het recht en de verbetering van het inzicht 
in het recht. De 'neutrale' op vorming gerichte doeleinden komen minder vaak voor.179 

Dit geldt in gelijke mate voor de 'sterke' op reflectie gerichte variant: het beoordelen, toet
sen of evalueren van bijvoorbeeld een wetsvoorstel, een buitenlandse oplossing of, in de 
meeste gevallen, het eigen recht. De 'neutrale' op reflectie gerichte variant komt slechts in 
één studie voor. In een klein aantal studies wordt in de verschillende delen van het onder
zoeksverslag verwezen naar de doelstelling. Slechts een paar van deze studies bevatten 
zowel een doelstelling gericht op vorming als een doelstelling gericht op reflectie. In één 
geval zijn deze doelstellingen tegenstrijdig, in het andere alleen ongelijksoortig. De meeste 
doelstellingen zijn gericht op het eigen rechtsstelsel. Zoals ik in het vorige hoofdstuk reeds 
opmerkte, zou het uit het oogpunt van volledigheid theoretisch fraai zijn indien de 
doelstelling gericht zou zijn op alle in het onderzoek betrokken stelsels. In vijf van de 
bestudeerde studies is dit het geval. Opvallend is dat in deze Duitse studies het aantal 
doeleinden gericht op inter- of supranationale regelingen en die gericht op pure kennisver
meerdering, een veel groter aandeel in het geheel hebben dan in de bestudeerde Nederlandse 
preadviezen. 

In de formulering van de doelstellingen wordt in de meeste gevallen in algemene termen 
gesproken over het object waarop de vorming of reflectie gericht is. In die gevallen spreekt 
men over de oplossing van een concreet of abstract aangeduid probleem of over het recht 
in het algemeen. Voorbeelden van voorkomende specifiekere aanduidingen zijn met name 
genoemde rechtsregels of -instituten en een bepaald wetsvoorstel. 

Vrijwel alle oordelen over het nut van de rechtsvergelijking in relatie tot het genoemde 
doel zijn positief van aard. 

179 De in de Duitse studies aangewezen unificatie-doeleinden kunnen mijns inziens als neutrale, op vorming 
gerichte doelen worden getypeerd. In het algemeen kunnen de doelen harmonisatie of unificatie, afhankelijk 
van hun concrete invulling, zowel tot de 'sterke' als tot de 'neutrale' variant van de activiteit 'vorming' 
gerekend worden. Ik zal dit kort toelichten. Zowel bij de eenmaking als bij de harmonisatie van (een deel 
van) het recht van een aantal rechtsstelsels kan het rechtsvergelijkend onderzoek twee verschillende rollen 
vervullen. In de eerste plaats kan het de gemeenschappelijke kenmerken van de verschillende regelingen 
opsporen en die samenvoegen tot één geheel waarin alle stelsels iets van hun regeling kunnen terugvinden. 
In de tweede plaats kan het onderzoek erop gericht zijn alleen de beste oplossingen uit de verschillende 
stelsels te destilleren en aldus de best mogelijke regeling te creëren. K.D. Kerameus maakt in zijn artikel 
'Procedural Harmonization in Europe', AJCL 1995, p. 401 e.V., een vergelijkbare onderscheiding tussen 
unificatie op een 'ideal' en een 'practical' niveau: "... one should be reminded of the goals pursued by any 
attempt to unify rules of law that are at variance. Such goals may be classified at two levels, one being 
ideal and the other practical. On the ideal level, unification of law is understood as a method of improving 
the quality of legal rules. [...] On the other hand, unification on the practical level is deprived of any 
quality aspirations. [...] The guideline here is the elimination of disparities by any means; and the goal is 
unification as such, rather than as a method of virtual improvement' (p. 401-402). 
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Onderwerp 
Met betrekking tot de onderwerpen heb ik gesteld dat zij voornamelijk op het terrein van 
het privaatrecht liggen. Binnen de privaatrechtelijk georiënteerde studies ligt de nadruk op 
het vermogensrecht. Alle studies betreffen microvergelijkingen. In het grootste deel van de 
onderzoeken vindt de vergelijking plaats tussen rechtsstelsels van soevereine staten (horizon
tale vergelijkingen). In een aantal studies zijn naast de stelsels van soevereine staten tevens 
een of twee verdragen opgenomen. Afgezien van één geval, heb ik ook deze studies als 
horizontale vergelijkingen getypeerd, omdat hierin de rechtsstelsels van de staten en de 
verdragen op één lijn worden gesteld. De uitzondering betreft een studie waarin eenvormige 
wetten geplaatst worden tegenover het recht van de landen die deze wetten hebben geïmple
menteerd: in dit geval is er sprake van verticale rechtsvergelijking. 

De omschrijving en afbakening van het onderwerp is vooral nuttig gebleken voor de 
reconstructie van de uitgangspunten en de gehanteerde methode. 

Uitgangspunt 
Voor de analyse van het uitgangspunt heb ik gebruik gemaakt van het (aangepaste) 'aanpak-
idee' van Kokkini. Ik heb gezocht naar de uitgangspunten vanwaaruit de comparatist zijn 
onderzoek aanvangt. 

Het is duidelijk geworden dat ook in het Duitse rechtsvergelijkende onderzoek het idee 
van een bepaald uitgangspunt vanwaaruit de onderzoeker zijn selectie van vergelijkbare ob
jecten start, niet erg leeft in de praktijk. Slechts in vier studies wordt hiernaar expliciet,180 

en in vijftien studies impliciet verwezen. Het is wel mogelijk gebleken in de overige studies 
het uitgangspunt uit de tekst te herleiden. Het grootste aantal uitgangspunten wordt gevormd 
door problemen waarvan tweederde als 'juridisch' en eenderde als maatschappelijk aan
geduid kunnen worden. Ook hier zou dus de probleem-aanpak, zoals door Kokkini om
schreven, een van de meest gehanteerde methoden vormen. Ik zal hierop terugkomen bij de 
samenvatting van de gegevens over de methode en de bespreking van het verband tussen 
het uitgangspunt en methode. Ook de uitgangspunten die bij de 'rechtsinstituut-, rechtsregel-, 
rechtsbeginsel-aanpak' horen, heb ik in de Duitse studies aangetroffen. Van de bij deze 
aanpak behorende uitgangspunten heb ik alleen het uitgangspunt 'rechtsinstituut' gevonden. 
Daarnaast bestaan de uitgangspunten uit juridische concepten en een casuspositie. Hiervan 
zijn vooral interessant de zogenaamde autonome juridische concepten. Uitgangspunten die 
enigszins buiten Kokkini's omschrijvingen vallen zijn: het rechtsgebied en het maatschap
pelijk fenomeen. Het rechtsgebied kan noch onder de probleem-aanpak noch onder de 
rechtsinstituut-aanpak gebracht worden. De met dit uitgangspunt verbonden methode bezit 
kenmerken van beide aanpakken. Omdat het om praktische redenen vrijwel onmogelijk is 
voor een auteur een rechtsgebied in zijn geheel met hetzelfde rechtsgebied in andere stelsels 
te vergelijken (indien er al sprake is van equivalente rechtsgebieden), maakt hij in zijn 
onderzoek een keuze voor bepaalde aspecten van het rechtsgebied. Deze aspecten kunnen 
zowel bestaan uit rechtsinstituten als uit juridische of maatschappelijke problemen. 

180 Dit geringe aantal expliciete verwijzingen heeft wel interessante gegevens opgeleverd. 
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Probleemstelling 
In combinatie met het uitgangspunt blijkt de probleemstelling in de meeste gevallen veel te 
kunnen zeggen over de gehanteerde methode. Echter, expliciete probleemstellingen gericht 
op de rechtsvergelijking komen slechts in ongeveer eenderde van de bestudeerde studies 
voor. In vergelijking met het aantal expliciete verwijzingen naar het uitgangspunt of de 
methode is dit aantal overigens aanzienlijk. Op basis van deze (en enkele impliciet gefor
muleerde) probleemstellingen heb ik een overzicht gemaakt van de aard van de termen 
waarmee de probleemstellingen zijn omschreven. Hieruit blijkt dat in de Duitse praktijk, net 
als in de Nederlandse, slechts in een klein aantal gevallen gehoor wordt gegeven aan het 
advies van de theoretici om de probleemstelling in neutrale termen te formuleren. In iets 
meer dan eenderde van de bestudeerde studies die expliciete of impliciete formuleringen van 
probleemstellingen bevatten, is de aard van de termen maatschappelijk en universeel. Ook 
hier heb ik geen maatschappelijke systeemgebonden termen aangetroffen. Het grootste deel 
bestaat dus uit juridische termen waarvan bijna alle universeel van aard zijn en slechts twee 
systeemgebonden. Bij de beoordeling van deze resultaten moet in gedachten worden gehou
den dat de theoretici de eis van neutrale termen vooral verbinden met een wijze van onder
zoek die wel wordt aangeduid als de 'problem-solving approach', waarbij het probleem 
bestaat uit een concreet (maatschappelijk) probleem. Uit de analyse is naar voren gekomen 
dat in de studies waarin de probleemstelling in de meest neutrale termen is geformuleerd 
(dus in maatschappelijke 'universele' termen) inderdaad voornamelijk sprake is van een 
problem-solving approach. Het uitgangspunt is in de meeste van die gevallen echter niet een 
maatschappelijk, maar een juridisch probleem.181 

Selectie stelsels 
De analyse van de selectie van de stelsels levert opnieuw interessante gegevens op. Ook 
enkele Duitse auteurs geven in de inleiding niet duidelijk aan welke stelsels gekozen zijn. 
De stelsels worden ofwel in het geheel niet genoemd of er ontbreken er enkele. Discrepantie 
tussen de gegevens die in de inleiding werden verstrekt en de uiteindelijk in de uiteenzetting 
behandelde stelsels is in zes studies gesignaleerd. Het gaat hier echter om geringe aantallen 
en, afgezien van een enkele uitzondering, ook om geringe discrepanties. 

De manieren waarop de auteurs hun keuzen motiveren, lopen ook hier uiteen van een 
volkomen stilzwijgen tot een expliciete verantwoording waarom bepaalde stelsels wel en 
andere niet zijn opgenomen, waarbij uiteenlopende factoren beschreven worden die bij de 
keuze een rol hebben gespeeld. Eveneens komt het voor dat alleen verantwoording wordt 
afgelegd met betrekking tot één of enkele van de gekozen stelsels. Verder zijn er variaties 
te zien in de hoeveelheid en de aard van de aangevoerde argumenten. 

181 Zie over de moeilijkeid om te bepalen of de termen van juridische dan wel maatschappelijke aard zijn en 
het daarmee samenhangende vraagstuk van de definiëring van het juridische probleem en de bepaling van 
het onderscheid tussen een juridisch en een maatschappelijk probleem hoofdstuk 6 § 5. 
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Met betrekking tot de aard van de argumenten kan worden gesteld dat de meeste auteurs 
hebben gekozen voor argumenten die verband houden met het onderwerp en het doel van 
het onderzoek.'82 

Het verbaast mij niet dat, net als de Nederlandse preadviseurs, de Duitse onderzoekers 
slechts een enkele maal een beroep hebben gedaan op de indeling van rechtsstelsels in 
rechtsfamilies. Wel is het mijns inziens opmerkelijk dat de praktische redenen en persoonlij
ke of persoonsgebonden redenen waarvan de Nederlandse auteurs overvloedig gebruik 
maakten, geheel ontbreken. Hoewel ik meen dat een selectie van rechtsstelsels het best 
wordt onderbouwd door 'objectieve' argumenten die inhoudelijk verbonden zijn met het doel 
en/of het onderwerp van het onderzoek, is aan het ontbreken van 'subjectieve' argumenten 
toch een nadeel verbonden. Hoewel argumenten die berusten op de persoonlijke omstandig
heden van de onderzoeker, niet zelfstandig een selectie kunnen onderbouwen, zijn zij echter 
wel van nut indien zij een negatieve keuze - het niet opnemen van een stelsel verantwoor
den. Dit is van belang voor toekomstige onderzoekers. Indien de grond voor uitsluiting van 
een bepaald stelsel bijvoorbeeld alleen lag aan het gebrek aan talenkennis van de onderzoe
ker, dan kan dit voor een latere onderzoeker die de taal wel beheerst een belangrijke reden 
zijn om het stelsel nu wel op te nemen. 

Naast de inhoud van de argumenten heb ik per studie onderzocht hoeveel argumenten 
gebruikt worden en hoe de motivering is opgebouwd. Het meest frequent zijn de motiverin
gen bestaande uit één of twee argumenten. Daarop volgen de motiveringen bestaande uit 
vier of meer argumenten. In slechts twee studies bestaat de motivering uit drie argumenten. 
Ook uit deze analyse komt naar voren dat tot het gebruik van vier argumenten geen recht
evenredig verband bestaat tussen een groter aantal argumenten en de kwaliteit van de moti
vering. De studies waarin twee of drie argumenten gebruikt worden, bevatten niet 
noodzakelijkerwijs steviger onderbouwde keuzen dan de studies waarin slechts één argument 
naar voren is gebracht. De auteurs die vier of meer argumenten gebruikten, schreven over 
het algemeen wel de sterkere motiveringen. 

De meest gebruikte opbouw is de cumulatief versterkende opbouw. Verder komt ook de 
combinatie van een cumulatief beperkende en cumulatief versterkende opbouw relatief vrij 
vaak voor. De cumulatief beperkende opbouw en de combinatie van een parallel gelijksoorti
ge en cumulatief versterkende opbouw komen elk in twee studies voor. De overige onder
scheiden soorten van opbouw zijn niet, of slechts in één studie, gesignaleerd. 

Methode 
Uit de analyse van de methode in het Duitse rechtsvergelijkende onderzoek komt in grote 
lijnen hetzelfde beeld naar voren als uit de analyse van de Nederlandse preadviezen. Ook 
hier wordt vooral duidelijk dat er meer valt te leren uit wat er niet dan uit wat er wel 

182 Vergeleken met de bestudeerde Nederlandse preadviezen worden in meer studies argumenten gebruikt die 
naar het onderzoeksdoel verwijzen. Toch is dit niet het meest opvallende verschil (zestien Duitse studies 
tegenover dertien Nederlandse preadviezen). Opmerkelijk is eerder het relatieve verschil ten opzichte van 
de argumenten die naar het onderzoeksonderwerp verwijzen. In de Duitse studies wordt bij de selectie van 
de stelsels ongeveer even vaak naar het onderwerp als naar het doel verwezen. Tussen het aantal studies 
dat naar het ene aspect en het aantal dat naar het andere aspect verwijst, kan in de Nederlandse preadviezen 
een grote kloof gesignaleerd worden. 
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gezegd wordt. Hoewel in meer inleidingen expliciete omschrijvingen183 zijn gevonden van 
de wijze waarop de auteur in de verschillende stelsels naar de te vergelijken objecten heeft 
gezocht, ligt dit aantal nog steeds ruim onder de helft van het totaal aantal bestudeerde 
studies. Bovendien is het aantal gevallen waarin de auteurs een naam aan de gehanteerde 
methode verbinden, zelfs kleiner (vier). 

De namen die expliciet genoemd worden, bevatten (op één na) als belangrijkste element 
het bijvoeglijk naamwoord 'funktionell' of 'funktional'. In het andere geval spreekt de 
auteur onder verwijzing naar de methodologie van de rechtsvergelijking184 over de 'Reduk
tion auf systemneutrale Vergleichsgrößen'. Deze op 'functie' gerichte benaderingen hebben 
soms betrekking op het hele rechtsvergelijkende onderzoek en niet alleen op het vergelijk-
baarheidsprobleem. Uit de door de auteur gegeven definitie van de functionele benadering 
wordt dan niet onmiddellijk duidelijk hoe hij het vergelijkbaarheidsprobleem aanpakt. Dat 
moet uit het vervolg van de uiteenzetting blijken. De aldus meer of minder makkelijk uit 
de gegeven omschrijvingen af te leiden 'functionele' zoekstrategieën, kennen uiteindelijk 
dezelfde twee verschijningsvormen als die uit de analyse van de Nederlandse preadviezen 
naar voren zijn gekomen en die ook in de literatuur bekend zijn. Ik doel hier op de functio
neel-institutionele methode en de probleem-aanpak (problem-solving approach).'65 Wel 
helder en vooral interessant is de omschrijving van de 'functioneel-institutionele methode' 
die door de auteur aangeduid wordt middels de hierboven reeds aangehaalde 'Reduktion auf 
systemneutrale Vergleichsgrößen'. De auteur stelt een typologie vast aan de hand van de 
functies die het centraal staande juridische fenomeen vervult. Het zijn deze functies die de 
systeemneutrale vergelijkeenheden vormen. De nadruk op de systeemonafhankelijkheid van 
het 'vangnet' waarmee naar de vergelijkbare objecten gezocht zal worden, is bijzonder. Ook 
bijzonder is het aspect dat naar voren komt in een van de andere studies waarin expliciet 
over het vergelijkbaarheidsprobleem gesproken wordt. In de inleiding van die studie (23) 
wil de auteur niet verder gaan dan te verdedigen dat functionele vergelijkbaarheid in het 
betreffende geval aannemelijk is. Pas aan het slot van het onderzoek kan hij concluderen of 
deze hypothese waar is of verworpen moet worden.186 

183 Twaalf Duitse verwijzingen tegenover zes Nederlandse. 
184 Naar welk methodologisch werk hier precies wordt verwezen, is mij niet duidelijk geworden. 
185 Het verschil tussen de problem-solving approach en de functioneel-institutionele methode blijkt gebaseerd 

te zijn op een verschil in perspectief. De eerstgenoemde methode gaat uit van een bepaald probleem en 
zoekt naar de oplossingen in de verschillende stelsels, de laatstgenoemde gaat uit van een rechtsinstituut 
of een ander onderdeel van het rechtsstelsel en zoekt naar de elementen die in de verschillende rechtsstel
sels eenzelfde functie vervullen. Het verschil komt alleen naar voren in het uitgangspunt: de functie van 
het rechtsinstituut of rechtsconcept zal immers het oplossen van een bepaald maatschappelijk probleem zijn. 
In beide gevallen zal dus bezien worden hoe de gekozen stelsels een bepaald probleem oplossen (Hoofdstuk 
6 § 5 onder 'Methode'). 

186 Volgens Kokkini dient de vergelijkbaarheid te worden vastgesteld in de preliminaire fase van het 
rechtsvergelijkend onderzoek: 'In case of political, ideological or economie differences it is safer to seeking 
and accepting comparability at the "function" level. Obviously the question of whether the same "segment 
of life" is concerned in the different systems should be raised in every specific case during the preliminary 
investigation, the stage when the tertium comparationis is determined; in other words, the question whether 
the legal institutions or legal rules regulate the same social relationship, or (roughly) the same potential 
conflicts' (Kokkini 1988, p. 241). Overigens is zij wel van mening dat in de latere fasen van het onderzoek 
(opnieuw) de relatie tussen de rechtsinstituten of rechtsregels met hun achtergrond dient te worden vastge-
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In de overige gevallen (de studies waarin de methoden niet met name genoemd zijn), heb 
ik de expliciete, impliciete of gereconstrueerde omschrijvingen van de zoekstrategieën zelf 
een naam gegeven, zoals die in de Nederlandse onderzoeken of de literatuur gangbaar zijn. 
Van de methoden die ik onderscheid worden dus noch de problem-solving approach, noch 
de conceptuele methode, de functioneel-institutionele methode of de factual approach in de 
studies met name genoemd. Nieuw ten opzichte van de Nederlandse studies is de factual 
approach die in één studie gehanteerd wordt. Deze uit de literatuur bekende methode187 

houdt in dat een feitelijk probleem, gegoten in de vorm van een casuspositie, het uitgangs
punt van het onderzoek vormt. Omdat sprake is van een variant op de probleem-aanpak heb 
ik deze benadering bij de functionele methoden ondergebracht. 'Verdwenen' daarentegen 
zijn een andere variant van de problem-solving approach'"1 en een combinatie van de 
functioneel-institutionele methode en de problem-solving approach. De verhoudingen tussen 
de frequenties van de onderscheiden methoden in de onderzochte Nederlandse en Duitse 
studies vertonen grote gelijkenissen. In beide onderzoeksgroepen komen de functionele 
methoden het meest voor. Van de verschillende varianten van de functionele methoden is 
de probleemaanpak het meest frequent. Het grootste verschil ligt bij de conceptuele metho
de: deze methode komt in het Duitse rechtsvergelijkende onderzoek ongeveer twee maal zo 
vaak voor als in het Nederlandse. 

Verband tussen uitgangspunt, formulering probleemstelling en methode 
Uit het in bijlage 11 gegeven overzicht van de in de Duitse studies gekozen uitgangspunten 
en de gehanteerde methoden blijkt onder andere dat ook hier de verschillende functionele 
methoden de meest uiteenlopende bases hebben. Maakt men onderscheid tussen de problem-
solving approach en de functioneel-institutionele methode dan blijkt eveneens dat de pro
blem-solving approach altijd een juridisch of maatschappelijk probleem tot uitgangspunt 
heeft en de functioneel-institutionele methode een juridisch concept of een rechtsinstituut. 
De institutioneel-conceptuele methode kent geen problemen als uitgangspunt;189 mogelijke 
punten van aanvang zijn alleen rechtsinstituten en rechtsconcepten. De geanalyseerde Duitse 
studies bevestigen dat vanuit het perspectief van het uitgangspunt gezegd kan worden dat 
een probleem altijd met een functionele methode verbonden wordt. Een rechtsinstituut, 
rechtsregel of rechtsconcept kan daarentegen zowel met de institutioneel-conceptuele metho
de worden gecombineerd als met een functionele methode, met uitzondering van de pro
blem-solving approach. 

Ook in deze gevallen is een verband tussen de aard van de formulering van de probleem
stelling en de methode moeilijk aan te wijzen. De enige regelmatigheid die het overzicht 
toont, is dat alle probleemstellingen die in maatschappelijke 'universele' termen zijn gefor
muleerd, verbonden zijn met een functionele methode en wel voornamelijk met de problem-

steld; de vergelijkbaarheidsvraag is dan echter niet meer aan de orde. Anders: Constantinesco 1974, p. 78-
79. Zie ook: Van Laer 1997, p. 14-15. 

187 Zie hoofdstuk 4 §4.1.2. 
188 Een problem-solving approach waarbij het probleem uit een vraag naar de juridische status van een groep 

personen bestaat. 

189 Op het eerste gezicht leek in studie 4 een conceptuele methode een probleem als uitgangspunt te hebben. 
Dit bleek bij nader inzien niet het geval te zijn. Zie § 4.2.3.2. 
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solving approach. Andersom geldt echter niet dat alle functionele methoden een in 
maatschappelijke 'universele' termen geformuleerde probleemstelling aan zich verbinden. 
Net zo min als in de analyse van de Nederlandse studies, en op grond van dezelfde redenen, 
kan hieruit een duidelijke conclusie worden getrokken. Wel kan nog worden opgemerkt dat 
de twee auteurs die de probleemstelling in 'systeemgebonden' termen hebben geformuleerd, 
beide een conceptuele methode hebben gehanteerd. 

Verband tussen doel en methode 
Ter ondersteuning bij het zoeken naar het antwoord op de vraag of een verband aangewezen 
kan worden tussen het doel van het onderzoek en de methode ter bepaling van de te verge
lijken objecten, heb ik in bijlage 11 tevens een tabel opgenomen waarin per studie doel en 
methode naast elkaar geplaatst zijn. Ook hier levert het plaatsen van de verschillende doel
einden in grotere gehelen, niet het gewenste resultaat op: het blijkt nauwelijks mogelijk enig 
verband tussen de doelen en de gehanteerde methoden te ontdekken. De enige regelmatig
heid die uit de gegevens kan worden afgeleid, is dat wanneer het doel van het onderzoek 
gericht is op beoordeling er (op een enkele uitzondering na) gekozen is voor een functionele 
methode. Verder kan ik met enige reserve vaststellen dat indien het doel gericht is op 
verbetering, er eerder voor een conceptuele methode lijkt te worden gekozen dan wanneer 
het doel bestaat uit de vorming sec. 

Nut van de analyse 
Op grond van het bovenstaande denk ik te kunnen stellen dat het nut van de analyse van de 
praktijk van het Duitse rechtsvergelijkende onderzoek vooral schuilt in het feit dat zij de 
conclusies van de analyse van de Nederlandse preadviezen in grote lijnen bevestigt. Niet 
onbelangrijk zijn echter ook enkele interessante details die uit individuele studies naar voren 
zijn gekomen. Hoewel geen spectaculaire vondsten, bieden deze details ideeën die het 
mogelijk maken de methode van de voorbereidende fase van het rechtsvergelijkend onder
zoek scherper te omlijnen. 
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DEEL III 

SYNTHESE 

Dit derde en laatste deel van het onderzoek bestaat uit één hoofdstuk: de synthese van deel 
I en II. In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de analyse van de literatuur en de rechts
vergelijkende studies over en weer getoetst en tot één geheel samengebracht worden. 





8 Synthese 

1 Inleiding 

In deel I heb ik bestudeerd wat in de literatuur op het terrein van de theorie van de rechts
vergelijking gesteld is met betrekking tot de preliminaire fase van het rechtsvergelijkend 
onderzoek. Vervolgens heb ik in deel II onderzocht hoe comparatisten in hun onderzoek 
verantwoording afleggen met betrekking tot de kernvragen van de preliminaire fase en hoe 
deze vragen in het onderzoek hun weerslag hebben gevonden. In dit deel wil ik de bevindin
gen van de delen I en II, de analyse van theorie en praktijk, samenvoegen en daaruit lering 
trekken. 

Ten behoeve van de analyse en de helderheid van het betoog heb ik de problematiek van 
de preliminaire fase onderscheiden in een aantal vraagstukken: het doel van het onderzoek, 
het onderwerp, de selectie van de rechtsstelsels en de bepaling van de te vergelijken objec
ten in de verschillende stelsels. In wezen zijn deze vraagstukken sterk met elkaar verbonden. 
In zowel deel I als deel II (met uitzondering van de conclusie) zijn zij afzonderlijk behan
deld. Dit hoofdstuk heeft grotendeels eenzelfde opbouw. Achtereenvolgens besteed ik 
aandacht aan het doel (§ 2.1), het onderwerp (§ 2.2), de selectie van de stelsels (§ 2.3) en 
de methode ter bepaling van de te vergelijken objecten (§ 2.4). Aan het slot (§ 3) wil ik 
echter nadrukkelijk ingaan op de samenhang tussen de onderscheiden delen van de prelimi
naire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek. 

2 De kernvragen van de preliminaire fase van het rechtsvergelijkend 
onderzoek 

2.1 Doeleinden 

Strikt genomen behoort de keuze van een onderzoeker om een vergelijkend karakter aan zijn 
of haar juridisch onderzoek te geven niet tot de preliminaire fase van het rechtsvergelijkend 
onderzoek. Het besluit om het onderzoek een vergelijkend karakter te geven en in het 
bijzonder de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen, bepalen of beïnvloeden echter 
in belangrijke mate de overige keuzevragen die de onderzoeker dient te beantwoorden 
alvorens aan het eigenlijke onderzoek te kunnen beginnen.1 De beoogde meerwaarde van 
de bestudering van de overeenkomsten en verschillen van een aantal rechtsstelsels, kortom 
het doel van de vergelijking in het concrete juridische onderzoek, heeft om die reden in deze 
studie van de preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek een plaats gekregen. 

Welke verschillende doeleinden van rechtsvergelijkend onderzoek kunnen onderscheiden 
worden? De doeleinden die in de literatuur genoemd worden zijn groot in aantal en hetero
geen van aard. Het heterogene karakter van de in de literatuur genoemde doeleinden kan in 
de eerste plaats verklaard worden doordat veel auteurs geen of geen duidelijk onderscheid 

In § 3 zullen deze verbanden aan de orde komen. 
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maken tussen het directe doel van de vergelijking, haar nut of toepassingsmogelijkheid en 
de nuttige effecten die beide kunnen sorteren. Ten tweede stelt men regelmatig bij de 
beschrijving van het doel in plaats van de beoogde toepassingen, de toepassingsge/neden 
voorop. Aan de uiteenlopende invulling van het concept 'doel' heeft in de derde plaats 
bijgedragen dat niet altijd goed in het oog wordt gehouden of men spreekt over 'rechtsver
gelijking' in de zin van het rechtsvergelijkend onderzoek of de tak van wetenschap. Ook de 
redenen waarom de doeleinden worden genoemd (het aanwijzen van een mogelijk doel van 
concreet rechtsvergelijkend onderzoek of de rechtvaardiging van het bestaan van de rechts
vergelijking als discipline) worden niet altijd goed uit elkaar gehouden. 

In strikte zin is het enige doel dat met het rechtsvergelijkend onderzoek nagestreefd 
wordt de verwerving van kennis. Alle overige in de literatuur genoemde 'doeleinden' zijn 
in feite beoogde toepassingen van de door vergelijking verkregen kennis, het nut van de 
verwerving van die kennis, of de nuttige effecten die beide kunnen sorteren.2 

De verwerving van kennis omtrent een juridisch onderwerp is het doel van elk rechtswe
tenschappelijk en dus ook van elk rechtsvergelijkend onderzoek. Voor de verschillende 
keuzen die de onderzoeker in de preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek 
moet maken, is het echter van belang te weten of de onderzoeker iets, en zo ja, wat, met 
de te verwerven kennis wil doen. Wanneer ik spreek over de doeleinden van het rechtsver
gelijkend onderzoek versta ik daaronder zowel het 'directe' doel, de verwerving van kennis. 
als de eventueel beoogde toepassingen van de verworven kennis. Het zou wellicht zuiverder 
zijn onder 'doel van het rechtsvergelijkend onderzoek' alleen kennisverwerving te verstaan 
en aan hetgeen de onderzoeker met de verworven kennis wil doen de termen 'beoogde 
toepassing' te verbinden. De term doel in de betekenis van beoogde toepassing heeft zich 
echter zowel in de literatuur als in het praktisch rechtsvergelijkend onderzoek een zodanig 
stevige plaats verworven, dat ik meen dat het gekunsteld zou overkomen indien ik alleen 
de term 'beoogde toepassing' zou willen hanteren. 

Het is gebleken dat het doel waarvoor de kennis van overeenkomsten en verschillen verwor
ven wordt, de eventueel beoogde toepassing, van invloed is op — afhankelijk van het concre
te geval een of meer van de te maken keuzen in de preliminaire fase van het rechtsverge
lijkend onderzoek. Bij het maken van een onderscheid tussen de verschillende mogelijke 
doeleinden van rechtsvergelijking, heb ik als uitgangspunt genomen dat het onderscheid van 
belang moet zijn voor tenminste één keuze die de onderzoeker moet maken. 

Verder zou ik, geïnspireerd door Merryman en Florijn die beiden ieder op eigen wijze 
en binnen een bepaalde context — het doel van het onderzoek invullen met hetgeen de 
onderzoeker direct met zijn kennisverwerving beoogt te doen (een bepaalde activiteit), de 
onderscheiden doeleinden als activiteiten willen aanduiden. 

Deze gedachten, gekoppeld aan de doeleinden die in de geanalyseerde studies genoemd 
zijn, hebben geleid tot een onderscheiding van doeleinden in twee hoofdactiviteiten: vorming 
en reflectie. Binnen deze hoofdactiviteiten heb ik een neutrale en een op progressie gerichte 
variant onderscheiden. Samen met het eerder gemaakte onderscheid tussen kennisverwerving 

Doeleinden die vaak genoemd worden zijn bijvoorbeeld: de verbetering van het eigen recht, hulp aan de 
wetgever, de verruiming van de eigen horizon en de verbetering van relaties tussen volken. 
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en beoogde toepassing, kunnen de doeleinden van het rechtsvergelijkend onderzoek als volgt 
schematisch weergegeven worden: 

Welke kennis wil de onderzoe
ker vergaren? 

Welke activiteit wil de onderzoeker met die 
kennis ontplooien? 

overeenkomsten 
en 

verschillen 

reflectie 
reflectie (neutraal) 

overeenkomsten 
en 

verschillen 

reflectie 
reflectie (progressie-gericht) 

overeenkomsten 
en 

verschillen 

vorming 
vorming (neutraal) 

overeenkomsten 
en 

verschillen 

vorming 
vorming (progressie-gericht) 

Voorbeelden van doeleinden (in combinatie met een in abstracto aangeduid onderwerp) die 
als 'reflectie' getypeerd kunnen worden zijn: verwerving van inzicht in het recht en de 
interpretatie van rechtsregels. De op progressie gerichte varianten van deze doeleinden zijn 
bijvoorbeeld de verbetering van het inzicht in het recht en de nadere invulling van rechtsre
gels. Doeleinden die als 'vorming' getypeerd kunnen worden zijn bijvoorbeeld: formulering 
van algemene rechtstheorieën, unificatie of harmonisatie van een bepaald rechtsgebied en 
het creëren van een nieuwe regeling. De op progressie gerichte varianten van deze doelein
den zijn bijvoorbeeld de verbetering van algemene rechtstheorieën, de verbetering van een 
geünificeerde of geharmoniseerde regeling en de verbetering van een bestaande regeling. 

De gekozen voorbeelden laten zien dat bij het soort kennis dat men wil vergaren — de 
kennis van de overeenkomsten en verschillen — de nadruk kan liggen op zowel overeenkom
sten als verschillen, op alleen de overeenkomsten of op alleen de verschillen. Deze accent
verschillen hebben echter geen invloed op de te maken keuzen. 

2.2 Onderwerpen 

Naast de bepaling van het doel van onderzoek, vormt de vaststelling en omschrijving van 
het onderwerp eveneens een belangrijk onderdeel van het ontwerp van een onderzoek. 

Wanneer in de rechtsvergelijkende literatuur het onderwerp van het rechtsvergelijkend 
onderzoek behandeld wordt, komen meestal de abstracte objecten van vergelijking aan de 
orde. Soms besteedt men in dat geval (ook) aandacht aan de concrete invulling van het 
onderwerp. 

Met betrekking tot de concrete invulling van het onderwerp komen de laatste jaren aanwij
zingen in de richting van specifieke onderwerpen en rechtsgebieden niet meer voor. Dit is 
mijns inziens juist. Het spreken over onderwerpen die met name geschikt zouden zijn voor 
rechtsvergelijkend onderzoek is immers zinloos, zolang daarbij niet het doel van het onder
zoek betrokken wordt. Los van het doel van het onderzoek, is het ene onderwerp niet 
geschikter voor rechtsvergelijkend onderzoek dan het andere. Spreekt men echter een voor-
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keur voor een bepaald onderzoeksdoel uit, zoals de vorming of hervorming van het eigen 
recht, dan is er niets op tegen om in dezelfde context bepaalde onderwerpen die nog niet 
in het eigen recht geregeld zijn, dan wel een nieuwe regeling behoeven, als geschikt aan te 
wijzen. 

In de literatuur komt een enkele maal in verband met het onderwerp van het onderzoek 
het onderscheid tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtsvergelijking aan de orde. 
In het vooronderzoek speelt dit onderscheid geen rol. Uit de analyse van de rechtsvergelij
kende studies is niet gebleken dat de aard van het onderwerp invloed uitoefent op de overige 
onderdelen van het vooronderzoek. Bovendien is het niet altijd mogelijk de aard (in de zin 
van privaatrechtelijk of publiekrechtelijk) van een rechtsvergelijkend onderzoek vast te 
stellen. De grenzen tussen de verschillende rechtsgebieden lopen niet in alle stelsels langs 
dezelfde lijnen. Een bepaald onderwerp kan dus in het ene stelsel in het privaatrecht, en in 
het andere in het publiekrecht geregeld zijn. 

Meer dan aan de concrete invulling van het onderwerp, wordt in de literatuur aandacht 
besteed aan de mogelijke objecten van vergelijking. Door veel auteurs wordt hierbij gebruik 
gemaakt van het onderscheid micro-/macrovergelijking. Alvorens in te gaan op de vraag of 
dit onderscheid zinvol is, wil ik eerst aangeven waarom ik het probleem van de vergelijk
baarheid niet in verband met de onderwerpsvraag behandeld heb. 

Het vergelijkende karakter van het onderzoek geeft de vraag naar het onderwerp een extra 
dimensie. Het aangewezen onderwerp dient in meer dan één stelsel onderzocht te worden 
en dus voor meerdere stelsels te worden aangewezen en afgebakend. Sommige onderwerpen 
hebben een universeel karakter waarbij de bepaling in de verschillende stelsels geen pro
bleem oplevert. In andere gevallen is het aangewezen onderwerp specifiek met één bepaald 
rechtsstelsel verbonden. De vraag die dan onmiddellijk gesteld wordt, is welke gedaante het 
onderzoeksonderwerp heeft in de overige gekozen stelsels en vooral hoe deze gedaante 
opgespoord kan worden. 

De wijze waarop deze objecten opgespoord kunnen worden en de vergelijkbaarheidseis 
die daaraan ten grondslag ligt, kan zowel met de bepaling van het object als met de vraag 
naar de methode van onderzoek verbonden worden. In de literatuur ziet men beide. Ik heb 
deze vraag — hoe duidelijk ook nauw met het onderwerp verbonden — losgemaakt van de 
objectvraag en besproken als methodevraag. Het is mijns inziens nuttiger bij de vraag naar 
het opsporen van de objecten de nadruk te leggen op de wijze van opsporen (hoe) dan op 
de objecten (wat). 

Dit onderwerp zal in § 2.4 aan de orde komen. In deze paragraaf beperk ik mij tot de 
bespreking van de vraag of het onderscheid micro-/macrovergelijking zinvol is. 

Aan het begrip macrovergelijking worden twee verschillende betekenissen gegeven. Een 
bepaalde groep auteurs definieert de macrovergelijking als de vergelijking van stelsels in 
hun geheel. Een andere groep definieert haar als de vergelijking van de 'geest en stijl' van 
rechtsstelsels ofwel de grondstructuur van het recht. De microvergelijking wordt door alle 
auteurs tegenover de macrovergelijking geplaatst als vergelijking tussen onderdelen van 
rechtsstelsels. 
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Dit betekenisonderscheid maakt voor het grootste deel van de in deel II geanalyseerde 
studies niets uit. Met uitzondering van één studie kunnen zij alle als microvergelijkingen 
getypeerd worden. De uitzondering betreft de studie van Kötz opgenomen in de Geschriften 
van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking. In deze studie vergelijkt Kötz de 
stijl van uitspraken van de hoogste rechtscolleges van een aantal landen. Beschrijft men het 
onderscheid tussen micro- en macrovergelijking als de vergelijking van onderdelen van 
rechtsstelsels tegenover de vergelijking van stelsels in hun geheel, dan moet de vergelijkende 
studie van de stijl van uitspraken als microvergelijking beschouwd worden: de uitspraken 
van de hoogste rechtscolleges beslaan duidelijk niet de rechtsstelsels in hun geheel, maar 
vormen een onderdeel van deze stelsels. 

Hanteert men echter de andere definitie (de bestudering van de 'geest en stijl' van 
rechtsstelsels) dan kan de studie als macrovergelijking beschouwd worden. Uit de voorbeel
den die ter verduidelijking van deze definitie gegeven worden, blijkt dat de bestudering van 
de stijl van uitspraken goed binnen dit kader zou passen. Een dergelijk onderzoek draagt bij 
aan de verheldering van de macrostructuur van het recht. 

Uit dit voorbeeld blijkt dat aan beide definities een nadeel kleeft. Een oplossing biedt 
wellicht een kleine aanpassing van de laatstgenoemde definitie. Mijn voorstel is het onder
scheid tussen micro- en macrovergelijking te omschrijven als rechtsvergelijking gericht op 
de microstructuur van het recht tegenover rechtsvergelijking gericht op de macrostructuur 
van het recht. 

Voordeel van deze definitie ten opzichte van die welke macrovergelijking als de bestude
ring van de geest en stijl van het recht beschrijft, is dat de onderscheiding scherper is. Het 
is niet meer onduidelijk of de bestudering van een onderdeel van een rechtsstelsel nu als 
micro- of macrovergelijking beschouwd moet worden: het soort kennis dat gezocht wordt, 
bepaalt het etiket. Toegepast op het bovenstaande voorbeeld betekent dit dat wanneer men 
uitspraken van de hoogste rechtscolleges van een aantal landen bestudeert om daaruit de 
positiefrechtelijke regels af te leiden, het onderzoek gericht is op de microstructuur van de 
rechtsstelsels. In dat geval kan men spreken van microvergelijking. Bestudeert men deze 
uitspraken — zoals in de studie van Kötz — om hun stijl te bepalen en daarmee de stijl van 
de rechtspraak, dan kan men spreken van macrovergelijking aangezien de studie in dat geval 
gericht is op de macrostructuur van het rechtsstelsel. 

Nog een voorbeeld: Constantinesco noemt een reeks elementen die bepalend zouden zijn 
voor het profiel van het recht. Als een van deze elementen noemt hij de grondrechten. De 
studie van grondrechten zou echter evengoed als microvergelijking opgevat kunnen worden. 
Het is de context van het zoeken naar de kennis omtrent de macrostructuur van het rechts
stelsel dat de vergelijking van grondrechten als macro vergelijking kan typeren. 

Ten opzichte van de eerstgenoemde definitie (vergelijking van onderdelen van stelsels 
tegenover vergelijking van stelsels in hun geheel) heeft de voorgestelde definitie als voordeel 
dat het rechtsstelsel in zijn geheel als mogelijk object van vergelijking van het toneel ver
dwijnt. Het is mijns inziens namelijk onmogelijk dat een rechtsstelsel in zijn geheel object 
van vergelijking is. Een stelsel is geen homogene entiteit die vastgepakt en aangewezen kan 
worden. Het is een weefsel van primaire en secundaire regels, van rechtsinstituten, van 
rechtspraak, van rechters en wetgevers, eventueel een grondwet, gewoonten, gebruiken, 
verdragen etc. Ik wil niet beweren dat het onmogelijk is een stelsel in zijn geheel in kaart 
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te brengen; mijns inziens is dat echter alleen mogelijk door de samenvoeging van een grote 
hoeveelheid micro- of macrovergelijkend onderzoek. 

Voor de vergelijking van rechtsgebieden in hun geheel geldt hetzelfde. De analyse in deel 
II biedt een aantal voorbeelden van vergelijkende studies waarvan het onderwerp bestond 
uit een rechtsgebied. Hieruit is gebleken dat de vergelijking van het rechtsgebied in zijn 
totaliteit niet mogelijk is: de gebieden werden onderscheiden in verschillende onderwerpen 
en deelproblemen. Die onderdelen vormden de objecten van vergelijking. 

Op grond van het bovenstaande kan ik stellen dat het onderscheid micro-/macrovergelijking 
wel degelijk zinvol is. Niet ter categorisering van de objecten van vergelijking, maar van 
het soort kennis dat men wil verwerven. Er bestaat immers een essentieel verschil tussen 
kennis gericht op de structuur en op de individuele onderdelen van een systeem. 

Maar kunnen objecten van vergelijking dan niet op een andere manier aangewezen worden 
en in categorieën worden ondergebracht? De aanwijzing van de objecten van vergelijking 
houdt in zekere mate verband met de keuze van het onderwerp, het uitgangspunt van het 
onderzoek en de methode om de equivalente objecten in de geselecteerde stelsels op te 
sporen. De belangrijkste factor is echter hoe strikt de onderzoeker is in zijn bepaling wat 
als 'recht' binnen het rechtsvergelijkend onderzoek beschouwd dient te worden. Want geven 
het uitgangspunt en de methode aan hoe naar de objecten gezocht kan worden, in het alge
meen bepaalt de onderzoeker zelf waar hij deze objecten zoekt. Aangezien aan het uitgangs
punt en de methode nog uitgebreid aandacht zal worden besteed, zal ik mij hier beperken 
tot een korte toelichting. 

Ik neem als voorbeeld een onderzoek waarin naar de te vergelijken objecten wordt 
gezocht middels de problem-solving approach. Dezelfde problematiek zal echter in meer of 
mindere mate bij de overige zoekstrategieën spelen. In het voorbeeld is het uitgangspunt van 
het onderzoek een bepaald maatschappelijk probleem. Om de te vergelijken objecten te 
bepalen zal de onderzoeker vervolgens onderzoeken hoe in de verschillende gekozen rechts
stelsels dit probleem is opgelost. Hij kan dan als mogelijke objecten van vergelijking rechts-
insituten en rechtsregels vinden. Het is echter ook mogelijk dat een bepaald probleem niet 
door het rechtssysteem is opgelost, maar door een ander maatschappelijk mechanisme. Moet 
het stelsel dat deze oplossing biedt buiten het onderzoek gehouden worden? Er zijn auteurs 
die menen van niet. Volgens hen is de grens tussen rechtsvergelijking en rechtssociologie 
heel vaag. In deze discussie wordt als tegenargument aangevoerd dat de rechtsvergelijker, 
in de meeste gevallen een jurist, niet over de kennis beschikt om sociale structuren weten
schappelijk te kunnen bestuderen. 

Ik meen dat indien in een bepaald stelsel het probleem enkel door een maatschappelijk, 
niet-juridisch mechanisme opgelost wordt, het geen zin heeft dit stelsel in het onderzoek te 
betrekken. Het gaat tenslotte om rechtsvergelijkend onderzoek en niet om vergelijkend 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek. De meeste auteurs onderschrijven deze opvatting. Iets 
anders ligt het naar mijn mening, wanneer het probleem gedeeltelijk door rechtsfiguren en 
gedeeltelijk maatschappelijk wordt opgelost of wanneer het mechanisme door het recht op 
een of andere manier erkend wordt. 

Objecten van rechtsvergelijking zijn dus mijns inziens rechtsfiguren in brede zin, in 
bijzondere gevallen aangevuld door maatschappelijke mechanismen. 
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Wat men als een schakel zou kunnen beschouwen tussen het onderzoeksonderwerp enerzijds 
en de methode ter bepaling van de te vergelijken objecten anderzijds, is het uitgangspunt 
van het onderzoek. Het uitgangspunt is met beide onderzoeksvragen nauw verbonden. Het 
valt namelijk ofwel samen met het gekozen onderwerp, of het is er direct uit afgeleid. 
Tegelijkertijd vormt het het punt van waaruit de comparatist de selectie start van de verge
lijkbare objecten in de verschillende gekozen stelsels. Op die manier is het nauw met de 
zoekstrategie verbonden. 

Het idee van het uitgangspunt van het onderzoek bestaat uit het 'aanpak'-idee van Kokki-
ni dat ik enigszins heb aangepast. Kokkini stelt dat er verschillende wijzen van aanpak van 
het onderzoek zijn en noemt als de twee voornaamste: 'de rechtsinstituut-, rechtsregel-, 
rechtsbeginsel-aanpak' en 'de probleem-aanpak'. Ik ben tot een aanpassing gekomen in het 
tweede deel van dit onderzoek omdat bij de concrete invulling van Kokkini's 'aanpak'-idee 
enkele bezwaren naar voren kwamen. Deze bezwaren waren - kort samengevat - in de 
eerste plaats dat de grens tussen de genoemde wijzen van aanpak bij concrete invulling vrij 
vaag was en ten tweede dat het in het geval van de probleem-aanpak niet geheel duidelijk 
is wat onder een concreet probleem dient te worden verstaan. 

De aanpassing van het aanpak-idee bestaat uit een vereenvoudiging: de ontkoppeling van 
het uitgangspunt en de wijze waarop in de verschillende rechtsstelsels naar de te vergelijken 
objecten gezocht wordt. Het uitgangspunt is de wijze waarop de onderzoeker zijn of haar 
onderwerp heeft weergegeven. Het geeft het perspectief weer van waaruit hij of zij het 
onderzoek wil starten. 

Uit de analyse van de rechtsvergelijkende studies zijn de volgende uitgangspunten naar 
voren gekomen: het juridisch probleem, het maatschappelijk probleem, het rechtsinstituut, 
de rechtsregel, het rechtsgebied, het juridisch concept, het autonoom juridisch concept, het 
juridisch fenomeen, het maatschappelijk fenomeen en de casuspositie. In deze lijst ontbreekt 
een uitgangspunt dat wel in de literatuur genoemd wordt: het rechtsbeginsel. Omgekeerd 
treft men het maatschappelijk fenomeen en het rechtsgebied in de literatuur niet als uit
gangspunt aan. 

Strikt genomen is het onmogelijk een onderscheid te maken tussen het juridisch en het 
maatschappelijk probleem als uitgangspunt. Heeft al het recht niet uiteindelijk tot doel het 
maatschappelijk leven te ordenen? Toch denk ik dat er een verschil gemaakt kan worden 
in de mate van betrokkenheid van een regel ten opzichte van een maatschappelijk probleem. 
Er zijn regels die direct gericht zijn op de oplossing van een maatschappelijk probleem. Er 
zijn echter ook regels die in eerste instantie gericht zijn op de ordening van het rechtssys
teem en daarmee indirect op de ordening van de maatschappij. Voorbeelden van maatschap
pelijke problemen afkomstig uit de onderzochte studies: de gevolgen die de inflatie heeft 
voor alimentatiebetalingen tussen ex-echtgenoten en schade door milieu-verontreiniging. Als 
juridische problemen heb ik bijvoorbeeld de mate van bescherming van de verkrijger te 
goeder trouw en de mate van gebondenheid van de administratie op grond van voorafgaand 
handelen aangewezen. Het onderscheid kan van belang zijn bij de keuze van de stelsels. Ik 
kom hierop terug in § 3. 

Wat is het voordeel van dit aangepaste aanpak-idee? Dient het aanwijzen van uitgangs
punten in de praktijk enig nut? In de onderzochte studies waren slechts weinig auteurs die 
expliciet aandacht besteedden aan het uitgangspunt van hun onderzoek. Toch meen ik dat 
voor de comparatist zelf en voor degenen die kennis zullen nemen van zijn of haar onder-
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zoek de explicitering van het uitgangspunt van belang is als schakel tussen de keuze van het 
onderwerp en de wijze waarop gezocht zal worden naar de te vergelijken objecten. 

In het analysemodel en in deel II heb ik de probleemstelling behandeld binnen de vragenca-
tegorie 'onderwerp'. In deel II heb ik gesteld dat de probleemstelling veel kan zeggen over 
de gehanteerde methode. De probleemstelling zou — wanneer zij als basis dient voor het 
vinden van vergelijkbare objecten — de gekozen methode op directe wijze weergeven. In dat 
geval geeft de probleemstelling namelijk in concreto het instrument van de methode weer. 

Bij nader inzien meen ik dat het belang van de probleemstelling hiermee te beperkt is 
weergegeven. In het kader van dit onderzoek kan de probleemstelling beter beschouwd 
worden als concrete uitdrukking van het doel en het onderwerp van het onderzoek, en het 
instrument waarmee de comparatist kan zoeken naar de te vergelijken objecten. Ook biedt 
het een basis voor de eventuele evaluatie. 

De verschillende typen probleemstellingen die Florijn aanwijst in het kader van het 
wetgevingsproces kunnen naar ik meen nuttige diensten bewijzen. Hij onderscheidt globale, 
gerichte en toetsende vraagstellingen. Bij de bespreking van de relatie tussen doel en pro
bleemstelling kom ik hierop terug. 

2.3 Selectie rechtsstelsels 

In mijn conclusie van hoofdstuk 3 constateer ik dat de literatuur geen concreet stappenplan 
biedt voor de selectie van rechtsstelsels. Wel worden richtlijnen en aanwijzingen gegeven 
die een keuze ondersteunen. Aanwijzingen omtrent de opbouw van een verantwoorde moti
vering ontbreken echter geheel. 

Ik eindig dat hoofdstuk met de volgende vragen: komen inderdaad alle thans geldende 
stelsels bij elk onderzoek voor vergelijking in aanmerking? Met als consequentie dat de 
comparatist voor elk stelsel dat hij niet in het onderzoek betrekt, verantwoording dient af 
te leggen? Of beperkt het doel reeds van te voren de keuzemogelijkheid? En hoe zwaar 
weegt in dit kader het onderwerp? 

In deze synthese wil ik eerst een antwoord op deze vragen geven. Vervolgens zal ik op 
basis van de aanwijzingen en richtlijnen uit de literatuur en de in de rechtsvergelijkende 
studies gebruikte argumenten weliswaar geen concreet, maar toch een abstract stappenplan 
beschrijven, dat ik aan de hand van voorbeelden zal toelichten. 

Het in abstracto spreken over de vergelijkbaarheid van stelsels — zoals sinds het Parijse 
congres in 1900 door een aantal auteurs is gedaan — is logisch onmogelijk. De vraag of het 
zinvol is bepaalde stelsels te vergelijken krijgt pas betekenis in het kader van een concreet 
onderzoek. Zowel degenen die tot in de jaren vijftig van deze eeuw hebben gesteld dat 
bepaalde categorieën stelsels niet met elkaar vergeleken kunnen worden, als degenen die in 
reactie op deze uitspraken tegenwerpen dat deze categorieën wèl vergelijkbaar zijn, zeggen 
in feite niets. Buiten de context van het concrete onderzoek waarvan het doel en het onder
werp en de te volgen methoden in grote lijnen bekend zijn, hebben dergelijke uitspraken 
geen betekenis. 

In het (recente) verleden is hierop al meer malen gewezen. De problematiek is echter een 
hardnekkig leven beschoren. Zowel in de literatuur als in de praktijk blijft men stellingen 
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tegenkomen als dat het niet zinvol is Anglo-Amerikaanse stelsels met Continentale te verge
lijken omdat de rechtssystemen zo sterk van elkaar verschillen. Het onderwerp 'de vergelijk
baarheid van rechtsstelsels' wordt weliswaar vaak in de context van de geschiedenis van de 
rechtsvergelijking aan de orde gebracht en meestal afgesloten met de verwerping van de 
stelling dat bepaalde categorieën stelsels niet vergelijkbaar zijn, toch wordt de vergelijkbaar
heid als probleem behandeld en — een enkele uitzondering daargelaten — niet nadrukkelijk 
genoeg als vraag van de hand gewezen. 

De theorie zou er mijns inziens haar voordeel mee doen door deze kwestie in haar geheel 
van de agenda te schrappen. Wanneer zij in een historische context besproken dient te 
worden, zou men er met nadruk op moeten wijzen dat het niet om het waarheidsgehalte van 
de antwoorden gaat, maar dat de problematiek zelf zonder betekenis is. 

In abstracto is het dus niet zinvol over de vergelijkbaarheid van stelsels te spreken. Maar 
wat kan men in het algemeen zeggen over de selectie van de stelsels in relatie tot een 
concreet onderzoek? Men kan hier grofweg twee benaderingen onderscheiden. 

Ten eerste kan men stellen dat voor elk onderzoek alle stelsels van de wereld in aanmer
king komen: de comparatist heeft een onbeperkte vrijheid bij het kiezen van de stelsels en 
wordt alleen tot een keuze gedwongen omdat het fysiek onmogelijk is alle stelsels in een 
onderzoek mee te nemen. In de tweede plaats kan men stellen dat het doel en het onderwerp 
van het onderzoek in principe de verzameling te selecteren stelsels bepaalt. 

Logisch gezien heeft de tweede benadering de voorkeur. Stellingen die los staan van het 
concrete onderzoek zijn immers - zoals ik hierboven geconcludeerd heb — minder oppor
tuun. Belangrijk is daarbij echter dat men zich realiseert dat de regel 'doel en onderwerp 
bepalen de keuze', niet noodzakelijkerwijs betekent: beperken de keuze. Doel en onderwerp 
van een concreet onderzoek kunnen heel goed bepalen dat alle rechtsstelsels van de wereld 
in aanmerking komen. 

In het licht van het bovenstaande moet men concluderen dat het niet zinvol is aan de 
comparatist mede te delen dat hij in beginsel een onbeperkte vrijheid heeft bij het kiezen 
van de stelsels. Er wordt hem dan eigenlijk gezegd dat er geen a priori belemmering is bij 
de keuze van de stelsels. Maar dat 'in beginsel' betekent 'los van het onderzoek'. En waar
heden los van het concrete onderzoek hebben - zoals gezegd - methodologisch weinig 
waarde. De uitspraak heeft echter didactisch wel enig nut. De vergelijker wordt er op die 
manier nadrukkelijk op gewezen dat er meer rechtsstelsels op deze wereld bestaan dan die 
van Duitsland, Frankrijk en Engeland. Beter is het — naar ik meen — dit bewustzijn te 
verscherpen door simpelweg te stellen dat de wereld ongeveer honderdnegentig staten kent 
en het aantal rechtsstelsels — rekening houdend met staten waarin meer dan één rechtsstelsel 
vigeert — ruim daarboven gezocht moet worden. Het is theoretisch minder juist dit gegeven 
in een methodologische regel neer te leggen luidende dat de vergelijker in beginsel een 
onbeperkte vrijheid heeft in zijn keuze van de stelsels. 

Op welke wijze bepalen doel en onderwerp van het concrete onderzoek de keuze? Doel en 
onderwerp zijn zeer nauw met elkaar verbonden en worden vaak in samenhang gepresen
teerd. Het doel dat met vergelijking nagestreefd wordt, de verwerving van nieuwe kennis 
verbonden met een praktische of op reflectie gerichte toepassing, concretiseert zich door de 
invulling van het onderwerp. In de genoemde gevallen bijvoorbeeld: de ontwikkeling van 
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regelgeving omtrent orgaandonatie of de reflectie over het wetsvoorstel risicoaansprakelijk
heid van automobilisten. Een veel gebruikt argument voor de keuze van een stelsel, namelijk 
dat de stand van de ontwikkeling van het onderzoeksonderwerp in dat stelsel verder is 
voortgeschreden dan in het eigen recht of de andere in het onderzoek betrokken stelsels, is 
expliciet verbonden met het onderwerp. Impliciet verwijst het echter tevens naar het doel: 
verbetering van de regeling van het onderzoeksonderwerp dat het uitgangspunt van het 
onderzoek vormt. 

Uit didactisch oogpunt is het echter beter eerst aan te geven hoe het doel de selectie van 
de stelsels bepaalt en vervolgens op welke wijze het onderwerp dat doet. Neemt men de 
verschillende typen doeleinden in ogenschouw dan kan men in de volgorde van de mate 
waarin zij een stempel op de selectie drukken, onderscheiden: 

doel richtlijn 

1. reflectie (neutraal & progres
sie-gericht) 

geen beperkingen 

2. vorming (neutraal) kies stelsels die onderdeel van de vorming zijn 

3. vorming (progressie-gericht) kies stelsels die onderdeel van de vorming zijn 
& stelsels waarvan iets te leren valt 

Het onderzoeksdoel 'reflectie' — zowel in de neutrale als de op progressie gerichte variant 
- stelt geen beperkingen aan de keuze van de stelsels. In die gevallen is het het onderwerp 
van reflectie dat de keuze dient te bepalen. In dergelijke onderzoeken dient het in het 
onderzoek betrekken van de stelsels er immers toe de regeling of het probleem vanuit andere 
perspectieven te zien. Welk perspectief dat precies is, doet er niet zoveel toe. 

Is de vergelijking er echter op gericht de verworven kennis te gebruiken om een regeling 
te creëren, dan dienen — afhankelijk van de aard van de te creëren regeling — één of meer 
stelsels onderdeel van de vorming te zijn. Wil men een regeling maken om een lacune in 
het eigen recht te vullen dan dient tenminste het eigen recht geselecteerd te zijn. Wil men 
het recht van een bepaalde groep stelsels unificeren, dan dient deze hele groep geselecteerd 
te worden. 

Is de vorming bovendien gericht op progressie — er moet een betere regeling gecreëerd 
worden — dan wordt hier een eis aan toegevoegd. In dat geval dienen zowel de stelsels die 
onderdeel zijn van de vorming als stelsels waarvan men iets kan leren opgenomen te wor
den. Een stelsel komt voor selectie in aanmerking als het aan één van beide criteria voldoet. 
Het mag ook beide criteria in zich verenigen. Wel moet de selectie in haar geheel aan beide 
richtlijnen voldoen. De eis dat men iets van de gekozen stelsels moet kunnen leren, betekent 
in de eerste plaats dat het onderwerp in het stelsel een bepaalde hogere ontwikkelingsgraad 
moet hebben. In de tweede plaats brengt deze eis met zich mee dat het onderwerp in het 
eventueel te kiezen stelsel niet ingebed in, en sterk verweven moet zijn met een cultureel-
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ideologische, sociaal-economische en politieke achtergrond die afwijkt van het stelsel waarin 
de vorming plaats moet vinden. 

Het onderwerp van het onderzoek bepaalt in nauw verband met het doel, en in even sterke 
mate, de keuze van de stelsels. Is het doel gericht op reflectie, dan zal het onderwerp van 
het onderzoek de nog onbeperkte kring van mogelijk in het onderzoek op te nemen stelsels 
verkleinen tot die stelsels die het gekozen onderwerp kennen. Is de reflectie gericht op 
progressie bijvoorbeeld het verbeteren van inzicht in een bepaalde materie - dan biedt de 
richtlijn om representanten van rechtsfamilies te kiezen of Drobnigs voorstel om de stelsels 
te kiezen die bepaalde Lösungstypen vertegenwoordigen zo nodig een goede aanvulling. Het 
zal in dat geval immers vruchtbaar zijn een groep stelsels te kiezen die het onderwerp op 
een zo gevarieerd mogelijke wijze geregeld hebben. 

Is het doel gericht op de vorming in de neutrale variant dan eist het onderwerp alleen dat 
het in de gekozen stelsels bekend is. Is het doel gericht op de vorming in de op progressie 
gerichte variant dan worden zoals hierboven aangegeven eisen gesteld aan de ontwikkelings
graad van het onderwerp in de te kiezen stelsels en aan de maatschappijstructuur waarin het 
is ingebed. 

Blijft nadat onderwerp en doel de kring van te kiezen stelsels beperkt hebben, het aantal 
stelsels dat in aanmerking komt te groot, dan kan eventueel een beroep gedaan worden op 
het hierboven genoemde idee om die stelsels te kiezen die bepaalde Lösungstypen vertegen
woordigen. De eveneens hierboven genoemde 'representatie van rechtsfamilies'- richtlijn 
komt alleen in aanmerking bij op reflectie gerichte doeleinden. Nadeel hiervan is namelijk 
dat de zogenaamde representanten of 'moederrechten' op specifieke terreinen door hun 
'dochters' overvleugeld kunnen zijn. De onderzoeken die een op progressie gericht doel 
hebben, mogen deze verder ontwikkelde 'dochterstelsels' niet missen. 

Tot slot kan men in alle gevallen een beroep doen op persoonsgebonden argumenten als 
talenkennis, werksituatie en daarmee samenhangend de beschikbaarheid van recent en 
betrouwbaar bronnenmateriaal. 

Dient men ook te motiveren waarom bepaalde stelsels niet in het onderzoek zijn opgeno
men? Mijns inziens moet deze vraag met het oog op het belang van toekomstige onderzoe
kers met ja beantwoord worden. In dit kader wordt ook het belang van het expliciteren van 
persoonlijke argumenten duidelijk. Over het algemeen kan gesteld worden dat objectieve 
argumenten die inhoudelijk verbonden zijn met het doel en/of het onderwerp van het onder
zoek zwaarder wegen en de voorkeur verdienen boven subjectieve persoonsgebonden argu
menten. Argumenten die berusten op de persoonlijke omstandigheden van de onderzoeker 
kunnen niet zelfstandig een selectie van stelsels onderbouwen. Zij zijn echter wel van nut 
indien zij een negatieve keuze — het niet opnemen van een stelsel - verantwoorden. Voor 
een latere onderzoeker is het van belang te weten of het niet opnemen van een stelsel 
berustte op een objectief of een subjectief argument. Was een bepaald stelsel niet opgeno
men vanwege het doel van het onderzoek, dan heeft hij evenmin reden het stelsel op te 
nemen. Lag de grond voor uitsluiting van een bepaald stelsel alleen aan het gebrek aan 
talenkennis van de onderzoeker, dan kan dit voor de latere onderzoeker die de taal wel 
beheerst een belangrijke reden zijn om het stelsel nu wel op te nemen. 
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In hoofdstuk 3 heb ik aangegeven dat Van Dijk bij de bespreking van de keuze van de 
rechtsstelsels een onderscheid maakt tussen rechtsvergelijking op nationaal en internationaal 
niveau. De hierboven geformuleerde richtlijnen zijn echter zowel voor vergelijkingen op 
nationaal als op internationaal niveau geldig. Ik zal dit toelichten. 

Wanneer wordt vergeleken vanuit een nationaal perspectief, onderzoekt de comparatist 
het probleem in de verschillende stelsels om de knelpunten in kaart te brengen en mogelijke 
oplossingen te formuleren voor de betrokken nationale stelsels of eventueel alleen voor het 
eigen rechtsstelsel. Het doel van een dergelijk onderzoek is 'vorming gericht op progressie'. 
Voor dat geval heb ik als richtlijnen geformuleerd dat de te selecteren stelsels onderdeel zijn 
van de vorming en dat er iets van die stelsels te leren valt. Stel dat de vorming is gericht 
op het eigen stelsel: dan moet tenminste dat stelsel onderdeel uitmaken van de selectie. 
Bestaat er een inter- en/of supranationale regeling die op het probleem betrekking heeft, dan 
wordt deze regeling op grond van dezelfde richtlijn als onderdeel van het eigen recht 
meegenomen in het onderzoek. Verder geldt, dat stelsels opgenomen worden waarvan het 
eigen stelsel met betrekking tot het onderwerp iets kan leren. 

Wanneer wordt vergeleken vanuit een inter- en/of supranationaal perspectief, dan wordt 
het probleem onderzocht ofwel om een bestaande inter- of supranationale regeling te verbe
teren ofwel om een niet bestaande te creëren. Het doel van de rechtsvergelijking is in die 
gevallen de verbetering van een inter- of supranationale regeling ofwel harmonisatie of 
unificatie. Het doel is ook in dit geval vorming (neutraal of gericht op progressie). Past men 
hier de richtlijn toe dat de stelsels die object zijn van de vorming onderdeel moeten uitma
ken van de selectie dan moet in het eerste geval tenminste de supra- en/of internationale 
regeling deel uitmaken van de selectie, in het tweede geval dienen de te unificeren/harmoni
seren stelsels daarvan deel uit te maken. Is de vorming gericht op progressie dan moeten 
tevens stelsels opgenomen waarvan het (de) stelsel(s) iets kan (kunnen) leren. In deze 
gevallen dient men zich te hoeden voor een keuze gemaakt vanuit het perspectief van het 
land van de onderzoeker. De stelsels dienen dan gekozen te worden vanuit het perspectief 
van de betreffende supra- of internationale organisatie. De keuze kan dan bijvoorbeeld vallen 
op een equivalente supra- of internationale organisatie of op een nationaal rechtsstelsel dat 
beslist geen deel hoeft uit te maken van de betreffende organisatie, maar waarvan iets 
geleerd kan worden in brede zin. 

In de literatuur wordt de rangschikking van de argumenten die de selectie van rechtsstelsels 
onderbouwen niet behandeld. In de praktijk kunnen vier soorten opbouw worden onderschei
den: parallel gelijksoortig, parallel ongelijksoortig, cumulatief beperkend en cumulatief 
versterkend. In beginsel maakt het niet uit welke van deze vier men kiest. Ik geef echter de 
voorkeur aan de cumulatief beperkende rangschikking van argumenten, niet alleen omdat 
dit een helder en fraai beeld geeft van een steeds kleiner wordende kring van rechtsstelsels 
die voor het onderzoek in aanmerking komen, maar vooral omdat deze ordening uitdrukking 
geeft aan het principe, dat alle op deze wereld voorkomende stelsels voor vergelijking in 
aanmerking komen. Een ander voordeel van de cumulatief beperkende opbouw is, dat als 
vanzelf gemotiveerd wordt waarom bepaalde stelsels niet in het onderzoek zijn opgenomen. 

Samenvattend: Er bestaat los van een concreet onderzoek geen enkele principiële reden om 
de vergelijking tussen bepaalde stelsels niet of juist wel mogelijk te achten. Voor de opbouw 
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van een juiste motivering van de keuze van de stelsels voor een bepaald onderzoek is het 
nuttig dat een comparatist zich realiseert dat er beduidend meer dan honderdnegentig rechts
stelsels op de wereld zijn die afhankelijk van het doel en het onderwerp van zijn onderzoek 
voor vergelijking in aanmerking komen. 

Het doel en het onderwerp van het onderzoek vormen principiële indicatoren voor de 
vraag of het zinvol is een bepaald stelsel wel of niet in het onderzoek op te nemen. Argu
menten die voortvloeien uit deze twee indicatoren hebben dan ook het meeste gewicht. Vaak 
blijven er na de toepassing van de met doel en onderwerp verbonden richtlijnen nog te veel 
stelsels over die in principe in het onderzoek zouden kunnen worden opgenomen. Men kan 
dan eventueel een beroep doen op de Lösungstypen-idee en — indien het onderzoek gericht 
is op reflectie — op de 'representatie van rechtsfamilies'-gedachte. Als sluitstuk kunnen 
persoonsgebonden redenen dienstig zijn. De gebruikte argumenten kunnen op verschillende 
manieren gerangschikt worden. Mijn voorkeur gaat uit naar de cumulatief beperkende 
opbouw. 

2.4 Methode ter bepaling van de te vergelijken objecten 

Hoe stelt de comparatist de te vergelijken objecten in de verschillende stelsels vast? Dit zou 
men als de kernvraag van het vooronderzoek kunnen beschouwen. In de literatuur wordt vrij 
veel aandacht aan de beantwoording van deze vraag besteed. De daarbij gehanteerde termi
nologie en definities zijn echter niet eenduidig. In de onderzochte rechtsvergelijkende studies 
wordt slechts door een minderheid van de auteurs expliciet aandacht aan de gehanteerde 
methode besteed. 

Sleutelwoord bij de vraag naar de vaststelling van de te vergelijken objecten is de vergelijk
baarheid. Bij het gebruik van deze term dient men twee valkuilen te vermijden. 

In de eerste plaats wordt 'vergelijkbaar' soms als synoniem gebruikt voor 'nagenoeg 
gelijk' en 'onvergelijkbaar' als synoniem voor 'verschillend'. Dit ziet men zowel in het 
gewone taalgebruik: 'Het loon van mevrouw x is vergelijkbaar met dat van meneer y', als 
in de rechtsvergelijking: 'Het Nederlandse en het Engelse recht zijn onvergelijkbaar'. Met 
deze uitspraken wordt niet bedoeld dat de aangegeven grootheden wel of niet tegenover 
elkaar geplaatst en de verschillen en overeenkomsten wel of niet bestudeerd zouden kunnen 
worden. Er wordt mee bedoeld dat meneer y en mevrouw x ongeveer hetzelfde verdienen 
en dat het Nederlandse rechtssysteem nogal van het Engelse afwijkt. 

Een tweede risico van de term vergelijkbaarheid wordt gevormd door de onmogelijkheid 
over vergelijkbaarheid in abstracto te spreken. Zoals gezegd in de vorige paragraaf krijgt 
de term 'vergelijkbaar' pas betekenis wanneer het verbonden wordt met een bepaald doel. 
Als voorbeeld doe ik een aanval op een bekend gezegde. De uitspraak dat men appels en 
peren niet met elkaar kan vergelijken is nietszeggend zolang men niet weet wat met de 
vergelijking wordt beoogd. Wil men de voedzaamheid van verschillende vruchten onderzoe
ken, kunnen appels en peren heel goed als vergelijkingsobjecten geselecteerd worden. Wil 
men de smaak van verschillende soorten appels vergelijken, dan past de peer daar inderdaad 
niet tussen. 

233 



HOOFDSTUK 8 

Algemeen aanvaard — binnen en buiten de rechtsvergelijking — is de gedachte dat twee 
objecten, wil men ze met elkaar kunnen vergelijken, tenminste één kenmerk gemeenschappe
lijk moeten hebben. Bij twee objecten die niets gemeenschappelijks hebben gaat de 'vergelij
king' niet verder dan de vaststelling van volkomen ongelijkheid. Verstaat men onder verge
lijking het naast elkaar leggen en beschouwen van twee of meer zaken om overeenkomst 
en verschil te bepalen, dan mist men in het geval van twee objecten die niets gemeenschap
pelijks hebben dus één belangrijk onderdeel: het bepalen van de overeenkomsten. Dit vormt 
de achtergrond van de gedachte dat twee objecten vergelijkbaar zijn indien zij tenminste één 
kenmerk gemeenschappelijk hebben. 

Is er sprake van twee volmaakt gelijke objecten dan geldt iets dergelijks. In dat geval 
kunnen alleen overeenkomsten vastgesteld worden en geen verschillen. Op grond hiervan 
kan men stellen dat de objecten niet alleen tenminste één kenmerk gemeenschappelijk 
moeten hebben, maar tevens ten aanzien van tenminste één kenmerk dienen te verschillen. 
Maar die laatste eis ziet men nooit geformuleerd. 

Het gemeenschappelijke element, de gemeenschappelijke noemer, wordt in de literatuur 
aangeduid met het begrip tertium comparationis. 

Welk kenmerk moeten de te vergelijken objecten in een rechtsvergelijkend onderzoek 
gemeenschappelijk hebben? Als voorwaarde voor een zinvolle vergelijking worden als 
mogelijk gemeenschappelijke kenmerken in de rechtsvergelijkende literatuur genoemd: de 
functie en/of de structuur van de objecten. Van een zinvolle vergelijking kan dus sprake zijn 
in drie gevallen: 

1) de objecten hebben zowel ongeveer een gelijke vorm als ongeveer een gelijke functie. 
Een voorbeeld hiervan is een vergelijking tussen de dwangsom in het Nederlandse en het 
Belgische recht. De structuur en zelfs de naam van het rechtsinstituut komen overeen en 
het heeft in beide stelsels dezelfde functie: de handhaving van vonnissen, veroordelend 
tot een andere prestatie dan het betalen van geld. 

2) de objecten hebben een ongeveer gelijke vorm en een verschillende functie. Een geda
teerd voorbeeld: de vergelijking tussen het grondrecht 'vrijheid van meningsuiting' in het 
Nederlandse recht en het recht van de voormalige Sovjet Unie. Sinds de jaren dertig 
heeft de Sovjet Unie typische Westerse rechtsinstituten als de grondrechten in haar 
rechtsstelsels opgenomen. In de loop der tijd zijn echter de functies van deze instituten 
veranderd. Zo werden de grondrechten niet als vrijheidsrechten geïnterpreteerd, maar als 
instrumenten om een communistische samenleving te vestigen. 

3) de objecten hebben eenzelfde functie maar een verschillende vorm. Men kan hierbij 
denken aan een vergelijking tussen de dwangsom in het Nederlandse recht en de combi
natie van injunction en contempt of court in het Engelse rechtssysteem. 

In de literatuur wordt de onder 2 genoemde vergelijking tussen objecten met eenzelfde 
vorm, maar een verschillende functie, slechts door een enkele auteur genoemd. Door sommi
ge auteurs (en dit zijn beslist niet de geringsten) wordt de mogelijkheid van vorm als tertium 
comparationis zelfs ontkend als zij stellen dat de elementen van een rechtssysteem alleen 
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vergelijkbaar zijn indien zij eenzelfde functie vervullen. Dit is mijns inziens een te stellige 
benadering. Een van de hierboven beschreven valkuilen van de vergelijkbaarheid wordt over 
het hoofd gezien: wat een zinyolle vergelijking is, bepaalt het doel van het onderzoek. 

De onder 1 en 3 genoemde tertia comparationis — de combinatie van functie en vorm 
of alleen functie - worden algemeen erkend. 

Hoe vindt men nu de objecten in de gekozen stelsels die een equivalente vorm of functie 
hebben? 

Een beschrijving van een methode waarmee men objecten met een equivalente vorm 
identificeert beperkt zich in de literatuur tot de aanduiding van het uitgangspunt — een 
rechtsinstituut, rechtsregel of rechtsbeginsel — en men zoekt in de geselecteerde stelsels naar 
die rechtsinstituten, rechtsregels of rechtsbeginselen die eenzelfde vorm hebben. Waarschijn
lijk bedoelt men daarmee een min of meer gelijke naam of in het geval van de rechtsregel 
- een min of meer gelijke formulering. 

Over het opsporen van objecten met een min of meer gelijke functie vindt men in de 
literatuur uitgebreidere beschrijvingen. Men kan hier au fond twee benaderingswijzen onder
scheiden. Objecten die een een min of een min of meer gelijke functie hebben kunnen ofwel 
gevonden worden door te zoeken naar de juridische oplossingen van een bepaald maatschap
pelijk probleem dat in de verschillende rechtsorden ongeveer hetzelfde is, ofwel door te 
zoeken naar de juridische 'elementen' die dezelfde functie vervullen als een bepaald rechts
instituut in een bepaald rechtssysteem. 

De terminologie waarmee deze methoden worden aangeduid en de wijze waarop de metho
den gedefinieerd worden loopt uiteen. Dit komt omdat de methoden in het ene geval naar 
het uitgangspunt en in het andere geval naar het tertium comparationis vernoemd worden. 
Het komt in één geval voor dat de methode naar zowel uitgangspunt als tertium comparatio
nis vernoemd wordt. 
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uitgangspunt tertium comparationis methode 

rechtsinstituut vorm, structuur institutionele methode, conceptuele 
methode, dogmatische methode3 

rechtsinstituut functie functionele methode, functioneel-
institutionele methode 

probleem functie functionele methode, problem-solving 
approach, probleem-aanpak 

casuspositie functie functionele methode, factual approach 

Dit overzicht laat zien dat onder 'functionele methode' drie manieren van opsporen van 
vergelijkbare objecten worden verstaan. Het verschil tussen de problem-solving approach 
en de factual approach enerzijds en de functioneel-institutionele methode anderzijds is 
gebaseerd op een verschil in perspectief. De eerstgenoemde methoden gaan uit van een 
bepaald probleem of casuspositie en zoeken naar de oplossingen in de verschillende stelsels, 
de laatstgenoemde gaat uit van een rechtsinstituut of een ander onderdeel van het rechtsstel
sel en zoekt naar de objecten die in de verschillende rechtsstelsels eenzelfde functie vervul
len. Het verschil komt alleen naar voren in het uitgangspunt: de functie van het rechtsinsti
tuut of rechtsconcept zal immers het oplossen van een bepaald maatschappelijk of juridisch 
probleem zijn. In alle drie de gevallen wordt dus in de gekozen stelsels gezocht naar objec
ten die een bepaald probleem oplossen. 

De termen functionele en dogmatische methode worden, behalve in het kader van de metho
de van het opsporen van de te vergelijken objecten, ook in een andere context gebruikt: als 
de twee tegenovergestelde wijzen waarop men te werk gaat in het eigenlijke onderzoek. Met 
name duidt men met deze methoden aan welke (rechts)bronnen zullen worden geraadpleegd 
in de eerste fase van het eigenlijke onderzoek. Het gebruik van de dogmatische methode 
houdt in dat de comparatist zijn onderzoek beperkt tot de primaire bronnen van het recht. 
De functionele methode van rechtsvergelijken bestudeert daarentegen tevens het recht zoals 
het in de praktijk leeft. In dat geval raadpleegt de comparatist naast de primaire bronnen van 
het recht, tevens secundaire bronnen en rechtssociologische onderzoeken. 

In de literatuur van de rechtsvergelijking worden beide betekenissen van functionele en 
dogmatische methode door elkaar gebruikt. Soms worden beide betekenissen onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Dit heeft als, mijns inziens ongewenste, consequentie dat een rechts
vergelijkend onderzoek met als uitgangspunt een bepaald rechtsinstituut waarbij de vergelijk
bare objecten gekozen zijn op grond van hun equivalente vorm, als dogmatisch bestempeld 
wordt. Terwijl het heel goed mogelijk is dat voor de bestudering en beschrijving van de 
aangewezen objecten zowel primaire als secundaire bronnen geraadpleegd zijn. Andersom 

3 Andere in de literatuur gevonden aanduidingen van deze methode: institutionelle Vergleichung, dogmatische 
Betrachtung, dogmatische Rechtsvergleichung, begrifflich-dogmatische Rechtsvergleichung. 
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kan een comparatist in een onderzoek dat als uitgangspunt een maatschappelijk probleem 
heeft, zich beperken tot de gevonden oplossingen die de primaire bronnen bieden. 

Ik wil niet te diep ingaan op de functionele en dogmatische methode in het eigenlijke 
onderzoek, omdat ik mij in mijn onderzoek beperkt heb tot de preliminaire fase. Ik wil 
alleen wijzen op het onderscheid tussen de methode ter bepaling van te vergelijken objecten 
en de methode van beschrijven van het recht. Om dit verschil beter tot uitdrukking te 
brengen gebruik ik de alternatieve namen van de drie verschijningsvormen van de functione
le methode: de functioneel-institutionele methode, de problem-solving approach en de 
factual approach. Om dezelfde reden geef ik de voorkeur aan de term conceptuele methode 
boven dogmatische methode. Ook de term institutionele methode kan mijns inziens verwar
ring wekken omdat hij gerelateerd is aan het rechtsinstituut als uitgangspunt. En dit uit
gangspunt kan evengoed met de functionele methode verbonden kan zijn. Bovendien is het 
rechtsinstituut niet het enig mogelijke uitgangspunt van de conceptuele methode: dit kan 
bijvoorbeeld ook een rechtsregel of een rechtsbeginsel zijn. 

Uit de analyse in deel II blijkt dat alle hierboven genoemde methoden in de praktijk worden 
gehanteerd, al gebruiken de auteurs — althans in de onderzochte studies — geen van de drie 
hierboven genoemde termen. Bovendien is uit de analyse gebleken dat men varianten op de 
in de literatuur genoemde methoden kan ontwikkelen of daarvan eventueel iets kan afwijken. 
Deze 'alternatieve' methoden bleken een andere invulling aan het probleem te geven of 
bestonden uit een combinatie van uitgangspunten dan wel een combinatie van uit de litera
tuur bekende methoden. Zo heb ik aangetroffen een problem-solving approach waarbij het 
probleem uit een vraag naar de juridische status van een groep personen bestond en een 
wijze van benadering die bestond uit een combinatie van de functioneel-institutionele metho
de en de problem-solving approach. De combinatie van verschillende uitgangspunten kwam 
voor in de gevallen waarin een auteur een geheel rechtsgebied wilde bestuderen, maar 
gedwongen was een keuze te maken voor een paar onderdelen. Die uitgangspunten waren 
bijvoorbeeld een paar verschillende los van elkaar staande problemen of een paar verschil
lende onderwerpen binnen een rechtsgebied. 

Hoe moeten de genoemde methoden nu worden ingevuld en uitgevoerd? In de literatuur is 
de aandacht voor de operationalisering gebrekkig. De meeste auteurs geven alleen een 
algemene beschrijving van de zoekstrategie. Zij gaan niet nader in op vragen als hoe de 
onderzoeker dient vast te stellen en te omschrijven wat de inhoud van een bepaald maat
schappelijk of juridisch probleem is, hoe de functie van een bepaald rechtsinstituut kan 
worden bepaald en omschreven en wat in feite moet worden verstaan onder de structuur of 
vorm van een rechtsinstituut of rechtsregel. 

Voor de problematiek rond de vaststelling van het onderscheid tussen een maatschappe
lijk en een juridisch probleem verwijs ik naar § 2.2. Ik kwam daar tot de conclusie dat 
ondanks het feit dat dit een ongelukkig onderscheid is, het niettemin mogelijk is er een 
zinvolle invulling aan te geven. 

De functie van een regel of rechtsinstituut kan op verschillende manieren vastgesteld 
worden. Men kan bijvoorbeeld onderzoeken of in de Memorie van Toelichting een bepaalde 
taak aan de regel is toegekend. Men zou echter ook kunnen kijken naar het feitelijk effect 
dat de regel heeft. Een complicerende factor is wellicht dat een regel meer dan één functie 
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kan hebben, bijvoorbeeld een algemene en een specifieke. Welke functie moet dan als 
tertium comparationis aangewezen worden? Ook kan de regel of rechtsinstituut naast het 
beoogde effect tevens niet beoogde bij-effecten hebben. 

Volgens enkele auteurs is het voor het bepalen van de vergelijkbaarheid voldoende dat 
de objecten dezelfde taken hebben. Later in het onderzoek wordt deze taak getoetst aan het 
functioneren van bijvoorbeeld het rechtsinstituut in de praktijk. In enkele van de onderzochte 
studies wordt deze gedachte expliciet bevestigd. Interpretatie van de overige studies waarin 
gezocht is naar functioneel equivalente objecten leidt evenmin tot ontkenning van het idee 
dat het voor de bepaling van de vergelijkbaarheid voldoende is de taak van de objecten af 
te leiden uit het rechtssysteem waarin zij zijn ingebed. Of men zich beperkt tot de algemene 
en/of specifieke functie, hangt af van het onderwerp van het onderzoek. 

Wat is structuur of vorm van een regel of instituut? In de literatuur wordt nauwelijks aan
dacht aan deze vraag besteed. Uit de voorbeelden die gegeven worden, kan men afleiden 
dat de naam van de regel of het instituut dat als uitgangspunt gekozen is, een sleutelrol 
speelt. Men neemt de naam van de regel of het instituut uit het basisstelsel, vertaalt deze 
in de talen van de gekozen stelsels en onderzoekt of de stelsels de regel of het instituut 
kennen. Deze richtlijn geeft wel aan hoe gezocht moet worden naar de objecten met verge
lijkbare vorm/structuur, maar verklaart niet wat verstaan moet worden onder deze vorm of 
structuur. Op grond van de onderzochte studies meen ik dat 'structuur' het best negatief 
omschreven kan worden: het gaat hier om de status en inhoud van de regel of het rechtsin
stituut los van zijn functie. Zo kan de structuur van de dwangsom aangeduid worden als de 
veroordeling tot betaling van een geldsom die — indien een partij daarom vraagt — door een 
rechter kan worden opgelegd aan de wederpartij indien deze aan de hoofdveroordeling niet 
voldoet. De betaling moet in dat geval worden gedaan aan de partij die om de dwangsom 
heeft gevraagd. De structuur van het grondrecht 'vrijheid van meningsuiting' zou kunnen 
worden omschreven als een recht dat is opgenomen in een wet met een hogere status dan 
een 'normale' wet en aan de burger tegenover de overheid de vrijheid biedt zijn mening te 
uiten. 

Hoe omschrijft men een functie of probleem? In de literatuur wordt geadviseerd systeem-
neutrale termen te gebruiken. Vermeden moet worden dat de gebruikte terminologie te sterk 
aan die van het basisstelsel gerelateerd is. In de praktijk wordt hier niet altijd gehoor aan 
gegeven. Nu werd in de door mij onderzochte studies ook lang niet altijd met probleemstel
lingen gewerkt. Bovendien is mij uiteindelijk gebleken dat niet in alle gevallen een verbin
ding bestaat tussen een bepaalde zoekstrategie naar de te vergelijken objecten en een in 
hetzelfde onderzoek geformuleerde probleemstelling, zelfs wanneer deze laatste duidelijk 
gericht is op het rechtsvergelijkend onderzoek.4 Om deze redenen heb ik uit de verzamelde 
gegevens helaas geen harde conclusies kunnen trekken. Wel meen ik te kunnen zeggen dat 
het niet noodzakelijk is het probleem of de functie in neutrale, maatschappelijke termen te 
formuleren. Afhankelijk van de gekozen stelsels en het onderwerp is het mogelijk universeel 
juridische termen te gebruiken. In de onderzochte studies beperkte de kring van geselecteer-

4 Bijvoorbeeld studie no. 3. 
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de stelsels zich meestal tot een aantal westerse stelsels. Het bleek mogelijk termen te kiezen 
die in al deze stelsels een equivalente betekenis hadden. In een enkel geval werd de gehan
teerde term expliciet op een systeem-neutrale wijze geherdefinieerd. Wanneer het onderzoek 
een juridisch probleem als uitgangspunt heeft, lijkt dit een werkwijze die navolging verdient. 

Interessant is ook de wijze waarop in een paar studies de problem-solving approach is 
uitgewerkt. In die gevallen maken de auteurs gebruik van zogenaamde 'Idealtypen'. Dit 
houdt in dat de auteur voor het probleem model-oplossingen formuleert: bijvoorbeeld twee 
tegengestelde oplossingen aangevuld door mogelijke tussenliggende varianten. Bij Idealtypen 
moet dus niet gedacht worden aan de meest gewenste (ideale) oplossingen, maar aan de 
oplossingen die als antwoord op het probleem bedacht kunnen worden (ideeën). Vervolgens 
onderzoekt de comparatist in hoeverre de gevonden oplossingen met de bedachte oplossin
gen overeenkomen en in hoeverre zij daarvan afwijken. Dit is mijns inziens een heel ge
schikte manier om een goed inzicht in het probleem te krijgen en bovendien — van belang 
voor de opbouw van het onderzoeksverslag — een helder overzicht van de gevonden oplos
singen te geven. 

3 De verbanden tussen de kernvragen van de preliminaire fase van het 
rechtsvergelijkend onderzoek 

De invloed van het doel van het onderzoek op de overige vraagstukken kan nauwelijks 
worden overschat. Met name bij de selectie van de rechtsstelsels en de bepaling van de te 
vergelijken objecten speelt het doel een grote rol. In beide gevallen dient immers bepaald 
te worden of de vergelijking tussen juist die stelsels of tussen die objecten zinvol is. Of er 
sprake is van een zinvolle vergelijking, kan alleen getoetst worden aan het doel van het 
onderzoek. Los van een bepaald concreet onderzoek komen immers alle rechtsstelsels voor 
vergelijking in aanmerking en kunnen alle onderdelen van deze stelsels met elkaar vergele
ken worden. 

Ook doel en onderwerp zijn nauw met elkaar verbonden: in de omschrijving van het doel 
zal het onderwerp vrijwel altijd meegenomen worden. Dit kan eventueel tot uitdrukking 
komen in de probleemstelling. De op progressie gerichte doeleinden (zowel reflectie als 
vorming) vragen om een toetsende probleemstelling. De neutrale varianten van de doelein
den reflectie en vorming dient men te verbinden met — afhankelijk van het onderwerp — een 
gerichte of globale probleemstelling. 

Hiermee samenhangend (wil men een specifiek onderdeel van het onderwerp bestuderen 
of wil men een globale indruk van het onderwerp krijgen) heeft het doel duidelijk ook 
invloed op de wijze waarop het onderwerp zal worden afgebakend. 

Op indirecte wijze beïnvloedt het doel het uitgangspunt van het onderzoek. Het uitgangs
punt wordt zowel door onderwerp als methode bepaald en middels deze laatste door het doel 
van het onderzoek. Omgekeerd is het echter ook mogelijk dat de methode door het uitgangs
punt wordt geïndiceerd. 

Het onderwerp heeft geen invloed op het doel maar bepaalt - zoals hierboven aangegeven 
- samen met het doel de probleemstelling. Samen met de methode wijst het onderwerp het 
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uitgangspunt aan. Is het onderwerp een rechtsinstituut en dient de methode functioneel van 
aard te zijn dan heeft men drie opties: (1) men neemt het instituut als uitgangspunt en 
bepaalt daarvan de functie, (2) men formuleert de functie van het rechtsinstituut in de vorm 
van een probleem of (3) men geeft de functie van het rechtsinstituut weer in de vorm van 
een casuspositie. In dat geval zullen het doel en de gekozen stelsels eventueel - zoals we 
even verderop zullen zien — invloed kunnen uitoefenen op de keuze van het uitgangspunt. 

In § 2.2 heb ik gesteld dat het juridisch deelgebied waartoe het onderwerp behoort 
(publiekrecht, privaatrecht, arbeidsrecht, etc.) geen invloed uitoefent op de te maken keuzen 
in het vooronderzoek. De geanalyseerde studies geven namelijk geen aanleiding om dit aan 
te nemen. De auteurs die in het algemeen wel een verband constateren tussen de deelgebie
den en de keuze voor een bepaalde methode, hebben daarbij waarschijnlijk het eigenlijke 
onderzoek op het oog. 

De selectie van rechtsstelsels zal vooral de invloed van doel en onderwerp ondergaan. In 
de literatuur wordt soms gesuggereerd dat de gemaakte selectie van stelsels op haar beurt 
invloed uitoefent op de methode. Indien de maatschappelijke achtergronden van de gekozen 
stelsels sterk van elkaar verschillen zou het verstandig zijn een functionele methode te 
kiezen. Ik denk dat hier de betekenis van het doel van het onderzoek over het hoofd wordt 
gezien. Stel: iemand wil een onderzoek doen naar een bepaald rechtsinstituut. Het doel van 
de vergelijking is te reflecteren over de vraag welke functies dit rechtsinstituut zou kunnen 
vervullen. Gezien het doel en het onderwerp ligt het voor de hand dat stelsels gekozen 
zullen worden die het rechtsinstituut kennen. Men kan bijvoorbeeld denken aan stelsels die 
het instituut in het verleden overgenomen hebben. Het is dan immers mogelijk dat de functie 
van het instituut veranderd is. Dit wordt des te waarschijnlijker indien de gekozen stelsels 
een verschillende maatschappelijke achtergrond hebben. Het tertium comparationis dient in 
dat geval de 'vorm' te zijn. De functie hoeft nadrukkelijk niet een gemeenschappelijk 
kenmerk te vormen. De conceptuele methode is dan op zijn plaats. Het is dus niet de selec
tie van de stelsels die de methode bepaalt, maar nadrukkelijk het doel in combinatie met het 
onderwerp. 

Wel kan men stellen dat indien doel en onderwerp een problem-solving of factual ap
proach aanwijzen in combinatie met een selectie van stelsels met een maatschappelijk sterk 
van elkaar verschillende achtergrond, het de voorkeur heeft het uitgangspunt in maatschap
pelijke niet-juridische termen te formuleren ofwel een casus-positie als uitgangspunt te 
kiezen. 

Evenals de selectie van de rechtsstelsels ondergaat de methode ter bepaling van de te 
vergelijken objecten voornamelijk de invloed van doel en onderwerp. Een rechtsvergelijkend 
onderzoek gericht op de beoordeling van juridische constructies (doeleinden gericht op 
progressie) zal veelal het functioneren van deze constructies in de verschillende stelsels 
willen bestuderen. De keuze voor een methode waarbij de functie van juridische constructies 
centraal staat, ligt dan voor de hand. 

Ook echter bij een onderzoek dat gericht is op de neutrale variant van vorming zal de 
meest geschikte methode een functionele zijn. Wil men bijvoorbeeld het recht van een aantal 
stelsels op het terrein van een bepaald onderwerp unificeren, dan moeten de te vergelijken 
objecten hun functie gemeen hebben. Het onderwerp bepaalt dan het uitgangspunt en de 
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variant van de functionele methode. Is het onderwerp een maatschappelijk probleem dan zal 
de problem-solving approach het meest geschikt zijn; is het onderwerp een rechtsinstituut 
dan kiest men voor de functioneel-institutionele methode. 

Is het onderzoek gericht op reflectie (neutraal) dan spelen doel en onderwerp een even 
grote rol. Dit kan men zien in het hierboven genoemde voorbeeld van het onderzoek naar 
een bepaald rechtsinstituut waarbij het doel van de vergelijking bestaat uit de reflectie over 
welke functies het rechtsinstituut zou kunnen vervullen. In dat geval dient gekozen te 
worden voor een conceptuele methode. 
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In dit boek heb ik de preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek in theorie en 
praktijk onder de loep genomen. Daartoe heb ik gegevens gezocht en geanalyseerd zowel 
in de rechtsvergelijkende theorie als in een aantal verslagen van toegepast rechtsvergelijkend 
onderzoek. Ik heb mij daarbij steeds bepaald tot wat ik als de vier kernvragen van het 
vooronderzoek beschouw: het doel van het onderzoek, de omschrijving van het onderwerp, 
de selectie van de te vergelijken rechtsstelsels, en de wijze waarop de vergelijkbaarheid van 
de te vergelijken objecten kan worden bepaald. Daarbij bleek dat deze vragen in de theorie 
van de rechtsvergelijking (beschreven in deel I) door slechts weinig auteurs uitdrukkelijk 
met het vooronderzoek worden verbonden. Het vooronderzoek wordt als afzonderlijk onder
werp niet of nauwelijks besproken. Voorts werden de diverse vragen niet steeds op dezelfde 
manier omschreven, en bleek er weinig duidelijkheid te bestaan omtrent hun onderling 
verband. Door de methodologische theorie te contrasteren met de verslagen van daadwerke
lijk verricht rechtsvergelijkend onderzoek (zoals geanalyseerd in deel II) heb ik vervolgens 
in een 'synthese' (deel III) geprobeerd de preliminaire fase van het rechtsvergelijkend 
onderzoek scherper te omlijnen en te beschrijven. 

Deze aanpak is mijns inziens in zoverre vruchtbaar gebleken, dat daardoor orde kon 
worden geschapen in de tot dusver in theorie en praktijk verzamelde kennis met betrekking 
tot rechtsvergelijkend onderzoek in het algemeen. Door theoretische proposities te toetsen 
aan de wijze waarop het vooronderzoek in de praktijk blijkt te worden uitgevoerd, vond ik 
zowel de bevestiging van een aantal veronderstellingen als een aantal discrepanties tussen 
theorie en praktijk. Voorts leverde deze confrontatie enkele ideeën op waarmee comparatis-
ten wellicht hun voordeel kunnen doen. Uit dit onderzoek is vooral ook gebleken dat het 
nuttig is de kernvragen die essentieel zijn voor de voorbereiding van het rechtsvergelijkend 
onderzoek gezamenlijk en binnen één kader te behandelen. Op die manier wordt niet alleen 
hun individuele betekenis, maar vooral ook hun samenhang helderder. 

Het resultaat van deze studie is geen nieuwe benadering van het rechtsvergelijkend 
onderzoek; daar kan de theorie van de rechtsvergelijking op dit moment ook heel goed 
buiten. Wat dit boek wel wil bieden is een systematische analyse en beschrijving van een 
cruciaal stadium in ieder rechtsvergelijkend onderzoek: de preliminaire fase. 
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Summary 

The preliminary phase of comparative legal research is the phase preceding the actual 
research. At this stage, a number of fundamental questions must be answered. In the literatu
re on the methodology of comparative law, the preliminary phase as such is scarcely discus
sed, if at all. On the other hand, various specific methodological questions have been addres
sed by several authors. On the basis of an orientation study of a small number of well-
known treatises, I have identified four fundamental issues that must be resolved at the outset 
of comparative legal research: defining the objective of the research, choosing the research 
topic, selecting the relevant legal systems, and determining the objects to be compared. 
Other preparatory questions that are not, or not exclusively, related to the planning of the 
research are outside the scope of this study. 

In the literature on comparative law, the degree of attention given to questions of the 
preliminary phase differs per author and per question. Furthermore, the literature suffers 
from a lack of terminological clarity, generally paired with confusion regarding the contents 
of the concepts used. Also, the interrelations between the various parts of the preliminary 
phase are insufficiently dealt with. 

The main objective of this study is to clarify the contents of the preliminary stage of 
comparative legal research: to show the ambiguity of certain terms, to render a more accura
te description of the available options, and to show the connections between them. 

To achieve this goal, I have chosen to take a two-fold approach to my research. Part I 
of this study contains a description and a critical analysis of the literature in this field. Here, 
the subject-matter is approached from a theoretical angle. Part II, on the other hand, focuses 
on applied comparative law: in these chapters, the results of an analysis of reports of exis
ting comparative legal research are presented. In the third and final part of this study — the 
synthesis - the results of the analysis of theory and practice are linked together. 

In each of the three parts of this book, there are recurrent references to the four basic 
questions of the preliminary phase of comparative legal research. In Part I, each of the four 
questions is covered by a separate chapter. 

Chapter 1 offers an overview of the literature regarding the objectives of comparative law 
research, for which I have chosen a critical analytical approach. On the basis of an analysis 
of the usual descriptions and presentations of the objectives, I have found three different 
aspects that may have contributed to the confusion on the objectives of comparative law. 
The first aspect concerns the blurring of the distinction between the goal, the uses and the 
effects of comparative legal research. Although the majority of authors do make this distinc
tion, they fail to carry it through in their presentation, or they allow the distinction to beco
me blurred in some other way. 

The second aspect concerns the emphasis that, in the description of the objectives of 
comparative legal research, is often laid on the field of application of the results rather than 
on the application itself. 

The third aspect is connected to both the first and second aspects and concerns the 
various grounds that, in te twentieth century, have led to the discussion of the objectives of 
comparative law: the description of possible objectives of actual comparative legal research 
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on the one hand, and the self-justification of comparative law as an academic discipline on 
the other. In a separate paragraph, I have summarized the views presented by a minority of 
authors who have described the objectives of comparative law in a less stereotypical fashion. 

The conclusion of this chapter shows that no clear description of the various types of 
'objectives' can be given without a clear distinction of their various aspects. Secondly, it 
is submitted that the applications rather than the areas of application should be emphasized 
in the presentation of comparative legal research. Thirdly, scholars should be aware of their 
motives for mentioning certain objectives. 

Chapter 2 provides an overview of the literature on the 'topics' covered by comparative law 
research, a term which is used both in the sense of 'theme' and 'object'. The focus is 
mostly on the objects of comparison as indicated in the literature. After an extensive discus
sion of the twin concepts of microcomparison and macrocomparison, their respective objects 
are discussed in more detail: on the one hand, legal systems and their structures, and their 
various aspects on the other. It can be concluded that, at first sight, the authors are more or 
less in agreement on the topics that should be ranged under the headings 'macro and micro-
comparison', but in detail their views do not always seem to correspond. Apparently, the 
distinction between the possible objects of comparison — and the purpose of such a distincti
on — is considered a more important methodological issue than that of an exact classification 
or a consistent use of the categories described. 

The third chapter focuses on the way in which the literature deals with the way the selection 
of legal systems to be included in the research should be justified. First, I have sketched the 
perspective from which the authors tend to approach this problem. This paragraph is follo
wed by an overview of the various guidelines generally offered for a well-reasoned selection 
of legal systems. In the next paragraphs, the contents of these guidelines are discussed: the 
guideline pertaining to the division of legal systems into legal families, the guidelines 
pertaining to the objectives and/or the topic of the research, and the guidelines pertaining 
to the researcher personally. 

Unfortunately, the literature has no more to offer and, given the many factors influen
cing the selection, it probably cannot offer more — than a few guidelines that each individual 
comparatist should judge on their soundness and suitability. It is submitted that there is a 
direct link between the lack of a thorough and critical treatment of the selection of legal 
systems, and the scant attention for a fundamental premise of the selection process: either 
all legal systems are eligible for selection, or only a number of certain (pre-selected) legal 
systems are relevant. 

Chapter 4 starts with an overview of the positions that comparative law scholars have taken 
on the issue of determining the objects to be compared. First, attention is given to the 
various frameworks within which the methods for determining the objects to be compared 
are dealt with. The two frameworks that are most frequently used are the object and the 
method of comparison. Within these contexts, the requirement of comparability is often used 
as a sub-context. This requirement is discussed in more detail in a separate paragraph. By 
requiring 'comparability', the authors generally mean that a comparison must be useful, 
which, according to the majority, is the case if the objects to be compared have at least one 
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characteristic feature in common (tertium comparationis). Function, structure or effect 
qualify as features that legal rules or legal institutions may have in common. 

The next paragraph covers the methods developed in the literature to identify the objects 
that have a similar function or structure. There seems to be no separate method for tracing 
objects that have similar effects. The method for determining objects with a similar function 
(the 'functional method') is the most detailed one and receives the most attention. By 
contrast, comparative law literature hardly offers any guidelines for pinpointing 'structurally' 
comparable objects. Nor does the literature address the question in which situation either 
method should be preferred. Scholars in the field of legal sociology have rightly criticized 
the scant and inadequate attention given to these methodological questions in comparative 
law literature. However, there is no indication that comparatists are willling to heed the 
propositions by legal sociologists. 

The second part of this study is focused on applied comparative law, in that the results of 
my analysis of a number of comparative legal studies are described. Following chapter 5, 
which is an account of the analytical model I have used, the results are presented of an 
analysis of thirty nine reports submitted to the Netherlands Association for Comparative 
Law (Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking). This account is followed by an 
analysis of thirty four studies included in the series Arbeiten zur Rechtsvergleichung of the 
German Gesellschaft für Rechstvergleichung. These analyses have been made on the basis 
of a model comprising a series of questions directed at the objective of the research, the 
topic of the research, the selection of the legal systems and the method to determine the 
objects to be compared. In chapters 6 and 7, the general results of the analysis are reported 
for each of the four major questions: chapter 6 covers the results of the analysis of the 
Dutch studies, chapter 7 deals with the German studies. For each of the reports included in 
the analysis, detailed results can be found in appendices. 

The results of the analysis of both the Dutch and German studies offer a varied impressi
on of the practice of comparative law research. In general, most authors focus on the objec
tive of their research and on the selection of legal systems. Only a few of them explicitly 
deal with the method of determining the objects to be compared. A general conclusion that 
can be drawn from the analysis of these studies is that a number of accepted theoretical 
notions should be reconsidered, or, conversely, that actual comparative research should be 
more closely attuned to the theory of comparative law. 

In Chapter 8 (Synthesis), the results of the analysis of the literature and the comparative law 
studies are mutually tested and linked together. With regard to the objectives of comparative 
legal research, it is submitted that a distinction should be made between the immediate 
objective of the research, the acquisition of knowledge, and the desired application of the 
knowledge. Furthermore, it is suggested that the objectives of applied comparative law be 
divided into two main activities (forming and reflection), each with a neutral and a pro
gressive variant. 

With regard to the topic of comparative legal research, the first significant conclusion 
is that - as far as the preliminary phase is concerned — it is not necessary to make a distinc
tion between private law and public law comparisons. Secondly, the distinction between 
microcomparison and macrocomparison can be better described as comparative research 
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directed at either the microstructure or the macrostructure of the law. The distinction be
tween micro and macrocomparison is only useful for the categorization of the type of 
knowledge desired. It is of no use for the categorization of the objects to be compared. 
Thirdly, 'objects to be compared' should be understood to cover legal concepts in a broad 
sense, possibly supplemented by social mechanisms in special situations. Further, Kokkini's 
'approach' idea is reduced to the idea of a starting point, i.e. the way in which researchers 
explain their points of departure. Making the point of departure explicit is important both 
for comparative researchers themselves and for those studying the results of their research, 
as it could explain the link between the comparatist's choice of topic and the way he or she 
has looked for the objects to be compared. 

With regard to the selection of the legal systems, it is submitted that, generally speaking, 
there is no principle supporting or defying a comparison between certain legal systems. The 
objective and the topic of the research are the basic indicators for the question of whether 
it is useful or not to include a particular legal system in the research. Thus, the arguments 
arising from these two indicators carry the most weight. Having applied the guidelines 
pertaining to the objective and the topic of the research, the comparatist will often be 
confronted with too many legal systems that are eligible for research. In this case, one could 
make use of the notion of Lösungstypen, or — if the research is geared to reflection - of 
the notion of 'representative legal systems'. Personal reasons can be advanced for the final 
selection. The arguments used can be grouped in various ways. My own preference would 
go to what I call a 'cumulatively limitative structure'. 

Comparability is the key to finding the objects to be compared. When using this term 
in this context, one should not confuse the words 'comparable' and 'incomparable' with 
'almost alike' and 'different'. Furthermore, one should bear in mind that the notion 'compa
rable' only acquires meaning when it is linked to a certain objective. If two objects are to 
be compared they should at least share one common characteristic and they should differ 
at least on one point. Possible common elements (tenia comparationis) to be discovered in 
comparative legal research are the function and/or structure of the objects. The method by 
which objects with an equivalent form are indicated is best referred to as the 'conceptual 
method'. The methods by which a more or less similar function can be traced are best 
referred to by one of the alternative names given to the three manifestations of the functio
nal method: the functional-institutional method, the problem-solving approach and the 
factual approach. The difference between these methods lies in their point of departure. For 
a proper use of these methods, it is important to determine and describe the content of a 
certain social or legal problem, the function of a legal institution, and what in fact must be 
considered as the structure or form of a legal institution or legal rule. The task attributed to 
the objects can be derived from the legal system in which they are embedded. Depending 
on the topic of the research, it could be restricted to either the general function or a specific 
function, or it could cover both. The 'structure' of a legal institution or legal rule can best 
be described in a negative way, by defining the status and content of the legal rule or legal 
institution as such, apart from its function. The problem or function need not be formulated 
in neutral, social terms. Depending on the chosen systems and the topic, universal legal 
terms can be used. 
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At the end of the synthesis, the four core questions of comparative legal research are linked 
together, as the various problems to be solved in the preliminary phase are clearly interrela
ted. Per issue, the connections between them are assessed in the abstract. 

249 





Bijlage 1 

De geanalyseerde preadviezen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking: 

I. Prof. mr. J.G. Sauveplanne, De bescherming van de derde verkrijger te goeder trouw van roerende licha
melijke zaken, Geschriften van de NVVR nr. 1, Deventer: Kluwer 1968 (verslag debat: Geschriften van de 
NVVR nr. 2, Deventer: Kluwer 1969). 

II. Prof. mr. F.H. van der Burg, Toezeggingen en pseudowetgeving in het administratieve recht, Geschriften 
van de NVVR nr. 3, Deventer: Kluwer 1969 (verslag debat: Geschriften van de NVVR nr. 3 bis, Deventer: 
Kluwer 1971). 

III. Prof. mr. Ch.P.A. Geppaart, De rechtswaarde van niet op de wet steunende bestuurshandelingen van de 
belastingadministratie, Geschriften van de NVVR nr. 3, Deventer: Kluwer 1969 (verslag debat: Geschriften 
van de NVVR nr. 3 bis, Deventer: Kluwer 1971). 

IV. Mr. J.D. van der Meulen, De belediging van hoofden van bevriende staten, Geschriften van de NVVR nr. 
4. Deventer: Kluwer 1970. 

V. Prof. mr. F.J.W. Löwensteyn, De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Geschriften van de NVVR 
nr. 5, Deventer: Kluwer 1970. 

VI. Mr. L. Prakke, Toetsingsrecht, Geschriften van de NVVR nr. 6, Deventer: Kluwer 1971 (verslag debat: 
Geschriften van de NVVR nr. 8, Deventer: Kluwer 1972, p. 31-60). 

VU. Mr. W.E. Haak, De beroepsvoetballer. Een rechtsvergelijkende schets, Geschriften van de NVVR nr. 9, 
Deventer: Kluwer 1972 (verslag debat: Geschriften van de NVVR nr. 11, Deventer: Kluwer 1973, p. 1-18). 

VIII. Prof. mr. H.U. Jessurun d'Oliviera, De meerwaarde van rechterlijke uitspraken. Geschriften van de NVVR 
nr. 10, Deventer: Kluwer 1973 (verslag debat: Geschriften van de NVVR nr. 11, Deventer: Kluwer 1973, 
p. 19-33). 

IX. F.O.W. Vogelaar en M.G Chester Ll.B., Dutch/English Company Law. A Comparative Review, Geschriften 
van de NVVR nr. 12, Deventer: Kluwer 1973 (verslag debat: Geschriften van de NVVR nr. 15, Deventer: 
Kluwer 1974, p. 9-22). 

X. Mr. A.H.J. Swart, Politiek delikt en asiel, Geschriften van de NVVR nr. 13, Deventer: Kluwer 1973 (ver
slag debat: Geschriften van de NVVR nr. 15, Deventer: Kluwer 1974, p. 23-30). 

XI. Mr. A.M. van der Wiel, Samenleven buiten huwelijk. Geschriften van de NVVR nr. 16, Deventer: Kluwer 
1974 (verslag debat: Geschriften van de NVVR nr. 18, Deventer: Kluwer 1975, p. 7-33). 

XII. Prof. mr. J.M. Polak, Rechtsvergelijkende opmerkingen rond de Wet Universitaire Bestuurshervorming 
1970, Geschriften van de NVVR nr. 17, Deventer: Kluwer 1974 (verslag debat: Geschriften van de NVVR 
nr. 18, Deventer: Kluwer 1975, p. 35-55). 

XIII. Mr. R. Overeem, De reisovereenkomst, Geschriften van de NVVR nr. 22, Deventer: Kluwer 1976 (verslag 
debat: Geschriften van de NVVR nr. 24, Deventer: Kluwer 1977, p. 7-18). 

XIV. Mr. E.H. Hondius, Konsumentenrecht, Geschriften van de NVVR nr. 23. Deventer: Kluwer 1976 (verslag 
debat: Geschriften van de NVVR nr. 24, Deventer: Kluwer 1977, p. 19-35). 

251 



BIJLAGE 1 

XV. Mr. Gerard-René de Groot. Gelijkheid van man en vrouw in het nationalileitsrecht, Geschriften van 
de NVVR nr. 25, Deventer: Kluwer 1977 (verslag debat: Geschriften van de NVVR nr. 26, Deventer: 
Kluwer 1978, p. 35-51). 

XVI. Mr. T. Koopmans, Het verschoningsrecht van de journalist, Geschriften van de NVVR nr. 26, Deven
ter: Kluwer 1978 (verslag debat: Geschriften van de NVVR nr. 28, Deventer: Kluwer 1979, p. 9-19). 

XVII. Mr. Egbert Myjer, Van duimschroef naar bloedproef. Beschouwingen over de regel dat niemand 
gedwongen mag worden zichzelf te belasten, Geschriften van de NVVR nr. 27. Deventer: Kluwer 1978 
(verslag debat: Geschriften van de NVVR nr. 28, Deventer: Kluwer 1979, p. 21-28). 

XVIII. Mr. F.W. Grosheide en mr. F.J.A. van der Velden, Uitkering en indexering na echtscheiding, Ge
schriften van de NVVR nr. 29 I + II, Deventer: Kluwer 1980 (verslag debat: Geschriften van de NVVR 
nr. 30, Deventer: Kluwer 1980, p. 7-22). 

XIX. Mr. R.M. Blaauw. Executiemiddelen. De sanctionering van vonnissen, veroordelend tot een andere 
prestatie dan het betalen van geld, Geschriften van de NVVR nr. 31, Deventer: Kluwer 1980. 

XX. Prof. H. Kötz, Die Begründung höchstrichterlicher Urteile, Geschriften van de NVVR nr. 32, Deventer: 
Kluwer 1982, p. 5-21. 

XXI. Drs. A.T.J.M. Jacobs, Grenzen aan de regelingsmacht der CAO-partijen, Geschriften van de NVVR 
nr. 32, Deventer: Kluwer 1982, p. 23-71. 

XXII. H. Bocken, Preventie, toerekening en herstel van schade door milieuverontreiniging, Geschriften van 

de NVVR nr. 33, Deventer: Kluwer 1983. 

XXIII. Prof. mr. B. Sluyters, De aansprakelijkheid van arts en ziekenhuis. Geschriften van de NVVR nr. 34, 
Deventer: Kluwer 1984, p. 1-99. 

XXIV. Prof. mr. J.J.M, van der Ven, Mensenrechten in rechtsvergelijking. Een onderzoek binnen het raam van 
. de Internationale Arbeidsorganisatie, Geschriften van de NVVR nr. 35, Deventer: Kluwer 1984. 

XXV. Mr. J.H. Dalhuisen, Modern insolventierecht, Geschriften van de NVVR nr. 37, Deventer: Kluwer 

1986, p. 5-96. 

XXVI. Mr. T.J. van der Ploeg, Stichtingen en trusts in het algemeen belang, Geschriften van de NVVR nr. 
37, Deventer: Kluwer 1986, p. 97-185. 

XXVII. A.K. Koekkoek, Administrative Law and the Constitution in Ireland and the Netherlands, Geschriften 
van de NVVR nr. 38, Deventer: Kluwer 1987 (verslag debat: Vakgroepreeks van de Vakgroep staats
recht, bestuursrecht en bestuurskunde (KUB), Zwolle 1989). 

XXVIII. Mr. N. Jörg, De strafbaarheid van de leiding van corporaties in het Amerikaanse en Nederlandse recht, 
Geschriften van de NVVR nr. 39, Deventer: Kluwer 1988. 

XXIX. Prof. mr. W.J. Slagter, Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen over moeder-dochterverhoudïngen. 

Geschriften van de NVVR nr. 40, Deventer: Kluwer 1988. 

XXX. Prof. mr. D.A. Lubach en mr. J.H.M, van Erp, Misbruik van privaatrecht door de overheid. Een 
rechtsvergelijkend perspectief. Geschriften van de NVVR nr. 41 , Deventer: Kluwer 1989 (verslag debat: 
Geschriften van de NVVR nr. 44, Deventer: Kluwer 1991, p. 45-55). 

252 



BIJLAGE 1 

XXXI. Prof. mr. C. Kelk en mr. J. Legemaate, Rechtsbescherming in de psychiatrie, Geschriften van de NVVR 

nr. 42, Deventer: Kluwer 1990 (verslag debat: Geschriften van de NVVR nr. 44, Deventer: Kluwer 

1991, p. 31-36). 

XXXII. Prof. mr. Willem Konijnenbelt, Als gemeente in Frankrijk, Geschriften van de NVVR nr. 43, Deventer: 
Kluwer 1990 (verslag debat: Geschriften van de NVVR nr. 44, Deventer: Kluwer 1991, p. 36-42). 

XXXIII. Prof. mr. MJ.G.C. Raaijmakers. Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen over joint ventures. Ge

schriften van de NVVR nr. 46, Deventer: Kluwer 1992 (verslag debat: Geschriften van de NVVR nr. 

48, Deventer: Kluwer 1993). 

XXXIV. Prof. mr. Th.M. de Boer, De wisselwerking tussen materieel recht en conflictenrecht, Geschriften van 

de NVVR nr. 47, Deventer: Kluwer 1993 (verslag debat: Geschriften van de NVVR nr. 49, Deventer: 

Kluwer 1994, p. 71-85). 

XXXV. Mr. A.T. Bolt en mr. J.A.W. Lensing, Privaatrechtelijke boete, Geschriften van de NVVR nr. 48, De

venter: Kluwer 1993 (verslag debat: Geschriften van de NVVR nr. 49, Deventer: Kluwer 1994, p. 59-

70). 

XXXVI. Prof. dr. C. Fijnaut, De normering van het informatieve onderzoek in constitutioneel perspectief, Ge

schriften van de NVVR nr. 49, Deventer: Kluwer 1994 (verslag debat: Geschriften van de NVVR nr. 

51, Deventer: Kluwer 1995, p. 80-85). 

XXXVII. Mr. N. Verheij, Bevoegdheidsverdeling tussen burgerlijke rechter en bestuursrechter. Geschriften van 

de NVVR nr. 50, Deventer: Kluwer 1994 (verslag debat: Geschriften van de NVVR nr. 51, Deventer: 

Kluwer 1995, p. 86-95). 

XXXVIII. C. Brants en S. Field, Participation Rights and Proactive Policing. Convergence and Drift in European 

Criminal Process, Geschriften van de NVVR nr. 51, Deventer: Kluwer 1995 (verslag debat: Geschriften 

van de NVVR nr. 53, Deventer: Kluwer 1996, p. 124-133). 

XXXIX. Prof. mr. C.C. van Dam, Aansprakelijkheid voor nalaten. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar plaats 

en inhoud van zorgvuldigheidsnormen die verplichten tot een doen. Geschriften van de NVVR nr. 52, 

Deventer: Kluwer 1995 (verslag debat: Geschriften van de NVVR nr. 53, Deventer: Kluwer 1996, p. 

115-123). 

253 





Bijlage 2 

De geanalyseerde 'Arbeiten zur Rechtsvergleichung' uit de Schriftenreihe der Gesellschaft 

für Rechtsvergleichung: 

1. Ulrich Drobnig, Haftungsdurchgriff bei Kapitalgesellschaften, Frankfurt/M: Metzner 1959, (no. 4). 

2. Helmut Henrichs, Der Schutz des gutgläubigen Wechselerwerbers nach dem einheitlichen Wechselgesetz der 
Genfer Verträge unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsentwicklung in den Vertragsstaaten, Frank
furt/M: Metzner 1962, (no. 11). 

3. Peter Riedberg, Der amiable Compositeur im internationalen privaten Schiedsgerichtsverfahren, Frankfurt/M: 
Metzner 1962, (no. 12). 

4. Thomas M. Remé, Die Aufgaben des Schmerzensgeldes im Persönlichkeitsschutz. Rechtsvergleichende Beiträge 
zum Schadensrecht, Frankfurt/M: Metzner 1962, (no. 14). 

5. Hans Hanisch, Moderne Tendenzen des englischen Ehegüterrechts, verglichen mit den Grundzügen des gesetzli
chen Güterstandes in der Bundesrepublik, Frankfurt/M: Metzner 1963, (no. 16). 

6. Hubert Beemelmans, Die gespaltene Gesellschaft. Zur Auswirkung von Enteignungsmaßnahmen auf juristische 
Personen, Frankfurt/M: Metzner 1963, (no. 17). 

7. Matthias Drexelius, Irrtum und Risiko. Rechtsvergleichende Untersuchungen und Reformvorschläge zum Recht 
der Irrtumsanfechtung, Frankfurt/M: Metzner 1964, (no. 22). 

8. Ingo Richter, Die Grundlagen der Haftung für 'faute de service ' im französischen Staatshaftungsrecht. Ein 
Beitrag zur Umbildung des deutschen Rechts, Frankfurt/M: Metzner 1965, (no. 27). 

9. Tilmann Schneider, Der Fonds de Garantie Automobile im Rahmen des Schutzes der Verkehrsopfer. Internatio
nale Vergleichung und rechtliche Einordnung, Frankfurt/M: Metzner 1967, (no. 32). 

10. Werner Wintterlin, Die Haftung für fahrlässige Irreführung im englischen Delikts- und Vertragsrecht unter 
vergleichender Berücksichtigung des deutschen und nordamerikanischen Rechts, Frankfurt/M: Metzner 1968, 
(no. 37). 

11. Hans-Georg Landfermann, Die Auflösung des Vertrages nach richterlichem Ermessen als Rechtsfolge der 
Nichterfüllung im französischen Recht, Frankfurt/M: Metzner 1968, (no. 38). 

12. Gerhard Rohmann, Die Vererblichkeit des Schmerzensgeldanspruches. Eine rechtsvergleichende Untersuchung, 
Frankfurt/M: Metzner 1968, (no. 42). 

13. Ulrich-Christoph Zachert, Gefährdungshaftung und Haftung aus vermutetem Verschulden im deutschen und 
französischen Recht, Frankfurt/M: Metzner 1971, (no. 49). 

14. Johannes Schulze, Das öffentliche Recht im internationalen Privatrecht, Frankfurt am Main: Metzner 1972, (no. 
57). 

15. Eier Lobedanz, Schadensausgleich bei Straftaten in Spanien und Lateinamerika. Frankfurt am Main: Metzner 
1972. (no. 58). 

16. Wulf Gravenhorst, Mobiliarsicherheiten für Darlehens- und Warenkredite in den sechs Ländern der 
Europäischen Gemeinschaften, Frankfurt am Main: Metzner 1972, (no. 62). 
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17. William B. Fisch, Die Vorteilsausgleiclmng im amerikanischen und deutschen Recht, Frankfurt am Main: Melzner 
1974, (no. 63). 

18. Hanno Hartig, Vergleichende Warentests im Recht Deutschlands, Frankreichs, der Niederlande und Großbritanniens, 
Frankfurt am Main: Metzner 1973, (no. 65). 

19. Volker Bringezu, Begrenzung der Arbeitnehmerhaftung in der Bundesrepublik Deutschland, in England und Fran
kreich. Eine rechtsvergleichende Untersuchung, Frankfurt am Main: Metzner 1974, (no. 66). 

20. Günter Hager, Die Rechtsbehelfe des Verkäufers wegen Nichtabnahme der Ware nach amerikanischem, deutschem 
und Einheitlichem Haager Kaufrecht, Frankfurt am Main: Metzner 1975, (no. 71). 

21. Heiko Eujen, Die Aufrechnung im internationalen Verkehr zwischen Deutschland, Frankreich und England (Bürgerli
ches Recht, Konkurs, internationales Privatrecht), Frankfurt am Main: Metzner 1975, (no. 72). 

22. Gerhard Hohloch, Die negatorischen Ansprüche und ihre Beziehungen zum Schadensersatzrecht, Frankfurt am Main: 
Metzner 1976, (no. 79). 

23. Wolfgang Lindstaedt, »Reale Vertragserfüllung« im Recht des internationalen Warenkaufs in Ost und West. Ein 
Beitrag zur Frage der Existenz systemunabhängiger Rechtsgrundsätze, dargestellt an den Bestimmungen über die 
Verkäuferhaftung in den Allgemeinen Lieferbedingungen des COMECON und im Haager Einheitlichen Kaufgesetz, 
Frankfurt am Main: Metzner 1976, (no. 82). 

24. Volker Behr, Der Franchisevertrag. Eine Untersuchung zum Recht der USA mit vergleichenden Hinweisen -um 
deutschen Recht, Frankfurt am Main: Metzner 1976 (no. 84). 

25. Harald H. Jung, Das englische hire-purchase law und das deutsche Abzahlungsrecht. Eine vergleichende Darstellung 
zweier Lösungsversuche des Teilzahlungsrechtes unter besonderer Berücksichtigung deutscher Novellierungsbestrebun-
gen, Frankfurt am Main: Metzner 1977, (no. 85). 

26. Christian von Bar, Territorialität des Warenzeichens und Erschöpfung des Verbreitungsrechts im Gemeinsamen Markt. 
Frankfurt am Main: Metzner 1977, (no. 86). 

27. Peter Hay, Ungerechtfertigte Bereicherung im internationalen Privatrecht. Ein Vergleich zwischen dem deutschen 
Recht und dem amerikanischen Restatement Second, Frankfurt am Main: Metzner 1978. (no. 88). 

28. Christof Krüger, Haftung des Dienstherrn für Gelegenheitsdelikte seiner Hilfspersonen nach deutschem und franzö
sischem Recht, Frankfurt am Main: Metzner 1980 (no. 97). 

29. Ulrich Karpen, Gemeinnützige Stiftungen im pluralistischen Rechtsstaat. Neuere Entwicklungen des amerikanischen 
und deutschen Stiftungs-(steuer-)rechtes, Frankfurt am Main: Metzner 1980, (no. 101). 

30. Wolfgang Weitnauer, Der Vertragsschwerpunkt. Eine rechtsvergleichende Darstellung des amerikanischen und 
deutschen Internationalen Vertragsrechts sowie des EG-Übereinkommens über das auf vertragliche Schuldverhältnisse 
anwendbare Recht von 19.6.1980, Frankfurt am Main: Metzner 1981, (no. 105). 

31. Gerhard Hohloch, Das Deliktsstatut. Grundlagen und Grundlinien des internationalen Deliktsrechts, Frankfurt am 
Main: Metzner 1984, (no. 106). 

32. Paul Eubel, Die Haftung des Geschäftsherrn für den Gehilfen nach deutschem und japanischem Recht, Frankfurt am 
Main: Metzner 1981, (no. 107). 

33. Ulrich Runggaldier, Kollektivvertragliche Mitbestimmung bei Arbeitsorganisation und Rationalisierung, Frankfurt am 
Main: Metzner 1983, (no. 117). 

34. Harald Koch, Prozeßführung im öffentlichen Interesse. Rechtsvergleichende Entwicklungsbedingungen und Alternati
ven objektiver Rechtsdurchsetzung, Frankfurt am Main: Metzner 1983, (no. 118). 
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Analysemodel 

Studie nr. 

Algemene gegevens 

1 naam auteur: 

2 titel onderzoek: 
3 jaar van publicatie: 
4 reeks: 
5 verslag debat: 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la 
1b 

Spreekt de auteur expliciet over het doel van het onderzoek? Zo ja, in welke bewoordingen? 

Spreekt de auteur impliciet over het doel van het onderzoek? Zo ja, in welke bewoordingen? 

B Onderwerp 

2 Hoe omschrijft de auteur het onderwerp? 

3a Geeft de auteur de grenzen aan van het onderwerp? Zo ja, in welke bewoordingen? 
3b Geeft de auteur op impliciete wijze de grenzen aan van het onderwerp? Zo ja, in welke bewoordingen? 
4a Geeft de auteur expliciet aan wat het uitgangspunt van zijn/haar onderzoek is? Zo ja, in welke bewoordin

gen? 

4b Geeft de auteur impliciet aan wat het uitgangspunt van zijn/haar onderzoek is? Zo ja, in welke bewoordin
gen? 

4c Zo nee, valt uit de inleiding te herleiden wat het uitgangspunt van het onderzoek is? Zo ja, wat is het 
uitgangspunt? 

5a Hanteert de auteur een expliciete probleemstelling? Zo ja, hoe formuleert hij/zij deze? 
5b Geeft de auteur op impliciete wijze aan welke probleemstelling hij/zij hanteert? 

Zo nee, valt uit de inleiding te herleiden wat de probleemstelling van het onderzoek is? Zo ja, wat is de 
probleemstelling? 

5c 

Selectie rechtsstelsels 

Geeft de auteur expliciet aan welke rechtsstelsels hij/zij geselecteerd heeft? Zo ja, welke? 

Zo nee, valt uit de tekst op te maken welke rechtsstelsels vergeleken zullen worden? Zo ja, welke? 
Geeft de auteur expliciet aan welke rechtsstelsels hij/zij niet geselecteerd heeft? Zo ja, welke? 
Geeft de auteur impliciet aan welke rechtsstelsels hij/zij nier geselecteerd heeft? Zo ja, welke? 
Motiveert de auteur zijn/haar keuze? 
Zo ja, 

geeft de auteur een positieve en/of negatieve motivering? 

- doet de auteur expliciet een beroep op rechtsfamilies? Zo ja, in welke bewoordingen? 
- doet de auteur impliciet een beroep op rechtsfamilies? Zo ja, in welke bewoordingen? 
- legt de auteur expliciet een verband met het onderwerp van zijn/haar onderzoek? Zo ja, in welke 

bewoordingen? 

- legt de auteur impliciet een verband met het onderwerp van zijn/haar onderzoek? Zo ja, in welke 
bewoordingen? 

12a - legt de auteur expliciet een verband met het doel van zijn/haar onderzoek? Zo ja, in welke bewoordin
gen? 
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12b - legt de auteur impliciet een verband met het doel van zijn/haar onderzoek? Zo ja, in welke bewoordin
gen? 

13a - noemt de auteur expliciet andere redenen voor de keuze van de stelsels? Zo ja, in welke bewoordingen? 
13b - noemt de auteur impliciet andere redenen voor de keuze van de stelsels? Zo ja, in welke bewoordin

gen? 

D Methode 
14a Spreekt de auteur expliciet over de te volgen methode? Zo ja, in welke bewoordingen? 
14b Spreekt de auteur impliciet over de te volgen methode? Zo ja, in welke bewoordingen? 
14c Zo nee, valt uit de tekst op te maken welke methode auteur zal hanteren? Zo ja, welke? 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15a Spreekt de auteur expliciet over het doel van het onderzoek? Zo ja, in welke bewoordingen? 
15b Spreekt de auteur impliciet over het doel van het onderzoek? Zo ja, in welke bewoordingen? 

B Onderwerp 
16 Hoe omschrijft de auteur het onderwerp? 
17a Geeft de auteur de grenzen aan van het onderwerp? Zo ja, in welke bewoordingen? 
17b Geeft de auteur impliciet de grenzen aan van het onderwerp? Zo ja, in welke bewoordingen? 
18a Geeft de auteur expliciet aan wat het uitgangspunt van zijn/haar onderzoek was? Zo ja, in welke bewoor

dingen? 
18b Geeft de auteur impliciet aan wat het uitgangspunt van zijn/haar onderzoek was? Zo ja, in welke bewoor

dingen? 
18c Zo nee, valt uit de tekst op te maken wat het uitgangspunt van het onderzoek was? Zo ja, wat was het 

uitgangspunt? 
19a Hanteert de auteur een expliciete probleemstelling? Zo ja, hoe formuleert hij/zij deze? 
19b Geeft de auteur op impliciete wijze aan welke probleemstelling hij/zij hanteert? 
19c Zo nee, valt uit de tekst ter herleiden wat de probleemstelling van het onderzoek was? Zo ja, wat was de 

probleemstelling? 

C Selectie rechtsstelsels 
20 Geeft de auteur expliciet aan welke rechtsstelsels hij/zij geselecteerd heeft? Zo ja, welke? 
21 Motiveert de auteur zijn/haar keuze? 

Zo ja, 
22 - geeft de auteur een positieve en/of negatieve motivering? 
23a - doet de auteur expliciet een beroep op rechtsfamilies? Zo ja, in welke bewoordingen? 
23b - doet de auteur impliciet een beroep op rechtsfamilies? Zo ja, in welke bewoordingen? 
24a - legt de auteur expliciet een verband met het onderwerp van zijn/haar onderzoek? Zo ja, in welke 

bewoordingen? 
24b - legt de auteur impliciet een verband met het onderwerp van zijn/haar onderzoek? Zo ja, in welke 

bewoordingen? 
25a - legt de auteur expliciet een verband met het doel van zijn/haar onderzoek? Zo ja, in welke bewoordin

gen? 
25b - legt de auteur impliciet een verband met het doel van zijn/haar onderzoek? Zo ja, in welke bewoordin

gen? 
26a - noemt de auteur expliciet andere redenen voor de keuze van de stelsels? Zo ja, in welke bewoordingen? 
26b - noemt de auteur impliciet andere redenen voor de keuze van de stelsels? Zo ja, in welke bewoordin

gen? 
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D Methode 
27a Spreekt de auteur expliciet over de gevolgde methode? Zo ja, in welke bewoordingen? 
27b Spreekt de auteur impliciet over de gevolgde methode? Zo ja, in welke bewoordingen? 
27c Zo nee, valt uit de tekst op te maken welke methode de auteur gevolgd heeft? Zo ja, welke? 

E Oordeel auteur over resultaat 

28a Spreekt de auteur expliciet over het nut van het onderzoek? Zo ja, in welke bewoordingen? 
28b Spreekt de auteur impliciet over het nut van het onderzoek? Zo ja, in welke bewoordingen? 
29a Spreekt de auteur expliciet over de geschiktheid van het onderwerp? Zo ja, in welke bewoordingen? 
29b Spreekt de auteur impliciet over de geschiktheid van het onderwerp? Zo ja, in welke bewoordingen? 
30a Spreekt de auteur expliciet over de juistheid van de selectie van de rechtsstelsels? Zo ja, in welke bewoor

dingen? 
30b Spreekt de auteur impliciet over de juistheid van de selectie van de rechtsstelsels? Zo ja, in welke bewoor

dingen? 
31a Spreekt de auteur expliciet over de waarde van de gehanteerde methode? Zo ja, in welke bewoordingen? 
31b Spreekt de auteur impliciet over de waarde van de gehanteerde methode? Zo ja, in welke bewoordingen? 

Debat 

A Doel 

32 Spreekt de auteur/interveniënt expliciet en/of impliciet over het doel van het onderzoek? Zo ja, in welke 
bewoordingen? 

B Onderwerp 

33 Hoe omschrijft de auteur/interveniënt het onderwerp? 
34 Spreekt de auteur/interveniënt expliciet en/of impliciet over de grenzen van het onderwerp? Zo ja, in welke 

bewoordingen? 
35 Spreekt de auteur/interveniënt expliciet en/of impliciet over het uitgangspunt van het onderzoek? Zo ja, in 

welke bewoordingen? 
36 Spreekt de auteur/interveniënt expliciet en/of impliciet over de probleemstelling? Zo ja, in welke bewoor

dingen? 

C Selectie rechtsstelsels 

37 Spreekt de auteur/interveniënt expliciet en/of impliciet over de selectie van de rechtsstelsels? Zo ja, in 
welke bewoordingen? 

D Methode 

38 Spreekt de auteur/interveniënt expliciet en/of impliciet over de gevolgde methode? Zo ja, in welke bewoor
dingen? 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 

39 Spreekt de auteur/interveniënt expliciet en/of impliciet over het nut van het onderzoek? Zo ja, in welke 
bewoordingen? 

40 Spreekt de auteur/interveniënt expliciet en/of impliciet over de geschiktheid van het onderwerp? Zo ja, in 
welke bewoordingen? 

41 Spreekt de auteur/interveniënt expliciet en/of impliciet over de juistheid van de selectie van de rechts
stelsels? Zo ja, in welke bewoordingen? 

42 Spreekt de auteur/interveniënt expliciet en/of over de waarde van de gehanteerde methode? Zo ja, in welke 
bewoordingen? 
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Analyse Geschriften Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking (NVVR) 

De cijfers in de linkerkantlijn corresponderen met de vragen in het analysemodel (bijlage 
3). Vragen waarop het antwoord 'nee' luidde, zijn weggelaten. 

Studie nr. I 

Algemene gegevens 
1 J.G. Sauveplanne 
2 De bescherming van de derde verkrijger te goeder trouw van roerende lichamelijke zaken 
3 1968 
4 Geschriften van de NVVR nr. 1 
5 Geschriften van de NVVR nr. 2 

Analyse tekst 

Inleiding/verantwoording 

A Doel 

B Onderwerp 
2 titel: De bescherming van de derde verkrijger te goeder trouw van roerende lichamelijke zaken 

'de materie van de bescherming van de verkrijger te goeder trouw' (p. 4). 
3a 'In de tweede plaats is alleen aandacht besteed aan de materiële rechtspositie van de derde verkrijger en 

is de zgn. processuele functie van art. 2014 BW, het bewijsrechtelijk vermoeden dat aan het bezit kan 
worden ontleend, niet in het onderzoek betrokken' (p. 5). 
'Tenslotte is het onderzoek beperkt tot de bezitter van roerende lichamelijke zaken en is niet ingegaan op 
de rechtspositie van degeen die onlichamelijke zaken bezit' (p. 5). 

4c het probleem van de mate van bescherming van de derde verkrijger te goeder trouw 
5c In hoeverre en in welke mate krijgt de derde verkrijger te goeder trouw juridische bescherming? 

C Selectie stelsels 
6a het Nederlandse recht, het ontwerp van UNIDROIT, het nieuwe ontwerp BW (p. 5). 
6b 'rechtsstelsels die gebaseerd zijn op het beginsel dat de derde verkrijger te goeder trouw bescherming 

verdient' geselecteerd en 'de rechtsstelsels die van het tegenovergestelde beginsel uitgaan' (p. 5). 
8 ja 
9 positief 
11a '... rechtsstelsels die gebaseerd zijn op het beginsel dat de derde verkrijger te goeder trouw bescherming 

verdient' en 'de rechtsstelsels die van het tegenovergestelde beginsel uitgaan' (p. 5). 
'... natuurlijk zijn niet alle rechtsstelsels van de wereld in het onderzoek betrokken, maar alleen die stelsels 
die het belangrijkste zijn met het oog op moderne ontwikkelingen' (p. 5). 

D Methode 
14b De auteur formuleert voor het probleem twee extreme oplossingen. Eerst bestudeert hij de oplossingen van 

de stelsels die de ene extreme oplossing als uitgangspunt hebben en bestudeert hun variaties, vervolgens 
doet hij hetzelfde met de oplossingen van de stelsels die de tegenovergestelde oplossing als uitgangspunt 
gekozen hebben. Zie p. 4-5. 
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Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15b inspiratie voor (verbeterde) nieuwe regeling van de in de artt. 2014 en 637 vervatte materie: 'Samenvattende 

zou men kunnen stellen dat een nieuwe regeling van de in artt. 2014 en 637 BW vervatte materie, die aan
sluit bij de tendenzen die uit de rechtsvergelijkende onderzoeken blijken, met betrekking tot de genoemde 
knelpunten op het volgende zou moeten neerkomen' (p. 43). 
'Opgemerkt zij evenwel dat uiteindelijk de intrinsieke waarde van de gedane voorstellen de doorslag moet 
geven, en dat deze waarde zwaarder weegt dan de omstandigheid dat in andere rechtsstelsels andere 
voorstellen gedaan of verwezenlijkt zijn' (p. 44). 

C Selectie stelsels 
20 Frankrijk, Duitsland, Italië, Zwitserland, Nederland, Zweden (terloops), Spanje & Portugal, Engeland, USA, 

ontwerp van UNIDROIT (ontwerp voor een eenvormige wet inzake de bescherming van de verkrijger te 
goeder trouw van roerende lichamelijke zaken), NBW 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a '... blijft nuttig bestaande inzichten te toetsen aan nieuwe tendenzen' (p. 44). 

Debat 

A Doel 
32 auteur: 'Nu is het natuurlijk — [...] — zeker niet zo dat men nu in een enthousiasme voor rechtsvergelijking 

moet zeggen: als we zien dat in een hele hoop andere landen men een bepaald iets doet dan moeten wij 
dat ook gaan doen. Natuurlijk niet. Men moet hier wel degelijk kijken naar de materiële betekenis, de in
trinsieke waarde van de rechtsregel, maar men moet natuurlijk anderzijds toch wel, wanneer men ziet dat 
men in allerlei stelsels een andere kant opgaat, zich bezinnen op de vraag: wij willen nu iets doen wat men 
elders blijkbaar anders ziet, wat is de reden dat wij dat anders zien. Het is toch een aanleiding om er eens 
over na te denken wat nu de juiste weg is' (p. 2). 

B Onderwerp 
36 auteur: 'Het probleem ligt, [...] aan de ene kant in de juridische logica die ons zegt dat iemand niet meer 

rechten kan overdragen dan hij zelf heeft en dat, wanneer iemand onbevoegd over een zaak beschikt, deze 
degeen aan wie hij die zaak levert geen eigenaar of onder andere titel rechthebbende kan maken, en aan 
de andere kant het verkeersbelang, dat eist dat wanneer iemand een roerende zaak te goeder trouw verwerft, 
hij de zekerheid moet hebben dat hij inderdaad die zaak mag houden, en er over mag beschikken' (p. 1). 

C Selectie stelsels 

D Methode 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
39 interveniënt: '... vrijwel het ideaal bereikt van wat rechtsvergelijkende arbeid moet zijn; [...] conclusies 

worden getrokken, enerzijds voor rechtvaardiging van ontworpen nieuw recht, [...], in internationaal ver
band, en anderzijds een grondslag voor desiderata met betrekking tot eventueel wordend recht, [...], in na
tionaal verband' (p. 4). 

42 interveniënt: "... vrijwel het ideaal bereikt van wat rechtsvergelijkende arbeid moet zijn; het heeft een onder
bouw, een juxtapositie van vreemde rechtsstelsels waaruit conclusies worden getrokken ...' (p. 4). 
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Studie nr. II 

Algemene gegevens 
1 Prof.mr. F.H. van der Burg 

2 Toezeggingen en pseudowetgeving in het administratieve recht 
3 1969 
4 Geschriften van de NVVR nr. 3 

5 Geschriften van de NVVR nr. 3 bis 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

B Onderwerp 

2 titel: Toezeggingen en pseudo-wetgeving in het administratieve recht 
'In dit preadvies zal het zoeklicht gericht worden op de gebondenheid van de administratie uit hoofde van 
eigen handelen, niet zijnde het nemen van een administratieve beschikking' (p. 10). 

3a 'Ik heb gemeend de problematiek van de gebondenheid van de administratie op grond van vroegere admini
stratieve beschikkingen (of van rechterlijke uitspraken) buiten beschouwing te moeten laten' (p. 9-10). 
'De omtrek van de te behandelen stof kan negatief worden verduidelijkt door te wijzen op een aantal zaken 
dat wel aan de materie verwant is, maar daarvan toch geen deel uitmaakt' (p. 11) Zie- p 11-13 (a b c 
d). 

4c het probleem van de mate van gebondenheid van de administratie uit hoofde van eigen handelen, niet 
zijnde het nemen van een administratieve beschikking, het buitenland wordt echter bestudeerd vanuit het 
oogpunt van de Nederlandse situatie. Zie vraag 14b. 

5c Hoe lossen het Franse, Duitse en Nederlandse rechtssysteem de vraag naar de mate van gebondenheid van 
de administratie op grond van voorafgaand handelen op? 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Nederland, Frankrijk, Duitsland 
7a 'een common-law-land' 
8 ja 

9 positief en negatief 

10a Frankrijk & Duitsland: "... zijnde de twee belangrijkste representanten van de continentaal-Europese rechts
sfeer' (p. 10). 

'Een vergelijking met het administratieve recht van een common-law-land leek minder zinvol, omdat dit 
qua blikrichting en terminologie te sterk afwijkt van het Nederlandse administratieve recht' (p. 10). 

D Methode 

14b uitgangspunt probleem, gezocht wordt naar materieel en niet formeel (of conceptueel) vergelijkbare 
elementen, maar het is duidelijk dat het buitenland bestudeerd wordt vanuit het oogpunt van de Nederland
se situatie. 

'In Duitsland wordt gediscussieerd over de vraag of de toezegging al dan niet beschouwd moet worden als 
een Verwaltungsakt. Volgt men de opvatting van die Duitse auteurs die hier met ja antwoorden, dan zou 
voor wat Duitsland betreft, de gebondenheid op grond van toezeggingen buiten de zoeven omschreven 
grenzen van het onderwerp vallen en dit zou sterk ingaan tegen de opzet rechtsvergelijking te bedrijven. 
Die opzet wordt beter gediend wanneer de problematiek van de bestuurlijke toezeggingen in elk geval in 
de beschouwingen wordt betrokken en daarbij ook de vraag wordt besproken of de bestuurlijk toezegging 
al dan niet als Verwaltungsakt is te beschouwen' (p. 10). 

'Bij de vergelijking met het Franse recht zal de aandacht gevestigd worden op datgene wat materieel het 
meeste overeenkomt met, althans nadert tot met wat in Nederland met de termen toezeggingen, inlichtingen 
en pseudo-wetgeving wordt aangeduid' (p. 11). 
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Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15a De auteur noemt als uiterste mogelijke doelen van rechtsvergelijking onderzoek ten behoeve van theoretisch 

inzicht en onderzoek ten behoeve van het oplossen van praktijkvragen: 'Dit preadvies ligt tussen beide 
uitersten in. Het geeft geen directe aanknopingspunten voor de oplossing van praktijkvragen. De hier ver
melde gegevens brengen ons echter wel in contact met de oplossingen die in de Franse en Duitse recht
spraak voor bepaalde problemen van de praktijk zijn gevonden en die oplossingen zijn van bijzondere 
betekenis voor het inzicht in de materie zoals we die in Nederland kennen' (p. 49). 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a Zie vraag 15a 
29a 'Dit preadvies kan niet meer geven dan een momentopname van een onderwerp dat nog sterk in beweging 

is. De vragen waarmede wij te maken hebben, zijn ook in Frankrijk en Duitsland nog niet opgelost' (p. 
50). 

30b 'De vragen waarmede wij te maken hebben, zijn ook in Frankrijk en Duitsland nog niet opgelost' (p. 50). 

Debat 

A Doel 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
38 interveniënt: 'Beiden zijn de aanknopingspunten voor het onderwerp in het Franse recht nagegaan en in 

het preadvies van collega Van der Burg kom ik op p. 35 al direkt tegen dat in de Franse jurisprudentie de 
toezeggingen niet worden gehonoreerd. Ook zoeven heeft hij opnieuw duidelijk gemaakt hoe afwijzend het 
Franse recht staat tegenover het toetsen aan andere zaken dan aan de legaliteit in de strikte zin. Wanneer 
ik dan op p. 66 naga de wijze van benadering van collega Geppaart ten aanzien van de hoofdlijnen van 
de rechtspraak in Frankrijk, dan tref ik daarin aan een aantal hoofdstukken omtrent de aansprakelijkheid 
van de staat, de aansprakelijkheid zonder fout, de aansprakelijkheid voor de fiscale bestuurshandelingen. 
Men krijgt de indruk, ook wanneer deze tweede pre-adviseur conclusies trekt, dat de Franse rechtspraak 
wat dat betreft toch meer ingaat op het toekennen van rechtswaarde aan toezeggingen en bestuurshandelin
gen, zoals het in de titel van het tweede pre-advies heet. Ik zou willen vragen of dit verschil samenhangt 
met de meer algemene benadering en de meer specifiek fiscale benadering en hoe deze twee uitgangspunten 
in het opsporen van het vergelijkingsmateriaal eigenlijk te verklaren vallen' (p. 24-25). 
De auteur geeft uitgebreid antwoord op de vraag van Jeukens over de verschillende benaderingswijzen van 
het Franse administratieve recht. 
'Daarnaast kan echter een veel ruimere vraag gesteld worden ...' (p. 27) 
Geppaart heeft kennelijk een ruimere vraag gesteld dan Van den Burg. 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
39 auteur: 'Ik heb u zoeven het pre-advies beschreven als een soort reisverslag; het is dus inderdaad niet meer 

dan een verkenning geweest. Ik meen dat het nut had, omdat we door het Nederlandse recht te confronteren 
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met buitenlands recht, weer eens met een frisse blik kijken naar wat we in Nederland aan het doen zijn' 

(p. 38). 
'Ik geloof dat dit soort verkenningen verhelderend kunnen werken' (p. 38). 

40 interveniënt: 'Het is toe te juichen dat onze Vereniging de problematiek op bestuursrechtelijk terrein van 
de toezeggingen door de overheid en van de zgn. pseudo-wetgeving vandaag in rechtsvergelijkend perspec
tief aan de orde stelt. Op vele rechtsgebieden krijgt de rechter allengs meer te maken met deze vraagstuk
ken' (p. 3). 
interveniënt: 'Een onderwerp als dit, dat enerzijds in buitenlandse systemen moeilijk is terug te vinden, 
anderzijds als het ware rust op een juridische infrastructuur die nog niet rechtsvergelijkend is onderzocht, 
leent zich m.i. moeilijk voor een comparatieve discussie zoals wij thans pogen te houden' (p. 36). 

41 interveniënt niet eens met motivering van de auteur: 'Van der Burg acht een vergelijking met het admini
stratieve recht van common-law-land minder zinvol. [...] Toch ware een bredere belichting vanuit Scandina
vische landen en de Verenigde Staten wellicht nuttig geweest, m.n. ook ten aanzien van toezeggingen in 
verband met de advance-ruling-procedures...' (p. 4). 
interveniënt: 'De vergelijking met het Franse recht illustreert wat ik bedoel; er was geen materiaal te 
vinden, omdat het systeem een zo verschillende constructie heeft, dat de vraagstelling er niet in is terug 
te vinden. Men werkt er niet met andere begrippen aan eenzelfde vraagstelling, maar de vraagstelling zelf 
ligt verkaveld over een groot aantal sterk divergerende terreinen; er is dan weer nadere uitleg nodig zodat 
men met de werkelijke vergelijking niet uit de voeten komt' (p. 34). 
'Al met al is daardoor het Franse systeem een onbruikbaar objekt van vergelijking' (p. 35). 

42 interveniënt: 'Dat is m.i. vooral te wijten aan de vraagstelling, waarin enkele elementen zitten die haar 
minder geschikt maken voor rechtsvergelijkend onderzoek. 
Rechtsvergelijking is in de eerste plaats zinvol wanneer men bepaalde verwante instellingen of rechtsfigu
ren en verschillende rechtssystemen terugvindt, zodat men vormgeving en uitwerking in die systemen met 
elkaar kan confronteren. Daarnaast kan men ook zinvol vergelijken, wanneer er figuren of instellingen zijn 
die niet verwant zijn, die zelfs totaal verschillend zijn, maar die als het ware een antwoord beogen te geven 
op eenzelfde soort vragen. Geen van beide condities was vervuld in het geval van de pseudo-wetgeving, 
zodat de preadviseurs zijn gestuit op allerlei complicaties, die zij weer eerst moesten uitleggen, zodat het 
zicht op het geheel enigszins verloren is gegaan' (p. 34). 

'... ik geloof dat men vóór de vraagstelling die hier aan de orde is gesteld andere, eerdere vraagstellingen 
zou moeten bestuderen' (p. 35). 

Studie nr. III 

Algemene gegevens 
1 Prof. mr. Ch.P.A. Geppaart 

2 De rechtswaarde van niet op de wet steunende bestuurshandelingen van de belastingadministratie, 
3 1969 
4 Geschriften van de NVVR nr. 3 
5 Geschriften van de NVVR nr. 3 bis 

Analyse tekst 

hkkling/Verantwoording 

A Doel 

B Onderwerp 

titel: De rechtswaarde van niet op de wet steunende bestuurshandelingen van de belastingadministratie 
'In de praktijk van de belastingheffing blijkt echter telkens weer dat het niet mogelijk is dat de administra
tie zich uitsluitend richt op de wet. Kennelijk wordt de belastingheffing mede door niet in de wet genoem
de factoren bepaald doordat rechtswaarde wordt toegekend aan niet op de wet steunende bestuurshande
lingen van de administratie' (p. 60). 
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3a 'In het voorgaande ligt besloten dat ik ook ten aanzien van de vragen die in deze studie worden behandeld, 
geen beslissende betekenis toeken aan de uitkomsten van rechtspraak en doctrine in andere delen van het 
recht' (p. 62). 

4a 'In de eerste plaats dringt zich de vraag op hoe het niet geldend maken door de fiscus van aanspraken 
waarvoor de wet steun biedt, kan worden gemotiveerd. In de tweede plaats rijst de vraag onder welke 
omstandigheden en in welke mate niet op de wet steunende bestuurshandelingen van de administratie aan 
belastingheffing in de weg kunnen staan' (p. 60). 
'Met het formuleren van deze twee vragen is het uitgangspunt van deze studie aangegeven' (p. 60). 
'6. Het uitgangspunt nader bepaald 
Keren wij thans terug naar de vraag hoe het niet geldend maken door de fiscus van aanspraken waarvoor 
de wet steun biedt, kan worden gemotiveerd. Het aanknopingspunt voor deze motivering moet worden 
gezocht in de niet op de wet steunende bestuurshandelingen van de administratie, zoals ambtelijke bestuurs-
voorschriften, inlichtingen, toezeggingen en compromissen' (p. 65). 

5a 'In de eerste plaats dringt zich de vraag op hoe het niet geldend maken door de fiscus van aanspraken 
waarvoor de wet steun biedt, kan worden gemotiveerd. In de tweede plaats rijst de vraag onder welke om
standigheden en in welke mate niet op de wet steunende bestuurshandelingen van de administratie aan 
belastingheffing in de weg kunnen staan' (p. 60). 
'Met het formuleren van deze twee vragen is het uitgangspunt van deze studie aangegeven' (p. 60). 

5b In welke mate wordt door de houding van de belastingadministratie de formele belastingschuld beïnvloed? 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Nederland, Frankrijk en Duitsland 
7a Zwitserland 
8 Nee, de auteur maakt alleen een opmerking over het niet selecteren van het Zwitserse rechtsstelsel. Di! zou 

beschouwd kunnen worden als een negatieve motivering. 
9 negatief 
13a 'Het kader van deze studie dwingt herhaaldelijk tot beperkingen. Zo is er bijvoorbeeld van afgezien de 

rechtspraak en doctrine uit Zwitserland, die belangrijk materiaal bevat, in de beschouwingen te betrekken' 
(p. 60). 

D Methode 
14b 'Het gaat er om situaties op te sporen waarin administratiefrechtelijke organen bij de uitoefening van hun 

publiekrechtelijke bevoegdheden beperkt worden doordat zij in het verleden een bepaalde houding hebben 
aangenomen' (p. 60). 
'Er is gestreefd naar het in kaart brengen van figuren die uit een oogpunt van rechtsvergelijking belangwek
kend kunnen zijn, meer dan naar een uitputtende behandeling van buitenlandse rechtsinstituten' (p. 60-61). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15a nee, alleen intern 

'Doel van deze studie is situaties op te sporen waarin administratiefrechtelijke organen bij de uitoefening 
van hun publiekrechtelijke bevoegdheden beperkt worden doordat zij in het verleden een bepaalde houding 
hebben aangenomen' (p. 102). 

B Onderwerp 
18a 'Het uitgangspunt van de studie kan aldus nader worden bepaald, dat de vraag wordt gesteld of niet op de 

wet steunende bestuurshandelingen moeten worden beschouwd als rechtsverhinderende feiten' (p. 102). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
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Oordeel auteur over resultaat 
beter inzicht in rechtstheoretisch vraagstuk, aanzet tot overweging verbetering eigen recht. Zie p. 102-103. 

Debat 

A Doel 

B Onderwerp 

34 interveniënt: '... men vraagt zich dan ook een ogenblik af, waarom een afzonderlijk pre-advies over het 
belastingrecht moest verschijnen. Dit zou immers de indruk kunnen wekken, dat het in de onderhavige 
problematiek op belastingrechtelijk gebied om eigensoortige vraagstukken zou gaan. M.i. is dit geenszins 
het geval. Geppaart geeft op p. 62 als zijn standpunt, dat hij voor de in het geding zijnde vragen geen 
beslissende betekenis toekent aan de uitkomsten van rechtspraak en doctrine in andere delen van het recht. 
Gelukkig voegt hij eraan toe, dat dit niet weg neemt, dat ernaar moet worden gestreefd volgens de leer van 
de eenheid van de rechtsorde de onderlinge verschillen waar mogelijk te slechten. 
Mijn persoonlijke voorkeur gaat op dit terrein geheel uit naar eenheid in benadering' (p. 3). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 

38 interveniënt: 'Beiden zijn de aanknopingspunten voor het onderwerp in het Franse recht nagegaan ...' (p. 
24). 
'Ik zou willen vragen of dit verschil samenhangt met de meer algemene benadering en de meer specifiek 
fiscale benadering en hoe deze twee uitgangspunten in het opsporen van het vergelijkingsmateriaal eigenlijk 
te verklaren vallen' (p. 25). 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 

40 interveniënt: 'Het is toe te juichen, dat onze Vereniging de problematiek op bestuursrechtelijk terrein van 
de toezeggingen door de overheid en van de zgn. pseudo-wetgeving vandaag in rechtsvergelijkend perspec
tief aan de orde stelt. Op vele rechtsgebieden krijgt de rechter allengs meer te maken met deze vraagstuk
ken' (p. 3). 
interveniënt: 'Een onderwerp als dit, dat enerzijds in buitenlandse systemen moeilijk is terug te vinden, 
anderzijds als het ware rust op een juridische infrastructuur die nog niet rechtsvergelijkend is onderzocht, 
leent zich m.i. moeilijk voor een comparatieve discussie zoals wij thans pogen te houden' (p. 36). 

41 interveniënt: 'Geppaart wijst er wel terecht op, dat ook in Zwitserland voor zijn onderwerp belangrijk 
materiaal voorhanden is, terwijl hij in voetnoten enige nuttige rechtsvergelijkende studies noemt. Toch ware 
een bredere belichting vanuit Scandinavische landen en de Verenigde Staten wellicht nuttig geweest, m.n. 
ook ten aanzien van toezeggingen in verband met de advance-ruling-procedures' (p. 4). Zie ook Debat 
studie n . 
auteur: 'Die beperkingen zijn noodzakelijk gekozen, die zijn niet principieel en ik ben het met de [..]. eens 

dat met name Scandinavië en de Verenigde Staten ons belangwekkend materiaal zouden hebben gegeven, 
maar daartoe ontbreekt natuurlijk de tijd' (p. 15). 
interveniënt: 'De vergelijking met het Franse recht illustreert wat ik bedoel; er was geen materiaal te 
vinden, omdat het systeem een zo verschillende constructie heeft, dat de vraagstelling er niet in is terug 
te vinden. Men werkt er niet met andere begrippen aan eenzelfde vraagstelling, maar de vraagstelling zelf 
ligt verkaveld over een groot aantal sterk divergerende terreinen; er is dan weer nadere uitleg nodig zodat 
men met de werkelijke vergelijking niet uit de voeten komt' (p. 34). 
'Al met al is daardoor het Franse systeem een onbruikbaar objekt van vergelijking' (p. 35). 

42 interveniënt: 'Dat is m.i. vooral te wijten aan de vraagstelling, waarin enkele elementen zitten die haar 
minder geschikt maken voor rechtsvergelijkend onderzoek. 

Rechtsvergelijking is in de eerste plaats zinvol wanneer men bepaalde verwante instellingen of rechtsfigu
ren en verschillende rechtssystemen terugvindt, zodat men vormgeving en uitwerking in die systemen met 
elkaar kan confronteren. Daarnaast kan men ook zinvol vergelijken, wanneer er figuren of instellingen zijn 
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die niet verwant zijn, die zelfs totaal verschillend zijn, maar die als het ware een antwoord beogen te geven 
op eenzelfde soort vragen. Geen van beide condities was vervuld in het geval van de pseudo-wetgeving. 
zodat de preadviseurs zijn gestuit op allerlei complicaties, die zij weer eerst moeten uitleggen zodat het 
zicht op het geheel enigszins verloren is gegaan' (p. 34). 

'... ik geloof dat men vóór de vraagstelling die hier aan de orde is gesteld andere, eerdere vraagstellingen 
zou moeten bestuderen' (p. 35). 

Studie nr. IV 

Algemene gegevens 
1 Mr. J.D. van der Meulen 
2 De belediging van hoofden van bevriende staten 

3 1970 
4 Geschriften van de NVVR nr. 4 

5 niet gepubliceerd 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la 'Het is daarom mijn bedoeling door rechtsvergelijking te onderzoeken of hier misschien aanwijzingen 

liggen voor de Nederlandse wetgever om tot wijziging te komen, en een poging te wagen na te gaan of 
door rechtsvergelijkende beschouwing oplossingen aan het licht komen, waarmee het Nederlandse strafrechl 
zijn voordeel zou kunnen doen' (p. 6). 

'In het geval van de problemen die gerezen zijn bij de Nederlandse wetgeving ten aanzien van belediging 
van vreemde staatshoofden, kan vergelijking met andere wetgevingen voeren tot beter inzicht en tot het 
aangeven van mogelijkheden om tot wijziging te komen' (p. 9). 

B Onderwerp 
2 titel: De belediging van hoofden van bevriende staten 

'... de strafrechtelijke repressie van belediging van vreemde staatshoofden...' (p. 6). 
4b 'Nu moeten we erg voorzichtig zijn, want rechtsvergelijking zit vol voetangels en klemmen. In het concrete 

geval dat ons bezighoudt, waar het gaat om rechtsvergelijkend onderzoek met betrekking tot een afzonder
lijk delict ...' (p. 9-10). 

5c Hoe kunnen de rechtspolitieke vragen die zijn opgeroepen door de vervolging van het gebruik van de 
termen 'Johnson oorlogsmisdadiger' en 'Johnson moordenaar' beter worden opgelost dan de Nederlandse 
rechter heeft gedaan? 
'De vervolging van het gebruik van de termen 'Johnson oorlogsmisdadiger' en 'Johnson moordenaar' heeft 
rechtspolitieke vragen opgeroepen, die de Nederlandse rechter naar veler gevoelen niet op bevredigende 
wijze heeft opgelost' (p. 1). 
'Andere landen, die ook bijzondere strafbepalingen ter zake van belediging van een vreemd staatshoofd 
in hun wetgeving kennen, hebben minder problemen gehad met de bij demonstraties tegen de Amerikaanse 
Vietnampolitiek tamelijk algemeen gebruikte leuze 'Johnson moordenaar' (p. 1-2). 

C Selectie rechtsstelsels 

6b 'buurlanden' 
8 minimaal 
9 positief & negatief 
13a de auteur legt een verband met de methode van onderzoek 

'Een zodanige rechtsvergelijking is uit praktische overwegingen alleen mogelijk tussen slechts enkele 
nationale wetgevingen. Hiertoe dringen zich vanzelfsprekend de wetgevingen van de buurlanden op' (p. 
10). 
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D Methode 
14b 'De loutere vergelijking van de delictsomschrijvingen voert ons nog niet tot enig dieper inzicht. Een onder

zoek naar de achterliggende norm voor de verschillende nationale wetteksten, met name de vraag of die 
materiële norm primair beveiliging van eigen nationale belangen is, om moeilijkheden met vreemde staten 
te voorkomen en de betrekkingen met die staten niet in gevaar te brengen, of dat de norm primair het 
geschonden belang van het vreemde staatshoofd, met wie het nationale gezag zich solidair verklaart, raakt, 
kan veel verhelderen. Deze verschillende invalshoek kan niet uit de naakte wettekst worden gehaald, maar 
moet worden afgeleid uit de toelichting, de wetsgeschiedenis en de plaatsing van het delict in het wetboek' 
(p. 10). 
'Wat de vergelijking van de verschillende sanctienormen betreft, deze is weer betrekkelijk eenvoudig te 
vergelijken door de verschillende straffen die opgelegd kunnen worden ingevolge de diverse nationale 
regelingen, naast elkaar te leggen. Dit voert ons echter nog niet tot enig inzicht, omdat pas de werkelijk 
in concreto door de rechter opgelegde straffen het interessants zijn. Een onderzoek hiernaar is in de praktijk 
zelfs voor wat de buurlanden betreft niet eenvoudig' (p. 10). 
'In het algemeen zal voorts steeds bij de beschouwing de omstandigheid betrokken moeten worden dat de 
nationale wetgevers verschillende belangen te beschermen kunnen hebben en daardoor tot een verschillende 
belangenwaardering zullen komen. Dit spreekt met name bij een delict als art. 117 WvS, waar in sterke 
mate onderlinge internationale verhoudingen in het geding zijn. Is het land dat deze belangen op strafrech
telijke wijze beschermt een klein, zwak land of een machtig, groot land, is het een neutraal land of is het 
opgenomen in een systeem van internationale politieke blokvorming?' (p. 11-12). 

De auteur maakt gebruik van vroegere rechtsvergelijkende studies uit binnen- en buitenland waardoor een 
combinatie van horizontale en verticale rechtsvergelijking plaatsvindt en waardoor informatie over zeer veel 
meer rechtssystemen dan alleen die van de buurlanden verstrekt wordt. 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 
16 Op p. 27 wordt de strafrechtelijke hoogverraadbescherming in het onderwerp betrokken. 
19c Moet een politieke uiting tegenover een politicus strafbaar zijn? Zie p. 16. 

Dient, en zo ja hoe, de vrijheid van de Nederlander om zich kritisch op te stellen tegenover de wereld
politiek beschermd te worden? Zie p. 16. 

C Selectie rechtsstelsels 
20 nee, maar aan de orde komen: Duitsland (p. 17, 20, 32, 33), Zwitserland (p. 17, 20, 21, 23, 32, 33), België 

(p. 19, 20, 22, 28, 32), Italië (p. 20, 21), Turkije (p. 20, 23), Griekenland (p. 20, 21, 24, 28), Finland (p. 
24, 28, 32, 33), Oostenrijk (p. 27), Rusland (p. 27), Hongarije (p. 28), Tjechische Volksrepubliek, Aziati
sche landen: India, Pakistan, Ceylon, Indonesië, Japan (p. 29). Denemarken (p. 31, 32, 33), Noorwegen (p. 
31, 32, 33), Zweden (p. 32, 33), Joegoslavië (p. 32), Spanje, Argentinië, Portugal (p. 31), Australië (p. 29), 
Turkije (p. 31). 

D Methode 

E Oordeel auteur over resultaat 
28b 'Een van de oorzaken waardoor deze werkgroep niet tot reële oplossingen is gekomen schuilt in het 

negeren van de oplossingen die door rechtsvergelijkende studie worden aangewezen' (p. 36). 

Debat niet gepubliceerd 

269 



BIJLAGE 4 

Studie nr. V 

Algemene gegevens 
1 Prof. mr. F.J.W. Löwensteyn 
2 De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

3 1970 
4 Geschriften van de NVVR nr. 5 

5 niet gepubliceerd 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
lb Hulp bij totstandkoming en in de toekomst bij de totstand gekomen wettelijke regeling van het in het jaar 

waarin het preadvies geschreven is bij de Tweede Kamer ingediende ontwerp van wet 'houdende regeling 
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid'. 
'Niet alleen immers in het huidige wetgevende stadium, maar ook bij de toepassing van de totstandgeko
men wettelijke regeling, zal het van betekenis zijn na te gaan, hoe de nieuwe vennootschap elders is 
geregeld' (p. 10). 

B Onderwerp 
2 titel: De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

'besloten vennootschap' (p. 9, 10, 11, 12) 
3a zeer abstract: 'Men zij zich echter bewust van de volslagen discrepantie tussen de omvang van het onder

werp en de omvang van een preadvies. De behandeling van een onderwerp als dit kan binnen het bestek 
van een preadvies als dit niet anders zijn dan summier. Het heeft de schrijver overigens moeite genoeg 
gekost in een landschap met zoveel vergezichten het éne smalle pad te blijven bewandelen. Vooral het toe
komstig recht had hij gaarne wat meer aandacht gegeven dan in dit bestek mogelijk was' (p. 14). 
iets minder abstract: 'Uiteraard beperken we ons daarbij tot die onderwerpen, waarin het specifieke 
karakter van de vennootschap in de besproken stelsels het scherpst tot uitdrukking pleegt te komen' (p. 14). 

4c rechtsinstituut 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, België, Italië en toekomstig Nederlands recht 

8 ja 
9 positief en negatief 
1 lb De auteur heeft gekozen voor stelsels waarin zich reeds de ontwikkeling voltrokken heeft die in Nederland 

in gang gezet was. Stelsels dus waarin een zelfstandige rechtsvorm voor de besloten vennootschap in het 
leven geroepen was, meestal onder de naam van 'vennootschap met beperkte aansprakelijkheid', welke 
rechtsvorm onderworpen werd aan een afzonderlijke wettelijke regeling (zie p. 10). 
'M.n. in die vijf staten die met Nederland deel uitmaken van de EG is deze weg gevolgd' (p. 10). 

13a negatief: Het niet te summier laten worden van het overzicht: 'Ook hebben wij ons moeten beperken -
wilde ons overzicht niet te summier worden — tot een zestal rechtsstelsels' (p. 14). 

D Methode 
14a 'methode van behandeling' 

'De vergelijking van afzonderlijke regelingen of categorieën van regelingen, verschaft geen inzicht. Men 
zou dan stuiten op grillige en prima vista willekeurige en irrationele verschillen, die pas hun verklaring vin
den in de samenhang van ieder stelsel op zichzelf. Wij hebben dan ook geopteerd voor de methode, waarbij 
de verschillende rechtsstelsels ieder voor zich achtereenvolgens worden beschreven, zij het volgens eenzelf
de indeling en in eenzelfde volgorde, waarbij ter plaatse vergelijkingen worden gemaakt met de andere 
stelsels' (p. 14). 
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14b Uit de tekst van de auteur wordt duidelijk dat het uitgangspunt van het onderzoek het instituut — de auteur 
spreekt over rechtsvorm — van de besloten vennootschap is. Bij de bestudering van de vergelijkbare 
elementen in de te vergelijken stelsels worden beslist de functies van de rechtsvorm in het oog gehouden. 
'Het fascinerende van een rechtsvergelijking op dit gebied is immers, dat eenzelfde doel — de normering 
van de besloten vennootschap — op zeer uiteenlopende wijze kan worden nagestreefd' (p. 15). 
'Een moeilijkheid bij het rechtsvergelijkend onderzoek op dit gebied is overigens, dat het desbetreffende 
recht der verschillende landen juist op essentiële punten zo diepgaande verschillen vertoont, dat van een 
gemeenschappelijk element nauwelijks kan worden gesproken. Natuurlijk gaat het in alle gevallen om een 
regeling van het verschijnsel 'besloten vennootschap'. Maar juist daarin ligt de oorzaak van de grote 
discrepantie tussen de wettelijke regelingen. 
Immers wat is onder een 'besloten vennootschap' te verstaan? Men verstaat daaronder vrij algemeen de 
vennootschap, die ter dekking van haar behoefte aan kapitaal geen beroep doet op het beleggend publiek. 
En daar een beroep op het beleggend publiek doorgaans geschiedt door middel van het uitgeven van ver
handelbare stukken, met name verhandelbare aandeelbewijzen, wordt de 'besloten vennootschap' ook wel 
omschreven als de vennootschap, die dergelijke stukken niet in omloop heeft. Al met al een negatief ge
formuleerde omschrijving van het begrip 'besloten vennootschap". 
Er laat zich echter een meer positieve benadering denken. Men kan de 'besloten vennootschap' ook om
schrijven als de vennootschap, die 'intuitu personae', met het oog op de persoonlijke hoedanigheden van 
de vennoten is aangegaan' etc. (p. 10-11). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15b 'Het is dan ook de hoop van de schrijver van dit preadvies, dat zijn beschouwingen er toe mogen bijdragen 

dat onze thans zo haastige wetgever een ogenblik de pas markeert om zich te bezinnen op een regeling, 
die de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van het Nederlandse recht een eigen met die van ver
wante vormen in het buitenland overeenstemmende plaats geeft in ons rechtsstelsel' (p. 72). 

B Onderwerp 
18b 'De lezer zal thans wel beamen, wat wij aan het begin van deze beschouwingen opmerkten: het recht op 

de VMBA in de verschillende landen vertoont zo diepgaande verschillen, dat van een gemeenschappelijk 
element nauwelijks kan worden gesproken. Wat de door ons behandelde rechtsstelsels gemeen hebben is 
het object van vergelijking: de rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap, wier schulden slechts 
verhaalbaar zijn op het vennootschappelijk vermogen, en die — naar die naar de wettelijk regeling blijkt 
te veronderstellen — intuitu personae wordt aangegaan' (p. 62-63) -> een in abstracte termen omschreven 
rechtsinstituut / omschrijving van de structuur van het rechtsinstituut 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27c Per stelsel worden verschillende deelonderwerpen besproken. Deze komen terug in het vergelijkend over

zicht. 

E Oordeel auteur over resultaat 

Debat niet gepubliceerd 
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Studie nr. VI 

Algemene gegevens 
1 Mr. L. Prakke 
2 Toetsingsrecht 
3 1971 
4 Geschriften van de NVVR nr. 6 
5 Geschriften van de NVVR nr. 8, p. 31-60 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la 'In een slothoofdstuk wordt de balans opgemaakt, in het bijzonder ten einde te kunnen vaststellen of er 

voor ons land lering kan worden getrokken uit ervaringen elders' (p. 12). 

B Onderwerp 
2 titel: Toetsingsrecht 

'Dit preadvies gaat over rechterlijke toetsing van de wet aan de grondwet' (p. 3). 
'Het is hier de plaats om nog een paar algemene opmerkingen te maken over het als rechterlijke toetsing 
van de wet aan de grondwet verbijzonderde onderwerp van dit preadvies' (p. 8). 

3a Deze grenzen worden eigenlijk al duidelijk in de hierboven geciteerde omschrijving. Het gaat hier om 
rechterlijke toetsing van de wet aan de grondwet. Deze omschrijving van het onderwerp is van duidelijke 
invloed op de keuze van de rechtsstelsels. 
'Hoewel zoals gezegd de meeste landen er een grondwet op na houden, zijn er niet meer dan enige tien
tallen landen waar die grondwet een functie heeft als rechtsnorm. Het is duidelijk dat alleen die landen voor 
ons onderwerp van belang kunnen zijn, en daarvan dan uiteraard weer uitgezonderd de landen met een 
onschendbare wet. Op die wijze houdt men omstreeks twintig landen over'. 

4c rechtsinstituut (het toetsingsrecht) 

C Selectie rechtsstelsels 
6a 'Voor een meer gedetailleerde behandeling zijn de V.S., Frankrijk en Duitsland uitgekozen' (p. 12). Ook 

zegt de auteur een overzicht te zullen geven van 'een groot aantal landen die het [i.e. het toetsingsrecht] 
thans kennen' (p. 12). 

8 in een aparte § 'Verantwoording van landenkeuze ..." (p. 11-12). 
9 positief 
10b Frankrijk & Duitsland: '...en voorts omdat het gaat om zowel onderling als t.o.v. de V.S. sterk afwijkende 

stelsels (...)' (p. 12). 
1 la VS: '... nauwelijks rechtvaardiging behoeven. Het is het toetsingsland bij uitstek, niet alleen omdat het toet

singsrecht in zijn moderne vorm van Amerikaanse origine is, maar nog meer omdat het daar in de praktijk 
zo'n geduchte rol heeft vervuld en vervult' (p. 12). 
Frankrijk & Duitsland: '... omdat het hier landen betreft in onze interessesfeer, omdat het toetsingsrecht 
er, evenals in de V.S., niet alleen in theorie wordt erkend, maar ook praktisch een functie heeft,...' (p. 12). 

D Methode 
14b 'wijze van behandeling' (§ 1.3, p. 11-12) 

De auteur zegt de bespreking van de jurisprudentie achterwege te zullen laten. Hij geeft in dit kader de 
voorkeur 'aan een behandeling waarbij het accent wat meer valt op een aantal algemene aspecten van het 
toetsingsrecht, die zich daarom ook goed lenen voor een rechtsvergelijkende behandeling. Als zodanig 
kunnen genoemd worden: karakter en samenstelling van de tot toetsing bevoegde instanties, omvang van 
hun toetsingbevoegdheid alsmede het tijdstip waarop de toetsing wordt verricht, de toetsingsmethode, en 
de rechtsgevolgen van onverbindendverklaring' (p. 12). 
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Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15a 'Veeleer is het zaak om te bezien of voor ons land lering kan worden getrokken uit het in dit preadvies 

aangedragen rechtsvergelijkende materiaal' (p. 77). 

B Onderwerp 
19a misschien: '... welk orgaan is, gegeven een stelsel met een rigide grondwet, het best gekwalificeerd om de 

grondwettigheid van de gewone wetten in hoogste instantie te beoordelen' (p. 81) 

titel hoofdstuk VII 'Ook in Nederland een toetsingsrecht?' (p. 77) 

C Selectie rechtsstelsels 
20 '... overzicht van landen die in heden of verleden ervaring hebben opgedaan met een vorm van rechterlijke 

toetsing van de grondwettigheid der wetten is niet volledig...' (p. 13-19). 
Genoemd worden: VS, Latijns-Amerikaanse landen, Australië, Canada, Zuid-Afrika, Zwitserland, Noorwe
gen, Denemarken, Roemenië, Griekenland, Portugal, Oostenrijk, Tjechoslowakije, Spanje, Duitsland, Japan, 
Italië, West-Duitsland, Frankrijk, Cyprus, Tunesië. Joegoslavië, Zweden. 

21 ja 
22 positief & negatief 
24b 'Niettemin laat het zich aanzien dat de meeste landen waar het toetsingsrecht niet slechts op papier bestaat 

of door de doctrine wordt aangenomen, maar ook praktisch een functie heeft, in het bovenstaande wel zijn 
gesignaleerd' (p. 19). 
Frankrijk: 'Is bij dit geconcentreerde stelsel nog wel sprake van rechterlijke toetsing? Stellig is het Franse 
voorbeeld in het kader van dit preadvies een buitenbeentje, maar juist daarom belangwekkend' (p. 18) 

D Methode 

E Oordeel auteur over resultaat 
30b Frankrijk misschien niet meest geschikte stelsel. Dit maak ik op uit het feit dat Frankrijk, één van de drie 

meest uitgebreid behandelde stelsels niet voorkomt in de argumentatie van het slothoofdstuk. Daarvoor in 
de plaats worden wel genoemd: Italië, (Oostenrijk), Scandinavische stelsels, Japan en Zwitserland. 

Doel 

Onderwerp 
interveniënt: 'De preadviseur signaleert deze relatie tussen aard van de grondwet en het onderwerp (...)' 

(p. 53). 
'Een ander punt hetwelk in het preadvies wel wordt gesignaleerd, maar — refererend aan de studie van 
Koopmans — niet verder in de beschouwingen wordt betrokken is het karakter van de wetgeving (...). Ook 
dit punt zou ik met enige aantekeningen wat meer reliëf willen verlenen' (p. 54). 

Selectie rechtsstelsels 

Methode 

Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
interveniënt: 'Allereerst merk ik op, dat in de rechtsvergelijkende beschouwingen over het toetsingsrecht 
de keuze van landen een zeker geijkt patroon vertoont. Daarbij is het opvallend dat men zich beperkt tot 
de landen, welke in enigerlei vorm toetsingsrecht kennen. Voor de vergelijking en voor het inzicht in de 
materie ligt echter ook belangrijk materiaal in de landen zonder toetsingsrecht. Ik noem het voorbeeld van 
Rusland...' (p. 53). 
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42 interveniënt: 'Mijn tweede opmerking betreft de selectie van het materiaal. De preadviseur stelt zelf dal 
hij zich beperkt heeft, en dat hij met name de jurisprudentie niet heeft behandeld (...)• Zulk een beperking 
is, zeker in een gecompliceerde materie, geoorloofd, maar men moet dan wel bijzonder voorzichtig zijn 
met het trekken van conclusies. Dat is de heer Prakke evenwel niet; ...' (p. 46). 
auteur: 'Vervolgens heeft professor Koopmans er bezwaar tegen dat ik concludeer tot afwijzing van het 
toetsingsrecht zonder de jurisprudentie besproken te hebben. Dit verwijt lijkt mij niet gerechtvaardigd. In 
mijn preadvies worden vooral die landen behandeld die een vorm van constitutionele toetsing kennen, te 
weten de Verenigde Staten, Frankrijk en de Bondsrepubliek. Nu zou het uiteraard absurd zijn te conclude
ren dat men er in die landen maar beter mee op kan houden, zonder eerst de jurisprudentie aldaar te hebben 
geanalyseerd en geëvalueerd. Ik heb mij echter van iedere conclusie onthouden. Wel wijs ik de constitu
tionele toetsing af, maar zulks alleen voor ons land. En voor ons land wijs ik deze toetsing niet, zoals pro
fessor Koopmans stelt, over de hele linie af, doch alleen in de vorm waarin zijn is voorgesteld in de Proeve 
en het tweede rapport van de Cie Cals-Donner. De mogelijkheid van een geconcentreerd stelsel heb ik 
uitdrukkelijk open gelaten, al loop ik er niet warm voor (...). 
Ik zie niet in waarom eerst een gedetailleerde bespreking van de jurisprudentie in andere landen een 
conclusie inzake de wenselijkheid van een toetsingsrecht voor ons land mogelijk zou maken. Sterker nog. 
het komt mij twijfelachtig voor of enigerlei conclusie verantwoord zou zijn. De rechtsvergelijking is een 
problematische wetenschap als het erom gaat wat men met de resultaten ervan kan aanvangen. Nu lijkt mij 
de jurisprudentie in constitutionele kwesties bij uitstek een zaak die met wortel en tak nationaal bepaald 
is, veel meer dan de algemene aspecten van het toetsingsrecht waaraan ik vooral aandacht heb gewijd: 
karakter en samenstelling van de tot toetsing bevoegde instanties, de omvang van hun toetsingsbevoegd-
heid, alsmede het tijdstip waarop de toetsing wordt verricht, de toetsingsmethode, en de rechtsgevolgen van 
onverbindendverklaring' (p. 48-49). 

Studie nr. VII 

Algemene gegevens 
1 Mr. W.E. Haak 
2 De beroepsvoetballer. Een rechtsvergelijkende schets 
3 1972 
4 Geschriften van de NVVR nr. 9 

5 Geschriften van de NVVR nr. 11, p. 1-18. 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

B Onderwerp 
2 titel: De beroepsvoetballer 

'Hoe is de positie van de beroepsvoetballer eigenlijk? Is hij werknemer, is hij verenigingslid? In hel 

hiernavolgende zal een rechtsvergelikende schets worden gegeven over dit onderwerp' (p. 5). 
4c juridisch probleem: wat is de juridische status van de beroepsvoetbaüer? 
5a 'Hoe is de positie van de beroepsvoetballer eigenlijk? Is hij werknemer, is hij verenigingslid?' (p. 5). 

'Op de vraag of de beroepsvoetballer al of niet werknemer is van zijn club en onder het arbeidsrecht valt, 
zal dieper worden ingegaan' (p. 5). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Engeland, België. Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Italië 

6b Nederland 
7a Spanje, Portugal, Argentinië en Uruguay 
8 ja 
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9 positief en negatief 
11a Engeland & België: '... uit verschillend oogpunt voor Nederland belangrijke voetballanden ...' (p. 5). 

'Spanje en Portugal zijn niet in het onderzoek betrokken, ondanks het feit dat daar rechtsvergelijkend 
materiaal te vinden moet zijn door de aanwezigheid van profclubs als Real de Madrid en Sport Lisboa é 
Benfica' (p. 5). 

13a 'De keus van andere landen [dan Nederland] voor de vergelijking van de positie van de beroepsvoetballer 
is voornamelijk bepaald door de reisafstand van Amsterdam' (p. 5). 
'Ook het recht van Zuid-Amerikaanse voetballanden als Argentinië en Uruguay kon niet door mij worden 
onderzocht' (p. 5). 

D Methode 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15b Verbetering van de positie van de beroepsvoetballer in de geselecteerde rechtssystemen. 

'Uiteindelijk ben ik van mening, gegeven de situatie van het voetbal en de ontwikkeling van de juridische 
positie van de beroepsvoetballer in de verschillende door mij onderzochte rechtssystemen, dat gestreefd 
moet worden naar een collectieve arbeidsovereenkomst volgens het Franse model, omdat dit mogelijk is 
in het kader van de bestaande wetgeving op het stuk van arbeidsrecht, sociaal recht en verenigingsrecht 
in de verschillende landen' (p. 78). 

B Onderwerp 
16 '... de arbeidsrechtelijke positie van de beroepsvoetballer' (p. 83). 

'... de verenigingsrechtelijke zijde van de verhouding van de beroepsvoetballer tot zijn club en tot de over
koepelende bond' (p. 83). 

17a 'In dit onderzoek versta ik onder een betaald sportsman, hij die in de sport als speler geheel of gedeeltelijk 
een middel van bestaan vindt' (p. 10). 

17b 'Lang niet alle aspecten werden behandeld, [noot 5: Bijv. het aspect van het wettelijk gegarandeerde mini
mumloon kwam niet ter sprake, terwijl evenzeer de arbeidsbemiddeling in het beroepsvoetbal nog een 
discussiabel punt is (...)]' (p. 83). 
'Hoe is zijn positie sociaal-rechtelijk en fiscaal-rechtelijk? Helaas kon dit in het kader van dit onderzoek 
niet worden bezien, hoewel beide vraagstukken vooral uit het oogpunt van rechtsvergelijking een nadere 
studie verdienen. Ook had ik gaarne de internationaal privaatrechtelijke kanten van het beroepsvoetbal 
nader bestudeerd, vooral in het verband met het verenigingsrecht, en wel in- en uittreding van de beroeps
voetballer als lid van de overkoepelende bond bij vertrek naar het buitenland tijdens het seizoen. 
Ook de positie van de minderjarige is niet naar voren gekomen' (p. 84). 

C Selectie rechtsstelsels 
20 Amerikaans antitrustrecht; EEG-recht (p. 50 e.v.) 

D Methode 
27a over een in nader onderzoek te volgen methode 

'Dit zal een functionalistisch sociologisch dan wel een conflict-sociologisch onderzoek kunnen zijn, al naar 
gelang de aspecten die men wil accentueren, waarvan de uitkomst evenwel van essentieel belang is voor 
een juridische gevolgtrekking' (p. 81). 

27c uitgangspunt vraag: wat is de juridische status van de beroepsvoetballer? 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a 'Het komt mij voor dat mijn vluchtige rechtsvergelijkende expeditie op zichzelf al het belang van de 

rechtsvergelijking voor het betaalde voetbal heeft aangetoond' (p. 81). 
'Het belang van de rechtsvergelijking blijkt wanneer men het vierluik aan een oppervlakkig onderzoek 
onderwerpt' (p. 82). ('Wat is het vierluik? Dit is een viertal ontwerpen vastgesteld in een overlegorgaan 
samengesteld uit vertegenwoordigers van de K.N.V.B., de [...] en de [...], zoals een nieuw ontwerp-regle-

275 



BIJLAGE 4 

ment op de Algemene Vergadering en het Bestuur van de Sectie Betaald Voetbal van de KNVB, een nieuw 
transfersysteem, een ontwerp-arbeidsovereenkomst voor beroepsvoetballers, en tenslotte een nieuwe ge
schillenregeling' (p. 82)). 

Debat 

A Doel 

B Onderwerp 
33 Een interveniënt gaat in op de definitie van de betaalde sportsman: '... voorondersteld scherp onderscheid 

tussen amateur en professional, een onderscheid dat formeel in uitersten bestaat, doch dat nog nimmer 
inhoudelijk is vastgesteld. De preadviseur gaat in zijn preadvies hierop ook in het geheel niet in. Hij 
definieert wel voor zijn onderzoek de betaalde sportman als degene, die in de sport als speler geheel of 
gedeeltelijk zijn middel van bestaan vindt (...). Deze praemisse opent zoveel mogelijkheden van 'schijnama-
teurisme, dat het voor mij niet aanvaardbaar is om de verplichtingen van de amateur te zien als die ver
plichtingen die slechts afgedwongen worden door een 'sportlich freiwillige Disziplin' (p. 16-17). 
auteur: 'Ik geloof echter niet, dat die wellicht vloeiende lijn tussen professional en top-amateur ons ervan 
zou moeten weerhouden om aan te nemen, dat de beroepssporter niet in arbeidscontractuele verhouding 
tot zijn club staat. [...] Wel leidt het door Van Staveren naar voren gebrachte tot de conclusie, dat er wel
licht in de toekomst een wettelijke regeling moet komen voor de top-amateur, niet alleen op voetbalgebied, 
maar voor de gehele sport' (p. 17). 

34 interveniënt: 'Mr. Haak heeft in zijn boeiende preadvies het transfersysteem vooral bezien vanuit de optiek 
van de voetballer en dat is begrijpelijk gezien de opdracht die hij van uw bestuur heeft meegekregen. Er 
ligt echter ook een omvangrijke juridische problematiek verscholen in de door de voetbalverenigingen 
onderling gemaakte afspraken inzake transfertransacties (p. 12). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
39 interveniënt in woorden auteur: 'Allereerst voel ik onder alle lof toch enige kritiek ten aanzien van mijn 

rechtsvergelijkende aktiviteiten in dier voege dat hij het een preadvies vindt met een "open end", zonder 
een bepaalde zich opdringende conclusie' (p. 11). 
auteur: 'Ik zou daar dit op willen zeggen: het moge wellicht voor hem niet duidelijk genoeg naar voren 
zijn gekomen, maar hetgeen ik als conclusie heb willen trekken uit mijn rechtsvergelijkende speurtocht is. 
dat het wenselijk is om voor de beroepsvoetballer te komen tot een collectieve arbeidsovereenkomst zoals 
in Frankrijk reeds tot stand is gekomen; een lidmaatschap van de voetballer van de vereniging waar hij bij 
voetbalt is niet nodig, wel een lidmaatschap van de landelijke overkoepelende bond. Een aparte wettelijke 
sportregeling, zoals thans in België op stapel staat, is daarbij niet noodzakelijk, omdat de beroepsvoetballer 
volledig bescherming kan vinden in der arbeidsrechtelijke wetgeving' (p. 11-12). 
interveniënt: 'Hierbij aansluitend betreur ik toch dat de adviseur de functie van vergelijkend recht als 
rechtsbron enigszins uit het oog verloren heeft. Ik had graag gelezen, na de mooie ontleding, hoe wij, meer 
uitgesproken 'sportjuristen' de toekomst konden voorbereiden in onze contacten met de sportbonden en 
de sportbeoefenaars. Zo schijnt het mij dat de ontleding van het contract van de professionele sportbeoefe
naar, passief het stramien van het verleden overneemt, en binnen dat keurslijf de toestanden van gisteren 
kritiseert, zonder de lessen die men eruit kan halen aan te halen als bouwmaterialen voor de toekomst (p. 
14). 
auteur: 'Ik heb getracht aan te tonen, dat het feitengeheel rondom de verhouding van de speler met zijn 
club juist wel wijst op een arbeidsrechtelijke positie van de beroepsvoetballer, ja, dat daar niet aan ie 
ontkomen valt. Tevens heb ik rechtsvergelijkend trachten aan te tonen, dat een regelrecht lidmaatschap van 
de speler bij de overkoepelende bond te prefereren is boven indirect getrapt lidmaatschap of boven een 
aansluiting in de zin zoals de heer Wouters voorstaat' (p. 15). 
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auteur: 'Voor het onderwerp de beroepsvoetballer is de rechtsvergelijking in de drie functies algemene ori
ëntatie, interpretatie en rechtscheppende functie van groot belang' (p. 17). 
auteur: 'Door rechtsvergelijking is mij duidelijk geworden welke richting wij in Nederland moeten uitgaan' 
(p. 18). 

Studie nr. VIII 

Algemene gegevens 
1 Prof. mr. H.U. Jessurun d'Oliviera 
2 De meerwaarde van rechterlijke uitspraken 
3 1973 
4 Geschriften van de NVVR nr. 10 
5 Geschriften van de NVVR nr. 11, p. 19-33 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la '... maar vooral een jurisprudentiële mist, die wellicht door middel van rechtsvergelijkend onderzoek 

enigszins tot opklaring gebracht kan worden' (p. 5). 
'Rechtsvergelijking en rechtsgeschiedenis verruimen het inzicht in deze kwesties, die aan vrijwel elk 
systeem van geschillenbeslissing inherent zijn, ...' (p. 6). 

lb bijstelling doctrine 
'Zijn [i.e. van de rechter] uitspraak geeft aanleiding tot het vermoeden, dat het nederlandse antwoord op 
de gestelde vragen niet meer in overeenstemming is met wat men daarover in de doktrine gewaar wordt. 
Het loont daarom de moeite om, aan de hand van rechtsvergelijkende rubriceringen, latere gegevens te 
verwerken in antwoorden van vandaag' (p. 6). 

ES Onderwerp 
2 titel: De meerwaarde van rechterlijke uitspraken 

ondertitel: Arrêts de reglement en precedenten 
In de inleiding omschrijft de auteur het onderwerp in de vorm van twee vragen. Zie vraag 5a. 

5a twee: 'In hoeverre kennen wij in Nederland het stare decisis?' 
'En is — tweede vraag — de uiteenzetting over toekomstige gedragingen en hun strafwaardigheid niet in 
strijd met artikel 12 AB, dat de rechter verbiedt bij wege van algemene verordening, dispositie of reglement 
uitspraak (te) doen in zaken, welke aan zijn beslissing onderworpen zijn? Wat is de betekenis van dit 
verbod?' (p. 5). 

C Selectie rechtsstelsels 
6b alleen het Nederlandse 

D Methode 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15a de auteur maakt een opmerking over het nut van rechtsvergelijkend onderzoek in het algemeen: 'In het 

voorbijgaan merk ik op, dat komparistisch werk kennelijk op vragen kan brengen waarop men minder 
makkelijk zou stoten als men zich in het zuiver internrechtelijke vlak bewoog en dat in de betrekkelijke 
onwennigheid tegen over een nieuw soort vragen (...) — diametraal tegenovergestelde opvattingen tot de 
mogelijkheden behoren' (p. 22). 
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B Onderwerp 
17 a 'Ook zijn probleemvelden die sterk samenhangen met de meerwaarde van rechterlijke uitspraken hier eerder 

aangeduid dan behandeld. Ik denk aan de opvattingen over institutionele taakverdelingen over verschillende 
staatsorganen, de theorieën over de rechtsvinding, de uiteenlopende rechtsbronnenleren; verder aan de in
vloed van het bestaan van een kodificatie, de stijl van uitspraken, de samenstelling van de rechterlijke 
macht en in het algemeen historische gegevenheden, op de status van onze vraagstelling' (p. 55). 

18c twee rechts'regels': stare decisis en (verbod op) arrêts de règlement 

C Selectie rechtsstelsels 
20 Aan de orde komen: Deel I (Arrêts de reglement): Nederland, België, USSR; Deel II (Stare decisis): 

Engeland en Nederland. In het laatste hoofdstuk dat het karakter heeft van een conclusie worden Italië, 
Frankrijk en Zwitserland ten tonele gevoerd. 

21 ja 
22 positief 
23b 'Aangezien het van algemene bekendheid is, dat de socialistische stelsels wars zijn van de trias politica-leer 

heb ik mijn onderzoek in oostelijke richting voortgezet, en ben ik terecht gekomen bij de USSR als meesl 
karakteristieke representant van deze staten' (p. 14). 

24a USSR: 'Beschouwt men het verbod van rechterlijke verordeningen als een uitvloeisel van de orthodoxe 
leer der machtenscheiding, dan loont het misschien de moeite op zoek te gaan naar een staatsinrichting 
waaraan een dergelijke theorie niet ten grondslag ligt, ...' (p. 14). 
Engeland: 'Voordat ik mij zet aan de beantwoording van deze vraag is het misschien wenselijk de gebruik
te buitenlandse termen terug te voeren naar hun natuurlijke omgeving en in a nutshell na te gaan wal 
tegenwoordig met name in Engeland de reikwijdte van de precedentenleer is' (p. 22). 

D Methode 
27a 'Onderzoeken we eerst de leer, en dan het leven' (p. 31). 
27b 'Men verwacht ook enigszins konsekwent gehanteerde regels als grondslag voor de beslissing, en een 

zekere konsistentie in de uitkomsten. [...] Deze konsistentie en systematiek in een grotere hoeveelheid 
beslissingen wordt in feite en in theorie langs allerlei wegen bereikt' (p. 55). 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a 'Het weinige, ook geografisch beperkte, materiaal dat hier bijeengebracht is laat niet veel konklusies, maar 

des te meer speculatie toe' (p. 55). 
'Rechtsvergelijking leerde dat arrêts de reglement in verschillende varianten voorkomen'. 

30a 'Het weinige, ook geografisch beperkte, materiaal dat hier bijeengebracht is ...' (p. 55). 
juistheid keuze Engeland: 'De teneur van de rechtsvergelijkende beschouwingen die in Nederland aan de 
precedentenleer zijn gewijd is voornamelijk gericht op toenadering aan het engelse stelsel. Men vraagt ons 
de ogen ervoor te openen, dat wij ook, zij het in rudimentaire vorm, een stare decisis-regel met normatieve 
kracht kennen, en spoort ons aan deze regel uit te werken en in zijn binding te aanvaarden. 
Het nut van de rechtsvergelijking bestaat zeker ook in het aanwijzen van overeenkomsten en gelijkenissen 
tussen systemen die traditioneel in allerlei opzichten als onderling sterk afwijkend beschouwd worden' (p. 
61). 

31b Ik vraag mij af of de auteur zonder rechtsvergelijking niet tot dezelfde conclusie zou zijn gekomen. 
'... voelde ik de behoefte aan te dringen op een herwaardering van de meerwaarde van rechterlijke beslis
singen. Deze meerwaarde is reëel, en ook van belang als element in de kontinuïteit van het recht. [...] De 
eenparige versnelling van allerlei essentiële maatschappelijke en ekonomische ontwikkelingen kan het recht 
niet ongemoeid laten. Er is een behoefte aan een snellere afschrijving van precedenten en arrêts de règle
ment' (p. 65, Naschrift). 

Debat 

Doel 

Onderwerp 
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34 interveniënt: 'Ik vind het jammer, dat de preadviseur geen aandacht heeft besteed aan de eventuele meer
waarde van uitspraken van de burgerlijke rechter voor andere geschillen beslechtende instanties, zoals 
administrieve rechters of instanties oordelend in administratief beroep' (p. 23). 
auteur: 'De kwestie, interessant als hij is, heb ik inderdaad niet behandeld. Hij zou een afzonderlijke studie 
vergen' (p. 26). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
41 interveniënt: 'Het zou interessant geweest zijn, indien de [auteur] meer aandacht besteed zou hebben aan 

de praktijk van het Bundesgerichtshof' (p. 28). 
auteur: 'Met de heer [...] ben ik van mening dat de praktijk van het BGH boeiend genoeg is om beschreven 
en geanalyseerd te worden, evenals trouwens die van het Zwitserse Bundesgericht, die van de Centrale 
Raad van Beroep, de New York Court of Appeals enz. Ik heb me sterk moeten beperken en ben me van 
de betrekkelijke willekeur van mijn keus bewust' (p. 29). 

Studie nr. IX 

Algemene gegevens 
1 F.O.W. Vogelaar en M.G. Chester Ll.B. 
2 Dutch/English Company Law, A Comparative Review 
3 1973 
4 Geschriften van de NVVR nr. 12 
5 Geschriften van de NVVR nr. 15, p. 9-22 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la 'We embarked upon the writing of this Review with the intention of revealing to its readers — (...) — the 

essential differences between the Company Laws of two Member States, in view of the move towards 
approximation of laws in the EEC' (p. IX). 
'We hope nevertheless that the Review will serve a useful purpose, as a guide both to those who wish to 
embark upon detailed comparative studies in this field and to the businessman of either country whose 
interests are not confined to their own countries' (p. IX). 

lb hulp bij harmonisatie: 'We feel that no approximation of laws can hope to gain acceptance unless it is 
based on a thorough understanding of the divergent rules which have to be reconciled, so as ultimately to 
have equivalent effect throughout all Member States' (p. IX). 

B Onderwerp 
2 titel: Company Law 

'the Company Law of two Member States' (p. IX). 
3a ' ... we have, deliberately, omitted some aspects entirely, notably as to requirements relating to the public 

offering of securities, the law of agency, and liability of directors towards companies; that detail has 
sometimens been omitted for the sake of clarity of principle; ...' (p. IX). 

•lb rechtsgebied verdeeld in deelonderwerpen 
'a number of subjects' (p. IX) 
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C Selectie rechtsstelsels 
6a Nederland, Engeland, EEG-richtlijnen m.b.t. Company Law 
8 ja 
9 positief 
11 a 'We also feel that the historical and present close commercial relationship between the two countries, based 

to no small extent upon similar attitudes to commerce, makes a comparison of an important part of their 
commercial laws the more interesting. 
Finally, we feel that recent events, such as the revision of company legislation in Holland and the proposed 
revision in England, merger activity between Dutch and Englisch companies, and growing interest in the 
Netherlands concerning the regulation of take-over activity whether international or internal, give such a 
study some topical importance' (p. IX). 

12b de landen worden aangeduid als 'Member States' (p. IX) 

D Methode 
14b 'We, therefore, decided upon the present form, which consists of dividing Company Law into a number 

of subjects and within each subject setting out firstly the position under Dutch law, secondly that under 
English law and thirdly drawing comparisons, when these appeared to us to be of interest and not necessa
rily self-evident' (p. IX). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 
17a 'For the purposes of this comparative review consideration is confined to the two types of companies 

limited by shares, the Naamloze Vennootschap (NV) and the Besloten Vennootschap met Beperkte Aan
sprakelijkheid (BV) ...' (p. 6). 
'The rest of this Review so far as English law is concerned will be confined to the registered company 
limited by shares' (p. 7). 
'The draft Fourth EEC Directive on Company Law lays down detailed requirements for the contents of 
company accounts. As it is beyond the scope of this review to deal in detail with the present respective 
national requirements so it is beyond its scope with the content of the Directive' (p. 67-68). 

18c Zoals de auteurs gesteld hebben in de inleiding, hebben zij het onderwerp Company Law onderverdeeld 
in een aantal deelonderwerpen. Eerst wordt het deelonderwerp in het Nederlandse recht behandeld, dan in 
het Engelse recht en vervolgens wordt een vergelijking getrokken. De volgende deelonderwerpen komen 
aan de orde (tevens hoofdstukindeling): I. Sources of Law, II. Formation of a company, III. Share Capital. 
IV. Loan Capital, V. Administration and Management, VI. General Meeting of Shareholders, VII. Workers 
Participation, VIII. Assets, IX. Investigation into a Company's Affairs, X. Amendment of Constitution 
Documents, XI. Winding-Up, XII. Take-over codes. 
Meestal zijn deze (deel)onderwerpen opnieuw onderverdeeld in deelonderwerpen. Bijvoorbeeld: 
II. Formation of a Company 

— formation documents 
— formation procedure 
— shareholders/members 
— name 
— object 
— domicile and residence 
— capital 
— subscription 
— public inspection 
— duration 
— costs of formation 
— conversion 
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Selectie rechtsstelsels 

Methode 
Het preavies bevat geen conclusie. Na behandeling van ieder deelonderwerp in het Nederlandse en Engelse 
recht wordt een vergelijking gemaakt . Het komt echter wel voor dat de auteurs onder het kopje Comparison 
'self-evident' vermelden. Ook wordt wel vermeld dat een bepaald onderwerp in het Nederlandse of Engelse 
recht geen regeling kent. 
Onder het kopje Comparison wordt af en toe verwezen naar de ontwerp EEG-richtli jnen met betrekking 
tot ondernemingsrecht (vennootschapsrecht) . Er worden dan vergelijkingen gemaakt met het huidige Engel
se of Nederlandse recht. 

Oordeel auteur over resultaat 

A Doel 
32 auteur: preadvies (oorspronkelijk) geschreven voor lezers-leden van de Vereniging (expert-publiek) 

ordenend preadvies: '... een preadvies dat in zo kort mogelijk bestek zo precies mogelijk de twee systemen 
naast elkaar stelt, de verschillen blootlegt en de lezer aanzet geeft om op basis van de door ons vergaarde 
gegevens bepaalde onderdelen van de twee stelsels, die hem in het bijzonder ter harte gaan, verder uit te 
diepen. 
Bovendien zijn wij beiden, los van bovenstaande overwegingen van praktische aard, van mening, dat daar
mee tevens wordt beantwoord aan het doel van rechtsvergelijking binnen het kader van de Vereniging (p. 
12-13). 

B Onderwerp 
33 interveniënt: 'de meest belangrijke onderwerpen van vennootschapsrecht in twee zeer uiteenlopende 

rechtsstelsels' (p. 10) 
auteur: 'een rechtsvergelijkende beschouwing tussen de Nederlandse N.V. /B.V. en de Engelse evenknie ' 
(p. 12). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
38 auteur: 'In het kader van het vorengaande past eveneens, dat de auteurs zich hebben onthouden van het 

geven van maatschappeli jke achtergrondinformatie, hoe belangwekkend deze uiteraard is ' (p. 13). 
'Hoewel, (...), we ons in grote trekken hebben beperkt tot ordenend-descriptief werk ...' (p. 13). 
interveniënt: 'In particular, the method of comparing each relevant institution, conception or specific feature 
separately, and not indulging in presenting two long essays in succession, seems to m e be very useful in 
respect of this large, branch of law, and it may perhaps serve as an example for others ' (p. 17). 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
39 interveniënt: 'De economische één-wording van Europa doet bij de jurist immers niet zelden de behoefte 

ontstaan aan een integraal overzicht van de in Europa bestaande rechtsstelsels, een overzicht dus, waarin 
ook het recht van de kleinere staten niet kan worden gemist. Dit geldt zowel voor de jurist in de praktijk, 
die vraagt naar meer informatie dan hem door rappe praktikanten wordt geboden, als voor wetenschapsbe
oefenaren, die in deze vraag wil voorzien. Vooral op het gebied van het vennootschapsrecht kan men spre
ken van een dringende behoefte ontstaan naar een dergelijk overzicht. 
Hierbij vormen echter de kleinere staten met niet alleen een eigen rechtsgebied, maar ook een eigen taal
gebied het grote struikelblok. En dat geldt weer in het bijzonder voor ons land: het is bijna ongelooflijk, 
maar er bestaat bijna geen enkele wat meer gedetailleerde beschrijving van ons vennootschapsrecht in een 
van de wereldtalen. Beter gezegd: een dergelijke beschrijving bestond niet. Want hier ligt zij voor ons, in 
de vorm van het preadvies van de heer Vogelaar. En kan men zich een betere beschrijving denken, dan 
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die waarbij ons vennootschapsrecht in vergelijking wordt gebracht met een algemeen bekend en taalkundig 
voor iedereen toegankelijk systeem? (p. 10). 

42 interveniënt: 'Vooreerst heeft het mij getroffen, dat de beschouwingen van de preadviseurs zo louter 
descriptief zijn. Nergens wordt getracht inzicht te geven in de juridische grondbeginselen, waarop de 
betrokken regelingen zijn gebaseerd, of althans in de opvattingen die daaromtrent in de betrokken landen 
leven, en nog minder bevatten de preadviezen een eigen visie op het fenomeen 'vennootschap', 'company', 
en de daarmee samenhangende begrippen. Nog minder worden de regelingen — en vooral het verschil daar
tussen - in verband gebracht met de maatschappelijke achtergronden, die juist wat dit onderwerp betreft 
zo zeer in de belangstelling staan' (p. 10). 
'Bij het schrijven van een rechtsvergelijkend preadvies staat men niet zelden voor de keus tussen een diep
gaande behandeling van enkele hoofdlijnen en een min of meer gedetailleerde beschrijving van het desbe
treffende rechtsinstituut in zijn totaliteit. De preadviseurs hebben kennelijk voor het laatste geopteerd en 
dit is eigenlijk ook wel een verstandige keuze' (p. 10). 
'Overigens geeft juist de aard van het preadvies van de heer Vogelaar mij aanleiding tot enige kritische 
kanttekeningen. Vooreerst zal men aan een dergelijke rechtsvergelijkende beschrijving de eis moeten 
stellen, dat de behandelde rechtsstelsels inderdaad in vergelijking worden gebracht, dat wil zeggen dat 
dezelfde onderwerpen, liefst in dezelfde volgorde worden behandeld onder vaststelling van de verschillen. 
En globaal is dit in de preadviezen ook geschied. Toch treft men herhaaldelijk vrij gewichtige onderwerpen 
aan, die ten aanzien van één van beide stelsels - meestal het Engelse — wel aan de orde worden gesteld, 
maar ten aanzien van het andere - meestal het Nederlandse — niet' (p. 11). 

Studie nr. X 

Algemene gegevens 
1 Mr. A.H.J. Swart 
2 Politiek delikt en asiel 

3 1973 
4 Geschriften van de NVVR nr. 13 

5 Geschriften van de NVVR nr. 15, p. 23-30 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

B Onderwerp 
2 titel: Politiek delikt en asiel 

'Het bovenstaande geeft zeer schematisch het thema van dit preadvies aan' (p. 2): 
politiek delict in het internationale recht, uitleveringsrecht / internationalisering politiek delikt/ uitleverings
verbod voor politiek delikten/ wenselijkheid, ongewenstheid uitlevering/ uitleveringsverdragen/ non-refoule-
ment-beginsel - bescherming rechten van de mens. Zie p. 1-2. 

4c in juridische termen geformuleerd probleem (zie vraag 5b) 
5b misschien: 'Ook nu is de vraag welke de positie is van de pleger van een politiek delikt die de wijk neemt 

naar een andere staat uiterst relevant' (p. 1). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Duitsland, Zwitserland, Engeland, multi-laterale verdragen met betrekking tot rechtshulp in strafzaken die 

binnen de Raad van Europa tot stand kwamen, EVRM 

8 gedeeltelijk 

9 positief 
1 la 'Duitsland is gekozen omdat in de Duitse grondwet sprake is van een recht op asiel dat door de vreem

deling in uitleverings- of uitzettingsprocedures rechtstreeks kan worden ingeroepen en omdat in Duitsland 
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een vrij omvangrijke jurisprudentie op het Vluchtelingenverdrag voorhanden is. Zwitserland en Engeland 
bezitten beide een interessante jurisprudentie over het politieke delict in het uitleveringsrecht' (p. 2). 

13a 'De keuze van de hier te behandelen landen berust bijna uitsluitend op praktische overwegingen waarvan 
de belangrijkste wel is de toegankelijkheid van de gegevens' (p. 2). 

D Methode 

14c probleemgerichte benadering 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 
20 Nederland 

D Methode 
27c M.b.t. het Duitse recht wordt besproken: 

- de betekenis van art. 16 GG 'politiek vervolgden genieten asielrecht' 
- de betekenis van 'politisch Verfolgten' 

uitlevering 
- toelating en uitzetting 
M.b.t. het Zwitserse recht wordt besproken: 

uitlevering [m.b.t. politieke delicten] 
- toelating en uitzetting 
M.b.t. het Engelse recht 
- uitlevering [mbt politieke delicten] 

•Extradition Act 1870 
»Fugitive Offenders Act 1907 
•Backing of Warrants Act 1965 

M.b.t. het Nederlandse recht 
- uitlevering [mbt politieke delicten] 
- toelating en uitzetting 
M.b.t. Europese rechtshulp in strafzaken 

Europees Uitleveringsverdrag 1957 
* uitleveringsverbod voor politieke delicten 

- Europees Verdrag inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken 
* bevoegdheid afwijzen verzoek om rechtshulp met betrekking tot politiek delict 

M.b.t. het EVRM 
geen bepaling m.b.t. recht op asiel 

'Niettemin geeft het verdrag een aanknopingspunt in zijn art. 3 dat het verbiedt personen bloot te stellen 
aan onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen. Het artikel wordt frequent ingeroepen tegen 
een uitlevering of een uitzetting door personen die vrezen voor berechting wegens een politiek delikt of 
vervolging wegens hun politieke overtuiging' (p. 52). 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a "'Writers, attracted to the dim politico-legal regions of asylum and the non-surrender of political offenders 

have (in the main) been deflected in recent times from an elucidation of the rationale of these concepts by 
their very proper belief in the prior necessity of demonstrating, from the obscurities of state practice, the 
extent of their observance". Er schuilt nogal wat waarheid in deze opmerking en ook mij is het zo enigs
zins vergaan. Misschien is het desondanks mogelijk een paar ontwikkelingen te signaleren en enkele korte 
kanttekeningen te maken' (p. 55). 
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Debat 

A Doel 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
39 interveniënt: 'Spreker heeft veel waardering voor het preadvies van Mr. Swart, waarin allerlei gegevens 

m.n. over het Duitse, Engelse en Zwitserse recht toegankelijk zijn gemaakt' (p. 27). 

Studie nr. XI 

Algemene gegevens 
1 Mr. A.M. van der Wiel 
2 Samenleven buiten huwelijk 
3 1974 
4 Geschriften van de NVVR nr. 16 

5 Geschriften van de NVVR nr. 18, p. 7-33 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la 'Men kan dan ook mijns inziens niet veel meer doen — en dat is ook de reden waarom ik de opdracht 

uiteindelijk toch heb aanvaard — dan elders gevonden oplossingen en situaties (ik denk hier bijvoorbeeld 
aan de legitieme in het Engelse recht) voor Nederland als desiderata poneren, in de hoop dat het denkkli
maat in Nederland, ook en vooral buiten het strikte terrein van het recht, op de lange duur effectuering van 
die wensen zal toelaten' (p. 5-6). 
'Voorts stel ik mij voor, al of niet op basis van voorafgaande, enige suggesties te doen voor het Nederland
se recht' (p. 6). 

B Onderwerp 
2 titel: Samenleven buiten huwelijk 

de auteur geeft een oordeel over de geschiktheid van het onderwerp: 'Het heeft geen pas dat een jong 
auteur, die de eer wordt waardig gekeurd voor een illustere vereniging voor juristen te preadviseren, het 
bestuur van die vereniging berispend toespreekt. Toch kan ik niet nalaten als mijn mening weer te geven 
dat de keuze van dit onderwerp voor dit jaar lichtelijk prematuur is geweest. 
Rechtsvergelijking onderstelt mijns inziens dat hoe dan ook de te vergelijken stelsels een zekere mate van 
substantie hebben en voorts dat, wil de vergelijking zinvol zijn, zeker op een zo delicaat terrein als het 
familierecht, bedoelde stelsels fungeren in rechtskringen waar min of meer gelijkelijk over voorkomende 
problemen wordt gedacht. 
Aan deze voorwaarden is terzake van dit onderwerp niet voldaan. 
(...) 
Het concubinaat — [...] — is eigenlijk in Nederland ook geen juridisch probleem, zolang men hier te lande 
nog twist over de vraag niet hóe maar óf men aan het verschijnsel juridische aandacht moet schenken, en 
het liefst de gehele materie zoveel mogelijk zou willen negeren (p. 5). 

3a 'De aanvankelijke opdracht luidde: "Rechtsvergelijkende beschouwingen over alternatieve samenlevingsvor
men". Bij het zoeken naar materiaal bleek mij alras dat, met name in de gekozen vreemde rechtsstelsels, 
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alleen de buitenhuwelijkse duurzame relatie van één man en één vrouw als alternatief in het recht aandacht 
krijgt. [...]Ik beperk mijn terrein dan ook maar tot dat ene alternatief van man en vrouw buiten echt' (p. 
6). 

4c in juridische termen geformuleerd probleem: wat is de rechtspositie van man en vrouw die duurzaam 
samenleven buiten echt 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Nederland, België, Zweden, Engeland 
7a Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland 

8 ja 
9 positief & negatief 
11a Zweden: '... omdat dit land, na erkenning van het bestaansrecht van het concubinaat als alternatief voor 

het huwelijk, het verst gevorderd is met de oplossing van de juridische problemen terzake' (p. 6). 
12a algemeen: 'Bovenstaande gedachten hebben bij mij ook een rol gespeeld bij de uiteindelijke keuze van de 

te bespreken rechtsstelsels' [Zie vraag la] (p. 6). 
Engeland: 'Tenslotte heb ik voor Engeland gekozen, niet zozeer uit specifiek concubinatoir oogpunt, maar 
omdat het gemene recht er elementen bevat die voor Nederland het overwegen waard zijn' (p. 6). 

13a Frankrijk, Spanje, Italië: 'Ik meen echter dat deze landen uit een oogpunt van algemene vergelijkbaarheid 
minder aantrekkelijk zijn dan de wel gekozene' (p. 6). 
België Ie keus, Zweden 2e keus, Engeland 3e keus: 'Mijn voorkeur ging uit naar die landen van welke 
ik enige verwantschap met Nederland mocht aannemen op terreinen als godsdienst, sociaal-economische 
ontwikkeling, taal en cultuur enz.' (p. 6). 
Duitsland: 'persoonlijke redenen' (negatief) (pag. 6). 
België: '..., niet in de laatste plaats ook vanwege de onlangs in België verschenen dissertatie over het 
concubinaat van H. Vandenberghe' (p. 6). 

D Methode 
14c probleemgerichte benadering. Ter vergelijking is gezocht naar '... regels inzake het concubinaat uit het recht 

van ...' (p. 6). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 
17a Nederland: 'Voorts heb ik, min of meer noodgedwongen, het gigantische terrein van het sociale verzeke

ringsrecht, waar naar mijn gevoel grote hoeveelheden gegevens over het concubinaat liggen opgetast, buiten 
bespreking gelaten' (p. 47). 

C Selectie rechtsstelsels 
21 ja 
22 positief 
25a 'Uit een oogpunt van vergelijkbaarheid van samenlevingen ligt een keuze voor het Zweedse recht niet 

direct voor de hand. Dat ik toch dit recht in mijn beschouwingen betrek vindt zijn verklaring hierin dat dit 
recht een weg ingeslagen is die naar ik hoop in het Nederlandse recht vermeden kan worden, ofschoon de 
ontwikkeling aldaar niettemin elementen bevat die voor de toekomst van het Nederlandse concubinaatsrecht 
niet zonder belang zijn' (p. 15). 

D Methode 
27b De auteur beziet de rechtspositie van concubinerenden zowel in civiel- als publiekrecht (p. 8). 

Er worden veel vergelijkingen getrokken met de rechtspositie van gehuwden (en maatschap). 
'Samenvattend ben ik geneigd te stellen dat de Belgische wetgever in die rechtsgebieden waar het huwelijk 
slechts een criterium is voor het vaststellen van de aanwezigheid en omvang van rechten en plichten — ik 
denk aan het belastingrecht en het sociaal-verzekeringsrecht - sneller geneigd is zich bij de feitelijke situa-
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tie aan te sluiten en, afhankelijk van het concrete geval, huwelijk en concubinaat, resp. gehuwde vrouw 
en concubine zoveel mogelijk gelijk te stellen. 
Waar het echter vragen betreft die meer rechtstreeks het huwelijk als (geheiligd) instituut raken, is met 
name de Belgische rechtspraak zeer terughoudend en zal slechts in uitzonderingsgevallen de concubine de 
(rechts)positie toekennen, die de wet in eerste instantie uitsluitend aan de burgerlijk gehuwde vrouw heeft 
toegedacht' (p. 13). 
Wat de auteur niet gedaan heeft: 
Nederland: 'Nu kan men een min of meer vergelijkbare en juridisch wel uitgekristalliseerde rechtsfiguur 
als het huwelijk of de maatschap als uitgangspunt nemen en, theoretisch, pogen aan te geven hoe bij wege 
van analogie of anderszins het daar geldende recht op concubinaten toegepast kan worden. Dit is de 
werkwijze van prof. Henriquez in het speciale N.J.B-nummer over het concubinaat. Ik meen echter dat het 
in het kader van dit hoofdstuk de voorkeur verdient me te beperken tot wat op enigerlei wijze tot reeds 
geldend recht kan worden gerekend. En dat is niet veel' (p. 39). 
Wat de auteur wel gedaan heeft: 
'Meer nog dan verschillende juridische redeneringen heb ik getracht verschillende denkwerelden, menta
liteiten, als dat woord bestaat, met elkaar te confronteren' (p. 55). 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a 'Ik bemerk tot mijn schrik dat ik nog nauwelijks aan mijn eigenlijke taak, rechtsvergelijkende beschouwin

gen over het concubinaat, ben toegekomen. Nu het voorafgaande, naar ik vermoed, voldoende stof tot 
discussie bevat, zie ik dan ook maar van verdere pogingen in die richting af' (p. 55). 

28b veranderde mening ten opzichte van interpretatie eigen recht: 'Tot slot iets over Nederland zelf. Er is een 
tijd geweest dat ik van mening was dat, waar sprake was van een samenlevingssituatie buiten echt, die een 
zekere duurzaamheid had, het huwelijksrecht zoveel mogelijk analoog van toepassing moest worden ver
klaard, behoudens andersluidende afspraak van partijen (...). 
Ik begin daar nu min of meer van terug te komen en wel onder invloed van wat ik noemde de individuali
seringstendens die ik in de Zweedse wetgeving meen te hebben bespeurd' (p. 51). 

31 b 'Zoals ik in mijn inleiding al heb gezegd dekken de vier voorafgaande hoofdstukken elkaar noch qua opzet 
noch qua inhoud. Gesteld voor de taak een grootste gemene deler van dat alles te vinden, achtte ik het 
wenselijk mijn beschouwingen een meer algemeen karakter te geven, en dan niet in strikt rechtsvergelij
kende, maar meer in mentaliteitsvergelijkende zin' (p. 48). 

Debat 

A Doel 

B Onderwerp 

33 auteur: '... enkele juridische problemen rond het concubinaat in internationaal verband ...' (p. 32). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
39 interveniënt: 'Een derde algemene opmerking betreft het doel van rechtsvergelijking in de zeer gevoelige 

hier aan de orde gestelde problematiek. Het lijkt mij niet de juiste weg om — na hier en daar kennis 
genomen te hebben van enkele buitenlandse stelsels — een en ander ter overname aan te bevelen wat voor 
ons wel geschikt lijkt. Het gaat bij een onderwerp als dit niet alleen om juridische, maar ook en in de 
eerste plaats om sociale en psychologische factoren en slechts op basis van een nauwgezet onderzoek daar
naar kan de wenselijkheid van invoering van een bepaalde regeling worden beoordeeld' (p. 11). 
auteur: 'Ik heb — [...] — de indruk dat tussen de heer de Ruiter en mij niet zo'n groot verschil van inzicht 
nopens het doel van de rechtsvergelijking in het familierecht bestaat als uit zijn woorden af te leiden zou 
zijn. Hij doet mij dan ook lichtelijk te kort door te stellen als zou ik na vluchtige kennisneming van enkele 
buitenlandse stelsels "een en ander ter overname aan (te) bevelen wat voor ons wel geschikt lijkt" zulks 
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zonder nauwgezet onderzoek naar de wenselijkheid van zo'n invoering met inachtneming van sociale en 
psychologische factoren. 
Ik heb er juist naar gestreefd — en dat is de kern van mijn keuze — die landen in het onderzoek te betrekken 
die mij in het algemeen vergelijkbaar leken, waar ten aanzien van sociale en ook psychologische factoren 
van een zekere mate van gelijkheid sprake was. Voorts hebben mijn suggesties tot juridische import meer 
betrekking op beginselen en ideeën (zie Zweden) dan op concrete rechtsinstituten, en, in het laatste geval, 
nog veelal in afschaffende zin (zie Engeland t.a.v. de legitieme)'. 
interveniént: 'Het begint al terstond op de eerste pagina van de 'Inleiding', waar de preadviseur — hij geeft 
zelf maar vast toe dat het hem eigenlijk niet past — het Bestuur van de Vereniging wenst te berispen in 
verband met de keuze van het onderwerp. Deze zou, aldus de preadviseur, lichtelijk prematuur zijn ge
weest. Wil, namelijk, zo stelt hij, de vergelijking zinvol wezen, zo moeten de te vergelijken rechtsstelsels 
een zekere mate van substantie vertonen en tevens functioneren in rechtskringen waarin over de proble
matiek in min of meer gelijke richting wordt gedacht; en aan deze, dubbele, voorwaarde is niet voldaan. 
Met name het Nederlandse recht, door de preadviseur uitgangspunt van de vergelijking genoemd, kent 
nauwelijks concubinaatsrecht; er is geen alomvattende studie; er is slechts incidentele regeling; men wil 
de hele materie maar het liefst zo veel mogelijk negeren. 
Mijn reactie hierop is. kort gezegd: so what? Nederlands recht behoeft in het geheel geen uitgangspunt te 
zijn. Rechtsvergelijking heeft ook nut daar, waar men uit wat elders tot stand is gebracht lering kan trekken 
met het oog op wat in Nederland, waar men de zaak tot nu toe in de lap heeft laten hangen, rechtens zou 
zijn om te halen. Ook al hebben de te bestuderen stelsels dan niet allemaal evenveel body, het kan rechts-
vergelijkenderwijs desniettemin profijtelijk blijken eens te inventariseren om te zien hoe, tegen de achter
grond van dan mogelijk uiteenlopende opvattingen, op basis van een toch overigens duidelijk vergelijkbaar 
sociaal substraat, in de verschillende landen om ons heen is gereageerd op een sociaal fenomeen dat, of 
men wil of niet en of men het nu al dan niet aardig vindt, in toenemende mate de aandacht vraagt, wellicht 
te zijner tijd ook van onze wetgever. Nee, ik acht de keuze van het Bestuur noch voorbarig noch ontijdig, 
doch uiterst gelukkig. Trouwens de preadviseur bewijst met zijn stuk zelf zijn ongelijk. Hij heeft een goed 
gesteld, leerzaam en soms zelfs onthullend diorama vervaardigd waarmee een ieder die dat zou begeren 
- en tot dezulke reken ik niet in de laatste plaats hemzelf — geredelijk kan voortwerken' (p. 14). 
auteur: 'Zijn bedenkingen, [...], tegen de berisping die ik uw bestuur in mijn inleidend hoofdstuk meende 
te moeten geven, vinden hun grond in een specifieke wijze van beoefenen van rechtsvergelijking, door de 
heer Deelen voorgestaan, maar door mij, althans in het preadvies niet gevolgd. Het moge dan — theoretisch 
- nut hebben het concubinaat in zijn algemeenheid te bezien en landen als Spanje, Italië of bepaalde 
streken van het Zuidamerikaanse continent in het oog te vatten, voor wie zich — mede — ten doel stelt de 
opinievorming nopens het concubinaat in Nederland te beïnvloeden valt weinig eer te behalen met de 
mededeling dat het concubinaat in gemelde landstreken om uiteenlopende redenen de gewoonste zaak van 
de wereld is, nu zulks in Nederland (nog) niet het geval is. De theoretische inzichten, gewonnen uit bestu
dering van het recht dier verre landen zijn naar mijn gevoel voor Nederland eerst dan van praktisch belang 
als ook hier te lande het concubinaat de gewoonste zaak van de wereld is geworden en de rechtsvormer 
ten gevolge daarvan voor de noodzaak is komen te staan regelend op te treden. Uit mijn antwoord aan de 
heer Vondracek blijkt wel dat die noodzaak nog lang niet is ingetreden' (p. 17). 
interveniënt: '..., wil ik mij beperken met erop te wijzen dat het zeker zinvol zou zijn geweest als hij 
aandacht had geschonken aan de Sovjet-Unie. Dit land immers is in veler ogen, of was dit althans, het land 
van de vrije liefde, een land waar serieuze discussies over de "vergemeenschappelijking" van de vrouw 
niet werden geschuwd. In dit land heeft men praktische ervaring opgedaan met gelijkstelling van concubi
naat met huwelijk' (p. 8). 
auteur: 'De redenen om geen aandacht te schenken aan het recht van de Sovjet-Unie op dit punt liggen m.i. 
nogal voor de hand. Afgezien van de toegankelijkheidsproblemen — ik ben de Russische taal helaas niet 
meester — ligt daar de algemene onvergelijkbaarheid van dat land met Nederland. Ik heb in mijn inleidend 
hoofdstuk enkele criteria aangegeven voor de keuze van de te bespreken rechtsstelsels: het is evident dat 
deze criteria behandeling van het Russisch recht uitsluiten' (p. 9). 
auteur: 'Of beter andere dan de beschreven landen hadden kunnen worden onderzocht hangt — mede — af 
van de bedoelingen die de onderzoeker heeft. Uit een oogpunt van algehele vergelijkbaarheid had ik bijv. 
Zweden niet gaarne ingewisseld voor Frankrijk' (p. 12). 
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interveniënt: 'Het moet mij echter wel van het hart dat de selectie van de te bespreken rechtsstelsels mij 
zachtkens willekeurig voorkomt. Waarom, zo moge ik vragen, zijn Frankrijk met zijn "uitgebreide concubi-
naatscasuïstiek", en Spanje en Italië met hun door het in het geheel niet resp. slechts zeer beperkt toelaten 
van echtscheiding opgeroepen stuprale problemen — [...] — uit een oogpunt van algemene vergelijkbaarheid 
minder aantrekkelijk dan de wel gekozen landen? Bovendien kan ik niet goed nalaten op te merken dat 
germanophobie — [...] — voor een ernstig wetenschappelijk rechtsvergelijker niet is vol te houden' (p. 14-
15). 
auteur: 'In het midden latend welke wijze van beoefenen der rechtsvergelijking de voorkeur verdient, meen 
ik dat voor de keuze van tal van rechtsstelsels in dit verband goede argumenten zijn aan te voeren; ik meen 
ook dat bijgevolg in elke gemaakte keuze per definitie een persoonlijke voorkeur doorklinkt en het verwijl 
van willekeur, hoe zachtkens ook gemaakt, nimmer kan worden ontgaan' (p. 17). 
interveniënt: 'Het is zeer ten onrechte dat bij de rechtsvergelijking in Nederland nauwelijks aandacht wordt 
besteed aan het Oostenrijkse recht. Er zijn gronden te over die het tegendeel zouden rechtvaardigen. Een 
wetgeving die uitblinkt door originaliteit, helderheid en stylistisch verantwoord proza, de invloed op de 
rechtsontwikkeling van de doctrine, dit alles zijn factoren die bestudering van het Oostenrijks recht zeer 
de moeite waard maken' (p. 18). 
auteur: 'In mijn inleiding heb ik uiteengezet dat ik om de daar genoemde redenen niet aan een vergelijking 
met Duitsland ben toegekomen. Als vanzelf blijven dan ook Oostenrijk en Zwitserland buiten de gezichts
kring' (p. 20). 

42 interveniënt: 'Hij heeft daarbij weinig consideratie met zijn lezers getoond, want een rubricering van het 
materiaal wordt nagenoeg niet gegeven. De reden voor het ontbreken van zo'n indeling geeft de heer van 
der Wiel zelf in zijn inleidende beschrijving, waar hij zegt — ik interpreteer nu — dat er nu in de rechtswe
tenschap op het punt van het concubinaat nog geen theorievorming heeft plaatsgevonden, zodat het ondoen
lijk is de terzake gesignaleerde verschijnselen in een verband te plaatsen. 
Ik heb de indruk dat dat klopt. Als het communis opinio is, dat het huwelijk en het gezin de basis van onze 
maatschappij vormen, beïnvloedt dat het rechtssysteem tot in zijn verste uithoeken. Als iemand het in die 
situatie waagt het tegendeel daarvan, het 'niet-huwelijk', tot uitgangspunt van juridisch onderzoek te kiezen. 
haalt hij zich daarmee zo ongeveer het hele rechtssysteem op zijn hals' (p. 24). 
auteur: 'Met de vaststelling van de heer Leclerq dat er in de rechtswetenschap op het punt van het concu
binaat nog geen theorievorming heeft plaatsgevonden, kan ik in grote lijnen akkoord gaan. [...] Dat deze 
vaststelling er de oorzaak van is dat de heer Leclercq bij het lezen van het preadvies zich overrompeld 
voelde door de grote hoeveelheid weinig gestructureerde informatie, laat ik geheel voor zijn rekening' (p. 
26). 
interveniënt: 'Ook op andere punten, maar die betreffen meer de détails in wèl behandelde rechtsstelsels, 
zijn lacunes te bespeuren' (p. 15). 
auteur: 'Ik heb, [...], overwogen of ik, bij het weergeven van specifieke regelingen in de behandelde vreem
de rechtsstelsels, niet wat ruimere achtergrondinformatie zou verschaffen over het desbetreffende stelsel. 
Ik heb het nagelaten omdat ik mocht aannemen dat veel van die achtergrondinformatie bij de daarin geïnte
resseerde lezer bekend was dan wel zonder al te veel moeite door hem zou zijn te verkrijgen en ik het 
geschrift niet te omvangrijk wilde laten worden' (p. 17). 

Studie nr. XII 

Algemene gegevens 
1 Prof. mr. J.M. Polak 
2 Rechtsvergelijkende opmerkingen rond de Wet Universitaire Bestuurshervorming 1970 
3 1974 
4 Geschriften van de NVVR nr. 17 
5 Geschriften van de NVVR nr. 18, p. 35-55 
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Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

la 'Wie deze moeilijkheden onderkent, kan licht tot de conclusie komen dat een rechtsvergelijkend onderzoek 
dan geen zin heeft. Misschien is die conclusie ook wel juist. Ik meen echter dat een rechtsvergelijking, die 
in dit verband wellicht beter wetsvergelijking kan heten, wel een bijdrage, zij het een bescheiden, tot de 
discussie over universitaire bestuurshervorming kan leveren. In dit preadvies wordt gepoogd dit aannemelijk 
te maken' (p. 4). 
twijfel over nut: 'Want wat valt met de rechtsvergelijking bij een onderwerp als dit te doen? Ook hij die 
overtuigd is van de betekenis en het nut van de rechtsvergelijking voor wetgeving en rechtspraktijk, zal 
moeten toegeven dat dit hier in hoge mate problematisch is. De rechtsvergelijking ontmoet juist op dit 
terrein nog al wat beperkingen' (p. 3). 
De auteur noemt de volgende beperkingen: 
— wet en praktijk stemmen niet overeen ('Men zal er dan ook voorshands van moeten afzien de praktijk 
van het bestuur in een aantal landen te vergelijken' (p. 4). 
— '... vele wetsbepalingen blijken voor tweeërlei uitleg vatbaar' (p. 4). 
— 'In geen enkel land is de autonomie van de universitaire instellingen volstrekt. [...] ... moeilijk, zo niet 
ondoenlijk, het gehalte aan zelfstandigheid te bepalen' (p. 4). 

B Onderwerp 
2 titel: Rechtsvergelijkende opmerkingen rond de Wet Universitaire Bestuurshervorming 1970 

'De onderwerpen die ik heb uitgekozen, raken de universitaire bestuurshervorming in de kern, al wil ik niet 
beweren dat er geen andere zijn die tenminste zo belangrijk zijn. Maar met de representatieve en functione
le geledingen democratie, typerend voor onze WUB en buitenlandse wetten, de omvang en grenzen van 
de academische vrijheid en de samenwerking van universiteiten en hogescholen heeft men toch een be
hoorlijk beeld van het nieuwe stelsel. Voor juist deze keuze pleit bovendien dat deze onderwerpen nog het 
best geïsoleerd kunnen worden behandeld. Bij andere onderwerpen is de samenhang met andere vormen 
van openbaar bestuur zo verweven dat een vergelijking erg moeilijk wordt' (p. 5). 

3a 'Ik ga o.m. voorbij aan de voorgeschiedenis en de verklaring(en) van de onlusten en hervormingen. Daar
over is trouwens genoegzaam geschreven. Ook laat ik onbesproken hoe door de direct betrokkenen en de 
buitenwacht over de universitaire bestuurshervorming wordt gedacht en hoe dit bestel functioneert. [...] 
Tenslotte blijft ook buiten beschouwing hoe in de verschillende landen de universiteit of hogeschool in het 
bestuursstelsel is ingepast' (p. 4-5). 

4c drie onderwerpen uit wettelijke regeling 

C Selectie rechtsstelsels 
6b '... heb ik aan dit preadvies de teksten van de Franse wet van 1968 en het Westduitse wetsontwerp van 

1973 toegevoegd' (p. 5). 
8 ja 
9 positief 
ll/12b Franse en Duitse wet: 'Ik veronderstel dat belangstelling zal bestaan voor globale overzichten van recente 

wetten van landen in onze nabijheid. 
Omdat we aan de vooravond staan van wijzingen van de W.U.B, en de discussie ook wel verder zal gaan 
dan de technische verbeteringen die Staatssecretaris Klein en de Commissie voor de Universitaire Bestuurs
hervorming voor ogen staan, heb ik aan dit preadvies de teksten van de Franse wet van 1968 en het West
duitse wetsontwerp van 1973 toegevoegd' (p. 5). 

D Methode 
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Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 
20 De auteur geeft op p. 8 kort aan in welke andere landen de laatste jaren wetten tot stand zijn gekomen c.q. 

nog in behandeling zijn die min of meer ingrijpende wijzigingen in het bestuursstelsel van universiteiten 
en hogescholen aanbrengen: Oostenrijk, Italië, Engeland, Zwitserland, Denemarken 

21 Frankrijk & Duitsland 
22 positief 
25a Frankrijk: 'Men mag Frankrijk benijden om zijn wetgevend vermogen, om de combinatie van snelheid, 

vindingrijkheid en helderheid. De loi d'orientation de l'enseignement supérieur van 12 november 1968, [...], 
is daar geen uitzondering op. Hoewel sinds 1968 veel is veranderd en de onrust van toen met haar onzeker
heden heeft plaats gemaakt voor een zekere evenwichtstoestand, heeft de Franse wet ons nog steeds wel 
iets te zeggen. En in elk geval is ze uit een oogpunt van wetsvergelijking ook nu nog zeer de moeite 
waard' (p. 6). 
Duitsland: De auteur stelt dat er vrij veel interessante literatuur is (p. 7) en de voorbereiding van het wets
ontwerp zeer gedegen is: 'Het ontwerp is zo in elk geval een knap stuk werk geworden. Wetstechnisch 
staat het op een hoog peil. Het is ook interessant omdat het duidelijk toont dat de verschillende in geding 
zijnde waarden zorgvuldig tegenelkaar worden afgewogen. En het heeft voor de Nederlandse belang
stellende het nieuwe dat ook andere onderwerpen dan in de W.U.B, voorzien, zijn aangepakt' (p. 7). 

D Methode 
27a alleen met betrekking tot evaluatie 
27c uitgangspunt: deelonderwerpen (problemen) 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a 'Welnu, als één ding uit dit rechtsvergelijkend overzicht naar voren is gekomen, is het wel dat het geen 

Nederlandse gril is geweest die tot een geheel nieuwe opzet van het universitaire bestuur heeft geleid' (p. 
14). 
'De rechtsvergelijking leert meer. De verschillende wetten bestrijken vaak meer dan het universitaire 
bestuur' (p. 14). 
Daaruit zou, zegt de auteur, eventueel de conclusie getrokken kunnen worden dat Nederland ook die kant 
uit zou moeten gaan. De rechtsvergelijkende gegevens zouden daarvoor steun bieden, maar, zegt de auteur, 
de tijd is hiervoor nog niet rijp in Nederland. Zie p. 14. 
Verder biedt de rechtsvergelijking steun voor het vullen van een lacune in de Nederlandse wetgeving, en 
het verbeteren van de WUB. Zie p. 15. 

Debat 

A Doel 

B Onderwerp 
34 interveniënt: 'Ik heb begrip voor de beperkingen, die de preadviseur zich in de gegeven situatie bij de 

behandeling van het onderwerp heeft moeten opleggen. Natuurlijk is het jammer dat wij daardoor over 
sommige aspecten in het ongewisse worden gelaten' (p. 37). [art. 8 Franse wet: regionale universiteitsraden; 
evenwichtstoestand Frankrijk] 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
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Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
interveniënt: "... teleurstelling, aangezien niet geboden is wat de titel suggereert nl. een op rechtsvergelij
king gebaseerde beoordeling van de WUB, eventueel uitlopend op wijzigingsvoorstellen. 
De preadviseur valt bij nader inzien weinig te verwijten, gezien de moeilijkheden die hier bij de vergelij
king voordoen: nl. voor wat Duitsland betreft het slechts beschikbaar zijn van een ontwerp-raamwet en wat 
Nederland aangaat een wet die nog niet aan alle universiteiten geheel is ingevoerd, met name niet op het 
niveau van de vakgroep. De tijd voor evaluatie is dan ook nog niet gekomen' (p. 42). 
interveniënt: '..., ik meen toch dat de enkele wetsvergelijking ons al enige aanwijzingen kan geven inzake 
een beoordeling van de door de WUB ingevoerde bestuursstructuur en de werking ervan' (p. 49). 
auteur: 'De heer Scheltema heeft enige kritische kanttekeningen geplaatst bij mijn conclusie dat een rechts
vergelijkende studie over de WUB slechts een bescheiden bijdrage kan leveren tot de discussie over de 
universitaire bestuursvormen. Ik geloof dat onze opvattingen eigenlijk niet zo uiteenlopen als misschien 
op het eerste gezicht lijkt. Ook ik ben van mening dat ook al weten we niet hoe een bepaalde wet in de 
praktijk wordt toegepast de wet toch een belangrijke inspiratiebron kan zijn. Ik ben alleen van mening dat 
we dan beter van wetsvergelijking in plaats van rechtsvergelijking kunnen spreken. Zolang we de praktijk 
niet kennen moeten wij voorzichtig zijn met conclusies te trekken. In zijn eerder genoemde artikel wijst 
Diepenhorst erop dat wetten een toepassing kunnen krijgen die soms tegen de bedoelingen indruist of deze 
althans te buiten gaat, en voorts dat wetten ook niet alles plegen te regelen' (p. 50-51). 
interveniënt: 'Op het eerste gezicht zou men denken dat het een uiterst geschikt onderwerp is. Ongeveer 
tegelijkertijd worden verschillende landen voor betrekkelijk ingrijpende veranderingen op hetzelfde gebied 
geplaatst. Die veranderingen lijken een gemeenschappelijke achtergrond te hebben. Is het dan voor de 
verdere ontwikkeling van het eigen recht niet van groot nut om naar het buitenland te kijken en zo goed 
mogelijk te profiteren van hetgeen zich daar afspeelt? 
Bijna iedere verwachting in dit opzicht wordt echter door de preadviseur rigoreus getemperd. Hij noemt 
een drietal argumenten die tot de conclusie moeten leiden dat rechtsvergelijking hier aan zo sterke belem
meringen onderhevig is, dat een rechtsvergelijkend onderzoek nauwelijks een zinvolle bezigheid is. 
Voor een belangrijk deel onderschrijf ik wel de mening dat de mogelijkheden voor rechtsvergelijking bij 
bijzondere onderwerpen als dit beperkt zijn. Men kan het moeilijk stellen zonder algemene kennis van de 
rechtssystemen die men wil bestuderen. Toch meen ik dat het preadvies te ver gaat met de conclusie dat 
een rechtsvergelijkende studie weinig nut heeft. 
Als eerste probleem noemt de heer Polak dat wet en praktijk, zeker op het terrein van de WUB, niet met 
elkaar in overeenstemming zijn. 
Hoe bezwaarlijk is dat? Dat hangt ervan af watje zoekt. Wanneer de bedoeling is na te gaan hoe de buiten
landse regeling functioneert, is dat een ernstig probleem. Maar dat is niet het enige dat met rechtsverge
lijking te bereiken is. Ook de wetgeving zelf kan een inspiratiebron opleveren waaraan wij ideeën kunnen 
ontlenen, [voorbeeld] 
Met dit voorbeeld bedoel ik te zeggen dat het niet altijd een vereiste is te weten hoe buitenlands recht 
werkt om iets aan rechtsvergelijking te hebben. Alleen al het denkwerk dat daar verricht is kan waardevol 
zijn. 
De preadviseur lijkt eigenlijk zelf ook in strijd met zijn eigen standpunt te handelen. Meer dan de helft van 
het preadvies geeft tekst en toelichting van het Duitse wetsontwerp. Daar ben ik zeer dankbaar voor. Maar 
ik kan mij niet voorstellen dat daaraan zoveel ruimte wordt besteed door iemand die meent dat we ook aan 
wetten eigenlijk niet genoeg hebben omdat we niet weten of de praktijk daarmee in overeenstemming is. 
Met een wetsontwerp zal de praktijk welhaast zeker niet in overeenstemming zijn. 
Het preadvies noemt nog een andere reden die rechtsvergelijking op het terrein van de WUB bemoeilijkt: 
de universiteiten zijn zozeer ingebed in het systeem van openbaar bestuur, dat goed begrip van het systeem 
van buitenlandse wetgeving zonder kennis van het bestuursrecht in het algemeen bijzonder moeilijk is. 
Ik deel dit standpunt wel. Men moet heel voorzichtig zijn. Maar wat doen wij, de vergelijking met buiten
lands universitair recht afwijzend dan wel? Wij zoeken, dat heeft de WUB heel sterk gedaan, onze inspira
tie bij de gemeenten. En ik vind het niet zonder meer vanzelfsprekend dat onze universiteiten beter kunnen 
worden vergeleken met de gemeenten die door een meer dan een eeuw oude wet worden beheerst dan met 
de Franse of Duitse universiteiten, wanneer die hun basis in een zeer recente wet vinden. [...] 

291 



BIJLAGE 4 

Om tot een afsluiting te komen: ik ben het wel eens met de in het preadvies genoemde beperkingen. Maar 
zij gelden minder sterk dan wordt gesteld, nu wij verkeren in een situatie waarin ons recht nog zo nieuw 
en zo onvolkomen is, dat alle ideeën welkom zijn. 
Daarom meen ik ook dat het preadvies meer geeft dan het zelf in het vooruitzicht stelt' (p. 41-42). 

41 interveniènt: 'Indien men het net der vergelijking wat wijder uitwerpt zal direct blijken dat het stelsel van 
de WUB in het internationale beeld een geheel excentrische plaats inneemt' [S.U; Anglo-Amerikaanse 
wereld] (p. 49). 

42 interveniènt: 'Immers een beschouwing van rechtsvergelijkende aard, ook een zodanige die zich slechts 
beperkt tot wetsvergelijking, dient m.i. aandacht te schenken aan uitgangspunten, doelstellingen en rand
voorwaarden van de nationale wetgevers — mede in verband met de maatschappelijke orde en de rechtsorde 
waarin deze wetgevers gesteld zijn — om zich vervolgens te concentreren op organen, competenties, be
stuursinstrumenten en procedures, een en ander in wisselwerking met de burger die als consument in onze 
rechtsorde speciale aandacht verdient' (p. 43-44). 
interveniènt: 'Tenslotte vraagt de spreker naar de inhoud van de term "Fachgebiet". Zijn indruk is dat 
"Fachgebiet" niet kan worden gelijkgesteld met vakgroep, o.a. gezien het ontbreken van de faculteit in de 
Duitse regeling. Kan de preadviseur meedelen welke criteria voor de afgrenzing van een Fachgebiet worden 
gehanteerd? Kennis hiervan is nodig om de Nederlandse en Duitse structuur te kunnen vergelijken (p. 43). 
auteur: 'Ik geloof dat de begrippen gezien de toelichting die het Duitse ontwerp, alsmede de parlementaire 
stukken op de WUB geven wel degelijk min of meer gelijk gesteld kunnen worden. Natuurlijk kunnen er 
in de praktijk verschillen ontstaan' (p. 54). 

Studie nr. XIII 

Algemene gegevens 
1 Mr. R. Overeem 
2 De reisovereenkomst 
3 1976 
4 Geschriften van de NVVR nr. 22 
5 Geschriften van de NVVR nr. 24, p. 7-18 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

B Onderwerp 
2 titel: De reisovereenkomst. Zie ook p. 2. Verder: 'de rechtspositie van de reiziger' en 'de marktpositie van 

de consument-toerist' (p. 2). 
3a 'Ik heb telkens het accent gelegd op de vliegreis, zulks gezien de belangrijke plaats die deze vorm van 

vacantie inneemt. Ik ga in principe slechts in op de relatie toerist-reisbureau (touroperator)' (p. 2). 
4c de reisovereenkomst, daarbinnen de positie van de reiziger 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Frankrijk, Duitsland, Nederland, C.C.V. 
8 nee, eventueel impliciet 
9 (positief) 
11b '... gloednieuw West-Duits wetsontwerp inzake de reisorganisatieovereenkomst' (p. 2). 

'De ontwikkelingen in Frankrijk hebben geleid tot een in 1970 in Brussel tot stand gekomen Internationale 
Conventie inzake de reisovereenkomst (C.C.V.)' (p. 2). 

D Methode 
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14a 'De eerste pogingen om te komen tot een beschrijving van de rechtspositie van de reiziger hebben in 
Frankrijk en Duitsland plaatsgevonden. Met name heb ik veel aandacht besteed aan een gloednieuw West-
Duits wetsontwerp inzake de reisorganisatieovereenkomst. [...] De ontwikkelingen in Frankrijk hebben 
geleid tot een in 1970 in Brussel tot stand gekomen Internationale Conventie inzake de reisovereenkomst 
(C.C.V.). Deze regeling beschrijf ik. 
Pas daarna tracht ik de situatie van de toerist naar Nederlands recht te verduidelijken. Het accent ligt 
daarbij op een bespreking van de ANVR standaardvoorwaarden. Voorts geef ik een samenvatting van een 
brok rechtspraak van de geschillencommissie Reizen ANVR/Consumentenbond. Dit mondt uit in een 
bespreking van een Nederlands wetsontwerp inzake de reisovereenkomst opgenomen in boek 8 OBW' (p. 

2). 
'De gevolgde 'methode' leidt er toe dat verschillende identieke problemen in een aantal uiteenlopende 
kaders aan de orde komen. Dit leidt tot een zekere wijdlopigheid. 
Ik heb telkens het accent gelegd op de vliegreis, zulks gezien de belangrijke plaats die deze vorm van 
vakantie inneemt. Ik ga in principe slechts in op de relatie toerist-reisbureau (touroperator)' (p. 2). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15b Verbetering eigen recht: invullen lacune in het recht; toetsing wetsontwerp 

'De in Duitsland voorgestelde wettelijke regeling zou model kunnen staan voor een in Nederland te creëren 

wettelijke regeling van de reisorganisatieovereenkomst' (p. 86). 
'Het Ontwerp Schadee lost een aantal, maar niet alle, problemen op' (p. 87). 

16 
Onderwerp 
Zie titels paragrafen in 'Conclusies en vraagpunten' : 'Naar een wettelijke regeling van de rechtspositie van 
de consument-reiziger' en 'Verbeteringen in de klachtenbehandeling'. 

C Selectie rechtsstelsels 

20 Zweden 
21 ja 
22 positief 
24b 'De Franse litteratuur en rechtspraak zijn van grote invloed geweest op de internationale meningsvorming 

omtrent de reisovereenkomst. [...] Ook de Franse wetgever heeft niet stil gezeten' (p. 19). 
25b 'Een beschouwing over de inhoud van de C.C.V. lijkt weinig zinvol. Ik zal de lijkschouwing toch uitvoe

ren. Er is beweerd dat de ondertekening van de Conventie is tegengewerkt door de georganiseerde reiswe
reld. Waarom? De — op franse leest geschoeide — garantie voor nalatigheid van de uitvoerder is een voor
lopig niet haalbare kaart gebleken. Men kan zich afvragen of een dergelijk standpunt uit hoofde van 
consumentenbescherming toch niet de voorkeur verdient. Voldoende reden om nader in te gaan op de 
C.C.V.' (p. 37-38). 

D Methode 
27c De regels die naast elkaar worden gezet (er wordt niet zo heel veel vergeleken) betreffen vooral de rechts

positie van de consument-reiziger, dat is immers ook de functie van de regelingen (als die er zijn) van de 
reisovereenkomst of reisorganisatieovereenkomst. De regeling van de verhouding van de reisorganisator
reiziger. Wel is de bespreking vooral gericht op de bescherming van de consument. Een impliciete vraag 
lijkt hoe de positie van de reiziger-consument verbeterd kan worden. 

E Oordeel auteur over resultaat 
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Debat 

A Doel 
32 interveniënt: 'Gewoonlijk worden rechtsstelsels van verschillende staten vergeleken om te komen hetzij tot 

beter eigen, nationaal, recht hetzij tot internationaal eenvormig recht. Overeem streeft eerstgenoemd doel 
na en onderzoekt daartoe voornamelijk Frans jurisprudentierecht, een Duits ontwerp dat grotendeels is 
gebaseerd op het verdrag van 1970, en dat verdrag zelf (p. 10). 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
39 interveniënt: 'De heer Overeem heeft mij er echter van kunnen overtuigen in zijn preadvies, dat wat de 

reisovereenkomst betreft een materiële wettelijke regeling dringend gewenst is, ...' (p. 8). 
'Het Ontwerp Boek 8 (voorzover al die reisovereenkomst daar thuishoort in plaats van in Boek 7) geeft 
te weinig, want laat teveel over aan de particuliere wetgever, zonder onderscheid te maken tussen organisa
tie-overeenkomst en de bemiddelingsovereenkomst. Het is zeer belangrijk dat de heer Overeem dit heeft 
gesignaleerd, temeer nu de vaste kamercommissie van Justitie, uit onmacht tegenover de uiterst bekwame 
en gespecialiseerde ontwerper van Boek 8, haar bevoegdheden heeft prijsgegeven, en geen opmerkingen 
heeft gemaakt over het herziene ontwerp' (p. 8). 

Studie nr. XIV 

Algemene gegevens 
1 Mr. E.H. Hondius 
2 Konsumentenrecht 
3 1976 
4 Geschriften van de NVVR nr. 23 

5 Geschriften van de NVVR nr. 24, p. 19-35 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la in de paragrafen 'Doel van rechtsvergelijking' (p. 3) en 'Doel van preadvies' (p. 3-4): 

'Van de vorig jaar door Sauveplanne geformuleerde doelstellingen van rechtsvergelijking is het vooral het 
lering trekken uit de ideeën en — voor zover al mogelijk — ervaringen van andere rechtsstelsels dat voor 
het konsumentenrecht van belang is' (p. 3). 
'Met dit preadvies beoog ik niet meer dan de lezer te wijzen op enerzijds het belang van de rechtsver
gelijking voor het konsumentenrecht, anderzijds de betekenis die juist het konsumentenrecht voor de 
algemene leerstukken van het recht en voor de wetenschap van de rechtsvergelijking in het bijzonder kan 
hebben. Omdat mijn beschouwingen daardoor nogal globaal moeten blijven, heb ik niet de pretentie een 
rechtstreekse bijdrage aan de ontwikkeling van een konsumentenrecht te leveren' (p. 3). 

1b 'Het aksent ligt momenteel duidelijk op wetgeving en al wat daarmee samenhangt (...). Omdat dit ook in 
andere landen geschiedt of reeds geschied is, ligt het voor de hand om te bestuderen of hieruit lering kan 
worden getrokken voor onze eigen wetgeving. In dit preadvies zal daarom vooral aandacht worden besteed 
aan wetgeving of voorstellen daartoe' (p. 3). 
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B Onderwerp 
2 titel: Konsumentenrecht 

De auteur behandelt de 'Keuze van onderwerpen' (p. 5). 
'Uit het mer à boire heb ik een viertal onderwerpen uitgekozen waarbij ons recht tot de ontwikkelings
landen kan worden gerekend. Achtereenvolgens zijn dat de levering van ondeugdelijke goederen bij koop 
(...), standaardvoorwaarden (...), handelspraktijken (...) en krediet (...)' (p. 5). Verder worden behandeld 
procesrecht en rechtsvorming. 

3a 'Dit houdt noodzakelijkerwijs in dat belangwekkende thema's als prijsbeheersing, kartelrecht, informatieve 
etikettering, produktenaansprakelijkheid en keurmerken buiten beschouwing moeten blijven. De twee 
paragrafen over procesrecht en rechtsvorming kunnen wat minder onvolledig zijn, hoewel juist hier ver
schillende deelthema's als rechtsbijstand en herstrukturering van het openbaar ministerie vanwege hun het 
konsumentenrecht transcenderende aard niet voor behandeling in aanmerking komen' (p. 5). 

4b de auteur behandelt expliciet het 'voorwerp van bestudering': 'Dit preadvies handelt over de rechtsverhou
dingen tussen konsument enerzijds en producent of tussenschakel (...) anderzijds. De hierop betrekking heb
bende regels zijn samengevat onder de naam 'konsumentenrecht' (p. 1). In ruime zin kan dus gesteld 
worden dat het uitgangspunt het probleem van relatie konsument - producent is. 

C Selectie rechtsstelsels 
6a in de paragraaf 'Keuze van rechtsstelsels' (p. 4): Amerika, Scandinavië, Engeland, Frankrijk/België, Duits

land, (Finland, Canada) 
7a Italië, Oosteuropa, Zwitserland 

8 ja 
9 positief & negatief 
10a 'Onder de Skandinavische stelsels zal ik vooral aandacht besteden aan het Zweedse recht dat — althans voor 

ons onderwerp — als moederrecht van de andere stelsels kan worden beschouwd. Voor zover de kinderen 
hun mama inmiddels overvleugeld hebben, zullen ook Deens en Noors recht aan de orde komen' (p.5). 

11a ja, negatief beknopt 
'Traditionele keuzestelsels als Italiaans (niets interessants), Oosteuropees (afwijkende problematiek) en 
Zwitsers recht (geen verschil met ons recht) komen om uiteenlopende redenen niet voor vergelijkende 
bestudering in dit preadvies in aanmerking' (p. 4). 
combinatie beroep op rechtsfamilies 
'Onder de Skandinavische stelsels zal ik vooral aandacht besteden aan het Zweedse recht dat — althans voor 
ons onderwerp — als moederrecht van de andere stelsels kan worden beschouwd' (p. 5). 
combinatie verband doel 
'Welke rechtsstelsels komen voor bestudering in aanmerking? Gezien het doel van de rechtsvergelijking 
op het gebied van het konsumentenrecht dient kriterium bij de keuze vooral te zijn in welke stelsels 
recentelijk wetgeving is ingevoerd, aangenomen of voorgesteld' (p. 4). 

12a combinatie onderwerp 
'Welke rechtsstelsels komen voor bestudering in aanmerking? Gezien het doel van de rechtsvergelijking 
op het gebied van het konsumentenrecht dient kriterium bij de keuze vooral te zijn in welke stelsels 
recentelijk wetgeving is ingevoerd, aangenomen of voorgesteld' (p. 4). 

13a VS & Canada: 'Nu praktisch alle staten en provincies konsumentenwetgeving hebben geïntroduceerd, zal 
ik slechts diegene bespreken welke uit hoofde van hun ekonomisch belang (Californie, New-York) of 
vanwege hun pioniersfunctie (Massachusetts, Québec, Washington, Wisconsin) een toonaangevende rol 
spelen' (p. 5). 

D Methode 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

15b 1. Overeenkomstig doel als omschreven in de inleiding (zie bijvoorbeeld p. 73). 
2. De auteur doet wel aanbevelingen voor het Nederlandse recht. Bijvoorbeeld: 'Het Duitse model van een 
Generalklausel gekoppeld aan een of meer zwarte lijsten verdient ook voor ons recht aanbeveling' (p. 44). 
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of: 'Het valt te hopen dat justitie het CCA-voorstel eerst nog in Zweedse zin zal amenderen alvorens 
het aan het parlement aan te bieden' (p. 62). 

of: 'Overneming van de class action regels verdient daarom aanbeveling' (p. 65). 
of: 'Om die redenen lijkt navolging van het Zweedse model niet direkt geboden' (p. 93). 
of: 'Uit het feit dat ik op deze plaats juist het Franse recht noem, kan evenwel worden afgeleid dat 

genoemd onderzoek mijns inziens perspektieven biedt voor ons eigen recht (p. 95). 

B Onderwerp 
17a 'Ten overvloede wijs ik erop dat verschillende wellicht tot het konsumentenrecht te rekenen terreinen als 

gezondheidsrecht en huurrecht in dit preadvies buiten beschouwing blijven'. 

C Selectie rechtsstelsels 
20 aan de orde komen: USA (p. 14-17); Europa: Zweden (p. 18-20), Engeland (p. 20-21), Frankrijk (p. 21-23), 

BRD (p. 23), Nederland (p. 23-25); Internationaal: EG (p. 26-27), Raad van Europa (p. 27-28), OESO (p. 
28), UNIDROIT (p. 28). 
De stelsels die aan de orde komen in de hoofdstukken 7 t/m 15 
Hfst 7 Ondeugdelijke levering bij koop: Nederland, Franse ontwikkeling. Ontwerp NBW, Zweedse wet op 
de konsumentenkoop, Engels kompromis: de fundamental rights, [USA] 
Hfst 8 Standaardvoorwaarden: Nederland, Frankrijk/België, Italië, Anglo-Amerikaans recht, Duitsland, 
Israël, Zweden. 
Hfst 9 Handelspraktijken: Nederland, -verwijzingen naar: Duitsland, Engeland, USA, Canada, België, BRD, 
Luxemburg, Frankrijk, Italië, Zweden, Noorwegen, Denemarken 
Hfst 10 Krediet: Nederland, NBW, Engeland & Zweden [& VS] 
Hfst 11 Burgerlijk proces: Zweden, Engeland, Nederlands voorstel, USA, Canada (voorontwerp) 
Hfst 12 Klachtenkommissies: Denemarken, Nederland, 
Hfst 13 Strafproces: Amerika, Engeland, Frankrijk, 
Hfst 14 Tuchtrecht: gevraagd rechtsvergelijkend onderzoek BRD, Zweden 
Hfst 15 Konsumentenorganisaties: Nederland. Amerika, Frankrijk 

D Methode 
27c probleem-aanpak, weergave oplossingen soms middels Idealtypen 

Bij de behandeling van een aantal onderwerpen worden (deel)problemen geformuleerd waarop vervolgens 
een paar antwoorden worden gegeven. Dit gebeurt niet altijd expliciet. Bij de bespreking van de ondeugde
lijke levering bij koop wordt bijvoorbeeld gesproken van een 'Engels compromis' (p. 35). Dit suggereert 
dat daarvoor twee uiteenlopende oplossingen zijn behandeld, hetgeen ook het geval blijkt te zijn (de 
oplossingen worden echter niet als zodanig aangeduid). Bij de behandeling van de standaardvoorwaarden 
worden expliciet drie oplossingen voor een probleem genoemd. Dit zijn niet zozeer Idealtypen als wel 
concreet bestaande oplossingen. De auteur noemt ze in eerste instantie zonder de bijbehorende rechts
stelsels: 'Gelukkig heeft de rechter een uitgebreid instrumentarium tot zijn beschikking om eerste hulp te 
bieden. Op het punt van de standaardvoorwaarden zijn de drie voornaamste middelen de wilsovereenstem
ming, de uitlegging en de toetsing aan de goede trouw. In het navolgende wil ik een snelle blik op deze 
middelen werpen, waarbij ik de Nederlandse rechtspraak steeds met de rechtspraak van één ander stelsel 
zal vergelijken' (p. 40). Duidelijk wordt gebruik gemaakt van Idealtypen (modellen) bij de bespreking van 
de regeling van derdenfinanciering: 'Een derde stelsel dat denkbaar is en dat in verscheidene Amerikaanse 
deelstaten van kracht is, [...] . Een vierde model ten slotte, dat voor zover ik heb kunnen nagaan alleen in 
ons land aanhangers heeft, ...' (p. 55). Duidelijk over oplossingen van problemen wordt gesproken naar 
aanleiding van het procesrecht: 'Door een samenloop van verscheidene oorzaken heeft het burgerlijk proces 
echter gefaald als mechanisme ter redressering van het civiele konsumentenleed. [...] In dit preadvies zal 
slechts aandacht worden besteed aan enkele van de belangrijkste oplossingen voor de geschetse problemen 
in de ons omringende landen. [...] Dit brengt ons bij een principiële vraag: dienen de oplossingen voorde 
geschetste problemen tot konsumentengeschillen te worden beperkt of moeten zij voor alle geschillen 
gelden? Van de landen die voor een oplossing in laatstgemelde zin (de algemene werking) hebben gekozen, 
wil ik hier Zweden en Engeland bespreken. Daartegenover zal ik het Nederlandse CCA-voorstel plaatsen' 
(p. 58). De auteur vergelijkt per (deel)onderwerp en geeft daarna direkt een evaluatie. Ook bij de bespre-
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king van de klachtenkommissie en het strafproces worden problemen omschreven en verschillende oplos
singen geformuleerd. Hoewel de auteur hier spreekt over 'modellen' gaat het hier om concrete, bestaande 
oplossingen. Bij de bespreking van de konsumentenorganisaties worden eerst de uiterste vormen gepresen
teerd en vervolgens de tussenvormen: 'Tussen de twee polen van primaire en secundaire organisaties zijn 
talloze tussenvormen denkbaar en ook in feite aanwezig ...' (p. 84). Een mooi voorbeeld van de hantering 
van de Idealtype wijze van presentatie vinden we in de paragraaf over konsument en wetgever: 'Een van 
de grondrechten van de konsument, zo wordt vaak gesteld, is het recht om gehoord te worden [...] De grote 
vraag is nu op welke wijze dit konsumentenbelang tot uitdrukking moet worden gebracht. Twee modellen 
kunnen worden onderscheiden. [...] Dit is geen scherpe onderscheiding. Er zijn velerlei tussenvormen 
denkbaar' (p. 88). 
Niet alle onderwerpen leenden zich echter voor deze wijze van bespreken. 

E Oordeel auteur over resultaat 

Debat 

A Doel 

B Onderwerp 
33 interveniënt: 'Die opmerkingen betreffen alle een aspect van consumentenrecht dat, naar mijn gevoelen, 

in het preadvies misschien wat weinig uit de verf is gekomen. Namelijk, de reactie van de bestaande 
rechtssystemen op het nieuwe verschijnsel van de erkenning van de consument als in bepaalde gevallen 
te beschermen rechtssubject en de daarmede gepaard gaande organisatie van de consumenten' (p. 20). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
39 interveniënt: 'De verdienste van het preadvies van de heer Hondius ligt in het feit, dat hij op een gebied 

dat nog niet via een trefwoord toegankelijk is, enorm veel materiaal heeft gemobiliseerd' (p. 25). 
42 zie vraag 39 

Studie nr. XV 

Algemene gegevens 
1 Mr. Gerard-René de Groot 
2 Gelijkheid van man en vrouw in het nationaliteitsrecht 
3 1977 
4 Geschriften van de NVVR nr. 25 
5 Geschriften van de NVVR nr. 26, p. 35-51 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

la 'Het is wenselijk om na te gaan, in hoeverre het ministerie erin is geslaagd om op gelukkige wijze de 
realisering van de gelijkheid van man en vrouw te combineren met de verwerkelijking van andere begin
selen die in het nationaliteitsrecht tot uitdrukking moeten komen. Daarom zal in deze studie het voor
ontwerp worden vergeleken met het geldende nederlandse nationaliteitsrecht en het recht van enkele andere 
landen' (p. 1). 
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'In dat derde hoofdstuk zal verder worden getracht om — in het licht van de vergelijking met oplossingen 
uit andere landen — kritiek te leveren op de regelingen van het voorontwerp van een nieuwe wet op het 
nederlanderschap. 
Ik ben mij ervan bewust dat ik me, wat deze kritiek betreft, buiten het gebied der eigenlijke rechtsvergelij
king begeef, niettemin lijkt me dit zinvol. Aan de rechtsvergelijking wordt terecht een rôle éducatif toe
geschreven, terwijl het rechtsvergelijken verder een nuttige bezigheid is bij de voorbereiding van wetten 
en bij het onderbouwen van wetenschappelijke voorstellen. 
Willen deze deugden der rechtsvergelijking echter tot hun recht komen, dan is het nodig zich niet tot het 
enkele vergelijken te beperken' (p. 2). 

B Onderwerp 
2 titel: Gelijkheid van man en vrouw in het nationaliteitsrecht 
3a 'Daarbij zullen slechts die regelingen uit het nationaliteitsrecht worden bekeken, welke daadwerkelijk in

vloed van het streven naar gelijke behandeling van man en vrouw kunnen ondergaan' (p. 1 ). 
'Buiten beschouwing blijven de regels die samenhangen met de nationaliteit van geadopteerde kinderen. 
Het spreekt vanzelf, dat deze bepalingen parallel dienen te lopen aan de regeling van de nationaliteit van 
andere wettige kinderen. Aan overgangsregelingen e.d. wordt geen aandacht besteed en in de regel evenmin 
aan de invloeden van het vreemdelingenrecht op het nationaliteitsrecht' (p. 1-2). 
'Hierna zullen we ons echter niet met de sociologische of morele nationaliteit van personen bezighouden, 
maar ons op de 'juridische' nationaliteit concentreren' (p. 5). 

4c (in juridische termen geformuleerde) vraagstukken 
5b Zie vraag la 

C Selectie rechtsstelsels 
6a BRD, Zwitserland, Frankrijk en België 
7a Canada, Sierra Leone, Spanje, Italië, Luxemburg, Verenigde Staten, Engeland, Joegoslavië, DDR, 'andere 

socialistische staten' 
8 expliciet in 'Verantwoording van de keuze van de te bespreken rechtsstelsels' (p. 2-5) 

algemeen: 'Niet zelden ligt in het gekozen onderwerp of het nagestreefde doel van de rechtsvergelijking 
al min of meer opgesloten, welke landen men — in elk geval - in zijn beschouwingen zal moeten betrek
ken. Dit is bv. het geval, wanneer men rechtsvergelijkend voorwerk moet (of wil) verrichten voor unifica-
tieplannen van wetgevers. Rechtsvergelijkende studies worden indirect aan sterke beperkingen onderworpen 
als men een onderwerp wil behandelen, dat duidelijke banden heeft met de politieke en sociaal-economi
sche grondslag van een rechtssysteem; in een geval als dit kan men zinvol vergelijken met oplossingen uit 
rechtsstelsels, die een soortgelijke juridische, politieke en sociaal-economische context hebben. 
Zulke zeer principiële beperkingen kunnen echter bij het onderhavige onderwerp 'nationaliteitsrecht' niet 
worden gesignaleerd. In beginsel kan worden vergeleken met het recht van alle landen ter wereld' (p. 2-3). 
algemeen over motivatie zelf. 'In een studie als deze is het op zijn plaats verantwoording af te leggen om
trent de keuze van de landen die in dit rechtsvergelijkend onderzoek zijn betrokken. Dit was in comparisti-
sche werken reeds lange tijd een goede gewoonte; sinds echter Sauveplanne zijn preadvies over de methode 
van de rechtsvergelijking heeft uitgebracht, is het verheven tot een wetenschappelijke plicht' (p. 2). 

9 positief & negatief 
11a 'Bij de selectie van de te bestuderen stelsels is als eerste en belangrijkste richtsnoer genomen, dat de 

voorkeur moet worden gegeven aan de bestudering van het recht van landen die recentelijk hun nationali
teitswetgeving reeds hebben gewijzigd of voornemens zijn zulks te doen. Vooral is het daarbij interessant 
die staten in de studie te betrekken, welke hun nationaliteitswetgeving bewust hebben gewijzigd (mede) 
om het beginsel van gelijkheid van man en vrouw ook op dit terrein van het recht gestalte te geven. Vooral 
aan de hand van het Bulletin of Legal Developments is getracht te achterhalen, in welke landen pogingen 
zijn ondernomen om het nationaliteitsrecht te hervormen. Daarbij werden de BRD, Zwitserland, Frankrijk, 
Canada, Sierra Leone, Spanje, Italië en Luxemburg gesignaleerd, terwijl ik tijdens het schrijven van dit 
preadvies werd geattendeerd op de nieuwe nationaliteitswet van Joegoslavië. Het verdient verder vermel
ding dat ook in Engeland over een wijziging van het nationaliteitrecht wordt gediscussieerd, terwijl tevens 
in Scandinavië onlangs aandacht aan gelijkheid van man en vrouw in het nationaliteitsrecht is gewijd' (p. 
3). 
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BRD: 'Bovendien bestaat in dat land een overvloed aan literatuur over dit thema waarin het onderwerp met 
de bekende 'deutsche Gründlichkeit' wordt uitgediept (p. 3). 
(Zwitserland) 'Zwitserland is om tenminste twee redenen interessant. Ook daar tracht men het nationaliteits-
recht te herzien in het licht van het streven naar emancipatie van de vrouw (p. 3). 
combinatie andere reden 
'Serieus is overwogen mede het recht van Canada te beschrijven, of tenminste van een ander land dat in 
zijn nationaliteitsrecht uitdrukkelijk van het ius-soli principe uitgaat. In aanmerking zouden hierbij ook de 
VS en Engeland zijn gekomen. Om een zeer eenvoudige reden — tijdgebrek — moest hiervan worden afge
zien' (p. 4). 

12a combinatie onderwerp 
'Frankrijk is in West-Europa de voorloper geweest bij de realisering van de gelijkheid van de geslachten 
in het nationaliteitsrecht. Bovendien bevat de franse nationaliteitswetgeving een aanmerkelijk sterker ius-
soli-element dan Zwitserland, de BRD of Nederland. Vergelijking is daarom inspirerend' (p. 3). 

13a 'Tenslotte was het benodigde materiaal gezien de in dit opzicht zeer gunstige ligging van mijn woonplaats 
Groningen heel goed bereikbaar' (p. 3). 
'Bovendien is de nieuwe Zwitserse wetgeving nog niet in de nederlandstalige literatuur besproken. De Zwit
serse regering was zo vriendelijk mij voorontwerpen ter beschikking te stellen' (p. 3). 
'Op zich leek ook bestudering van het recht van Sierra Leone aantrekkelijk. Heeft niet ieder die zijn hart 
aan rechtsvergelijking heeft verloren, de neiging of tenminste de lust om ook het verre (en wellicht exoti
sche) in zijn beschouwingen te betrekken? De keuze van dit land bleek echter minder verantwoord. Sauve-
planne's aanbeveling ook veldwerk te gaan verrichten, zou in dit geval onevenredig hoge kosten met zich 
mee gebracht hebben' (p. 4). 
'Spanje is niet in de studie betrokken, aangezien het bronnenmateriaal daaromtrent niet goed bereikbaar 
was' [...] 'De inhoud van de Spaanse wetgeving is bovendien al in de nederlandse literatuur besproken. 
Dezelfde argumenten gaan op voor de nieuwe wetten van Italië en Luxemburg' (p. 4). 
'Tijdgebrek is ook een van de van de redenen van het ontbreken van oosteuropese wetgeving. In beginsel 
zou vooral ook vanwege de actualiteit bestudering van het recht van Joegoslavië in aanmerking zijn 
gekomen. Het probleem dat de torenbouw van Babel heeft teweeggebracht, belette echter zorgvuldige 
kennisneming van de desbetreffende wet. Deze taalbarrière belemmerde tevens uitvoerige studie van het 
recht van andere socialistische staten. Een uitzondering vormt daarbij het recht van de DDR. Met betrek
king tot dat land kan ik mij slechts op tijdnood beroepen' (p. 4). 
'Tenslotte moet de keuze van het belgische recht worden verantwoord. Eerlijkheidshalve dient te worden 
gezegd, dat bij de keuze van dit land de doorslag is gegeven door het feit dat persoonlijke omstandigheden 
de bereikbaarheid van het bronnenmateriaal met betrekking tot het belgische recht bevorderen. Hierbij komt 
een principiële reden en een niet onbelangrijke praktische overweging. België en Nederland werken op 
wetgevingsgebied vooral binnen het Benelux-verband intensief met elkaar samen. Ook bestaat er een sterke 
wederzijdse belangstelling voor eikaars recht, die vooral ook gestalte krijgt in de preadviezen voor de 
Vereniging ter vergelijking van het recht van Nederland en België. Bovendien ben ik mij ervan bewust, 
dat deze studie wegens de gebruikte taal behalve in Nederland uitsluitend in dat land kan worden gelezen' 
(p. 4-5). 

D Methode 
14a niet met betrekking tot het vooronderzoek. Zie p. 2. 
14b In de verschillende stelsels wordt gezocht naar de oplossing van (in juridische termen geformuleerde) 

vraagstukken: 'Zo dienen de vragen aan de orde te komen of echtgenoten eikaars nationaliteit (kunnen) ver
werven, in hoeverre man en vrouw zich daarbij in dezelfde positie bevinden en of een nationaliteitswisse
ling van de ene echtgenoot consequenties voor die van de andere heeft. Tevens zal uitvoerige aandacht 
worden besteed aan de bepalingen betreffende de nationaliteit van wettige en (in mindere mate) van on
wettige kinderen. Deze regelingen ondergaan immers ook invloed van de emancipatie van de vrouw, nu 
door het streven naar gelijke mogelijkheden voor man en vrouw de vraag opkomt, of kinderen niet met 
even groot gemak de nationaliteit van de moeder als van de vader moeten kunnen afleiden. 
Tenslotte zullen we de invloed die nationaliteitswijziging van een man of vrouw heeft op de rechtspositie 
van hun kinderen bezien, waarbij met name op de positie der wettige kinderen zal worden gelet' (p. 1). 
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Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15b Evaluatie van het voorontwerp van een nieuwe wet op het Nederlanderschap. 

De auteur doet enige wijzigingsvoorstellen met betrekking tot het voorontwerp van een nieuwe wet op het 
nederlanderschap ondanks het feit waar hij nadrukkelijk op wijst dat 'ten aanzien van geen enkele bepaling 
uit het voorontwerp strijdigheid met het beginsel van gelijkheid der geslachten is geconstateerd' (p. 93). 

B Onderwerp 
19a Over het algemeen worden de onder 14b aangegeven vragen per land in onderscheiden paragrafen aan de 

orde gesteld en beantwoord. 
19b In hoofdstuk 3: 'In het vorige hoofdstuk zijn de nationaliteitswetgevingen van enkele europese landen be

schreven, voor zover ze interessant zijn voor de beantwoording van de vraag, in hoeverre op dit gebied het 
beginsel van gelijkheid van man en vrouw is gerealiseerd' (p. 67). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27b Per rechtsstelsel worden in ongeveer dezelfde volgorde ongeveer dezelfde vraagstukken behandeld. Zie 

vraag 14b. 

E Oordeel auteur over resultaat 

Debat 

A Doel 

B Onderwerp 

33 als in titel. Zie p. 44. 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 

Studie nr. XVI 

Algemene gegevens 
1 Mr. T. Koopmans 
2 Het verschoningsrecht van de journalist 
3 1978 
4 Geschriften van de NVVR nr. 26 
5 Geschriften van de NVVR nr. 28, p. 9-19 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

la "... omdat het probleem in Nederland in een soort patstelling terecht gekomen is; het loont daarom juist 
de moeite na te gaan of de wijze waarop het probleem elders is gesteld nieuwe elementen oplevert, die de 
discussie hier te lande wat buiten de platgetreden paden zouden kunnen brengen. Het is ook niet uitgesloten 
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dat het bestuur van de NVVR ons onderwerp aan de orde heeft gesteld om de leden in staat te stellen na 
te gaan of de rechtsvergelijking na het doodlopen van de discussie in Nederland nieuwe gezichtspunten 
oplevert' (p. 4). 

Onderwerp 
titel: Het verschoningsrecht van de journalist 
'Het al dan niet bestaan, of erkend worden, van het verschoningsrecht van de journalist...' (p. 3). 
'Onder verschoningsrecht verstaan wij hier het "Zeugnisverweigerungsrecht", d.w.z. de bevoegdheid van 
de getuige om, hoewel geldig opgeroepen, zich ontheven te achten van de verplichting om op de gestelde 
vragen te antwoorden. Dat is niet hetzelfde als een beroepsgeheim, al is de terminologie niet altijd even 
vast. [...] Wij zullen pogen ons zo weinig mogelijk te begeven in "de doolhof van het beroepsgeheim", 
maar het staat niet op voorhand vast dat dat altijd zal lukken. 
Meer in het algemeen zal het ons trouwens niet gemakkelijk vallen het verschoningsrecht van de journalist 
geïsoleerd te behandelen: het hangt enerzijds samen met de regeling van de getuigplicht en van de uitzon
deringen daarop, anderzijds met de positie van de pers en de verantwoordelijkheid van haar makers. Aan 
het laatste onderwerp, het "persrecht", is in het ene land veel meer aandacht geschonken dan het andere, 
maar ook de mate waarin dat recht van belang is om het verschoningsrecht van de journalist in het vizier 
te krijgen verschilt van rechtsstelsel tot rechtsstelsel. Wij zullen er daarom niet altijd evenveel ruimte aan 
besteden' (p. 3). 
'het probleem van het journalistieke verschoningsrecht' (p. 4). 
'... een eerste globale probleemstelling [...]: valt de afweging tussen de beide genoemde belangen (nieuws
garing vs. waarheidsvinding ten processe) in andere rechtsstelsels op dezelfde manier uit? Bij de presentatie 
en bespreking van het rechtsvergelijkende materiaal zullen wij vervolgens zien of deze globale vraagstelling 
nadere precisering of verfijning behoeft' (p. 3). 

Selectie rechtsstelsels 
ja 
abstract positief 
"Voordat wij van start kunnen gaan, moet nog iets worden gezegd over de keus van buitenlandse rechtsstel
sels. Verschillende overwegingen hebben die keus bepaald. Het ligt voor de hand dat alleen in de beschou
wing worden betrokken landen waar het de pers vrijstaat zelfstandig naar informatie te neuzen, d.w.z. 
landen waar wat wij in Nederland noemen een "vrije pers" bestaat...' (p. 4-5)! 
'Binnen die kring van landen hebben wij een verdere selectie aangebracht door om te zien naar rechtsstel
sels die op een of andere manier een kenmerkende aanpak van ons probleem te zien geven' (p. 5). 
'Een verdere overweging bij de keuze is tenslotte geweest dat de schrijver nu eenmaal meer achtergrond
kennis van het ene rechtsstelsel had dan van het andere; ...' (p. 5). 

Methode 
"... wij zullen het probleem van het journalistieke verschoningsrecht binnen elk van die stelsels pogen te 
localiseren op de manier waarop dat binnen het desbetreffende stelsel geschiedt, door wetgeving, recht
spraak en doctrine (p. 4). 
'Deze beschouwingswijze brengt ons ertoe dit preadvies uit twee hoofdonderdelen te laten bestaan. In het 
eerste daarvan onderzoeken wij hoe in een aantal buitenlandse rechtsstelsels het probleem van het journalis
tieke verschoningsrecht is opgelost: dat onderdeel is beschrijvend: het geeft het probleem weer zoals het 
in het desbetreffende land wordt gesteld, en verschaft geen ander commentaar dan door rechters en schrij
vers uit dat land zelf wordt gegeven. In het tweede hoofdonderdeel gaan wij dan vergelijkend te werk: wij 
zullen aan de hand van de gegevens uit het eerste deel pogen na te gaan welke waarden, beginselen, argu
menten, gezichtspunten, rechten en belangen bepalend zijn voor de oplossing van ons probleem' (p. 4). 
'Deze opzet lijkt ons methodologisch ook niet onverantwoord' (p. 4, met verwijzing naar Sauveplanne). 
'Het voorgaande betekent dat wij er niet naar zullen streven de verschillende buitenlandse rechtssystemen 
telkens aan de hand van dezelfde vraagpunten te behandelen, daarvoor is de wijze waarop het probleem 
van het verschoningsrecht in die verschillende systemen speelt te ongelijk' (p. 3). 
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Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15b 'Het overzicht van die oplossingen kan een indruk geven van de wijze waarop buitenlandse rechtsstelsels 

ons probleem hebben verwerkt. Het is niet een middel om tot pasklare regels voor het Nederlandse recht 
te komen; daarvoor zijn de faktoren die in de verschillende rechtsstelsels van invloed zijn, te ongelijk
soortig' (p. 30). 
'Het overzicht was, [...], echter wel van belang om tot een verheldering te komen wat betreft de waarden 
en belangen die bij het beroep op de vertrouwelijkheid van informatiebronnen in het geding zijn. Dat heeft 
hem in staat gesteld om voetje voor voetje een redenering op te zetten die tot een eigen opvatting over het 
probleem leidde (p. 30). 
'Het hier globaal weergegeven stramien is niet speciaal op de Nederlandse situatie toegesneden; dat kan 
men ook moeilijk van een rechtsvergelijkende studie verwachten. Dat neemt, [...], niet weg dat het zeer 
wel ertoe strekken kan om ook voor een oplossing van het vraagstuk in Nederland tot basis van discussie 
te dienen' (p. 28). 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 
20 achtereenvolgens worden behandeld: Frankrijk (met verwijzingen naar België en Luxemburg), Engeland, 

VS, Duitsland (met verwijzing naar Oostenrijk), Zweden en Denemarken. 
21 ja 
22 positief 
24a 'De problemen liggen in de Noordatlantische landen goeddeels gelijk; het waardenpatroon verschilt niel 

sterk van land tot land, zij het met enkele duidelijk waarneembare accentverschillen; ...' (p. 28). 

D Methode 
27a 'In dit preadvies is gepoogd het verdrinkingsgevaar te vermijden door een betrekkelijk rigoureuze selectie 

van buitenlands materiaal, een selectie die vooral ertoe strekte om een aantal typeringen van mogelijke 
oplossingen te schetsen' (p. 30). 
Naast een 'Inleiding' en 'Conclusie' onderscheidt de auteur hoofdstuk II 'De Oplossingen' en hoofdstuk 
III 'De Argumenten'. 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a zie vraag 15b 
29a 'Een van de grootste risico's die men bij rechtsvergelijking pleegt te lopen is het verdrinkingsgevaar. Dat 

geldt ook voor het ons toevertrouwde onderwerp: ...' (p. 30). 
30a zie vraag 24a 
31a zie vraag 15b 

Debat 

A Doel 

B Onderwerp 
34 auteur: 'De vertrouwelijkheid van de informatiebronnen staat in mijn gedachtengang centraal. Hondius heeft 

er terecht op gewezen dat dit niet helemaal hetzelfde is als een verschoningsrecht' (p. 17). 

C Selectie rechtsstelsels 
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D Methode 

38 interveniënt: 'Mijn vraag aan de preadviseur is dus deze: Heeft hij om principiële redenen gekozen voor 
de niet-functionele oplossing en zo niet, zijn er dan misschien technisch-juridische overwegingen om de 
journalist als journalist - dus niet op grond van de wijze waarop hij zijn vak uitoefent — een verschonings
recht toe te kennen? (p. 13). 
Auteurs: 'Het preadvies geeft in de eerste plaats een stuk informatie over de stand van ons probleem in 
enkele buitenlandse rechtsstelsels: [...]. Daaraan knoopt het een aantal redeneringen over het probleem vast' 
(p. 16) 
'Als Alkema, zijn vergelijking doortrekkend, constateert dat in mijn betoog te weinig sprake is van een 
functionele benadering, omdat de functie van de journalist, in verhouding tot die van bv. de parlementariër, 
te weinig is uitgediept, dan kan ik hem slechts antwoorden dat ik mij juist in sterke mate gebaseerd heb 
op de functie van de pers als zodanig' (p. 17). 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 

42 zie vraag 38 

Studie nr. XVII 

Algemene gegevens 
1 Mr. Egbert Myjer 
2 Van duimschroef naar bloedproef - Beschouwingen over de regel dat niemand gedwongen mag worden 

zichzelf te belasten 
3 1978 
4 Geschriften van de NVVR nr. 27 
5 Geschriften van de NVVR nr. 28, p. 21-28 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
lb lering trekken voor eigen recht: 'In de conclusie wordt bezien of en zo ja welke le[r]ing uit het buitenland 

getrokken kan worden' (p. 4). 

B Onderwerp 
2 titel: Van duimschroef naar bloedproef 

ondertitel: Beschouwingen over de regel dat niemand gedwongen mag worden zichzelf te belasten 

C Selectie rechtsstelsels 
6a internationale mensenrechtverdragen; Nederland; Engeland & VS; diverse Europese landen 
8 ja 
9 positief 
11b Engeland & VS: 'twee landen die de regel al zeer vroeg als een basisrecht erkenden: ...' (p. 4). 
12b internationale mensenrecht-verdragen: "... waarbij Nederland partij is of binnen afzienbare tijd partij zal 

worden' (p. 3-4). 

D Methode 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
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B Onderwerp 
18c de nemotenetur-regel -> rechtsregel vertaald naar het meer algemene probleem van de positie van de 

verdachte in het strafproces 

C Selectie rechtsstelsels 
20 EVRM, IVBPR, Engeland, Verenigde Staten van Amerika; Enkele andere landen: België, Denemarken, 

Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Portugal, Zwitserland (Hfdst II: Nederland; Hfdst III: Internationale 
mensenrechtverdragen; Hfdst IV: Nemo tenetur in andere landen: ... 

21 ja 
22 positief (de keuze van de continentale rechtssystemen wordt niet gemotiveerd) waarschijnlijk motief zie 

noot 53 (p. 64) 'beschikbare informatie' 
24a Engeland & VS: 'Uiteindelijk hebben deze landen de langste ervaring met de regel en rekenen beide het 

principe dat men niet gedwongen mag worden zichzelf te belasten reeds eeuwen tot een der fundamentele 
waarden die in de rechtspleging in acht genomen moeten worden' (p. 34). 

25a Engeland & VS: 'Hoewel vergelijking van de betrokken rechtsstelsels, van de inrichting van de organen 
die met het nemen van strafrechtelijke beslissingen zijn belast en van de vormen van aldaar gehanteerd 
onderzoek duidelijk maakt hoezeer beide verschillen van het continentale systeem, kunnen juist de ontwik
kelingen in deze landen met betrekking tot de nemo tenetur-regel verhelderend werken voor een beter 
inzicht in de invulling van de regel' (p. 34). 

D Methode 
27c Uitgangspunt is de nemo-tenetur regel vertaald naar het meer algemene probleem van de positie van de 

verdachte in het strafproces. Dit probleem wordt gesplitst in verschillende vraagstukken. 
De volgende vragen komen aan de orde: 
—heeft verdachte zwijgrecht 
—mag verdachte beëdigd worden 
—bestaat een informatieplicht 
—heeft verdediging recht bij verhoor aanwezig te zijn 
—is er tijdslimiet aan ondervraging 
—wat zijn rechtsgevolgen schending instructienorm 
—is er een medewerkingsplicht 

E Oordeel auteur over resultaat 
28b De Nederlandse praktijk kan lering trekken uit de Engelse en Amerikaanse praktijk: 'De Engelse en Ameri

kaanse praktijk met betrekking tot de regel kan daarbij een belangrijke inspiratiebron zijn. Deze landen 
erkennen de regel al zeer lang als de belichaming van een fundamentele waarde en hebben in de loop der 
tijd de voor een goede vervulling van de regel in acht te nemen voorwaarden nader ontwikkelt en gepolijst' 
(p. 48). 

Debat 

A Doel 

B Onderwerp 
34 auteur: 'Het gaat daarbij voor mij om meer dan alleen het niet gedwongen mogen worden te spreken; het 

beginsel gaat uit van de burger die in het algemeen niet verplicht mag worden bewijs tegen zichzelf te 
verschaffen' (p. 27). 

35 interveniënt: 'Het nemo-tenetur beginsel kan namelijk op twee geheel verschillende manieren worden 
benaderd. [...] Mijn vraag nu is, of deze visies elk niet geheel verschillende konsekwenties hebben voor 
de interpretatie en verdere ontwikkelingsmogelijkheden van het nemotenetur-beginsel en de daaraan te 
verbinden konsekwenties m.n. bij rechtsvergelijkend onderzoek' (p. 22). 
auteur: 'De interventie van P.J. Baauw brengt de discussie over het onderwerp van mijn pre-advies gelijk 
tot de kern van de zaak: gaat het om het nemotenetur-beginsel of om een nemo-tenetur voorschrift? 
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Ik zelf heb in het pre-advies vrij konsequent gesproken over over de nemo tenetur-regel en lijk daarmee 
in Baauws termen te kiezen voor het tweede alternatief: het voorschrift bevat een instructienorm voor 
politie en justitie met betrekking tot de praktijk van de waarheidsvinding. Ik heb echter geenszins bedoeld 
aan te geven dat de regel (alleen) die waarde zou hebben' (p. 26). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 

Studie nr. XVIII 

Algemene gegevens 
1 Mr. F.W. Grosheide en mr. F.J.A. van der Velden 
2 Uitkering en indexering na echtscheiding 
3 1980 
4 Geschriften van de NVVR nr. 29 I + II 

5 Geschriften van de NVVR nr. 30, p. 7-22 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

la '..., uit de in het onderzoek betrokken vreemde rechtsstelsels wellicht elementen zijn op te diepen waarmee 
de Nederlandse wetgever en de Nederlandse rechtspraktijk hun voordeel kunnen doen' (p. 8). 
'In ons onderzoek is het rechtsvergelijkend doel in taakstellende zin beperkt. De beschrijving van de ver
schillende rechtsstelsels terzake van inflatiecorrectie en de evaluatie van deze beschrijving probeert een bij
drage te zijn in de Nederlandse discussie over de noodzaak en, bij positieve beantwoording, de juiste wijze 
van inflatiecorrectie in de gevallen van nahuwelijkse (periodieke) uitkeringen tussen de gewezen partners. 
In methodische zin is het doel van de vergelijking in de eerste plaats: kennisvergaring, kennis van formele 
rechtsregels, kennis van het materiële rechtssysteem waarin deze rechtsregels zijn opgenomen, en kennis 
van de maatschappelijke betrekkingen die door dit rechtssysteem worden geregeld' (p. 8). 

B Onderwerp 
2 titel: Uitkering en indexering na echtscheiding 

'Dit preadvies stelt aan de orde de problematiek die ontstaat doordat eenmaal vastgestelde nahuwelijkse 
alimentatieuitkeringen in geld plegen toe worden uitbetaald en dientengevolge krachtens de hier te lande 
geldende opvatting te lijden hebben van geldontwaarding' (Voorwoord). 
'Deze studie richt zich in het bijzonder op de indexering van nahuwelijkse alimentatieuitkeringen naar bur
gerlijk recht' (p. 12). 

3a in paragraaf: 6. Nadere afbakening en beperking van het onderwerp: 'Dat betekent dat als zodanig een 
aantal onderwerpen dat geacht wordt deel uit te maken van de alimentatieproblematiek in ruime zin buiten 
bespreking blijft. Maar ook binnen de aangebrachte beperking komt een veelheid van onderwerpen niet als 
zodanig aan de orde. De betreffende onderwerpen zijn in drie hoofdgroepen onder te verdelen en daarbin
nen nog weer uit te splitsen' (p. 12). 

3b 'Die financiële consequenties kunnen in beginsel op twee manieren worden opgevangen: 
-door hen (geheel of ten dele) voor rekening van de partijen te laten; 
—door hen (geheel of ten dele) af te wentelen. 
Deze studie concentreert zich op de eerste manier' (p. 6). 

4a '... een bepaald sociaal, [...] probleem ...' [...] 'Want al spreekt de titel van dit onderzoek van indexering 
van uitkering van alimentatie en zou het daarom als conceptuele vergelijking aangeduid kunnen worden, 
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het onderzoek zelf heeft tot doel ten behoeve van de Nederlandse rechtsontwikkeling te vergelijken op 
welke wijze in de daarvoor in aanmerking komende rechtsstelsels de gevolgen die de inflatie heeft voor 
alimentaire betalingen tussen ex-echtgenoten, worden gecorrigeerd, indien althans correctie plaats vindt; 
en vervolgens na te gaan hoe elk van de gevonden mogelijkheden kan worden gewaardeerd in kaders van 
rechtvaardigheid en efficiency' (p. 9). 

5a 'Deze studie doet verslag van een onderzoek naar de vraag op welke wijze burgerlijke alimentatie-uitke
ringen na echtscheiding 'inflation proof kunnen worden gemaakt. Meer in het bijzonder wordt ten aanzien 
van een aantal rechtsstelsels nagegaan of deze een soortgelijke regeling kennen als de wettelijke indexering 
van art. 402a BW, danwei of met behulp van soortgelijke of afwijkende juridische technieken een dam 
wordt opgeworpen tegen de voortgaande geldontwaarding' (p. 1). 

5b 'Om een aantal in deze studie aan te geven redenen kan de vraag worden gesteld of de Nederlandse 
oplossing wel voldoet. Twijfel daaraan vormt, kort gezegd, het uitgangspunt van het preadvies' (Voor
woord). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Engeland, Denemarken, Zweden, West-Europese landen 
7a Zuid-Afrika, Oost-Europa, Spanje, Portugal, Ierland, Japan, USA, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland. 

Oostenrijk, Schotland, Griekenland, Italië. 
8 ja 
9 positief & negatief 
10a Engeland (nadrukkelijk niet): 'Als enig Anglo-Amerikaans rechtsstelsel zal het Engelse recht besproken 

worden. Niet omdat uit de resultaten van de bestudering van het Engelse recht conclusies getrokken zouden 
kunnen worden voor de andere genoemde stelsels. Het gegeven dal de genoemde stelsels tot één rechtsfa-
milie worden gerekend, is door de preadviseurs als onbruikbaar terzijde gelaten. Zo al de indeling in 
rechtsfamilies zinvol is, mogen uit zo'n indeling nooit veronderstellingen gemaakt worden over de inhoud 
van één der tot de familie behorende rechtsstelsels op grond van de bestudering van een ander familielid-
rechtsstelsel' (p. 11). 

11 a 'Deze vergelijkbaarheid betreft zowel het onderzoeksonderwerp: inflatiecorrectie bij alimentatieuitkeringen 
als het onderzoeksdoel: de onderhoudsindexeringsregeling van het Nederlandse recht. 
Niet de aanwezigheid van inflatie is keuzeelement; geen land ontkomt er vandaag de dag aan, maar hel 
zijn de politieke en economische mogelijkheden om effectief daartegen op te treden die rechtsstelsels 
vergelijkbaar maken binnen een onderzoek naar inflatiecorrecties' (p. 10). 
Deens recht: 'komt tenzeerste voor ons onderzoek in aanmerking omdat het een administratieve echtschei
dingsprocedure kent, terwijl bovendien alimentatiecorrectie plaatsvindt door middel van een zeer eenvou
dige wijzigingsprocedure (p. 11). 
Zweeds recht: 'kan niet gemist worden omdat het een jarenlange ervaring heeft met wettelijke indexerings
regelingen' (p. 11). 
Schotland: 'het Schotse recht in het geheel geen aandacht heeft voor inflatiecorrigerende mogelijkheden' 
(p. 12). 

12a ja, abstract 
'Is in beginsel het vergelijkingsobject dan ook uitgestrekt tot alle rechtsstelsels van de wereld, doel van 
het onderzoek en de mogelijkheden ertoe beperken de te behandelen stelsels' (p. 9). 
'Is in zich de rechtsvergelijking zonder enige beperking, in werkelijkheid worden de grenzen van de 
comparatieve analyse beperkt door het gestelde onderzoeksdoel en ... [zie vraag 13a]. 
Ons specifieke onderzoeksdoel stelt al omvangrijke beperkingen aan de rechtsstelselkeuze. Een onderzoek 
naar inflatiecorrigerende maatregelen in het echtscheidingsonderhoudsrecht ter nadere discussie van de 
Nederlandse indexeringsregeling eist vergelijkbaarheid van de cultureel-ideologische, de sociaal-economi
sche en de politieke randvoorwaarden' (p. 10). 
'Bezien vanuit deze twee voorwaarden [politieke & sociaal-economische] wijst het doel van het onderzoek 
naar rechtsstelsels die én politiek én sociaal-economisch naar 'West-Europees' model zijn ontwikkeld' (p. 
10). 
-> West-Europese landen & Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, VS 
Zuid-Afrika niet: 'omdat het niet voldoet aan het hierboven gegeven rechtsstaat criterium' (p. 11). 
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Oost-Europa niet: '[i]nflatie heeft in een geleide markteconomie een andere werking, en de bestrijding 
ervan kan door andere belangen worden beheerst dan die van de direct erbij betrokken groepen' (p. 11). 
'Het onderzoeksdoel stelt naast vergelijkingseisen die de inflatiecorrectie betreffen, ook eisen van vergelijk
baarheid op cultureel-ideologisch gebied nu het gaat om echtscheidingsalimentatie' (p. 11). 
Spaans, Portugees & Iers recht: echtscheiding niet of slechts in beperkte mate toegelaten (p. 11). 
Japans recht: 'cultureel-ideologische onvergelijkbaarheid in algemene zin' (p. 11). 
abstract: 'Is in zich de rechtsvergelijking zonder enige beperking, in werkelijkheid worden de grenzen van 
de comparatieve analyse beperkt door [...] en praktische grenzen (p. 10). 
'Het aantal rechtsstelsels wordt behalve om redenen gelegen in het onderzoeksdoel ook beperkt door 
overwegingen van methodische en praktische aard. De beperkingen uit dien hoofde zijn legio. De belang
rijkste ervan zijn: taal, materiaal en tijd. De beperkingen die methode en hanteerbaarheid aan de opname 
van rechtsstelsels in het onderzoek stellen zijn, zoals gezegd relatief. Het belang voor het onderzoeksdoel 
van opname van bepaalde rechtsstelsels kan zwaarder wegen dan de methodische en praktische bezwaren 
daartegen' (p. 11). 
'Om deze eisen van materiaal en taal zouden — althans voor de preadviseurs — niet alleen het Griekse, 
Italiaanse en Japanse recht buiten vergelijking blijven, maar ook zouden de Scandinavische rechtsstelsels 
buiten het onderzoeksveld gesloten worden. Een dergelijke beslissing zou echter het onderzoek ernstig 
benadelen. Van de Scandinavische rechtsstelsels is daarom een korte schets gegeven en is uitvoeriger 
ingegaan op de het Deense en het Zweedse recht' (p. 11). 
praktische bezwaren: tijd en beperkte aanwezigheid van het noodzakelijke materiaal -> 
USA, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland (niet). Zie: p. 11. 
Engeland: 'De redenen om het Engelse recht te kiezen liggen in de betere bekendheid met het Engelse 
recht, in de wetenschap dat de Engelse maatschappij een vergelijkbare sociaal-economische en cultureel-
ideologische structuur heeft en in de wens om zo mogelijk een West-Europees verband in de onderzochte 
stelsels aan te houden' (p. 11-12). Verwezen wordt naar een boek van Mann, geen nadere uitleg. 
Oostenrijk (niet): 'omdat bij een inventariserende studie van dit recht al gauw bleek dat het Oostenrijkse 
echtscheidings-en alimentatierecht zeer onlangs een ingrijpende wetswijziging heeft ondergaan, waarvan 
nog in geringe mate bekend is op welke wijze het zal worden toegepast terwijl geen opzienbarende metho
den van inflatiecorrectie lijken te worden gehanteerd' (p. 12). 
tijd: 'Zou dit beperkingsargument niet gehanteerd mogen worden dan wordt de rechtsvergelijking alleen 
nog mogelijk in zeer grote samenwerkingsverbanden. Zo wordt het betere weer de vijand van het goede. 
In ons onderzoek speelt het tijdselement een ondergeschikte rol waar het betreft de uitsluiting van de groep 
van Amerikaanse, Canadese en Australische rechtsstelsels en ook van het Oostenrijkse en Schotse recht. 
Overigens heeft het geen zelfstandige rol gespeeld' (p. 12). 

Methode 
aparte paragraaf: '5.2. Methode van rechtsvergelijking' 
auteurs leggen verband met onderzoeksdoel: 'De wijze lessen die de Vereniging voor Rechtsvergelijking 
enige jaren geleden geleerd zijn door de schrijver van het preadvies: 'De methoden van privaatrechtelijke 
rechtsvergelijking, zijn nu deze methoden passen binnen het hiervoren gestelde onderzoeksdoel, ook in dit 
onderzoek in grote lijn gevolgd bij de voorbereiding van dit preadvies. Ook hier zal gehanteerd worden 
wat in Sauveplanne's preadvies genoemd wordt de functionele methode. Aan de term: 'functionele metho
de' is echter meerdere uitleg te geven. Functioneel, functie kan gelezen worden in de betekenis van op
dracht, taak; in deze interpretatie is de functionele methode die, welke zoekt naar de manier waarop een 
bepaalde maatschappelijke relatie, een bepaald sociaal, politiek, economisch of criminologisch probleem 
(op adequate wijze) in het recht geregeld, geordend wordt. Functioneel en functie kunnen echter ook de 
betekenis hebben van werking, werkwijze; de functionele methode bestudeert dan het bestaande (nationale) 
recht in zijn dagelijkse werking, ziet naar 'the law in action' van elk gekozen rechtsstelsel. Beide functione
le methoden zijn in ons onderzoek gehanteerd' (p. 9). 
'Want al spreekt de titel van dit onderzoek van indexering van uitkering van alimentatie en zou het daarom 
als conceptuele vergelijking aangeduid kunnen worden, het onderzoek zelf heeft tot doel ten behoeve van 
de Nederlandse rechtsontwikkeling te vergelijken op welke wijze in de daarvoor in aanmerking komende 
rechtsstelsels de gevolgen die de inflatie heeft voor alimentaire betalingen tussen ex-echtgenoten, worden 
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gecorrigeerd, indien althans correctie plaats vindt; en vervolgens na te gaan hoe elk van de gevonden 
mogelijkheden kan worden gewaardeerd in kaders van rechtvaardigheid en efficiency (p. 9)'. 

14b 'Om de onderlinge vergelijking van de gekozen rechtsstelsels te vergemakkelijken is enerzijds een model 
ontworpen waarin alimentatieuitkeringen worden onderscheiden in typen, anderzijds een vragenlijst op
gesteld die voor elk van de rechtsstelsels is beantwoord' (Voorwoord). 
'Meer in het bijzonder wordt ten aanzien van een aantal rechtsstelsels nagegaan of deze een soortgelijke 
regeling kennen als de wettelijke indexering van art. 402a BW, danwei of met behulp van soortgelijke of 
afwijkende juridische technieken een dam wordt opgeworpen tegen de voortgaande geldontwaarding' (p. 
1). 
'Want al spreekt de titel van dit onderzoek van indexering van alimentatie en zou het daarom als concep
tuele vergelijking aangeduid kunnen worden, het onderzoek zelf heeft tot doel ten behoeve van de Neder
landse rechtsontwikkeling te vergelijken op welke wijze in de daarvoor in aanmerking komende rechtsstel
sels de gevolgen die de inflatie heeft voor alimentaire betalingen tussen ex-echtgenoten, worden gecorri
geerd, indien althans correctie plaatsvindt; ...' (p. 9). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15a 'Dit preadvies heeft maar een beperkt doel voor ogen; het wil nagaan op welke wijzen inflatiecorrecties 

kunnen worden toegepast op burgerrechtelijke alimentatie-uitkeringen tussen gescheiden mensen, dit ter 
wille van de discussie over de juistheid van de indexeringsbepaling die het Nederlands recht kent' (p. 107). 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 
20 Nederland, Frankrijk, België, Duitsland, Zwitserland, Engeland, Denemarken, Zweden 

D Methode 
27b De typen zijn gebaseerd op doelstellingen: 'Naar de mate waarin één of meer doelstellingen worden geac

centueerd kunnen de besproken uitkeringen worden verdeeld in drie typen: ...' (p. 41). 
'..., elk rechtsstelsel zal beschreven worden door antwoord te geven op de twee daartoe opgestelde vragen
lijsten' (p. 83). 

E Oordeel auteur over resultaat 

Debat 

A Doel 
32 interveniënt: 'Het preadvies bedoelt — als ik parafraseer wat de preadviseurs op p.8 zeggen — uitgaande van 

de onvolkomenheid van de indexeringsregeling voor alimentaties als neergelegd in art. 1:402a BW. te 
zoeken hoe wij onze regeling kunnen verbeteren en wel door te zien of wij iets van vreemde rechten kun
nen leren, daaraan iets kunnen ontlenen' (p. 8). 

B Onderwerp 
34 interveniënt: 'Het gekozen bestek houdt beperking in tot de alimentatie voor de gewezen echtgenoot (...). 

Het is vaak gratuit, naar voren te brengen wat je mist, als er toch al meer is gegeven dan verlangd kon 
worden. Maar ik mis de kinderen zo. Het is te eenzijdig, de indexerings-problematiek alleen te behandelen 
met het oog op de betalingen voor de gewezen echtgenoot' (p. 9). 
auteur: 'Wij zijn echter van mening dat de algemene opmerkingen over de juridische techniek niet zodanig 
verknoopt zijn met de alimentatieproblematiek tussen echtgenoten dan dat deze ook niet van toepassing 
zouden zijn op de regeling van de, in een heleboel opzichten overigens afwijkende, problematiek van de 
kinderalimentatie' (p. 11). 
auteur: Zie p. 14. 
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Selectie rechtsstelsels 
interveniënt: afwijzing argumentatie dat in de discussie over alimentatie-indexering Japans recht cultureel 
ideologisch onvergelijkbaar is met ons recht 
interveniënt: afwijzing argument dat Z-Afrika geen rechtsstaat is om dat recht niet in de vergelijking te 
betrekken. Zie p. 9 (de interveniënt is het overigens alleen oneens met de argumentatie, niet met de keuze 
zelf). 
(doel impliciet) 
auteur: 'Wat vervolgens de opmerking van Mr. Chorus betreft aangaande de keuze van de in het preadvies 
behandelde rechtsstelsels: het kan hem worden toegegeven dat iedere keuze een andere uitsluit, en bo
vendien iets arbitrairs heeft. De preadviseurs hebben zich in dit opzicht mede laten leiden door de volgen
de, in noot 84 bij hoofdstuk 1 opgenomen passage van Simitis: 
'Nur: Gerade bei der Auseinandersetzung mit den rechtlichen Reaktionen auf die Inflation gilt es, sich der Grenzen rechtsvergleichen

der Analyse bewußt zu sein. Sie bleibt nur solange legitim wie ökonomische Ausgangspositionen und politische Rahmenbedingungen 

vergleichbar sind. Nicht die Tatsache, daß fast kein Land von der Geltentwertung verschont ist, zählt also, sondern einzig die sozio-

ökonomische Parallelität. Wo dies mißachtet wird, gerät die Rechtsvergleichung zur Kollektion von Regeln, die bestenfalls Amateure 

des Exotischen zufriedenstellen vermag' (p. 11). 

Methode 
auteur: 'Mr. Belinfante's verwondering over de tijdige en volledige beantwoording in alle bestudeerde 
rechtsregels van de questionnaire die het onderzoek inleidt, is begrijpelijk. [...] [D]e beantwoording van 
de questionnaire berust op de beschrijvingen die de preadviseurs zelf gemaakt hebben van elk der onder
zochte rechtsstelsels. Op deze wijze is samenwerking tussen opstellers en beantwoorders van de question
naire optimaal verzekerd. Zonder vermelding van het volgende zouden de preadviseurs zichzelf echter te 
veel eer aandoen. Bij het opstellen van de questionnaire — hoeksteen als deze is van elk rechtsvergelijkend 
onderzoek — konden de preadviseurs in belangrijke mate gebruik maken van de vragenlijst, die enige tijd 
geleden door het Max Planck Institut te Hamburg was opgesteld in het kader van een door dit Instituut ten 
behoeve van de Regering van de Duitse Bondsrepubliek verricht onderzoek naar de stand van zaken met 
betrekking tot de alimentatieproblematiek in een aantal West- en Oost Europese landen. De in deel II 
opgenomen beschrijvingen van de onderscheiden rechtsstelsels zijn mede tot stand gekomen door gebruik 
te maken van de antwoorden die het MPI ontvangen heeft op zijn questionnaire. Bovendien hebben de 
preadviseurs aanvullende gegevens verzameld door middel van een specifiek op de indexering van alimen
tatie gericht rondschrijven langs de orden van advocaten van die landen, waarvan de rechtsstelsels werden 
bestudeerd. De op deze wijze ontvangen antwoorden zijn in de beschrijvingen der rechtsstelsels verwerkt; 
..." (p. 16). 

Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
interveniënt: 'Het verraste me nogal, te lezen hoe bescheiden de auteurs zijn bij het opmaken van het 
resultaat van hun rechtsvergelijkend onderzoek (p. 117 e.V.). Eigenlijk zijn er maar twee dingen, zo schijnt 
het, die zij uit dat onderzoek willen leren' (p. 8). 
auteur: 'Juist is voorts op zichzelf dat de gepleegde rechtsvergelijking (...) geen revolutionaire uitkomsten 
heeft opgeleverd met betrekking tot de stand van zaken op het gebied van de indexering van uitkeringen 
na echtscheiding. Dit heeft te maken met het feit dat, voorzover in de onderzochte rechtsstelsels al met een 
vorm van indexering wordt gewerkt, deze doorgaans in grote trekken naar systeem vergelijkbaar bleek met 
de hier te lande geldende wettelijke indexeringsregeling. Dat is ook niet zo verrassend, omdat uit de 
parlementaire behandeling van de wettelijke indexeringsregeling blijkt dat daaraan enig rechtsvergelijkend 
onderzoek ten grondslag heeft gelegen. Gezien het feit dat het tot de opdracht van de preadviseurs behoor
de om gelet op de hier te lande bestaande onvrede met het geldende wettelijk indexeringssysteem na te 
gaan of op dit punt iets van het buitenland zou zijn te leren, levert het rechtsvergelijkend onderzoek dan 
ook geen eclatante resultaten op. Daarbij dienen dan inderdaad de kapitaaluitkering en indexering overeen
komstig de prijzenindex te worden genoemd' (p. 10). 
Zie vraag 37. 
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Studie nr. XIX 

Algemene gegevens 
1 Mr. R.M. Blaauw 

Executiemiddelen - De sanctionering van vonnissen, veroordelend tot een andere prestatie dan het betalen 
van geld 

3 1980 
4 Geschriften van de NVVR nr. 31 
5 niet gepubliceerd 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

la Onder verwijzing naar Sauveplanne: 'Het preadvies dat voor u ligt is vooral geschreven met het derde van 
de genoemde doelen — lering trekken ten behoeve van het eigen recht — voor ogen' (p. 1). 
'Deze bevindingen brachten mij ertoe, deze rechtsstelsels eens nader uit te diepen met het vooropgestelde 
doel om met de lessen, die daaruit getrokken zouden kunnen worden, te streven naar een bezinning op ons 
(civielrechtelijk) executierecht, en met name op de plaats die dwangsom en gijzeling daarin innemen' (p. 
1). 

B Onderwerp 

2 titel: Executiemiddelen - De sanctionering van vonnissen, veroordelend tot een andere prestatie dan het 
betalen van geld 
'Het onderwerp van dit preadvies is dus het executierecht, met een zwaar accent op de dwangsom — vooral 
aan het 'ontruimingsrecht' besteed ik minder aandacht dan de gekozen titel gezien de actualiteit zou kunnen 
doen vermoeden — en de daarmee vergelijkbare instituten in de door mij gekozen "buitenlanden": ...' (p. 
1-2). 

3a 'Het noemen van de laatste twee mogelijkheden zou overigens kunnen suggereren, dat ik ook onderzocht 
heb welke rechtsplichten zoal in de verschillende landen worden aangenomen; U zult begrijpen dat dit niet 
het geval is geweest: ...' (p. 2). 
'... de zojuist genoemde overweging heeft mij er ook toe gebracht het terrein van de onrechtmatige over-
heidsdaad en van de contracten met de overheid vrijwel geheel onbesproken te laten. Ook heb ik in het 
algemeen geen aandacht besteed aan de vraag, in hoeverre de rechtsplichten zelf - dus los van een eventu
eel veroordelend vonnis — in straf-, administratief- en tuchtrecht gesanctioneerd zijn, hoe nuttig een 
dergelijk onderzoek — vooral gezien het door mij gekozen doel — ook geweest zou zijn: hetzelfde geldt 
voor allerlei bijzondere regelingen, met name op het terrein van de industriële eigendom, en voor de vele 
specifieke "rechtshandhavers" in het contractenrecht als nietigheid, vernietigbaarheid, ontbinding, exceptio 
non adimpleti contractus en retentierecht' (p. 2). 

4c het Nederlandse rechtsinstituut de dwangsom 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Frankrijk, België, Duitsland en Engeland 
8 ja 
9 positief & negatief (algemeen) 

1 la 'De keus van juist deze stelsels wordt enerzijds gerechtvaardigd door het feit dat zij, met uitzondering van 
België, op de besproken gebieden fundamenteel van elkaar verschillen, ...' (p. 2). 
'Het Belgische recht blijft goeddeels onbesproken, nu het deels — nl voor wat betreft de dwangsom — sinds 
kort vrijwel identiek is aan het Nederlandse en voor het overige in hoofdlijnen overeenstemt met het Franse 
recht' (p. 2). 

13a '..., en anderzijds door de omstandigheid dat een ruimere selectie mij — en waarschijnlijk ook U — gewoon 
te veel zou zijn geworden' (p. 2). 
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D Methode 
|4a 'Ik poog in dit preadvies 'functionele' rechtsvergelijking te bedrijven in die zin, dat ik naga welke institu

ten in het buitenland de rol van onze executiemiddelen vervullen. 'Functioneel' in meer sociologische zin 
is de gekozen methode echter niet: veldwerk heb ik achterwege gelaten, nu het mij om de principiële en 
niet zozeer om de meer praktische kanten van het executierecht ging' (p. 3). 
'De kernvraag, die ik steeds heb gepoogd te beantwoorden was: "hoe is in dit stelsel de handhaving gere
geld van vonnissen, veroordelend tot andere prestatie dan het betalen van geld'"? (p. 2). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15a 'In dit hoofdstuk [7] kom ik toe aan het eigenlijke doel van dit preadvies: het pogen lessen te trekken uit 

de bestudering van het executierecht van enige vreemde stelsels, met name met het oog op de plaats van 
de dwangsom (en de gijzeling) in ons recht' (p. 51). 

15b Kritiek op het Nederlandse executierecht in de vorm van een aantal stellingen waarin aanwijzingen voor 
verandering gegeven worden. De stellingen worden onderscheiden door wel en niet door rechtsvergelijking 
geïnspireerde. 

B Onderwerp 
17a 'De boeiende vraag, wat het verschil is tussen verbintenissen en andere rechtsplichten, zal helaas ook onbe

sproken moeten blijven' (p. 5). 

C Selectie rechtsstelsels 
20 idem + Nederland 

D Methode 
27c Per gekozen rechtsstelsel wordt de vraag gesteld: In welke gevallen kan een veroordelend vonnis verkregen 

worden? Vervolgens wordt de 'Sanctionering' besproken. Alleen in het geval van België wordt kennelijk 
een institutionele methode gehanteerd, daar wordt eenvoudig de 'Dwangsom' besproken. In het hoofdstuk 
'Vergelijking en waardering' worden dan ook paragrafen gewijd aan 'Voorwaarden voor een veroordelend 
vonnis' en 'Sanctionering'. De sanctionering wordt in verschillende typen onderverdeeld: niet-pressiemidde-
len, pressie door dreiging met vermogensverlies, 'vermogensgijzeling' en vrijheidsbeneming. 

E Oordeel auteur over resultaat 

Debat verslag niet gepubliceerd 

Studie nr. XX 

Algemene gegevens 
1 Prof. H. Kötz 

Die Begründung höchstrichterlicher Urteile 
3 1982 
4 Geschriften van de NVVR nr. 32 
5 niet gepubliceerd 

Analyse tekst 

Meiâing/Verantwoording 
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A Doel 
1 b academisch 

toetsing van de hypothese dat het 'Sehr zweifelhaft ist (...), ob der geschilderte Erfahrungssatz [Es ist eine 
alte Erfahrung in der Rechtsvergleichung, dass verschiedene Rechtsordnungen bei gleichen Lebensproble
men oft zu den gleichen praktischen Resultaten kommen] auch dann gilt, wenn wir unser Augenmerk nicht 
auf die Regeln des materiellen Rechts richten, sondern auf das gerichtlichen Verfahren, in dem diese 
Regeln angewendet werden' (p. 7). 
of misschien: blootleggen van '... Traditionen (...), an denen sich das Verhalten der an einem Zivilprozess 
Beteiligten orientiert' (p. 7). 

B Onderwerp 
2 titel: Die Begründung höchstrichterlicher Urteile 

'... das Thema, das uns hier beschäftigen soll, [...] den Stil, in dem die Urteile der Gerichte abgefasst und 
begründet werden' (p. 7). 

3a 'Um das Thema überschaubar zu halten, möchte ich es auf doppelte Weise eingrenzen: Einerseits sollen 
nur die Urteile der obersten Gerichte behandelt werden, und andererseits ...'[selectie rechtsstelsels] (p. 7). 

4c concept (de uitspraken van de hoogste rechtscolleges) 
5a 'Worauf es bei den folgenden Überlegungen ankommen soll, ist dies: Wir wollen fragen, ob die Urteil

begründung nach einem bestimmten formalen Schema aufgebaut ist, wie der dem Streit zugrunde liegende 
Sachverhalt in dem Urteil dargestellt wird, ob Gerichtsentscheidungen, die früher in ähnlichen Fällen erlas
sen worden sind, zitiert und erörtert werden, welcher Platz den Meinungen der juristischen Schriftsteller 
eingeräumt wird, ob rechtspolitische Überlegungen in der Urteilsbegründung genannt werden und in 
welchem Masse sie als unpersönliche Äusserung einer anonymen Behörde oder als persönliche Meinung 
der urteilenden Richter erscheint' (p. 7). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Frankrijk, Nederland, Duitsland, Engeland ('und anderseits möchte ich mich auf die Urteile französischer, 

holländischer, deutscher und englischer Gerichte beschränken' (p. 7). 

D Methode 
14b Er wordt gezocht naar antwoorden op een aantal vragen. Zie vraag 5a. Het vergelijkingsmateriaal is 

eenvoudig op te sporen: de uitspraken van de hoogste rechtscolleges. 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 
18c vragen naar stijlkenmerken 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27c Per stelsel worden de vragen beantwoord. De stelsels worden behandeld in de volgorde van de mate waarin 

ze op elkaar lijken: Frankrijk, Nederland, Duitsland en Engeland. Hij begint met het stelsel dat in de 
uitspraken van het hoogste rechtscollege bij de motivering het meest formele schema volgt. Bij de bespre
king van het tweede, derde en vierde stelsel worden de overeenkomsten en verschillen besproken van het 
stelsel met het (de) reeds besproken stelsel(s). 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a De auteur acht voorstellen tot verbetering van de rechtsstelsels niet realistisch (p. 19-20) 

'Aber daß bedeutet nicht, dass wir von einer Vergleichung der Urteilsstile nichts lernen könnten. Nicht nur 
kann es für die französischen und holländischen Kollegen interessant sein zu sehen, wie der Bundesge
richtshof in seinen Urteilen mit Präjudizien und dem juristischen Schrifttum umgeht. Ich meine, dass auch 
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das Studium englischer Entscheidungen zeigen kann, welche Vorteile ein Urteilsstil bietet, der zu gewissen
hafter Offenlegung aller Tatsachen anhält, die vernünftigerweise als Material für eine Diskussion über die 
Richtigkeit der Entscheidung in Betracht kommen' (p. 20). 
-> suggestie aan de continentale rechters 

Debat verslag niet gepubliceerd 

Studie nr. XXI 

Algemene gegevens 
1 Drs. A.T.J.M. Jacobs 
2 Grenzen aan de regelingsmacht der CAO-partijen 
3 1982 
4 Geschriften van de NVVR nr.32 

5 niet gepubliceerd 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

lb "... dit vraagstuk onder de aandacht van een Nederlands gehoor te brengen' (p. 25). 
'Met name de hele loonpolitiek sinds de Tweede Wereldoorlog heeft ons zó vertrouwd gemaakt met het 
inperken van die regelingsmacht, dat ieder besef van het bijzondere van die regelingsmacht en het delicate 
van derzelver begrenzing uit ons denken lijkt te zijn verdwenen. In ons omringende landen ligt dat bepaald 
anders: ...' (p. 25). 

B Onderwerp 
2 titel: Grenzen aan de regelingsmacht der CAO-partijen 
3a "Vooraf enkele opmerkingen over de inperking van het thema. Als ik met u spreek over de regelingsmacht 

van de CAO-partijen dan versta ik daaronder het normatieve aspect van hun contractsautonomie: [...]. Ik 
laat dus goeddeels buiten beschouwing wat zij in de zuiver obligatorische sfeer onderling kunnen overeen
komen. Ook kom ik niet aan vraagstukken van interne verenigingsautonomie: ...' (p. 25). 
[Tweede beperking betreft keuze rechtsstelsels] 
'Derde beperking. De regelingsmacht van de sociale partners wordt niet alleen door juridische factoren 
bepaald. Economische en sociologische factoren zijn zeker zo belangrijk. [...] Een schoenmaker blijve 
echter bij zijn leest en ik zal mij in dit preadvies hoofdzakelijk bezig houden met de juridische kant van 
ons vraagstuk. Om echter niet te vervallen in een in zaken van 'industrial relations' onverantwoordelijke 
eenzijdigheid zal ik toch ook in de loop van het preadvies een aantal beschouwingen aan rechtssociologi-
sche aspecten van ons thema wijden' (p. 25). 

4c probleem: grenzen aan de regelingsmacht der CAO-partijen 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië 
8 nee, de auteur stelt eenvoudigweg: 'De wereld is groot en in rechtsvergelijking kan men er alle landen bij 

halen. Ik wil dat niet doen maar mij bepalen tot vergelijking met het recht van andere EG-lidstaten en dan 
met name met de grootsten, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië' (p. 25). 

D Methode 
14c probleemgerichte benadering 

Uiteenzetting/Conclusie 
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A Doel 
15b Verrijking van het Nederlandse rechtsdenken / Nederlands denken ontvankelijk maken voor nieuwe 

denkwijzen: 
'Op alle bovengenoemde gronden wil ik u voorstellen toch met mij een poging te ondernemen om de 
verdere behandeling van ons thema te wagen vanuit een grondrechten-denken. Wij komen dan zeker voor 
Nederland op een aantal onvermoede gezichtspunten, die verrijkend voor ons rechtsdenken kunnen zijn. 
En kan rechtsvergelijking een schoner vrucht afwerpen dan dat zij ontvankelijk maakt voor nieuwe denk
wijzen?' (p. 42). 
'Ik moet dus constateren, dat zo'n idee in Nederland niet bestaat en ik moet de vraag stellen of het geen 
tijd wordt, dat wij in Nederland toch eens met dit idee vertrouwd gaan raken, al was het alleen maar 
vanwege de aangegane volkenrechtelijke verplichtingen' (p. 45). 
'Het Belgisch voorbeeld verdient navolging, zowel in Nederland, waar het wetgevingsproces op arbeids
rechtelijk gebied uitermate traag verloopt, als binnen de EG, waar een volledige bureaucratisering van het 
wetgevingsproces op arbeidsrechtelijk gebied dreigt' (p. 49). 

B Onderwerp 
16 'In dit preadvies heb ik getracht een samenhangende beschouwing over deze problematiek te geven vanuit 

"draaipunten": 
— de rechtsbronnen hiërarchie; 
— het grondrechten-denken' (p. 64). 

19c Welke zijn de grenzen aan de regelingsmacht van CAO-partijen? / Hoe wordt de regelingsmacht van CAO-
partijen begrenst? 
'En het is voor onze probleemstelling van fundamenteel belang, ...' (p. 30) -> probleemstelling wordt niet 
expliciet verwoord. 

C Selectie rechtsstelsels 
20 idem + België, Luxemburg, Italië 

D Methode 
27b De auteur vertaalt de vraag naar de grenzen aan de regelingsmacht van de CAO-partijen in de eerste plaats 

in een vraagstuk van rechtsbronnen-hiërarchie:'In deze paragraaf wil ik uiteenzetten, dat de kwestie van 
de grenzen aan die regelingsmacht van de CAO-partijen in Frankrijk, Duitsland en de Beneluxlanden in 
de eerste plaats een vraagstuk is van rechtsbronnen-hiërarchie' (p. 30). 
De behandeling van dit vraagstuk gebeurt aan de hand van de bespreking van twee beginselen: 'Vooreerst 
wil ik U echter gaan uiteenzetten hoe er door dit schema van rechtsbronnen-hiërarchie twee beginselen 
heenlopen, [...] "gunstigheidsbeginsel" [...] "ordeningsbeginsel" ...' (p. 30). Van de geselecteerde stelsels 
komen hier alleen Nederland, Frankrijk en Duitsland aan de orde. Engeland blijft buiten beschouwing. Zijn 
conclusie: 'En mijn slotsom is dus dat in dezen de regelingsmacht van de CAO-partijen in Duitsland en 
Frankrijk eerder een grens bereikt dan in Nederland' (p. 33). 
Dan benadert de auteur het vraagstuk vanuit een ander perspectief. De benadering vanuit de wet wordt 
afgewezen: 'Ik zou mijn betoog kunnen voortzetten met het geven van een beschrijving van de stand van 
'de wet' m.b.t. de grens van de regelingsmacht der CAO-partijen in de diverse landen. Dat is een heel 
achtenswaardige en voor een Nederlandse jurist bijna vanzelfsprekende benadering. 
Toch kom ik in een rechtsvergelijkend preadvies met die benadering slecht uit, want met name in Duits
land, dat voor mijn thema toch een heel belangrijk land is, mag men niet zonder meer "de wet" als beslis
sende factor nemen bij het bepalen van de grenzen aan de regelingsmacht der CAO-partijen' (p. 39). 
'Al met al nodigt deze Duitse manier van denken ertoe uit om ons in de behandeling van ons thema wat 
te ontworstelen aan een al te strikt "wets"-denken, teneinde daarvoor in de plaats een grondrechten-denken 
te stellen' (p. 40). 
'Ik wil de voortgezette behandeling van mijn thema nadrukkelijk plaatsen onder invloed van een "grond
rechten-denken" en ik zal u motiveren, waarom ik zulks gerechtvaardigd acht' (p. 40). 
-> Frankrijk: toenemende belangstelling grondrechten-denken 
-> Nederland: volkenrechtelijke verplichtingen nodigen uit dieper de betekenis van de collectieve vakver-
enigingsvrijheid te doordenken 
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-> rechtstheoretische en rechtssociologische argumenten om de onderwerpelijke thematiek vanuit een 
grondrechten-denken te benaderen 
'Het rechtssociologische argument maakt ook, dat wij ons contact met de Britse rechtsorde behouden' (p. 
42). Op deze wijze worden dus ook in Engeland vergelijkbare elementen gevonden. 
Aan de hand van het grondrechten-denken geeft de auteur de grenzen van de regelingsmacht weer: 'Tot 
dusverre heb ik het grondrechten-denken gebruikt om de regelingsmacht van de CAO-partijen op te rekken' 

[...] 'In dit en het volgende hoofdstuk wil ik hetzelfde grondrechten-denken van de weeromstuit benutten 
om de regelingsmacht van de CAO-partijen ook iets meer in te tomen' (p. 52). 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a 'Aldus hoop ik een aanzet te hebben gegeven voor een dogmatische benadering van het thema van dit 

preadvies, welke wellicht niet in alle details volledig is, maar toch wel de pretentie heeft een totaal-aanpak 
te zijn. Zou ik mijn thema alleen maar hebben benaderd vanuit het Nederlands recht dan zou ik nooit tot 
deze benadering zijn gekomen. Rechtsvergelijking verschafte mij daarvoor het benodigde gereedschap' (p. 
64). 

30a 'Doordat met name Groot-Brittannië er vergeleken met Frankrijk, Duitsland en de Beneluxlanden zo'n 
onvoldragen regeling van de 'receptie' van de CAO-normen in de rechtsorde van de staat op nahoudt, 
wordt het moeilijk dit land een volwaardige plaats in onze rechtsvergelijking te geven. Waar de jure geen 
regelingsmacht bestaat kan daar het probleem van de grenzen aan die regelingsmacht opduiken? Toch wel, 
maar dan in een heel andere gedaante dan in de meer vergelijkbare landen. In Groot-Brittannië doet het 
probleem van de grenzen der regelingsmacht der CAO-partijen zich in wezen voor als een vraagstuk van 
stakingsrecht' (p. 28-29). 
'Van de weeromstuit wordt vanuit het Britse arbeidsrecht nauwelijks een bijdrage geleverd aan een debat 
over die regelingsmacht in het perspectief waarin ik het hier wil plaatsen, namelijk als een van conflicten
recht in de rechtsbronnenleer' (p. 29). 

31a Zie vraag 28a 

Debat verslag niet gepubliceerd 

Studie nr. XXII 

Algemene gegevens 
1 H. Boeken 
2 Preventie, toerekening en herstel van schade door milieuverontreiniging 
3 1983 
4 Geschriften van de NVVR nr. 33 

5 niet gepubliceerd 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
lb 'Hierna wordt onderzocht of het huidige privaatrecht een doelmatige bijdrage kan leveren tot de verwezen

lijking van de gestelde objectieven. Onderzocht wordt welke moeilijkheden het privaatrecht oplevert bij 
toepassing op schade door milieuverstoring en welke nieuwe ontwikkelingen de rechtsvergelijking hierbij 
in het licht stelt. Nagegaan wordt of en hoe het huidige privaatrecht met het oog op de preventie en het 
herstel van schade door milieuverontreiniging moet aangepast worden, dan wel of het vervangen moet 
worden door andere rechtstechnieken' (p. 11). 

B Onderwerp 
2 titel: Preventie, toerekening en herstel van schade door milieuverontreiniging 
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'Dit preadvies is gewijd aan de rol van het privaatrecht bij de preventie en het herstel van schade door 
milieuverontreiniging' (p. 3). 

3a 'Het natuurbehoud en het beheer van het leefmilieu worden buiten beschouwing gelaten' (p. 3). 
4c maatschappelijk probleem: 'schade door milieuverontreiniging'/ functie privaatrecht met betrekking tol 

oplossing probleem 
5b Zie vraag lb 

C Selectie rechtsstelsels 
6b nee, er worden echter wel voorbeelden uit verschillende rechtsstelsels genoemd: Japan, VS, EEG... 

D Methode 
14b Getoetst wordt of het privaatrecht zijn opgelegde taken met betrekking tot het probleem van de schade door 

milieuverontreiniging adequaat kan vervullen. Deze taken worden op een rij gezet in paragraaf 10 van de 
inleiding. Genoemd worden: toerekening van de kosten van de milieuverstoring aan de vervuiler; herstel 
van de milieuschade; milieuhygiënische besluitvorming (bepalen welk gebruik van de technologie en welke 
vorm van milieuverontreiniging al dan niet aanvaardbaar is); handhaving van het milieubeleid. In de titel 
van het preadvies worden de taakstellingen kort weergegeven als "preventie, toerekening en herstel van 
schade" (zie p. 11 : Hierna wordt onderzocht of het huidige privaatrecht een doelmatige bijdrage kan 
leveren tot de verwezenlijking van de gestelde objectieven. Onderzocht wordt welke moeilijkheden het 
privaatrecht oplevert bij toepassing op schade door milieuverstoring en welke nieuwe ontwikkelingen de 
rechtsvergelijking hierbij in het licht stelt. Nagegaan wordt of en hoe het huidige privaatrecht met het oog 
op de preventie en het herstel van schade door milieuverontreiniging moet aangepast worden, dan wel of 
het vervangen moet worden door andere rechtstechnieken). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15b Het zoeken naar oplossingen voor lacunes in het recht (wordt niet aangegeven voor welk recht in het 

bijzonder). 
Het buitenlandse recht biedt oplossingen voor de opgeworpen vragen. 

B Onderwerp 
17a 'Dat hier drie hoofdthema' s worden ontwikkeld, betekent geenszins dat geen andere vragen van belang zijn. 

Enkel de hoofdzaken kunnen hier aan bod komen. Een handicap voor de privaatrechtelijke sanctionering 
van de milieuverontreiniging waarop hierna niet verder wordt ingegaan, is bijvoorbeeld de duur en kostprijs 
van elke gerechtelijke procedure. De problematiek van de toegang tot het gerecht is belangrijk, maar niet 
typisch, voor de privaatrechtelijke reactie op de milieuverstoring. Er wordt dan ook verwezen naar de 
gespecialiseerde litteratuur terzake. Verder blijft dit preadvies in beginsel beperkt tot procedures tegen 
particulieren. De verschillen tussen de verschillende landen op het vlak van de overheidsaansprakelijkheid 
en de rechtstreekse aanvechting van overheidsdaden zijn van dien aard dat een ernstige behandeling ervan 
de perken van deze verhandeling te buiten gaat' (p. 21-22). 

17b Definitie schade door milieuverontreiniging, afbakening tot andere schade (zie p. 17 e.V.). 
19a 'Ondoelmatigheid van het huidige privaatrecht? 

Bij toepassing van de klassieke begrippen van het privaatrecht op schade door milieuverstoring, leveren 
de eigen kenmerken hiervan, zowel als de eisen van een milieu-hygiënebeleid, belangrijke moeilijkheden 
op. In de navolgende hoofdstukken wordt getracht een overzicht hiervan te geven. Deze probleemstelling 
wordt opgebouwd rond drie kernpunten: het individualistisch karakter van het burgerlijk recht (...); de 
rechtsgrond waarop de milieuverontreiniging kan bestreden worden en de sanctie waartoe de vordering 
aanleiding geeft (...); het causaal verband (...)' (p. 21). 
'Tevens wordt een kort overzicht gegeven van de krachtlijnen langs dewelke nieuwe oplossingen gezocht 
worden' (p. 21). 

C Selectie rechtsstelsels 
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D Methode 
27b In de eerste plaats wordt het probleem omschreven en nader geanalyseerd (p. 17 e.V.). De eigen kenmerken 

worden besproken op p. 20, een omschrijving/definitie volgt op p. 20-21. Vervolgens wordt het probleem 
uitgewerkt in deelproblemen: 'De probleemstelling wordt opgebouwd rond drie kernpunten: het individua
listisch karakter van het burgerlijk recht (III); de rechtsgrond waarop de milieuverontreiniging kan bestre
den worden en de sanctie waartoe de vordering aanleiding geeft (IV-VI); het causaal verband (VII). Voor 
elk van deze thema's worden de belangrijkste knelpunten beschreven. Tevens wordt een kort overzicht 
gegeven van de krachtlijnen langs dewelke nieuwe oplossingen gezocht worden' (p. 21). 
De auteur behandelt de onderwerpen door het stellen van (deel)vragen. Bijvoorbeeld: '... hier rijst de vraag 
of het burgerlijk recht ook de aantasting van de meta-individuele belangen kan voorkomen of herstellen' 
(p. 25). In de antwoorden komen verschillende stelsels met verschillend gewicht aan bod. Ook worden niet 
steeds dezelfde stelsels behandeld. 
Ter beantwoording van de vraag: 'Het laatste woord: rechter of bestuur?' worden een soort Idealtypen 
geformuleerd: 
— Doelmatigheidsoverwegingen: voorkeur voor het bestuur [VS] 

Rechtsbescherming: argumenten voor gerechtelijke normstelling [VS, West—Europa] 
— Tussenoplossing: overwicht van het bestuur; heroriëntering van het bestuurlijke besluitvormingsproces 
['In een aantal landen ontwikkeld zich een tussenoplossing' (p. 86)] [Amerikaans federaal milieurecht] 

E Oordeel auteur over resultaat 

Debat niet gepubliceerd 

Studie nr. XXIII 

Algemene gegevens 
1 Prof. mr. B. Sluyters 
2 De aansprakelijkheid van arts en ziekenhuis 
3 1984 
4 Geschriften van de NVVR nr. 34 
5 niet gepubliceerd 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

lb Lering trekken voor eigen recht: Tn ons eigen land is het aantal publicaties over dit onderdeel van het 
aansprakelijkheidsrecht niet groot en de omvang van de jurisprudentie zeer bescheiden. Hier bij uitstek is 
het nuttig te profiteren van de grotere buitenlandse ervaring' (p. 3). 

B Onderwerp 
2 titel: De aansprakelijkheid van arts en ziekenhuis 

'medische aansprakelijkheid' (p. 3) 
3a 'Niet alles is behandeld. Ik heb gekozen wat mij voor een Nederlandse juridische lezer interessant voor

kwam' (p. 3). 
'Ook in het tweede deel pretendeer ik geen volledigheid. Ik heb er in dat deel naar gestreefd vooral die 
problemen te behandelen waarvoor de kennisname van het buitenlandse recht betekenis kan hebben' (p. 
3-4). 

4c in juridische termen geformuleerd vraagstuk gesplitst in deelproblemen/onderwerpen 
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C Selectie rechtsstelsels 
6a de BRD, Verenigde Staten van Amerika, Frankrijk [A]. 'Daarnaast heb ik nog enige litteratuur verwerkt 

over Canada en — in mindere mate — over België, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland' [B] (p. 3). 
8 ja 
9 positief 
11 a 'Landen waar de problematiek niet sterk verschilt van die in ons land, maar waar, ten dele ten gevolge van 

hun grootte, een veel rijkere jurisprudentie en litteratuur is ontstaan, ...' (p. 3). 

D Methode 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

15b Verbetering Nederlands recht. Zie aanbevelingen op p. 51; 58, 59, 61, 62. 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27c 'In de voorgaande paragrafen heb ik van onderwerp tot onderwerp door de vreemde rechtsstelsels gewan

deld' (p. 31). 
'In deze paragraaf vindt u een poging tot een korte karakteristiek van het gehele medische aansprake
lijkheidsrecht van de in hoofdzaak besproken landen (...)' (p. 31). 
Het preadvies is verdeeld in een deel A (Buitenland) en een deel B (Nederland). Deel A en deel B zijn op 
vrijwel gelijke wijze opgebouwd. De volgende onderwerpen en deelvragen komen aan de orde: de grond
slag van de aansprakelijkheid (Welk recht beheerst de relatie patiënt - arts/ziekenhuis?; Berust medische 
civielrechtelijke aansprakelijkheid meestal op wanprestatie of op o.d.? Moeten fouten van de zaakwaar
nemer naar aparte maatstaven beoordeeld worden?), de aard van de verbintenissen; maatstaf van de zorg 
(Naar welke maatstaf moet de zorg worden gemeten? Heeft de maatstaf een feitelijke of normatieve in
houd?), de aansprakelijkheid voor personen en zaken (Kan een arts ondergeschikte van een ziekenhuis 
zijn?), ziekenhuis (Is en zo ja wanneer, het ziekenhuis aansprakelijk voor daar werkende medici?; waar 
eindigen de contractuele verplichtingen van het ziekenhuis tot verpleging en verzorging; waar beginnen 
die van de arts tot geneeskundige behandeling?), causaliteit en schade: perte de chance (bijzonderheid van 
het Franse civiele medische aansprakelijkheidsrecht), bewijs, deskundigen, bewijslast (Op wie berust de 
bewijslast?), procedure, verzekering, toestemming en informatie ('Op wie rust de bewijslast van (het gebrek 
aan) toestemming en informatie?; 'Welke zijn de consequenties van het ontbreken van toestemming en 
informatie?), plicht tot hulpverlening in noodsituaties, schade door prenatale oorzaken. 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a 'Het Nederlandse medische aansprakelijkheidsrecht kan zonder rechtsvergelijking niet tot bloei komen. 

Nederland is eenvoudig te klein voor het genereren op eigen kracht van een litteratuur en jurisprudentie 
over dit onderdeel van het aansprakelijkheidsrecht, die voldoende omvangrijk, gevarieerd, gedetailleerd en 
diepgaand is. Die voor ons dringend noodzakelijke rechtsvergelijking geeft ons de gelegenheid een achter
stand ten opzichte van enkele grotere landen in te lopen en hier en daar om te zetten in een voorsprong. 
Wij kunnen trachten de buitenlandse fouten te vermijden en de goede oplossingen over te nemen. Voor 
mij in elk geval bleek bij de studie van elk onderdeel van het Nederlandse medische aansprakelijkheids
recht kennis van het vreemde recht nuttig en waardevol' (p. 60). 

Debat verslag niet gepubliceerd 
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Studie nr. XXIV 

Algemene gegevens 
1 Prof. mr. J.J.M, van der Ven 
2 Mensenrechten in rechtsvergelijking - een onderzoek binnen het raam van de Internationale Arbeidsorga

nisatie 
3 1984 
4 Geschriften van de NVVR nr. 35 
5 niet gepubliceerd 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la 'Aangezien het tot mijn opzet behoort juist op dat internationale vlak mijn betoog te adstrueren en exempli-

ficeren, dient zich nu een vorm van rechtsvergelijking aan die als de verticale tegenover een horizontale 
valt te bestempelen'(p~. 8). 
'Verticaal daarentegen is dan die rechtsvergelijking waarbij wordt vergeleken wat niet van gelijke rechts
kracht is, maar iets van "lagere" orde tegen het licht van een "hogere" wordt gehouden' (p. 9). 

B Onderwerp 
2 titel: Mensenrechten in rechtsvergelijking - een onderzoek binnen het raam van de Internationale Arbeids

organisatie 
'... rechtsvergelijking, maar dan speciaal gericht op mensenrechten in samenhang met de grote ver
scheidenheid van rechtsculturen' (p. 1). 

3a 'De beperking zal zich "ex persona" aandienen, om niet te zeggen opdringen, vanuit een ervaring in het 
internationale sociaalrecht'(p. 1). 
'De verticale rechtsvergelijking die hier moet plaats vinden, is, zoals uit het voorstaande kan blijken, drie
voudig begrensd. Vooreerst heeft zij uitsluitend betrekking op mensenrechten, waardoor dus allerlei 
eveneens gewichtige onderwerpen buiten het gezichtsveld blijven. Vervolgens houden wij ons, ofschoon 
een verticale vergelijking ook binnen nationale rechtsgrenzen kan worden doorgevoerd, alleen bezig met 
die vergelijking in de internationale rechtssfeer, dus met de vraag, hoe recht van internationale oorsprong 
zijn neerslag en verwerkelijking in nationale rechtsstelsels vindt. Tenslotte beperken wij ons dan nog eens 
door ons slechts te richten op internationaal recht, voor zover dit van de IAO in haar verdragen (en 
aanbevelingen) afkomstig is' (p. 11). 
Verder zegt de auteur alleen steekproeven te zullen nemen. 

4c juridisch concept: mensenrechten zoals deze een plaats innemen in verdragen (en aanbevelingen) van de 
IAO 

5a '... de vraag, hoe recht van internationale oorsprong zijn neerslag en verwerkelijking in nationale rechts
stelsels vindt' (p. 11). 
'Ze [de mensenrechten] blijken allerwegen vaak de dragers van "de" rechtsorde te zijn en ook als uni
verseel, alom-geldig voor de internationale wereld te worden beschouwd. Universeel zijn zij dan niet alleen 
naar de ruimte gezien, waarin zij op een bepaald tijdstip gelijkelijk rechtsgeldigheid heten te bezitten voor 
alle volken en naties, maar ook naar de tijd gehanteerd als de eeuwige maatstaf voor alle historische 
opvattingen en gebeurtenissen, die simpelweg vanuit de hedendaagse visie op de mens, recht en plicht 
worden be- en liefst ook ver-oordeeld. 
Zo schijnen de mensenrechten te functioneren niet alleen voor de actualiteit van het "hie et nunc", maar 
ook het onverzettelijke criterium te leveren voor een oordeel over "ginds en toen en straks". Zulk een 
pretentie van mensenrechten voert naar een dubbele vraagstelling, waarbij rechtsvergelijking en rechtsfilo
sofie beide aan het woord komen en een steentje ter beantwoording pogen bij te dragen. De rechtsfilosofie 
dient die pretentie op haar fundamentele houdbaarheid te onderzoeken. [...] De rechtsvergelijking van haar 
kant zal punten van gelijkheid en van ongelijkheid der mensenrechten, juist binnen de diversiteit van 
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rechtsstelsels, hetzij cultuurhistorisch, hetzij door nationale afbakening getekend, dienen op te sporen' (p. 
1-2). 

C Selectie rechtsstelsels 
6b De auteur spreekt over recht van hogere en lagere orde. Hij spreekt met betrekking tot de nationale rechts

systemen van 'normenfamilies op het horizontale vlak' (p. 11) 
'Alvorens (in deel II) dat recht van hogere orde ter hand te nemen willen we de nationale rechtssystemen 
in hun diversiteit aanwijzen, die daaraan weliswaar niet rechtstreeks ondergeschikt zijn, maar er zich, 
volgens juridische en politieke spelregels, wel naar behoren te schikken' (p. 11). 
De auteur bespreekt alle families en zegt tot slot: 
'Wenden we ons nu tot het andere einde van de as der verticale rechtsvergelijking, de Internationale 
Arbeidsorganisate (IAO), een van de gespecialiseerde organisaties der Verenigde Naties ...' (p. 17). 

7a 'Daar het onderwerp van een verticale rechtsvergelijking nopens de mensenrechten hier uitsluitend aan de 
rechtsinstrumenten van de IAO wordt verduidelijkt, zal ik slechts met enkele voorbeelden Afrika in mijn 
onderzoek betrekken' (p. 16). 

8 impliciet/persoonlijk 
9 positief 
13b 'De beperking zal zich "ex persona" aandienen, om niet te zeggen opdringen, vanuit een ervaring in het 

internationale sociaalrecht' (p. 1). 

D Methode 
14a ('verticale rechtsvergelijking' wordt expliciet genoemd, dit is echter niet de methode ter bepaling van de 

te vergelijken objecten) 
14b 'Men zou kunnen zeggen dat hier zowel het rechtshistorische (wetshistorische, verdragshistorische) moment 

aan de orde moet komen als ook het rechtssociologische, dat zich bekommert om de mate en de wijze van 
rechtsverwerkelijking op het actuele tijdstip, waar het in een concreet maatschappelijk kader de volle 
aandacht verdient. Het vergelijken van twee juridische formules is dan maar kinderspel in verhouding tot 
de problematiek, waarom het bij een vergelijking van formulering en realisering van mensenrechten moet 
gaan' (p. 8). 
['Aangezien het tot mijn opzet behoort juist op dat internationale vlak mijn betoog te adstrueren en te 
exemplificeren, dient zich nu een vorm van rechtsvergelijking aan die als de verticale tegenover een 
horizontale valt te bestempelen' (p. 8). 
'Verticaal daarentegen is dan die rechtsvergelijking waarbij wordt vergeleken wat niet van gelijke rechts
kracht is, maar iets van 'lagere' orde tegen het licht van een 'hogere' wordt gehouden. Daar ligt de reeds 
genoemde zuivere wetenschap minder voor de hand, want in een terminologie van lager en hoger ligt reeds 
de praktische invloed van het hogere op het lagere besloten' (p. 9). 
'Voor onze beschouwing, zeker ook als deze straks wordt toegespitst op mensenrechten, in het bijzonder 
zoals deze een plaats innemen in de verdragen (en aanbevelingen) van de IAO, zij vooral vastgehouden 
dat we te doen hebben met verticale rechtsvergelijking naar de typen, onder b en c genoemd. Wat in elk 
geval op het punt van de verticale rechtsvergelijking voor ogen moet blijven, is het feit dat ze in enigerlei 
vorm ook praktische gevolgen heeft ...' (p. 10) (Zie vraag la)]. 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15b Toetsing van internationale rechtsnormen aan de nationale verwerkelijking (Zie hoofdstuk III). 

Zie aldaar: 'Une Commission d'experts' kan als 'das rechtsvergleichende Forum der IAO' worden voorge
steld en aan de hand van haar documentatie kan de verticale rechtsvergelijking worden beschreven, waarom 
het ons in dit opstel is te doen' (p. 29). 
'Zeker de verticale rechtsvergelijking, die ons hier heeft beziggehouden, kan en mag niet blijven stilstaan 
bij een vergelijking van een internationaal instrument met nationale wetgeving, maar moet open blijven 
zoeken naar een verklaring van afwijkingen, ...' (p. 48-49). 
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B Onderwerp 
17a 'Of men de resultaten van dat onderzoek ook nog waagt te extrapoleren tot de algemene vraagstelling 

betreffende mensenrechten "überhaupt", valt buiten de opzet van dit preadvies, dat zijn grenzen in een 
persoonlijke en inderdaad beperkt gebleven activiteit heeft gekozen' (p. 48). 

17b De mensenrechten die studeerd worden zijn: 'arbeidsvrijheid; vrijheid van vakbeweging; sociale zekerheid; 
non-discriminatie' (p. 17). 

19a 'De vraag naar het universele karakter is immers het centrale punt van ons onderzoek' (p. 22). 
'De vraag naar de universaliteit van mensenrechten moet nu opnieuw worden opgeworpen om zo mogelijk 
enig antwoord daarop te vinden aan de hand van het verrichte onderzoek, ook al is dit dan maar beperkt 
gebleven tot wat zich binnen het gezichtsveld van de IAO en haar controlerende Commissie in de actua
liteit van de laatste jaren zoal afspeelt' (p. 48). 

C Selectie rechtsstelsels 
20 waarschijnlijk de leden van de IAO. De namen van de landen worden meestal in de noten genoemd. Een 

enkele maal verschijnen zij expliciet in de tekst zoals: Haïti, de Domenicaanse Republiek, de S.U., Tjecho-
Slowakije, Nederland, Iran, de BRD ... 

D Methode 
27b 'Ook hier bij een blik op het 'positieve ' materiaal houden wij de vier genoemde mensenrechten in dezelfde 

volgorde aan: [...]. Het gaat er nu om te onderzoeken, of en hoe de conventies, die op zulke fundamentele 
rechten betrekking hebben, ondanks haar nationale bekrachtiging toch niet ten volle in het nationale rechts
stelsel zijn verwerkelijkt' (p. 35). 
'Zo ergens, dan is zeker in de hier aangevoerde problematiek een rechtsvergelijking geen tekstvergelijking 
als een comparitie tussen formules, maar een vergelijking tussen rechtsdocumenten naar hun zin en naar 
hun werking' (p. 55). 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a 'Mij dunkt dat het onderzoek heeft geleerd dat de universaliteit, gelet op de bewoordingen van de beslis

sende instrumenten der IAO, zeker wordt gepretendeerd, maar tegelijk dat er aan de verwerkelijking 
daarvan nog heel wat ontbreekt' (p. 48). 
'Mij dunkt, dat verticale rechtsvergelijking daar waar zij als controle, niet als nieuwsgierigheid of inmen
ging is bedoeld, uit de aard der zaak zich moet uitspreken over een eventuele discongruentie van verdrag 
en interne wet' (p. 51). 

Debat verslag niet gepubliceerd 

Studie nr. XXV 

Algemene gegevens 
1 Mr. J.H. Dalhuisen 
2 Modern insolventierecht 
3 1986 
4 Geschriften van de NVVR nr. 37 
5 niet gepubliceerd 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

la 'Ik heb hier geen ander doel dan het verwijden van de horizon in het besef dat in sommige andere landen 
over veel van wat wij nu in de onderhavige materie overwegen al vele jaren door de beste geleerden en 
practici is nagedacht' (nt. 21 p. 90). 
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lb 'De voorstellen van de Commissie Insolventierecht moeten in dit verband positief worden gewaardeerd al 
is een rechtsvergelijkend onderzoek als het onderhavige bij uitstek geëigend een aantal belangrijke lacunes 
en bezwaren aan het licht te brengen' (p. 18). 
'... onderdelen die [...] mijns inziens in een succesvolle moderne regeling aandacht zouden moeten krijgen' 
(p. 18). 

B Onderwerp 
2 titel: Modern insolventierecht 

'... drie hoofdonderwerpen: bedrijfsreorganisatie, betalingsplan voor de consument en de aansprakelijkheid 
voor bedrijfsvoerders'. 

3a Zie vraag 2 
4b 'Het zijn de grote repercussies vooral bij een bedrijfsfaillisement die gaandeweg een discussie op gang 

hebben gebracht over de wenselijkheid van de traditionele procedure en eventuele alternatieven' (p. 10). 
'Voor het vervolg zou ik mij tot een beschrijving van de oplossingen hier en elders op de eerdergenoemde 
drie gebeiden van moderne ontwikkeling willen beperken' (p. 18). 
'Ik volg in dit alles geen bepaalde methode van rechtsvergelijking maar verdeel de drie hoofdonderwerpen: 
bedrijfsreorganisatie. betalingsplan voor de consument en de aansprakelijkheid van bedrijfsvoerders in een 
aantal onderdelen die bij ons of elders aandacht hebben gekregen of m.i. in een succesvolle moderne 
regeling aandacht zouden moeten krijgen' (p. 18). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a vooral VS, Engeland, West-Duitsland, Frankrijk, België, Italië 
8 impliciet 
9 positief 
11 b combinatie 'andere redenen ' 

'landen (...) die in dit opzicht [verschil in achtergrond en sociaal-economische structuur] niet al te zeer van 
elkaar en ons verschillen. Voor een onderwerp als het onderhavige lijkt mij dat ook voorwaarde' (p. 18). 

13b zie vraag 11b 
D Methode 
14a 'Ik volg in dit alles geen bepaalde methode van rechtsvergelijking [noot 21, p. 90]: Zie voor een helder 

commentaar op en pleidooi voor een meer theoretische aanpak, Kokkini-Iatridou [...]. Mijns inziens is de 
rechtsvergelijking nog lang niet zover dat er sprake kan zijn van een wetenschappelijke methode die 
onafhankelijk van onderwerp en specifieke kennis van en ervaring in de desbetreffende rechtssystemen voor 
de onderzoeker een resultaat kan leveren dat boven het vergelijken van een aantal wetsteksten en commen
taren uitgaat. Ik heb hier geen ander doel dan het verwijden van de horizon in het besef dat in sommige 
andere landen over veel van wat wij nu in de onderhavige materie overwegen al vele jaren door de beste 
geleerden en practici is nagedacht. Om hun bevindingen ontdaan van de locale juridisch-systematische, 
historisch-sociale en technisch-taalkundige sluier in onze eigen notities en bewoordingen toegankelijk te 
maken lijkt mij al een heel ding] maar verdeel de drie hoofdonderwerpen: bedrijfsreorganisatie, beta
lingsplan voor de consument en de aansprakelijkheid voor bedrijfsvoerders in een aantal onderdelen die 
bij ons of elders aandacht hebben gekregen of mijns inziens in een succesvolle moderne regeling aandacht 
zouden moeten krijgen' (p. 18). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15b lering trekken 

negatief: 'Speciaal ontworpen voor de Italiaanse situatie als beschreven is ze als voorbeeld voor regelingen 
elders van minder belang' (p. 29). 

B Onderwerp 
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C Selectie rechtsstelsels 
20 aan de orde komen: Frankrijk (vaak); Duitsland (gemiddeld); Engeland (gemiddeld), Genève (weinig), Bel

gië (vaak); Italië (vaak), VS (gemiddeld); Luxemburg (gemiddeld); Nederland (weinig) 

D Methode 

E Oordeel auteur over resultaat 
het onderzoek bevat geen conclusie 

Debat niet gepubliceerd 

Studie nr. XXVI 

Algemene gegevens 
1 Mr. T.J. van der Ploeg 
2 Stichtingen en trusts in het algemeen belang 
3 1986 
4 Geschriften van de NVVR nr. 37 
5 niet gepubliceerd 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
1b Verbetering eigen recht: 'In het slothoofdstuk zal naar aanleiding van de vergelijking gepoogd worden 

enkele voorstellen te doen tot verbetering van het Nederlandse stichtingenrecht' (p. 104). 

B Onderwerp 
2 titel: Stichtingen en trusts in het algemeen belang 

'In dit preadvies gaat het niet om een vergelijking tussen de stichting in zijn algemeenheid en de trust in 
zijn algemeenheid' (p. 103). 

3a 'Het gaat hier alleen om die stichtingen en trusts die "ten algemene nutte" worden opgericht, derhalve voor 
charitieve, culturele, wetenschappelijke, educatieve, recreative, religieuze en andere "goede" doelen' (p. 
103). 
'In de eerste plaats moet worden vooropgesteld dat het alleen om door particulieren opgezette en door 
particulieren beheerde stichtingen en trusts gaat. Overheidsstichtingen, die in alle onderzochte landen 
bekend zijn, vallen buiten het onderzoek' (p. 113). 
'Zoals in par. 1 gesteld, worden in principe geen organisaties die een ledensubstraat hebben in de beschou
wing betrokken. Zij zijn wel met de hier behandelde rechtsfiguren vergelijkbaar voor wat betreft de 
mogelijke doeleinden die ermee kunnen worden nagestreefd, het bestaan van een leden-organisatie maakt 
echter dat er een geheel andere constellatie van belangen is' (p. 114). 

4a 'Uitgangspunt is de door de overheid erkende bevoegdheid voor particuliere personen, groepen en bedrijven 
om door de oprichting van een stichting of het tot stand brengen van een chantabele trust met een door 
henzelf gesteld doel het algemeen belang te dienen' (p. 112). 

5a 'In deze studie zal met name aandacht worden gegeven aan de wijze waarop de overheid als hoeder van 
het algemeen belang controle uitoefent of andere waarborgen schept voor de verwezenlijking van het doel 
van deze privaatrechtelijke rechtsfiguren die in het algemeen belang, zoals de oprichters dit zien, zijn 
opgericht. De daaraan voorafgaande vraag is hoeveel vrijheid aan privépersonen en -organisaties wordt 
gegeven om dergelijke stichtingen en trusts tot stand te brengen' (p. 103). 
'Het is de vraag of de Nederlandse overheid (wetgever) zich op dit punt voor wat betreft de behartiging 
van het algemeen belang niet te terughoudend opstelt, waardoor zij zelf (gederfde belastinginkomsten), het 
gevend publiek (...) en de potentiële begunstigden (...) schade (kunnen) lijden' (p. 103-4). 
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C Selectie rechtsstelsels 
6a België, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, West-Duitsland, Engeland, VS 
8 impliciet 
9 positief 
13b 'Vergeleken worden de situaties in een aantal landen die een met Nederland vergelijkbaar sociaal-econo

misch en politiek systeem kennen: ...' (p. 103). 

D Methode 
14a in Hoofdstuk 1 'De vergelijkbaarheid van de stichtingsvorm in de Westeuropese landen en de Anglo-

Amerikaanse trusts en een verantwoording van de hier toegepaste vergelijking', paragraaf 1. 'Een functio
nele benadering'. 
'Zoals Sauveplanne [...] terecht stelde zal een rechtsvergelijker, die op het gebied van het stichtingenrecht 
onderzoek doet, wanneer hij het Engels recht bestudeert met een functionele benadering moeten komen. 
Mijns inziens geldt dit niet alleen voor de bestudering van het Engelse recht maar ook voor het recht van 
landen waar men de stichtingsfiguur wel kent. Immers de doeleinden die men met behulp van de stichtings
vorm in de verschillende landen kan nastreven, zijn bepaald niet overal hetzelfde. Vergelijkt men het stich
tingenrecht van Nederland met dat van bijvoorbeeld België, in welk land met stichtingen slechts "algemeen 
nuttige" doelen zijn na te streven, dan kan die vergelijking vanuit het Nederlands recht bezien alleen zinvol 
zijn, wanneer men de Belgische rechtsfiguren in de beschouwing zou betrekken die de functies vervullen 
van de stichting in Nederland, waarvoor de stichtingsvorm in België niet bruikbaar is. Zou men vanuit het 
Belgische recht gaan vergelijken, dan zouden slechts bepaalde typen stichtingen naar Nederlands recht voor 
vergelijking in aanmerking komen (...). 
Als Sauveplanne vervolgens de vergelijkbaarheid van stichting en trust afleidt uit hetgeen men met beiden 
kan bereiken, te weten de afzondering van een vermogen voor een bepaald doel, dan is dat op zich juist. 
Maar dan is de volgende vraag weer: zou dit doel in beide rechtssystemen wellicht niet ook op andere 
manieren zijn te bereiken. 
Intussen zijn de hiervoor aangesneden kwesties vraagstukken die in een privaatrechtelijke functionele bena
dering passen. Mijn invalshoek is echter meer sociologisch van aard. Het vergelijkbare aan stichtingen en 
trusts in het algemeen belang is dat het verschijningsvormen zijn van door particulieren bijeengebracht en 
beheerd vermogen voor een doel dat in het algemeen belang geacht wordt te zijn. Kenmerkend is tevens 
dat er niet een organisatie met een ledensubstraat aan vast is gekoppeld. Het afgezonderd zijn van een 
vermogen behoort wel tot de normaal-typische kenmerken, maar dit wil niet zeggen dat in alle onderzochte 
landen het toedelen van vermogen aan de rechtsfiguur een eis voor de totstandkoming van het onderzochte 
verschijnsel (in casu stichting) is. [...] 
Het interne - privaatrechtelijke — aspect wordt slechts in beperkte mate belicht. De nadruk ligt veeleer op 
de externe aspecten: de bemoeienis van de overheid bij het totstandkomen en bij het verdere functioneren 
en de mogelijkheden voor belanghebbende buitenstaanders om hetzij ten behoeve van hun eigen belang 
hetzij ten behoeve van het algemeen belang maatregelen tegenover stichting/trust aan de overheid of de 
rechter te ontlokken' (p. 111-112). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15b 'Een oordeel over de buitenlandse stelsels in hun geheel kan en wil ik niet geven. De vergelijking kan er 

wel toe leiden om het Nederlandse recht kritisch te bezien' (p. 172). 
'Naar ik hoop, draagt dit preadvies ertoe bij om het belang van een goede regeling van deze materie te 
benadrukken. De aanpassingswetgeving in verband met de invoeringswetten Boeken 3, 5, en 6 NBW zou 
een goede gelegenheid zijn om de wettelijke regeling op dit punt te verbeteren' (p. 176). 

B Onderwerp 
16 'Onderwerp van dit preadvies waren de stichtingen en trusts in het algemeen belang' (p. 172). 
17a 'Ik heb mij daarbij bepaald tot de algemeen geldende regels' (p. 172). 
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Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27c Zoals de auteur in de inleiding had gesteld, ligt de nadruk van het onderzoek op de rol van de overheid 

bij het totstandkomen en bij het verdere functioneren van stichtingen en trusts in het algemeen belang en 
de mogelijkheden voor belanghebbende buitenstaanders om hetzij ten behoeve van hun eigen belang hetzij 
ten behoeve van het algemeen belang maatregelen tegenover stichting/trust aan de overheid of de rechter 
te ontlokken. 
De houding van de overheid wordt onderscheiden in drie typen: 'Er zijn met betrekking tot de houding van 
de overheid ten aanzien van het ontstaan van (stichtingen)-rechtspersonen in grote lijn drie benaderingen: 
1. Het concessiesysteem, waarbij de overheid toestemming moet verlenen aan de oprichting en waarbij zij 
een discretionaire bevoegdheid heeft; 
2. het systeem van genormeerde overheidscontrole, waarbij de overheid alleen toetst of de oprichting aan 
de wettelijke vereisten voldoet en in principe alleen toelating tot de rechtspersoonlijkheid mag weigeren 
wanneer niet aan die eisen is voldaan; 
3. systeem zonder overheidsbemoeienis' (p. 119). 
De auteur tracht de behandelde stelsels onder een van deze typen onder te brengen: Nederland (3); België 
(1 of 2); Frankrijk (1); Oostenrijk ?; West-Duitsland (1); Zwitserland (2); VS (1). 
Engeland komt aan de orde bij de bespreking van de fiscale faciliteiten omdat het enige moment waarop 
in Engeland het oordeel van de overheid wordt geveld, het moment is dat de trustee of de settlor de trust 
als charitable wil laten aanmerken. 
Verder wordt de praktijk beschreven in de diverse stelsels. Met "praktijk' wordt vooral op het aantal 
stichtingen gedoeld. 
De bevoegdheden en verplichtingen van het bestuur/de trustees (p. 136) wordt in drie paragrafen besproken: 

— De positie van bestuur en trustees in het algemeen 
- Wettelijke beperkingen van de rechtsbevoegdheid van de stichting en van de handelingsbevoegdheid van 
bestuur/trustees 
— Financiële verslaglegging en openbaarmaking daarvan 
Bij de behandeling van het overheidstoezicht (p. 142) wordt een onderscheid gemaakt tussen de stelsels 
waar de overheid zelf maatregelen kan nemen en de stelsels waar de rechter maatregelen kan nemen. Bij 
de bespreking van de rechten van belanghebbenden (p. 151) wordt een onderscheid gemaakt tussen stelsels 
waar de overheid maatregelen kan nemen en stelsels waar de rechter maatregelen kan nemen. Tot slot 
wordt vergeleken hoe 'slapende fondsen' kunnen worden tegengegaan (p. 161). Hierbij wordt gekeken naar 
te nemen maatregelen indien het doel van stichting of charitable trust niet meer kan worden verwezenlijkt 
en de mogelijkheden voor een toezichthoudend overheidsorgaan of rechter om bestuursleden c.q. trustees 
te benoemen. 

E Oordeel auteur over resultaat 
28b 'Op een aantal punten is de wet vrij eenvoudig te verbeteren. Hiervoor zijn al van verschillende kanten 

voorstellen gedaan. Naar aanleiding van het vergelijkende onderzoek en van die Nederlandse literatuur 
maak ik daarover enkele opmerkingen' (p. 173). 

Debat niet gepubliceerd 
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Studie nr. XXVII 

Algemene gegevens 
1 A.K. Koekkoek 
2 Administrative Law and the Constitution in Ireland and the Netherlands 
3 1987 
4 Geschriften van de NVVR nr. 38 

5 Vakgroepreeks van de Vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde (KUB) 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
1 a 'The aim of this study is threefold: to outline the significance of the Constitution of Ireland in relation to 

Irish administrative law; to outline the significance of the Constitution of the Kingdom of the Netherlands 
in relation to Dutch administrative law; to compare what has been found in both countries' (p. 7). 

lb 'My expectation is that comparing the siginificance of the constitution in relation to the administrative law 
of each country will help to understand their respective systems of administrative law better. In particular 
the Irish experience with judicial review of administrative legislation is of interest. From the Dutch side, 
it would seem to be useful to report on the progress which is being made in the preparation of legislation 
on the general rules of administrative law' (p. 8). 

B Onderwerp 
2 titel: Administrative Law and the Constitution in Ireland and the Netherlands 
5c Wat is de betekenis van de grondwet met betrekking tot het administratieve recht in Nederland en Ierland? 

(Zie p. 8). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Nederland en Ierland 
8 ja 
9 positief 
10a 'At the other hand, Ireland and the Netherlands belong to different families of legal systems: the Common 

Law and the Romano-Germanic family respectively, entailing a different role of the courts in the process 
of law-making. While in England, the cradle of the Common Law, and in Ireland there is "... no hierarchy 
of administrative courts distinct from the regular and ordinary courts...", there are in the Netherlands, like 
in many other countries of the Romano-Germanic family, "specialized administrative law courts" (p. 7-8). 

11a 'In 1987 the Irish Constitution (...) celebrates its fiftieth anniversary. During the last twenty years or so the 
meaning of the Constitution has changed dramatically through judicial interpretation; many of the important 
decisions of the Irish Supreme Court relate to questions of administrative law. The notion of "constitutional 
justice" as a supplement to the established common law principles of "natural justice" is just an example 
of the creative role of the Irish Supreme Court. 
As to the Netherlands, the general revision of the Constitution in 1983 has proved to have a great impact 
on Dutch administrative law. One should not only think of the provision contained in the new article 107.2 
requiring that the general rules of administrative law shall be laid down by Act of Parliament, but also, 
more generally, of the consequences, as regards administrative law, of the new Chapter 1 of the Constituti
on, dealing with fundamental rights. 
From the comparative law point of view a comparison of the administrative legal systems of Ireland and 
the Netherlands is interesting for several reasons. Both countries have written constitutions. In each of them 
social rights, being also guiding principles of the welfare state are embodied, though in remarkebly diffe
rent wording' (p. 7). 

D Methode 
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Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15b De verschillen en overeenkomsten met betrekking tot de behandelde onderwerpen worden aangewezen. Er 

worden verklaringen voor de verschillen gegeven. Er worden ook evaluaties gegeven. Hieruit kunnen indi
recte voorstellen tot verbetering van het Ierse of Nederlandse recht worden afgeleid. 
'The codification of general rules of administrative law seems to me an advantage over judge-made law 
in that the rules can be identified more easily. Codification may contribute more effectively to the develop
ment of the law' (p. 74). 
Heel voorzichtig: 
'It is difficult to say wether it is better to have administrative courts deciding administrative disputes in 
last resort or administrative tribunals which are subject to a supervision by the High Court. It is a question 
of meeting the need of (and the crave for) specialization at the highest level of the administration of justice. 
Such a specialization could, however, also be incorporated in the judiciary itself, the Taxation Chambers 
of the Dutch gerechtshoven providing a ready example (p. 75). 
Expliciet: "... the anomaly of the Dutch system' (p. 75) 
Eigen interpretatie Nederlands recht: 'In my view ...' (p. 75) 
Expliciet: 'Would it be advisable for the jurisdiction to decide issues pertaining to the legality of generally 
binding regulations to be transferred from the judiciary to the administrative courts, as Van Buuren and 
Polak have proposed? I do not think so' (p. 76). 

B Onderwerp 
18c concepten/rechtsbeginselen (grondwet; administratief recht/ 'constitutional justice'; 'fair procedures') 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27c Koekkoek geeft een functionele definitie van administratief recht los van beide stelsels. Begonnen wordt 

met de bespreking van het Ierse stelsel. Vervolgens wordt gezocht naar parallelle noties in het Nederlandse 
recht. Hebben dezelfde beginselen hun weg gevonden in Nederlandse regels? 'For the purpose of compa
ring Dutch and Irish administrative law I shall now look into the question whether in the Dutch Constituti
on there are any parallels to the Irish notions we found in paragraph 2.2 of "fair procedures" and "personal 
rights" (p. 54). 'As the concept of "constitutional justice" or "fair procedures" in Ireland starts out with 
the time-honored principles of natural justice nemo iudex in causa sua and audi alteram partem, we turn 
to the Dutch constitution to see if the same principles have found their way into its body of rules' (p. 54). 

E Oordeel auteur over resultaat 

Debat 

A Doel 

B Onderwerp 
34 auteur: 'In het preadvies worden vier onderwerpen aan de orde gesteld: 

/. ten eerste wordt er gekeken of er in beide grondwetten een antwoord te vinden is op de vraag wat 
administratief recht is; 
2. verder worden er enkele bepalingen uit de twee grondwetten behandeld die voor het administratieve 
recht van belang zijn; 
3. vervolgens wordt er aandacht besteed aan de rechtsbescherming van de burger tegen de overheid 
(toegespitst op rechterlijke controle op beschikkingen); 
4. en tenslotte worden de mogelijkheden besproken die beide grondwetten bieden om regelingen die ad
ministratief recht bevatten te toetsen aan hogere bepalingen' (p. 12). 

36 interveniënt over wat volgens hem probleemstelling is: 'Al meteen in het begin van het preadvies wordt 
bestuursrecht omschreven als dat deel van het recht dat betrekking heeft op de bestuurlijke functie, wat 
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natuurlijk direct de wedervraag oproept wat dan die functie inhoudt. Het komt mij voor dat de beantwoor
ding van die vraag als een rode draad door de rest van het verhaal loopt' (p. 26). 

C Selectie rechtsstelsels 
37 auteur: 'Interessant is dat Nederland en Ierland beiden een geschreven Grondwet hebben, waardoor een 

betere vergelijking mogelijk is dan met Engeland' (p. 11). 
interveniënt: 'Koekkoek heeft eerlijk toegegeven hoe hij tot zijn keuze is gekomen: hij wist het een en 
ander van het Ierse recht en wilde graag Ierland en Nederland met elkaar vergelijken; de redenen waarom 
juist Ierland en Nederland zo goed met elkaar vergeleken konden worden heeft hij er toen bij bedacht. Als 
alle omstandigheden in de tegenovergestelde richting hadden gewezen had hij evengoed een aantal redenen 
kunnen bedenken om hetzelfde preadvies te schrijven' (p. 21-22). 

D Methode 
38 auteur: 'Voor Nederland is in het preadvies nagegaan waar de Ierse principes en grondrechten zijn terug 

te vinden in de Grondwet, de rechtspraak, het EVRM etc.' (p. 13). 
interveniënt: 'Bij stelsels die zozeer verschillen is het moeilijk om gemeenschappelijke referentiepunten 
te vinden van waaruit men tot een vergelijking van het geldende recht kan komen. De preadviseur heeft 
het gemeenschappelijke gezocht in de conceptie van de Grondwet en zijn betekenis voor het administra
tieve recht' (p. 26). 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
40 interveniënt: 'Ik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om de rechtsvergelijking te beoefenen op het 

terrein van het bestuursrecht. Met name geldt dat wanneer het gaat om rechtsstelsels, zoals het Ierse en het 
Nederlandse, die naar hun structuur zozeer verschillen' (p. 25). 

41 interveniënt: 'Ik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om de rechtsvergelijking te beoefenen op het 
terrein van het bestuursrecht [zie vraag 40]. Met name geldt dat wanneer het gaat om rechtsstelsels, zoals 
het Ierse en het Nederlandse, die naar hun structuur zozeer verschillen' (p. 25). 
auteur: 'In zijn inleiding wijst Van Male erop dat vergelijking van rechtsstelsels met een verschillende 
achtergrond, zoals het Ierse en het Nederlandse, bijzonder moeilijk is. Ik kan dat beamen, maar voeg eraan 
toe dat de verschillen tussen het Ierse en het Nederlandse stelsel minder groot zijn dan tussen het Engelse 
en het Nederlandse. [...] De aanwezigheid van een grondwettelijke basis voor het bestuursrecht maakt een 
vergelijking van het Ierse en het Nederlandse bestuursrecht dan ook gemakkelijker dan van het Engelse 
en het Nederlandse bestuursrecht' (p. 29-30). 

42 interveniënt: 'Het is een knap preadvies, maar toch wekt het de indruk dat Koekkoek als een Hollander 
door Ierland is gegaan, en dat hij het Ierse recht in zijn eigen denkcategorieën dwingt. Bij voorbeeld: 
— Ierse auteurs gaan uit van een organiek begrip van administratief recht, maar Koekkoek heeft een func
tioneel begrip en legt dat begrip dan ook aan het Ierse recht op; 
— Het Ierse recht kent geen verschil tussen publiek- en privaatrecht. [...] Maar Koekkoek denkt in termen 
van publiek- en privaatrecht, dus moeten ze in Ierland dat onderscheid ook maar gaan maken. 
Zo wordt de vergelijking wel gemakkelijker, maar dat kun je ook bereiken door te zeggen: ik kijk zó tegen 
het recht aan, ik wil die problemen bestuderen, en laten we kijken hoe ze die problemen in Ierland aanpak
ken, zonder ons te bekommeren om Ierse definities en denkcategorieën. Een dergelijke aanpak zou minder 
imperialistisch zijn' (p. 22). 
auteur: 'Koekkoek stelde, dat als het waar is dat hij op Hollandse klompen door Ierland is gestapt, hij de 
regels voor rechtsvergelijking met voeten heeft getreden, want een rechtsvergelijker moet zich inleven in 
het land dat hij bestudeert. Maar hij was Koekkoek in Ierland, zoals hij Koekkoek in Nederland is; hij heeft 
zijn eigen opvattingen die laat hij doorklinken, onafhankelijk van de vraag of hij zich met Nederlandse of 
met het Ierse recht bezighoudt' (p. 23). 
interveniënt: 'Op p. 8 heet het dat de preadviseur bij de bestuurlijke functie in het bijzonder denkt aan het 
verrichten van uitvoeringshandelingen in concrete gevallen. Daar valt dus niet onder het vaststellen van 
gedelegeerde regelgeving. Direct daarop laat hij echter volgen dat bezien zal worden of een definitie van 
het begrip bestuurlijke functie kan worden afgeleid uit de beide Grondwetten. Dat hoeft elkaar nog niet 
te bijten, omdat een auteur heel goed een van het positieve recht afwijkende persoonlijke visie erop na kan 
houden. In dit onderzoek echter heeft het er naar mijn smaak teveel van weg gehad dat het eerste in de weg 
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heeft gestaan aan een zo onbevangen mogelijke waardering van de beide rechtsstelsels. Ik zal dat illustre
ren' (p. 26). 
-> afstand auteur Ierse bestuursrechtelijke dogmatiek 
-> onjuiste qualificatie gedelegeerde bevoegdheid als wetgevende bevoegdheid 
-> onjuiste qualificatie algemene besluiten van het bestuur 
auteur: 'Van Male heeft de indruk dat mijn opvatting van de 'bestuursfunctie' als uitgangspunt voor een 
omschrijving van het begrip bestuursrecht in de weg heeft gestaan aan een zo onbevangen mogelijke 
waardering van beide rechtsstelsels' (p. 30). 
Een voor een weerlegt de auteur de punten van Van Male. 

Studie nr. XXVIII 

Algemene gegevens 
1 Mr. N. Jörg 
2 De strafbaarheid van de leiding van corporaties in het Amerikaanse en Nederlandse recht 
3 1988 
4 Geschriften van de NVVR nr. 39 

5 niet gepubliceerd 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
1b Zoeken naar een oplossing voor een Nederlands probleem. 

'Voor een rechtsvergelijkende studie op dit punt bestaat alle aanleiding. Het is niet alleen in Nederland dat 
gezocht wordt naar oplossingen waar het klassieke strafrecht maar gedeeltelijk een uitweg biedt: ...' (p. 1). 
En: 'Ook een dergelijke veelvormigheid van vervolgingsmogelijkheden is een aanleiding voor een 
rechtsvergelijkende studie naar vormen van aansprakelijkheid van natuurlijke personen die handelen in cor
poratief verband (p. 3). 

B Onderwerp 
2 titel: De strafbaarheid van de leiding van corporaties in het Amerikaanse en Nederlandse recht 

De auteur motiveert de 'Keuze van het onderwerp' (Hoofdstuk 1) (p. 1-4). 
'In overeenstemming met het verzoek van het bestuur van de Vereniging staat in dit preadvies de straf
rechtelijke aansprakelijkheid van leidinggevend personeel voor in corporatief verband begane strafbare 
feiten centraal' (p. 1). 

4c een in juridische termen geformuleerd probleem: 'Het is niet alleen in Nederland dat gezocht wordt naar 
oplossingen waar het klassieke strafrecht maar gedeeltelijk een uitweg biedt: het strafrechtelijk aansprake
lijk stellen van topfunctionarissen van corporaties in wier handen strafbare feiten worden begaan' (p. 1). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Amerika, Nederland 
8 ja 
9 positief en negatief 
11a 'De keuze van het Amerikaanse recht als vergelijkingsmateriaal is gebaseerd op de overweging dat alleen 

in het Angelsaksische rechtsstelsel ook voorkomt de naar Nederlands recht thans gangbare constructie van 
de strafbare rechtspersoon. Elders in Europa bestaat deze mogelijkheid niet in die mate als in Nederland, 
zodat voor rechtsvergelijking het Angelsaksische recht bij uitstek geïndiceerd is. Binnen het Angelsaksische 
rechtssysteem is het vervolgens Amerika, waar de strafbaarheid van rechtspersonen het verst ontwikkeld 
is en haar grootste vlucht heeft genomen. 
De omstandigheid dat in ons omringende landen veelal een scheiding bestaat tussen het daderschap van 
de rechtspersoon en de aansprakelijkheid daarvoor bij de bestuurders biedt uiteraard voldoende 
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aanknopingspunten voor een rechtsvergelijkende studie van dergelijke constructies. Niettemin is deze weg 
hier niet ingeslagen omdat er vooralsnog onbekende factoren kunnen spelen die de vergelijking zouden 
kunnen vertroebelen. 
Immers, noch in het Nederlandse, noch in het Amerikaanse strafrecht bestaat de noodzaak om leidingge
vende functionarissen te vervolgen, nu in beide rechtsstelsels de rechtspersoon zelf gestraft kan worden. 
In beide stelsels is met andere woorden de bestraffing van leidinggevers een niet door de rechtsregels zelf 
afgedwongen constructie - waarvoor wellicht jurisprudentiële paardesprongen noodzakelijk zijn - , maar 
is vervolging van deze natuurlijke personen een beleidsoptie naast en onafhankelijk van de vervolging van 
de rechtspersoon in welks kader een strafbaar feit heeft plaatsgevonden. 
Onder deze optiek is het dan ook Amerika dat het zuiverste vergelijkingsmateriaal biedt, hoezeer op andere 
punten het rechtsstelsel als zodanig met het onze onvergelijkbaar is. Wat deze onvergelijkbaarheid betreft 
moge echter voor ons straf(proces)recht worden opgemerkt dat - na de aanvankelijke Franse en later Duitse 
beïnvloeding ervan — thans een zekere horizonverlegging naar het Anglo-Amerikaanse stelsel niet valt te 
ontkennen. Hiermee wil gezegd zijn dat ook al verschilt het Anglo-Amerikaanse rechtsstelsel fundamenteel 
van het onze, diverse arrangementen grote gelijkenis kunnen vertonen en betekenis kunnen hebben in 
rechtsvergelijkend perspectief ten aanzien van de redeneringen die ten grondslag liggen aan deze arrange
menten. 

Naar nog zal blijken is bovendien de Amerikaanse rechtsbeoefening wars van dogmatiek; een enigszins 
overeenkomstige rechtsbeoefening onderscheidt Nederland thans in zekere zin van andere continentaal 
Europese landen' (p. 3-4). 

D Methode 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

15b 1. verbetering inzicht in rechtsprobleem: 'Wel moge op grond van de Amerikaanse jurisprudentie duidelijk 
zijn dat het werken met kwaliteitsdelicten lang niet zo moeilijk behoeft te zijn als de MvT afschilderde' 
(p. 51). 
'Kist heeft de wenselijkheid van een algemene regeling van de strafbaarheid van de rechtspersoon bear
gumenteerd vanuit het 'dwarsliggen' van de kwaliteitsdelicten. In Amerika valt evenwel waar te nemen dat 
het niet dwarsliggen hiervan de strafbaarheid van de rechtspersoon niet heeft tegengehouden ...' (p. 51). 
'Naar mijn mening is de Amerikaanse excursie op dit punt leerzaam nu (ook) daar met zoveel woorden 
is omschreven waaruit het verwijt bestaat, een verwijt dat nauw samenhangt met het beschermde belang 
dat is geschonden door wetsovertreding' (p. 54). 
'Een dergelijke redenering wordt in onze rechtspraak niet teruggevonden, maar dat betekent niet dat deze 
gedachte daar niet zou kunnen leven' (p. 55). 
2. de auteur geeft een verklaring voor de grote gelijkenis tussen beide systemen. 

B Onderwerp 
17a 'In het navolgende wordt derhalve de schijnwerper enkel gericht op de strafbaarheid van de leidingge

venden binnen de rechtspersoon en worden slechts waar nodig korte excursies gemaakt naar de algemene 
problematiek van de strafbaarheid van corporatief handelen' (p. 10). 

19a 'In het voorgaande is aan de orde gesteld op welke wijze functionarissen van een rechtspersoon strafrech
telijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor strafbare gedragingen die in het kader van de bedrijfsvoe
ring worden begaan; welke gedragingen dat kunnen zijn en wat de juridische basis van de aansprakelijkheid 
is' (p. 41). 

C Selectie rechtsstelsels 
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D Methode 
27b Gezocht wordt in Nederland en Amerika naar de oplossing van een zelfde probleem, waarbij een Neder

lands dogmatisch onderscheid tot uitgangspunt gekozen wordt. 
In hoofdstuk 4 wordt de vraag gesteld : 'Welke aansprakelijkheidsconstructies bestaan er nu om natuurlijke 
personen die in hun kwaliteit van functionaris of werknemer van een rechtspersoon hebben gehandeld, 
strafrechtelijk veroordeeld te krijgen?' (p. 12). 
Er worden vier mogelijkheden genoemd: 'In de eerste plaats kan de natuurlijke persoon een pleger zijn, 
degene die alle elementen van het delict zelf vervult. In de tweede plaats kan de natuurlijke persoon een 
deelnemer zijn, in onze terminologie: een uitlokker, doen pleger, medepleger of medeplichtige. 
In de derde plaats kan hij zich schuldig maken aan samenspanning tot overtreden van het wettelijk ge- of 
verbod. In de vierde plaats kan de natuurlijke persoon een zodanige positie in de rechtspersoon innemen 
dat het zijn plicht is om het begaan van delicten door of vanwege de rechtspersoon te voorkomen en/of 
wetschending te redresseren' (p. 12). 
In dit (lange) hoofdstuk wordt vervolgens met betrekking tot elk van deze constructies alleen het Ameri
kaanse recht besproken. 
In hoofdstuk 5 wordt de tussenbalans opgemaakt en in hoofdstuk 6 wordt de realiteit van de strafvervolging 
tegen de leiding van corporaties onderzocht: 'Is het echter in de praktijk ook voldoende om deze aspecten 
ten laste te leggen en bewijsmateriaal daarvan te overleggen? Hierover geeft noch de literatuur, noch de 
jurisprudentie opheldering. Aangezien het de Officieren van Justitie zijn die in dezen de beslissing nemen 
en daarbij hun kansen op succes wegen, is tijdens het verrichten van dit onderzoek in de VS een aantal 
interviews met leden van het Openbaar Ministerie gehouden' (p. 43). In hoofdstuk 7 wordt opnieuw de 
functionele aansprakelijkheid besproken. Op deze plaats worden vergelijkingen tussen het Nederlandse en 
Amerikaanse recht getrokken. 

E Oordeel auteur over resultaat 
29/30b Grote gelijkenis tussen beide systemen. Zie p. 64- 65: "... congruente wijze waarop in beide jurisdicties aan 

de strafbaarheid van de leiding van corporaties vorm is gegeven' (p. 65). 

Debat niet gepubliceerd 

Studie nr. XXIX 

Algemene gegevens 
1 Prof. mr. W.J. Slagter 

Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen over moeder-dochterverhoudingen 
3 1988 
4 Geschriften van de NVVR nr. 40 
5 niet gepubliceerd 

Analyse tekst 

inleiding/Verantwoording 

A Doel 

B Onderwerp 

titel: Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen over moeder-dochterverhoudingen 
'Schrijven over moeder-dochterverhoudingen betekent schrijven over concernrecht, zowel over het interne 
concernrecht (de interne verhouding [...]) als over het externe concernrecht [...]. In dit preadvies zal worden 
volstaan met enkele rechtsvergelijkende beschouwingen over dit onderwerp, en wel om drie redenen' (p 
3). 
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3a 'De noodzaak om zich de nodige beperkingen op te leggen, brengt mede, dat veel onderwerpen op het 
terrein van het concernrecht en van moeder-dochterverhoudingen niet aan de orde zullen komen; ...' (p. 
5). 
'Bovendien zal ik buiten beschouwing laten een bespreking van bijzonderheden bij vier vormen van 
atypische concerns: ...' (p. 5-6) 
'Voor de afgrenzing van het terrein moeten wij ons bezinnen op een definitie van een "concern" en van 
een "dochter". Ook daarbij doet zich een dilemma voor: moeten wij opteren voor een definitie, die kan 
gelden op elk terrein, waar concernrecht en moeder-dochter verhoudingen ter sprake komen, of moet voor 
elk terrein een aparte omschrijving worden vastgesteld?' (p. 9). 
'1.10 NIET TE BEHANDELEN ONDERWERPEN 
In par. 1.1 is reeds uiteengezet, dat dit preadvies geen ruimte biedt om aandacht te schenken aan de 
eigenaardigheden van enkele atypische concerns. Mede om de in 1.1 genoemde redenen, moet ik er van 
afzien aan enkele andere aspecten van moeder-dochterverhoudingen aandacht te schenken, hoewel deze in 
een brede behandeling van moeder-dochterverhoudingen niet misplaatst zouden zijn: 
— het jaarrekeningenrecht [...]; 
— het fiscale recht [...]; 
— het enquête recht [...]; 
— het strafrecht [...]; 
— het mededingingsrecht [...]; 
— het merkenrecht [...]; 
— de structuurregeling [...]; 
Voorts zal aan enkele onderwerpen, zoals arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht en faillisementsrecht slechts 
in het kort aandacht worden besteed (...)' (p. 35). 

4c juridisch vraagstuk: de verhouding tussen moeder concern en dochter onderneming gesplitst in verschillen
de juridische deelvragen. 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

15b Aanbeveling voor Nederlands recht: 'Daarmee is niet gezegd, dat er niets behoeft te gebeuren. M.i. zou, 
mede gelet op de regeling of voorgestelde regeling in Duitsland en in België, het volgende aanbeveling 
verdienen ...' (p. 67). 
Verbetering eigen recht: 'Uit § 4.1.2 zal blijken, dat wij van het buitenland enige instrumenten zouden 
kunnen overnemen, waardoor de positie van de minderheid iets comfortabeler zou worden' (p. 106). 
Zie ook § 4.1.2. Hier ziet men duidelijk dat bestudering van buitenlands recht geschiedt ter verbetering van 
het Nederlandse; het wordt zelfs niet interessant geacht de herkomst van de regels te noemen. 
'Overziet men de wettelijke regelingen en de voorstellen daartoe in een aantal Europese landen, dan komt 
men tot het volgende overzicht van de instrumenten, waarvan een minderheid, die zich "oppressed" voelt 
gebruik zou kunnen maken. Ik verdeel deze instrumenten in drie groepen: de maatregelen die reeds naar 
Nederlands recht mogelijk zijn, de maatregelen die in het buitenland bekend zijn en die voor Nederland 
overweging verdienen, en maatregelen, die het buitenland kent, maar die voor Nederland niet navolgens-
waardig zijn' (p. 108). 
Uitzonderingen: art. 16 5e EG-richtlijn (p. 111) 
Duitsland (p. 112) 
Zwitserland (p. 113) 
België en Frankrijk (p. 114) 
De eerste uitzondering valt in de 2e categorie; de overige in de 3e categorie. Duitsland valt zowel in de 
eerste als in de tweede categorie. 
Zie verder vraag 28b. 
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B Onderwerp 
16 'De vraag, wanneer de M [moeder] aansprakelijk kan worden gesteld voor schulden van de D [dochter], 

en zo ja in welke omvang, is het voornaamste thema bij de bespreking van moeder-dochterverhoudingen' 
(p. 43). 
'... het probleem, dat het onderwerp uitmaakt van hoofdstuk 3: de instructiebevoegdheid van de moeder 
jegens de dochter' (p. 85). 
'... de bescherming van de meerderheidsaandeelhouders (...) en de verhouding tussen twee moeders, 
waarvan de een meer en de ander minder dan 50% van de aandelen bezit zonder dat er sprake is van een 
joint venture' (p. 103). 
'De beide hoofdthema's bij de bespreking van moeder-dochter verhoudingen zijn de aansprakelijkheid en 
de instructiebevoegdheid. In het laatste hoofdstuk zijn enkele losse onderwerpen bij elkaar gebracht, ...' 
(p. 140). 
De meeste aandacht wordt besteed aan de regels voor de aansprakelijkheid voor schulden en de instruc
tiebevoegdheid. Andere aspecten die aan de orde komen zijn: de positie van de minderheidaandeelhouders, 
de positie van de werknemers, kapitaalbescherming, wanprestatie, onrechtmatige daad en ongeoorloofde 
mededinging, en faillisement. 

17a § 2.2 doctrine - doorbraak aansprakelijkheid: 'In de eerste plaats beperk ik mij tot de externe aansprake
lijkheid, dus rechtstreeks jegens de schuldeisers van D; ...' (p. 46). 

C Selectie rechtsstelsels 
20 nee, aan de orde komen (hetgeen niet betekent dat ze uitgebreid behandeld worden): Nederland, Duitsland, 

Italië, Engeland, Amerika, Frankrijk, België, Zwitserland. 

D Methode 
27c In grote lijnen pakt de auteur de onderwerpen als volgt aan: eerst formuleert hij met betrekking tot het 

vraagstuk de algemene hoofdregel (voor zowel Nederland als de buitenlandse stelsels). Zie het onderwerp 
aansprakelijkheid: 'De hoofdregel [niet-aansprakelijkheid] is te vinden in art 64/175 Boek 2 BW en verge
lijkbare wettelijke regelingen in andere landen,...' (p. 43). Dan volgen de uitzonderingen op de hoofdregel 
of de grenzen van de hoofdregel: 'De harde hoofdregel [...] wordt in vele landen in wetgeving, rechtspraak 
en doctrine doorbroken. ' In de literatuur, zowel in Nederland als daarbuiten worden de volgende begren
zingen genoemd: ...' (p. 92). Bij elk onderwerp (hoewel bij het een systematischer dan bij de andere) komt 
zowel wetgeving, rechtspraak als doctrine ter sprake. Een aantal maal lijkt de auteur de behandeling van 
het onderwerp te beginnen met de conclusies. Zie: 'Overziet men de in de doctrine van een aantal landen 
genoemde gronden voor doorbraak van aansprakelijkheid, dan wordt men getroffen door een grote mate 
van overeenstemming, doch de accenten liggen soms verschillend; ...' (p. 46). Ook met betrekking tot de 
instructiebevoegdheid komt de auteur eigenlijk al in de inleiding tot een conclusie: 'Het dilemma is in 
wezen onoplosbaar' (p. 88). Opvallend is verder dat hij niet altijd expliciet het land noemt waar de bespro
ken regel vandaan komt. Soms moet het bedoelde land worden opmaakt uit de gehanteerde buitenlandse 
termen. Bij een aantal onderwerpen wordt echter niet eens impliciet buitenlandse rechtsstelsels genoemd, 
er wordt dan alleen aandacht besteed aan het Nederlandse recht. Verder is het zo dat bij de onderwerpen 
waarbij wel het buitenlandse recht aan de orde komt, niet consequent dezelfde stelsels behandeld worden. 

E Oordeel auteur over resultaat 
28b 'De hier verdedigde zienswijze heeft drie consequenties' (p. 138): 

— noodzaak van een concernrecht 
— ipr vraag 
— omvang van het instructierecht 
[geen opmerking over buitenlands recht] 
'De rechtsvergelijking heeft vooral zijn stempel gedrukt op hoofdstuk 2 over de vraag, wanneer de M 
aansprakelijk is voor de schulden van de D [voorstel tot verbetering Nederlands recht] (p. 139 e.V.). 
'Ook op het terrein van bescherming van minderheidsaandeelhouders doet de rechtsvergelijking zijn sporen 
voelen' [voorstel tot verbetering Nederlands recht] (p. 139-140). 

Debat verslag niet gepubliceerd 
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Studie nr. XXX 

Algemene gegevens 
1 Prof. mr. D.A. Lubach en mr. J.H.M, van Erp 
2 Misbruik van privaatrecht door de overheid - Een rechtsverglijkend perspectief 
3 1989 
4 Geschriften van de NVVR nr. 41 
5 Geschriften van de NVVR nr. 44, p. 45-55 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la ja, intern 

['Doel van dit preadvies is daarom het — in kort bestek — in kaart brengen van de verschillen en overeen
komsten met betrekking tot het onderhavige vraagstuk in het (West)duitse, Franse en Engelse recht' (p. 4)]. 

lb -> Het doel lijkt dus puur wetenschappelijk. Het feit dat de auteurs een hypothese formuleren, versterkt 
dit idee: 
'De hypothese kan zijn dat vanuit deze verschillen in uitgangspunten het vraagstuk van misbruik van 
privaatrecht door de overheid ook verschillend wordt gedefinieerd en men (daarom) ook tot verschillende 
oplossingen komt. Denkbaar is evenwel ook, dat, gelet op de overeenkomstige maatschappelijke vraag
stukken waarvoor de overheid zich in de verschillende west-europese landen gesteld ziet, zich op dit 
grensgebied een zekere mate van convergentie tussen de verschillende rechtsstelsels voltrekt' (p. 4). 

B Onderwerp 
2 titel: Misbruik van privaatrecht door de overheid 
4c in juridische termen geformuleerde vragen 
5a 'Daaruit volgt, dat de probleemstelling in twee delen uiteenvalt. 

In de eerste plaats moet de vraag worden beantwoord of, en zo ja, in welke gevallen de overheid de be
voegdheid heeft gebruik te maken van privaatrecht. En in de tweede plaats is de vraag aan de orde aan 
welke voorwaarden een gebruik van privaatrecht door de overheid moet voldoen' (p. 3). 
'De eerste hoofdvraag valt aldus in twee subvragen uiteen: 
a) Wanneer is er sprake van privaatrechtelijk overheidshandelen; daarvoor is bepalend het onderscheid 
tussen privaat- en publiekrecht, en 
b) in welke gevallen heeft de overheid de keuze tussen publiek- en privaatrecht?' (p. 4). 
'Deze tweede hoofdvraag heeft dus betrekking op de volgende deelvragen: 
c) Wanneer dienen er aan privaatrechtelijk overheidsoptreden specifieke eisen te worden gesteld en welke 
is de inhoud van die eisen? 
d) Hoe wordt aan deze eisen vorm gegeven?' (p. 4). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Duitsland, Frankrijk, Engeland 
8 impliciet 
9 positief 
11b 'Onderlinge vergelijking van deze rechtsstelsels is daarom interessant, omdat juist met betrekking tot 

vraagstukken op dit grensgebied van privaat- en publiekrecht vanuit verschillende uitgangspunten wordt 
geredeneerd [de auteur geeft aan wat de verschillende uitgangspunten zijn]' (p. 4). 

D Methode 
14b 'Deze deelvragen worden beantwoord voor de hierna genoemde rechtsstelsels' (p. 4). 

'Het Nederlands recht wordt niet afzonderlijk beschreven, maar dient natuurlijk wel als referentiekader' 
(p. 4). 
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Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15b 'Het voorgaande overziende zal worden getracht iets naders te zeggen over de vraag of en in hoeverre het 

vraagstuk van misbruik van privaatrecht in de behandelde rechtsstelsels verschillend wordt benaderd en 
welke ontwikkelingen daarin zijn te onderkennen' (p. 43). 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27b De vier deelvragen (zie probleemstelling) worden eerst voor Duitsland behandeld en beantwoord in vier 

aparte paragrafen en vervolgens op dezelfde wijze voor Frankrijk. Bij behandeling van de vragen voor 
zowel het Duitse als het Franse recht wordt Nederland duidelijk als referentiekader gebruikt. Voor Engeland 
wordt alleen de eerste deelvraag duidelijk behandeld. De overige drie worden niet expliciet gesteld en 
beantwoord. Het Engelse vergelijkingsmateriaal wordt op een andere manier gezocht: 'Gegeven derhalve 
dat het Engelse recht pas vrij recent de dichotomie privaatrecht/publiekrecht is gaan hanteren, betekent dit 
dat "misbruik van privaatrecht" een leerstuk is dat men nauwelijks kan plaatsen. In de navolgende paragra
fen heb ik geprobeerd om ontwikkelingen die in het Nederlandse recht als misbruik van privaatrecht door 
de overheid gekenschetst zouden worden op te sporen in het Engelse recht. Allereerst zal ik echter een 
korte schets geven van wat als een begin van Engels administratief recht gezien kan worden' (p. 31-32). 
De auteur behandeld daarna achtereenvolgens de formele en materiële aspecten van 'judicial review'. Als 
laatste worden contracten met de overheid bekeken: 'Een aantal bijzondere wetten kent aan de Engelse 
overheid uitdrukkelijk de bevoegdheid toe om met betrekking tot bepaalde in de wet genoemde onderwer
pen overeenkomsten te sluiten. Ik wil hier twee wetten bespreken die elk tot een rechterlijke uitspraak 
betreffende de uitoefening van genoemde bevoegdheid hebben geleid: de Police Act 1964 en de Town en 
County Planning Act 1971' (p. 40). Zie vraag 31a. 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a 'Tenslotte: De hiervoorgaande beschouwingen laten, met alle verschillen die de onderscheiden stelsels eigen 

zijn, in ieder geval dit zien, dat het denken in dogmatische categorieën van het recht, waartussen ondoor
dringbare wanden worden opgetrokken duidelijk vermindert. Dat is voor de rechtsontwikkeling als geheel 
winst' (p. 44). 

31a 'Zoals ik al in de inleiding tot deze paragraaf aangaf is het buitengewoon moeilijk om het Engelse recht 
vanuit ons continentaal begrippenpaar "privaatrecht/publiek recht" te benaderen. Misbruik van privaatrecht 
is dan ook om die reden een vraagstuk dat het Engelse recht in de continentale zin eigenlijk vreemd is. Wel 
is het zo dat bepaalde probleemgebieden in het Engelse recht zo veel gelijkenis vertonen met wat wij 
gebruik van privaatrecht door de overheid zouden noemen, dat mij een functionele vergelijking zinvol leek. 
Uiteindelijk, zo denk ik te mogen concluderen, blijken de problemen niet wezenlijk te verschillen (p. 42). 

Debat 

A Doel 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
40 (de geschiktheid van de probleemstelling) 
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interveniënt: 'Hij had echter kritische vragen over de probleemstelling. Allereerst was de vraagstelling afge
stemd op de Nederlandse situatie. Zo is het onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht niet overal het
zelfde, aangezien het Engelse recht er nauwelijks mee werkt, en in het Franse recht het publiekrecht een 
uitgebreider terrein bestrijkt dan bij ons. Het accent werd echter steeds gelegd op de overeenkomsten van 
het Franse recht met de Duitse en Nederlandse situatie. Volgens hem zou bij een beschrijving van het 
Franse recht er de nadruk op gelegd moeten worden dat het Franse administratieve recht zoveel meer omvat 
(bijvoorbeeld ook de onrechtmatige overheidsdaad) en dat er een ruim begrip 'contrat administratif 
gehanteerd wordt, een administratieve overeenkomst met geheel eigen kenmerken' (p. 46). 
'[De interveniënt] noemde de vraagstelling van het preadvies een dwangbuis. In de behandeling van bij
voorbeeld het Duitse recht kwam dit tot uitdrukking in het tegenover elkaar stellen van een als monoliet 
weergegeven publiekrechtelijke organisatievorm en het optreden van de overheid door middel van verschil
lende privaatrechtelijke organisatievormen. Volgens hem is er veeleer sprake van een continuüm tussen 
twee uitersten, ...' (p. 49-50). 
auteur: 'De benadering vanuit een continuüm bij het materieel toepasselijke recht leek hem op zichzelf ver
kieslijk; bij competentieafbakening gaat het echter vooral om duidelijkheid. Daarnaast noopte de vraagstel
ling, die uitging van "misbruik" van privaatrecht, tot een dichotome benadering. Bij "gebruik c.q. misbruik" 
zouden de mengvormen, zoals die in de BRD en Frankrijk bestaan, ook behandeld zijn' (p. 51). 

41 '[Interveniënt] was blij dat ook het Engelse recht besproken was, ook al verschilt dat erg van ons eigen 
recht terzake. Hij vroeg zich wel af of uit de beschouwing erover veel te leren valt voor het Nederlandse 
recht' (p. 48). 
'Hij had twijfels bij de conclusie van de preadviseurs dat de problemen die de Engelse rechter ontmoet niet 
verschillend van de problemen van de continentale rechters' (p. 48). 
'[Auteur] antwoordde dat de vraag of rechtsvergelijking met het Engelse recht zinvol is, een principiële 
vraag is, die hij positief wilde beantwoorden. Dit komt omdat dan de verschillen met het eigen stelsel 
duidelijker belicht kunnen worden en daardoor ook een duidelijker beeld van het eigen stelsel kan ontstaan. 
Daarnaast toont het aan dat een stelsel met een eenheid van recht goed kan functioneren. Wat betreft de 
vergelijkbaarheid zei hij, dat het gaat om identieke problemen. Deze worden weliswaar langs verschillende 
wegen opgelost, maar dit tast de vergelijkbaarheid van de oplossingen niet aan' (p. 48-49). 
'[Auteur] merkte op dat [interveniënt] deels dezelfde problemen aansneed als [interveniënt]. Omdat bij de 
bespreking uitgegaan is van een door de Nederlandse situatie geïnspireerd stramien, is de keuzevrijheid ook 
voor het Franse recht behandeld. [...] Er is dus geen sprake van misbruik van privaatrecht in het Franse 
recht' (p. 49). 
interveniënt: 'Zij had graag een vergelijking met het Nederlandse recht inzake het misbruik van privaatrecht 
door de overheid willen zien, ...' (p. 45). 
' [Auteur] gaf als reden voor het ontbreken van een beschrijving van het Nederlandse recht terzake, dat hij 
dit recht als bekend veronderstelde. Een dergelijke beschrijving is op andere plaatsen te vinden en een her
haling ervan zou afbreuk doen aan de compactheid van het preadvies. Daarbij komen er incidenteel wel 
vergelijkingen met de Nederlandse situatie voor in het preadvies' (p. 45). 

42 Zie vraag 40 

Studie nr. XXXI 

Algemene gegevens 
1 Prof. mr. C. Kelk en mr. J. Legemaate 
2 Rechtsbescherming in de psychiatrie 
3 1990 
4 Geschriften van de NVVR nr. 42 

5 Geschriften van de NVVR nr. 44, p. 31-36 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 
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A Doel 

lb 'Van een vruchtbare vergelijking tussen verschillende rechtsstelsels terzake van de rechtspositie van de psy

chiatrische patiënt, d.w.z. een vergelijking waaruit voor het ene stelsel van het andere valt te leren, ...' (p. 

1). 

B Onderwerp 
2 titel: Rechtsbescherming in de psychiatrie 

'In dit preadvies over de rechtspositie van de opgenomen psychiatrische patiënt in rechtsvergelijkend 

perspectief ...' (p. 1). 
3a 'Een andere [naast keuze rechtsstelsels] in dit preadvies betrachte restrictie is deze, dat de vergelijking in 

de eerste plaats wordt toegespitst op de belangrijke procedurele elementen van het stelsel en niet zozeer 

op de materiële rechtspositie' (p. 2). 
4c de formele rechtspositie van de psychiatrische patiënt 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Nederland, Engeland/Wales, Canada (provincie Ontario), VS (Massachusetts). 

8 ja 
9 positief 
11a '... in alle vier landen wezenlijke discussies rond de rechtspositie van psychiatrische patiënten, soms ook 

in verband met nieuwe wetgeving, aan de orde zijn en dat deze discussies door een min of meer identiek 
thema worden beheerst, te weten het spanningsveld tussen "autonomy" en "beneficence": ...' (p. 2). 
'Deze vraag, die zich beweegt tussen de nadruk op rechtsbescherming of de nadruk op welzijn, is geleide
lijk aan dermate tot de traditionele gezondheidsrechtelijke denkwijzen in de betrokken landen gaan horen, 
dat zulks de vergelijkbaarheid zeer ten goede komt' (p. 2). 

12a 'Van een vruchtbare vergelijking tussen verschillende rechtsstelsels terzake van de rechtspositie van de 
psychiatrische patiënt, d.w.z. een vergelijking waaruit voor het ene stelsel van het andere valt te leren, 
betekent een en ander dat de daarmee verbonden contextuele factoren en omstandigheden, zij het wellicht 
enigszins perifeer, in de beschouwingen moeten worden betrokken. Het is om deze reden, dat in het 
onderhavige preadvies de keuze is komen te vallen op enige landen, waarin weliswaar van enige vergelijk
baarheid zowel qua algemeen welzijn als qua rechtsgehalte van het terzake vigerende rechtsstelsel sprake 
is, doch waartussen in dezen ook dermate veel verschillen zijn te signaleren, dat er voor het vergelijken 
voldoende reliëf bestaat, zij het op een gelijksoortig niveau van beschaving en welzijn' (p. 1-2). 

13a 'Voorts heeft bij onze keuze de beschikbaarheid van informatie en de toegankelijkheid van het betrokken 
rechtsstelsel een praktisch kriterium gevormd' (p. 2). 

D Methode 
14b uitgangspunt: de formele rechtspositie van de psychiatrische patiënt. 

'De te vergelijken procedures betreffen respectievelijk: de vrijwillige opname, de onvrijwillige opname, 
de interne rechtspositie met betrekking tot de besluitvorming binnen de muren van de inrichting en het 
klachtrecht' (p. 3). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15b Het totaal beeld van de stelsels wordt uitgedrukt in eerder omschreven 'modellen'. Aanbevelingen ter 

verbetering van het rechtsgehalte van de Nederlandse situatie. 
'Hiertoe beperken wij ons, ook al zouden er minstens evenzovele aanbevelingen voor de andere bij dit 
onderzoek betrokken stelsels zijn te geven, doch dit preadvies is nu eenmaal aan een Nederlands juridisch 

gezelschap uitgebracht'. 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 
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D Methode 
27b De in de inleiding genoemde 'te vergelijken procedures' worden achtereenvolgens in de hoofdstukken 2 

t/m 5 behandeld. Gekeken wordt naar de rechtsregels met betrekking tot deze procedures. Bovendien 
formuleren de auteurs in hoofdstuk 6 'normatieve uitgangspunten voor een juridisch behoorlijke rechts
positie' en geven zij in hoofdstuk 7 een evaluatie. Zij doen dit met betrekking tot de volgende punten: te 
vergelijken juridiseringsprocessen; het procedurele rechtsgehalte van de positie van de patiënt per betrokken 
stelsel; de rechtspositie van de patiënt en het perspectief van de rechtscultuur. In hoofdstuk 8 tenslotte doen 
de auteurs aanbevelingen voor de Nederlandse situatie. 
De hoofdstukken waarin de 'te vergelijken procedures' worden behandeld, zijn alle vier ongeveer gelijk 
opgebouwd. Achtereenvolgens wordt een in de inleiding omschreven onderwerp behandeld in de vier 
geselecteerde stelsels. Dit onderwerp is soms weer onderverdeeld in verschillende items. De aangeduide 
items worden dan in de stelsels alle in eenzelfde volgorde behandeld. De items zijn de aspecten van een 
bepaalde regeling. De hoofdstukken sluiten met een overzicht en een beschouwing. De auteurs gebruiken 
soms in het overzicht Idealtypen. (Hoofdstuk 3: § 3.6 Overzicht en beschouwing: Medisch en juridisch 
besluitvormingsmodel. Tussenmodel: Massachusetts; hoofdstuk 4: 'Vergeleken met de wetgeving in 
Engeland/Wales, Ontario en Massachusetts neemt de Nederlandse BOPZ een "tussenpositie" in' (p. 63-64). 
De normatieve uitgangspunten voor een juridisch behoorlijke rechtspositie formuleren de auteurs als 
'ideaal-typische desiderata' (p. 92). De evaluatie wordt als volgt opgezet: 'In het hiernavolgende zal eerst 
per betrokken land het (procedurele) rechtsgehalte van het geheel van rechtspositionele aspekten kort 
worden getypeerd; zo ontstaat per land in het licht van de in hoofdstuk 6 ontwikkelde normatieve uitgangs
punten steeds een beknopt totaalbeeld in termen van rechtsgehalte. Vervolgens worden deze totaalbeelden 
elk geëvalueerd tegen de achtergrond van de werkelijke betekenis daarvan voor de patiënt, mede in het 
licht van de daar respectievelijk heersende rechtscultuur en het aldaar resp. heersende behandelingsklimaat. 
Tenslotte worden deze evaluaties met elkaar vergeleken en wordt bezien in welke opzichten voor wat be
treft de Nederlandse situatie aanbevelingen vallen te doen' (p. 100). 

E Oordeel auteur over resultaat 

Debat 

A Doel 

32 auteur: 'Het doel van de studie was om aan de hand van typeringen van de rechtsstructuur en rechtscultuur 
in de vier stelsels tot een vergelijking daarvan te komen en daaruit conclusies voor het Nederlandse 
systeem te trekken' (p. 31). 
In de aanbevelingen wordt verwezen naar buitenlandse oplossingen. 

B Onderwerp 
34 auteur: 'In het onderzoek was het accent gelegd op de procedureel-juridische aspecten, niet op de materiële 

aspecten (voorzieningenniveau)' (p. 31). 

C Selectie rechtsstelsels 
37 '[Auteur] vertelde dat in de drie buitenlanden recente wetgeving of recente jurisprudentiële ontwikkelingen 

te vinden zijn, wat uitzonderlijk is, vergeleken met veel Europese landen waar de wetgever zich afzijdig 
houdt en waar wetten uit de vorige eeuw van kracht zijn' (p. 31). 

D Methode 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
39 interveniënt: 'Hij noemde het preadvies een welkome aanwinst, met name ook door de vergelijking met 

andere wetgeving, waardoor de BOPZ kritisch geëvalueerd kon worden. De vraag was, wat men ermee kon 
doen om de BOPZ te verbeteren, ...' (p. 31). 

'Dat sommigen in het buitenland er anders over denken was volgens hem niet genoeg motivatie voor een 
verruiming van de grens van vrijwilligheid' (p. 32). 
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interveniënt: 'In het algemeen vroeg hij naar het nut van de rechtsvergelijking voor de standpunten van 
de preadviseurs. De normatieve uitgangspunten in Hoofdstuk 6 in samenhang met de juridische en medi
sche dimensies van Hoofdstuk 2 vormden een model waaraan de vier rechtsstelsels worden getoetst. Dit 
model was echter nogal tijd- en plaatsloos. Naar zijn mening waren de normatieve uitgangspunten niet 
gewijzigd door de rechtsvergelijking, bevestigde de rechtsvergelijking deze eerder. Daarom vroeg hij zich 
af of de aanbevelingen 4 en 5, waarin expliciet verwezen wordt naar het buitenland, anders geluid zouden 
hebben zonder rechtsvergelijking' (p. 33). 
auteur: 'Prof. Kelk erkende dat zij een 'bevestiging van hun vooroordelen' gezocht hadden, maar meende 
dat dit noch te vermijden noch onwenselijk is. Een onbevooroordeelde aanpak van het rechtsvergelijkende 
onderzoek was niet mogelijk, omdat dit gestart werd met een bestaande kennis van zaken die niet zomaar 
opzij gezet kan worden. 
Daarnaast hebben zij in hoofdstuk 6 de normatieve uitgangspunten voor het onderzoek gegeven die werkten 
als 'framework' of informatiebron voor het onderzoek. [...] Al in de keuze en beschrijving van de stelsels 
zaten oordelen over de uitgangspunten. Echter, in Hoofdstuk 7 hadden zij bij de vergelijking van deze 
stelsels ook bezien de gehele cultuur rond de opname en behandeling in een inrichting, in zoverre die te 
achterhalen was. Het ging bij de vergelijking erom de verschillen tussen de stelsels optimaal reliëf te geven, 
niet om precies vast te leggen hoe ver de stelsels van elkaar verwijderd zijn. Inderdaad was het zo dat niet 
aan alle aanbevelingen een rechtsvergelijkende motivering ten grondslag ligt, maar een verdieping van het 
inzicht in de problematiek had de rechtsvergelijking wel degelijk gehad' (p. 34). 
auteur: 'Mr. Legemaate noemde de eerste en tweede aanbeveling ook rechtsvergelijkend gemotiveerd' (p. 
34). 
auteur: 'De stelsels van Engeland, Ontario en Massachusetts waren naast Nederland gekozen, omdat de 
stelsels vergelijkbaar zijn qua regeling en context, maar ook genoeg verschillen vertonen om reliëf te geven 
aan de problematiek' (p. 31). 

Studie nr. XXXII 

Algemene gegevens 
1 Prof. mr. Willem Konijnenbelt 
2 Als gemeente in Frankrijk 
3 1990 
4 Geschriften van de NVVR nr. 43 
5 Geschriften van de NVVR nr. 44, p. 36-42 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording studie bevat geen inleiding 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 
16 titel: Als gemeente in Frankrijk 

'De verschillen tussen het Franse en het Nederlandse gemeenterecht ...' (p. 44). 
18c een juridische en sociale entiteit: de gemeente 

C Selectie rechtsstelsels 
20 Frankrijk (Nederland) 

D Methode 
27b De auteur geeft een beschrijving van het Franse gemeenterecht met (af en toe) als referentiekader het 

Nederlandse gemeenterecht. 

339 



BIJLAGE 4 

Behandelde onderwerpen (inhoudsopgave) 
1. Gemeenten en andere territoriale gemeenschappen 
2. Kijk op de Franse gemeenten 
3. Centralisatie en decentralisatie door de eeuwen 
4. Het gemeentebestuur en de trias politica 
5. De gemeentelijke organen 
6. De 'notabiliarchie' en het verschijnsel 'cumul des mandats' 
7. Gemeentelijke taken en bevoegdheden 
8. Gemeentelijke financiën 
9. De gemeente en de hogere overheden 
10. Gemeentelijke samenwerking 
11. De grote gemeenten: Parijs, Marseille, Lyon 
12. Verschillen met Nederland 

E Oordeel auteur over resultaat 

Debat 

A Doel 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
38 '[Auteur] leidde de discussie in met de vraag of de beschrijving van buitenlands recht ('Auslandsrechtskun-

de') ook een vorm van rechtsvergelijking is. [...] Hijzelf meent dat het juist een noodzakelijke vorm van 
rechtsvergelijking is, omdat men als jurist geprogrammeerd is door de kennis van het eigen recht. Daarom 
moet degene die het vreemde recht beschrijft aan impliciete rechtsvergelijking doen om dit vreemde recht 
voor de juridische lezer begrijpelijk te maken, waarbij hij de verschillende 'programma's waardoor men 
het recht bekijkt moet onderkennen. Dit betekent een kritische houding ten opzichte van het tertium com-
parationis. Bij de beschrijving van de gemeente in het Franse recht moet men derhalve die elementen 
expliciteren die in het licht van de Nederlandse juridische voorprogrammering niet vanzelfsprekend zijn' 
(p. 36-37). 
interveniënt: 'Bij rechtsvergelijking moest men dan ook niet de Nederlandse terminologie aanhouden, maar 
het vreemde recht beschrijven vanuit het algemene, internationale perspectief' (p. 40-41). 
auteur: 'Tenslotte meende hij dat een algemeen internationaal perspectief, waarbij men een onderscheid 
maakt tussen wetgeving en regelgeving, niet gepast zou hebben bij zijn preadvies, omdat het daarin om 
het (impliciete) Nederlandse perspectief gaat (p. 41). 
interveniënt: 'Prof. mr. E.H. Hondius stelde de laatste vraag, nadat hij opgemerkt had dat hij de 'stammen
oorlog' of 'Auslandsrechtskunde' ook rechtsvergelijking is niet interessant vond. Waar het om gaat is, wat 
je van het vreemde recht kunt leren of wat je met een beschrijving ervan verder kunt doen' (p. 44). 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
39 interveniënt: 'Hier zag hij het nut van de beschrijving van het Franse gemeenterecht in verband met de een

wording van Europa en de problemen van decentralisatie daarin' (p. 41). 
'[Auteur] meende dat het nut van zijn preadvies was, dat het tot voorzichtigheid met overneming van 
vreemde rechtsvormen maande. Daarnaast was het nuttig voor de bestudering van de gemeentelijke sa
menwerking, waarvoor de Franse wet het "casco" levert en variatie bij de invulling door de gemeenten 
toelaat' (p. 41-42). 

42 '[Interveniënt] begon met een methodologische vraag. Hij vroeg zich af of de gebleken grote ongelijkheid 
tussen het Franse en het Nederlandse stelsel, door de preadviseur op p. 45 geconstateerd, niet het resultaat 
was van de gebruikte methode. Deze was beschrijvend, maar niet vanuit de beginselen waaruit de verschil
len verklaard konden worden. Een functionele aanpak was mogelijk beter geweest, bijvoorbeeld indien een 
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centrale vraag was geweest of het Franse stelsel van administratief toezicht op de gemeenten door de 
prefect een betere waarborg biedt voor locale democratie dan het Nederlandse stelsel met toezicht door de 
Kroon' (p. 38). 
'[Auteur] betwijfelde of een functionele rechtsvergelijking tot andere resultaten zou hebben geleid. Met 
betrekking tot het toezicht stelde hij dat redeneren vanuit beginselen in casu niet correct zou zijn geweest, 
omdat deze beginselen opereren in totaal verschillende contexten die de keuze voor het ene beginsel of het 
andere bepalen' (p. 39). 
'[Interveniènt] vond het preadvies weliswaar interessant, maar meende dat het te weinig rechtsvergelijkend 
was doordat een systematische vergelijking van de twee stelsels en de verklaring van overeenkomsten en 
verschillen grotendeels ontbraken' (p. 39). 

Studie nr. XXXIII 

Algemene gegevens 
1 Prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers 
2 Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen over joint ventures 
3 1992 
4 Geschriften van de NVVR nr. 46 

5 Geschriften van de NVVR nr. 48 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

B Onderwerp 
2 titel: Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen over joint ventures 
3a 'Ik zal meer aandacht besteden aan de contractuele joint venture en die in de rechtsvorm van een personen

vennootschap, wat betreft de corporate joint venture zal ik meer aandacht besteden aan de onderlinge 
rechtsbetrekkingen tussen de partners en een hernieuwde analyse van de concernrechtelijke vraagstukken 
in hoofdzaak bewaren voor een andere keer' (p. 6). 
'Buiten beschouwing laat ik de vragen die verband houden met de joint venture in het mededingingsrecht 
en andere min of meer vergelijkbare (semi-)publiekrechtelijke regels' (p. 7). 

4a 'Opnieuw begon ik vanuit het verschijnsel "joint venture" zoals zich dat heeft ontwikkeld in de Ame
rikaanse rechtspraak' (p. III). 
'Een scherp omlijnd juridisch begrip, [...], levert de term joint venture dan ook niet op' (p. 7). 
[Een omschrijving van het begrip wordt gegeven op p. 14: "Een (contractuele) joint venture is een overeen
komst van samenwerking tussen twee of meer ondernemingen die ieder als zodanig buiten het terrein 
waarop zij samenwerken ten opzichte van elkaar juridisch en economisch zelfstandig en onafhankelijk 
blijven, strekkende tot de gezamelijke uitoefening van bedrijfsactiviteiten met de middelen en/of goederen 
die daartoe worden bijeengebracht met het oogmerk het daaruit ontstane voordeel onder elkaar te verdelen. 
Die samenwerking kan een duurzaam karakter hebben (onbepaalde tijd), doch ook aangegaan worden voor 
een beperkte tijd of voor een bepaald project. In de samenwerkingsovereenkomst kunnen partners met 
elkaar ook afspraken maken omtrent door ieder van hen voor gemene rekening ten behoeve van de samen
werking te leveren goederen of diensten"]. 

5a In 'Inleiding en probleemstelling': 'Een van de belangrijkste hieronder verder te bespreken vragen is of 
de contractuele samenwerkingsverhouding tussen de partners een incorporatie in een van de benoemde 
rechtspersonen van Boek 2 kan overleven. Van belang is dit vooral voor de normering van de onderlinge 
rechtsbetrekkingen tussen de vennoten, aandeelhouders of leden in zulk een rechtspersoon' (p. 5). 

5b 'Meer en meer besefte ik hoezeer de vraag mij was blijven bezighouden hoe moet worden geoordeeld over 
de uitspraak die een Amerikaanse rechter ooit deed over de geïncorporeerde joint venture: 'One cannot be 
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a partnership inter se and a corporation to the rest of the world'. De vraag hoe 'besloten' een 'besloten 
kapitaalvennootschap' kan zijn. Het leverde interessant materiaal op' (p. III). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a VS, VK, Duitsland, Frankrijk, andere stelsels 
8 ja 
9 positief 
11a VS: '... (vanwege de oorsprong van het begrip en de aanknopingspunten voor de problematiek van de 

incorporated joint venture), ...' (p. 7). 
VK: '... (ontwikkeling van de "quasi-partnership"), ...' (p. 7). 
Duitsland: '... (vanwege de zeer vergevorderde begripsvorming en de typische concernproblematiek 
"Doppelabhngigkeit" en de "Mehrmutterschaft"), ...' (p. 7). 
Frankrijk: '... (o.m. vanwege de recente ontwikkeling van een typisch op joint ventures gerichte vereenvou
diging van de vennootschapswetgeving)' (p. 7). 

D Methode 
14b Het uitgangspunt is het juridische concept de "joint venture". Onderzocht wordt 'de vraag hoe "besloten" 

een "besloten vennootschap" kan zijn' (p. III). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15b 'Laten wij thans zien hoe ook in andere jurisdicties met deze problematiek is geworsteld en welke oplos

singen zijn gevonden. Ik wil deze kort aanduiden om vervolgens de vraag aan de orde te stellen of wij -
bij wege van uitleg — ook ons eigen bv-recht in zodanige "besloten" verhoudingen niet ook (in belangrijke 
mate) meer "besloten" mogen verstaan' (p. 48). 

B Onderwerp 
16 'Als opgemerkt in de inleiding heb ik mij in dit pre-advies vooral geconcentreerd op de contractuele joint 

venture en, wat de geïncorporeerde joint betreft op de onderlinge rechtsbetrekkingen' (p. 63). 
17a 'Ik heb er gelet op de toegestane omvang van afgezien om, [...], in te gaan op de typisch groepsrechtelijke 

aspecten van de joint venture in zijn betrekkingen tot de partners' (p. 63). 
'Aandacht had ik ook willen besteden aan de Europese rechtsvormen van de Europese Naamloze Vennoot
schap en het Europees Economisch Samenwerkingsverband. Ook dat blijft even liggen' (p. 63). 

C Selectie rechtsstelsels 
20 Aan de orde komen: Duitsland en Nederland (veel); VS (gemiddeld); Frankrijk en Engeland (weinig). 

D Methode 
27c In het buitenlandse recht (VS en Duitsland) wordt gezocht naar het antwoord op de vraag 'of de corporati

on als zodanig al of niet bevoegd is een partnership aan te gaan' (p. 30-31 ) [§ 3.2.2 Bevoegdheid parmer-
rechtspersoon tot aangaan joint venture in de rechtsvorm van een personenvennootschap in het Amerikaan
se en Duitse recht (p. 30 e.v.).] 
Hoe wordt een joint venture-personenvennootschap ontbonden? Zie p. 38 e.v. 
Omzetting in een kapitaalvennootschap mogelijk? Zie p. 41 e.v. 
Verschillende deelvragen (p. 46-47). 

E Oordeel auteur over resultaat 
28b § 4.3 

De bv naar Nederlands recht als 'close corporation', dat wil zeggen als vorm voor een geïncorporeerde 
samenwerking 
'Ik merkte eerder op dat het pleidooi van Löwensteyn voor de NVvR niet heeft geleid tot een grondige 
bezinning op het statuut van de bv. Opmerkelijk is intussen dat een aantal van de aanbevelingen die hij 
toen deed duiden in dezelfde richting als wij thans waarnemen in de latere ontwikkelingen in de Verenigde 
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Staten en Frankrijk, in het bijzonder waar het gaat over de inwendige structuur van de "bv". [...] Toch 
meen ik dat zich, vooral in de rechtspraak, geleidelijk aan een eigen Nederlands "bv-recht" ontwikkelt dat 
veel trekken vertoont van de vergelijkbare rechtsvormen in het buitenland. Mijn indruk is dat het bv-statuut 
naar Nederlands recht dan ook voldoende flexibel is om voort-durend aan een "persoonlijke" samenwerking 
vorm en inhoud te geven, ook al rijzen ook bij ons vragen naar de verhouding tussen die persoonlijke 
samenwerking en normen van dwingend recht die daarvan niet uitgaan. Ons vennootschapsrecht is de 
laatste decennia overspoeld met zeer vele grote en kleine wetswijzigingen. Om die reden voel ik er niet 
voor ook thans weer op wijziging aan te dringen. Wèl echter is het, meen ik, de taak van de doctrine zich 
op dit onderdeel van ons recht verder te bezinnen en daarbij voor de rechtspraktijk oplossingen te ontwik
kelen. Op vele vragen wil ik thans iets verder ingaan. Mijn standpunt dat thans aan wetswijziging geen 
behoefte is wil ik daarbij proberen nader toe te lichten' (p. 52-53). 
§ 4.3.2 De verhouding der partners ten opzichte van de gezamenlijke bv en haar bestuur (p. 53-54). 
§ 4.3.3 De onderlinge rechtsbetrekkingen tussen de partners op grond van de wet en hun 'onderlinge 
regeling tot samenwerking' (p. 54-56). 
§ 4.3.4 Aard en effect van de oprichtingshandeling (p. 56-57). 
§ 4.3.5 In- en uittreden; blokkering (p. 57-58). 
§ 4.3.6 Geschillenregeling en enquête (p. 58-60). 
§ 4.3.7 Beëindiging (contract) en ontbinding (vennootschap) (p. 60). 
§ 4.3.8 Corporate opportunities (p. 60-61) 
§ 4.3.9 Concurrentie (p. 61-62). 
§ 4.3.10 Rekening en verantwoording (p. 62). 
5. Slotopmerkingen 

'Aan het slot van dit pre-advies gekomen mag, meen ik, de conclusie zijn dat ook bij rechtsvergelijking 
de bevinding blijft staan dat het verschijnsel van de joint venture ons dwingt om ons opnieuw te bezinnen 
op een aantal vragen van ons eigen nv- en bv-recht, in het bijzonder waar het gaat over echt "besloten" 
verhoudingen. De scherpe scheiding die heden ten dage pleegt te worden gemaakt tussen het recht betrek
kelijk de personen- en dat met betrekking tot de kapitaalvennootschap bemoeilijkt het inzicht in de materie 
en heeft het gevaar dat wij oplossingen in de verkeerde richting zoeken' (p. 63). 

Doel 
interveniënt: 'In het preadvies wordt, van de verschillende doelen die de rechtsvergelijking kan dienen, 
gekozen voor de verbetering van het Nederlandse recht. Was het echter niet beter geweest de rechtsver
gelijking hier te benutten voor de invulling van internationale joint ventures, of de harmonisatie van het 
joint venture recht binnen de EG?' (p. [1]). 
'[Auteur] beaamde dat hij rechtsvergelijking had gebruikt om betere kennis van het Nederlandse recht te 
krijgen, en geen gelegenheid had gehad om de internationale joint ventures te bezien' (p. [2]). 

B Onderwerp 
34 auteur: 'In het preadvies is weinig aandacht besteed aan Europese ontwikkelingen' (p. [1]). 

Selectie rechtsstelsels 

Methode 
auteur: 'Als men het Amerikaanse recht als startpunt neemt, dan heeft men het probleem dat de informa
tiebronnen moeilijk toegankelijk zijn en er geen helder beeld ontstaat van het verschijnsel joint ventures. 
Ook wordt de term "joint venture" gebruikt om uiteenlopende zaken aan te duiden, waarbij het vaak 
moeilijk is om deze verschijnselen te onderscheiden van wettelijk geregelde vennootschappelijke vormen. 
Hij had derhalve met name bezien hoe men in de onderzochte stelsels omging met de spanning tussen de 
vennootschap als instituut en de samenwerking tussen (rechts)personen' (p. [1]). 
interveniënt: 'Hij wilde vanuit de uitgangspunten van de preadviseur verder denken en enige vragen stellen. 
Allereerst wilde hij weten waarom een juridische benadering centraal stond, en met name de vraag hoe een 
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joint venture geclassificeerd moet worden. Een benadering zoals gehanteerd door economen, bedrijskundi-
gen en accountants zou ook zinvol kunnen zijn. Het International Accounting Standards Committee maakt 
bijvoorbeeld onderscheid tussen jointly controlled operations, jointly owned assets en jointly controlled 
entities. De laatste vorm kennen juristen heel goed, maar zijn de andere twee vormen van samenwerking 
ook voor juristen bruikbaar? (p. [1]). 
auteur: 'De economische benadering van joint ventures, zoals gehanteerd bij het opmaken van de jaarreke
ningen van de samenwerkende partners, vond hij boeiend, maar het primaire belang zag hij toch in de joint 
control of entities, waar het preadvies grotendeels over gaat: het centrale punt is dat men de zeggenschap 
gezamenlijk wil uitoefenen, en overeenstemming bereikt over de inzet van middelen of de uitvoering van 
activiteiten. De twee andere vormen van samenwerking zijn informeler, krijgen geen gestalte in een 
afzonderlijke rechtspersoon, maar moeten wel verantwoord worden in de jaarrekening. Daarbij moet men 
ervoor waken dat wat een aantrekkelijke definitie is voor één normencomplex (i.e. het jaarrekeningenrecht). 
nog niet aantrekkelijk hoeft te zijn voor andere normencomplexen' (p. 2). 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
39 auteur: 'De rechtsvergelijking had hem geïnspireerd tot de gedachte dat de onderlinge regeling tot samen

werking het best een maatschap zou kunnen zijn, die gericht is op de uitoefening van de gemeenschappelij
ke leiding over de kapitaalvennootschap' (p. 1). 

Studie nr. XXXIV 

Algemene gegevens 
1 Prof. mr. Th.M. de Boer 
2 De wisselwerking tussen materieel recht en conflictenrecht 
3 1993 
4 Geschriften van de NVVR nr. 47 

5 Geschriften van de NVVR nr. 49, p. 71-85 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
1 a De auteur gaat verschillende mogelijke doeleinden na maar komt tenslotte tot de conclusie: 'Ik houd het 

er dan ook maar op dat de waarde van de rechtsvergelijking voor mijn onderwerp vooral schuilt in het 
vergroten van het "reservoir van kennis" op het terrein van de ipr-theorie' (p. 8). 
Voorzichtig: inspiratie buitenlands recht bevorderlijk voor rechtsontwikkeling eigen land; bijdrage aan 
inhoudelijke discussie Schets. Zie p. 7-8. 

B Onderwerp 
2 titel: De wisselwerking tussen materieel recht en conflictenrecht 
3a 'Aan de orde komen met name de partij-autonomie, aanknoping op basis van het beschermings- of begun

stigingsbeginsel, en, tenslotte, het primaat van de lex fori [...] En passant komen de openbare orde en het 
leerstuk van de voorrangsregels ter sprake. Hoewel de verleiding groot was om deze twee mechanismen 
ieder een eigen hoofdstuk te gunnen, heb ik daar toch van afgezien, niet alleen omdat dit preadvies anders 
te lang zou worden, maar ook omdat ik mij wilde concentreren op de invloed van het materiële recht op 
de conflictregel' (p. 12). 

4a 'Mijn uitgangspunt is immers niet zozeer een concreet maatschappelijk probleem waarvoor het positieve 
recht een oplossing aandraagt, als wel een conflictenrechtelijk verschijnsel: de doorwerking van materieel-
rechtelijke waarden in het ogenschijnlijke waardevrije verwijzingsprocédé' (p. 8-9). 

5a 'Het blijkt mogelijk te zijn materieelrechtelijke waarden en belangen in conflictregels te verdisconteren. 
De vraag hoe dat gebeurt, op welke terreinen, en in welke landen, staat centraal in dit preadvies' (p. 6). 
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C Selectie rechtsstelsels 
6a België, Duitsland, Zwitserland en Nederland 

7a ja 
8 ja 
9 positief en negatief 
10a Spanje & Italië: 'Ervan uitgaande dat België, Frankrijk, Spanje en Italië ook voor wat betreft hun con

flictenrecht tot één rechtsfamilie behoren, hoef ik mij minder bezwaard te voelen als ik, [...], Spanje en 
Italië buiten beschouwing laat. 
[...] De keuze tussen België en Frankrijk enerzijds, Duitsland Zwitserland en Oostenrijk anderzijds, zou 
wellicht moeten vallen op Frankrijk en Duitsland als representatieve stelsels binnen de Romaanse, respec
tievelijk Germaanse rechtskring. Het is echter nog maar de vraag of de door Zweigert en Kötz voorgestelde 
indeling van rechtsstelsels in rechtsfamilies ook bruikbaar is voor het ipr. Misschien moeten op dit terrein 
de internationale scheidslijnen wel anders getrokken worden dan op het terrein van het materiële privaat
recht. Maar ook al zou dat niet zo zijn, dan nog zou ik het Zwitserse ipr niet in de schaduw van Duitsland 
willen laten staan' (p. 9). 

11a VS: vergelijkbaarheid van het conflictenrecht -> conflictenrechtelijke methode = tertium comparationis -> 
VS valt af (p. 9). 
Engeland: 'Engeland valt af, omdat ik vermoed dat de Angelsaksische 'mode of legal thinking' ook in het 
ipr zó anders is dan de denk- en redeneertrant van de continentaal-Europese juristen, dat in de theoretische 
opzet van dit preadvies iedere vergelijking mank gaat' (p. 9). 
Zwitserland: 'De nieuwe Zwitserse ipr-wet vind ik buitengewoon inspirerend, zeker als we zoeken naar een 
model voor een Nederlandse codificatie' (p. 9-10). 
Duitsland: De Duitse ipr-literatuur is echter traditioneel een Fundgrube voor de theorievorming in Ne
derland, en daarom mag Duitsland in dit preadvies niet ontbreken' (p. 10). 
Oostenrijk: 'Oostenrijk, (...), heeft op dit moment minder te bieden dan Duitsland en Zwitserland, en moet 
daarom afvallen' (p. 10). 
België: Uitgangspunt in dezelfde wettelijke regeling als Frankrijk en Nederland; Nederland en België 
samengewerkt aan een ipr projekt. Zie p. 10. 

12a abstract: 'Kennisvermeerdering is, zoals gezegd, een doel dat de comparatist in principe een grotere armslag 
geeft bij de keuze van de te onderzoeken rechtsstelsels ...' (p. 8). 
'Afhankelijk van het doel dat de rechtsvergelijker zich stelt, [...] selecteert hij de te onderzoeken rechtsstel
sels (p. 7). 
'Met name bepaalt het doel van het onderzoek de keuze van de te bestuderen rechtsstelsels' (p. 7). 
'Het heeft weinig zin een vergelijking te maken van het Nederlandse en, bijvoorbeeld, het Egyptische recht 
ter voorbereiding van een wetswijziging met betrekking tot milieu-aansprakelijkheid' (p. 7). 
Zwitserland: 'De nieuwe Zwitserse ipr-wet vindt ik buitengewoon inspirerend, zeker als we zoeken naar 
een model voor een Nederlandse codificatie' (p. 10). 

13a 'beschikbaarheid van (ook qua taal toegankelijk) onderzoeksmateriaal' (p. 9). 
'tijdgebrek' (p. 9). 
Frankrijk: 'Na lang aarzelen heb ik besloten ook het Franse ipr buiten beschouwing te laten. Ongetwijfeld 
zal er in het land waar de lois d'application immédiate zijn uitgevonden wel het een en ander te vinden 
zijn over de wisselwerking tussen materieel recht en conflictenrecht, maar ik moet bekennen dat de Franse 
rechtsliteratuur mij qua stijl en betoogtrant niet ligt (p. 10). 

D Methode 
14a 1.2.1 Doel en methode 

'Afhankelijk van het doel dat de rechtsvergelijker zich stelt, kiest hij de daarbij passende methode en selec
teert hij de te onderzoeken rechtsstelsels' (p. 7). 
'Kennisvermeerdering is, [...], een doel dat de comparatist in principe een grotere armslag geeft bij de 
keuze van [...] de te hanteren rechtsvergelijkende methode' (p. 8). 
'Ik ben mijn onderzoek begonnen met het opsporen en rubriceren van conflictregels die — binnen één 
rechtsstelsel — op dezelfde theoretische uitgangspunten berusten: [...]. Vervolgens heb ik onderzocht of de 
verwijzingsregels die in de verschillende rechtsstelsels dezelfde verwijzingscategorie bestrijken (...), de
zelfde methodologische basis hebben. [...] Wat de aanpak van het onderzoek betreft, heb ik dus voor een 
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institutionele of conceptuele benadering gekozen. Mijn uitgangspunt is immers niet zozeer een concreet 
maatschappelijk probleem waarvoor het positieve recht een oplossing aandraagt, als wel een conflictenrech-
telijke verschijnsel: de doorwerking van materieelrechtelijke waarden in het ogenschijnlijk waardevrije 
verwijzingsprocédé. Van een functionele benadering zou ik hier dan ook niet willen spreken' (p. 8-9). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15a ja, nevendoel 

'Ik ben aan dit preadvies begonnen om te zien of de materieelrechtelijke ontwikkeling die ik in het Neder
landse conflictenrecht meen waar te nemen, zich ook in het buitenland voordoet' (p. 81). 
-> academische nieuwsgierigheid 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 
21 ja 
22 positief 
26a 'Om het mezelf niet al te moeilijk te maken, heb ik me bij de vergelijking beperkt tot een aantal rechtsstel

sels die noch geografisch, noch qua taal, noch qua 'stijl' ver van Nederland af leken te staan' (p. 81). 

D Methode 
27b 'In een rechtsvergelijkend verslag moet natuurlijk verduidelijkt worden wat met "het" conflictenrecht be

doeld wordt. [...] Het is echter zeer goed mogelijk dat mijn Nederlandse perspectief de stand van zaken 
in het buitenland enigszins vertekent, ...' (p. 13, nt. 22). 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a '... het is nauwelijks mogelijk om uit rechtsvergelijkend onderzoek conclusies te trekken die niet op één 

of andere manier gekleurd zijn door nationale percepties' (p. 84). 
'Als ik uit het voorgaande een les mag trekken voor de codificatie van het Nederlands ipr, dan zou ik de 
volgende suggestie willen doen' (p. 90). 

28b conclusies omtrent invloed materieel recht op conflictenrecht (hoofdstuk 6, slotbeschouwingen) -> kennis
vermeerdering 

Debat 

A Doel 
32 interveniënt: '... welke functie vervult de rechtsvergelijking in de methodiek van de preadviseur' (p. 81). 

auteur: 'Wat de functie van de rechtsvergelijking betreft is bevrediging van wetenschappelijke nieuws
gierigheid alléén, voor hem onvoldoende. Het is ook zijn bedoeling nuttige informatie voor Nederland te 
verzamelen. Dit stuurt ook de keuze van de rechtsstelsels' (p. 84-85). 

B Onderwerp 
33 auteur: '... de interactie tussen materieel recht en conflictenrecht' (p. 71). 

C Selectie rechtsstelsels 
37 auteur: 'De keuze van de te onderzoeken rechtsstelsels werd gestuurd door ongelijksoortige criteria als de 

vergelijkbaarheid van het ipr-systeem, beheersing van de betreffende taal en de beschikbaarheid van 
materiaal. (Hoewel Frankrijk op grond van die criteria wel in aanmerking kwam voor onderzoek, viel dit 
land af wegens meer persoonlijke redenen: gebrek aan affiniteit met de Franse redeneerstijl en het gevoel 
dat dat land op het gebied van de methoden niets nieuws te melden had.) Uiteindelijk onderzocht hij hel 
conflictenrecht van Nederland, Duitsland, België en Zwitserland' (p. 71). 
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auteur: 'Wat de functie van de rechtsvergelijking betreft is bevrediging van wetenschappelijke nieuws
gierigheid alléén, voor hem onvoldoende. Het is ook zijn bedoeling nuttige informatie voor Nederland te 
verzamelen. Dit stuurt ook de keuze van de rechtsstelsels' (p. 84-85). 

D Methode 

E Oordeel auteur/interveniènt over resultaat 
41 interveniënt: 'Een tweede methodologische opmerking betreft de door de preadviseur gekozen rechtsstelsels. 

Vooral de keuze voor het Belgische internationaal privaatrecht en het buiten beschouwing laten van het 
Franse kan ik in dit opzicht niet goed volgen. Om staatkundige redenen, is er in België in de afgelopen 
25 jaar relatief weinig in het privaatrecht gebeurd. Dit geldt des te meer voor het internationaal privaat
recht; ipr-wetten zijn er nauwelijks gemaakt, België heeft recentere ipr-verdragen niet geratificeerd of enkel 
met heel grote vertraging - en zoals de preadviseur terecht opmerkt - heeft vooral de hoogste jurispruden
tie zich beperkt tot vrij slaafse toepassing van de geldende wetsbepalingen zodat in deze rechtsbron 
evenmin rechtsvorming tot stand gekomen is. Deze impasse is - niettegenstaande de aanwezigheid van een 
aantal eminente rechtsgeleerden en in dit verband noem ik graag Francois Rigaux wiens handboek door 
de preadviseur niet geciteerd wordt - evenmin door de doctrine doorbroken. Om deze redenen begrijp ik 
de keuze voor het Belgische ipr dan ook echt niet. [...]. 

De verantwoording voor het niet behandelen van het Franse ipr heeft mij - mede gelet op het voorgaande 
- niet kunnen bekoren. De provocerende stelling van de preadviseur dat sinds Battifol het Franse ipr nog 
weinig te bieden heeft roept tegenspraak op. Naar mijn gevoelen doet het onrecht aan de bijdragen van 
bijvoorbeeld ipr-beoefenaars als Lagarde, Loussouarn en Mayer. Het feit dat men in Frankrijk in de regel 
in jurisprudentie en doctrine een meer wetsgetrouwe houding heeft en creatieve oplossingen dan ook op 
meer verdoken wijze tot stand komen doet hieraan niets af (p. 74-75). 
auteur: '[...] had een opmerking over de keuze van België en de daarbij gebruikte literatuur. De afwe
zigheid van (nieuwe) wetgeving en verdragen in België was op zich geen bezwaar: het commune ipr is ook 
te vinden in literatuur en rechtspraak' (p. 83). 
interveniënt: 'Wat betreft de keuze van de rechtsstelsels waarmee het Nederlandse recht is vergeleken wil 
ik vooropstellen dat de preadviseur hier van grote openheid getuigt, een openheid die respect verdient. Ik 
wil er hier echter voor pleiten, in het kader van de komende uitbreiding van de Europese Unie, om meer 
aandacht te besteden aan het recht van andere landen dan traditioneel worden besproken: België, Frankrijk, 
Duitsland, Zwitserland en Engeland. Ik denk hierbij aan het recht van Oost- en Middeneuropese staten, 
alsmede de Scandinavische landen. Ik begrijp dat de keuze voor een bepaald land vaak pragmatisch van 
aard zal zijn (bijvoorbeeld beheerst men de taal van het land wel of niet?). Een subjectief aan de persoon 
van de onderzoeker gebonden en vaak op zich begrijpelijke keuze is daarmee echter nog niet noodzake
lijkerwijs de enig juist keuze. 

Voorts vind ik het jammer dat geen aandacht is besteed aan een andere recente ipr wet, zoals opgenomen 
in Boek 10 van het nieuw Burgerlijk Wetboek van Québec' (p. 82). 
auteur: 'Nogmaals de keuze van de rechtsstelsels: de taal blijft een handicap. In zijn rede voor de Universi
teit van Aruba (gepubliceerd in WPNR) heeft de preadviseur al gereageerd op de stelling van Zwalve in 
diens 'De Januskop der rechtsvergelijking' dat kennis van de taal absoluut onmisbaar is. Zo ver zou de 
preadviseur niet willen gaan. Wel zouden er op zijn minst meerdere vertalingen in wel toegankelijke talen 
van dezelfde wetsteksten beschikbaar moeten zijn. De codificatie van Québec had de preadviseur graag 
onder ogen gekregen, maar dan wel voorzien van verschillende commentaren. Zelf kent hij wel een andere 
codificatie waarin het europese ipr-model gemixt wordt met het Amerikaanse nl. die van Louisiana. Eerlijk 
gezegd is hij niet erg gecharmeerd van deze mengelmoes' (p. 85). 
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Studie nr. XXXV 

Algemene gegevens 
1 Mr. A.T. Bolt en mr. J.A.W. Lensing 

2 Privaatrechtelijke boete 
3 1993 
4 Geschriften van de NVVR nr. 48 

5 Geschriften van de NVVR nr. 49, p. 59-70 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

1 b Auteurs spreken over redenen waarom onderwerp interessant is. 

Beter inzicht eigen recht: 'In de eerste plaats kan de vraag worden gesteld of in het Nederlandse scha
devergoedingsrecht inderdaad geen bestraffende of preventieve elementen voorkomen, [...]. Bestudering 
van punitive damages kan ons wellicht op het spoor brengen van die elementen en als basis dienen voor 
een vergelijking' (p. 1). 
Verbetering eigen recht: 'In de tweede plaats bestaat in Nederland het gevoelen dat civiele acties soms 
tekortschieten' (p. 1) 
Verbetering eigen recht: 'Een derde reden betreft het niveau van de rechtshandhaving. Sinds enige jaren 
is er op strafrechtelijk terrein sprake van een zogenaamd handhavingstekort: normen die het waard zijn te 
worden gehandhaafd, worden in de praktijk onvoldoende gehandhaafd. Toevoeging van een nieuwe sanctie 
aan het sanctie-arsenaal in de vorm van een privaatrechtelijke boete zou het tekort wellicht kunnen vermin
deren. In de vierde plaats bestaat een tendens om te zoeken naar alternatieven voor strafrechtelijke reacties 
op regelovertredingen' (p. 2). 

Verbetering eigen recht: 'Ten slotte willen we de vraag opwerpen en — [...] — beantwoorden of het wen
selijk is een boete met een strafkarakter een (meer uitgebreide) plaats te geven in het Nederlandse schade
vergoedingsrecht' (p. 2). 

B Onderwerp 

2 titel: Privaatrechtelijke boete 
'civielrechtelijke boete voor onrechtmatige daden' (p. 1). 

3a 'Op de inhoud van de regels van aansprakelijkheidsrecht die aanleiding kunnen zijn voor een toekenning 
van punitive damages, gaan we niet in. Beschouwingen daarover — hoe interessant deze ook zouden zijn 
— zijn niet nodig, nu voor de toekenning van punitive damages in common law stelsels een aantal speci
fieke, extra voorwaarden geldt. Verder gaan we niet uitgebreid in op alle technische details van de regelin
gen van punitive damages. Voor een inzicht in het instituut van punitive damages en voor een discussie 
over dit onderwerp in Nederland lijkt kennis van alle details daarvan ons geen vereiste' (p. 2-3). 

4b 'Bestudering van punitive damages kan ons wellicht op het spoor brengen van die elementen [bestraffende 
of punitieve elementen] en als basis dienen voor een vergelijking' (p. 1). 

5a 'Ten slotte willen we de vraag opwerpen en — [...] — beantwoorden of het wenselijk is een boete met een 
strafkarakter een (meer uitgebreide) plaats te geven in het Nederlandse schadevergoedingsrecht' (p. 2). 

C Selectie rechtsstelsels 

6a VS, Engeland. Canada, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Australië, Nieuw-Zeeland 
8 ja gedeeltelijk 
9 positief 
10b De eerste groep te behandelen stelsels wordt aangeduid als 'common law-stelsels'. De tweede groep wordt 

aangeduid als 'continentaal-Europese landen' (p. 2). 
1 la 'Het accent ligt hierbij op de VS, waar punitive damages de grootste vlucht hebben genomen' (p. 2). 
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D Methode 

14b 'In de eerste plaats kan de vraag worden gesteld of in het Nederlandse schadevergoedingsrecht inderdaad 
geen bestraffende of preventieve elementen voorkomen, [...]. Bestudering van punitive damages kan ons 
wellicht op het spoor brengen van die elementen en als basis dienen voor een vergelijking' (p. 1). 
'In de eerste plaats worden het instituut van punitive damages en de discussie daaromtrent in enkele com
mon law-stelsels beschreven' (p. 2). 

'In de tweede plaats hebben we gezocht naar bestraffende elementen in het schadevergoedingsrecht van 
enkele continentaal-Europese landen' (p. 2). 
'... wordt vervolgens ingegaan op mogelijk vergelijkbare instituten in enkele continentaal-Europese landen, 
met name Nederland' (p. 3). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 

16 'Het begrip "punitive damages" kan in algemene termen worden omschreven als een bedrag dat aan de 
eiser in een civiele zaak wegens onrechtmatig gedrag van de gedaagde bovenop de "normale" schadever
goeding wordt toegewezen en dat strekt tot vergelding van het onrecht en tot preventie van toekomstig 
onrecht van de dader en anderen' (p. 5). 

C Selectie rechtsstelsels 

20 Europees recht: 'Vervolgens proberen we voor de nadere plaatsbepaling van het begrip punitive damages 
dit te relateren aan de betekenis van de term "criminal charge" in art. 6 EVRM, zoals dit is geïnterpreteerd 
door het Europese Hof voor de rechten van de mens' (p. 57). 

21 ja gedeeltelijk 
22 positief 
23b 'We willen dit hoofdstuk niet afsluiten zonder een korte blik op het recht van enkele van de belangrijkste 

continentaal-Europese landen te hebben geworpen, te weten Duitsland en Frankrijk' (p. 72). 

24a 'Het lijkt ons van belang om ook enige opmerkingen te maken over het Canadese recht. Dat is met name 
de moeite waard vanwege een uitstekend, doordacht rapport over punitive damages van de Ontario Law 
Reform Commission dat in 1991 is verschenen' (p. 52-53). 

D Methode 

27b 'In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan "bestraffende" elementen in sancties van civielrechtelijke aard 
in enkele landen op het Europese continent' (p. 57). 

'... en beantwoorden de vraag of er bestraffende elementen in sancties van civielrechtelijke aard liggen 
besloten' (p. 57) 
"... de vraag naar bestraffende elementen in het Nederlandse privaatrecht en in sancties van civielrechtelijke 
aard in het Nederlandse strafrecht' (p. 59). 
'3.4.2. Vergeldende en preventieve elementen in het burgerlijk recht' (p. 61). 

E Oordeel auteur over resultaat 

28b 'Aanvankelijk stonden wij afwijzend tegenover een mogelijke invoering van een instituut als de "privaat
rechtelijke boete" in ons recht. [...] Maar in de loop van de bestudering van de regelingen en literatuur in 
diverse landen en van de bezinning en discussie over het onderwerp zijn wij langzamerhand gematigde 
voorstanders geworden van invoering van de "privaatrechtelijke" boete ...' (p. 84). 

Debat 

Doel 

B Onderwerp 
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34 auteur: 'Aanvankelijk was zij gevraagd voor een preadvies over aansprakelijkheidsrecht. Dit werd door haar 
toegespitst op "privaatrechtelijke boetes", een aantrekkelijk onderwerp vanwege zijn zowel intern als extern 
"grensoverschrijdende" karakter' (p. 59). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
39 interveniënt: 'Tegen de achtergrond van het rechtsvergelijkende deel is het slotdeel van het preadvies 

bepaald verrassend: ondanks de rechtsvergelijkende gegevens betonen de preadviseurs zich voorstanders 
van de privaatrechtelijke boete, en dat niet alleen bij bepaalde onrechtmatige daden, maar over een heel 
breed terrein' (p. 59). 

Studie nr. XXXVI 

Algemene gegevens 
1 Prof.dr. C. Fijnaut 
2 De normering van het informatieve onderzoek in constitutioneel perspectief 
3 1994 
4 Geschriften van de NVVR nr. 49 
5 Geschriften van de NVVR nr. 51, p. 80-85. 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
lb 'Wanneer het er nu om gaat de normering van het tegenwoordige informatieve onderzoek scherper te 

stellen, of haar in het licht van de verdere ontwikkeling van dit onderzoek bij te stellen, dan volstaat het 
niet om dat alleen vanuit binnenlandse gezichtspunten te doen, maar moet ook worden gekeken naar de 
wijze waarop in de omringende landen het onderhavige onderzoek momenteel wordt of is genormeerd. Dit 
"moet" niet alleen omdat uit een dergelijke rechtsvergelijkende studie, theoretisch gesproken, het nodige 
kan worden geleerd over hoe eventuele verfijningen of aanpassingen het beste kunnen gebeuren, maar dit 
"moet" ook op grond van de praktische overweging dat de grensoverschrijdende samenwerking tussen de 
politiediensten in West-Europa steeds meer toeneemt, ook in de sfeer van het informatieve onderzoek, en 
dus ook de behoefte aan harmonisering van de normatieve kaders waarbinnen dit onderzoek dient te 
worden verricht' (p. 2). 
'... het maken van een rechtsvergelijkende studie, voor welk doel dan ook, heeft in wezen maar zin 
wanneer men beschikt over een maat voor vergelijking. Alleen wanneer men die heeft, kunnen 
overeenkomsten en verschillen strak worden aangegeven en kunnen welbepaalde keuzes worden gemaakt. 
In het onderhavige geval komt dit argument erop neer dat, voorafgaande aan een studie van de situatie in 
de omringende landen, eerst moet worden nagegaan welke normen in het Europees Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) ten aanzien van de regeling van 
het informatieve onderzoek liggen besloten. Deze normen kunnen immers worden aangewend als de maat 
van vergelijking waaraan in rechtsvergelijkende studies op het onderhavige terrein zo'n behoefte bestaat' 
(p. 3). 
'Hierom is het niet alleen aangewezen maar ook meer dan verantwoord om een rechtsvergelijkende studie 
met betrekking tot de normering van het informatieve onderzoek in Nederland te plaatsen in een con
stitutioneel perspectief dat zowel vanuit de Bill of Rights als vanuit het EVRM is opgebouwd. 
Vooral om praktische redenen wordt in dit preadvies enkel dit perspectief uitgewerkt: het bijbehorende 
rechtsvergelijkende onderzoek over de manier waarop in Frankrijk, Duitsland, Engeland, België en Neder-
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land het informatieve onderzoek is genormeerd, zal op een later tijdstip, in een afzonderlijke en meer 
omvangrijke studie, hieraan worden toegevoegd' (p. 4). 

B Onderwerp 
2 titel: De normering van het informatieve onderzoek in constitutioneel perspectief 

'... pro-actieve politietaken ...' (p. 1). 
4c juridisch concept: 'het informatieve onderzoek' 
5c Hoe is het informatieve onderzoek genormeerd? 

C Selectie rechtsstelsels 
6a 'Europa' : Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden 

(EVRM) en VS 
7a Frankrijk, Duitsland, Engeland, België en Nederland 
8 ja 
9 positief en negatief 
11/12a 'Wie evenwel enigermate vertrouwd is met de situatie in de omringende landen, beseft dat het niet volstaat 

om enkel een vergelijkende studie op dit niveau door te voeren. En dit om meerdere redenen. De eerste 
reden is gelegen in het feit dat, vooral wanneer het gaat om de normering van observatie en infiltratie, en 
in mindere mate wanneer dit het afluisteren van (telefoon-)gesprekken betreft, de verschillen tussen de 
meest betrokken landen groot zijn, op belangrijke punten zelfs groter dan de overeenkomsten. Waar b.v. 
in Duitsland belangrijke delen van het informatieve onderzoek wettelijk zijn geregeld — zowel in het 
Wetboek van Strafvordering als in deelstatelijke Politiewetten, daar is zijn normering in België en in 
Engeland nog hoofdzakelijk een kwestie van vertrouwelijke ambtelijke richtlijnen. Deze grote verscheiden
heid betekent dat het welhaast niet mogelijk is om zo direct te bepalen aan welke regeling(en), voor een 
oplossing van de problemen in eigen land, een voorbeeld zou moeten worden genomen. Immers, aan de 
hand van welke criteria zou deze keuze weloverwogen kunnen worden gemaakt? 
'Deze vraag brengt ons bij de tweede reden: het maken van een rechtsvergelijkende studie, voor welk doel 
dan ook, heeft in wezen maar zin wanneer men beschikt over een maat voor vergelijking. Alleen wanneer 
men die heeft, kunnen overeenkomsten en verschillen strak worden aangegeven en kunnen welbepaalde 
keuzes worden gemaakt. In het onderhavige geval komt dit argument erop neer dat, voorafgaande aan een 
studie van de situatie in de omringende landen, eerst moet worden nagegaan welke normen in het Europees 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) ten aanzien 
van de regeling van het informatieve onderzoek liggen besloten. Deze normen kunnen immers worden 
aangewend als de maat van vergelijking waaraan in rechtsvergelijkende studies op het onderhavige terrein 
zo'n behoefte bestaat' (p. 2-3). 
'Het zou in mijn ogen evenwel in dit geval niet hebben volstaan om deze terugtrekkende beweging alleen 
in de richting van het EVRM uit te voeren, en vervolgens aan de hand van dit Verdrag de beoogde 
vergelijking te maken. Het is nl. aangewezen om deze vergelijking ook op te hangen aan een analyse van 
de normering van het informatieve onderzoek in de Verenigde Staten. En dit opnieuw om twee belangrijke 
redenen. Eerst en vooral mag niet worden voorbijgegaan aan het feit dat ook in Nederland de praktijk van 
het informatieve onderzoek in belangrijke mate is gemoderniseerd naar het voorbeeld van de ontwikkeling 
die undercover policing in Amerika sedert de jaren '60 heeft doorgemaakt. Wil men hier dus de bestaande 
normering van die praktijk wijzigen, dan ligt het voor de hand om de manier waarop in de Verenigde 
Staten deze vorm van politieel onderzoek is genormeerd, nauwgezet in ogenschouw te nemen. De tweede 
reden sluit hier direct bij aan. De normering van undercover policing vindt in Amerika haar grondslag in 
de Bill of Rights en de bijbehorende jurisprudentie van het Supreme Court. Zij maakt m.a.w. deel uit van 
het constitutionaliseringsproces dat heel het strafrechtelijk onderzoek hier de voorbije decennia in zijn greep 
heeft gekregen. En dit is in wezen eenzelfde proces als het strafrechtelijk onderzoek in de staten die Partij 
zijn bij het EVRM, de voorbije jaren heeft meegemaakt door toedoen van het EHRM: waar nodig een 
zodanige bijstelling van de normering van dit onderzoek dat de bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden op het vereiste (minimum-)niveau (beter) is gewaarborgd. Hierom is het niet 
alleen aangewezen maar ook meer dan verantwoord om een rechtsvergelijkende studie met betrekking tot 
de normering van het informatieve onderzoek in Nederland te plaatsen in een constitutioneel perspectief 
dat zowel vanuit de Bill of Rights als vanuit het EVRM is opgebouwd' (p. 3-4). 
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D Methode 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 
20 Met betrekking tot de VS wordt alleen de federale wetgeving behandeld: 'Hier wordt vanzelfsprekend 

voorbijgegaan aan de betrokken statelijke wetgeving' (p. 13 nt. 12). Met betrekking tot de keuze voor 
'Europa' stelt de auteur het volgende: 'Het feit dat er — in tegenstelling tot de Verenigde Staten van 
Amerika - geen Verenigde Staten van Europa zijn (...), brengt natuurlijk met zich mee dat het EVRM, 
zoals het wordt geïnterpreteerd door het EHRM en de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens 
(ECRM), hier niet slechts het uitgangspunt van het betoog vormt maar ook het sluitstuk ervan. In 'Europa' 
is er immers noch sprake van federale wetgeving aangaande de wijze waarop de strafvordering moet 
worden uitgeoefend, noch van een federaal Ministerie van Justitie dat via interne richtlijnen de uitvoering 
van strafrechtelijk onderzoek, inclusief het opsporingsonderzoek (in de ruime zin van het woord), normeert' 
(p. 28). 

D Methode 
27b 'Omdat deze studie haar vertrekpunt heeft in de situatie in Nederland, werd hiervoor - terwille van de 

consistentie van het betoog — naar de Amerikaanse situatie toe ook het begrip "informatief onderzoek" 
gebruikt. Maar, nu deze situatie zelf in ogenschouw wordt genomen, moet meteen worden gezegd dat dit 
begrip of een equivalent hiervan in de Verenigde Staten niet bestaat; ook de tweedeling van het opsporings
onderzoek (ruim) in een informatief onderzoek en een opsporingsonderzoek (eng) is er dus onbestaande. 
De methoden die hier de substantie van het zgn. informatief onderzoek vormen, worden daar gewoon 
gerekend tot het opsporingsonderzoek in algemene zin. Wanneer de normering van die methoden binnen 
dit onderzoek alleen nog maar op federaal niveau wordt onderzocht - en daar beperken we ons grotendeels 
toe - komt men tot de vaststelling dat het hier niet alleen om een zeer ingewikkelde maar ook een zeer 
omstreden kwestie gaat. De behandeling van dit vraagstuk - zelfs in grote lijnen - kan dus niet eenvoudig 
en rechtlijnig zijn. Hierna worden eerst de achtergronden geschetst van de normering van de onderhavige 
methoden zoals die sedert de jaren '60 tot stand is gekomen. Vervolgens wordt hun normering zelve be
sproken' (p. 5). 
'Uit het vorenstaande kan worden afgeleid dat de normering van wat in het verband van dit preadvies het 
informatieve onderzoek wordt genoemd, in Amerika deels via de wetgever (...), deels via de rechter 
(infiltratie en observatie) en deels via de Attorney General, verloopt. In aansluiting op deze 3-deling zal 
hierna een beeld worden geschetst van de normen die langs deze 3 wegen in relatie tot het informatieve 
onderzoek zijn ontwikkeld' (p. 13). 
'In aansluiting op de vraag die tot dit preadvies heeft geleid, moet om te beginnen worden opgemerkt dat 
noch in het EVRM zelf noch in de jurisprudentie van het EHRM onderscheid wordt gemaakt tussen het 
informatieve onderzoek en het opsporingsonderzoek (in enge zin). De term "informatief onderzoek" komt 
in dit kader zelfs helemaal niet voor.' Maar dit neemt niet weg dat, wanneer men vanuit deze Nederlandse 
invalshoek het EVRM beziet, men kan zeggen dat de methoden die in dit onderzoek centraal staan: ob
servatie, infiltratie en afluisteren van de (telefoon) gesprekken, in beginsel eerst en vooral (kunnen) raken 
aan het recht op privacy zoals dit in Art. 8 is verwoord. 
Om te weten in welke omstandigheden dit laatste eventueel het geval kan zijn, is het natuurlijk van groot 
belang te beschikken over een definitie van wat hier met privacy wordt bedoeld. Anders dan het Supreme 
Court in verband met het recht op privacy zoals dit is vervat in het Fourth Amendment, heeft het EVRM 
tot nu toe niet zulk een definitie gegeven, maar zich ertoe beperkt van geval tot geval te bepalen of sprake 

1 Het gaat hier dus kennelijk om een typisch (?) Nederlandse aanduiding van een bepaald soort politieonderzoek. 
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was van schending van het recht op privacy of niet. Wat dit recht in het algemeen omvat, is dan ook 
slechts omschreven in de vele commentaren op het onderhavige Artikel' (p. 29). 
'Wat de inhoud van het recht van een ieder op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak betreft 
(Art. 6), hebben de Straatsburgse instanties zich eveneens op het standpunt gesteld dat niet in abstracto kan 
worden bepaald wanneer van zulk een behandeling sprake is, maar dat van geval tot geval het verloop van 
de procedure moet worden beoordeeld. Dit neemt niet weg dat toch ook in algemene zin iets kan worden 
gezegd over de relevantie van dit recht naar de normering van het informatieve onderzoek toe' (p. 31). 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a 'Het is dus geen sinecure om een volwaardige rechtsvergelijkende studie omtrent dit onderwerp te maken. 

De schetsen die hiervoor zijn vervaardigd van de situatie in Amerika en die in 'Europa' zijn dan ook zeker 
voor uitbreiding en verfijning vatbaar. Desalniettemin bieden zij voldoende houvast voor een eerste 
algemene onderlinge vergelijking' (p. 55). 

29a Rechtsvergelijkende studies m.b.t. de manier waarop in Amerika resp. in Europa de toepassing is genor
meerd van de methodes die nog steeds de hoofdmoot van het zgn. informatieve onderzoek uitmaken, zijn 
zeldzaam. Aan de ene kant is dit verwonderlijk omdat de ontwikkelingen die dit onderzoek in deze beide 
delen van de wereld ondergaat, zo nauw met elkaar zijn verweven. Aan de andere kant is het begrijpelijk, 
omdat niet alleen de overeenkomsten maar ook de verschillen tussen Amerika en Europa op dit punt aan
zienlijk zijn. niet in het minst waar het de normering van dit onderzoek betreft. Het is dus geen sinecure 
om een volwaardige rechtsvergelijkende studie omtrent dit onderwerp te maken. De schetsen die hiervoor 
zijn vervaardigd van de situatie in Amerika en die in 'Europa' zijn dan ook zeker voor uitbreiding en 
verfijning vatbaar. Desalniettemin bieden zij voldoende houvast voor een eerste algemene onderlinge 
vergelijking. 
Zoals in de aanvang van dit preadvies al werd aangegeven, dient zulk een vergelijking in eerste instantie 
te worden toegespitst op de jurisprudentie van het Supreme Court en die van het EHRM en de ECRM. Een 
vergelijkende analyse van deze jurisprudentie toont, om te beginnen, aan dat de relevante 'Straatsburgse' 
jurisprudentie — [...] — inderdaad niet zo omvangrijk en verscheiden is als de jurisprudentie van het 
Supreme Court. Een aantal min of meer belangrijke kwesties is nog nimmer door het EHRM bekeken, laat 
staan grondig onderzocht. Hierbij moet vooral worden gedacht aan het probleem van de (visuele) observa
tie, [...]. Maar ook in de sfeer van de onderschepping van (telefoon-)gesprekken en de toepassing van 
infiltratie zijn er nog heel wat witte plekken. [...]. Met betrekking tot deze en andere kwesties vallen 
momenteel dus geen zinvolle vergelijkingen te maken. Hier staat echter tegenover dat op twee fundamente
le punten zulke vergelijkingen wel mogelijk zijn: de definitie en hantering van het recht op privacy ener
zijds en hantering van de uitlokking anderzijds' (p. 55). 

Debat 

A Doel 

B Onderwerp 
36 interveniënt: 'Van meer belang acht hij echter het punt dat in het preadvies veel meer de nadruk is gelegd 

op de vraag wat geoorloofd is dan op de vraag hoe er rechtens gecontroleerd wordt' (p. 81). 
antwoord auteur: 'Inderdaad heeft hij, [...], de controle op de politiemethoden en praktijken slechts zijde
lings behandeld. Hij wilde zich in de eerste plaats richten op de vraag (ook in het licht van de Nederlandse 
discussie) van welk referentiekader men nu moet uitgaan wanneer men wil komen tot normering van het 
politieoptreden' (p. 82). 

C Selectie rechtsstelsels 
auteur: 'In Europees verband wordt deze maatstaf in de eerste plaats gezocht in het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) en de jurisprudentie van 
het Europese Hof te Straatsburg daaromtrent. In de jurisprudentie van het Hof ontbreekt het echter aan 
uitgewerkte uitgangspunten over wat wel en niet aanvaardbaar is in het informatieve onderzoek. Bovendien 
heeft sinds de jaren zestig de politiedienst in Europa allerlei methoden en tactieken overgenomen uit de 
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Verenigde Staten zonder echter het normatieve kader dat er in de VS bijhoort. Om deze redenen was een 
analyse van de VS gewenst' (p. 80). 

D Methode 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
42 auteur: 'De jurisprudentie [van het EHRM, AO] is het verst ontwikkeld en het meest invloedrijk geweest 

op het terrein van het afluisteren van telefoongesprekken. Hierbij maakt hij een paar kanttekeningen met 
het oog op de vergelijking met de VS. In de eerste plaats is er nog geen Straatsburgse jurisprudentie over 
het afluisteren van niet-telefonische gesprekken. In de tweede plaats ziet men verschillen in acceptatie van 
bepaalde methoden tussen de jurisprudentie van het EHRM en het Supreme Court. Het registreren van 
telefoonnummers wordt door het Supreme Court niet, maar door EHRM wel als schending van de privacy 
gezien. Ten derde bestaat over infiltratie slechts één grote zaak (de Lüdi-zaak) waarin het Hof tot de 
conclusie kwam dat er geen sprake is van schending van art. 8 EVRM omdat iemand die zich op het crimi
nele pad begeeft er rekening mee moet houden dat er een undercover-agent zijn pad kan kruisen. Een 
vierde kanttekening is dat over observatie slechts één zaak bestaat die voor de Europese Commissie, maar 
niet voor het Hof gekomen is' (p. 81). 
interveniënt: 'Zijn vraag luidde echter of op basis van deze vergelijking de conclusie kan worden getrokken 
dat men in de VS verder is met de normering van het informatieve onderzoek dan in Europa. Het Ameri
kaanse Supreme Court en het EHRM nemen immers verschillende posities in. Het zou kunnen zijn dat de 
normering in de eerste plaats op het niveau van de lidstaten plaatsvindt en dat het EHRM als een soort aan
vulling dienst doet. Juist op de terreinen waar het EHRM niet spreekt, zou op grond van deze redenering 
de normering uitermate helder kunnen zijn. Het beeld wordt scheef getrokken door alleen de rechtspraak 
van het EHRM te plaatsen tegenover zowel de jurisprudentie van het Supreme Court als de federale 
wetgeving en de richtlijnen van de FBI' (p. 83). 
interveniënt: 'Zijn eerste opmerking sluit aan bij die van [...] over de vergelijkbaarheid van het Supreme 
Court en het EHRM. De preadviseur heeft gesproken over een vervolgonderzoek waarin hij de verschillen
de Europese landen zal gaan bestuderen. Zeker ook in een dergelijk onderzoek is het van belang de 
institutionele relatie enerzijds tussen het Straatsburgse Hof en anderzijds de hoogste gerechten in de 
geselecteerde landen in beschouwing te nemen' (p. 83). 
auteur: '[...] benadrukt — [...] — dat zijn opvatting dat de jurisprudentie van het Supreme Court nuttig is 
voor en misschien belangrijker is dan de opvattingen in Europa, gebaseerd is op de vergelijking met de 
Straatsburgse jurisprudentie. Hij wil zeker niet beweren dat in de lidstaten niet een aantal voorbeelden van 
wetgeving en jurisprudentie zijn die verder gaan dan de Amerikaanse normering. De bestudering van de 
regelgeving van de lidstaten vormt dan ook een noodzakelijke aanvulling op de hier verrichte vergelijking. 
De enkele behandeling van de jurisprudentie van het EHRM stelde hem bij het trekken van conclusies voor 
de noodzaak zich te beperken tot bepaalde abstracties. Hij is het wel eens met [...] dat in de praktijk het 
verschil tussen het Supreme Court en het EHRM minder groot is dan de institutionele verschillen doen 
vermoeden' (p. 84). 

Studie nr. XXXVII 

Algemene gegevens 
1 Mr. N. Verheij 
2 Bevoegdheidsverdeling tussen burgerlijke rechter en bestuursrechter 
3 1994 
4 Geschriften van de NVVR nr. 50 
5 Geschriften van de NVVR nr. 51, p. 86-95. 
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Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
lb 'Daartegenover staat dat de tweedeling tussen burgerlijke en administratieve rechters niet alleen in Neder

land, maar in vele westerse landen sedert jaar en dag bestaat. In al die landen wordt het beginsel van de 
tweedeling door vooraanstaande geleerden verdedigd, en in sommige landen heeft het zelfs de status van 
constitutioneel beginsel. Dat doet vermoeden dat er toch meer aan de hand is dan alleen maar bureau
cratisch gedrag. Het is, naar ik hoop, tevens voldoende reden om een pre-advies te wijden aan een 
rechtsvergelijkende beschouwing over de bevoegdheidsverdeling tussen burgerlijke rechter en bestuurs
rechter' (p. 3). 

B Onderwerp 
2 titel: 'Bevoegdheidsverdeling tussen burgerlijke rechter en bestuursrechter' 

'Met die paar marmeren zinnen is het achterliggende thema van dit pre-advies neergezet. Voor betrekkin
gen tussen de staat en zijn burgers gelden andere regels dan voor betrekkingen tussen burgers onderling, 
althans wanneer de staat in zijn publieke hoedanigheid handelt. De inhoud van die regels wordt bepaald 
door "les besoins du service", maar ook door het zoeken naar een evenwicht tussen publieke en private 
belangen' (p. 1). 

3a 'Deze bevoegdheidsverdeling is uiteraard maar één aspect van het veelkoppige en immer fascinerende 
vraagstuk van de verhouding tussen publiek- en privaatrecht. Ik kan noch wil dat vraagstuk hier in zijn 
volle omvang behandelen. Overeenkomstig de opdracht van de Vereniging beperk ik mij tot de formele 
kwestie van de bevoegdheidsverdeling. Maar ik hoop duidelijk te hebben gemaakt dat op de achtergrond 
steeds de materiële vraag speelt waaróm voor de staat een ander recht zou moeten gelden dan voor de bur
ger' (p. 3). 

4c juridisch probleem: bevoegdheidsverdeling tussen burgerlijke rechter en bestuursrechter 
5b 'Overeenkomstig de opdracht van de Vereniging beperk ik mij tot de formele kwestie van de 

bevoegdheidsverdeling. Maar ik hoop duidelijk te hebben gemaakt dat op de achtergrond steeds de mate
riële vraag speelt waaróm voor de staat een ander recht zou moeten gelden dan voor de burger. [...] Willen 
we de bevoegdheidsverdeling beoordelen aan de hand van de maatstaf van een goede dienstverlening door 
de rechter, dan komen we toch telkens weer terug bij de vraag, wat het nu eigenlijk uitmaakt of Agnès 
Blanco door een staatskar of een particuliere kar werd overreden' (p. 3). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Nederland, Frankrijk, Duitsland en Engeland 
7a 'Italië, de Spaanstalige en de Scandinavische wereld en de nieuwe democratieën (of pogingen daartoe) 

beoosten de Elbe' (p. 4); 'Verenigde Staten van Amerika' 
7b niet-westerse landen (islamitische landen): 'In de eerste plaats moest het gaan om westerse landen. [...] 

Misschien kennen islamitische landen ook wel een bevoegdheidsverdelingsprobleem, maar dat is dan een 
ander probleem dan het onze' (p. 4). 

8 ja (in aparte paragraaf: 'Te behandelen rechtsstelsels') 
9 positief en negatief 
IIa 'In de eerste plaats moest het gaan om westerse landen. Van andere weet ik niets, behalve dan dat het 

probleem van de bevoegdheidsverdeling tussen burgerlijke en bestuursrechter, verbonden als het is met 
uitgangspunten van de westerse staats- en maatschappijleer, zich daar niet op vergelijkbare wijze stelt. Mis
schien kennen islamitische landen ook wel een bevoegdheidsverdelingsprobleem, maar dat is dan een ander 
probleem dan het onze' (p. 4). 

13a 'In de tweede plaats geeft ik er de voorkeur aan mijn rechtsvergelijkende activiteiten te beperken tot rechts
stelsels die ik in hun eigen taal kan bestuderen en landen waarvan ik de cultuur en geschiedenis althans 
enigermate ken. [...]. Dit betekent voor mij een beperking tot rechtsstelsels die zich van een der gemeenlijk 
aan Nederlandse middelbare scholen onderwezen talen bedienen. Het is zeer zeker een verarming dat 
daarmee onder meer Italië, de Spaanstalige en de Scandinavische wereld en de nieuwe democratieën (of 
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pogingen daartoe) beoosten de Elbe buiten het gezichtsveld blijven, maar ik geef er, vrij naar Wittgenstein, 
toch de voorkeur aan te zwijgen over datgene waarover ik niet met voldoende vertrouwen kan spreken. 
Binnen de kring van voor mij leesbare landen heb ik er voor gekozen mij te concentreren op de drie 
grotere landen, enerzijds vanuit de overweging dat het beter is op een beperkter gebied wat dieper te graven 
dan vooral de breedte te zoeken, anderzijds omdat ik mij in die rechtsstelsels al eens eerder heb verdiept, 
en dus over enige achtergrondkennis beschik. Dat laatste is niet het geval bij de Verenigde Staten van 
Amerika; dat land ontbreekt dan ook helaas — ... — in dit pre-advies' (p. 4). 

D Methode 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 
18b 'De vier onderzochte landen blijken het probleem van de bevoegheidsverdeling tussen burgerlijke rechter 

en bestuursrechter op verschillende wijze aan te pakken' (p. 101). 

C Selectie rechtsstelsels 
20 Met betrekking tot de keuze van het Duitse recht stelt de auteur: 'Ik beperk mij hier tot het federale recht. 

Dat kan, omdat het landsrecht voor ons onderwerp maar beperkte betekenis heeft' (p. 45). Met betrekking 
tot de keuze van het Engelse recht: 'Dit hoofdstuk gaat niet over het recht van het Verenigd Koninkrijk 
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Het gaat over Engels recht. Dat geldt sinds 1535 ook in Wales,..." 
(p. 73). 

D Methode 
27c 2In het hoofdstuk 'Vergelijking' behandelt de auteur de volgende onderwerpen: uitgangspunten, vemieti-

gingsacties, overeenkomsten, niet-contractuele aansprakelijkheid, wil de echte overheid opstaan [de afbake
ning van het begrip overheid, en de afgrenzing tussen het publiekrechtelijk en het privaatrechtelijk handelen 
van de overheid], en de gewone rechter. 

'De vraag dringt zich dus op, of een één-loket-benadering ook mogelijk zou zijn. [...] We moeten ons 
afvragen, of de scheiding in de huidige tijd nog een nuttige maatschappelijke functie vervult. 
Laat ik voorop stellen dat die discussie alleen in Nederland enige praktische betekenis heeft' (p. 104). 

E Oordeel auteur over resultaat 

Debat 

A Doel 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
38 auteur: 'In het preadvies heeft hij bij de behandeling van de competentieverdeling met opzet als eerste hel 

Franse recht besproken. In Frankrijk bestond namelijk aanvankelijk een heel eenvoudig uitgangspunt: 'de 
rechter gaat niet over de overheid'. Maar deze formulering roept al meteen twee problemen op. Het eerste 
probleem is de vraag wie nu precies de overheid is. Het tweede probleem is de vraag of alles wat de 

De auteur hanteert als uitgangspunt het juridische probleem van de bevoegdheidsverdeling tussen burgerlijke rechter en 
bestuursrechter. 
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overheid doet aan de controle van de gewone rechter moet worden onttrokken. Deze problemen komen in 
alle besproken stelsels terug' (p. 86). 
auteur: 'Hij zegt dat hij heeft overwogen de stelsels per thema (bijv. administratieve contracten en vernieti
gingsacties) te behandelen. Dit was echter niet goed mogelijk omdat, zoals hij ook in het preadvies heeft 
laten zien, de manier waarop men de problemen in de verschillende stelsels aanpakt zó met de eigen 
geschiedenis van elk van die landen verweven is dat het noodzakelijk is de onderdelen in onderling ver
band te zien' (p. 90). 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
39 interveniënt: 'Met betrekking tot de opmerking van dhr. Verheij dat er eigenlijk geen oplossing is voor de 

problematiek, stelt [...] dat uit het preadvies blijkt dat in dit geval maar in beperkte mate van rechtsvergelij
king gebruik kan worden gemaakt en dat men zich moet realiseren dat we in Nederland voor een Neder
landse oplossing staan' (p. 88). 
interveniënt: 'Daar moet ogenblikkelijk aan toegevoegd worden dat de preadviseur zich niet heeft beperkt 
tot een vlakke beschrijving, maar veel moeite heeft gedaan om de achterliggende redenen van de competen
tieverdeling in het buitenland aan te geven. Aldus verkrijgt de lezer een goed inzicht in het buitenlandse 
recht — en daarmee ook een nader zicht op het eigen recht' (p. 89). 
auteur: 'Aardig is om te zien dat sinds men zich in Engeland met deze vraagstukken is gaan bezighouden, 
men tegen dezelfde problemen is aangelopen. Het feit dat ook zij deze vraagstukken niet kunnen oplossen 
terwijl ze de gelegenheid hebben gehad erover na te denken, draagt volgens dhr. [...] bij aan het inzicht 
dat er geen oplossing is' (p. 92). 

41 interveniënt: '[...] complimenteert de preadviseur met zijn fraaie en met vaart geschreven preadvies. Hij 
vindt het een goede rechtsvergelijking. De keuze voor Frankrijk, Duitsland en Engeland acht hij zeer 
verantwoord. Hij vraagt zich alleen af waarom de preadviseur België niet heeft gekozen' (p. 88). 
auteur: '[...] zegt met betrekking tot het buiten beschouwing laten van het Belgische recht dat hij van 
mening is dat alleen zinvol rechtsvergelijking bedreven kan worden wanneer men zich vrij breed in een 
rechtsstelsel verdiept heeft. En terwijl hij zich reeds bij eerdere gelegenheden in de rechtsstelsels van 
Frankrijk, Duitsland en Engeland en hun achtergronden had verdiept, heeft hij dat nooit met het Belgische 
recht gedaan' (p. 88). 
interveniënt: 'Anders dan [...] wil ik de preadviseur niet vragen waarom hij er niet nog een stelsel bij 
betrokken heeft, maar of het recht van Engeland en Wales (hoe goed ook beschreven) niet beter buiten de 
vergelijking had kunnen blijven. 
Uit de beschrijving van de preadviseur blijkt dat in het Engelse recht vragen moeten worden beantwoord 
die niet essentieel verschillen van die waarvoor wij ons geplaatst zien. Dat is ook niet zo verwonderlijk. 
De structuur {'if any') van het Engelse rechtsstelsel en zijn instituties verschilt echter hemelsbreed van de 
onze; mijn indruk is dat de Engelse juristen in die structuur ook veel minder geïnteresseerd zijn dan in de 
pragmatiek van de oplossing en de mate waarin door die concrete oplossing het rechtsgevoel wordt 
bevredigd. Daarin ligt ook een verklaring voor het ontstaan voor het verschijnsel 'equity' in het Engelse 
recht en wellicht ook voor de vele anomalieën die de preadviseur in de jurisprudentie signaleert. 
Het kan zijn dat ik te veel vanuit mijn eigen continentaal-europese 'denkraam' redeneer (en daardoor 
mijzelf als rechtsvergelijker diskwalificeer), maar ik denk dat wij — ook in misschien wel juist in het 
bijzonder bij het bedrijven van rechtsvergelijking — juist in die structuur geïnteresseerd zijn. Een aanwijzing 
voor diezelfde houding bespeur ik bij de preadviseur ook als hij (...) een 'hoofdlijn' van het Engelse recht 
in voor Nederlandse juristen bekende termen en in een dito regelstructuur probeert samen te vatten (p. 99)' 
(p. 91). 
auteur: 'Op de vraag of het Engelse recht niet beter buiten de vergelijking had kunnen blijven, antwoordt 
dhr. Verheij dat de vergelijking met het Engelse recht wel degelijk leerzaam is. Hij onderschrijft de 
opmerking van dhr. [...] dat zijn beschrijving van het Engelse recht op blz. 99 voor een Engels jurist niet 
direct herkenbaar zal zijn. Hij heeft zich echter wel degelijk gebaseerd op Engelse literatuur waarin pogin
gen tot systematiseringen niet vreemd zijn. In Engeland is echter de afstand tussen doctrine en rechtspraak 
vele malen groter dan in Nederland. Vooral de rechtspraak is pragmatisch georiënteerd. Dit neemt echter 
niet weg dat, misschien niet expliciet of uitgewerkt, er toch bepaalde noties worden gehanteerd. Aardig is 
om te zien dat sinds men zich in Engeland met deze vraagstukken is gaan bezighouden, men tegen dezelfde 
problemen is aangelopen. Het feit dat ook zij deze vraagstukken niet kunnen oplossen terwijl ze de gele-
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genheid hebben gehad erover na te denken, draagt volgens dhr. Verheij bij aan het inzicht dat er geen 
oplossing is' (p. 92). 
interveniënt: 'Hij meent in tegenstelling tot dhr. [...] dat de vergelijking met het Engelse recht zeer leer
zaam is. Een land dat ook interessant vergelijkingsmateriaal zou hebben opgeleverd is Denemarken. In het 
Deense stelsel kent men namelijk geen administratieve rechter en het zou interessant geweest zijn om te 
kijken of dit nu wel of niet goed werkt. [...] Hij meent nu dat het Deense systeem een ondersteuning biedt 
voor het pleidooi van de preadviseur voor integratie van het procesrecht in Nederland' (p. 94). 

antwoord auteur: 'In antwoord op de eerste vraag van [...] zegt [de auteur] dat zijn gebrek aan kennis van 
de Deense taal een belemmering vormt voor de bestudering van het Deense rechtsstelsel' (p. 94). 

Studie nr. XXXVIII 

Algemene gegevens 
1 C. Brants en S. Field 
2 Participation Rights and Proactive Policing. Convergence and Drift in European Criminal Process 
3 1995 
4 Geschriften van de NVVR nr. 51 

5 Geschriften van de NVVR nr. 53, p. 124-133 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la '[Here we narrow our comparative viewpoint to two jurisdictions, those of England and Wales and the 

Netherlands, the former having the highly developed participation rights of an adversarial system, the latter 
having experienced a spectacular manifestation of the problems of proactive policing.] We hope that the 
comparison will serve to illustrate the fundamental tension between the two' (p. 5). 

lb 'One way of approaching the question of what the apparent convergence of legal systems may entail, is 
comparative study. Comparing legal systems — as opposed to examining each separately and noting 
similarities and comparable situations — involves questioning one's assumptions and received wisdoms 
about one's own system as much as the foreign comparator. Only then can one understand why specific 
systems of criminal procedure should operate as they do and uncover the ideologically, socially and histori
cally determined factors that give each its own tenuous logic and ability to pursue the aims of criminal 
justice. Such an exercise not only makes sense in the light of national tendencies to procedural reform, but 
also seems more necessary than ever given the development of systems of law enforcement and criminal 
procedure at an international and supra-national level' (p. 2-3). 

B Onderwerp 
2 'This volume examines the issue of convergence in criminal procedure in Europe from a comparative 

perspective, ...' (p. 3). 
3a '..., focussing on the implications of a development in policing (proactive investigation) that seems likely 

to affect much of Europe, and a tendency in criminal procedure (the rise of participation rights) which is 
often seen as the most likely transport from one system (the adversarial) to the other' (p. 3). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a 'Europe', 'England and Wales', 'the Netherlands' 
8 ja 
9 positief 
1 ia 'Here we narrow our comparative viewpoint to two jurisdictions, those of England and Wales and the 

Netherlands, the former having the highly developed participation rights of an adversarial system, the latter 
having experienced a spectacular manifestation of the problems of proactive policing' (p. 5). 
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D Methode 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 
18c maatschappelijk probleem: balans rechten verdachte en effectief informatief onderzoek 
19c Hoe kan het recht zorg dragen voor een juiste balans tussen de rechten van de verdachte en een effectief 

informatief onderzoek? 

C Selectie rechtsstelsels 
20 In 'The move toward participation rights in Europe' wordt 'Continental Europe' tegenover 'England and 

Wales' geplaatst. Aan de orde komen naast Nederland en Engeland / Wales de volgende rechtsstelsels: 
België, Portugal, Frankrijk, Italië. 

21 impliciet 
22 positief 
24b 'Belgium is the obvious example of what could be called the 'kicking and sceaming' mode of reform' (p. 

20). 'Elsewhere, reform has sometimes been part of a major revision of Criminal Codes of Procedure, with 
increased participatory rights as their central theme. This, most noticeably has been the case in recent years 
in Portugal, France and Italy' (p. 20). 

D Methode 
27c Als uitgangspunt dient een maatschappelijk probleem: balans rechten verdachte en effectief informatief 

onderzoek. De behandeling van de gekozen rechtsstelsels geschiedt niet volgens eenzelfde stramien. 

Oordeel auteur over resultaat 

A Doel 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 
37 auteur: 'In the descriptive part of the book the authors look at the trends in those parts of Europe with 

which they are familiar' (p. 124). 

D Methode 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
39 auteur: 'In a sense the preadvies poses more questions than it answers. The authors think there are no 

obvious answers to this tension between participation rights and proactive policing' (p. 125). 
auteur: 'Furthermore, Mr Field stated, although a solution has not been found, he has learned a lot from 
the comparison of the systems, e.g. that one of the great disadvantages of the adversarial system is that 
there is no pre-trial judicial figure who can determine questions of disclosure. This is extremely proble
matic because it means that ultimately the decision is made by the prosecution or the defence' (p. 130). 

Debat 
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Studie nr. XXXIX 

Algemene gegevens 
1 Prof. mr. C.C. van Dam 
2 Aansprakelijkheid voor nalaten. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar plaats en inhoud van zorgvul

digheidsnormen die verplichten tot een doen 
3 1995 
4 Geschriften van de NVVR nr. 52 

5 Geschriften van de NVVR nr. 53, p. 115-123 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

B Onderwerp 
2 'Spiegelbeeldig moest het gaan om de op het ongeschreven recht gebaseerde verplichtingen om te doen' 

(p. 1). 'In dit preadvies gebruik ik 'aansprakelijkheid voor nalaten', verplichtingen om te doen' en 'zorg
vuldigheidsnormen die verplichten tot een doen' als synoniemen' (p. 1, nt. 3). 

3a in aparte paragraaf 'Afbakening en plan van behandeling' (p. 2-3). 'De nadruk in dit preadvies ligt op de 
verplichtingen om te doen die kunnen worden gebaseerd op het ongeschreven recht' (p. 2). 
'In dit preadvies staan de nationale kathedralen van het ongeschreven aansprakelijkheidsrecht in hun 
onderlinge verhouding centraal: de Engelse 'tort of negligence', de Franse 'responsabilité du fait personnel' 
(art. 1382 en 1383 CC), de Duitse 'unerlaubte Handlung' (§823 BGB) en de Nederlandse 'onrechtmatige 
daad' (art. 6:162 BW). Ik ga er daarbij vanuit dat in deze algemene regels steeds een zorgvuldigheidsnorm 
herkenbaar is en dat schending van die norm het centrale vereiste voor de persoonlijke aansprakelijkheid 
is. In dit preadvies zal ik nagaan of en in hoeverre deze zorgvuldigheidsnormen grond bieden voor ver
plichtingen om te doen. Dit betekent, dat wettelijke (geschreven) veiligheidsnormen en bijzondere aanspra-
kelijkheidsregels grotendeels buiten beschouwing zullen blijven. Daarbij zal ik mijn aandacht vrijwel geheel 
richten op de aansprakelijkheid voor letsel- en zaakschade, ook al kunnen de gegevens uit dit preadvies 
ook worden beproefd bij de verplichtingen om te doen, die strekken tot bescherming van derden tegen 
zuivere vermogensschade' (p. 2-3). 

4b juridisch probleem: 'In de §§ 1.2 tot en met 1.5 wordt geïnventariseerd welke plaats de aansprakelijkheid 
voor nalaten in elk rechtssysteem inneemt' (p. 3). 

5a 'In dit preadvies zal ik nagaan of en in hoeverre deze zorgvuldigheidsnormen grond bieden voor verplich
tingen om te doen' (p. 2-3). 

C Selectie rechtsstelsels 
6b Engeland, Frankrijk, Duitsland en Nederland ('In dit preadvies staan de nationale kathedralen van het 

ongeschreven aansprakelijkheidsrecht in hun onderlinge verhouding centraal: de Engelse 'tort of negligen
ce', de Franse 'responsabilité du fait personnel' (art. 1382 en 1383 CC), de Duitse 'unerlaubte Handlung' 
(§ 823 BGB) en de Nederlandse 'onrechtmatige daad' (art. 6:162 BW)' (p. 2)) 

7a Belgisch recht 
8 ja 
9 negatief expliciet, positief impliciet 
13a 'Om praktische reden (het tijdsbestek waarbinnen dit preadvies moest worden afgerond) blijft, evenals in 

mijn dissertatie, het Belgische recht buiten beschouwing; ...' (p. 2, nt. 5). 

D Methode 
14b 'In dit preadvies staan de nationale kathedralen van het ongeschreven aansprakelijkheidsrecht in hun onder

linge verhouding centraal: de Engelse "tort of negligence", de Franse "responsabilité du fait personnel" (art. 
1382 en 1383 CC), de Duitse "unerlaubte Handlung" ( § 823 BGB) en de Nederlandse "onrechtmatige 
daad" (art. 6:162 BW). Ik ga er daarbij vanuit dat in deze algemene regels steeds een zorgvuldigheidsnorm 
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herkenbaar is en dat schending van die norm het centrale vereiste voor de persoonlijke aansprakelijkheid 
is. In dit preadvies zal ik nagaan of en in hoeverre deze zorgvuldigheidsnormen grond bieden voor ver
plichtingen om te doen' (p. 2-3). 
'In de §§ 1.2 tot en met 1.5 wordt geïnventariseerd welke plaats de aansprakelijkheid voor nalaten in elk 
rechtssysteem inneemt. Na deze uiteenzetting volgt in § 1.6 een eerste conclusie, waarin de vraag wordt 
beantwoord wat precies onder verplichtingen om te doen moet worden verstaan. Hoofdstuk 2 bevat uiteen
zettingen over een aantal dwarsverbanden' (p. 3). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 
17a 'Daarbij heb ik bewust een aantal onderwerpen, die hier aan de orde hadden kunnen komen, buiten be

schouwing gelaten. Dat geldt bijvoorbeeld voor de mogelijkheden tot beperking of uitsluiting van de 
aansprakelijkheid (...), de eigen schuld (...) en de interne draagplicht (...)' (p. 104). 

C Selectie rechtsstelsels 
20 Onder 'Engeland' komt in een aparte paragraaf ook het recht van de VS aan bod 

D Methode 
27b 'Uit de voorafgaande paragrafen kan worden afgeleid, dat in alle rechtsstelsels wordt aangenomen dat 

iemand aansprakelijk kan zijn voor de gevolgen van een gevaar, dat hij niet zelf in het leven heeft geroe
pen. Voor aansprakelijkheid is dan veelal wel noodzakelijk, dat er sprake is van een bijzondere relatie; in 
het kader van dit onderzoek onderscheid ik een viertal van dergelijke relaties: 
a. een relatie met de onroerende zaak waar het gevaar zich manifesteert; 
b. een relatie met de roerende zaak die het gevaar 'veroorzaakt'; 
c. een relatie met de dader, 
d. een relatie met het slachtoffer. 
Het gaat in deze vier categorieën van gevallen om 'gewoon nalaten': ook al heeft men de gevaarlijke 
situatie niet zelf in het leven geroepen, men is er door de bestaande relatie op enigerlei wijze bij betrokken 
en er derhalve (mede) verantwoordelijk voor. Deze categorieën van relaties, die elkaar deels kunnen 
overlappen, onderwerp ik in de §§ 2.1 tot en met 2.4 aan een nader onderzoek. 
Ook als men niet actief betrokken is geweest bij het ontstaan van de gevaarssituatie en er evenmin sprake 
is van een bestaande relatie, kan het ongeschreven recht toch een verplichting om te doen meebrengen. Te 
denken valt hier met name aan reddingsacties en meer in het algemeen aan het ingrijpen in noodsituaties. 
Op deze gevallen van 'zuiver nalaten' ga ik in § 2.5 nader in' (p. 48). 

27c De hoofdcategorieën worden onderverdeeld in concrete deelgebieden zoals: gebouwen en terreinen; wegen; 
natuurgebieden etc. 

E Oordeel auteur over resultaat 
28b 'Hoewel Engeland, Duitsland, Frankrijk en Nederland verschillende rechtssystemen kennen en om die reden 

tot de formele belangstelling voor zorgvuldigheidsnormen die verplichten tot een doen uiteenloopt, blijkt 
het probleem zich feitelijk in alle landen vrijwel op dezelfde schaal voor te doen. Rechtspolitiek gezien 
is het daarom gewenst en rechtsvergelijkend is het mogelijk om te komen tot een gezamenlijke bezinning 
op de aansprakelijkheid voor nalaten' (p. 104). 
'In dit preadvies heb ik, mede aan de hand van rechtsvergelijkende gegevens, de structuur van het leerstuk 
in kaart gebracht' (p. 104). 

Debat 

Doel 
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32 auteur: 'Doel van het preadvies was om met behulp van rechtsvergelijkend onderzoek structuur in het 
onderwerp aan te brengen en enige richtlijnen te formuleren die houvast kunnen bieden bij de vaststelling 
van aansprakelijkheid voor nalaten' (p. 115). 

B Onderwerp 
33 auteur: 'aansprakelijkheid voor nalaten' (p. 115). 
34 auteur: 'In het preadvies heeft hij zich beperkt tot die gevallen van 'nalaten' waarbij sprake is van een 

gevaarlijke situatie die iemand verplicht tot ingrijpen ook al is deze situatie niet door hemzelf in het leven 
geroepen' (p. 115). 
'Het onderzoek beperkt zich tot de aansprakelijkheid voor letsel- en zaakschade. De aansprakelijkheid voor 
nalaten in het handelsverkeer, waarbij het vooral gaat om vermogensschade, is buiten beschouwing geble
ven' (p. 115). 
interveniënt: 'De verbintenissen uit een verplichting tot altruïsme krijgen daardoor niet de aandacht die zij 
hier hadden moeten krijgen' (p. 116). 
auteur: 'Op de kritiek dat hij zich meer had moeten richten op het extreme geval van zuiver nalaten, zegt 
Van Dam dat dit onderwerp reeds uitvoerig en prikkelend behandeld is door prof.mr. H.C.F. Schoordijk. 
In dit preadvies heeft hij zich vooral willen richten op het probleem van het gewone nalaten omdat juist 
daarover in de literatuur weinig te vinden is' (p. 116-117). 
interveniënt: 'Verder had hij enige aandacht verwacht voor een rechtsfiguur die wel in de wet voorkomt, 
maar tevens een aantal ongeschreven begrippen hanteert: de zaakwaarneming. De zaakwaarneming betreft 
het zich aantrekken van een belang van een ander. In welke gevallen dient men nu het belang van die 
ander aan te trekken? Dit is volgens [interveniënt] een vraag die in een ruimer perspectief zou moeten 
worden bezien dan in het beperkte kader van de verantwoordelijkheidsrelaties' (p. 118). 
auteur: 'Hij is verder van oordeel dat de zaakwaarneming een figuur is die iets buiten het onderwerp valt. 
Wel is hij het met de interveniënt eens dat het zich aantrekken van de belangen van derden een onderwerp 
is dat ook in het preadvies behandeld had kunnen worden. Bij zaakwaarneming gaat het echter niet om een 
verplichting maar om een bevoegdheid' (p. 118). 

36 auteur: 'In welke gevallen kunnen dergelijke situaties tot aansprakelijkheid leiden?' (p. 115). 

C Selectie rechtsstelsels 
37 auteur: '[...] heeft in zijn preadvies, sprekende over de aansprakelijkheid en de zorgplicht van de weg

beheerder, het Franse recht vermeden omdat daar het normenstelsel op een ander terrein ligt dan in de 
andere landen die hij behandelt' (p. 117). 

D Methode 
38 auteur: 'Om deze vraag [vraag 5a] te beantwoorden heeft hij vier verantwoordelijkheidsrelaties onder

scheiden. Dit zijn relaties die een bepaalde zorgplicht meebrengen. Schending van deze zorgplicht kan 
leiden tot aansprakelijkheid. In de eerste plaats onderscheidt hij een verantwoordelijkheidsrelatie ten 
opzichte van een onroerende zaak, de plaats waar het ongeval zich voordoet. Men zou hier kunnen spraken 
van 'gastheeraansprakelijkheid'. Ten tweede bestaat er een verantwoordelijkheid ten opzichte van roerende 
zaken. In het preadvies is Van Dam slechts summier op deze relatie ingegaan. Het gaat hierbij bijvoorbeeld 
om een auto waarmee niet door de eigenaar, maar door een derde schade wordt veroorzaakt. De derde en 
vierde verantwoordelijkheidsrelatie die de preadviseur onderscheidt, hebben betrekking op respectievelijk 
daders en slachtoffers. Van Dam geeft één voorbeeld voor beide categorieën: [...]. Naast de verplichtingen 
die voortvloeien uit de genoemde verantwoordelijkheidsrelaties, bestaat er nog een andere categorie 
verplichtingen om te doen: de zogenaamde gevallen van zuiver nalaten; veelal gaat het daarbij om red-
dingsgevallen. In dit soort gevallen ontbreekt een voorafgaande verantwoordelijkheidsrelatie' (p. 115). 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
39 interveniënt: 'Tot nu toe is aan het onderwerp 'aansprakelijkheid voor nalaten' (te) weinig aandacht 

besteed. Er is hieromtrent weinig jurisprudentie te vinden. Dan loont het des te meer om rechtsvergelijkend 
onderzoek te doen. Voor velen — ... — is dat bezwaarlijk [...]. Degenen waarop ik nu doel kunnen zich 
echter gelukkig prijzen met dit fraaie pre-advies: het brengt ze een stuk verder' (p. 121). 
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interveniënt: 'De verdienste van het preadvies van Van Dam ligt volgens [inetveniënt] in het feit dat het 
structuur aanbrengt in de verschillende bestaande verplichtingen' (p. 123). 

40 interveniënt: 'Vervolgens wil ik nog opmerken dat het een hoogst actueel onderwerp betreft' (p. 122). 
42 interveniënt: 'Ik wil opmerken dat de door Van Dam gekozen opbouw van het preadvies een gelukkige 

is. Terecht heeft hij ervoor gekozen eerst aandacht te besteden aan de plaats van de zorgvuldigheidsnormen 
die verplichten tot een doen om vervolgens aandacht te besteden aan de inhoud daarvan. In feite is er 
sprake van een algemeen deel en een bijzonder deel' (p. 119). 
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Analyse Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung: 'Arbeiten zur Rechtsverglei
chung ' 

De cijfers in de linkerkantlijn corresponderen met de vragen in het analysemodel (bijlage 
3). Vragen waarop het antwoord 'nee' luidde, zijn weggelaten. 

Studie nr. 1 

Algemene gegevens 
1 Ulrich Drobnig 
2 Haftungsdurchgriff bei Kapitalgesellschaften 
3 1959 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 4 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la 'Diese Arbeit will durch eine rechtsvergleichende Übersicht dazu beitragen, daß sachgemäße und feste Maß

stäbe für den richterlichen Haftungsdurchgriff bei Kapitalgesellschaften gewonnen werden' (p. 5). 

B Onderwerp 
2 titel: Haftungsdurchgriff bei Kapitalgesellschaften 
4a 'Der "Haftungsdurchgriff bei Kapitalgesellschaften" ist ein Sachverhalt, der — unter anderem Namen oder 

ohne besondere Bezeichnung — in Deutschland wie in Frankreich und den USA zu beobachten ist und von 
den Rechten aller drei Länder geregelt wird. Diese Erscheinung soll hier in einer vergleichenden Übersicht 
dargestellt werden. 
Sowohl "Haftungsdurchgriff' wie auch "Kapitalgesellschaft" werden dabei als Ausgangsbegriffe in einem 
rechtsvergleichenden Sinne verstanden. Wenn auch beide Worte der deutschen Rechtssprache entlehnt sind, 
so müssen sie im Dienste der übernationalen Aufgabe ihre Bedeutung wandeln, und werden damit — im 
Sinne Rabeis — autonom-rechtsvergleichende Begriffe, weil sie den übernationalen Gegenstand der Untersu
chung in einer übernationalen Sprache umschreiben sollen. Zum Verständigung ist daher erforderlich, die 
durch den "Haftungsbegriff bei Kapitalgesellschaften" in diesem weiteren Sinne erfaßten Sachverhalte in der 
Sprache der mehreren verglichenen Rechtsordnungen zu bestimmen, ihn national zu qualifizieren' (p. 7). 

5a Anders dan de titel van het eerste deel ('Erster Teil, Grundbegriffe und Problemstellung') mag doen vermoe
den bevat het geen op de rechtsvergelijking gerichte duidelijk aanwijsbare probleemstelling. 

C Selectie rechtsstelsels 
6a ja, Duitsland, Frankrijk, USA (in een noot geeft de auteur aan dat sprekende over het Amerikaanse recht hij 

verwijst naar '... das Recht in den etwa 51 verschiedenen Rechtsgebieten der USA (48 Bundesstaaten, 
District of Columbia, sowie die Territorien Alaska und Hawaii) ...' (p. 8, nt. 8). 

8 impliciet 
9 positief 
Hb In 'Erster Teil Grundbegriffe und Problemstellung', eerste alinea: 'Der "Haftungsdurchgriff bei 

Kapitalgesellschaften" ist ein Sachverhalt, der — unter anderem Namen und ohne besondere Bezeichnung — 
in Deutschland wie in Frankreich und den USA zu beobachten ist und von den Rechten aller drei Länder 
geregelt wird. Diese Erscheinung soll hier in einer vergleichenden Übersicht dargestellt werden' (p. 7). 
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D Methode 
14a 'Beschränkt auf einen einzigen praktischen Anwendungsfall des Durchgriffs, aber unter Verwendung des 

erreichbaren ausländischen Anschauungsmaterials sollen die für dieses Gebiet typischen Fallgestaltungen und 
deren gesetzgeberische sowie vor allem richterliche Lösungen dargelegt werden' (p. 5). 
'Der "Haftungsdurchgriff bei Kapitalgesellschaften" ist ein Sachverhalt, der — unter anderem Namen oder 
ohne besondere Bezeichnung — in Deutschland wie in Frankreich und den USA zu beobachten ist und von 
den Rechten aller drei Länder geregelt wird. Diese Erscheinung soll hier in einer vergleichenden Übersicht 
dargestellt werden. 
Sowohl "Haftungsdurchgriff' wie auch "Kapitalgesellschaft" werden dabei als Ausgangsbegriffe in einem 
rechtsvergleichenden Sinne verstanden. Wenn auch beide Worte der deutschen Rechtssprache entlehnt sind, 
so müssen sie im Dienste der übernationalen Aufgabe ihre Bedeutung wandeln, und werden damit - im 
Sinne Rabeis — autonom-rechtsvergleichende Begriffe, weil sie den übernationalen Gegenstand der Untersu
chung in einer übema-tionalen Sprache umschreiben sollen. Zum Verständigung ist daher erforderlich, die 
durch den "Haftungsbegriff bei Kapitalgesellschaften' in diesem weiteren Sinne erfaßten Sachverhalte in der 
Sprache der mehreren verglichenen Rechtsordnungen zu bestimmen, ihn national zu qualifizieren' (p. 7). 

14b De auteur onderzoekt de precieze betekenis van zowel het begrip 'Kapitalgesellschaft' als Haftungs
beschränkung' in de geselecteerde stelsels. 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15a 'Eine solche unmittelbare Auswertung der rechtsvergleichenden Ergebnisse erfordert, die gewonnenen 

Erkenntnisse in jeder einzelnen nationalen Ordnung in das bestehende Recht einzupassen. Erst eine solche 
"Renationalisierung" gibt der im 2. Teil dargestellten Praxis des richterlichen Haftungsdurchgriffs, deren Bild 
unter Abstraktion von den nationalen Voraussetzungen und durch rechtsvergleichende Synthese erarbeitet 
wurde, den Wert unmittelbar anwendbarer Regeln. 
Dieser Rückbezug auf die Ebene der nationalen Rechte kann freilich mit Exaktheit nur für das dem Beobach
ter vertraute heimische Recht vollzogen werden. Für andere Rechtsordnungen können nur Probleme aufge
worfen werden; es wäre vermessen, an dieser Stelle mehr geben zu wollen' (p. 90-91). 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27b Het tweede deel van het onderzoek betreft 'Der Haftungsdurchgriff in der Rechtsprechung'. De auteur maakt 

een onderscheid tussen vier verschijningsvormen van de Haftungsdurchgriff door de rechter. Deze varianten 
bepalen ook de vorm van het hoofdstuk: aan elke variant is een Abschnitt gewijd. Hij sluit dit deel af met 
een Abschnitt over 'Unechter Haftungsdurchgriff. Bij de bespreking van de varianten komen afwisselend 
de verschillende gekozen stelsels aan bod. Het patroon is niet strak, maar meestal wordt met betrekking tot 
een bepaald deelonderwerp achtereenvolgens het Amerikaanse, het Franse en het Duitse recht behandeld. Hij 
gebruikt hiervoor geen aparte paragrafen, maar nieuwe alinea's en (vaak, maar niet altijd) de cursivering van 
de naam van het stelsel dat aan de orde is. 
Over het door hem gemaakte onderscheid zegt de auteur zelf: 'Diese Aufgliederung und die Benennung der 
wichtigsten Fallgruppen beanspruchen keinen erkenntnismäßigen Eigenwert; sie wollen nur einen Aufriß der 
praktisch wichtigsten Fallgruppen geben und eine Übersicht über die folgende Darstellung vermitteln' (p. 
25). 

E Oordeel auteur over resultaat 
30b 'Die Übersicht über die drei Gruppen des von besonderen Bestimmungen unabhängigen, echten Haftungs

durchgriffs — die Grundform des direkten Haftungsdurchgriffs und ihre beiden Abwandlungen im umge
kehrten und im beschränkten, direkten Handlungsdurchgriff - zeigt ein fast bedrückendes Überwiegen der 
amerikanischen Praxis' (p. 88). 
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Studie nr. 2 

Algemene gegevens 
1 Helmut Henrichs 
2 Der Schutz des gutgläubigen Wechselerwerbers nach dem einheitlichen Wechselgesetz der Genfer Verträge 

unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsentwicklung in den Vertragsstaaten 
3 1962 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 11 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la 'Ziel der Arbeit soll der Versuch sein, aus der geschichtlichen Entwicklung und rechtsvergleichenden Be

trachtung heraus Sinngehalt und Anwendungsbereich der Art. 16 II und 17 EWG zu erfassen und gegen
einander abzugrenzen. Gleichzeitig soll aus der Sicht aller gegenüber der Rechtsstellung des Wechseler
werbers möglichen Einwände eine Lösung des Verkehrssicherheitsproblems beim Wechselerwerb gefunden 
werden, die den speziellen Bedürfnissen des Wechselverkehrs und der besonderen Interessenlage beim 
Erwerb des Wechsels weitgehend Rechnung trägt' (p. 6). 

lb 'Die vorliegende Arbeit hat sich die Aufgabe gestellt, eines der umstrittensten Gebiete des gesamten Wech
selrechts, den Verkehrsschutz des Wechselerwerbers, einer näheren Untersuchung zu unterziehen. Trotz einer 
fast unübersehbaren Literatur und Rechtsprechung ist hier auch heute noch keine allgemeine Klärung erzielt 
worden. Es soll dabei in besonderem Maße der Vereinheitlichungsgedanke berücksichtigt werden' (p. 6). 

B Onderwerp 
2 titel: Der Schutz des gutgläubigen Wechselerwerbers nach dem einheitlichen Wechselgesetz der Genfer 

Verträge unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsentwicklung in den Vertragsstaaten 
'Die vorliegende Arbeit hat sich die Aufgabe gestellt, eines der umstrittensten Gebiete des gesamten Wech
selrechts, den Verkehrsschutz des Wechselerwerbers, einer näheren Untersuchung zu unterziehen' (p. 6). 

3a 'Sedes materiae der gesetzlichen Regelung sind in erster Linie Art. 16 II und 17 EWG. Da jedoch, wie die 
Untersuchungen zeigen werden, der Gesetzgeber selbst keine eindeutigen Vorstellungen von der zu regelnden 
Materie hatte, die Auffassungen in einzelnen Punkten oft weit voneinander abwichen und deshalb die 
Fassung beider Vorschriften bewußt offen gehalten wurde, bedarf es, um eine erschöpfende Untersuchung 
zu gewährleisten, nicht nur eines Überblicks über die geschichtliche Entwicklung der einzelnen Problemkrei
se in den Vertragsstaaten. Es gilt vielmehr, neben der oft uneinheitlichen Auslegung der formell einheitlichen 
Wechselgesetze, auch die Auslegung der ähnliche Probleme behandelnden allgemeinen Zivilrechtsnormen 
zu berücksichtigen' (p. 6). 

4c het probleem van de bescherming van de 'wisselontvanger' te goeder trouw 

C Selectie rechtsstelsels 
6b ja, uit de titel (en ook de tekst van de inleiding): de staten die het EWG (Das Einheitliche Genfer Wechsel

gesetz) geïmplementeerd hebben 

D Methode 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 
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C Selectie rechtsstelsels 
20 de auteur blijkt naast het recht van de verdragsstaten (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, België, 

Luxemburg, Nederland, Polen, de Balkan-Staten, Griekenland, Portugal, Denemarken, Noorwegen, Zweden, 
Finland, Italië) ook het Anglo-Amerikaanse recht te behandelen 

D Methode 
27c problem-solving approach 

Het onderzoek bestaat uit vier delen. Het eerste deel bevat 'Auslegungstechnische Besonderheiten des EWG 
und Grundlagen des Verkehrsschutzes in rechtsgeschichtlicher Entwicklung und rechtsvergleichender 
Betrachtung'. In § 4 geeft de auteur een overzicht van het recht (ten tijde van de conferenties) van de 
verschillende staten die zich bij het 'einheitliche Wechselgesetz' aangesloten hebben met betrekking tot de 
bescherming van de verkrijger te goeder trouw. Achtereenvolgens komen aan bod de regelingen in Duitsland, 
Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, België, Luxemburg, Nederland, Polen, de Balkan-Staten, Griekenland, 
Portugal, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland en Italië. § 5 geeft vervolgens een overzicht van de 
regelingen in verschilende stelsels met betrekking tot het specifiekere probleem van de bescherming van de 
wisselverkrijger te goeder trouw. Het Duitse recht was reeds in § 2 aan bod gekomen. Van de bovengenoede 
stelsels komen die van België, Luxemburg, Polen, de Balkan-Staten, Griekenland, Portugal en Finland niet 
meer aan bod. In § 6 wordt dan uiteindelijk 'Die Regelung des anglo-amerikanischen Rechtskreises' behan
deld. 
Deel 2 bevat algemene beschouwingen over de bescherming van de verwerver van een wissel. De auteur zet 
hier aan de hand van een aantal vragen uiteen hoe het recht zou moeten zijn. Per paragraaf behandelt hij één 
vraag: § 7 'Wann besteht sachlich ein Bedürfnis, den Erwerber eines Wechsels zu schützen?'; § 8 'Unter 
welchen Voraussetzungen kann dem wahren Berechtigten zugemut werden, auf seine Rechte am und aus dem 
Wechsel zu verzichten?; § 9 'Von welchen Voraussetzungen in der Person des Erwerbers soll dessen 
Schutzwürdigkeit abhängen?'; § 10 'In welchem Verhältnis steht der Erwerb der Rechte am Papier zur 
Erbwerb des Wechsels?'; § 11 'Worauf beruht der Ausschluß von Einwänden?'. 
Deel 3 gaat in op het EWG ('Der Verkehrsschutz zugunsten des Wechselerwerbers nach dem EWG'). 
In Deel 4 wordt gezocht naar de antwoorden op de specifieke vraag 'Welche Mängel vermag der gute 
Glaube des Wechselerwerbers zu heilen? (p. 153). Per paragraaf wordt dan behandeld ten aanzien van welke 
'zaken' men te goeder trouw kan zijn. In eerste instantie wordt dan gekeken of het EWG een eenduidig 
antwoord geeft. Vervolgens komt de interpretatie of de eigen inbreng van de rechtstelsels aan bod. Vaak 
wordt alleen het Duitse recht expliciet genoemd en wordt over de andere stelsels alleen in algemene termen 
gesproken. De auteur verwijst ook naar zijn eigen opvattingen zoals geformuleerd in deel 2. 

E Oordeel auteur over resultaat 

Studie nr. 3 

Algemene gegevens 
1 Peter Riedberg 
2 Der amiable Compositeur im internationalen privaten Schiedsgerichtsverfahren 
3 1962 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 12 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

la 'Vielmehr erfordert die endgültige Lösung des amiable Compositeur-Problems, das eigentlich bereits zum 
"juristischen Niemandsland" zu rechnen ist, noch einige wissenschaftliche Vorarbeit. Das zu bestätigen, ist 
nicht zuletzt das Anliegen der folgenden Darlegungen' (p. 14-15). 
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lb 'Will man das Ergebnis der bisherigen Verhandlungen über die Stellung des amiable Compositeur in einem 
künftigen internationalen Schiedsgerichtsgesetz auf eine einprägsame Formel bringen, ...' (p. 12). 

B Onderwerp 
2 titel: Der amiable Compositeur im internationalen privaten Schiedsgerichtsverfahren 
3a 'Hinreichender Aufschluß über alle hierher gehörenden Probleme läßt sich allerdings nur unter der Vorausset

zung gewinnen, daß - nach dem Vorbild von Landolt und Marx und entsprechend den drei Merkmalen der 
amiable Composition — der Behandlung der einzelnen Rechte eine strenge Dreiteilung im Hinblick auf das 
Verfahren, das Verhältnis des Schiedsrichters zum materiellen Recht und die Rechtsmittel gegen 
Schiedssprüche zugrundegelegt wird' (p. 13). 

4b 'Hinreichender Aufschluß über alle hierher gehörenden Probleme läßt sich allerdings nur unter der Vorausset
zung gewinnen, daß — nach dem Vorbild von Landolt und Marx und entsprechend den drei Merkmalen der 
amiable Composition — der Behandlung der einzelnen Rechte eine strenge Dreiteilung im Hinblick auf das 
Verfahren, das Verhältnis des Schiedsrichters zum materiellen Recht und die Rechtsmittel gegen 
Schiedssprüche zugrundegelegt wird' (p. 13). 

5a 'Dieser Rechtszustand fordert zwei Fragen heraus: Sind die berührten Rechtskreise in groben Umrissen 
zutreffend und eindeutig gekennzeichnet? Wenn ja, stehen sie mit einem einheitlichen internationalen 
Schiedsgesetz im Wiederspruch?' (p. 12). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a het Franse, Engelse, Duitse en Zweedse recht 
8 ja 
9 positief 
10b 'Die erste Frage soll an Hand des französischen (für den romanischen Rechtskreis), des englischen (für den 

angelsächsischen Rechtskreis) sowie des schwedischen und des deutschen Rechts (für den kontinentalen 
Rechtskreis) beantwortet werden' (p. 12-13). 
In de titeis van de hoofdstukken wordt overigens alleen verwezen naar respectievelijk het Franse recht, het 
Engelse recht en het Duitse en Zweedse recht (dus geen verwijzingen naar de rechtkringen). 

D Methode 
14a 'Dieser Rechtszustand fordert zwei Fragen heraus: Sind die berührten Rechtskreise in groben Umrissen 

zutreffend und eindeutig gekennzeichnet? Wenn ja, stehen sie mit einem einheitlichen internationalen 
Schiedsgesetz im Wiederspruch? Die erste Frage soll an Hand des französischen (für den romanischen 
Rechtskreis), des englischen (für den angelsächsischen Rechtskreis) sowie des schwedischen und des deut
schen Rechts (für den kontinentalen Rechtskreis) beantwortet werden. Der zweiten Frage wird dann im 
letzten Kapitel nachgegangen. Dabei erscheint eine Klärung der Stellung des amiable Compositeur in den 
genannten vier Rechten schon um der Mißverständnisse willen angezeigt, zu denen die Erörterungen um den 
Billigkeitsschiedsrichter — namentlich bei englischen Juristen — wiederholt Anlaß gegeben haben. Hinreichen
der Aufschluß über alle hierher gehörenden Probleme läßt sich allerdings nur unter der Voraussetzung 
gewinnen, daß — nach dem Vorbild von Landolt und Marx und entsprechend den drei Merkmalen der 
amiable Composition — der Behandlung der einzelnen Rechte eine strenge Dreiteilung im Hinblick auf das 
Verfahren, das Verhältnis des Schiedsrichters zum materiellen Recht und die Rechtsmittel gegen Schieds
sprüche zugrundegelegt wird. 
Dies ist um so mehr geboten, als die dem Thema bisher gewidmeten Untersuchungen häufig gegen dieses 
ungeschriebene Gesetz verstoßen, sofern sie überhaupt allen drei Begriffsmerkmalen Rechnung tragen. Solche 
Verstöße und Unterlassungen erweisen sich hier deshalb als besonders folgenschwer, weil die drei Kennzei
chen des amiable Compositeur auf das engste zusammenhängen und daher schon an sich leicht zu falschen 
Gedankenverknüpfungen verführen' (p. 12-13). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15a 'Die beiden Fragen, die den Anstoß zu den vorangegangenen Betrachtungen und zu der Untersuchung des 

französischen, englischen, deutschen und schwedischen Schiedsrechts gaben — teilt die amiable Composition 
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die internationale Schiedsgerichtsbarkeit in drei verschiedene Rechtskreise? — wenn ja — stehen diese einem 
einheitlichen Weltschiedsgerichtsgesetz im Wege? - sind nunmehr folgendermaßen zu beantworten: ...' (p. 
83). 
'Der amiable Compositeur-Artikel eines etwaigen neuen Entwurfs für ein internationales Schiedsgerichtsge
setz sollte im Erbgebnis folgende Fassung erhalten: ...' (p. 85). 

B Onderwerp 
18b 'Wie dem englischen [zie p. 39] ist auch dem deutschen und schwedischen Schiedsrecht ein besonderer 

Begriff des amiable Compositeur fremd. Es gilt daher im folgenden zu untersuchen, inwieweit die eigen
tümlichen Eigenschaften des amiable Compositeur und der amiable Composition (Ermessensfreiheit bei der 
Durchführung des Verfahrens, Unabhängigkeit vom materiellen Recht, Unanfechtbarkeit des Spruchs) mit 
den deutschen und den schwedischen Prozeßgesetzen vereinbar sind' (p. 50). 

19a 'Die beiden Fragen, die den Anstoß zu den vorangegangenen Betrachtungen und zu der Untersuchung des 
französischen, englischen, deutschen und schwedischen Schiedsrechts gaben — teilt die amiable Composition 
die internationale Schiedsgerichtbarkeit in drei verschiedene Rechtskreise? — wenn ja — stehen diese einem 
einheitlichen Weltschiedsgerichtsgesetz im Wege? — sind nunmehr folgendermaßen zu beantworten: ...' (p. 
83). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27a Zie vraag 18b. 
27b De auteur heeft het boek onderverdeeld in 6 hoofdstukken waarvan het eerste de inleiding en het laatste de 

resultaten bevat. De hoofdstukken 2, 3, en 4 zijn in grote lijnen op eenzelfde manier opgebouwd. Elk van 
deze hoofdstukken bevat drie paragrafen die respectievelijk de drie kenmerken van het rechtsinstituut van 
de 'amiable Compositeur' behandelen in het betreffende rechtssysteem. 
De afwijkende opzet van hoofdstuk 5 wordt door de auteur als volgt toegelicht: 'Die vorangegangene 
Musterung der verschiedenen Prozeßordnungen hat gelehrt, daß das eigentliche Dilemma des amiable 
Compositeur im internationalen Bereich weniger in seinen prozessualen Befugnissen und in der Unanfecht
barkeit seiner Schiedssprüche als vielmehr in seiner weitreichenden Unabhängigkeit vom geltenden mate
riellen Recht besteht. Eine Unabhängigkeit, welche die französische Rechtsauffassung angesichts Art. 1019 
C. pr. civ. ebenso eindeutig befürwortet wie sie die englische schroff ablehnt, während der deutsche und 
schwedische Standpunkt mangels einschlägiger beweiskräftiger Gesetzesvorschriften unklar bleibt. Bei 
solcher Sachlage sieht man sich genötigt, den erstrebten Ausgleich im Streit der Meinungen jenseits der 
nationalen Prozeßrechtsvorschriften im Reich der Ideen zu suchen' (p. 62-64). 

E Oordeel auteur over resultaat 

Studie rir. 4 

Algemene gegevens 
1 Thomas M. Remé 
2 Die Aufgaben des Schmerzensgeldes im Persönlichkeitsschutz. Rechtsvergleichende Beiträge zum Schadens

recht 
3 1962 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 14 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la titel Inleiding: 'Einleitung Zum Ziel dieser Rechtsvergleichung' (p. 7) 
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'Die vorliegende Untersuchung soll zur Neuordnung des Persönlichkeitsschutzes beitragen. Sie muß in erster 
Linie die richterlichen Erkenntnisse auswerten, mit denen die Gerichte einen Persönlichkeitsschutz zu 
entfalten begonnen haben. So lassen sich die zur Rechtsfortbildung tauglichen Tendenzen herausschälen. Ob 
sie taugen als Bestandteile unseres künftigen Persönlichkeitsschutzes, ist dann an den Lösungen zu messen, 
die fremde Rechtsordnungen für gleichliegende Probleme gefunden haben. So vorzugehen, mahnt Esser 
eindringlich, um die Gefahr zu bekämpfen, daß eine unkontrollierte Praxis oder eine "nervöse Gesetzemache-
rei" Institute aufgibt oder willkürlich umformt, die im Laufe von Jahrhunderten die Kraft der Überlieferung 
gewonnen haben' (p. 9-10). 

B Onderwerp 
2 titel: Die Aufgaben des Schmerzensgeldes im Persönlichkeitsschutz, Rechtsvergleichende Beiträge zum 

Schadensrecht 
'... den Schutz der Persönlichkeit ...' (p. 7). 

3a 'Die vergleichende Betrachtung dieser Probleme erreicht notwendig ein erhebliches Ausmaß. Daher kann 
die Frage nach dem Umfang des durch eine Geldentschädigung für Nichtvermögensschaden zu gewährenden 
Schutzes, in deutscher Sicht: die Frage nach dem Tatbestand des neuzufassenden § 847 BGB, nur am Schluß 
der Untersuchung gestreift werden. Sie eingehend zu behandeln, muß anderen Arbeiten vorbehalten bleiben' 
(p. 9). 

4b 'Damit rückt in den Mittelpunkt der Untersuchung das Problem, wie eine Geldentschädigung immateriellen 
Schaden wiedergutmachen kann' (p. 9). 

5a 'Der Referentenentwurf will die Schutzaufgaben des § 847 BGB wesentlich erweitern. Bislang gewährt § 
847 nur bei deliktischer Körperverletzung, Gesundheitsschädigung, Freiheitsentziehung oder Verletzung der 
Geschlechtslehre einen Anspruch auf Geldentschädigung für Nichtvermögensschaden. Ein solchen Anspruch 
soll nach dem Entwurf künftig jede deliktische Persönlichkeitsverletzung auslösen. Dies Bestreben zwingt 
zu den Fragen, ob § 847 in seiner derzeitigen Fassung die ihm zugewiesenen Aufgaben zufriedenstellend 
löst und wie er den neuen Aufgaben gerecht werden kann. 
Damit rückt in den Mittelpunkt der Untersuchung das Problem, wie eine Geldentschädigung immateriellen 
Schaden wiedergutmachen kann. Herkömmlich spricht man von Schadenskompensation durch Gegenvorteile, 
von Genugtuung und Strafe. Die Vor- und Nachteile und den sachgerechten Anwendungsbereich jedes dieser 
Wiedergutmachungsprinzipien herauszustellen sowie ein weiteres Prinzip, den Überwindungsgedanken, zu 
sichern, ist das wesentliche Anliegen der vorliegenden Arbeit. Die so gewonnenen Einsichten erleichtem die 
Antwort auf die sich anschließenden spezielleren Fragen nach der Bemessung der Geldentschädigung, der 
Stellung des Richters in der Anwendung des Persönlichkeitsschutzes und schließlich danach, ob der Persön
lichkeitsschutz im deutschen Recht richterlich oder gesetzlich neugeordnet werden sollte. Die vergleichende 
Betrachtung dieser Probleme erreicht notwendig ein erheblicher Ausmaß. Daher kann die Frage nach dem 
Umfang des durch eine Geldentschädigung für Nichtvermögensschaden zu gewährenden Schutzes, in 
deutscher Sicht: die Frage nach dem Tatbestand des neuzufassenden § 847 BGB, nur am Schluß der Untersu
chung gestreift werden. Sie eingehend zu behandeln, muß anderen Arbeiten vorbehalten bleiben' (p. 8-9). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a ja, 'common law', Frans recht, Zwitsers recht, Duits recht 
7b de auteur wijst in abstracto op het bestaan van een kring van niet in het onderzoek betrokken stelsels ('Da 

sie alle markanten Regelungen des Nichtvermögensschadens enthalten, dürfen wir uns auf die Auswertung 
dieser vorherrschenden Systeme beschränken' (p. 10). 

8 ja 
9 positief 
lia 'Die ausgewählten vier Rechtsordnungen weichen in ihrer Behandlung des Nichtvermögensschadens erhe

blich voneinander ab. Da sie alle markanten Regelungen des Nichtvermögensschadens enthalten, dürfen wir 
uns auf die Auswertung dieser vorherrschenden Systeme beschränken' (p. 10). 

12a 'Dem kritischen Zweck der Arbeit entspricht die Auswahl der zur Vergleichung herangezogenen Rechte. Im 
common law tritt unserer nicht hinreichend kontrollierten Rechtsprechung eine gefestigte, auf sorgfältiger 
Präjudizienverwertung beruhende Judikatur gegenüber. In Frankreich hat die Rechtsprechung in Art. 1382 
Cc ein Feld für eine freie, ungehemmte Schöpfung des Persönlichkeitsschutzes gefunden. Die schweizerische 
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Praxis zu Art. 47 OR schließlich hat eine glückliche Kombination von Gesetzestreue und vorsichtiger Rechts
fortbildung entwickelt, die unserer Praxis in mancher Hinsicht als Vorbild dienen kann' (p. 10). 

D Methode 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

15a 'Kann hier auch aus sachlichen und räumlichen Gründen nicht das Reformproblem erörtert werden, so soll 
doch wenigstens versucht werden, aus dem bisher gewonnenen Ergebnis der Untersuchung einige Hinweise 
für die Reform des Persönlichkeitsschutzes abzuleiten' (p. 139). 

B Onderwerp 
17a 'Ob der Persönlichkeitsschutz im BGB vom Gesetzgeber oder durch die Rechtsprechung neu geordnet 

werden sollte, kann hier schon deswegen nicht beantwortet werden, weil sich die Untersuchung auf eine 
Form des Persönlichkeitsschutzes beschränkt. Sie kann daher nur fragen, ob und wie die Rechtsprechung den 
Schutzbereich des § 847 BGB erweitern kann. Eine derartige richterliche Erweiterung darf gerade in unserer 
zeit nervöser und vielfach oberflächlicher Gesetzemacherei nicht unterschätzt werden, da sie — soweit sie lege 
artis und mit Unterstützung der Lehre vorgenommen wird — die Gewinnung dauerhafter Tatbestände ver
spricht' (p. 140). 

18b 'Sieht man diese Problematik vom Schmerzensgeld als einer Form des Persönlichkeitsschutzes her, so hat 
man im Schmerzensgeld einen Anhaltspunkt für die Beurteilung der Reformbestrebungen' (p. 139). 

19a 'Damit ist zwar die Frage nach der Genugtuungsfunktion des Schmerzensgeldes noch nicht abschließend 
beantwortet. Sie ist jedoch dahin eingeengt, daß nur noch gefragt werden kann, ob die Natur der Sache dafür 
spricht, das Schmerzensgeld auch oder allein nach dem Genugtuungsgedanken zu bestimmen. Da dies 
Problem für alle hier behandelten Rechtskreise Bedeutung hat, wird es im folgenden Abschnitt untersucht, 
der bestimmt ist, in vergleichender Betrachtung und kritischer Würdigung zu einer neuen Antwort auf die 
Frage nach der Wiedergutmachung immaterieller Schäden durch eine Geldentschädigung vorzudringen' (p. 
37). 
'...: durch vergleichende Betrachtung soll grundsätzlich geklärt werden, nach welchem oder welchen Prinzi
pien die Geldentschädigung zu bestimmen ist, damit sie eine gerechte Wiedergutmachung des Nicht
vermögensschadens im Einzelfall garantiert' (p. 38). 

C Selectie rechtsstelsels 
20 De auteur behandelt de 'common law' van Engeland en de VS als één rechtsstelsel ('Angelsächsischer 

Rechtkreis' (p. 11)). In noot 1 p. 11 legt hij uit waarom: 
'Die hier untersuchten Formen von damages for pain and suffering gehören dem common law an, nicht dem 
statutory law, dem Gesetzrecht. Da sie in England und in USA durchweg auf die gleiche Art angewendet 
werden, wird im folgenden grundsätzlich nur vom common law, nicht vom englischen und amerikanischen 
Recht die Rede sein'. 

D Methode 
27c institutionele methode 

Het onderzoek bestaat uit vier hoofdstukken. De eerste drie zijn elk aan één deelonderwerp gewijd: 1. 'Die 
Funktion der Geldentschädigung für Persönlichkeitsbeeintrachtigungen in den vorherrschenden Systemen'; 
2. 'Die Bemessung der Geldentschädigung nach den verschiedenen Systemen'; 3. 'Das Eindringen von 
gesetzesfremden Entschädigungsvorstellen das Schadensrecht auf dem Wege über die richterliche Rechtsfin
dung'. Per hoofdstuk worden achtereenvolgens de gekozen stelsels behandeld met tot slot een vergelijking 
en een waardering. De slotparagraaf van hoofdstuk 1 bevat een vergelijking, kritiek en voorstellen tot ver
betering. De slotparagrafen van hoofdstuk 2 bevatten naast een vergelijking, opdrachten aan de (Duitse) 
rechter en doctrine. De slotparagrafen van hoofdstuk 3 bestaan alleen uit vergelijkingen. Het vierde hoofdstuk 
beantwoordt de vraag naar de wenselijke ontwikkeling van het eigen recht. 
De behandeling van Duits recht in hoofdstuk 2, inleiding: 'Wegen der großen praktischen Bedeutung der 
Nichtvermögensschäden, die mit Hilfe des Überwindungsgedankens wiedergutzumachen sind, und mit 
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Rücksicht darauf, daß dies Prinzip in den zur Vergleichung herangezogenen Rechtsordnungen nicht bekannt 
ist, aber eine sachgerechte Wiedergutmachung gewährleistet, wird im folgenden vorwiegend die Bemessung 
des Schmerzensgeldes nach diesem Prinzip untersucht. Die wichtigsten Regeln für die Bemessung nach dem 
Kompensations und dem Genugtuungsgedanken werden daneben im Verlaufe der Untersuchung hervor
gehoben werden' (p. 86). 

E Oordeel auteur over resultaat 
28b Aan het eind van hoofdstuk 1 doet de auteur 'lil. Vorschläge zur systematischen Ordnung der Geld

entschädigung als Mittel zur Wiedergutmachung immaterieller Schäden' (p. 52). Hier wordt reeds een aantal 
maal naar het Duitse wetsontwerp verwezen en wordt een aantal regels daaruit getoetst. Zie de slotalinea: 
'Daraus folgt: die Herstellung kann als Mittel zur Wiedergutmachung ideeller Einbußen viel leisten. Daher 
verdient der deutsche Reformvorschlag volle Zustimmung: der Geschädigte soll ein Schmerzensgeld nur 
erhalten, wenn und soweit sein Nichtvermögensschaden nicht durch Herstellung zu beheben ist. Die Herstel
lung ist ein notwendiger Bestandteil eines sachgerechten Systems des Persönlichkeitsschutzes; sie muß den 
Aufgabenbereich der Geldentschädigung auf diesem Felde abgrenzen. Diese Einsicht wird die geplante 
Neufassung des § 847 BGB verbreiten helfen' (p. 67). 
'Die neuere Rechtsprechung des BGH zum Persönlichkeitsschutz hat allerdings in jüngster Zeit begonnen, 
den Persönlichkeitsschutz im allgemeinen und den Tatbestand des § 847 im besonderen auszudehnen. Daher 
ist es für die Lehre hohe Zeit, den Problemen des Persönlichkeitsschutzes sich in noch stärkerem Maße 
zuzuwenden, bevor eine unkontrollierte Praxis ihr nach französischem Beispiel davonläuft. Die aus einer 
vertieften Diskussion des Persönlichkeitsschutzes zu erwartenden Einsichten sind allerdings abzuwarten, ehe 
die Aufgabe gesetzlicher Neuordnung - sowiet diese sich überhaupt als notwendig erweist — der Legislative 
anvertraut werden kann' (p. 145-146). 
'Aus alledem ergeben sich die Ansatzpunkte für eine systematische Ordnung des Persönlichkeitsschutzes im 
BGB, bei der das schweizerische Recht als bewährtes Vorbild dienen kann. Daher ist es zu begrüßen, daß 
der Referentenentwurf sich stark an die Lösung des ZGB/OR anlehnt' (p. 148). 
Slot hoofdstuk 4: 'II. Abschließende Stellungnahme zur Neufassung des § 847 BGB' (p. 149). Beoordeling 
van het ontwerp-artikel en enkele veranderingsvoorstellen. 

Studie nr. 5 

Algemene gegevens 
1 Hans Hanisch 
2 Moderne Tendenzen des englischen Ehegüterrechts, verglichen mit den Grundzügen des gesetzlichen Güter

standes in der Bundesrepublik 
3 1963 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 16 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 
geen inleiding 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15a 'Nicht zuletzt eröffnet die Berücksichtigung dieser Unterschiede den Weg zu einer fruchtbaren Vergleichung 

der fremden Lösung mit der eigenen und daraus folgend einer deutlicheren Erfassung der eigenen Lösung 
im Lichte der fremden [nt. 8: So gesehen, bilden die von Hamson (The English trial and comparative law, 
4 f.) einander gegenübergestellten Vergleichungsmethoden keine echten Gegensätze.], um einen der not
wendig begrenzten Zwecke familienrechtlicher Vergeichung zu nennen' (p. 8-9). 

15b evaluatie van een Engelse oplossing in het licht van de Duitse: 'Dies ist allerdings die gegenwärtige Lage, 
in der sich die mit Rimmer v. Rimmer eingeleitete Entwicklung in England befindet. Eine Prognose ihrer 
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Endergebnisse zu stellen, bleibt im gegenwärtigen Zeitpunkt Spekulation. Möglich ist jedoch eine 
Beurteilung der bisherigen Ergebnisse unter rechtsvergleichenden Aspekten. 
7. Rechtsvergleichende Beurteilung des Grundsatzes aus Rimmer v. Rimmer' (p. 47). 

B Onderwerp 
16 titel: Moderne Tendenzen des englischen Ehegüterrechts, verglichen mit den Grundzügen des gesetzlichen 

Güterstandes in der Bundesrepublik 
18b 'Diese methodische Verschiedenheit bedeutet keineswegs, daß es sich nicht um die Erfassung und Lösung 

gleicher oder sehr ähnlicher rechtlich relevanter Lebenssachverhalte handeln würde, [nt. 7: Diese als zu 
vergleichende Wirklichkeiten, nicht aber Begriffe bilden den Gegenstand wahrer Rechtsvergleichung, wie 
es in der knappen Formulierung E.J. Cohn (Richter, Staat und Gesellschaft in England: Schriftenreihe der 
Juristischen Studiengesellschaft Karlsruhe, Heft 37/38, 9) heißt).] Verschieden ist vielmehr die Art und 
Weise, in der in solchen Fällen im Common-Law-System und in den kontinentalen Rechtsordnungen die 
Lösung angestrebt wird' (p. 8). 
'Die vergleichende Betrachtung einer nach Lebenssachverhalten grundsätzlich analogen Problemlage ..." (p. 
75). 

19a In § 2 van het vergelijkende laatste deel (4) stelt de auteur drie vragen aan de hand waarvan hij de vergelij
king ordent: 
'Bewertungsgesichtspunkte, die in den gesellschaftlichen Bedingungen und in den Voraussetzungen jedenfalls 
der jüngeren historischen Entwicklung ihren Ursprung haben, können nach den getroffenen Feststellungen 
bei der folgenden Vergleichung einiger Schlüsselfragen güterrechtlichen Lösungen in Deutschland und En
gland als im wesentlichen gleichgerichtet angesehen werden. Als derartige systematische Kernfragen kommen 
in Betracht: die Frage der Einordnung des Vermögens der Eheleute in bestimmte voneinander abgesetzte 
Vermögensmassen, die Frage von Vermögensbindungen während der Ehe und der Haftung gegenüber Dritten 
sowie die Frage der Vermögensbeteiligung und des Vermögensausgleichs bei Beendigung des 
Güterrechtsverhältnisses' (p. 129). 

C Selectie rechtsstelsels 
20 Engeland, Duitsland 

D Methode 
27b De auteur bereid in de eerste Abschnitt van het onderzoek ('Methodische und historische Voraussetzungen 

der Analyse des geltenden englischen Ehegüterrechts') de analyse van het Engelse recht voor door in te gaan 
op de specifieke kenmerken van het Engelse (huwelijksvermogens)recht en de historische ontwikkeling 
ervan. Dat de auteur voor de vergelijking van 'ähnliche Lebenswirklichkeiten' wil uitgaan blijkt hier uit het 
volgende tekstgedeelte: 'Indes gibt dieses Gesetz nur das Fundament und den Grundriß wieder, auf dem das 
güterrechtliche Gebäude aus Bauelementen anderer Gesetze, das gestaltenden Wirkens älteren und neuen 
Präjudizienrechts und auf dem Hintergrund des Ehegattenerbrechts errichtet ist. Trotz stärkerer Akzentuierung 
des Trennungsprinzips steht es auf keiner anderen Stufe und stellt es keinen anderen Ausgangspunkt dar als 
der Grundsatz des §1363 Abs. 2 Satz 1 BGB. Für die Fragenkreise, die an diesen Grundsatz anknüpfen und 
die auf einer der unsrigen ähnlichen Lebenswirklichkeiten beruhen, hat das Englische Ehegüterrecht jedoch 
vielfach andere Lösungswege zu finden gesucht' (p. 22). 
In de tweede Abschnitt wordt 'Das geltende Ehegüterrecht Englands' uiteengezet. Hierbij wordt vrij vaak 
naar het Duitse recht verwezen. Soms worden ook reeds vergelijkingen gemaakt met het Duitse recht. Zie 
bijvoorbeeld: 'Für die gleiche Problemlage hat ein nicht unbedeutender Teil der deutschen Meinung die 
maßgebliche Bewertung lediglich verlagert, und zwar auf die Beurteilungsgesichtspunke für das Bestehen 
der häuslichen Gemeinschaft. Bei Trennung infolge grundlosen Verlassens duch den Mann wird nach dieser 
deutschen Ansicht das Fortbestehen eines (Rest-)Haushalts und damit der Schlüsselgewalt zugunsten der 
Bedürfnisse der Frau und der bei ihr verbliebenen Kinder bejaht. Danach besteht jedenfalls nur im Weg der 
Lösung, nicht aber im Ergebnis ein Unterschied zur englischen Regel' (p. 25). 
Aan het eind van deel A en B van Abschnitt 2 § 2 IV vergelijkt de auteur het Duitse en het Engelse recht 
op een bepaald punt. Hij noemt dit 'Rechtsvergleichende Beurteilung'. Hij zoekt daarmee naar de beste 
oplossing. 
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Zie bijvoorbeeld de volgende alinea uit het eind van deel B: 'Die vergleichende Betrachtung einer nach 
Lebenssachverhalten grundsätzlich analogen Problemlage ergibt somit, daß zwar die in den beiden Rechtsord
nungen gefundenen Lösungen nicht befriedigen, daß aber die Synthese von Elementen beider Lösungen, 
nämlich der Weg einer Verfügungbeschränkung, den das deutsche Recht gegangen ist, zusammen mit einer 
gegenständlichen Konkretisierung, wie sich das englische Recht trifft, das Problem besser lösen könnte' (p. 
75). 

In de derde Abschnitt ('Die Reformbestrebungen') wordt het streven naar hervorming binnen het Engelse 
recht belicht. 
Het vierde deel vormt het expliciete vergelijkende deel: '4. Abschnitt — Englisches und deutsches Ehegüter
recht im Spannungsfeld von Vermögenstrennung und Vermögensverbindung' (p. 119 e.V.). 

Oordeel auteur over resultaat 
'Die vergleichende Betrachtung einer nach Lebenssachverhalten grundsätzlich analogen Problemlage ergibt 
somit, daß zwar die in den beiden Rechtsordnungen gefundenen Lösungen nicht befriedigen, daß aber die 
Synthese von Elementen beider Lösungen, nämlich der Weg einer Verfügungbeschränkung, den das deutsche 
Recht gegangen ist, zusammen mit einer gegenständlichen Konkretisierung, wie sich das englische Recht 
trifft, das Problem besser lösen könnte' (p. 75). 

Studie nr. 6 

Algemene gegevens 
1 Hubert Beemelmans 
2 Die gespaltene Gesellschaft. Zur Auswirkung von Enteignungsmaßnahmen auf juristische Personen 

3 1963 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 17 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

lb 'Eine umfassende gesetzliche Regelung der durch die Enteignung ausländischer juristischer Personen mit 
Vermögen im Inland aufgeworfenen Rechtsfragen haben nur der Staat New York sowie Polen, Lettland und 
Estland hinsichtlich der nationalisierten russischen Aktiengesellschaften und China hinsichtlich der Banque 
Russo-Asiatique getroffen. Teilfragen wurden gesetzlich geregelt: in Deutschland, England und Liechtenstein. 
Im übrigen wurde die Lösung der Rechtsprechung und der Wissenschaft überlassen. 
Abgesehen davon, daß eine Reihe von Fällen aus diesen vergangenen Enteignungswellen noch heute die 
Gerichte beschäftigt, muß man leider damit rechnen, daß das Thema dieser Arbeit auch in Zukunft aktuell 
bleiben wird, ...'. 
[...] 
Die Rechtsentwicklung in der Frage der Enteignung ausländischer Gesellschaften mit Vermögen im Inland 
verlief in den einzelnen Ländern sehr ungleichartig' (p. 6-7). 

B Onderwerp 
2 titel: Die gespaltene Gesellschaft. Zur Auswirkung von Enteignungsmaßnahmen auf juristische Personen 
3a 'Das Schwergewicht dieser Arbeit, die im Januar 1963 abgeschlossen wurde, liegt bei den Fragen des 

Internationalen Privatrechts und des Gesellschaftsrechts, während die Gesichtspunkte des Schutzes des 
Privateigentums im Ausland und des Völkerrechts demgegenüber zurücktreten mußten' (p. 7). 

'Die Enteignung sowohl von Mitgliedschaftsrechten (etwa durch Enteignung von Aktienurkunden) wie von 
Vermögensgegenständen durch einen anderen als den Statutsstaat, dessen Recht die Gesellschaft untersteht, 
kann hier unberücksichtigt bleiben, da sie keine besonderen, denen der oben genannten Verfahren entspre
chenden Rechtsprobleme stellt' (p. 11). 
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Op de inhoud en betekenis van het begrip 'Enteignung' wordt in de tweede paragraaf van de inleiding 
uitgebreid ingegaan. Er wordt aangegeven in welke zin het in het onderzoek wel en niet gebruikt zal worden. 

4c juridisch probleem: welke gevolgen hebben onteigeningsmaatregelen voor rechtspersonen? 
5b 'Es fragte sich nun, was mit diesen Vermögenswerten geschehen sollte: ob sie dem Enteignerstaat auszulie

fern seien, ob sie herrenlos würden oder an die Belegenheitsstaaten fielen, ob sie im Wege der Liquidation 
den Gläubigern der Gesellschaft oder den ehemaligen Gesellschaftern übergeben werden sollten oder ob end
lich die Gesellschaft mit ihrer Hilfe im Ausland ihren Geschäftsbetrieb fortsetzen könne' (p. 5). 

C Selectie rechtsstelsels 
6b nee, er worden in de inleiding bij de beschrijving van het probleem wel verscheidene rechtsstelsels genoemd, 

maar uit niets blijkt of zij alle of enkele van hen in het onderzoek zullen worden betrokken 

D Methode 
14b In de derde paragraaf van de inleiding worden vier manieren van onteigening van rechtspersonen onder 

elkaar gezet: 'Im folgenden sollen die Auswirkungen dieser vier Enteignungsarten auf das Auslandsvermögen 
und auf den Fortbestand der betroffenen Gesellschaften zunächst einzelnen untersucht werden ( 1. bis 4. Teil), 
und dann sollen die praktischen Folgen der verschiedenen theoretischen Lösungen näher dargestellt werden 
(5. Teil)' (p. ll).Op de inhoud en betekenis van het begrip 'Enteignung' wordt in de tweede paragraaf van 
de inleiding uitgebreid ingegaan. Er wordt aangegeven in welke zin het in het onderzoek wel en niet gebruikt 
zal worden. 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 
20 - 'Der wohl größte Teil der neueren Literatur und Rechtsprechung, vor allem in Deutschland, Österreich und 

der Schweiz, ...' (p. 17). 
-'So gilt im englischer Recht der Satz, ...' (p. 18). 
-'In der deutschen Rechtsprechung ...' (p. 19). 
-'Jedenfalls ist eine Kollisionsnorm, die unmittelbar die Anerkennung (...) extraterritorialen Enteignungen 
vorschreibt, in keiner Rechtsordnung und auch nicht im Völkerrecht bekannt' (p. 19). 
-'... englische Gericht ...' (p. 19). 
-'... amerikanisches Gericht ...' (p. 20). 
Algemene uitspraken over het ipr worden vaak ondersteund door in noten weergegeven Duitse literatuur en 
rechtspraakverwijzingen. Maar ook een verwijzing naar Franse rechtspraak (nt. 77) Nederlandse literatuur 
(nt. 76) komt voor, etc. etc. 
Westerse rechtsstelsels: 'Als Ergebnis der rechtsvergleichenden Übersicht ist festzuhalten, daß Rechtspre
chung und Lehre in den westlichen Staaten nahezu einhellig extraterritoriale Enteignungswirkungen ablehnen' 
(p. 51). Zie ook p. 56, 60. 
Een bron van gekozen stelsels blijkt het 'Entscheidungsregister' te zijn. De landen zijn op alfabetische volg
orde gerangschikt. Onder elk land is de behandelde rechtspraak opgenomen. De genoemde landen zijn: 
België (4 uitspraken), Brazilië (1), Denemarken (1), Duitsland (veel, 3 p.), Engeland (1 p.), Frankrijk (1/2 
p.), Italië (1), Nederland (7), Oostenrijk (12), Polen (2), Roemenië (2), Zweden (5), Zwitserland (1/2 p.), VS 
(1 p.). 

D Methode 
27b Een deelvraag: 'Damit erhebt sich für die anderen Staaten, welche die Gesellschaft bisher als rechtsfähig 

behandelt haben und in denen sie Vermögen besitzt (im folgenden Aufnahmestaaten genannt), die Frage, ob 
sie die Vernichtung der Gesellschaft anerkennen sollen' (p. 25). Onder A worden dan de rechtsstelsels 
behandeld die deze vraag met een ja beantwoorden (Duitsland voor WO II, Engeland, Oostenrijk, Zwitser
land, Frankrijk) onder B de stelsels die deze vraag met een nee beantwoorden (VS, Duitsland na WO II). 
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E Oordeel auteur over resultaat 
28a Uit het slotwoord ('Schluss'): 'Der Spaltungstheorie wird häufig vorgeworfen, sie setze sich um politischer 

Zweck willen über das Recht hinweg. In dieser Arbeit ist gezeigt worden, daß dem nicht so ist. Jedoch 
müssen gewisse Rechtsregeln, wie die Unterstellung der Rechtsverhältnisse einer Gesellschaft unter das an 
ihrem Sitz geltende Recht, oder rechtliche Konstruktionen, wie die juristische Person, daraufhin überprüft 
werden, ob man aus ihnen Lösungen für Fragen ableiten kann, an die bei ihrer Schaffung niemand dachte' 
(p. 119). 

Studie nr. 7 

Algemene gegevens 
1 Matthias Drexelius 
2 Irrtum und Risiko. Rechtsvergleichende Untersuchungen und Reformvorschläge zum Recht der Irrtumsan

fechtung 
3 1964 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 22 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la In deel B van de inleiding: "Aufgabe und Gang der Untersuchung' (p. 23). 

'Aufgabe der vorliegenden Arbeit ist, aus Titzes abschließenden Bemerkungen, dem Entwurf des zweiten 
Vorschlags [Titze, 'Vom sogenannten Motivirrtum', in: Festschrift für Heymann, 1940, Bd. II, S. 72f.], ein 
geschlossenes Bild bis zum formulierten Gesetzesvorschlag zu entwickeln, wobei insbesondere eine Reihe 
ausländischer Rechtsordnungen zum Vergleich herangezogen werden soll. [...] Der Dritte Teil wird den 
Versuch bringen, aus dem durch die Betrachtung der fremden Rechtsordnungen gewonnenen Material an 
Hand Titzeschen Entwürfe eine Art Ideallösung des Irrtumproblemkreises zu entwerfen' (p. 23). 

lb 'Im Vierten und letzten Teil werden wir begründen, warum wir eine Änderung der §§ 119 ff. BGB für 
erforderlich halten und meinen, unsere Vorschläge nicht nur als Auslegungsrichtlinien ansehen zu sollen. 
Abschließend werden wir Vorschläge für Übergangslösungen bis zur Gesetzesänderung und einige Bemer
kungen über die bisherige deutsche Rechtsprechung zum Irrtumsproblemkreis machen' (p. 23). 

B Onderwerp 
2 titel: Irrtum und Risiko. Rechtsvergleichende Untersuchungen und Reformvorschläge zum Recht der Irrtum

sanfechtung 
'Das Problem des zivilrechtlichen Irrtums ...' (p. 7). 
'... der deutschen Irrtumsregelung ...' (p. 7). 

3a 'Der Irrtum im Eherecht wird in dieser Arbeit nicht mitbehandelt. Der Vergleichsirrtum des § 779 BGB ist 
ein gemeinsamer beider Parteien und gehört daher in den Problemkreis des Fortfalls bzw. Fehlens der 
Geschäftsgrundlage, der hier ebenfalls nicht behandelt werden soll' (noot 2, p. 7). 

4b 'Im Zweiten Teil wird das Irrtumsrecht einiger fremder Länder dargestellt werden, wobei besondere Auf
merksamkeit der Berücksichtigung des Risikogedankens gelten wird' (p. 23). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Italie, Engeland en VS 
7b de stelsels die evenals de bovengenoemde tot de Duitse, Romaanse en Common Law familie behoren 
8 minimaal 
9 positief 
10b Tm Zweiten Teil wird das Irrtumsrecht einiger fremder Länder dargestellt werden, wobei besondere Auf

merksamkeit der Berücksichtigung des Risikogedankens' gelten wird. Der deutsche Rechtskreis wird durch 
Österreich und die Schweiz, der romanische durch Frankreich und Italien, das Common Law durch England 
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und die USA vertreten sein; einzelne Bemerkungen zu weiteren Rechtsordnungen werden hier und dort das 
Bild ergänzen' (p. 23). 

D Methode 
14b 'Aus dieser Aufgabenstellung ergibt sich folgender Gang der Untersuchung: Im Zweiten Teil wird das 

Irrtumsrecht einiger fremder Länder dargestellt werden, wobei besondere Aufmerksamkeit der Berücksichtig
ung des Risikogedankens gelten wird. Der deutsche Rechtskreis wird durch Österreich und die Schweiz, der 
romanische durch Frankreich und Italien, das Common Law durch England und die USA vertreten sein; 
einzelne Bemerkungen zu weiteren Rechtsordnungen werden hier und dort das Bild ergänzen (p. 23). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 

18b 'Der Irrtum wird im Common Law nur dann unter der Überschrift "mistake" behandelt, wenn er nicht durch 
eine "misrepresentation" hervorgerufen worden ist' (p. 63-64). 
'Alle übrigen Irrtümer — also die nicht durch eine Zusage des Gegners hervorgerufenen — werden im 
Common Law als "mistake" behandelt' (p. 68). 
'Die Problemkreise "mistake" und "misrepresentation" haben sich getrennt entwickelt' (p. 69). 
'...; die übrigen Fälle gehören im deutschen Recht so andersartigen Problemkreisen an, daß hier nicht näher 
auf sie eingegangen werden kann' (p. 71). 

C Selectie rechtsstelsels 
21 ja, behalve de keuze van Frans recht 
22 positief 
24b Oostenrijk: 'Das österreichische Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch von 1811 ist das älteste Zivilgesetzbuch 

des deutschen Rechtskreises, das heute noch gilt. Trotzdem wirkt es in manchem moderner in der Betracht
ungsweise und ist nicht selten origineller in seinen Lösungen der in allen Ländern begegnenden Probleme 
als etwa das deutsche BGB oder auch das ebenfalls wesentlich jüngere Schweizer Zivilrecht' (p. 25). 
Zwitserland: zie hierboven. 
Italië: 'Das italienische Irrtumsrecht stellt in der Grundkonzeption eine Fortbildung des CC dar, wobei die 
französische Rechtsprechung nicht nur verwertet, sondern teilweise weitergedacht und ihre Ergebnisse 
verbessert worden sind' (p. 56). 

25b Common Law: 'Gleichwohl entspricht das anglo-amerikanische Vertragsrecht dem kontinental-europäischen 
nicht nur meist in den Ergebnissen, sondern auch oft in der Konstruktion. Bestehen geblieben ist nur bis 
heute eine Reihe von für uns in dieser Form ungewohnten Gesichtspunkten und Rechtinstituten — wie etwa 
das "Estoppef-Prinzip, die "Consideration"-Lehre, die Figur des "change of position" —, die sich in ihrer 
anglo-amerikanischen Ausprägung schwerlich in eine vom römischen Rechtsdenken beeinflußte Rechtsord
nung übernehmen ließen, aber oft recht originell, sachangemessen und anregend sind' (p. 62). 

D Methode 
27b 'Infolge dieser eigenartigen Rechtsentwicklung ist es schwierig, das anglo-amerikanische Irrtumsrecht mit 

den bisher behandelten kontinental-europäischen Rechten zu vergleichen. Es enthält einerseits Fallgruppen, 
die in römisch-rechtlich beeinflußten Rechtssystemen anderen Problemkreisen angehören oder eigene bilden, 
wie etwa die der Mängelhaftung im Kaufrecht und des Dissenses, ist aber auf der anderen Seite in zwei Teile 
gespalten, die zwar in den Lehrbüchern durchweg hintereinander, aber eben doch getrennt behandelt werden: 
die Rechtsfiguren "mistake und "misrepresentation"' (p. 62). 
'Der Irrtum wird im Common Law nur dann unter der Überschrift "mistake" behandelt, wenn er nicht durch 
eine "misrepresentation" hervorgerufen worden ist' (p. 63-64). 
'...; die übrigen Fälle gehören im deutschen Recht so andersartigen Problemkreisen an, daß hier nicht näher 
auf sie eingegangen werden kann' (p. 71). 
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E Oordeel auteur over resultaat 
28a 'Wir mußten uns auf das beschränken, was Simonius als Aufgabe der Doktrin bezeichnete: eine neue Lösung 

des alten Irrtumsproblems vorzuschlagen. Wir hoffen, damit der Rechtsentwicklung einen Dienst geleistet 
zu haben' (p. 111). 

30a Oostenrijk en Common Law: 'Bei der Suche nach Fällen, in denen wir die Interessen des Irrenden ausnahm
sweise berücksichtigen können, wie auch für die Anwendung unserer Grundsatzes selbst haben wir besonders 
viele Hinweise im österreichischen Recht und im Common Law gefunden. Vor allem von diesen beiden 
Rechtsordnungen werden wir daher im Folgenden aufsgehen' (p. 80-81). 

Studie nr. 8 

Algemene gegevens 
1 Ingo Richter Metzner 
2 Die Grundlagen der Haftung für 'faute de service ' im französischen Staatshaftungsrecht. Ein Beitrag zur 

Umbildung des deutschen Rechts 
3 1965 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 27 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la Zie de ondertitel: Die Grundlagen der Haftung für 'faute de service' im französischen Staatshaftungsrecht. 

Ein Beitrag zur Umbildung des deutschen Rechts 
'Eine ehrwürdige Tradition der deutschen Verwaltungsrechtslehre gebietet, bei der Neugestaltung des 
deutschen Rechts die Auseinandersetzung mit dem französischen Verwaltungsrecht zu suchen. Doch erst 
recht fordert die durch die europäische Einigung bedingte allmähliche Rechtsangleichung die Untersuchung 
des französischen Rechts in allen Gebieten' (p. 9). 

B Onderwerp 
2 titel: 'Die Grundlagen der Haftung für 'faute de service' im französischen Staatshaftungsrecht. Ein Beitrag 

zur Umbildung des deutschen Rechts'. 
-'Das Recht der öffentlichen Ersatzleistungen ist in Bewegung geraten' (p. 9). 
-'Die Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer hat sich 1961 mit der Gefährdungshaftung im öffentli
chen Recht beschäftigt; ein Referentenentwurf aus dem Bundesjustizministerium aus demselben Jahre sieht 
eine gesetzliche Neuregelung der Staatshaftung vor' (p. 9). 

3a 'Der "faute de service" besteht in der mangelhaften, verzögerten oder unterlassenen Erfüllung der Verpflicht
ungen der Verwaltung. Dieses ist jedoch nur eine formelle Einteilung, die die Existenz der Verpflichtungen 
voraussetzt. Eine sachliche Erörterung der Verplichtungen der Verwaltung ist nicht die Aufgabe dieser 
Arbeit, und sie unterbleibt aus diesem Grunde' (p. 38). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Frankrijk 
6b Duitsland, 'Die Vertretung der Freien und Hansestadt Hamburg beim Bund stellte mir für diese Arbeit den 

bisher unveröffentlichten Entwurf des Bundesjustizministeriums über die Neuregelung des Schadenersatzrecht 
zur Verfügung' (p. 9). 

8 ja 
9 positief 
12a zie doel: 'Eine ehrwürdige Tradition der deutschen Verwaltungsrechtslehre gebietet, bei der Neugestaltung 

des deutschen Rechts die Auseinandersetzung mit dem französischen Verwaltungsrecht zu suchen. Doch erst 
recht fordert die durch die europäische Einigung bedingte allmähliche Rechtsangleichung die Untersuchung 
des französischen Rechts in allen Gebieten. 
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"In Bereich der außervertraglichen Haftung ersetzt die Gemeinschaft den durch ihre Organe oder Bedienste
ten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, die den 
Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsam sind." — Art. 215 II EWG-Vertrag. In Art. 34 I, 401/II des 
EGKS-Vertrages ist dagegen das französische Staatshaftungsrecht übernommen worden' (p. 9). 

D Methode 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15a 'Die Untersuchungen des französischen Rechts und die Skizzierung des deutschen Rechts bezogen sich je

doch nur auf die Gewinnung von Grundsätzen aus dem geltenden Recht; sie sollten zur Neuordnung des 
deutschen Rechts auf der Grundlage dieser Grundsätze dienen, wozu die anderen Prinzipien eben nicht 
geeignet waren. Die Möglichkeit einer Umformung des geltenden Rechts auf Grund einer völlig anderen 
Gestaltung wird durch die angestellten Erörterungen nicht ausgeschlossen; sie geht jedoch über den Rahmen 
der Arbeit hinaus' (p. 144). 

B Onderwerp 
18b -'Man kann also sagen, daß der Begriff "faute" im französischen Recht die Aufgaben erfüllt, die im deut

schen Recht durch die Begriffe Rechtswidrigkeit und Verschulden wahrgenommen werden' (p. 33). 
-'Das französische Recht hat in dieser Situation nicht die Lösung gewählt, die der deutsche Gesetzgeber für 
das gesamte Staatshaftungsrecht gefunden hat, nämlich den Weg der Substitution des Staates an die Stelle 
des Beamten, sondern es hat ein System der Häufung der Verantwortlichkeiten, eine alternativ Haftung 
entwickelt' (p. 48). 
-'Der Begriff "faute" deckt sich zwar nicht mit den deutschen Begriffen Verschulden, Rechtswidrigkeit oder 
Kausalität; er erfüllt aber die Funktionen, die im deutschen Recht durch diese Begriffe erfüllt werden' (p. 
66-67). 
-'Das französische Recht wurde an Hand der Begriffe Vorsatz und Fahrlässigkeit untersucht, weil das 
französische Recht selbst keine geeigneten Kriterien für die Untersuchung der subjektiven Handlungsseite 
anbot; so wurde schon im Rahmen der Analyse rechtsvergleichend gearbeitet, so daß hier das Ergebnis nur 
noch einmal zusammengefaßt zu werden braucht' (p. 71). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27c functioneel-institutionele methode. 

Na in het eerste deel het huidige Duitse 'öffentlichen Ersatzleistungsrechts' uiteen te hebben gezet vanuit 
het perspectief van hervorming, komt in het tweede en derde deel zeer uitgebreid het Franse recht aan de 
orde. In het tweede deel onder A vindt 'Die Analyse der Haftung für "faute de service'" plaats. Onder B 
komt 'Die Stellung der Haftung für "faute de service" im System der staatlichen Ersatzleistungen' aan de 
orde. En in onderdeel C tenslotte worden expliciete vergelijkingen met het Duitse recht getrokken: 'Die 
Haftung für "faute de service" und das deutsche Staatshaftungsrecht'. In het derde deel wordt ingegaan op 
de theoretische achtergrond van het onderwerp: 'Die Grundlagen der Haftung für "faute de service" (p. 79 
e.V.). Het vierde deel is gewijd aan 'Der Beitrag der rechtsvergleichenden Untersuchungen über die Haftungs
grundlagen für die Umbildung des deutschen Rechts'. 
Uit een aantal uitspraken uit het tweede deel blijkt dat de vergelijkbaarheid op het functionele niveau gezocht 
wordt. 
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E Oordeel auteur over resultaat 
28a Het vierde en laatste deel van het boek bevat een uiteenzetting over de bijdrage die het rechtsvergelijkend 

onderzoek kan leveren tot de hervorming van het Duitse recht: 'Vierter Teil: Der Beitrag der rechtsverglei
chenden Untersuchungen über die Haftungsgrundlagen für die Umbildung des deutschen Rechts' (p. 141-
159). 
'Die systematische Dreigliederung des deutschen Rechts wurde in dem vorhergehenden Abschnitt aus der 
Dreigliederung der Grundlagen abgeleitet. Die Begründung der Ersatzleistungsformen wurde für die Gestal
tung des geltenden Rechts fruchtbar gemacht. 
Die Dreigliederung des Ersatzleitungsrechts kann jedoch auch aus dem geltenden französischen Recht 
begründet werden. Zwar läßt sich im Wege der Rechtsvergleichung die Lösung, die ein ausländischer 
Gesetzgeber oder die Rechtsprechung in einem anderen Land gefunden haben, nicht ohne weiteres auf das 
inländische Recht übertragen, doch die Betrachtung des positiven ausländischen Rechts kann für das inländi
sche Recht fruchtbar sein, wenn die unterschiedlichen Systeme auf den gleichen Grundlagen beruhen. 
[...] Da im französischen Recht diese Übereinstimmung gefunden wurde, können die Lösungen des französi
schen Rechts auf das System des deutschen Rechts übertragen werden' (p. 144-145). 

Studie nr. 9 

Algemene gegevens 
1 Tilmann Schneider 
2 Der Fonds de Garantie Automobile im Rahmen des Schutzes der Verkehrsopfer. Internationale Vergleichung 

und rechtliche Einordnung 
3 1967 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 32 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

B Onderwerp 
2 titel: Der Fonds de Garantie Automobile im Rahmen des Schutzes der Verkehrsopfer. Internationale Verglei

chung und rechtliche Einordnung 

C Selectie rechtsstelsels 
6b Frankrijk en Duitsland: 'Das Fehlen einer auch nur annäherend gleichwertigen deutschen Institution vereitelt 

jedoch die funktionelle Rechtsvergleichung. Die Darstellung des Garantiefonds ist jedoch neben ihrer Bedeu
tung für das Folgende auch Selbstzweck: Die Kenntnis des Rechts des fonds de garantie automobile ist von 
allgemeinen praktischen Interesse und von besonderem durch den in den §§ 12 und 13 des neuen 
Pflichtversicherungsgesetzes vom 5.4.1965 eingeführte Entschädigungsfonds, einem deutschen Pendant zum 
Garantiefonds' (p. 16). 

8 impliciet 
9 positief 
12b 'Die Darstellung des Garantiefonds ist jedoch neben ihrer Bedeutung für das Folgende auch Selbstzweck: 

Die Kenntnis des Rechts des fonds de garantie automobile ist von allgemeinem praktischem Interesse und 
von besonderem durch den in den §§ 12 und 13 des neuen Pflichtversicherungsgesetzes vom 5.4.1965 
eingeführten Entschädigungsfonds, einem deutschen Pendant zum Garantiefonds' (p. 16). 

D Methode 
14a 'Voraussetzung der Vergleichung ist das tertium comparationis, d.h. etwas den zu vergleichenden Objekten 

Gemeinsames. Als solches wird bei der Rechtsvergleichung häufig die Ähnlichkeit oder Gleichheit der 
sozialen Verhältnisse angenommen. Sie wird, soweit man im abendländischen Rechtskreis bleibt, durchweg 

381 



BIJLAGE 5 

bejaht für das Schuldrecht im allgemeinen und das Schadenrecht im besonderen. Das Recht auf dem Gebiete 
des Straßenverkehrs kann jedoch geradezu als Schuldbeispiel für diese Eignung angesehen werden. 
Genauer bestimmt Esser das tertium comparationis: Die Ähnlichkeit oder Gleichheit der sozialen und 
kulturellen Verhältnisse führt zu gleichen Rechtsprinzipien, die, abstrahiert von ideologischen und dok
trinären Einflüssen, zu gleichwertigen Lösungen führen. 
Darauf basiert die funktionelle Rechtsvergleichung, deren Methode und Ziel ist, "in gleichen Ordnungsaufga
ben unter vergleichbaren gesellschaftlichen Zuständen die Gemeinsamkeit von Lösungen zu entdecken, die 
je von ihrer Entstehungsgeschichte her in ihrer Systembedingtheit dem gleichen Ordnungsziel dienen". 
Die vorliegende Untersuchung gestattet nur eine beschränkte Anwendung dieser Methode. Ihre Ziele sind 
(1) Die Darstellung des Garantiefonds im Rahmen des Schutzes des Verkehrsopfers, d.h. des Haftpflicht
rechts und der obligatorischen Haftpflichtversicherung des Kraftfahrzeugs. 
(2) Die rechtssystematische Einordnung der Leistungen des Garantiefonds. 
(3) Die Feststellung eines einheitlichen Rechtsprinzips des gesamten Schutzsystems des Verkehrsopfers und 
dessen grundsätzliche Gültigkeit für die Bereiche der Gefährdungshaftung ingesamt. 
(4) Die Kritik der konkreten Lösungen anhand des Prinzips. 
(5) Die Rechtfertigung des Schutzsystems als Bestandteil des Haftungsrechts. 
Im Hinblick auf den Garantiefonds als solchen ist zwar die erste Stufe der funktionellen Rechtsvergleichung 
möglich, die Feststellung des in ihm enthaltenen Rechtsprinzips. Das Fehlen einer auch nur annäherend 
gleichwertigen deutschen Institution vereitelt jedoch die funktionelle Rechtsvergleichung. Die Darstellung 
des Garantiefonds ist jedoch neben ihrer Bedeutung für das Folgende auch Selbstzweck: Die Kenntnis des 
Rechts des fonds de garantie automobile ist von allgemeinem praktischem Interesse und von besonderem 
durch den in den §§ 12 und 13 des neuen Pflichtversicherungsgesetzes vom 5.4.1965 eingeführten 
Entschädigungsfonds, einem deutschen Pendant zum Garantiefonds. 
Eine isolierte Darstellung des Garantiefonds ohne Bezugnahme auf das materielle Haftpflichtrecht, das mit 
diesem und generell schon durch die obligatorische Haftpflichtversicherung vollendet wird, wäre un
verständlich. Schon rechtstechnisch sind die drei Materien so ineinander verzahnt, daß eine isolierte Behand
lung und Beurteilung unvollständig, ja unkorrekt wäre. Gerade in ihrem Zusammenwirken, in der Darstellung 
jeder Stufe des Systems in ihrer Ergänzungsbedürftigkeit durch die nächste, werden die Unterschiede des 
französischen und deutschen Systems deutlich. Noch deutlicher wird die gegenseitige Abhängigkeit durch 
das gemeinsame Rechtsprinzip und den Vergleich mit der Haftungsersetzung. 
Umgekehrt regt die Vervollständigung des Schutzsystems durch den Garantiefonds vielfach eine abgeänderte 
Beurteilung des zugrundeliegenden materiellen Rechtsprinzips an, und es wird sich bei der Gegenüberstellung 
mit den Formen der Haftungsersetzung zeigen, daß dieser neue Aspekt fruchtbar ist. Zugleich dient die neue 
Institution als Quelle rechtspolitischer Überlegungen und kritischer Neuwertung der konkreten Lösungen zum 
Schutz des Verkehrsopfers und speziell des deutschen Entschädigungsfonds' (p. 15-17). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 
18c maatschappelijk fenomeen: garantiefonds 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27b Het eerste deel is gewijd aan: 'Kraftfahrzeughaftpflichtrecht und -Versicherung als Ausgangspunkte der heuti

gen Lösungen'. In de inleidende twee alinea's van dit deel geeft de auteur zijn opzet weer: 'Das Kraft-
fahrzeughaftpflichtrecht ist die Rechtsmaterie, in der die grundsätzlichen Entscheidungen über den Schutz 
des Verkehrsopfers gefällt werden. Es ist deshalb notwendig aber auch hinreichend, das Haftpflichtrecht des 
Kraftfahrzeugs in Frankreich in seinen Grundzügen darzustellen. Dies läßt sich in zwei Abschnitte gliedern: 
die allgemeine Haftpflicht des Sachhalters als solche mit geringen Unterschieden zum deutschen Recht und 
einerseits gewisse Einzelfälle, andererseits der aus dem allgemeinen Schadenrecht stammende Teil des 
Haftpflichtrechts, die stärkere Abweichungen vom deutschen Recht aufweisen. 
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Im Ergebnis sind die Verhältnisse in Frankreich und der Bundesrepublik zu vergleichen, und die Lücken im 
Schutz der Verkehrsopfer aufzuzeigen, die sich aus den bestehenden haftpflichtrechtlichen Lösungen ergeben' 
(p. 21). 
In dit deel komt vooral het Franse recht, maar ook af en toe het Duitse recht aan bod. In de derde en achtste 
'Abschnitt' passeren in enkele bladzijden West-Europese rechtsstelsels en het rechtsstelsel van de VS de 
revue. 
In het tweede deel dat door de auteur als 'Hauptteil' wordt aangemerkt, wordt aandacht besteed aan 'Der 
Garantiefonds' (p. 60 e.V.). Uitgangspunt en opzet zijn uit de inleiding die aan dit deel vooraf gaat af te 
leiden: 'Der Begriff Garantiefonds wird in der vorliegenden Untersuchung in dreifachem Sinn gebraucht. 
Dies ist unschädlich, da sich die Bedeutung jeweils ohne Schwierigkeiten aus dem Zusammenhang ergibt. 
Die erste, weiteste Bedeutung umfaßt alle Einrichtungen, die dem Schutz von Ersatzberechtigten zu dienen 
bestimmt sind, soweit sie ihre Ansprüche nicht zu verwirklichen vermögen. In der zweiten beschränkt sich 
dies auf den Schutz der Verkehrsopfer. Beide Male präjudiziell der Begriff nicht die Form dieses Schutzes. 
In der dritten Bedeutung bezeichnet er den fonds de garantie automobile, d.h. die konkrete Ausgestaltung 
der zweiten Bedeutung in Frankreich. Als solcher dient er gleichzeitig als Oberbegriff der Klassifizierung: 
Alle mit den wesentlichen Merkmalen des fonds de garantie automobile ausgestatteten Einrichtungen werden 
so benannt. 
[...] 
Dieser Teil bringt zunächst einen vollständigen Überblick der Regelung des fonds de garantie automobile, 
woran sich zum Vergleich der Entschädigungsfonds anschließt. Danach werden Organisationsform und 
Leistungen des Garantiefonds rechtlich eingeordnet und eine Darstellung und Klassifizierung des Garan
tiefonds im internationalen Vergleich angeschlossen. Eine Kritik der Leistungen und die Problematik der 
Finanzierung folgen unten [in het vijfde deel] im Zusammenhang' (p. 60-61). 
Zoals aangegeven plaatst de auteur het fonds de garantie in een internationale context (4e Abschnitt). Hij 
onderscheidt drie verschillende typen garantiefonds die hij achtereenvolgens behandelt. In de vierde plaats 
onderscheidt hij het garantiefonds in Noord-Amerika. Onder B 'Typ Fonds de secours' behandelt hij Zwitser
land (redelijk uitgebreid) en Italië (één zin). Onder C 'Typ subsidiärer Versicherer' komt België (redelijk 
uitgebreid) aan de orde en onder D 'Typ Garantiefonds' CSSR, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Fin
land, Marokko, Tunesië, Spanje en Nederland (allen kort), Engeland (vrij uitgebreid) en Oosterijk (kort). 
Vaak wordt gewezen op overeenkomsten en verschillen met het Franse fonds de garantie. Onder Garantie
fonds in Noord-Amerika wordt zowel de VS als Canada behandeld. 
Deel 3 is gewijd aan de 'Rechtssystematische Einordnung der Leistungen des Garantiefonds bei Zahlungs
unfähigkeit und Anonymschaden' (p. 127 e.V.). In de inleiding zet de auteur zijn bedoeling en plan van 
behandeling uiteen: 'Als Voraussetzung der Untersuchung des den Leistungen des Garantiefonds zugrunde 
liegenden Rechtsprinzips ist zunächst deren systematischen Stellung aufzuklären. Zwar braucht ein Rechts
prinzip nicht an schon vorhandenen gesetzliche Regelungen angelehnt werden, ja häufig wird dies lediglich 
zur Bestätigung eines gefundenen Prinzips nachträglich versucht, ohne daß es erforderlich und u.U. möglich 
ist. Sind dagegen Rechtsinstitute vorhanden, die in Konnex mit dem zu untersuchenden stehen, so kann 
eventuell ein gemeinsames Rechtsprinzip vorliegen, zumindest aber läßt sich Aufschluß über die Grundlagen 
des fraglichen Instituts erwarten. 
Daraus ergibt sich folgender Gang der Untersuchung: Welches Institut ist einzuordnen, d.h. welches ist der 
Wesenskern des Garantiefonds, gibt es vergleichbare Einrichtungen, die ähnliche oder identische Zwecke 
verfolgen, und wie sind sie rechtlich konstruiert? (p. 127). 
Aan de orde komen: Frankrijk, Duitsland, Noord-Amerika (wetgeving en literatuur). Vergelijkingen worden 
niet zozeer gemaakt. 
In deel 4 wordt 'Das einheitliche Rechtsprinzip der Gefährdungshaftung, der Schadenverteilung und des 
Garantiefonds' (p. 145 e.v.) besproken en in deel 5 wordt ingegaan op 'Kritik der Leistungen des Garantie
fonds und seiner Finanzierung' (p. 169 e.V.). Uit de inleiding van deel 5: 'Beide in diesem Teil zu unter
suchenden Fragen sind von erheblicher praktischer Bedeutung. Der einzelne Verkehrsteilnehmer wird sein 
Urteil über die Einrichtung Garantiefonds nach der Lösung dieser Probleme ausrichten, die sich vor allem 
im Verhältnis des Garantiefonds zu den Verkehrsopfern auswirken. 
Aus dem Rechtsprinzip, das dem gesamten Schutzsystem des Verkehrsopfers zugrundeliegt, lassen sich 
Empfänger und Umfang der Leistungen und der Träger der Lasten des Garantiefonds bestimmen. 
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Die Kritik muß sich weitgehend auf die Untersuchung der teilweise sehr komplexen Problematik einzelner 
Punkte unter den aus dem gefundenen Rechtsprinzip, d.h. aus der Gesamtschau des Schutzes des Verkehrsop
fers sich ergebenden Gesichtspunkten, beschränken. Die Ergebnisse sind daher teilweise, z.B. zur Frage des 
Schmerzensgeldens, nur insoweit gültig' (p. 169). Aan de orde komen: Duitsland en Frankrijk. 
In deel 6 ('Die Ersetzung der Haftung und ihres Perfektionssystems' (p. 181 e.v.) onderzoekt de auteur de 
mogelijkheid van een geheel andere wijze van bescherming van het verkeersslachtoffer. Uit de inleiding: 
'Das dargestellte System der Haftung und ihres Perfektion durch Pflichtversicherung und Garantiefonds ist 
nicht das einzig denkbare, um zu einer möglichst vollständigen Entschädigung der Verkehrsopfer zu gelan
gen. Einmal könnte der Garantiefonds alleine auch die Schutzfunktion der Pflichtversicherung übernehmen. 
Zum anderen könnten abweichende Sicherungssysteme die Haftung modifizieren oder ersetzen. 
Die Diskussion über die Ersetzung der Haftung spielt in den Ländern des Common Law eine sehr bedeutsa
me Rolle. Der Grund für diese Bedeutung macht zugleich klar, warum die dortige Literatur außerhalb des 
Common Law nur beschränkt verwertbar ist: Eine Ersetzung der Haftung würde in diesen Ländern eine 
erhebliche Veränderung der Schadenordnung darstellen, da dort das Automobilhaftpflichtrecht keine Ge
fährdungshaftung kennt, sondern sich nach allgemeinen Grundsätzen des Deliktsrechts richtet, d.h. den 
Nachweis der Negligence erfordert. 
Es versteht sich von selbst, daß dieser Teil nicht mehr als ein Ausblick sein kann, da die Frage der Ersetzung 
der Haftung eine umfangreiche und sorgfältige Untersuchung erfordert. Trotzdem soll sich auch in diesem 
Rahmen eine Entscheidung getroffen werden, da eine Ersetzung der Haftung die vorausgehende Untersu
chung weitgehend zu Makulatur werden ließe' (p. 181). Aan de orde komen voornamelijk de USA en 
Duitsland. 
De samenvatting bevat vier onderdelen (p. 195 e.V.): 
I. Der Vergleich der Schutzsysteme des Verkehrsopfers in Frankreich und Deutschland 
II. Das dem Schutzsystem des Verkehrsopfers zugrunde liegende Rechtsprinzip 
III. Die Anwendung des Rechtsprinzips 
IV. Die Gefährdungshaftung und ihre Perfektionssysteme als Bestandteile des Haftungsrechts 
Opvallend is dat onder I. ook het resultaat van de 'internationale vergelijking' opgenomen is. Kennelijk 
diende dat enkel tot referentiekader. 

Oordeel auteur over resultaat 

Studie nr. 10 

Algemene gegevens 
1 Werner Wintterlin 
2 Die Haftung für fahrlässige Irreführung im englischen Delikts- und Vertragsrecht unter vergleichender 

Berücksichtigung des deutschen und nordamerikanischen Rechts 
3 1968 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 37 

Analyse tekst 

InleidingA/erantwoording 

A Doel 
la 'Rechtsvergleichend stellt sich abschließend die Frage, ob es im Wege richterlicher Rechtsfortbildung 

gelungen ist, einen oder mehrere Rechtsbehelfe des deutschen Rechts für eine Lösung der Problematik der 
fahrlässigen Irreführung, die in Deutschland keine gesetzliche Regelung fand, nutzbar zu machen. Es wird 
nachzuweisen sein, daß das begründete Vertrauen der irregeführten Partei sowohl in der deutschen, wie in 
der englischen Rechtsordnung, zwar auf systematisch verschiedenen Wegen, im Ergebnis aber doch in 
gleicher Weise geschützt wird' (p. 6). 

384 



BIJLAGE 5 

B Onderwerp 
2 titel: Die Haftung für fahrlässige Irreführung im englischen Delikts- und Vertragsrecht unter vergleichender 

Berücksichtigung des deutschen und nordamerikanischen Rechts 
'Die Haftung für negligent word - der Oberbegriff für die fahrlässige Irreführung durch misrepresentations 
and misstatements — gehört seit Jahrzehnten zu den umstrittensten Fragen des englischen und nordamerikani
schen Privatrechts' (p. 5). 

4b 'Es wird nachzuweisen sein, daß das begründete Vertrauen der irregeführten Partei sowohl in der deutschen, 
wie in der englischen Rechtsordnung, zwar auf systematisch verschiedenen Wegen, im Ergebnis aber doch 
in gleicher Weise geschützt wird' (p. 6). 

5a Drie vragen (cursiveringen van mij, AO): 
'Das House of Lords hatte erst im Jahre 1963 in der Entscheidung Hedley Byrne v. Heller Gelegenheit, zu 
diesem Problem eingehend Stellung zu nehmen. Das Gericht kam im Gegensatz zu der ständigen Rechtspre
chung des Court of Appeal zu der Auffassung, daß unter bestimmten Voraussetzungen eine deliktische 
Schadensersatzpflicht für negligent word bestehen könne. Die Entscheidung gab den Anlaß zu der Untersu
chung, ob es im common law gelungen ist, unter Überwindung der historischen Klagformen einen allgemei
nen Deliktstatbestand aufzustellen, der als tatbestandmäßige Verletzunghandlung nicht nur negligent acts, 
sondern auch irreführende Angaben schriftlicher oder mündlicher Art erfaßt und der ungeachtet der traditio
nell geschützten Rechtsgüter life, limb and property eine Sorgfaltspflicht (duty to take care) auch bei 
Vermögensschäden anerkennt. 
Ein zweiter Schwerpunkt der Entscheidung betraf die Weiterentwicklung des Vertrauensprinzips. Dies führt 
zunächst zu der Frage, ob die consideration als Vertragsvoraussetzung unter bestimmten Umständen ent
behrlich ist, so daß eine vertragliche Haftung für die Richtigkeit unentgeltlicher Angaben in Betracht kom
men könnte, wenn die irregeführte Partei im begründetem Vertrauen auf die Richtigkeit handelte und damit 
zu Fehldispositionen veranlaßt wurde. Außerdem wird zu untersuchen sein, inwieweit durch die Anerkennung 
eines deliktischen Schadensersatzanspruchs für negligent misrepresentation die bisher des Vertragsrecht 
beherrschende "caveat emptor"-Regel modifiziert wurde. Kann hier die mittels unrichtiger Angaben zum 
Vertragsschluß verleitete Partei, selbst wenn diese nicht Vertragsinhalt geworden sind, entgegen der bisher 
herrschenden Auffassung einen Schadenersatzanspruch geltend machen, wie er nach deutschem Recht aus 
dem Gesichtspunkt der culpa in contrahendo begründet wäre? 
Rechtsvergleichend stellt sich abschließend die Frage, ob es im Wege richterlicher Rechtsfortbildung gelun
gen ist, einen oder mehrere Rechtsbehelfe des deutschen Rechts für eine Lösung der Problematik der 
fahrlässigen Irreführung, die in Deutschland keine gesetzliche Regelung fand, nutzbar zu machen. Es wird 
nachzuweisen sein, daß das begründete Vertrauen der irregeführten Partei sowohl in der deutschen, wie in 
der englischen Rechtsordnung, zwar auf systematisch verschiedenen Wegen, im Ergebnis aber doch in 
gleicher Weise geschützt wird' (p. 5-6). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a in de titel, Engeland, Noord-Amerika en Duitsland 
8 eigenlijk niet, eventueel impliciet 
9 positief 
1 lb ['Die Haftung für negligent word - der Oberbegriff für die fahrlässige Irreführung durch misrepresentations 

and misstatements — gehört seit Jahrzehnten zu den umstrittensten Fragen des englischen und nordamerikani
schen Privatrechts' (p. 5)]. 

D Methode 
14b 'Rechtsvergleichend stellt sich abschließend die Frage, ob es im Wege richterlicher Rechtsfortbildung 

gelungen ist, einen oder mehrere Rechtsbehelfe des deutschen Rechts für eine Lösung der Problematik der 
fahrlässige Irreführung, die in Deutschland keine gesetzliche Regelung fand, nutzbar zu machen. Es wird 
nachzuweisen sein, daß das begründete Vertrauen der irregeführten Partei sowohl in der deutschen, wie in 
der englischen Rechtsordnung, zwar auf systematisch verschiedenen Wegen, im Ergebnis aber doch in 
gleicher Weise geschützt wird' (p. 6). 

Uiteenzetting/Conclusie 
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A Doel 

B Onderwerp 
19a 'Trotz dieser Konsequenz ist die Untersuchung des Einflusses des Vertrauensprinzips auf die consideration-

und estoppel-Lehre wertvoll. Denn nur eine eingehende Berücksichtigung der neueren Entwicklung dieser 
Institute kann die Grundlage für die Beantwortung der Fragen geben, welche Rechtsfolge eine Irreführung 
hat, die nicht auf einer falschen Darstellung von Tatsachen, sondern auf einem Verhalten, das objektiv den 
Schluß auf eine (nicht-verwirklichte) Absicht (misrepresentation of intention by conduct) zuläßt, oder auf 
einem nicht eingehaltenen Versprechen, etwas zu tun oder zu unterlassen (promise de futuro), beruht. 
Zugleich dient diese Untersuchung der Lösung des Problems, wie die dogmatische Abgrenzung des durch 
die Entscheidung Hedley Byrne v. Heller so grundlegend gewandelten Deliktsrechts von den ebenfalls durch 
den Einfluß des Vertrauensprinzips gesteigerten vertraglichen Sorgfaltspflichten und dem estoppel erfolgen 
muß' (p. 47). 
'Die Untersuchung der Einwirkung des Vertrauensprinzips auf die consideration-Lehre steht mit dem 
Gesamtproblem der Haftung für fahrlässige Irreführung nur in mittelbarem Zusammenhang. Sie dient jedoch 
zur Klärung der Frage, weshalb die Entscheidung Candler v. Crane, Christmas and Co. und Hedley Byrne 
v. Heller notwendig dem Deliktsrecht unterzuordnen sind' (p. 57). 
'Somit blieb die Ausfüllung der auch in Deutschland erkannten Lücke der Rechtsprechung und Doktrin 
überlassen. In einer kritischen Untersuchung über die Behandlung der unbewußten Irreführung stellte Henrich 
die Frage, ob und wieweit es im Wege richterlicher Rechtsfortbildung gelungen ist, die damit verbundenen 
Probleme der Anfechtung wegen eines vom Gegner verursachten Irrtums, des Wegfalls der Geschäftsgrundla
ge, des Verbots auf die Berufung selbstgeschaffener Irrtumslagen (venire contra factum proprium) und der 
Verletzung vorvertraglicher Aufklärungs- und Mitteilungspflichten (c.i.c.) sachgerecht zu lösen. 
Er kommt zu dem Ergebnis, daß die Möglichkeiten, mit deren Hilfe der ohne Arglist Getäuschte vom 
Vertrag loskommen kann, ihn praktisch dem arglistig Getäuschten gleichstellen. Darüber hinaus wird im 
folgenden darzustellen sein, wie die deutsche Rechtsprechung — ungehindert durch die consideration — durch 
die Annahme selbständiger Auskunftsverträge dem Irregeführten häufig auch zu einem Schadensersatzan
spruch wegen pos. Vertragsverletzung verhilft. Damit wird erreicht, daß ein Schadensersatzanspruch nicht 
mehr auf die Fälle des Betrugs (...) beschränkt ist, wodurch sich auch für das deutsche Recht eine faktische 
Gleichstellung hinsichtlich der Schadensersatzfrage ergibt' (p. 80). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27b 'So vermag die Lehre von der GG für das deutsche Recht die gleiche Aufgabe zu erfülllen, wie die Haftung 

für misrepresentation. Die Anerkennung des enttäuschten Vertrauens als wesentliches Element der Lehre von 
der GG führt bei der nicht vorsätzlichen Irreführung zu einem Rechtsbehelf, der in seinen Voraussetzungen 
und — teilweise — auch in den Rechtsfolgen der innocent misrepresentation angeglichen ist: ...' (p. 87). 

E Oordeel auteur over resultaat 

Studie nr. 11 

Algemene gegevens 
1 Hans-Georg Landfermann 
2 Die Auflösung des Vertrages nach richterlichem Ermessen als Rechtsfolge der Nichterfüllung im 

französischen Recht 
3 1968 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 38 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 
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A Doel 
la 'Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, das Institut der richterlichen Vertragsauflösung bei Nichterfül

lung, wie es von der französischen Rechtsprechung und Lehre auf der Grundlage des Art. 1184 CC aus
gestaltet worden ist, für den deutschen Leser darzustellen und zu untersuchen, inwieweit sich diese Regelung 
des französischen Rechts bewährt hat. Neben der deutschen Rücktrittsregelung sollen dabei auch der "Codice 
Civile Italiano" von 1942 und das "Einheitliche Gesetz über den internationalen Kauf beweglicher Sachen" 
aus dem Jahre 1964 herangezogen werden" (p. 9). 

lb 'Schon diese kurze Gegenüberstellung der gesetzlichen Vorschriften zeigt, daß eine Darstellung der richterli
chen Vertragsauflösung des französischen Rechts zur kritischen Beurteilung des deutschen Rücktrittsrechts 
und im Hinblick auf die Bestrebungen zur internationalen Vereinheitlichung des Vertragsrechts von großem 
Nutzen sein kann. Besonders interessant wird eine solche Darstellung noch dadurch, daß Rechtsprechung 
und Lehre in Frankreich wie in Deutschland die gesetzlichen Regelungen weitgehend abgeändert haben' (p. 

B Onderwerp 
2 titel: Die Auflösung des Vertrages nach richterlichem Ermessen als Rechtsfolge der Nichterfüllung im 

französischen Recht 
4b 'Dem deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch ist das Rechtsinstitut einer richterlichen Vertragsauflösung bei 

Leistungsstörungen unbekannt. Eine entsprechende Funktion erfüllt jedoch das gesetzliche Rücktrittsrecht 
im gegenseitigen Vertrage, das die §§ 325, 326 BGB in den Fällen der nachträglichen Unmöglichkeit und 
des Verzuges gewähren. Auch hier führt der Verstoß gegen eine Leistungspflicht im gegenseitigen Vertrage 
zur Aufhebung der beiderseitigen Vertragspflichten' (p. 7-8). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Frankrijk, Duitsland, Italië, "Einheitliche Gesetz über den internationalen Kauf beweglicher Sachen" (1964) 
8 impliciet Frankrijk, Duitsland en het Koopverdrag, niet Italië 
9 positief 
1 lb 'Die interessanteste Fortentwicklung des französischen Rechtsinstituts betrifft den Ermessensspielraum, ...' 

(p. 8). 
'Noch auf eine weitere Besonderheit des französischen Rechtsinstituts soll schon hier hingewiesen werden, 
...' (p. 8). 

12a 'Schon diese kurze Gegenüberstellung der gesetzlichen Vorschriften zeigt, daß eine Darstellung der richterli
chen Vertragsauflösung des französischen Rechts zur kritischen Beurteilung des deutschen Rücktrittsrechts 
und im Hinblick auf die Bestrebungen zur internationalen Vereinheitlichung des Vertragrechts von großem 
Nutzen sein kann' (p. 8). 

D Methode 
14b 'Dem deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch ist das Rechtsinstitut einer richterlichen Vertragsauflösung bei 

Leistungsstörungen unbekannt. Eine entsprechende Funktion erfüllt jedoch das gesetzliche Rücktrittsrecht 
im gegenseitigen Vertrage, das die §§ 325, 326 BGB in den Fällen der nachträglichen Unmöglichkeit und 
des Verzuges gewähren. Auch hier führt der Verstoß gegen eine Leistungspflicht im gegenseitigen Vertrage 
zur Aufhebung der beiderseitigen Vertragspflichten' (p. 7-8). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 

20 Italië 
21 ja 
22 positief 
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25a 'Die Untersuchung, inwieweit sich die französische Regelung der Vertragsaufhebung wegen Nichterfülllung 
bewährt hat, läßt sich noch von einem anderen Ausgangspunkt her führen. Art. 1184 CC galt bis zum Jahre 
1942 in so gut wie wörtlicher Übersetzung auch in Italien, und zwar als Art. 1165 des "Codice Civile del 
Regno d'Italia" von 1865. Die Schöpfer des neuen italienischen Zivilgesetzbuches, des "Codice Civile 
Italiano" von 1942, hatten sich daher ebenfalls mit der Frage auseinanderzusetzen, wie die Regelung der 
Vertragsauflösung des Code Civil rechtspolitisch zu würdigen ist. Was sie von der Regelung des Art. 1184 
beibehielten, haben sie offenbar als bewährt anerkannt; die Änderungen, die sie vornahmen, müssen als 
Kritik und Mißbilligung der alten Regelung angesehen werden' (p. 103). 
'Die Entstehungsgeschichte der Loi Uniforme zeigt, daß dieses Gesetz hervorragend dazu geeignet ist, 
Anhaltspunkte für die kritische Beurteilung anderer gesetzlicher Regelungen zu gewinnen. Die Diskussionen 
auf den Konferenzen und in den Ausschüssen, die Stellungnahmen der Regierungen und die wiederholten 
Abänderungen des Gesetzentwurfs lassen klare Rückschlüsse auf die Überlegenheit dieser oder jener nationa
len Gesetzesbestimmung zu. Das gilt noch besonders aus folgendem Grund: Die Verfasser der Entwürfe, 
sowohl die Mitarbeiter der Römischen Instituts als auch die Mitglieder des Kaufrechtausschusses, hatten sich 
von vornherein ein klares Ziel gesetzt. Sie sahen es nicht als ihre Aufgabe an, lediglich die Unterschiede 
zwischen den einzelnen nationalen Regelungen auszugleichen, also im Wege gegenseitigen Nachgebens einen 
Kompromiß herbeizuführen. Vielmehr hatten sie die Absicht, für jede Frage die Lösung zu finden, die den 
heutigen Bedürfnissen der beteiligten Verkehrskreise am besten entspräche und die im jedem Einzelfalle 
einen billigen Ausgleich zwischen den Interessen von Käufer und Verkäufer herbeiführen würde. Dabei 
waren sie bereit, auch über die Lösungen der heutigen Gesetzbücher hinauszugehen und neue, fortschrittli
chere Bestimmungen zu treffen' (p. 117-118). 

D Methode 

E Oordeel auteur over resultaat 

Studie nr. 12 

Algemene gegevens 
1 Gerhard Rohmann 
2 Die Vererblichkeit des Schmerzensgeldanspruches. Eine rechtsvergleichende Untersuchung 
3 1968 

4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 42 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

B Onderwerp 

2 titel: Die Vererblichkeit des Schmerzensgeldanspruches. Eine rechtsvergleichende Untersuchung 
'Ein weiteres Problem, nämlich die Berechtigung der jetzigen Regelung bezüglich der Fragen nach Übertrag
barkeit und Vererblichkeit des Schmerzensgeldanspruches in § 847 I 2 BGB, ist dagegen nur beiläufig und 
am Rande bei den Diskussionen gestreift worden' (p. 12). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
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15a 'Das macht aber eine Überprüfung der grundsätzlichen Berechtigung der in § 847 BGB gegebenen 
Einschränkungen erforderlich. 
Um hierbei eine breitere Ausgangsbasis zu haben, soll zunächst ein Blick in die uns benachbarten Rechtsord
nungen den Gesichtskreis weiter helfen' (p. 49). 

B Onderwerp 
16 In de slotparagraaf ('Ergebnis') van het eerste hoofdstuk wordt de problematiek kort samengevat: 'Diese 

oben aufgezeigten Probleme und dogmatischen Schwierigkeiten machen deutlich, daß die Regelung in § 847 
BGB die heutige Problematik des Schmerzensgeldes, die gegenüber dem Zeitpunkt der Kodifizierung der 
Norm völlig verändert ist, nicht zu bewältigen vermag. Sie zeigen aber auch mit gleicher Deutlichkeit, daß 
die Schwierigkeiten keineswegs mit den Interpretationsversuchen zum Rechtshängigkeitsbegriff zu lösen sind, 
wie es die gegenwärtige Rechtsprechung versucht. [...] 
Das macht aber eine Überprüfung der grundsätzlichen Berechtigung der in § 847 BGB gegebenen Ein
schränkungen erforderlich. 
Um hierbei eine breitere Ausgangsbasis zu haben, soll zunächst ein Blick in die uns benachbarten Rechts
ordnungen den Gesichtskreis weiten helfen' (p. 48-49). 

18c juridisch probleem: de vererfbaarheid van een aanspraak op smartegeld 

C Selectie rechtsstelsels 
20 Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk (+ België, Italië en Spanje), Engeland, VS 

21 min of meer 
22 positief 
23b bij de opbouw van het verslag: het tweede deel van het boek waarin de buitenlandse stelsels aan de orde 

komen is onderverdeeld in drie paragrafen: "Deutscher Rechtskreis' (p. 50 e.V.), 'Romanischer Rechtskreis' 
(p. 72 e.v.) en 'Anglo-amerikanischer Rechtskreis' (p. 94 e.V.). 
Frankrijk: 'Für den romanischen Rechtskreis soll als Hauptrepräsentant das französische Recht untersucht 
werden' (p. 72). 
Binnen de Duitse rechtkring worden Oostenrijk en Zwitserland behandeld, binnen de Romaanse voornamelijk 
Frankrijk, verder België, Italië en Spanje. Binnen de Anglo-amerikaanse kring worden Engeland en de VS 
behandeld. 

25a 'Das macht aber eine Überprüfung der grundsätzlichen Berechtigung der in § 847 BGB gegebenen Ein
schränkungen erforderlich. 
Um hierbei eine breitere Ausgangsbasis zu haben, soll zunächst ein Blick in die uns benachbarten Rechtsord
nungen den Gesichtskreis weiter helfen' (p. 49). 
VS: De inleidende woorden over het Amerikaanse stelsel doen de lezer afvragen waarom dit stelsel überhaupt 
opgenomen is (het doel van het onderzoek is immers lering te trekken voor het eigen recht): 'Die entspre
chende Rechtslage in den Vereinigten Staaten bietet das schon anfangs zitierte Chaos im wahrsten Sinne des 
Wortes. Es findet sich kaum eine Abhandlung zu diesem Rechtsgebiet, die nicht unter Hinweis auf die 
Vielzahl und Unübersichtlichkeit der gegebenen Möglichkeiten mangelnde Vollständigkeit enschuldigen 
möchte, eine durchaus verständliche Haltung, der sich der Verfasser auch im Hinblick auf seine eigene 
Darstellung anschließt' (p. 115). 
De auteur weet echter uit deze chaos wel de rechtsregels af te leiden: 'Für Amerika kann daher mit Recht 
im Ergebnis festgestellt werden, ...' (p. 127). 

D Methode 
27c problem-solving approach 

De titels van de delen geven de stappen in het onderzoek weer: 
'Erster Teil 
Darlegung und Wertung der nach geltendem Recht in § 847 BGB vorgegebenen Lösung der Vererblichkeit 
des Schmerzensgeldes' (p. 13 e.V.). 

'Zweiter Teil 
Untersuchung des Vererblichkeitsproblems in ausländischen Rechtsordnungen' (p. 50 e.V.). 
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'Dritter Teil 
Versuch einer Lösung des Vererblichkeitsproblems unter Berücksichtigung der aus den untersuchten Rechts
ordnungen gewonnenen Erkenntnisse' (p. 129 e.V.). 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a 'Die Untersuchung hat ergeben, daß die Einschränkung der Vererblichkeit und Übertragbarkeit des Schmer

zensgeldes durch § 847 I 2 BGB der heutigen Rechtsanschauung und dem heutigen Stand der Dogmatik 
nicht mehr gerecht wird. Die gesetzliche Bestimmung erweist sich als Folge einer schmerzensgeldfeindlichen 
Einstellung, die heute überwunden ist; die Regelung ist ein Hindernis, neue Auffassungen konsequent zu 
verfolgen. Das zeigt insbesondere die Rechtsvergleichung. Danach ist die Regelung in § 847 I 2 BGB, 
wonach Vererblichkeit und Abtretbarkeit des Schmerzensgeldanspruches erst nach Rechtshängigkeit oder ge
richtlicher Geltendmachung zulässig sind, in dieser Strenge in unseren Nachbarstaaten unbekannt' (p. 154). 
'Die Berechtigung dieser Forderung nach einer Änderung durch den Gesetzgeber ergibt sich insbesondere 
auch aus den rechtsvergleichenden Sicht' (p. 155). 

Studie nr. 13 

Algemene gegevens 
1 Ulrich-Christoph Zachert 
2 Gefährdungshaftung und Haftung aus vermutetem Verschulden im deutschen und französischen Recht 
3 1971 

4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 49 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la 'Dieser Vergleich erfolgt mit dem vordringlichen Ziel, genaueren Aufschluß sowohl über die Gefährdungs

ais auch über die Grundlagen und die Bedeutung der Haftung aus vermutetem Verschulden (§ 833 S.2 BGB) 
im deutschen Recht zu erlangen' (p. 16). 
'Im letzten Teil soll versucht werden, die rechtstheoretischen Grundlagen der Gefährdungshaftung und der 
Verantwortlichkeit aus vermutetem Verschulden, namentlich ihr Verhältnis zur Rechtswidrigkeit und Schuld, 
unter Berücksichtigung des aus dem Rechtsprechungsvergleich gewonnenen Ergebnisses näher zu klären' 
(p. 16). 

B Onderwerp 
2 titel: Gefährdungshaftung und Haftung aus vermutetem Verschulden im deutschen und französischen Recht 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Frankrijk en Duitsland 
8 ja 
9 positief 
12b 'Im übrigen fand der Begriff der Schuldvermutung in der deutschen Lehre nach der Entwicklung der Grund

lagen eines neuen Haftungsprinzips, dem der Gefährdungshaftung und bedingt durch die gesetzliche Ein
führung besonderer Gefährdungshaftungstatbestände (§ 1 RHG, § 7 StVG), kaum Beachtung. Man begnügte 
sich mit der Feststellung, gewissen singulären Vorschriften, z.B. § 833 S.2 BGB liege eine Schuldvermutung 
zugrunde, deren rechtstheoretische und rechtspolitische Voraussetzungen, namentlich ihr Verhältnis zur 
Gefährdungshaftung, jedoch weitgehend als ungeklärt gelten müssen. Demgegenüber hat der Begriff der 
Schuldvermutung im Rahmen der Sachhalterhaftung des französischen Rechts (besonders Art. 1384 C.c.) eine 
zentrale Bedeutung erlangt. Aus diesem Grund scheint es lohnend, bestimmte Gefährdungstatbestände des 
deutschen Rechts (§ 1 RHG, § 7 StVG) mit der französischen Regelung zu vergleichen' (p. 15-16). 
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D Methode 
14b 'Nach einer summarischen Aufzeichnung der Dogmatik des geltenden Rechts besteht der Mittelpunkt der 

folgenden Untersuchung in der Gegenüberstellung und kritischen Würdigung der Rechtsprechung beider 
Rechtsordnungen, wobei dem Regel-Ausnahmeverhältnis des Eintritts oder Entfallens der Haftung besonderes 
Gewicht beigemessen wird. Im letzten Teil soll versucht werden, die rechtstheoretischen Grundlagen der 
Gefährdungshaftung und der Verantwortlichkeit aus vermutetem Verschulden, namentlich ihr Verhältnis zur 
Rechtswidrigkeit und Schuld, unter Berücksichtigung des aus dem Rechtsprechungsvergleich gewonnenen 
Ergebnisses näher zu klären' (p. 16). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 
17b '..., wobei dem Regel-Ausnahmeverhältnis des Eintritts oder Entfallens der Haftung besonderes Gewicht 

beigemessen wird' (p. 16). 
18c in juridische termen geformuleerd probleem: aansprakelijkheid van bepaalde categorieën bezitters 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27c problem-solving approach 

De auteur heeft gekozen voor een vrijwel volmaakt symmetrische opbouw per onderwerp. Zo is het eerste 
deel 'Die Dogmatik des geitenden Rechts' verdeeld in A (Duits recht) en B (Frans recht). Voor zover 
mogelijk worden in dezelfde volgorde dezelfde onderwerpen behandeld. In deel 2 'Gefährdungshaftung und 
Haftung aus vermutetem Verschulden in der Rechtsprechung' vormen A (Duits) en B (Frans), C (Duits) en 
D (Frans), E (Duits) en F (Frans) paren die identiek zijn opgebouwd. A en B behandelen 'Die Haftung der 
Bahn', C en D 'Die Haftung des Kraftfahrzeughalters' en E en F 'Die Tierhalterhaftung'. Dan volgt in deel 
3 ('Vergleichung und kritische Würdigung der Rechtsprechungspraxis und der dogmatischen Grundlagen 
der Gefährdungshaftung und Haftung aus vermutetem Verschulden' de vergelijking en de evaluatie. Dit deel 
is onderverdeeld in A 'Rechtsprechungspraxis', B 'Dogmatische Grundlagen' en C 'Ergebnis'. A en B zijn 
weer verder onderverdeeld. De drie onderdelen van A corresponderen met de drie onderwerpen die in deel 
2 zijn behandeld. B heeft vier onderdelen: I. Gefährdungshaftung und Rechtswidrigkeit; II. Haftung aus 
vermutetem Verschulden und Rechtswidrigkeit; III. Gefährdungshaftung und Verschulden; IV. Haftung aus 
vermutetem Verschulden und Rechtswidrigkeit. 

In deel 2 onder D beschrijft de auteur expliciet een gedeelte van zijn opzet: 'An Einzelfällen im Rahmen 
bestimmter Fallgruppen wird wiederum primär unter Betonung des Regel-Ausnahmeverhältnisses zu zeigen 
sein, wie weit die Sachhalterhaftung des Kraftfahrzeughalters reicht' (p. 103). 
Zoals hierboven al aangegeven wordt in het derde deel onder A '..., die Ergebnisse der Rechtsprechung
spraxis beider Rechtsordnungen vergleichsweise ...' (p. 149) tegenoverelkaar gezet. De in deel 2 besproken 
onderwerpen keren terug. Ieder onderwerp wordt verdeeld in deelonderwerpen. 

E Oordeel auteur over resultaat 

Studie nr . 14 

Algemene gegevens 
1 Johannes Schulze 
2 Das öffentliche Recht im internationalen Privatrecht 
3 1972 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 57 

Analyse tekst 
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Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

B Onderwerp 
2 titel: Das öffentliche Recht im internationalen Privatrecht 

'I. Untersuchungsgegenstand' (p. 21-22). 
'Dieses »internationale Verwaltungsrecht« — mag diese Bezeichnung aus später genannten Gründen hier 
gemieden werden — soll Gegenstand dieser Untersuchung sein' (p. 22). 
'Diese privatrechtsgestaltenden Regelungen öffentlichen Rechts werden den Untersuchungsgegenstand bilden' 
(p. 23). 

3a 'Diese Untersuchung wird sich in privatrechtlicher Hinsicht auf das Schuld- und Sachenrecht beschränken, 
wo die Eingriffe am häufigsten und von besonderer wirtschaftlicher Aktualität sind. Das Gesellschafts- und 
Wertpapierrecht muß aus Gründen des Umfanges und zur Vermeidung einer allzu großen Zersplitterung 
ausgelassen werden' (p. 22). 

4c juridisch probleem 
5a 'Es Soll — in der herkömmlichen Sprache unseres IPR festgestellt werden, aufgrund welcher Anknüpfungs

momente welche öffentlichen Rechte anzuwenden sind, oder in der hier gewählten Betrachtungsweise, 
welche Wirkungen (Rechtsfolgen) eine bestimmte Regelung irgendeines öffentlichen Rechts in bezug auf 
ein Privatverhältnis hinterläßt' (p. 22). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
14c 'III. Gang der Entwicklung' 

Im ersten Teil soll zunächst versucht werden, die außerordentlich reichhaltige und verwirrende Rechtspre
chung und vielfältigen Literaturmeinungen unter dem Gesichtspunkt gleicher Bedürfnisse, also nicht schlicht 
ländermäßig, vergleichend zusammenzustellen. Hierfür ist die Abgrenzung einiger Begriffe notwendig, die 
später im einzelnen bestimmt werden. 
Im zweiten Teil wird alsdann auf der Basis einer genaueren Untersuchung der Struktur der privatrechtsgestal
tenden Vorschriften öffentlichen Rechts (§§ 12,13) und der Bildung einer gegenüber den herkömmlichen 
Kollisionsnormen verallgemeinerten Kollisionsnorm (§14) versucht werden, eine dieser Normengattung 
angepaßte Kollisionsnorm zu entwickeln. [...]' (p. 22-24). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15b '... soweit versucht wurde, die Risikoverteilung innerhalb von Schuldverhältnissen in konkrete und feste 

Bahnen zu bringen ...' (p. 268). 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 
Aan de orde komen Zwitsers, Duits, Frans, Italiaans, Engels en Amerikaans recht. Ook verwijzingen naar 
Zweedse juridische literatuur. 

D Methode 
27c In het eerste deel 'Die bisherigen Lösungsversuche' (p. 25 e.v.) wordt de basis gelegd voor het tweede en 

laatste deel van het onderzoek: 'Versuch einer Lösung' (p. 103 e.V.). In het eerste deel vind de rechtsverge
lijking plaats. Dit eerste deel bestaat uit Abschnitt A ('Die Schuldstatutstheorie und ihre Korrekturregeln' 
(§§ 1-7) en Abschnitt B ('Die besonderen Theorien' (§§ 8-11). 
In de eerste twee paragrafen wordt niet specifiek over het ipr van een bepaald land gesproken. De verwijzin
gen betreffen meestal Zwitsers of Duits recht, bevatten ook Franse of Italiaanse literatuur. In § 3 wordt 
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expliciet onderscheid gemaakt tussen het recht van een aantal stelsels. Achtereenvolgens komen aan de orde 
het Zwitserse Franse, Italiaanse en het Engelse recht. 
Indien een vergelijking op institutioneel niveau niet mogelijk is, wordt gezocht naar functionele equivalenten: 
'Während also die kontinentalen Rechte mehr nach dem Inhalt der Vorschriften privatrechtliche und öffent
lichrechtliche unterscheiden, unterscheidet das englische Recht nach der Entstehung des Rechts durch 
besondere Gesetzgebungsorgane (statutes, Acts of Parliament) oder Gerichte ü"dge made law). Damit wird 
ein Vergleich schwierig. Immerhin kann man in groben Zügen davon ausgehen, daß öffentliches Recht 
überwiegend der planenden Verwirklichung von Staatsinteressen dient, während privates Recht überwiegend 
der Verwirklichung eines bestehenden, als gerecht empfundenen Zustandes in bezug auf bereits eingetretene 
Ereignisse dient. Die Tätigkeit von Gesetzgebungsorganen ist wiederum überwiegend vorausplanend, die der 
Gerichte dagegen erkennend über bereits eingetretene Tatsachen. Daraus folgt, daß inhaltlich öffentliches 
Recht überwiegend in Statutes zu finden sein wird, da es im Prinzip nicht die Aufgabe von Gerichten ist, 
planend und gestaltend die Staatsangelegenheiten zu gerieren. Freilich ist diese Abgrenzung nur eine Abgren
zung in groben Zügen. 
Gesetzgebungsorgane können auch einen gegebenen Privatrechtszustand planen abändern und damit neues 
Privatrecht setzen. Umgekehrt werden sich die Gerichte, da sie sich als Staatsorgane anzusehen haben, in 
der Wahrnehmung staatlicher Belange betätigen und Richterrecht setzen, das auf öffentlichrechtlichen 
Erwägungen ruht und als öffentlichrechtlich anzusehen ist. Es ist dies eben nur eine Faustregel zum Zwecke 
der Vergleichung' (p. 43-44). 
In § 4 wordt geen specifieke verbinding met een bepaald rechtsstelsel gelegd in tegenstelling tot § 5. Zie 
'Die Nichtanwendung eines an sich kompetenten öffentlichen Rechts, weil es nicht der lex causae angehört, 
kann ebenso zu Unzuträglichkeiten führen. Einem solchen privatrechtsgestaltenden öffentlichen Recht eines 
anderen ausländischen Staates muß auf andere Weise Zugang verschafft werden. Das wird in den kontinenta
len Rechten vornehmlich materiellrechtlich durch Anwendung der Regeln über die tatsächliche Unmöglich
keit oder Unsittlichkeit des Rechtsgeschäfts erreicht (A). Im englischen Recht verhilft eine besondere Ausbil
dung der public policy dazu und im amerikanischen Recht neben der public policy die Schuldstatutsspaltung 
(B)' (p. 59). In § 6 en 7 wordt af en toe een voorbeeld uit het Duitse recht, dan weer uit de Amerikaanse 
rechtspraak of de Franse literatuur genoemd. 
In Abschnitt B worden in de achtereenvolgende paragrafen 'Die besonderen Theorien' van verschillende 
auteurs uiteengezet. De volgorde van behandeling is afhankelijk van de inhoud van de door de auteur 
ontwikkelde theorie; de verschillende nationaliteiten van de auteurs spelen geen rol. 

E Oordeel auteur over resultaat 
28b 'Die Ergebnisse der Untersuchung - zumindest soweit versucht wurde, die Risikoverteilung innerhalb von 

Schuldverhältnissen in konkrete und feste Bahnen zu bringen - sind sicher außerordentlich kompliziert. 
Wenn die Arbeit Anregungen bieten kann, in die ebenso verwirrende und unsichere Rechtspraxis und -
theorien neue — vielleicht sogar klärende — Gedanken hineinzutragen, wäre der Zweck des Suchens und der 
Mühe mehr als erreicht' (p. 268). 

Studie nr. 15 

Algemene gegevens 
1 Eier Lobedanz 
2 Schadensausgleich bei Straftaten in Spanien und Lateinamerika 
3 1972 

4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 58 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
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B Onderwerp 
2 titel: Schadensausgleich bei Straftaten in Spanien und Lateinamerika 

'Diese zwei Beispiele mögen zunächst als Nachweis dafür genügen, daß die iberischen und lateinamerikani
schen Gesetzgeber die Schadenshaftung bei strafbarem Unrecht häufig nicht den allgemeinen Deliktsregeln 
des Zivilgesetzbuches, sondern eigenen, strafrechtlichen Vorschriften unterwerfen' (p. 12). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a in titel, Spanje en Latijns-Amerika 
8 ja 
9 positief 
lib 'In den meisten iberischen und lateinamerikanischen Strafgesetzbüchern finden sich zum Teil sehr aus

führliche Vorschriften über die Wiedergutmachung des durch eine Straftat verursachten Schadens. Oft 
befassen sie sich lediglich mit der Feststellung und Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs im Rahmen 
des Strafverfahrens. Darüber hinaus enthalten diese Strafgesetzbücher aber vielfach auch materiellrechtliche 
Haftpflichtregeln' (p. 12). 

D Methode 
14b 'Der Gedanke, die Schadenswiedergutmachung bei Straftaten abweichend von den allgemeinen deliktischen 

Haftpflichtregeln zu normieren, ist nun allerdings nicht das Ergebnis eigenständigen iberischen oder latein
amerikanischen Rechtsdenkens. Die Gesetzgeber dieser Länder haben vielmehr Überlegungen aufgegriffen, 
die ihren Ausgang in England und Italien, aber auch in Deutschland genommen haben. Dieser rechtsdogmati
sche Hintergrund soll im ersten Teil der vorliegenden Untersuchung erhellt werden. In zweiten Teil folgen 
elf Länderberichte, in denen auch die mit der zweispurigen Regelung zusammenhängenden verfahrensrechtli
chen Fragen behandelt werden. Als dritter Teil schließt sich eine rechtsvergleichende Auswertung an' (p. 12). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 

18b 'Im folgenden soll versucht werden, unter Berücksichtigung aller dieser Länder die verschiedenartigen 
Lösungsversuche einander gegenüberzustellen und kritisch zu würdigen. Wesentlich ist dabei, die mate
riellrechtliche Problematik der zweispurigen Regelung des Schadensausgleichs von der prozessualen Fragen 
zu trennen, ob und wie die Schadenswiedergutmachung im Rahmen des Strafprozesses geltend gemacht 
werden kann' (p. 127). 

C Selectie rechtsstelsels 
20 Spanje, Venezuela, Nicaragua, Panama, Argentinië, Peru, Colombia, Cuba, Mexico, Ecuador, Uruguay. De 

auteur geeft ook aan welke hij niet geselecteerd heeft: Brazilië en Chili 
21 De auteur motiveert het niet opnemen van de stelsels van Brazilië en Chili 
22 negatief 
24a 'Die im zweiten Teil zusammengefaßten Berichte schildern die Rechtslage in Spanien und zehn iberoameri-

kanischen Staaten, befassen sich also nur mit einem Teil der Länder, die Lateinamerika ausmachen. Bedeu
tende Staaten wie Brasilien und Chili fehlen, da sich ihre Strafgesetzbücher kaum mit der Schadenwiedergut
machung befassen. Ähnliches gilt für Portugal, das nicht gänzlich unbeachtet bleiben darf, wenn von spani
schem und lateinamerikanischem Recht die Rede ist' (p. 127). 

D Methode 
27b In deel 1. wordt ingegaan op de dogmatische oorsprong van de tweesporen-gedachte (Zweispurigkeit). 

In deel 2 volgen dan de landenberichten. Venezuela: 'Da die deliktische Haftpflichtregeln des venezolanischen 
Strafgesetzbuchs weitgehend denen des spanischen entsprechen, seien lediglich einige Unterschiede hervorge
hoben: ...' (p. 51). Nicaragua: 'Diese Bestimmungen gleichen weitgehend den einschlägigen Normen des 
spanischen Strafgesetzbuchs von 1870, das als Vorbild diente' (p. 61). Panama; Argentinië; Peru; Colombia; 
Cuba: 'Die folgenden Ausführungen stützen sich im wesentlichen auf kubanische Gesetze und Abhandlun-
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gen, die vor dem Umsturtz im Jahr 1958 erlassen bzw. veröffentlicht wurden' (p. 95). Mexico; Equador; 
Uruguay. 
Deel 3: 'Im folgenden soll versucht werden, unter Berücksichtigung aller dieser Länder die verschiedenarti
gen Lösungsversuche einander gegenüberzustellen und kritisch zu würdigen. Wesentlich ist dabei, die 
materiellrechtliche Problematik der zweispurigen Regelung des Schadensausgleichs von der prozessualen 
Frage zu trennen, ob und wie die Schadenswiedergutmachung im Rahmen des Strafprozesses geltend 
gemacht werden kann' (p. 127). 
De auteur behandelt in het vergelijkende deel onderwerp voor onderwerp. Hij lijkt in zijn weergave af en 
toe gebruik te maken van Idealtypen: 'Andererseits ist auch eine Rechtsordnung denkbar, die für den 
Schadensausgleich bei Straftaten besondere, vom allgemeinen Deliktsrecht abweichende Bestimmungen 
aufstellt und trotz dieser zweispurigen Regelung vorschreibt, daß allein der Zivilrichter über diese Entschädi
gung zu entscheiden hat. In Brasilien etwa enthielt der von 1831 bis einschließlich 1890 geltende Código 
Criminal eingehende Vorschriften über den Schadensausgleich bei Verbrechen, über den jedoch seit 1841 
allein der Zivilrichter befinden durfte' (p. 127). 
Verder worden de stelsels in groepen verdeeld: 'Von den in Lateinamerika und auf der iberischen Halbinsel 
geltenden Strafgesetzbüchern sollen zunächst jene genannt werden, die den Schadensausgleich bei Straftaten 
besonders regeln, ihn also nicht den allgemeinen deliktischen Haftpflichtnormen des Zivilgesetzbuch unter
werfen' (p. 128-129). 
'Andere Strafgesetzbücher folgen dem spanischen Código Penal insoweit, als sie Art und Inhalt des sich aus 
einer Straftat ergebenden Wiedergutmachungsanspruchs besonders normieren, also Vorschriften enthalten, 
die den Art. 101 bis 108 und Art. 111 des spanischen Vorbilds entsprechen. Hingegen wurden in diese 
Gesetze keine Bestimmungen über die Haftung dritter, nicht strafbarer Personen aufgenommen, wie sie der 
spanische Código Penal in den Art. 20 bis 22 aufweist. Dazu gehören die Strafgesetzbücher folgender latein
amerikanischer Staaten: ...' (p. 129). 
Idealtypische weergave oplossingen: 'Den einzelnen Länderberichte ist bereits zu entnehmen, daß die 
iberischen und lateinamerikanischen Gesetzgeber die Frage nach der Feststellung und Durchsetzung des 
Schadensersatzanspruchs im Rahmen des Strafprozesses sehr unterschiedlich beantwortet haben. Es ist nicht 
die Aufgabe dieser Arbeit, die Ausgestaltung der jeweiligen Verfahren in allen Einzelheiten zu erörtern. 
Daher soll lediglich versucht werden, verschiedenartige Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen und einige 
Rechtsordnungen aufzuführen, in denen das betreffende System verwirklicht wurde' (p. 144). 
In de een na laatste paragraaf van deel 3 geeft de auteur een 'Ausblick auf die Wiedergutmachung strafbaren 
Unrechts in Deutschland' (p. 151 e.V.). 
In de laatste paragraaf wordt op 'Das Musterstrafgesetzbuch für Lateinamerika' ingegaan. 

E Oordeel auteur over resultaat 
28b 'Trotz dieser strukturellen Unterschiede lassen sich dem lateinamerikanischen Recht Anregungen entnehmen, 

die geeignet sind, den Opfern von Straftaten auch in Deutschland die Feststellung und Durchsetzung irher 
Ansprüche zu erleichtern' (p. 155). 
'Die deliktischen Haftpflichtregeln des Código Penal Tipo veranschaulichen, daß die Tendenz zumindest in 
Lateinamerika dahin geht, der Schadenswiedergutmachung im Rahmen des Strafgesetzbuchs nur noch einige 
wenige Vorschriften zu widmen. Um Widersprüche mit dem Código Civil zu vermeiden, wendet man sich 
gegen das spanische System der materiellrechtlichen Zweispurigkeit und baläßt es hinsichtlich des Umfangs 
der Schadenersatzpflicht bzw. des Kreises der Schadenersatzpflichtigen bei einer ausdrücklichen oder 
stillschweigenden Verweisung auf das Zivilgesetzbuch. In das Strafgesetzbuch werden nur einige allgemein 
gehaltene Vorschriften aufgenommen und die Bedeutung der Schadenswiedergutmachung für die Allgemein
heit betont. Damit löst man sich endgültig von einem spanischen Erbe, das — wie in dieser Arbeit dargelegt 
wurde — weder eine eigenständige Errungenschaft des spanischen Rechts darstellt, noch sich als besonders 
sinnvoll und zweckmäßig erwiesen hat' (p. 165). 

Studie nr. 16 
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Algemene gegevens 
1 Wulf Gravenhorst 

2 Mobiliarsicherheiten für Darlehens- und Warenkredite in den sechs Ländern der Europäischen Gemeinschaf 
ten 

3 1972 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 62 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la 'Die vorliegende Untersuchung kann und will weder einen fundierten Vorschlag zur materiellen Rechtsver

einheitlichung unterbreiten [nt. 1: Hierzu bedürfte es u.a. wohl eingehender Beschäftigung auch mit den 
Rechtssystemen außerhalb der EG, insbesondere mit der Rechtsfigur des security interest nach dem UCC 
der USA], noch die offenen Probleme innerhalb der nationalen Rechtsordnungen neuen Lösungen zuführen. 
Auch die Fragen des Internationalen Privatrechts sind anderen Untersuchungen vorbehalten. 
Die Untersuchung beschränkt sich vielmehr im wesentlichen auf die vergleichende Schilderung des geltenden 
Rechts sowie auf die Aufdeckung markanter Gemeinsamkeiten und Unterschiede' (p. 9). 

B Onderwerp 
2 titel: Mobiliarsicherheiten für Darlehens- und Warenkredite in den sechs Ländern der Europäischen Gemein

schaften 

3a 'Die Sonderregelungen über Rechte an Luftfahrzeugen bleiben außerhalb der Betrachtung. Obwohl es sich 
um Mobilien handelt, sind die Sicherheiten an Luftfahrzeugen weitgehend dem jeweiligen Grundstücksrecht 
nachgebildet, so daß sie schon deshalb etwas aus dem Rahmen der Untersuchung herausfallen. Überdies ist 
bereits für die Mehrzahl der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften das Genfer Abkommen über 
die internationale Anerkennung von Rechten an Luftfahrzeugen von 19. 6. 1948 in Kraft getreten. Es 
verpflichtet die Vertragsstaaten, dingliche Rechte (insbesondere vertragliche besitzlose Pfandrechte) an 
Luftfahrzeugen in gewissem Maße einheitlich zu regeln. Ferner enthält es vor allem die international-privat
rechtliche Regelung, daß im Grundsatz das Recht des Landes maßgeblich ist, in dem das Luftfahrzeug 
registriert ist (lex libri siti). Bei dieser Sachlage bleibt für eine Einbeziehung in eventuelle Vorhaben im 
Rahmen der Europäischen Gemeinschaften eigentlich wenig Raum. Bei der Formulierung einer Ausgrenzung 
ist allerdings sorgfältige Überlegung am Platze. Wenn man Luftfahrzeuge rundweg von der Anwendung eines 
eventuellen europäischen Abkommens über Mobiliarsicherheiten ausschließt, könnte dies unliebsame Konse
quenzen haben. So folgt die Übereignung von Flugzeugen z.B. im dt. Recht den allgemeinen Regeln des 
BGB über Mobilien, eine Eintragung im Register ist hierzu nicht erforderlich. Formloser Eigentumsvorbehalt 
und wohl auch Sicherungsübereignung sind daher nach dt. Recht zulässig. Würde nun ein dt. Flugzeug unter 
Eigentumsvorbehalt z.B. nach Frankreich verkauft oder in Deutschland sicherungsübereignet und dann in 
Frankreich gepfändet, so würden diese Sicherheiten in Frankreich nicht anerkannt werden können: sie fallen 
weder unter das Genfer Abkommen noch würden sie vom neuen Abkommen erfaßt. 
Man kann allerdings auch mit guten Gründen die Auffassung vertreten, gerade dies sei ein erstrebenswertes 
Ergebnis: wer eine »sichere Sicherheit« wolle, müsse sich eben einer der Publizität unterworfenen Hypothek 
entsprechend dem Genfer Abkommen bedienen. 

Schließlich bliebe die Möglichkeit, die Luftfahrzeuge doch in eine Regelung mit einzubeziehen, und zwar 
in einer Weise, die Kollisionen mit dem Genfer Abkommen vermeidet und es nur überlagert. International-
privatrechtlich müßte dabei in Abweichung von der Regel nicht die lex rei sitae, sondern die lex libri siti 
für maßgeblich erklärt werden, und zwar auch über die im Genfer Abkommen behandelten Fälle hinaus. 
Vorrang müßten nach wie vor aber die durch das Genfer Abkommen anerkannten Sicherheiten haben. Diese 
Lösung erscheint insgesamt weniger zweckmäßig. 

3. Ähnliche Problem stellen sich bei Schiffen und Schiffsbauwerken, an denen eine Hypothek bestellt werden 
kann. In diesem Bereich gibt es allerdings noch keine dem erwähnten Genfer Abkommen vergleichbare 
Regelung. Dem Vernehmen nach ist ein Entwurf jedoch in Vorbereitung. Auf Schiffe sollen daher in den 
folgenden Erörterungen nicht behandelt werden' (p. 9-10). 
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4b 'Statt eines horizontalen Querschnitts durch alle Länder für jedes einzelne, vielleicht nur dem Namen nach 
gleichartige Sicherungsmittel wird eine Gesamtdarstellung der Mobiliarsicherheiten für jedes Land bevorzugt. 
Die Gliederung folgt dabei weitgehend einheitlichen Gesichtspunkten, so daß für eine Rechtsfigur Quer
verbindungen von Land zu Land relativ leicht zu finden sein dürften. Die Übersichtlichkeit wegen werden 
gewisse Wiederholungen insbesondere zwischen den verwandten Rechten Italiens und Frankreichs bewußt 
in Kauf genommen. [...] Einige Sicherungsmittel können nur zur Absicherung eines Darlehenskredits, andere 
nur bei einem Warenkredit verwandt werden. Dies ließ eine Gliederung nach diesen beiden großen wirt
schaftlichen Zweckbestimmungen ratsam erscheinen. Die Einordnung derjenigen Rechtsfiguren, die im 
Grundsatz für beide Kreditarten verwandt werden können, erfolgte nach dem jeweiligen typischen 
Geschäftszweck' (p. 11-12). 

C Selectie rechtsstelsels 
6b enigszins, in de titel spreekt de auteur over 'sechs Ländern der Europäischen Gemeinschaften'. In de inlei

ding komen de volgende landen aan de orde: Frankrijk, Duitsland, Nederland, België, Italië, Luxemburg 
7a In nt. 1 geeft hij expliciet aan dat hij de USA niet in zijn onderzoek betrokken heeft. 
8 ja 
9 negatief 
12a Vanwege het doel van het onderzoek is het niet nodig de USA hierin te betrekken: 'Die vorliegende Untersu

chung kann und will weder einen fundierten Vorschlag zur materiellen Rechtsvereinheitlichung unterbreiten 
[nt. 1: Hierzu bedürfte es u.a. wohl eingehender Beschäftigung auch mit den Rechtssystemen außerhalb der 
EG, insbesondere mit der Rechtsfigur des security interest nach dem UCC der USA], noch die offenen 
Probleme innerhalb der nationalen Rechtsordnungen neuen Lösungen zuführen. Auch die Fragen des Interna
tionalen Privatrechts sind anderen Untersuchungen vorbehalten. 
Die Untersuchung beschränkt sich vielmehr im wesentlichen auf die vergleichende Schilderung des geltenden 
Rechts sowie auf die Aufdeckung markanter Gemeinsamkeiten und Unterschiede' (p. 9). 

D Methode 
14a 'II. Gang der Darstellung' 

'Diese Überlegungen bestimmen den Gang der Darstellung in der vorliegenden Untersuchung. Statt eines 
horizontalen Querschnitts durch alle Länder für jedes einzelne, vielleicht nur dem Namen nach gleichartige 
Sicherungsmittel wird eine Gesamtdarstellung der Mobiliarsicherheiten für jedes Land bevorzugt. Die Gliede
rung folgt dabei weitgehend einheitlichen Gesichtspunkten, so daß für eine Rechtsfigur Querverbindungen 
von Land zu Land relativ leicht zu finden sein dürften. Die Übersichtlichkeit wegen werden gewisse Wieder
holungen, insbesondere zwischen den verwandten Rechten Italiens und Frankreichs bewußt in Kauf genom
men. [...] Einige Sicherungsmittel können nur zur Absicherung eines Darlehenskredits, andere nur bei einem 
Warenkredit verwandt werden. Dies ließ eine Gliederung nach diesen beiden großen wirtschaftlichen Zweck
bestimmungen ratsam erscheinen. Die Einordnung derjenigen Rechtsfiguren, die im Grundsatz für beide 
Kreditarten verwandt werden können, erfolgte nach dem jeweiligen typischen Geschäftszweck. So kann man 
sich zwar vorstellen, daß eine Kaufpreisvorderung für einen dringend benötigten Gebrauchsgegenstand durch 
Faustpfand an einer anderen, momentan entbehrlichen Sache (z.B. Wertpapiere) gesichert wird. Typischer
weise sichert das Faustpfandrecht jedoch einen Darlehenskredit; dieser Aspekt soll daher für die Einordnung 
als maßgebend angesehen werden. 

Die Darstellung bemüht sich, die nationalen Rechtsordnungen nicht lediglich aus sich selbst heraus zu 
schildern, sondern stets im Hinblick auch auf die Nachbarrechte. Dabei ist jedoch nicht auszuschließen, daß 
die subjektive Sicht des Verfassers eine gewisse Rolle spielen mag, dessen juristische Vorstellungswelt durch 
sein deutsches Heimatrecht geprägt ist. Der Leser sei auf diesen Umstand ausdrücklich hingewiesen, um so 
einer sich daraus möglicherweise ergebenden einseitigen Betrachtungsweise besser begegnen zu können. [...] 
III. Der Eigentumsübergang bei beweglichen Sachen 
1. [...] 

Diese beispielartig herausgegriffenen Punkte sollen lediglich dartun, daß mit der Feststellung, jemand sei »Ei
gentümer« einer bestimmten Sache, noch nichts Eindeutiges ausgesagt ist. Seine wahre, materiale Rechts
position ist keineswegs immer, sondern lediglich der Tendenz nach die unumschränkte Sachherrschaft 
gegenüber jedermann. Genaue Auskunft über die Rechtsmacht des »Eigentümers« kann man nicht aus diesem 
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Begriff, sondern nur aus der funktionalen Einordnung des Rechtsbegriffes in die Gesamtrechtsordnung 
entnehmen. Die vorliegende Untersuchung bemüht sich — ohne Anspruch auf Vollständigkeit — die jeweils 
wesentlichsten Gesichtspunkte mit einzubeziehen. 
2. Bedeutende Sachkenner der Materie haben überdies wohl zu Recht betont, sogar die mehr rechtstechnisch-
konstruktiven Probleme des Eigentumsüberganges seien in den verschiedenen Rechtsordnungen oft nur 
äußerlich fundamental entgegengesetzt. Im praktischen Ergebnis zeige sich auch hier weitgehend eine 
konvergierende Tendenz. 

Immerhin sind wenigstens grundrißartige Kenntnisse der verschiedenen Systeme der Eigentumsübertragung 
Voraussetzung für ein Verständnis auch der rechtlichen Gesamtlage zwischen Gläubiger und Schuldner. Im 
folgenden wollen wir uns daher einen kurzen allgemeinen Überblick über dieses Problem verschaffen, ehe 
wir uns den nach Ländern geordneten Einzeldarstellungen zuwenden' (p. 11-13). 
'Zusammenfassend läßt sich die Situation dahingehend kennzeichnen: Die Lösungen, die jedes der eben 
geschilderten Systeme für die Regelung des Eigentumsübergangs bereithält, lassen sich kraft ausdrücklicher 
Parteivereinbarung im wesentlichen auch unter der Geltung der anderen Systeme erreichen. Damit schrump
fen die auf den ersten Blick fundamentalen Unterschiede im Ergebnis auf die Bedeutung einer Auslegungsre
gel zusammen. Es läßt sich allerdings keine allgemeine Aussage darüber machen, welche Beweisanforderun
gen im einzelnen an den Nachweis einer vom Gesetzesrecht abweichenden Vereinbarung gestellt werden' 
(p. 18). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 

17a 'Das sind jedoch Fragen, die bereits den Bereich der Sicherung durch Mobüien und damit das Thema dieser 
Untersuchung überschreiten' (p. 109). 

19a 'Abschließend soll eine knappe Übersicht zusammenfassen, für welche Art von Krediten in den einzelnen 
Ländern besitzlose Sicherheiten an Mobilien bestellt werden können. Unter weitgehender Vernachlässigung 
aller Einzelfragen, z.B. nach dem Grad der vermittelten Garantie oder nach der juristischen Konstruktion, 
interessiert dabei im wesentlichen nur die Frage, ob Möglichkeiten einer Mobiliarsicherheit überhaupt 
bestehen und welche Bedeutung den einzelnen Instituten innerhalb der einzelnen nationalen Rechtsordnung 
zukommt. Die Darstellung nimmt dabei wieder die im positiven Recht vorgefundene Differenzierung 
zwischen Darlehens- und Warenkredit auf, ohne sich damit für die Aufrechterhaltung dieser Unterscheidung 
einzusetzen' (p. 110). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 

E Oordeel auteur over resultaat 

Studie nr. 17 

Algemene gegevens 
1 William B. Fisch 

2 Die Vorteilsausgleichung im amerikanischen und deutschen Recht 
3 1974 

4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 63 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 
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A Doel 
la 'Dieser Arbeit liegt daher die Hoffnung zugrunde, daß eine eingehende Darstellung der amerikanischen 

Rechtslage Anregungen für die deutsche Literatur bieten wird' (p. 15). 

B Onderwerp 
2 Die Vorteilsausgleichung im amerikanischen und deutschen Recht 
3a 'Die Frage der Rechte des Dritten ist aber nur lückenhaft beantwortet. Neuerdings ist die Suche nach einer 

sachgerechten, wirtschaftlich effektiven Regelung der Rechtslage aller Betroffenen in der Literatur beider 
Systeme energisch aufgenommen worden. Es ist in dieser Arbeit leider nicht möglich, eine erschöpfende 
Auseinandersetzung mit dieser Systemkritik zu unternehmen. Wir werden uns vielmehr darauf beschränken, 
die Lösungen zu besprechen, die die Gerichte und die Literatur im Opfer-Täter-Verhältnis als Teil der 
Problematik der Vorteilsausgleichung entwickelt haben. Allerdings wird es dabei natürlich interessieren, 
inwieweit die schon anerkannte Regreß- oder Wiedergutmachungsrechte des Dritten bei der Vorteilausglei
chung berücksichtigt worden sind' (p. 17). 

5a Anders dan de titel van de eerste paragraaf van het boek ('A. Problemstellung') mag doen vermoeden bevat 
het geen op de rechtsvergelijking gerichte duidelijk aanwijsbare probleemstelling. 

C Selectie rechtsstelsels 
6a in de titel, VS en Duitsland 
8 ja 
9 positief 
12a 'Wie zu erwarten war, tauchen dieselben sachlichen Probleme, von einigen wenigen rechtsdogmatisch 

geformten Ausnahmen abgesehen, auch im amerikanischen Recht auf. Auch dort sind die meisten typischen 
Fälle — ohne daß eine eingehende gesetzliche Regelung bestünde — in der Praxis entschieden worden, freilich 
ohne eine befriedigende Rationalisierung gebracht zu haben. Die einzelnen Lösungen und ihre Begründungen 
unterscheiden sich aber von den deutschen in wesentlichen Punkten, und auch die 52 Rechtssysteme der 
USA weichen voneinander zum Teil in interessanter Weise ab. Dieser Arbeit liegt daher die Hoffnung 
zugrunde, daß eine eingehende Darstellung der amerikanischen Rechtslage Anregungen für die deutsche 
Literatur bieten wird' (p. 15). 

D Methode 
14a 'Die Fälle, die in der deutschen Literatur gewöhnlich unter dem Stichwort »Vorteilsausgleichung« zusam

mengefaßt werden, bieten in ihrer Verschiedenheit dem Rechtsdogmatiker eine sehr schwierige Systematisie-
rungsaufgabe. Die Suche nach einer allgemeinen Formel ist zwar noch nicht überall aufgegeben worden, es 
wird aber in neuerer Zeit weitgehend anerkannt, daß ein Verständnis der Probleme nur dann gewonnen 
werden kann, wenn die mehr oder weniger geklärten Fälle in Gruppen geordnet werden, aus denen für 
ungeklärte Fälle oder Grenzfälle die Lösungen im einzelnen mit ihren Begründungen abgeleitet werden 
können. Nur auf Grund einer solchen Falltypisierung kann schließlich eine sachliche Bewertung der Ergeb
nisse der Praxis — die ja mit nur sehr abstrakten gesetzlichen Hinweisen und wenigen Einzelregelungen schon 
die meisten typischen Fälle kasuistisch entschieden hat — vorgenommen werden' (p. 15). 
'Im ersten, theoretischen Teil der Arbeit werde ich zunächst die Grundzüge des amerikanischen Schaden
rechts skizzieren, dann die am häufigsten verwendeten Prinzipien, mit denen die Gerichte diese Sachfrage 
gelöst haben, besprechen und mit einigen vergleichenden Bemerkungen über das deutsche Recht abschließen. 
Die darauf folgenden Kapitel des zweiten Teils werden die einzelnen Fälle eingehend behandeln und nach 
Fallgruppen ordnen, die einen Vergleich der Lösungen der amerikanischen Rechtsprechung mit denen der 
deutschen Gerichte und Literatur erlauben' (p. 17). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 
17a 'Die Untersuchung beschränkt sich, wie es die deutsche Theorie verlangt, auf Schadenersatzklagen' (p. 61). 
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Onder D. Schadenstilgende Leistungen Dritter: 'Eine erschöpfende wissenschaftliche Bearbeitung dieser Fälle 
müßte sich daher auch mit der Rechtslage des Dritten befassen. Das kann leider in diesem Rahmen nicht 
eingehend und kritisch unternommen werden' (p. 129). 

18b 'Die Prinzipien und Argumente, mit denen man im amerikanischen und im deutschen Recht die Probleme 
der Vorteilsausgleichung zu meistern versucht hat, sind auffallend ähnlich' (p. 58). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27a 'Zweiter Teil - Die Behandlung der einzelnen Fallgruppen'. 

Im ersten Teil wurden die Lösungskriterien besprochen, die die Gerichte in den beiden hier untersuchten 
Rechtssystemen auf die einzelnen Fälle angewandt haben. In diesem Teil werden die Fälle, die in der Praxis 
aufgetaucht sind, näher und vergleichend erörtert. Für diesen Zweck genügt eine Gliederung nach Lösungs
kriterien nicht, wie es z.B in der deutschen Literatur für das eigene Recht vielfach getan wird, da die beiden 
Systeme sich nicht in der gleichen Richtung entwickelt haben. Die typischen Fälle müssen vielmehr nach 
gemeinsam erfahrenen Lebensbereichen gegliedert werden, bei denen die Probleme der Vorteilsausgleichung 
am häufigsten zutage kommen. 
Die Untersuchung beschränkt sich, wie es die deutsche Theorie verlangt, auf Schadensersatzklagen. Nach 
Art und Umfang des Schadens lassen sich Schadensersatzklagen in beiden Systemen ganz allgemein in 
Vertrags- und Deliktsfälle aufteilen; Deliktsfälle sind entweder Sachbeschädigungen oder Personenverlet
zungen; aus diesen lassen sich die Tötungsfälle wegen der Schadensdefinition als Sondergruppe ausklam
mern. Innerhalb jeder von diesen gemeinsamen Kategorien erscheinen dann gewisse Vorteilstypen als 
Schadensberechnungsposten. 
Schon beim Vertragsbruch erscheint aber die erste Gleiderungsschwierigkeit: Die vertragsrechtlichen Vor
teilsausgleichungsfälle, die in der amerikanischen Literatur die wichtigsten sind, sind im deutschen Recht 
gar keine Schadensersatzfälle: Bei Vertragsbruch wird der Klager u.U. von seiner eigenen Leistungspflicht 
befreit, und kann Erfüllungskosten ersparen oder seine Arbeits- und Unternehmungskraft anderweitig 
verwenden. Im amerikanischen Recht hat der Vertragstreue Partner einen Schadenersatzanspruch, im deut
schen zunächst einen fortbestehenden Erfüllungsanspruch. Die Resultate sind aber ähnlich, und der Vergleich 
ist interessant. 
Bei Sachbeschädigungen ist der Hauptfall der Abzug »neu für alt«, obwohl typische Fälle der Grundstück
beschädigung verschiedene Anwendungsprobleme aufwerfen die z. T. schon im ersten Teil besprochen wor
den sind. Ferner habe ich aber auch die Verwendungsfälle besprochen, weil das amerikanische Recht diese 
zunächst mit dem Begriff der Vorteilsausgleichung zu lösen versucht hat. 
Die typischen Vorteile im Tötungsfall sind Erbschaftsanfall, Wiederverheiratung der Witwe, Arbeitseinkom
men der Witwe nach dem Tod des Mannes und sowohl ersparte Unterhaltskosten für den Getöteten. Bei 
Personenverletzungen tauchen sowohl ersparte Unterhaltskosten bei Krankenhausaufenthalt als auch ander
weitige Verdienste bei Arbeitsunfähigkeit als Vorteile auf. Dazu behandle ich hier ein schwieriges Berech
nungsproblem, das als Vorteilsausgleichungsfall hauptsächlich im amerikanischen Recht vorkommt: Die 
Steuerbegünstigung des Schadensersatzes wegen entgangenen Einkommens gegenüber der Besteuerung des 
Einkommens selbst. 
Eine Fallgruppe habe ich schließlich abgesondert, um Wiederholungen zu vermeiden, obwohl sie in allen 
oben genannten Kategorien vorkommt: die schadenstilgenden Leistungen Dritter. Hier stimmen Lösungen 
wie Theorie der beiden Systeme fast völlig überein, bis auf einige Fälle, die im einen oder anderen kaum 
vorkommen. Die ausführliche Darstellung dieser Fallgruppen im ersten Teil erlaubt eine etwas knappere 
Besprechung hier' (p. 61-62). 

27b De auteur onderscheidt vier 'Fallgruppen': A. Vertragsverletzungen (p. 61 e.V.); B. Sachbeschädigungen (p. 
72 e.V.); C. Personenverletzungen (p. 96 e.V.); D. Schadenstilgende Leistungen Dritter (p. 128 e.V.). Een 
aantal van deze 'Fallgruppen' zijn weer verder onderverdeeld. De verschillende 'Fälle' worden achtereen
volgens naar Amerikaans en Duits recht behandeld. 

Oordeel auteur over resultaat 
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28a Ich glaube mit dieser Studie belegt zu haben, daß sich der ganze Problemkreis schlecht zur Dogmatisierung 
eignet und daß er unvermeidlich von vagen Gedanken wie Interesse und Zumutbarkeit beherrscht werden 
muß' (p. 147). 
'Nachhaltigster Eindruck des Vergleichs bleibt aber die Ähnlichkeit der Argumente und Gedankengänge, mit 
denen sich die Gerichte bei sachlich ähnlichen Problemen befassen. Da ist bei den Leistungen Dritter am 
auffallendsten; es ist aber in allen Fallgruppen bemerkenswert. Daß in den meisten Fällen die Entscheidung 
sachgerecht erscheint, mag die Weisheit des deutschen Gesetzgebers bestätigen, die Frage der Vorteilsaus
gleichung der Praxis zu überlassen' (p. 148). 

Studie nr. 18 

Algemene gegevens 
1 Hanno Hartig 
2 Vergleichende Warentests im Recht Deutschlands, Frankreichs, der Niederlande und Großbritanniens 
3 1973 

4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 65 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
lb '§ 1 Die Aufgabestellung' 

'Der vergleichende Warentest ist in den letzten Jahren Gegenstand zahlreicher Diskussionen in der Bundesre
publik gewesen. Bei der rechtlichen Betrachtung stand die Frage im Mittelpunkt, ob gegen den vergleichen
den Warentest, sei es, daß er zur Information der Verbraucher herausgebracht, sei es, daß er zur Werbung 
verwandt wird, von der Rechtsordnung her Bedenken bestehen. Die Zulässigkeit der vergleichenden Waren
tests wird zwar in allen Ländern einmütig bejaht, was aber die einzelnen Voraussetzungen und Umstände 
betrifft, steht noch vieles am Anfang. Dies zu einem Zeitpunkt, wo mit fortschreitender Verwirklichung 
binnenmarktähnlicher Zustände innerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft der Warenaustausch 
rapide zunimmt und sich die Wirksamkeit der vergleichenden Warentests mehr und mehr verstärkt und nicht 
mehr auf die einzelnen nationalen Binnenmärkte beschränkt bleibt. Die Kommission der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft untersucht bereits die Möglichkeit, ein Programm für vergleichende Warentests auf 
europäischer Ebene zu schaffen. Das Europäische Parlament hat schon im Jahre 1969 der Kommission der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft empfohlen, die Ergebnisse der vergleichenden Warentests zu 
veröffentlichen, soweit es um Produkte geht, die in einem großen Teil der Gemeinschaft gekauft werden. 
Aufgabe der vorliegenden Arbeit ist es daher, die Frage zu untersuchen, welche Schranken sich für die 
Zulässigkeit vergleichender Warentests und der Werbung mit den Testberichten aus den verschiedenen 
Rechtsordnungen ergeben' (p. 13). 

B Onderwerp 
2 titel: Vergleichende Warentests im Recht Deutschlands, Frankreichs, der Niederlande und Großbrittanniens 

In § 2 gaat de auteur uitgebreid in op de vraag wat hieronder moet worden verstaan: '§ 2 die Bedeutung des 
vergleichenden Warentests' (p. 14 e.V.). 
Tm folgenden soll als Warentest die vergleichende Untersuchung von Waren auf sämtliche, die rationale 
Kaufentscheidung des Verbrauchers beeinflussenden, objektiven Merkmale hin und deren Darstellung in einer 
für den Verbraucher verständlichen Form bezeichnet werden' (p. 14). 

3a 'Der Warentest ist zu unterscheiden von der vergleichenden Werbung, den Qualitätskontrollen der Hersteller 
und den Gütezeichen' (p. 14). 
'Im Hinblick auf diese Situation der Verbraucher hat sich der Gedanke eines Verbraucherschutzes in der 
öffentlichen Diskussion und den wissenschaftlichen Überlegungen schnell verbreitet. Auf die mit diesem 
Schagwort verbundenen komplexen Probleme, zu denen die Produzentenhaftung ebenso gehört wie die 
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Fragen der Warendeklarierung, der Gütezeichen und der Verbrauchererziehung, soll hier nicht eingegangen 
werden' (p. 16-17). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Duitsland, Frankrijk, Nederland en Groot-Brittannië 
7b de overige landen van de EEG 
8 ja 
9 positief 
11 a 'Die Untersuchung beschränkt sich dabei auf die vier wichtigsten Testländer der Europäischen Wirschaftsge-

meinschaft, Deutschland, Frankreich, die Niederlande und Großbritannien' (p. 13). Het onderzoek is gepubli
ceerd in 1973 toen de EEG nog bestond uit Duitsland, België, Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Italië, 
Groot-Brittannië, Ierland en Denemarken 
'In Frankreich hat die Idee, vergleichende Warentests zum Schutz und zur besseren Information der Verbrau
cher zu verantstalten, innerhalb der hier untersuchten Länder bisher das geringste Echo gefunden' (p. 20). 
'Die weiteste Verbreitung haben die vergleichenden Warentests in Großbrittanien gefunden' (p. 22). 

D Methode 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 
18c (maatschappelijk) probleem: aan welke grenzen is het gebruik van de resultaten van vergelijkend warenon

derzoek in reclameboodschappen gebonden? 
19a § 5 (Duitsland): 'Wird eine Ware in einem Test günstig beurteilt, so liegt es für den Unternehmer nahe, dies 

für seine Werbung zu nutzen und dabei auf seinen ungünstiger beurteilten Mitbewerber direkt oder indirekt 
Bezug zu nehmen. Ob und inwieweit eine solche Werbung mit dem Interesse an einem lauteren Wettbewerb 
vereinbar und damit zulässig ist, soll im folgenden geprüft werden' (p. 46). 
§ 7: 'Auch in Frankreich wird ein Unternehmer, dessen Ware in einem vergleichenden Warentest günstig 
beurteilt worden ist, bestrebt sein, diesen Umstand in seiner Werbung zu nutzen. [...] Ob und inwieweit eine 
solche Werbung nach französischer Vorstellung zulässig ist, soll im folgenden geprüft werden. Die Frage 
ist bisher in der Literatur noch nicht, in der Rechtsprechung nur vereinzelt behandelt worden. Die von der 
Rechtsprechung angewandten Grundsätze für die Anschwärzung und die täuschende Werbung machen jedoch 
eine Beurteilung möglich' (p. 71). 
De grenzen van reklame met de resultaten van vergelijkend warenonderzoek wordt gekoppeld aan de grenzen 
van de concurrentievrijheid: 'Die hierdurch gewährleistete Freiheit zum Wettbewerb kann nur dann Bestand 
haben, wenn die Wettbewerbsordnung den Gewerbetreibenden in gewissem Umfang von unlauterem Wettbe
werb abschirmt, d.h. ihm Schutz vor den unlauteren Machenschaften der Mitbewerber zusichert' (p. 72). 
§ 9: 'Ob diese Werbung gegenüber dem Mitbewerber nach niederländischer Auffassung unlauterer Wettbe
werb darstellt, soll im folgenden geprüft werden' (p. 90). 

C Selectie rechtsstelsels 
20 De auteur duidt het gekozen stelsel zowel met 'England' als met 'Groß-brittannien' aan. In de aanduiding 

van het hoofdstuk staat echter Engeland, dus zal wel het Engelse recht bedoeld worden (p. 99). 

D Methode 
27b problem-solving approach 

De auteur behandelt de verschillende deelonderwerpen per stelsel. De besprekingen van de stelsels zijn op 
soortgelijke wijze opgebouwd. Alle zijn in eerste instantie verdeeld in 2 paragrafen: 

'Die Veröffentlichung vergleichender Warentests' 
'Die Werbung mit Warentests' 
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De onderverderling van deze paragrafen is in grote lijnen voor de verschillende stelsels hetzelfde, al geldt 
vooral voor Groot-Brittanië dat af en toe van de grote lijn afgeweken wordt. De grote lijn voor de eerste 
paragraaf is als volgt: 

Warentest und Meinungsfreitheit (alleen Nederland niet) 
Schranken des Warentests aus dem Gesetz ... (aantal en welke wet verschilt per stelsel, voor Engeland 
is dit de 'Law of Torts') 
Rechtsfolgen (allen) 
Ergebnis (allen) 

'Für die Beurteilung der vergleichenden Warentests kommt im Common Law das Law of Torts zur Anwen
dung, das die Haftung für unerlaubte Handlungen regelt. Dabei gibt es im englischen Recht keine allgemeine 
deliktische Klage. Es muß vielmehr im Einzelfall dem römischen Aktionensystem ähnlich, ein von der 
Gerichtspraxis des Common Law anerkanntes, einzelnes »tort« vorliegen. In Betracht kommen die Klagen 
aus »defamation«, »injurious falsehood« und »negligence«' (p. 101). 
De grote lijn voor de tweede paragraaf is als volgt: 
Bespreking van: 

'Werbung mit unrichtigen Warentests' (Engeland niet) 
'Werbung mit richtigen Warentests' (Engeland niet) 
'Rechtsfolgen' (Engeland niet) 
'Ergebnis' (Engeland niet) 

Onder 'Ergebnis' wordt een korte samenvatting gegeven. 
Voor Frankrijk blijkt het onderscheid tussen 'richtige' en 'unrichtige Warentests' er niet toe te doen: 'Sowohl 
unter dem Gesichtspunkt der Anschwärzung als auch der täuschenden Werbung kommt es daher nicht 
entscheidend darauf an, ob der Warentest richtige oder falsche Angaben enthält. In beiden Fällen können 
wahre und unwahre Tatsachen den Tatbestand erfüllen. Im folgenden bleibt die Prüfung auf die Werbung 
mit richtigen Warentests beschränkt' (p. 72). 
In Engeland blijkt geen rechtspraak over het probleem te bestaan. Ook wordt aangegeven dat aan een 
onderverdeling vastgehouden wordt die voor het Engelse recht geen betekenis heeft: 'Gegenüber der weiten 
Verbreitung der Warentests und ihrer öffentlichen Anerkennung fällt das Fehlen jeder Rechtsprechung in 
diesem Bereich auf. [...] 
Die Gründe hierfür und die Schranken der vergleichenden Warentests soll die Frage nach ihrer rechtlichen 
Beurteilung aufzeigen. Dabei wird aus Gründen der Übersichtlichkeit die bisher gehandhabte Zweiteilung, 
Veröffentlichung vergleichender Warentests einmal durch neutrale Testverantstalter und zum anderen durch 
die Wettbewerber beibehalten, obwohl das englische Recht keine unterschiedlichen Maßstäbe an die Beurtei
lung einer Handlung legt, je nachdem, ob sie mit oder ohne Wettbewerbabsicht vorgenommen wird' (p 99-
100). 

'§ 11 Die Werbung mit Warentests' (p. 115 e.v.) [Engels recht] is als volgt opgezet: 'Benutzt ein Unter
nehmer den Testbericht in der Werbung für sein Erzeugnis, so ist zu prüfen, ob dies nach englischer Rechts
auffassung zulässig ist. Ein erster Abschnitt beschäftigt sich mit den rechtlichen Regeln, die auf dieses Mittel 
der Werbung anwendbar sind. Der zweite Abschnitt untersucht, inwieweit das Ergebnis der rechtlichen 
Prüfung durch das »voluntary control system« der englischen Werbewirtschaft berichtigt wird' (p. 115). 

Oordeel auteur over resultaat 

Studie nr. 19 

Algemene gegevens 
1 Volker Bringezu 
2 Begrenzung der Arbeitnehmerhaftung in der Bundesrepublik Deutschland, in England und Frankreich. Eine 

rechtsvergleichende Untersuchung 
3 1974 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 66 

Analyse tekst 

403 



BIJLAGE 5 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la 'In Deutschland hat sich zwar ganz überwiegend die Meinung durchgesetzt, daß die Haftung des Arbeit

nehmers zu begrenzen ist. Voraussetzungen, Umfang und Rechtsgrund des Schadensausgleichs zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind jedoch noch keineswegs geklärt. Trotz systematisch und dogmatisch 
verschiedener Versuche wurde bisher keine zufriedenstellende Lösung gefunden. Die Diskussion im nationa
len Rechtsbereich ist erschöpft, ohne daß die aufgeworfenen Fragen beantwortet sind. Die Forderungen nach 
einer gesetzlichen Neuregelung haben zu einem Vorschlag zur Änderung der Schadensersatzpflicht des 
Arbeitnehmers geführt. Der Vergleich der gegenwärtigen deutschen Rechtslage und des Änderungsvorschlags 
mit den Problemlösungen anderer Rechtsordnungen ist deshalb angebracht' (p. 13). 
'Bei dieser Gegenüberstellung der unterschiedlichen Ergebnisse und Erklärungen wird untersucht, ob die 
deutsche Haftungsregelung sich bewährt hat, welche Nachteile hier im Vergleich zur Haftungssituation des 
Arbeitnehmers in England und Frankreich bestehen und welche Änderungen im Lichte dieses Vergleichs 
empfehlenswert sind' (p. 14). 

B Onderwerp 
2 titel: Begrenzung der Arbeitnehmerhaftung in der Bundesrepublik Deutschland, in England und Frankreich. 

Eine rechtsvergleichende Untersuchung 
'Die Frage nach der Haftung des Arbeitnehmers oder, anders ausgedrückt, nach dem innerbetrieblichen 
Schadensausgleich gehört zu einem der meistbesprochenen Probleme des deutschen Arbeitsrechts der letzten 
30 Jahre. Wem soll ein Schaden, den der Arbeitnehmer bei der Ausübung seiner Tätigkeit nicht vorsätzlich 
angerichtet hat, letzlich zugerechnet werden: dem Arbeitnehmer oder dem Arbeitgeber' (p. 11). 

3a 'Die Haftungsfragen, die unter dem Begriff des innerbetrieblichen Schadensausgleichs zusammengefaßt 
werden, sind daher als die arbeitsrechtliche Auswirkung des umfassenden Problems zu verstehen, wie die 
Schadensgefahren der modernen Industriegesellschaft im Schadensrecht berücksichtigt werden können' (p. 
12). 
'Die Fälle der Schädigung von Arbeitskollegen, des sogenannten Kameradenunfalls, sind nicht Gegenstand 
dieser Arbeit. Da diese Fälle in einer versicherungsrechtlichen Sondergesetzgebung geregelt sind, würde ihre 
Behandlung den Rahmen dieser Arbeit sprengen' (p. 12). 

4c wie betaalt de onopzettelijk door een werknemer bij de uitvoering van zijn werk veroorzaakte schade: de 
werknemer of zijn werkgever? 

5a '2. Fragestellung 
Im Verhältnis des Arbeitnehmers zu dem Arbeitgeber stellt sich das Problem des Schadensersatzes neben 
den Fällen von Unmöglichkeit und Verzug dann, wenn der Arbeitnehmer die ihm übertragenen Aufgaben 
nicht mit der nötigen Sorgfalt erfüllt und dadruch dem Arbeitgeber oder einem Dritten Schaden zufügt. Hier 
sind drei Fallgruppen zu unterscheiden. Einmal steht die Ersatzpflicht des Arbeitnehmers für unmittelbare 
Schäden des Arbeitgebers in Frage, z.B. wenn der Arbeitnehmer ihm überlassenes Werkzeug, Material oder 
ein Kraftfahrzeug des Arbeitsgebers beschädigt. Wenn der Arbeitnehmer dagegen bei Ausführung seiner 
Tätigkeit einen Dritten schädigt und der Arbeitgeber hierfür Ersatz leistet, so handelt es sich um das Pro
blem, ob der Arbeitgeber wegen dieses mittelbaren Schadens bei dem Arbeitnehmer Rückgriff nehmen kann. 
Dies ist die zweite Fallgruppe. Eng verbunden ist hiermit die dritte Fallgestaltung, daß der Arbeitnehmer 
selbst von dem geschädigten Dritten in Anspruch genommen wird. Ein Schadensausgleich ist in diesem Falle 
in der Weise möglich, daß der Arbeitgeber den Arbeitnehmer von der Haftung gegenüber dem Dritten 
freistellt' (p. 12). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Engeland en Frankrijk (Duitsland in titel) 
8 ja 
9 positief 
l ia 'Die Untersuchung dieses Problems in England und Frankreich bietet sich an, weil in diesen Ländern 

ebenfalls die Frage der Arbeitnehmerhaftung neu aufgeworfen worden ist' (p. 13). 
[zie ook vraag la] 
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12a 'Der Vergleich der gegenwärtigen deutschen Rechtslage und des Änderungsvorschlags mit den Problem
lösungen anderer Rechtsordnungen ist deshalb angebracht. Die Untersuchung dieses Problems in England 
und Frankreich bietet sich an, weil in diesen Ländern ebenfalls die Frage der Arbeitnehmerhaftung neu 
aufgeworfen worden ist' (p. 13). 
[zie ook vraag 11 a] 

D Methode 
14a '3. Gang der Darstellung 

Im ersten Teil dieser Arbeit wird in Länderberichten die Haftungssituation des Arbeitnehmers in der Bundes
republik Deutschland, in England und Frankreich dargestellt. Hierbei wird zunächst jeweils die rechtliche 
Ausgangslage der Haftung des Arbeitsnehmers nach den allgemeinen Zivilrechtsgrundsätzen der behandelten 
Rechtsordnungen aufgezeigt, die für die frühere Gerichtspraxis maßgebend waren. Anschließend wird die 
Entwicklung der neueren Rechtsprechung geschildert, die in den drei Ländern zu einer unterschiedlichen 
Spruchpraxis führte. In der Diskussion über die innere Rechtfertigung einer vollen oder begrenzten Haftung 
des Arbeitnehmers sind von Rechtsprechung und Lehre zahlreiche Versuche gemacht worden, den Rechts
grund der Arbeitnehmerhaftung neu zu bestimmen. Dies gilt insbesondere für Deutschland. Abschließend 
wird in jedem Länderbericht die Frage untersucht, wie sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Fällen dieser 
Art tatsächlich verhalten. Dieser Frage muß in England besondere Beachtung gewidmet werden, weil die 
englische Rechtswirklichkeit heute nicht mehr von den von der Rechtsprechung aufrechterhaltenen Haftungs
grundsätzen beherrscht wird. 
In dem zweiten Teil der Arbeit wird die deutsche Rechtslage verglichen mit den Problemlösungen der beiden 
anderen Rechtsordnungen. Bei dieser Gegenüberstellung der unterschiedlichen Ergebnisse und Erklärungen 
wird untersucht, ob die deutsche Haftungsregelung sich bewährt hat, welche Nachteile hier im Vergleich zur 
Haftungssituation des Arbeitnehmers in England und Frankreich bestehen und welche Änderungen im Lichte 
dieses Vergleichs empfehlenswert sind' (p. 13-14) 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27b Het boek bestaat uit twee delen: 

'A. Darstellender Teil' (p. 15 e.V.). 
'B. Vergleichend-kritischer Teil' (p. 119 e.V.). 
In deel A wordt per stelsel de 'Begrenzung der Arbeitnehmerhaftung' besproken. In elk van deze drie hoofd
stukken wordt in de eerste plaats aan 'Die rechtliche Haftungssituation' en vervolgens aan 'Der rechts
tatsächliche Hintergrund' aandacht besteed. 
Deel B bestaat uit twee paragrafen: 
'§ 20 Grundlegung für eine Beurteilung der Grundsätze über die Arbeitnehmerhaftung' (p. 119 e.V.). 
'§ 21 Vorschlag zur Änderung der deutschen Grundsätze über die Arbeitnehmerhaftung' (p. 128 e.V.). 
In § 20 vindt de vergelijking plaats. Deze paragraaf is als volgt opgebouwd: 
I. Vergleich der Haftung des Arbeitnehmers in den untersuchten Rechtsordnungen 

1. Übereinstimmung in der rechtlichen Ausgangslage 
2. Verschiedenen Wege zur Änderung der Haftung des Arbeitnehmers 
3. Voraussetzung und Umfang der Begrenzung der Arbeitnehmerhaftung 

a) Anwendungsbereich 
b) Umfang der Haftungsbegrenzung 

II. Der Rechtsgrund der begrenzten Haftung des Arbeitnehmers 
1. Die unterschiedliche Beachtung des Problems im deutschen, englischen und französischen Schrifttum 
2. Vergleichende Gegenüberstellung der Lösungsversuche 
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a) Die Lösungsversuche 
b) Folgerungen 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a 'b) Folgerungen 

Eines der Hauptprobleme der Haftungsbegrenzung läßt sich jedoch auch mit dieser Begründung nicht lösen. 
Das ist die Frage, nach welchen Gesichtspunkten das Verschulden des Arbeitnehmers und die Höhe des von 
dem Arbeitgeber gesetzten Risikos gegeneinander abgewogen werden sollen. Ob der Arbeitnehmer nur für 
grobes Verschulden oder bereits bei "normaler" oder "mittlerer" Fahrlässigkeit haften soll, läßt sich beim 
Zusammentreffen zwei verschiedenartiger Zurechnungsgründe nicht ohne weiteres bestimmen. Deutlicher 
als jede theoretische Überlegung zeigt dies der Vergleich der deutschen Rechtslage mit der französischen 
und englischen Problemlösung' (p. 127-128). 

Studie nr. 20 

Algemene gegevens 
1 Günter Hager 
2 Die Rechtsbehelfe des Verkäufers wegen Nichtabnahme der Ware nach amerikanischem, deutschem und 

Einheitlichem Haager Kaufrecht 
3 1975 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 71 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
1 a 'Welche Antworten das amerikanische, das deutsche und Haager Kaufrecht auf diese Fragen geben [zie vraag 

3b], soll im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden. Unter dem Aspekt der hier gewonnenen Ergebnisse 
soll dann das deutsche Recht gewürdigt werden. Den Abschluß bildet das Haager Kaufabkommen. Der 
Schwerpunkt liegt hierbei auf der Frage, inwieweit sie die eigene Rechtsordnung durchgesetzt hat, und 
inwieweit sie anderen Lösungen hat weichen müssen' (p. 10). 

B Onderwerp 
2 titel: Die Rechtsbehelfe des Verkäufers wegen Nichtabnahme der Ware nach amerikanischem, deutschem 

und Einheitlichem Haager Kaufrecht 
3a nee 
3b 'Aus der Vielfalt der kaufrechtlichen Probleme wurde dabei für diese Arbeit ein ebenso einfacher wie 

häufiger Tatbestand gewählt: Ein Käufer weigert sich vertragswidrig, die gekaufte Waren abzunehmen und 
zu bezahlen. Er holt z.B. die Ware nicht ab oder er weist sie zurück oder er unterläßt beharrlich ihren Abruf. 
U.U. erklärt er auch schon vor dem Lieferzeitpunkt, daß er den Vertrag nicht erfüllen werde. Der Verkäufer 
muß sich nun überlegen, welche rechtlichen Schritte er gegen den Vertragsbrüchigen Käufer einleiten kann. 
Kann er Zahlung des Kaufpreises verlangen? Kann er stattdessen auch Schadensersatz fordern? Wie ist dabei 
der Schaden zu berechnen? Wäre es auch möglich, eine für den Fall des Vertragsbruchs vereinbarte Scha
denspauschale einzuklagen? (p. 9-10). 
'Nicht mitbehandelt werden im Rahmen dieser Arbeit Probleme der Vertragsrückabwicklung, wie z.B. die 
Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen der Verkäufer die bereits abgenommene aber nicht bezahlte 
Ware wieder an sich ziehen kann. Denn diese führte zu weit in das Gebiet des Insolvenzrechts' (p. 10). 

4a een casuspositie (zie vraag 3b) 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Uniform Commercial Code, Haager Einheitliche Kaufgesetz (EKG), Duits recht 
8 ja 
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9 positief 
12b 'Als ein internationales Abkommen hat das Haager Kaufrecht Gedanken verschiedener Rechtsordnungen in 

sich aufgenommen. In seiner Gesamtheit zeigt es eine spürbare Nähe zum anglo-amerikanischen Recht. Viele 
Bestimmungen des Haager Kaufrechts werden erst vor dem Hintergrund des anglo-amerikanischen Rechts 
verständlich. 
Gerade diese Verwandschaft des Haager Kaufrechts mit dem anglo-amerikanischen Recht macht es reizvoll, 
das Haager Kaufrecht und die neueste Schöpfung des anglo-amerikanischen Rechtskreises, nämlich den 
Uniform Commercial Code, mit dem deutschen Recht zu vergleichen' (p. 9). 

D Methode 
14a 'Aus der Vielfalt der kaufrechtlichen Probleme wurde dabei für diese Arbeit ein ebenso einfacher wie 

häufiger Tatbestand gewählt: Ein Käufer weigert sich vertragswidrig, die gekaufte Waren abzunehmen und 
zu bezahlen. Er holt z.B. die Ware nicht ab oder er weist sie zurück oder er unterläßt beharrlich ihren Abruf. 
U.U. erklärt er auch schon vor dem Lieferzeitpunkt, daß er den Vertrag nicht erfüllen werde. Der Verkäufer 
muß sich nun überlegen, welche rechtlichen Schritte er gegen den Vertragsbrüchigen Käufer einleiten kann. 
Kann er Zahlung des Kaufpreises verlangen? Kann er stattdessen auch Schadensersatz fordern? Wie ist dabei 
der Schaden zu berechnen? Wäre es auch möglich, eine für den Fall des Vertragsbruchs vereinbarte Scha
denspauschale einzuklagen? Welche Antworten das amerikanische, das deutsche und Haager Kaufrecht auf 
diese Fragen geben, soll im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden. Am Anfang steht dabei das dem 
deutschen Juristen fremde amerikanische Recht. Unter dem Aspekt der hier gewonnenen Ergebnisse soll dann 
das deutsche Recht gewürdigt werden. Den Abschluß bildet das Haager Kaufabkommen. Der Schwerpunkt 
liegt hierbei auf der Frage, inwieweit sie die eigene Rechtsordnung durchgesetzt hat, und inwieweit sie 
anderen Lösungen hat weichen müssen' (p. 9-10). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 

E Oordeel auteur over resultaat 

Studie nr. 21 

Algemene gegevens 
1 Heiko Eujen 
2 Die Aufrechnung im internationalen Verkehr zwischen Deutschland, Frankreich und England (Bürgerliches 

Recht, Konkurs, internationales Privatrecht) 
3 1975 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 72 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la 'So geht diese Arbeit von der derzeitigen Rechtssituation aus, in der Absicht, den Hintergrund des geplanten 

Abkommens zu verdeutlichen und vielleicht einige Gedanken zur weiteren Diskussion beizutragen' (p. 16). 
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lb 'Über die "internationale" Aufrechnung läßt sich ohne eine rechtsvergleichende Betrachtung der nationalen 
Rechte schlecht diskutieren' (p. 16). 
'Erst nach einer solchen rechtsvergleichenden Bestandsaufnahme läßt sich eine problemgerechte Kollisionsre
gel für die internationale Aufrechnung begründen und entsprechend überprüfen' (p. 17). 

B Onderwerp 
2 titel: 'Die Aufrechnung im internationalen Verkehr zwischen Deutschland, Frankreich und England (Bürgerli

ches Recht, Konkurs, internationales Privatrecht)' 
'... die »internationale« Aufrechnung ...' (p. 16). 

5a 'Es ist zu prüfen: Wo liegen die wesentlichsten Unterschiede im materiellen Recht der einzelnen Länder, 
welche Konflikte können daraus entstehen?' (p. 16). 
'Wichtig ist auch, wie die unterschiedlichen nationalen Lösungen den Interessenwiderstreit zwischen den 
Beteiligten entscheiden und welche rechtspolitischen Zielsetzungen dahinterstehen' (p. 17). 

5b 'Hier gilt es zunächst das Vorhandene kritisch zu sichten. Im wesentlichen wird es darum gehen, inwieweit 
die von Rechtsprechung und Wissenschaft für die Aufrechnung unter Solventen entwickelten Lösungen 
allgemein und darüber hinaus auch für den Konkursfall tauglich sind, ob sie insofern einer Modifizierung 
bedürfen oder ob völlig neue Wege der internationalprivatrechtlichen Anknüpfung beschritten werden sollten. 
Der Konkurs kann sich dabei als Schlüssel für die allgemeine kollisionsrechtliche Behandlung der Aufrech
nung erweisen, weil die Konfrontation der letzlich zu berücksichtigenden Interessen in dieser zusätzlichen 
Akzentuierung besonders durchsichtig wird' (p. 17). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Duitsland, Engeland, Frankrijk 
7b 'Daher kann sich die Untersuchung auf diese zugleich wirtschaftlich bedeutsamsten EG-Länder beschränken' 

(p. 16-17). 
8 ja 
9 positief 
11 a 'Die Regelungen in Deutschland, Frankreich und England sind dabei typisch für die verschiedenen Aufrech

nungssysteme: Erklärungsvollzug — Legalvollzug — ProzeßvoHzug' (p. 16). 
13a 'Daher kann sich die Untersuchung auf diese zugleich wirtschaftlich bedeutsamsten EG-Länder beschränken' 

tp. 16-17). 

D Methode 
14b zie vraag 5b 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 
18c juridisch concept: (faillisements)verrekening 
19a inleiding deel II: 

'Bei internationalen Handelsbeziehungen wird nicht selten ein Aufrechnungssachverhalt Beziehungen zu 
mehreren Rechtsordnungen aufweisen: Eine oder beide Forderungen können fremden Recht unterstehen 
(ausländisches Schuldstatut), der Geschäftspartner kann im Ausland Konkurs gemacht haben (ausländisches 
Konkursstatut). Welches Recht bestimmt in solchen Fällen als sog. Aufrechnungsstatut über Zulässigkeit und 
Folgen der Aufrechnung? (p. 92). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27b Het onderzoek bestaat uit twee delen: 'Materielles Recht' en 'Internationales Privatrecht'. Na het eerste deel 

volgt een rechtsvergelijkend hoofdstuk: 'Das materielle Recht in rechtsvergleichender Gegenüberstellung 
(p. 61 e.V.). Na deel twee volgt een algemeen vergelijkend hoofdstuk 'Rechtsvergleichende Zusammenlas-
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sung' (p. 110 e.v.) waarin achtereenvolgens: 'I. Aufrechnung außerhalb des Konkurses', 'II. Konkursaufrech
nung und andwendbares Recht' en 'Die Rechtslage nach dem Vorentwurf des EG-Konkursabkommens. In 
het eerste deel wordt in de hoofdstukken 2, 3 en 4 'Die Aufrechnung' respectievelijk naar Duits, Frans en 
Engels recht behandeld. In het tweede deel worden in de hoofdstukken 8, 9 en 10 achtereenvolgens 'Auf
rechnung und anwendbares Recht nach vorherrschender Rechtspraxis in Deutschland', 'Die Aufrechnung 
nach französischem IPR' en 'Set-off und counterclaim im Englischen Kollisionsrecht' behandeld. 
Na het vergelijkende hoofdstuk 5 volgt — in het materieelrechtelijke gedeelte — een hoofdstuk over 'Die 
einheitsrechtliche Regelung der Konkursaufrechnung durch das geplante EG-Konkursabkommen' (p. 70). 
In dit hoofdstuk wordt de ontwerpregeling vergeleken met eerst het Duitse en Franse recht en vervolgens, 
zeer kort, met het Engelse recht. 
In hoofdstuk 7 — eveneens in het materieelrechtelijke gedeelte — worden de funkties van de verrekening in 
de verschillende landen bepaald als basis voor de aanknoping in het ipr. 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a 'Auf den ersten Blick scheinen die verschiedenen nationalen Grundkonzeptionen der Aufrechnung — in 

Deutschland Gestaltungserklärung, Legalkompensation in Frankreich und Prozeßaufrechnung in England — 
weit voneinander entfernt. Die Übersicht über das interne deutsche, französische und englische Aufrech
nungsrecht hat jedoch ein anderes Bild ergeben. Die Unterschiede sind in erster Linie rechtstechnisch 
begründet. In den praktischen Ergebnissen und auch in der prozessualen Handhabung überwiegen dagegen 
die Übereinstimmungen deutlich die Differenzen' (p. 61). 
'Die rechtsvergleichende Gegenüberstellung der in den einzelnen Ländern vorherrschenden Auffassungen 
hat bereits eine gemeinsame Schwäche sichtbar worden lassen: ...' (p. 115) 

Studie nr. 22 

Algemene gegevens 
1 Gerhard Hohloch 
2 Die negatorischen Ansprüche und ihre Beziehungen zum Schadensersatzrecht 
3 1976 

4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 79 

Analyse tekst 

InleidingfVerantwoording 

A Doel 
la 'Wenn diesem Gebiet hier eine erneute, diesmal rechtsvergleichende Untersuchung gewidmet wird, so muß 

deren Ziel nachgerade sein, etwaige einfachere Lösungen außerhalb des deutschen Rechts für die hießige 
Praxis zu verwerten' (p. 20). 

lb 'Angesichts der vielfältigen und andauernden Bemühungen um die Klärung dieser Probleme erstaunt es ein 
wenig, daß bislang nicht auch der Versuch unternommen worden ist, auf breiterer Ebene die Lösungen 
heranzuziehen, die die benachbarten Rechte hierfür entwickelt haben. Rechtsvergleichend gewonnene 
Erkenntnisse sind wohl hie und da in die Argumentation um einzelne Aspekte des negatorischen Rechts
schutzes eingeflossen, doch gilt auch heute noch die bedauerende Feststellung Baurs, daß die funktionell ver
gleichbaren Entwicklungen der anderen Rechte noch kaum für die interne Diskussion fruchtbar gemacht 
worden sind' (p. 19). 

B Onderwerp 
2 titel: Die negatorischen Ansprüche und ihre Beziehungen zum Schadensersatzrecht 

'...die sachliche Problematik — einerseits einen präventiven Rechtsschutz zu gewähren, andererseits Restitu
tionsformen zu entwicklen, die nicht im Widerspruch zu den im Deliktsrecht getroffenen Wertungen stehen 
- ...' (p. 19). 
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3b 'Diese Komplexität des Anwendungsbereichs, der die knappe gesetzliche Regelung keineswegs gerecht wird, 
hat es mit sich gebracht, daß auch heute noch wenig Klarheit besteht hinsichtlich der Bedeutung, der 
Grenzen und der Ausgestaltung des »negatorischen Rechtsschutzes«. Einige Einzelaspekte, die gleichzeitig 
auch den Rahmen der vorliegenden Untersuchung abstecken, mögen dies verdeutlichen' (p. 11). 

4b 'Dafür bedarf es zunächst der Darstellung der Entwicklung der vergleichbaren Institutionen in den einzelnen 
Rechtsordnungen; ausgehend von der gemeinsamen Wurzel der actio negatoria soll demgemäß aufgezeigt 
werden, wie und mit welchen Konflikten das heutige System negatorischer Ansprüche allmählich entfaltet 
worden ist' (p. 20). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Frankrijk + dochterrechten 
6b Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk 
7a Engels en Amerikaans recht 
8 ja 
9 positief en negatief 
10a 'Einen geeigneten Vergleichsgegenstand bietet zusammen mit seinen Tochterrechten auch das französische 

Recht' (p. 19). 
'Auch das englische und amerikanische Recht gewähren umfassenden präventiven Schutz gegen Eingriffe 
in die Eigentums und Persönlichkeitssphäre. "Orders" und "injunctions", mit denen die Gerichte dem Kläger 
zu seinem Schutz verhelfen, basieren auf den einzelnen Typen von "Torts", also auf dem Deliktsrecht, 
werden aber als richterliche Ermessensakte zum Prozeßrecht gezählt. Die actio negatoria, die den gemeinsa
men Hintergrund der kontinentalen Rechte bildet, existiert andererseits naturgemäß nicht. Die Zweispurigkeit 
des deutschen Rechts ist deshalb auch nicht im Ansatz gegeben, so daß es vertretbar erscheint, von einer 
systematischen Erfassung dieses Rechtskreises abzusehen' (p. 20). 

IIa Zwitserland & Oostenrijk: 'Auch das schweizerische und das österreichische Recht kennen besonders 
ausgeprägte negatorische Ansprüche; im Geltungsgebiet des ABGB ist zu § 523 ABGB eine Praxis 
entwickelt worden, die dem negatorischen Eigentumsschutz gemäß §1004 BGB weitgehend ähnlich ist' (p. 
19). 
Zwitserland: 'Das schweizerische ZGB, das für seine zeitgemäßen Regelungen gerühmt wird, enthält neben 
den Bestimmungen der Art. 641, 679, die das Anwendungsgebiet des § 1004 BGB abdecken, in art. 28, der 
"Generalnorm" des Persönlichkeitsschutzes, eine besondere Rechtsgrundlage für negatorische Rechts
schutzformen. Zurückgeführt werden sie in allen Rechtsordnungen auf die actio negatoria des römischen und 
gemeinen Rechts; die systematische Sonderung vom deliktischen Schadensersatzsystem ist damit ebenfalls 
gegeben' (p. 19) 
Frankrijk: 'Einen geeigneten Vergleichsgegenstand bietet zusammen mit seinen Tochterrechten auch das 
französische Recht. Die actio negatoria des römischen Rechts, die als action négatoire im ancien droit An
wendung fand, wurde hier nicht kodifiziert, zählt aber gleichwohl zum geltenden Recht. In der praktischen 
Bedeutung hält sie jedoch einem Vergleich mit dem ausgeprägten "System", das die vorgenannten Rechte 
aus der gemeinsamen Quelle entwickelt haben, nicht stand. Gerade dieser Umstand jedoch macht das 
französische Recht im vorliegenden Zusammenhang überaus interessant. Die französische Jurisprudenz ist 
seit langem um einen ausreichenden und praktikabelen präventiven Rechtsschutz bemüht; gleichzeitig sind 
Bestrebungen, im Eigentums- und Persönlichkeitsschutz durch das Deliktsrecht die "Fesseln" des Verschul
densgrundsatzes zu lockern, weit gediehen. Der Ansatzpunkt liegt hier jedoch im Deliktsrecht selbst; Präven
tion wie (verschuldensunabhängige) Restitution wird erzielt durch Ausformung besonderer Rechtsbehelfe. 
die aber auch als "Unterlassungsklage" oder "Beseitigungsklage" systematisch und dogmatisch zum Bereich 
der "responsabilité civile" gerechnet werden. Eine Konsequenz, die allein schon die Einbeziehung in die 
Untersuchung rechtfertigt, liegt auf der Hand: Unstimmigkeiten und Unklarheiten, wie sie das deutsche Recht 
mit seinem Nebeneinander von deliktsrechtlichen und negatorischen Rechtsschutzformen kennt, können 
formal nicht in Erscheinung treten' (p. 19-20). 
'Auch das englische und amerikanische Recht gewähren umfassenden präventiven Schutz gegen Eingriffe 
in die Eigentums und Persönlichkeitssphäre. "Orders" und "injunctions", mit denen die Gerichte dem Kläger 
zu seinem Schutz verhelfen, basieren auf den einzelnen Typen von "Torts", also auf dem Deliktsrecht, 
werden aber als richterliche Ermessensakte zum Prozeßrecht gezählt. Die actio negatoria, die den gemeinsa
men Hintergrund der kontinentalen Rechte bildet, existiert andererseits naturgemäß nicht. Die Zweispurigkeit 
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des deutschen Rechts ist deshalb auch nicht im Ansatz gegeben, so daß es vertretbar erscheint, von einer 
systematischen Erfassung dieses Rechtskreises abzusehen' (p. 20). 

12b Angesichts der vielfältigen und andauernden Bemühungen um die Klärung dieser Probleme erstaunt es ein 
wenig, daß bislang nicht auch der Versuch unternommen ist, auf breiterer Ebene die Lösungen heranzuzie
hen, die die benachbarten Rechte hierfür entwickelt haben. Rechtsvergleichend gewonnene Erkenntnisse sind 
wohl hie und da in die Argumentation um einzelne Aspekte des negatorischen Rechtsschutzes eingeflossen, 
doch gilt auch heute noch die bedauernde Feststellung Baurs, daß die funktionell vergleichbaren Entwicklun
gen der anderen Rechte noch kaum für die interne Diskussion fruchtbar gemacht worden sind. 
Dabei zeigt der Blick auf die benachbarten Rechtsordnungen, daß die sachliche Problematik — einerseits 
einen präventiven Rechtsschutz zu gewähren, andererseits Restitutionsformen zu entwickeln, die nicht im 
Widerspruch zu den im Deliktsrecht getroffenen Wertungen stehen — keineswegs auf das Geltungsgebiet des 
BGB beschränkt ist. Auch das schweizerische und das österreichische Recht kennen ... [zie vraag l ia] ' (p. 
19). 

D Methode 
14a 'Wenn diesem Gebiet hier eine erneute, diesmal rechtsvergleichende Untersuchung gewidmet wird, so muß 

deren Ziel nachgeraden sein, etwaige einfachere Lösungen außerhalb des deutschen Rechts für die hiesige 
Praxis zu verwerten. Dafür bedarf es zunächst der Darstellung der Entwicklung der vergleichbaren Institutio
nen in den einzelnen Rechtsordnungen; ausgehend von der gemeinsamen Wurzel der actio negatoria soll 
demgemäß aufgezeigt werden, wie und mit welchen Konflikten das heutige System negatorischer Ansprüche 
allmählich entfaltet worden ist. Dem schließt sich die Darstellung der anderen Rechte an. Der zweite Teil 
enthält die auf dieser Grundlage für das deutsche Recht gewonnenen Ergebnisse' (p. 20). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 
17a Zusammenfassung und Ausblick: 'Die verstärkte Auffächerung der negatorischen Ansprüche mußte auch zu 

Unterschieden in der Regelung von Einzelfragen führen. Die Darstellung ist hier auf einige Punkte be
schränkt geblieben, deren Erörterung wegen ihrer seit Jahrzehnten unverändert kontroversen Darstellung 
besonders notwendig erschien. Die Probleme, die der Klärung bedürfen, sind damit indessen nicht erschöpft. 
Von den materiellrechtlichen Fragen negatorischer Haftung ist der »Störerkomplex« insgesamt nicht behan
delt worden; von ihrer Zielrichtung her bestimmt hat sich die Untersuchung hier darauf beschränkt, als 
Gegner der negatorischen Ansprüche denjenigen zu bezeichnen, dessen Verantwortungs- und Risikobereich 
die Störung zuzurechnen ist. Ohne daß hierzu noch ausführlich Stellung bezogen werden soll, sei hier der 
Hinweis erlaubt, daß sich zu Einzelfragen innerhalb dieses Komplexes von der hier vertretenen Auffassung 
aus Lösungen entwickeln lassen. Weithin ungeklärt ist z.B. die Frage, wie in dem praktisch bedeutsamen 
Fall der »Summenimmision« die negatorische Haftung auf die verschiedenen Störer zu verteilen ist. Soweit 
es hier um die Beseitigung nachteiliger Folgen eines beendeten Eingriffs geht, dürfte z.B. nach der hier 
vertretenen Auffassung einer entsprechenden Anwendung der §§ 840, 426, 254 BGB nichts im Wege stehen. 
Ähnliches gilt für die Erörterung von Unterlassungsklage und Beseitigungsklage im Prozeßrecht und im 
internationalen Privatrecht. [...] 
Diese Fragen können im Rahmen dieser Untersuchung nicht geklärt werden. [...]' (p. 203-205). 

18b '... Institution des negatorischen Rechtsschutzes...' (p. 21). 
Introductieparagraaf Frans recht: 
'1. Erscheinungsformen »negatorischen« Rechtsschutzes im französischen Recht 
Rechtsvergleichende Ausblicke in Arbeiten der deutschen Literatur, die sich mit Fragen des negatorischen 
Rechtsschutzes befassen, begnügen sich für das Recht Frankreichs und seine Tochterrechte gemeinhin mit 
der Feststellung, den deutschen Regelungen vergleichbare Rechtsschutzformen gebe es nicht mit Ausnahme 
einer aus dem ancien droit ins geltende Recht hinübergeretteten »action negatoire«, die noch ganz in der aus 
dem justinianischen Recht überkommenen Form der Servitutenabwehrklage befangen sei. Die folgende Dar
stellung wird zeigen, daß diese Feststellung nur bedingt richtig ist. Zwar wird die Bezeichnung »negatorisch« 
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auch heute lediglich für eine spezielle Klage (action négatoire) verwendet, die wegen ihrer Verhaftung im 
alten Recht nur begrenzt funktionsfähig ist. Daneben gibt es aber noch eine Reihe von Beseitigungs
ansprüchen aus Grundstückseigentum oder sonstigen absoluten Rechten, die schon aus der bloßen Rechtsver
letzung folgen und nichts mit Schadensersatzansprüchen i.S.v. Art. 1382/1383 Cc zu tun haben. Eine in 
dieser Beziehung interessante Rechtsentwicklung hat schließlich erst jüngst mit der Einfügung eines neuen 
Art. 9 in den Code civil stattgefunden, in dem der Rechtsschutz der Persönlichkeit und ihrer Privatsphäre 
geregelt ist' (p. 90). 
§ 5 II. 2.: 'Die Ausformung eines mit Unterlassungs und Beseitigungsklage vergleichbaren Rechtsschutzes' 
(p. Hl) . 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27b Bij de bespreking van het Zwiterse recht wordt reeds op een verschil met het Duitse recht gewezen: 

'Die Entwicklung des deutschen Rechts zeigt die Herausbildung einer allgemeinen Beseitigungs- wie auch 
Unterlassungsklage. Ausgehend von dem nur wenige absolute Rechte schützenden, gesetzlich fixierten 
Rechtsschutz der Negatoria ist der abwehrende und vorbeugende Rechtsschutz umfassend auf alle schadens
rechtlich geschützten Rechte und Rechtsgüter ausgedehnt worden. Im Ergebnis besitzt das deutsche Recht 
heute eine allgemeine Beseitigungs- und Unterlassungsklage. Anders ist die Entwicklung im schweizerischen 
Recht verlaufen' (p. 87). 
'Das ingesamt wichtigste Ergebnis der Untersuchung der benachbarten Rechte ist die grundsätzliche Überein
stimmung, die die Judikatur trotz unterschiedlicher Grundvoraussetzungen jeweils in der praktischen Ausge
staltung erzielt hat. Diese Übereinstimmung hat für die vorliegende Arbeit die Auffassung bestätigt, die im 
vorbeugenden Rechtsschutz eine umfassend wirksame und deswegen auch eigenständige Institution sieht. 
In rechtsvergleichender Sicht überwiegt dieses Ergebnis der Funktionsgleichheit in allen Rechtsordnungen 
die unterschiedlichen Wurzeln. Verfolgt man die jeweilige Entwicklung zurück bis zu den Anfängen der 
jeweiligen Praxis, so wird die historische Bedingtheit und die Relativität der verschiedenen Fundierung etwa 
im deutschen und französischen Recht offenkundig. Es ist ein legitimes Anliegen der Rechtsvergleichung 
und trägt als solches schon zur Aufhellung der Problematik bei, wenn es bei dem Aufzeigen dieser Unter
schiedlichen Wurzeln bewendet und die darauf aufbauende Weiterentwicklung gleichsam als Funktion jenes 
Rechtszustandes deklariert wird. Für die Erörterung der Weiterentwicklung des eigenen Rechts ist dies jedoch 
noch nicht sehr nützlich. Gerade dieser Ergebnis aber, daß die Entwicklung einer Institution, die sich inner
halb der nationalen Rechtsgrenzen vollzogen hat, in ihrer zeitbedingten Relativität offenkundig wird, kann 
bisweilen zu der Überlegung führen, ob es nicht an der Zeit ist, die nationale Überlieferung als Hemmnis 
für eine sinnvolle Fortentwicklung in den Hintergrund zu drängen. Der Vergleich der Entwicklung der Un
terlassungsklage, in dem in besonderem Maße zum Ausdruck gekommen ist, daß der unterschiedliche 
Ausgangspunkt die praktischen Ergebnisse der Judikatur letztlich nicht entscheidend zu beeinflussen vermag, 
drängt deshalb mit besonderem Nachdruck zu einem derartigen Schritt' (p. 137-138). 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a 'Die Situation, vor die sich der Rechtsvergleicher damit bei der Bewertung des negatorischen Rechtsschutzes 

gestellt sieht, ist von berufener Seite als nicht gerade ideal bezeichnet worden. Die weitgehende Übereinstim
mung in den Ergebnissen, zu denen die Praxis etwa des deutschen und des französischen Rechts heute ge
langt ist, verbietet es freilich, die Übernahme der einen oder anderen Lösung mit der Begründung zu empfeh
len, sie habe den Vorzug der größeren Praktikabilität oder sie trage der Interessenverteilung besser Rechnung. 
Die Untersuchung der benachbarten Rechte braucht aber deshalb nicht ohne Ertrag zu bleiben. Gerade die 
praktische Gleichwertigkeit, die den in Frankreich und der Schweiz entwickelten Rechtsschutzformen 
zukommt, erlaubt es, die dogmatische Einordnung, die das deutsche Recht vornimmt, und deren Problematik 
ja noch nicht ausgeräumt ist, unter Berücksichtigung dieser Erfahrungen nochmals zu überprüfen. 
Eines der am meisten beeindruckenden Resultate der Beschäftigung mit den anderen Rechten ist, wie mit 
erheblich geringerem Aufwand sowohl in der Schweiz als auch in Frankreich die Probleme angegangen und 
dennoch praktisch befriedigend gelöst werden. Manche "Wachstumsspitzen" der deutschen Dogmatik müssen 
deshalb nach der Untersuchung der anderen Rechte in ihrer Nützlichkeit fragwürdig erscheinen. 
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Vielleicht können gerade die begrifflich und konstruktiv einfacheren Lösungen etwa des französischen 
Rechts, wenn sie in die Erörterung des deutschen Rechts einfließen, dazu beitragen, die Diskussion in erster 
Linie auf die praktisch wichtigen Fragen zu konzentrieren. Die Verwertung der in Frankreich erzielten Ergeb
nisse erscheint vor allem auch deshalb interessant, weil hier eine vollständige und funktionierende Lösung 
auf jener deliktsrechtlichen Grundlage angeboten wird, die die deutsche Praxis nach einigem Schwanken als 
nicht tragfähig abgelehnt hat. Das schweizerische Recht andererseits, das negatorischen Rechtsschutz in Art. 
28 ZGB von Gesetzes wegen gibt, ohne daß es gleichzeitig den problematischen schritt getan hat, die 
"persönlichen Verhältnisse" zum absoluten Recht hinaufzustilisieren, reizt ebenfalls dazu, die mit der 
Einteilung in negatorische und quasinegatorische Ansprüche verschiedentlich verbundene Unterscheidung 
von einerseits materiellrechtlichen Ansprüchen, andererseits lediglich prozessualen Rechtsbehelfen nochmals 
zu überdenken. 
Beide Rechte zusammen vermögen schließlich noch in zwei der wichtigsten Fragen Nutzen zu bringen. Der 
als Schlagwort oft benutzte und wohl kaum je mit der Praxis konfrontierte Begriff des "umfassenden, auf 
alle Fälle der Absätze 1 und 2 des § 823 BGB ausgedehnten negatorischen und quasinegatorischen Rechts
schutzes" kann der nüchternen Betrachtung nicht standhalten. Die Ausweitung, die die deutsche Praxis von 
§ 1004 BGB ausgehend vorgenommen hat, betrifft einige einzelne andere Schutzbereiche, die in allen Rech
ten übereinstimmend geschützt werden, aber sie hat keineswegs zu einem System vorbeugender Ansprüche 
geführt, die jeden Deliktsanspruch begleiten können. Eine Unterlassungsklage beispielsweise, gegen einen 
zum Mord entschlossenen Zeitgenossen angestrengt wird, ist weder sinnvoll, noch finden sich in den 
Gerichtsentscheidungen aller untersuchten Rechte praktisch gewordene Fälle. 
Der andere Punkt betrifft die Beseitigungskgslage. Ihre Ausweitung zu einer mit dem Schadensrecht konkur
rierenden Klage mit geringeren Voraussetzungen vermag im Lichte der anderen Rechtsordnungen nicht 
standhalten' [etc.] (p. 124-125). 
'Die Erfahrung mit den verschiedenen Ausprägungen der "Unterlassungsklage" im deutschen Recht und 
insbesondere in den benachbarten und mit unserem verwandten Rechten zeigt vielmehr, daß die Ausgestal
tung des Gesamtbereichs nach den Bedürfnissen der einzelnen Güter erfolgen muß, deren notwendiger 
vorbeugender Schutz ingesamt gesehen die Institution "Unterlassungsklage" ausmacht' (p. 127). 
'Die rechtsvergleichende Überprüfung der im deutschen Recht durchgeführten Ausdehnung der Unterlas
sungsklage hat in mehrfacher Hinsicht Ergebnisse gezeitigt. Nicht nur ist - als negatives Resultat — die 
geringe Relevanz der dogmatischen Einordnung für die praktische Anwendung in den einzelnen Rechten in 
Erscheinung getreten; unabhängig vom jeweiligen Ausgangspunkt ist die praktische Rechtsentwicklung von 
weitgehender Übereinstimmung gekennzeichnet. Durch die Einfuhrung einer "allgemeinen" Unterlassungskla
ge (sc. in den oben beschriebenen Grenzen) ist das Rechtssprichwort "Schadensverhütung ist besser als 
Schadensvergütung" in die Praxis umgesetzt worden. Der einleitend angesprochene Zusammenhang zwischen 
Schadensersatzrecht und präventiver Rechtsschutz ist also durchaus gegeben. Freilich besteht er nur darin, 
daß die Unterlassungsklage den Satz der dem Einzelnen zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe ergänzt, 
seinen Rechtsschutz vervollständigt. Ein weiterer Zusammenhang mit dem Deliktsrecht ist nicht vorhanden' 
(p. 155). 

'Die Erfahrungen aus den anderen Rechten können dabei insofern nützlich verwandt werden, als sie die 
oftmals lediglich begriffliche Argumentation im deutschen Schrifttum an sachlichen Kriterien überprüfbar 
machen' (p. 157). 
'Die vorliegende Untersuchung hatte sich das Ziel gesetzt, den umfassenden Ausbau, den die Eigentumsfreit-
heitsklage des § 1004 BGB seit Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches erfahren hat, einmal in rechts
vergleichender Sicht zu würdigen. Die Beziehung der benachbarten Rechtsordnungen verfolgte dabei in erster 
Linie den Zweck, das Verhältnis dieses "negatorischen Rechtsschutzes" zum klassischen Bereich des Delikts
rechts zu klären. Diese Methode hat sich in mehrfacher Hinsicht als nützlich erwiesen: Einmal ist das von 
der deutschen Rechtspraxis angestrebte Ziel, den vom Gesetzbuch noch nicht als eigenständige Institution 
anerkanten vorbeugenden Rechtsschutz durch Unterlassungsklagen zu umfassender Bedeutung zu führen, 
durch die anderen Rechte weitgehend bestätigt worden. Dem Prinzip der Schadensverhütung, das die Recht
sprechung zur Richtschnur des Ausbaus der Unterlassungsklage nahm, fühlen sich, wie die weithin 
übereinstimmenden Ergebnisse zeigen, alle untersuchten Rechte verpflichtet. Das zweite — angesichts der 
fortwährenden Kritik im deutschen Räume besonders erfreuliche — Ergebnis ist, daß die mit der Verlagerung 
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der Beseitigungsklage in den ausgleichenden Rechtsschutz erzielten praktischen Resultate einer Folgenbesei
tigungshaftung im Kern durch vergleichbare Lösungen in den anderen Rechten bestätigt worden sind. 
Für die insoweit funktionelle Betrachtung mußte der jeweilige methodische Ansatz und die gesetzliche 
Ausgangsbasis im Hintergrund stehen. Aber auch bei der Prüfung der Legitimität der mit dem Ausbau des 
nagatorischen Rechtsschutzes betriebenen Rechtsfortbildung war die Einbeziehung der benachbarten Rechte 
nicht ohne Nutzen. Sie machte grundsätzlich die historisch bedingte Relativität der unterschiedlichen dogma
tischen Anknüpfung offenkundig, hatte in zweierlei Hinsicht aber durchaus praktische Konsequenzen: Für 
den vorbeugenden Rechtsschutz wurde klar, daß funktionell eine Ergänzung des Schadensrecht vorliegt, daß 
die deliktsrechtlichen Bestimmungen indessen lediglich den Anwendungsbereich, nicht aber die tatbestandli
chen Voraussetzungen normieren können. Für die der Beseitigungsklage zugewiesene Folgenbeseitigungs
funktion konnte insbesondere aus den Erfahrungen des französischen und schweizerischen Rechts heraus der 
Rahmen abgesteckt werden, innerhalb dessen eine derartige objektive Haftung sinvoll und statthaft ist. 
Darüber hinaus ließ sich durch die Bewertung jener Lösungen für das deutsche Recht rechtfertigen, daß der 
verstärkte Schutz der Integrität des Eigentums und des persönlichen Rufes, der mit einer solchen Haftung 
praktiziert wird, gerade der Negatoria zugewiesen und diese insoweit in legitimer Weise fortentwickelt wird' 
(p. 203). 

Studie nr. 23 

Algemene gegevens 
1 Wolfgang Lindstaedt 
2 »Reale Vertragserfüllung« im Recht des internationalen Warenkaufs in Ost und West. Ein Beitrag zur Frage 

der Existenz systemunabhängiger Rechtsgrundsätze, dargestellt an den Bestimmungen über die Verkäufer
haftung in den Allgemeinen Lieferbedingungen des COMECON und im Haager Einheitlichen Kaufgesetz 

3 1976 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 82 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

la 'Das Hauptanliegen der vorliegenden Arbeit besteht in dem Nachweis, daß die ALB/RGW 1968 und das 
EKG im Grundsatz übereinstimmende Regeln über den Einfluß von Vertragsverletzungen auf die Durch
führung von internationalen Kauf- und Werklieferungsverträgen enthalten, deren Ziel es ist, die Vertrags
erfüllung "in Natur" sicherzustellen, soweit das wirtschaftlich sinnvoll ist. 

Ein weiteres Anliegen der Arbeit besteht darin, einen gedrängten Überblick über die rechtlichen Rahmenbe
dingungen des Intra-RGW-Außenhandels und der Bestimmungen über die Verkäuferhaftung in den 
ALB/RGW 1968 zu geben, was hinsichtlich der Abwicklung von Ost-West-Geschäften von besonderem 
Interesse ist. Ersteres dient zugleich dem Nachweis der funktionalen Entsprechung der Regeln über die 
Verkäuferhaftung im sozialistischen und nicht-sozialistischen Außenhandelsrecht, letzteres der Beantwortung 
der Fragen, in welcher Weise das Prinzip der realen Vertragserfüllung in den ALB zum Ausdruck kommt. 
und inwieweit diese die Vertragsbedingungen im Ost-West-Handel beeinflussen' (p. 16-17). 

B Onderwerp 
2 titel: »Reale Vertragserfüllung« im Recht des internationalen Warenkaufs in Ost und West. Ein Beitrag zur 

Frage der Existenz systemunabhängiger Rechtsgrundsätze, dargestellt an den Bestimmungen über die 
Verkäuferhaftung in den Allgemeinen Lieferbedingungen des COMECON und im Haager Einheitlichen 
Kaufgesetz 

3a 'Das Vorhandensein eines dahingehenden systemüberschreitenden allgemeinen Rechtsgrundsatzes des 
internationalen Warenkaufs soll exemplarisch an den praktisch und theoretisch im Vordergrund des Interesses 
stehenden Bestimmungen der ALB und des EKG über die Haftung des Verkäufers für - in der Terminologie 
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des EKG — nicht termin- und vertragsgemäße Lieferungen sowie Verletzungen »sonstiger« Pflichten aufge
zeigt werden' (p. 16). 

3b 'Im Hinblick auf den beiden Gesetzen abzugewinnenden Grundsatz der realen Vertragserfüllung liegt der 
Schwerpunkt der Darstellung der Verkäuferhaftung nach den ALB/RGW 1968 ( 1. Teil, Abschn. B) und dem 
EKG (2. Teil) in deren Rechtsfolgen-Systemen. Aus diesem Grunde wurde auch auf eine eingehende 
Erörterung der Haftungsvoraussetzungen, des Gefahrübergangs und der zeitlichen Beschränkung der Möglich
keit zu gerichtlicher Geltendmachung von Rechtsbehelfen verzichtet' (p. 17). 

4c in juridische termen geformuleerd probleem: de aansprakelijkheid van de verkoper 
5b 'Zum anderen ist von Interesse, ob der Umstand, daß den beiden Gesetzen sozialistische bzw. nicht-sozialisti

sche Wirtschaftsordnungen zugrunde liegen, sich in grundsätzlich underschiedlichen Lösungen niederschlägt' 
(p. 13). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a 'Allgemeine Lieferbedingungen des RGW' en 'Haager Einheitliches Kaufgesetz' 

8 ja 
9 positief 
12a 'Ein Vergleich dieser beiden Gesetze drängt sich vor allem aus zwei Gründen auf: Zum einen erfordert die 

zu beobachtende starke Beeinflussung der Vertragsgestaltung im Ost-West-Handel durch die ALB/RGW 
1968 eine genauere Kenntnis dieses Gesetzes und seiner Bedeutung' (p. 13). 

13a 'Zum anderen ist von Interesse, ob der Umstand, daß den beiden Gesetzen sozialistische bzw. nicht-sozialisti
sche Wirtschaftsordnungen zugrunde liegen, sich in grundsätzlich underschiedlichen Lösungen niederschlägt' 
(p. 13). 

D Methode 
14a 'Ein Vergleich dieser beiden Gesetze drängt sich vor allem aus zwei Gründen auf: Zum einen erfordert die 

zu beobachtende starke Beeinflussung der Vertragsgestaltung im Ost-West-Handel durch die ALB/RGW 
1968 eine genauere Kenntnis dieses Gesetzes und seiner Bedeutung. Zum anderen ist von Interesse, ob der 
Umstand, daß den beiden Gesetzen sozialistische bzw. nicht-sozialistische Wirtschaftsordnungen zugrunde 
liegen, sich in grundsätzlich unterschiedlichen Lösungen niederschlägt. 
Die damit gestellte Frage nach der funktionellen Vergleichbarkeit [noot 6: Zur Methodik der wissenschaftli
chen Rechtsvergleichung siehe Zweigert/Kötz I, S. 30 f., 43 f.; Rheinstein/v. Borries, S. 15, 25 ff.] von plan-
und marktwirtschaftlichem Außenhandelsrecht wird im westlichen Schrifttum nahezu einhellig bejaht' (p. 
13-14). Goed van noten voorziene korte behandeling van deze problematiek. Even verderop haalt de auteur 
Zweigert aan, maar vraagt zich af deze auteur met betrekking tot dit onderwerp wel gelijk heeft: 
'In jüngster Zeit hat jedoch Zweigert die Möglichkeit kritisch-vergleichender Wertung zwischen den Rege
lungen des sozialistischen und kapitalistischen Wirtschaftsrechts wegen der Gegensätzlichkeit der diesen 
zugrunde liegenden Wirtschaftsordnungen bestritten. Damit ist auch die funktionale Entsprechung dieser 
Rechtsgebiete als Voraussetzung rechtsvergleichender Wertung in Frage gestellt worden. Jedenfalls im 
Hinblick auf das Recht des internationalen Warenkaufs, das als Teilgebiet des Wirtschaftsrechts zu betrachten 
ist, erscheint es allerdings fraglich, ob dieser Auffassung gefolgt werden kann. Für die Rechtsvergleichung 
als induktiv vorgehende Wissenschaft können nur empirisch feststellbare Funktionsunterschiede von Bedeu
tung sein; die Gegensätzlichkeit von Wirtschaftsordnungen findet daher nur dann Beachtung, wenn sie in 
den verglichenen Einzelregelungen zum Ausdruck kommt. Angesichts der im Ergebnis positiven Einstellung 
der sozialistischen Staaten zur »systemüberschreitenden« Rechtsvergleichung auf dem Gebiet des internatio
nalen Warenkaufrechts scheinen hier die Unterschiede der beteiligten Wirtschafts- und Sozialordnungen 
jedoch nicht von maßgeblicher Bedeutung zu sein' (p. 15). Dit wordt verder gestaafd met verwijzingen naar 
andere auteurs. 
'All das läßt es gerechtfertigt erscheinen, zunächst hypothetisch von der funktionalen Entsprechung der Re
geln über die »materielle Verantwortlichkeit« des Verkäufers in den ALB/RGW 1968 und derjenigen über 
die Haftung des Verkäufers im EKG auszugehen' (p. 16). 

'Die Frage der Funktionen der materiellen Verantwortlichkeit des Verkäufers im sozialistischen Außenhan
delsrecht wurde unmittelbar im Anschluß an die Darstellung der Bestimmungen der ALB behandelt (1. Teil, 
Abschn. C), obwohl dieser Aspekt der Sache nach in den Bereich der rechtsvergleichenden Zusammenfas-
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sung (3. Teil) gehört. Die Ausprägung des Prinzips der realen Vertragserfüllung in den ALB/RGW 1968 
erschien so jedoch besser darstellbar' (p. 17). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 

16 In het begin van het vergelijkende hoofdstuk ziet men een duidelijke omschrijving van het onderwerp: 
'Bevor die wichtigsten Aspekte der Verkäuferhaftung nach den ALB/RGW 1968 und dem EKG miteinander 
verglichen werden können, ...' (p. 91). 
Iets verderop: 'Für den Bereich der Haftungsregelung für Verletzungen von zivilrechtlichen Pflichten aus 
internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen, wie er in den ALB/RGW und dem EKG geregelt ist, 
...' (p. 91). 

C Selectie rechtsstelsels 
20 In de bespreking van de 'Außenhandelsbinnenbeziehungen' (p. 33-36) wordt een aparte paragraaf besteed 

aan de rechtspositie in de DDR (b) en de rechtspositie in de andere RGW-landen (c). In deze laatste para
graaf worden genoemd: Polen, CSSR, Hongarije 

D Methode 
27a '3. Teil Rechtsvergleichende Zusammenfassung 

Bevor die wichtigsten Aspekte der Verkäuferhaftung nach den ALB/RGW 1968 und dem EKG miteinander 
verglichen werden können, ist nunmehr die bisher hypothetisch bejahte Frage zu beantworten, ob diese Re
gelungen einander funktional entsprechen. 
I. Die Frage der funktionalen Entsprechung 
Die Feststellung der Voraussetzung wissenschaftlich sinnvoller Vergleichung von Rechtsordnungen oder 
Teilen hiervon, die funktionale Entsprechung der verglichenen Regelungen, ist besonders problematisch, 
wenn den verglichenen Rechten unterschiedliche Wirtschafts- und Sozialordnungen zugrunde liegen. Einer 
der wichtigsten Fälle, in denen von einer Gegensätzlichkeit der Wirtschaftsstrukturen auszugehen ist, liegt 
bei der Vergleichung zwischen marktwirtschaftlich-kapitalistischen und zentralplanwirtschaftlich-sozialisti-
schen Rechtssystemen vor. 
Für den Bereich der Haftungsregelung für Verletzungen von zivilrechtlichen Pflichten aus internationalen 
Kaufverträgen über bewegliche Sachen, wie er in den ALB/RGW 1968 und dem EKG geregelt ist, spielen 
diese ökonomischen Systemunterschiede allerdings nur eine untergeordnete Rolle. Auch der Außenhandel 
der RGW-Staaten ist zwar - wie gezeigt — in deren Systeme der zentralen Wirtschaftsplanung eingefügt, und 
er hat im Zuge der durchgeführten Wirtschaftsreformen hierfür zunehmend an Bedeutung gewonnen. Ihm 
kommt jedoch gegenüber dem Binnenwirtschaftsverkehr dieser Staaten eine Sonderstellung zu, die ihren 
Grund darin hat, daß hier der Sache nach Vertragsbeziehungen zwischen »souveränen staatlichen Eigen
tümern« ohne gemeinsame übergeordnete Planungsinstanz vorliegen. Damit verlieren die planwirtschaftlichen 
Aspekte der »materiellen Verantwortlichkeit für Nicht- oder nichtgehörige Erfüllung« von Außenhandelslie
ferverträgen, insbesondere die sog. Erziehungs- oder Straffunktion, ihre selbständige Bedeutung. Die interna
tionale Planung ist besonderen bilateralen oder multilateralen völkerrechtlichen Vereinbarungen vorbehalten. 
Diese Situation ist beispielsweise ersichtlich aus den Grundsätzen über die Haftungsbefreiung wegen 
Planänderungen und dem Umstand, daß die Wirtschaftsarbitrage Planungsbefügnisse hat, die Außenhandels
arbitrage dagegen nicht. Im Außenhandelsverkehr ist die vertragliche »materielle Verantwortlichkeit« somit 
im wesentlichen nur durch die sog. Schadenausgleichsfunktion und das Prinzip der realen Vertragserfüllung 
gekennzeichnet. 
In marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnungen besteht die wirtschaftliche Funktion der Haftung für Vertrags
verletzungen grundsätzlich darin, dem Berechtigten die Möglichkeit zu geben, auf der Durchführung des im 
Vertrag festgelegten wirtschaftlichen Programms zu bestehen oder das angestrebte wirtschaftliche Ziel durch 
ein gleichwertiges Ersatzgeschäft zu erreichen. Bei den von Kahn sog. nicht fungibelen Gütern, die sich nicht 
laufend auf dem Markt befinden, ist die Vornahme von Deckungsgeschäften jedoch nur beschränkt möglich. 
Wegen der fortschreitende technischen Entwicklung ist dieser Bereich aber in starker Ausdehnung begriffen. 
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weshalb der Vertragsdurchführung »in Natur« auch in marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnungen wachsen
de Bedeutung zukommt, was vom EKG - wie dargelegt - berücksichtigt wird. Der Umstand, daß den 
Außenhandelsorganisationen der RGW-Staaten aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen die Vornahme von 
Ersatzgeschäften nicht ohne weiteres möglich ist, führt daher im wesentlichen nur im Bereich der sog. fungi-
belen Güter — hierzu gehören insbesondere standardisierte Industrieprodukte und Rohstoffe - zu einer 
unterschiedlichen wirtschaftlichen Situation. Da die Vornahme von Deckungsgeschäften aber lediglich als 
eine besondere, zugängliche Märkte voraussetzende Form des Schadensersatzes angesehen werden kann, läßt 
sich hieraus kein Funktionsunterschied zwischen den Haftungsregeln in den ALB/RGW 1968 und dem EKG 
herleiten. Wenn Zweigert demgegenüber offenbar eine Übereinstimmung bis hin zu den Berechnungsmetho
den des Schadensersatzes verlangen will, so erscheint das sachlich nicht gerechtfertigt. 
Gegen die funktionale Entsprechung der Haftungsregeln für Vertragsverletzungen im sozialistischen und 
kapitalistischen Recht wird von sozialistischer Seite traditionell unter Anknüpfung an die Behauptung der 
grundsätzlichen Unvergleichbarkeit des Vertragsrechts in Ost und West eingewandt, die als »materielle 
Verantwortlichkeit« bezeichnete vertragliche Haftung diene im sozialistischen Recht der Sicherung der 
planmäßigen wirtschaftlichen Entwicklung, während im kapitalistischen Recht die Aufgabe der entsprechen
den Regeln in der Sicherung der privaten Gewinnerzielung bestehe. Auf diese Weise wird jedoch nicht das 
maßgebliche Sachproblem erfaßt, sondern an Folgen der Haftung angeknüpft, die zudem auf unterschiedli
chen ökonomischen Ebenen angesiedelt sind. Wenn man auf der einen Seite die Absicherung des privaten 
Gewinns für maßgeblich hält, so ist deren funktionales Pendant nicht in der Planerfüllung, sondern in den 
»ökonomischen Hebeln« der »materiellen Rechnungsführung« und der »materiellen Interessiertheit« zu 
suchen! Diese Überlegungen werden schließlich dadurch bestätigt, daß die ALB/RGW 1968 in § 110 Ziff. 
2 selbst einen deutlichen Hinweis darauf enthalten, daß hinsichtlich des von ihnen geregelten Wirt
schaftssektors funktionale Entsprechung der Haftungsregeln mit derjenigen des kapitalistischen Rechts 
besteht, indem sie das allgemeine bürgerliche Vertragsrecht des Verkaüferlandes für subsidiär anwendbar 
erklären dessen Vergleichbarkeit mit dem westlichen Vertragsrecht unbestritten ist' (p. 91-93). 

Oordeel auteur over resultaat 

Studie nr. 24 

Algemene gegevens 
1 Volker Behr 
2 Der Franchisevertrag. Eine Untersuchung zum Recht der USA mit vergleichenden Hinweisen zum deutschen 

Recht 
3 1976 

4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 84 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la 'In dieser Situation kann der Vergleich mit einer Rechtsordnung, in der die rechtliche Diskussion eines 

entsprechenden Rechtsinstituts weit fortgeschritten ist, eine Hilfe dafür bieten, die Lösungsversuche der 
eigenen Rechtsordnung zu kontrollieren, sie zu überdenken und gegebenfalls zu korrigieren' (p. 12). 

B Onderwerp 
2 zie titel: Der Franchisevertrag. Eine Untersuchung zum Recht der USA mit vergleichenden Hinweisen zum 

deutschen Recht 
3a nee 
3b zie doel: 'Demgegenüber fehlt es bisher weitgehend an Arbeiten, die den gesamten rechtlich relevanten 

Bereich des Franchisevertriebs behandeln. Die über den Warenvertrieb hinausreichenden neueren Entwicklun
gen sind kaum erörtert. Auch der internationalprivatrechtliche Bereich — bei einem im Außenhandel so 
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vielfältig benutzten Vertragstyp von nicht zu unterschätzender Bedeutung — ist so gut wie nicht erschlossen' 
(p. 12). 

4b 'Wenn in der folgenden Untersuchung auf die amerikanische Terminologie abgestellt wird, so deshalb, weil 
die deutsche Rechtssprache keine adäquate Übersetzung zuläßt. Übersetzungsversuche scheitern daran, daß 
die oben angeführten Begriffe sämtlich entweder nur Teilbereiche des vom Franchising erfaßten Tatbestandes 
abdecken oder auf einzelne, nicht notwendig vertragscharakteristische Merkmale abheben. Gegenüber einer 
mit Mängeln behafteten, möglicherweise gar irreführenden Übersetzung verdient die Benutzung von Ablei
tungen der Originalterminologie den Vorzug' (p. 13). 
Na een lange uiteenzetting over wat een franchise contract wel en niet is volgt uiteindelijk een definitie: 
'Der Franchisevertrag ist eine vertragliche Dauerbeziehung zwischen selbständig bleibenden Partnern, die 
den Vertrieb von Waren und/oder Dienstleistungen zum Gegenstand hat, in der der franchisor dem seinem 
Franchisesystem eingegliederten franchisee unter zeitweiliger Übertragung von Rechten und rechtsähnlichen 
Positionen sowie Vermittlung von Kenntnissen und im Rahmen eines festgelegten Vertriebsplanes gestattet, 
genau bestimmte Leistungen an Dritte zu erbringen, wobei er sich Weisungs- und Kontrollrechte einräumen 
läßt' (p. 31). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a VS, Duitsland (wordt slechts af en toe kort behandeld) 
8 ja 
9 positief en negatief (Duitsland) 
1 la 'In dieser Situation kann der Vergleich mit einer Rechtsordnung, in der die rechtliche Diskussion eines ent

sprechenden Rechtsinstituts weit fortgeschritten ist, eine Hilfe dafür bieten, die Lösungsversuche der eigenen 
Rechtsordnung zu kontrollieren, sie zu überdenken und gegebenenfalls zu korrigieren' (p. 12). 
'Wenn dabei im Rahmen dieser Arbeit auf die Darstellung des deutschen Rechts weitgehend verzichtet wird, 
so nicht deshalb, weil es dafür am Grundlagenmaterial fehlte. Im Gegenteil ist der entsprechende Fragenkom
plex gerade in der letzten Zeit so vollständig aufgearbeitet worden, daß zur Vermeidung unfruchtbarer 
Wiederholungen nur Einzelaspekte des deutschen Rechts ausführlicher dargestellt werden sollen' (p. 12). 

D Methode 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 

16 'Gegenstand dieser Untersuchung ist das franchise agreement im modernen wirtschaftlichen Sinn; terminolo
gisch wird, soweit nicht besondere Aspekte hervorgehoben werden sollen, einheitlich vom Begriff franchise 
und seinen Ableitungen ausgegangen werden. Soweit dabei vom franchise system (Franchisesystem) gespro
chen wird, ist damit nicht der im Vordergrund der juristischen Untersuchung stehende einzelne Vertrag 
zwischen dem franchisor und einem franchisee gemeint, sondern das gesamte Vertriebsnetz eines franchisor 
(p. 14-15). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27c institutionele methode 

In de hoofdstukken 1-6 wordt afgezien van een enkele verwijzing naar het Duitse recht, hoofdzakelijk het 
Amerikaanse recht beschreven. In hoofdstuk 7 ('Rechtsvergleichende Auswertung') vindt tenslotte de 
vergelijking tussen het Amerikaanse en Duitse recht plaats. Per paragraaf worden zes aspecten van het fran-
chise-contiact behandeld: 
1) Der wirtschaftliche Ansatz (p. 133 e.v.) 
2) Der Begriff des Franchisevertrags (p. 136 e.v.) 
'Der Vertragshändlervertrag, wie er demnach heute in Deutschland verstanden wird, ist mit dem Franchise
vertrag des amerikanischen Rechts nicht deckungsgleich. Er erfaßt lediglich einen Ausschnitt aus der breiten 
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Skala der Franchiseverträge. Sieht man diese gegenüber der amerikanischen Entwicklung eingeschränkte 
Breite des Begriffs des Vertragshändlersvertrags auf dem historischen Hintergrund, wonach die zur Entschei
dung anstehenden Sachverhalte regelmäßig den Vertrieb von Waren betrafen, kann die Einengung nicht 
verwundern. Indes sollte für die Zukunft, für die davon ausgegangen werden kann, daß auch die modernen 
Franchisesysteme zunehmend in Deutschland Verbreitung finden werden, klargestellt werden, daß die 
Betonung des Warenvertriebs nicht den Kern der Vetragsbeziehung trifft. Es ist, so zeigt die amerikanische 
Praxis, kein guter Grund ersichtlich, Franchiseverträge danach zu differenzieren, ob sie den Vertrieb von 
Waren des franchisor zum Gegenstand haben oder nicht. 
Entweder man dehnt den Begriff des Vertragshandels auch auf Fälle aus, die nicht den Vertrieb von (Mar
kenwaren des Geschäftsherrn zum Gegenstand haben. [...] Oder man übernimmt den Begriff des Franchising 
in das deutsche Recht ...' (p. 136-137). 

'Unter diesem Gesichtspunkt erscheint es interessant, die freiwilligen Zusammenschlüsse des Lebensmittel
handels in Deutschland (...) daraufhin zu untersuchen, ob sie als Franchisesysteme angesehen werden können' 
(p. 137). 
'Diese Ketten als Franchisesysteme einzustufen, scheint gleichwohl nicht angemessen' (p. 138). 
3) Der Vertragsschluß 
4) Der Franchisevertrag als Vertragstyp 
5) Die grenzen zulässiger Integration 
6) Vertragsbeendigung 
'Die Frage der Beendigungsmöglichkeit ist im amerikanischen Recht im Laufe der Entwicklung weitgehend 
zufriedenstellend gelöst worden. Vor allem die Vertragspraxis hat dazu wesentlich beigetragen' (p. 148). 
'Mit einer so verstandenen Analogie zur § 89 b HGB kann das deutsche Recht eine dem amerikanischen vor
zugswürdige Lösung des Interessenwiderstreits zwischen franchisor und franchisee anbieten. Diese ist vor 
allem nicht an eine vom franchisor treuwidrig vorgenommene Vertragsbeendigung geknüpft. 
'Der Schutz für Investitionen, die noch nicht amortisiert sind, kann auf der Grundlage gewährt werden, die 
die Rechtsprechung erarbeitet hat. Daß er erforderlich ist, zeigt die Entwicklung des amerikanischen Rechts. 
Der Weg, den die Rechtsprechung dabei einschlägt, entspricht dem, den amerikanische Gerichte wiederholt 
betreten haben, wenn es galt, bisher nicht bewältigte Probleme des Franchising zu lösen. Gerade bei einem 
komplexen Vertragstyp, wie ihn der Franchisevertrag darstellt, ist eine die Interessen abwägende, nach Treu 
und Glauben vorzunehmende Vertragsauslegung angezeigt, um gerechte Lösungen zu finden' (p. 152-153). 

E Oordeel auteur over resultaat 
28b 'Rechtsvergleichende Auswertung' (rechtsvergelijkende evaluatie) (p. 133-153). 

'Insofern kann die Betrachtung der amerikanischen Entwicklung hilfreich sein, nicht als Vorbild, sondern 
als warnendes Beispiel. Dort scheint der verstärkte Hang zum Rigorismus bei der Anwendung der Kartellge
setze dem Ziel des Kartellrechts, der Gewährleistung des freien Wettbewerbs, keineswegs immer förderlich' 
(p. 148). 
'Mit einer so verstandenen Analogie zur § 89 b HGB kann das deutsche Recht eine dem amerikanischen vor
zugswürdige Lösung des Interessenwiderstreits zwischen franchisor und franchisee anbieten. Diese ist vor 
allem nicht an eine vom franchisor treuwidrig vorgenommene Vertragsbeendigung geknüpft. 
Der Schutz für Investitionen, die noch nicht amortisiert sind, kann auf der Grundlage gewährt werden, die 
die Rechtsprechung erarbeitet hat. Daß er erforderlich ist, zeigt die Entwicklung des amerikanischen Rechts. 
Der Weg, den die Rechtsprechung dabei einschlägt, entspricht dem, den amerikanische Gerichte wiederholt 
betreten haben, wenn es galt, bisher nicht bewältigte Probleme des Franchising zu lösen. Gerade bei einem 
komplexen Vertragstyp, wie ihn der Franchisevertrag darstellt, ist eine die Interessen abwägende, nach Treu 
und Glauben vorzunehmende Vertragsauslegung angezeigt, um gerechte Lösungen zu finden' (p. 152-153). 

30b zie 27c 
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Studie nr. 25 

Algemene gegevens 
1 Harald H. Jung 
2 Das englische hire-purchase law und das deutsche Abzahlungsrecht. Eine vergleichende Darstellung zweier 

Lösungsversuche des Teilzahlungsrechtes unter besonderer Berücksichtigung deutscher Novellierungsbestre-
bungen 

3 1977 

4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 85 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

la 'Dabei war im Rahmen dieser Arbeit selbstverständlich keine alles umfassende Darstellung und Lösung der 
gerade auch im deutschen Abzahlungswesen auftretenden rechtsdogmatischen Probleme möglich oder beab
sichtigt. 
Ziel der Darstellung des deutschen Rechtes war es vielmehr, die Unterschiede zum englischen Recht deutlich 
werden zu lassen und die Übertragbarkeit englischer Lösungsmuster in das deutsche Recht sowie die Zweck
mäßigkeit oder Notwendigkeit dem englischen Recht ähnlicher Regelungen zu erwägen' (p. 13). 

1 b 'Diese Arbeit soll ein Diskussionsbeitrag zur immer noch andauernden Kritik am deutschen Gesetz betreffend 
die Abzahlungsgeschäfte sein, die auch noch nach der Verabschiedung des 2. Änderungsgesetzes zum AbzG 
am 15. Mai 1974, das am 1. Oktober 1974 in Kraft trat, weiter anhält' (p. 13). 

B Onderwerp 
2 titel: Das englische hire-purchase law und das deutsche Abzahlungsrecht. Eine vergleichende Darstellung 

zweier Lösungsversuche des Teilzahlungsrechtes unter besonderer Berücksichtigung deutscher Novellierungs-
bestrebungen 

4c rechtsinstituut: Abzahlungsrecht / Teilzahlungsrecht / Abzahlungsgeschäft 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Duitsland en Engeland 
8 ja 
9 positief 
l ia 'Interessant erschien gerade ein Vergleich des englischen hire-purchase law mit dem deutschen Abzahlungs

recht, weil die englischen Regelungen in den vergangenen zehn Jahren zweimal durch grundlegende Geset-
zesnovellierungen der ständigen Weiterentwicklung des Abzahlungs-und Konsumentenkreditwesens angepaßt 
wurden und man in England so schon teilweise mit den von den Kritikern des AbzG geforderten Neuerungen 
Erfahrungen sammeln konnte' (p. 13). 

D Methode 
14b 'So lag eine Darstellung des »Consumer Credit Act 1974« mit den darin enthaltenen Neuregelungen der 

drittfinanzierten Abzahlungsgeschäfte nahe. Daneben wurden aber auch die Regelungen der »Hire-Purchase 
Acts 1938 to 1965«, die der Consumer Credit Act 1974 zu einem großen teil unverändert oder verändert 
übernimmt, mit in die Darstellung einbezogen, um dadurch Rückschlüsse auf die Zweckmäßigkeit und 
Praktikabilität der einzelnen Vorschriften zu ermöglichen' (p. 13). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 
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Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27c institutionele methode 

De auteur behandeld per deelonderwerp achtereenvolgens het Engelse en het Duitse recht. In de tekst over 
het Engelse recht ziet men dan af en toe verwijzingen naar het Duitse recht en andersom. De deelonderwer
pen die de auteur behandelt zijn: 

Die Entwicklung des Abzahlungsrechtes 
Anwendungsbereich der die Abzahlungsgeschäfte betreffende Gesetze 
Anbahnung und Zustandekommen des Vertrages, sowie Widerrufsrecht des Käufers 
Die Ansprüche des Verkäufers/Finanzierungsinstitutes, insbesondere wegen Vertragsverletzungen aus 
dem Abzahlungsgeschäft 

E Oordeel auteur over resultaat 
28b 'Deshalb sollte gesetzlich festgelegt werden, daß die Werbung für Abzahlungsgeschäfte klar und vollständig 

alle angebotenen Konditionen enthalten muß. Dabei könnte die englische Regelung, wenn sie auch viel zu 
ausführlich erscheint, im grundsätzlichen als Vorbild dienen' (p. 86). 
'Die umfassendere englische Regelung, nach der alle freiwilligen Abzüge oder Rabatte, die dem Kunden 
beim Barkauf zugute gekommen wären, zu berücksichtigen sind, erscheint hier exakter und kann deshalb 
bei einer Neuformulierung der Definition des Barzahlungspreises als Vorbild dienen' (p. 102). 
'Anders als nach englischem Recht sollte aber auch hier das Finanzierungsinstitut nicht für die dem Kunden 
aus dem Rückgewährschuldverhältnis gegenüber dem Verkäufer zustehenden Ansprüche gesamtschuldnerisch 
haftbar sein, da eine solche Regelung eine ungerechtfertigte Besserstellung des am drittfinanzierten Abzah
lungsgeschäft beteiligten Kunden gegenüber dem am einfachen Abzahlungsvertrag beteiligten Kunden 
darstellt' (p. 129). 
'Um die vielschichtigen Einzelprobleme bei der Rückabwicklung des Abzahlungsgeschäftes, insbesondere 
bei der Bemessung der Ersatzansprüche gem. § 2 AbzG zu vermeiden, wäre zu erwägen, ob den Interessen 
aller am Vertrag beteiligten Parteien im Falle der vorzeitigen Vertragsauflösung nicht auf einfacherem Wege 
ausreichend Rechnung getragen werden könnte. 
[...] 
Die Bedenken gegen eine solche, dem englischen Recht ähnliche Regelung, die bei der Schaffung des AbzG 
vorgetragen wurden, daß der öffentliche Verkauf vielfach zur Verschleuderung der Gegenstände führe und 
daher den Schuldner nur noch weiter benachteilige, treffen auf die damals üblichere Pfandverwertung durch 
Versteigerung, jedoch nicht auf den freihändigen Verkauf zu' (p. 155). 

Studie nr. 26 

Algemene gegevens 
1 Christian von Bar 
2 Territorialität des Warenzeichens und Erschöpfung des Verbreitungsrechts im Gemeinsamen Markt 
3 1977 

4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 86 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la 'Ob, und wenn ja in welchem Umfang die Gerichte im deutschsprachigen Raum under Zugrundelegung ihres 

nationalen Rechts und vor allem der Europäische Gerichtshof in Luxemburg in Anwendung der Bestimmun
gen des EWG-Vertrages die gebotenen Grenzen überschritten haben, auf diese Frage versucht die Arbeit vor 
dem Hintergrund der Entwicklung des Problems des Parallelimporte Antwort zu geben. Ohne die Diskussion 
um die Parallelimporte hätte die neueste Entwicklung im Bereich der Europäischen Gemeinschaft nicht Platz 
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greifen können, die zur fast völligen Aufgabe des Territorialitätsgedanken im Warenzeichenrecht führen 
könnte. Dabei geht es letztendlich darum, ob nationale Warenzeichenrechte überhaupt noch Hindernisse für 
einen europaweiten Handel mit Markenartikeln bilden oder ob das Ziel des freien Warenverkehrs nur durch 
die Schaffung eines europäischen Markenrechts zufriendenstellend verwirklicht werden kann' (p. 15-16). 

B Onderwerp 
2 zie titel: Territorialität des Warenzeichens und Erschöpfung des Verbreitungsrechts im Gemeinsamen Markt 

zie ook: 'Dieses Problem, unter dem Stichwort der Zulässigkeit von Parallelimporten bekannt, ...' (p. 15). 
3b 'Dieses Problem, unter dem Stichwon der Zulässigkeit von Parallelimporten bekannt, ist weitgehend, wenn 

auch nicht in allen Verästelungen, ausdiskutiert' (p. 15). 
'Ob, und wenn ja in welchem Umfang die Gerichte im deutschsprachigen Raum under Zugrundelegung ihres 
nationalen Rechts und vor allem der Europäische Gerichtshof in Luxemburg in Anwendung der Bestimmun
gen des EWG-Vertrages die gebotenen Grenzen überschritten haben, auf diese Frage versucht die Arbeit vor 
dem Hintergrund der Entwicklung des Problems der Parallelimporte Antwort zu geben (p. 15-16). 

4c juridisch probleem. Zie vraag 5a. 
5a 'Ob, und wenn ja in welchem Umfang die Gerichte im deutschsprachigen Raum under Zugrundelegung ihres 

nationalen Rechts und vor allem der Europäische Gerichtshof in Luxemburg in Anwendung der Bestimmun
gen des EWG-Vertrages die gebotenen Grenzen überschritten haben, auf diese Frage versucht die Arbeit vor 
dem Hintergrund der Entwicklung des Problems der Parallelimporte Antwort zu geben. Ohne die Diskussion 
um die Parallelimporte hätte die neueste Entwicklung im Bereich der Europäischen Gemeinschaft nicht Platz 
greifen können, die zur fast völligen Aufgabe des Territorialitätsgedankens im Warenzeichenrecht führen 
könnte. Dabei geht es letztendlich darum, ob nationale Warenzeichenrechte überhaupt noch Hindernisse für 
einen europaweiten Handel mit Markenartikeln bilden oder ob das Ziel des freien Warenverkehrs nur durch 
die Schaffung eines europäischen Markenrechts zufriedenstellend verwirklicht werden kann' (p. 15-16). 

C Selectie rechtsstelsels 
6b de auteur spreekt over 'im deutschsprachigen Raum ...' (p. 15): dus waarschijnlijk: Duitsland, Oostenrijk, 

Zwitserland 

D Methode 
14b 'Ob, und wenn ja in welchem Umfang die Gerichte im deutschsprachigen Raum unter Zugrundelegung ihres 

nationalen Rechts und vor allem der Europäische Gerichtshof in Luxemburg in Anwendung der Bestimmun
gen des EWG-Vertrages die gebotenen Grenzen überschritten haben, auf diese Frage versucht die Arbeit vor 
dem Hintergrund der Entwicklung des Problems der Parallelimporte Antwort zu geben. Ohne die Diskussion 
um die Parallelimporte hätte die neueste Entwicklung im Bereich der Europäischen Gemeinschaft nicht Platz 
greifen können, die zur fast völligen Aufgabe des Territorialitätsgedanken im Warenzeichenrecht führen 
könnte. Dabei geht es letztendlich darum, ob nationale Warenzeichenrechte überhaupt noch Hindernisse für 
einen europaweiten Handel mit Markenartikeln bilden oder ob das Ziel des freien Warenverkehrs nur durch 
die Schaffung eines europäischen Markenrechts zufriedenstellend verwirklicht werden kann' (p. 15-16). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 
19a begin hoofdstuk 3: 'Die nachfolgende Untersuchung befaßt sich mit der Frage, ob für den Anwendungbereich 

des europäischen Gemeinschaftsrechts die im nationalen Recht grundsätzlich zu bejahende Verknüpfung von 
Territorialitätsprinzip und Erschöpfungslehre aufrechterhalten werden kann und mit dem vorrangigen Pro
blem, ob das Prinzip nationalen Warenzeichenschutzes durch den EWG-Vertrag eingeschränkt oder gar 
aufgehoben worden ist. Was die erste Frage angeht, so dürfte ihre Verneinung aus deutscher Sicht erhebliche 
praktische Konsequenzen kaum haben, da schon das deutsche Warenzeichenrecht Parallelimporte i.d.R. 
zuläßt, wenngleich danach prinzipiell von einem identischen Schutz und Konsumtionsbereich auszugehen 
ist. Soweit allerdings die Fortgeltung des Territorialitätsprinzips insoweit in Frage steht, als es darum geht, 
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ob - voneinander unabhängige - Zeicheninhaber die gegenseitige Belieferung ihrer jeweiligen Territorien 
untersagen können, stehen erhebliche wirtschaftliche Interessen auf dem Spiel' (p. 76). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27b Hoofdstuk 1 besteedt aandacht aan het 'Territorialitätsprinzip und Erschöpfung des Verbreitungsrechts im 

deutschen Recht' (p. 17 e.V.). § 1 ('Das Territorialitätsprinzip' (p. 17 e.v.) gaat in op het territorialiteitsbegin
sel: eerst wordt de historische ontwikkeling geschetst, daarna wordt ingegaan op het territorialiteitsbegrip 
in het geldende recht. § 2 gaat in op 'Die Erschöpfungslehre' (p. 33 e.V.). Ook hier eerst een historisch 
overzicht en dan een beschouwing over het geldende recht. § 3 behandelt 'Die Verknüpfung von Terri
torialitätsprinzip und Erschöpfungslehre' (p. 43 e.V.). Ook hier wordt eerst een historische overzicht gegeven 
en vervolgens de huidige situatie (1977) behandeld. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen drie 
verschillende grondstructuren: 'Es mag sein, daß der inländische Zeicheninhaber völlig unabhängig vom 
ausländischen Berechtigden ist (I), es ist aber auch denkbar, daß sie identisch (II) oder zwar rechtlich 
selbständig, aber wirtschaftlich voneinander abhängig (III) sind' (p. 45). 
Hoofdstuk 2 besteedt aandacht aan hetzelfde onderwerp in het Oostenrijkse en Zwitserse recht: 'Territoria
litätsprinzip und Erschöpfungslehre in Österreich und der Schweiz' (p. 60 e.V.). In § 6 vindt men een 
samenvatting en voorlopige conclusie: Duits, Oostenrijks en Zwitsers recht wordt naast elkaar gezet. 
In het derde hoofdstuk ('Die Beeinflussung der Grundsätze von der Territorialität und des Verbrauchs des 
Warenzeichenrechts durch das Recht der Europäischen Gemeinschaften') zal dan onderzocht worden: '..., 
ob und welche Modifikation dieses ausschließlich aus dem nationalen Recht gewonnene Ergebnis durch das 
Recht der Europäischen Gemeinschaften erfahrt' (p. 75). 
In § 7 wordt het probleem uiteengezet (zie probleemstelling). In § 8 wordt (uitgebreid) de rechtspraak van 
het Europese Hof behandeld. Ook de reacties in de literatuur op deze uitspraken komen aan de orde. 
§ 9 is gewijd aan 'Zur Kritik der Rechtsprechung des EuGH aus der Sicht des Gemeinschaftsrechts unter 
Berücksichtigung der Lehren zum Verhältnis von Gemeinschaftsrecht zu nationalem Recht' (p. 120 e.V.). 
'Man darf davon ausgehen, daß der Grundsatz des freien Warenverkehrs heute im großen und ganzen 
unbestritten den Ansatzpunkt zur Lösung unseres Problems darstellt. Legt man ihn als gesicherte Ausgangs
basis zugrunde — und ein anderes Vorgehen erscheint angesichts der diesbezüglichen ständigen Rechtspre
chung des EuGH nich recht sinnvoll — so ergibt sich zunächst, daß zwei bekannte Theorien zum Verhältnis 
von Gemeinschaftsrecht und nationalem Warenzeichenrecht überholt bzw. gegenstandslos geworden sind. 
Es sind dies die Lehre von der partiellen Bereichsausnahme und die Lehre von der europaweiten Er
schöpfung paralleler Schutzrechte' (p. 120). 
Aan het slot van hoofdstuk 3, in § 11 wordt een voorstel gedaan voor een regeling in het toekomstige 
Europese merkenrecht ('Ergebnis und Vorschlag für eine Regelung im künftigen europäischen Markenrecht' 
(p. 155). 

E Oordeel auteur over resultaat 
28b Er wordt een voorstel tot een regeling in het toekomstige Europese merkenrecht gedaan: '§ 11 Ergebnis und 

Vorschlag für eine Regelung im künftigen europäischen Markenrecht' (p. 155 e.V.). 

Studie nr. 27 

Algemene gegevens 
1 Peter Hay 
2 Ungerechtfertigte Bereicherung im internationalen Privatrecht. Ein Vergleich zwischen dem deutschen Recht 

und dem amerikanischen Restatement Second 
3 1978 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 88 

Analyse tekst 
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Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la 'In fast einzigartiger Weise unter den Rechtsinstituten tritt die ungerechtfertigte Bereicherung in den mannig

fachsten Formen innerhalb der verschiedenen Rechtssysteme auf. Demzufolge muß auf diesem Gebiet, mehr 
als in vielen anderen, eine vergleichende Betrachtung des materiellen Rechts die Herausarbeitung der inter-
nationalprivatrechtlichen Regeln begleiten. 
Die Verschiedenheiten in der Anwendung der Bereicherungsregeln lassen sich durch einen Vergleich von 
deutschem und amerikanischem Recht zeigen' (p. 9). 
'Im folgenden soll versucht werden, den Parallelen und Unterschieden zwischen dem deutschen Recht und 
von Caemmerers Typologie auf der einen Seite und dem amerikanischen Recht auf der anderen Seite 
nachzugehen. Zweck der Untersuchung ist dabei, zu überprüfen, ob die Anknüpfung an die lex causae und 
insbesondere die von Restatement Second für dieses Gebiet im amerikanischen Recht vorgeschlagenen 
Regeln als sachdienlich angesehen werden können' (p. 12-13). 

B Onderwerp 
2 zie titel: Ungerechtfertigte Bereicherung im internationalen Privatrecht. Ein Vergleich zwischen dem deut

schen Recht und dem amerikanischen Restatement Second 
4c rechtsinstituut: ongerechtvaardigde verrijking 
5a 'Rechtsvergleichung kann somit dabei helfen aufzudecken, welche Funktionen der ungerechtfertigten Berei

cherung im Rahmen der unterschiedlichen Rechtssysteme zukommen' (p. 12). 
'Im folgenden soll versucht werden, den Parallelen und Unterschieden zwischen dem deutschen Recht und 
von Caemmerers Typologie auf der einen Seite und dem amerikanischen Recht auf der anderen Seite 
nachzugehen. Zweck der Untersuchung ist es dabei, zu überprüfen, ob die Anknüpfung an die lex causae 
und insbesondere die von Restatement Second für dieses Gebiet im amerikanischen Recht vorgeschlagenen 
Regeln als sachdienlich angesehen werden können' (p. 13). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a ja, ondertitel, Duitsland en VS 
6b naast bovengenoemde stelsels wordt af en toe ook het recht uit andere stelsels aangestipt 
8 nee, alleen in het voorwoord wijst de auteur erop dat de Amerikaanse doctrine zich nauwelijks met de in 

het onderzoek behandelde problematiek heeft beziggehouden. Zie: p. 5. 

D Methode 
14a nee 
14b Zie vraag 5a. 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 

E Oordeel auteur over resultaat 
28b Kritiek op Restatement en voorstel tot verbetering: 

'Wie bereits erwähnt, unterscheidet das Restatement zumindest in den Erläuterungen nicht deutlich genug 
zwischen den Fällen, in denen eine Rechtsbeziehung zwischen den Parteien fingiert werden kann (...), und 
den mit einem Delikt in Zusammenhang stehenden Situationen, z.B. einem Eigentumseingriff (conversion), 
bei denen früher keinerlei Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien bestanden. 
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Diese Unklarheit ist zu bedauern. Wünschenswert wäre eine deutlichere, eventuell von der Rechtsprechung 
vorzunehmende Abgrenzung, in welcher der Begriff der "relationship" im § 221 (2) (a) gleichbedeutend wäre 
mit dem der "legal relationship" und damit dem deutschen "Rechtsverhältnis" entspräche und die in den 
folgenden Absätzen aufgeführten Anknüpfungspunkte dann dazu dienten, den Schwerpunkt einer solchen 
Beziehung näher zu definieren' (p. 65). 

Studie nr. 28 

Algemene gegevens 
1 Christof Krüger 
2 Haftung des Dienstherrn für Gelegenheitsdelikte seiner Hilfspersonen nach deutschem und französischem 

Recht 
3 1980 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 97 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

lb 'In einem dritten Teil schließlich soll versucht werden, aus rechtsvergleichender Sicht die Gesichtspunkte, 
die - möglicherweise in ihrem Zusammenspiel — für die richtige Bestimmung des Haftungskreises 
maßgebend sind, herauszuarbeiten. Dabei geht es aber nur um die Erkenntnis des "richtigen" deutschen 
Rechts. Vorschläge oder kritische Einwände in bezug auf das französische Recht sind nicht beabsichtigt' (p 
17). 

B Onderwerp 
2 Haftung des Dienstherrn für Gelegenheitsdelikte seiner Hilfspersonen nach deutschem und französischem 

Recht 
3a 'Die Untersuchung beschränkt sich auf "Gelegenheitsdelikte" von abhängigen, in den Betrieben, Haushalt 

oder sonstigen Wirkungskreis des Haftpflichtigen eingegegliederten Hilfspersonen. Die Problematik der 
Haftung für den selbständigen Unternehmer, den "indépendant contractor", liegt rechtspolitisch besonders 
und hätte einer eigenen Darstellung bedurft. Andererseits wäre es aber zu eng gewesen, nur solche Sachver
halte zu berücksichtigen, die auch im deutschen Recht nach den Regeln des Deliktrechts (§§ 823 ff. BGB) 
geordnet werden. Einbezogen werden mußten vielmehr auch Fälle, die — aus deutscher Sicht — Fälle der 
Vertragshaftung und der außervertraglichen Gefährdungshaftung sind. Denn nur dadurch war ein abge
rundetes Bild von der Gesamtproblematik zu gewinnen. Nur so war außerdem eine hinreichend breite 
Ausgangsbasis für den Vergleich mit dem französischen Recht gewährleistet' (p. 16). 

4a zie 3a 
'Haftet der Dienstherr für derartige "Gelegenheitsdelikte" und wo ist gegebenfalls die Grenze seiner Haftung 
zu ziehen?' (p. 15). 

5a 

IIa 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Duitsland en Frankrijk 
7a Nederland, Noorwegen, Denemarken 
8 ja 
9 positief 

'Im französischen Recht ist die gesetzliche Ausgangslage hinsichtlich der Haftung für "Gelegenheitsdelikte" 
zwar dieselbe, wie im deutschen Recht. Art. 1384 al. 5 c. civ. schreibt vor, daß die Dienstherrn nur für 
Delikte haften, die ihre Gehilfen "dans les fonctions auxquelles ils les ont employés" begangen haben. Schon 
bald nach Erlaß des code civil's hat aber eine Entwicklung eingesetzt, die auch Delikte "à l'occasion des 
fonctions" dem Haftungskreis des Geschäftshernn zurechnet, sofern sie einen "abus de fonction" darstellen. 
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Die rechtsvergleichende Heranziehung des französischen Rechts ist wegen dieses auf den ersten Blick 
bestehenden Unterschiedes zum deutschen Recht von besonderem Interesse' (p. 16). 

1 lb 'Würde diese Fassung Gesetz, dann hätten wird auch in Deutschland eine strikte Einstandspflicht für Gehil
fenschulden, wie sie in der Mehrzahl der ausländischen Rechtsordnungen, seit langem besteht. Hinsichtlich 
der Eingrenzung des sachlichen Haftungskreises des Prinzipals würde dagegen alle beim alten bleiben. Den 
Haftungskreis erweiternde oder präzisierende Zusätze nach dem Vorbild der Niederlande, Norwegens, aber 
auch Dänemarks, sind nicht vorgesehen' (p. 15-16). 

D Methode 
14b 'Die Untersuchung beschränkt sich auf "Gelegenheitsdelikte" von abhängigen, in den Betrieben, Haushalt 

oder sonstigen Wirkungskreis des Haftpflichtigen eingegegliederten Hilfspersonen. Die Problematik der 
Haftung für den selbständigen Unternehmer, den "indépendant contractor", liegt rechtspolitisch besonders 
und hätte einer eigenen Darstellung bedurft. Andererseits wäre es aber zu eng gewesen, nur solche Sachver
halte zu berücksichtigen, die auch im deutschen Recht nach den Regeln des Deliktrechts (§§ 823 ff. BGB) 
geordnet werden. Einbezogen werden mußten vielmehr auch Fälle, die — aus deutscher Sicht — Fälle der 
Vertragshaftung und der außervertraglichen Gefährdungshaftung sind. Denn nur dadurch war ein abge
rundetes Bild von der Gesamtproblematik zu gewinnen. Nur so war außerdem eine hinreichend breite 
Ausgangsbasis für den Vergleich mit dem französischen Recht gewährleistet' (p. 16). 
'6. Der Gang der Darstellung ist durch die geschilderte Aufgabenstellung vorgegeben. 
Die ersten beiden Teile der Arbeit sind Sachberichten über das deutsche und das französische Recht gewid
met. Innerhalb dieser Sachberichte werden zunächst die in Betracht kommenden Haftungsbegrenzungskrite-
rien dargestellt. Im Anschluß daran werden einige Fallgruppen, die für einen Vergleich mit dem 
französischen Recht geeignet erschienen, untersucht. In einem Anhang zu den Länderberichten wird dann 
ein Blick auf den neben den Normen der Gehilfenhaftung bestehenden Schutz von "Gelegenheitsdelikten" 
geworfen. 
In einem dritten Teil schließlich soll versucht werden, aus rechtsvergleichender Sicht die Gesichtpunkte, die 
— möglicherweise in ihrem Zusammenspiel — für die richtige Bestimmung des Haftungskreises maßgebend 
sind, herauszuarbeiten' (p. 16-17). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15a 'Im folgenden soll versucht werden, auf der Grundlage der Länderberichte Deutschland und Frankreich die 

eigene Auffassung zu skizzieren' (p. 95). 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27b Uit het eerste deel ('Deutscher Länderbericht') onder B. 'Fallgruppen': 

'Im folgenden sollen nur einige Sachverhaltsgruppen, die sich zum Vergleich mit dem französisichen Recht 
besonders eignen, herausgegriffen werden. Am Anfang steht dabei die Fallgruppe des Verlusts und der 
Beschädigung anvertrauter Sachen (unten I.). Daran anschließend werden "Gelegenheitsdelikte" im räumlich 
abgegrenzten Betriebs-, Wohn- und Arbeitsbereichen, z.B. Hotels, Krankenhäuser und Lichtspieltheater 
behandelt (unten IL). Als dritte Fallgruppe sollen Unfälle bei der Teilnahme am allgemeinen Straßenverkehr 
dargestellt werden (unten III.). Den Abschluß bildet die Fallgruppe des Mißbrauchs einer Repräsentantenstel
lung im rechtsgeschäftlichen Verkehr (unten IV.). 

Binnen de onderscheiden 'Fallgruppen' worden opnieuw onderscheidingen gemaakt. 
Onder C. 'Anhang: Der neben der Gehilfenhaftung bestehende Schutz vor "Gelegenheitsdelikten" (p. 57 
e.V.): 

'Schutz der Geschädigten vor "Gelegenheitsdelikten" kann unter Heranziehung sehr verschiedenartiger 
Anspruchsgrundlagen erzielt werden . Unter rechtsvergleichendem Aspekt wichtig ist insoweit neben dem 
eingeschlagenen Weg auch das erreichte Resultat. Im folgenden soll deshalb die Haftung des Dienstherrn 
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nach § 823 I BGB (unter I) und den sondergesetzlich geregelten Gefährdungshaftungstatbeständen (unter II) 
sowie die Deckung der Risiken durch Versicherungsträger (unter III) in die Darstellung einbezogen werden 
(p. 57). 
Deel II is gewijd aan het Franse recht en soortgelijk opgebouwd. 
Deel III is gewijd aan: 'Rechtsvergleichung und Ergebnisse' (p. 95 e.V.). 

E Oordeel auteur over resultaat 
28b Inderdaad geeft de auteur zijn eigen mening weer die zowel van het Duitse als van het Franse recht kan 

afwijken, 'Sowohl in Deutschland als auch in Frankreich sind Tendenzen vorhanden, das Tatbestandmerkmal 
"in Ausführung" mit Hilfe den Dienstherrn treffender Überwachungs- und Organisationspflichten zu konkreti
sieren. [...] 
Nach der hier vertretenen Auffassung ist der Gedanke der Prävention nicht der richtige Ansatzpunkt für die 
Konturierung der Haftung' (p. 95). 
'Die Länderberichte haben gezeigt, daß die deutsche und die französische Praxis in viel stärkerem Maße zu 
denselben Ergebnissen kommen, als es die grundsätzliche Verschiedenheit der Ausgangspunkte zunächst 
vermuten ließ. Wirkliche Abweichungen konnten nur in den Fällen der Gebrauchsüberlassung, in den Fällen 
der sonstigen Delikte in räumlich abgegrenzten Arbeits- und Wohnbereichen sowie bei den sog. We
geunfällen festgestellt werden. Auf diese Fälle beschränkt sich daher die folgenden zusammenfassende Ge
genüberstellung' (p. 101). 
Het blijkt hier niet alleen om een samenvatting te gaan. Ook hier verkondigt de auteur zijn eigen mening. 
Voorbeeld waarbij lering getrokken wordt uit het Franse recht: 'Die französische Praxis läßt den Ge-
brauchsüberlassungsberechtigten für jede Person haften, die mit ihrem Willen die Sache, sei es auch nur 
vorübergehend und in fremden Interesse, benutzt. Dasselbe gilt für die Praxis des Schweizer Bundesgerichts. 
Die deutsche Judikatur ist dagegen zurückhaltender und noch nicht zu einer klaren Abgrenzung durchge
drungen. 
Nach der hier vertretenen Auffassung sollte man im deutschen Recht auf die französische und Schweizer 
Linie einschwenken' (p. 101). 
'Trotz der unterschiedlichen Ausgangspunkte kommt man in Frankreich und Deutschland in überraschendem 
Maße zu übereinstimmenden Ergebnissen. Unterschiede konnten nur in den drei eingrenzbaren Falltypen 
Gebrauchsüberlassung, Schutzpflichtverletzung und Wegeunfall festgestellt werden. In diesen Fällen schützt 
der französische Richter den Geschädigten stärker, als der deutsche Richter. Dies sollte Vorblid für eine 
entsprechende Fortentwicklung des deutschen Rechts werden. Es ist in diesem Zusammenhang auf die 
Beobachtung von Eörsi zu verweisen, nach der man den Haftungskreis des Diensthernn heute in den meisten 
Rechtsordnungen weiter faßt, als in früheren Epochen' (p. 105). 

Studie nr. 29 

Algemene gegevens 
1 Ulrich Karpen 
2 Gemeinnützige Stiftungen im pluralistischen Rechtsstaat. Neuere Entwicklungen des amerikanischen und 

deutschen Stiftungs-( Steuer-jrechtes 
3 1980 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 101 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

B Onderwerp 
titel: Gemeinnützige Stiftungen im pluralistischen Rechtsstaat. Neuere Entwicklungen des amerikanischen 
und deutschen Stiftungs- (steuer-)rechtes 
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'Die vorliegende Untersuchung umfaßt Stiftungswirklichkeit, Stiftungsrecht und das auf Stiftungen anwend
bare Steuerrecht in der Bundesrepublik Deutschland und den USA, wenngleich das Schwergewicht auf der 
Analyse der jüngsten steuerrechtlichen Entwicklung liegt' (p. 10). 

3a 'Eine isolierte Behandlung des Stiftungssteuerrechtes müßte unfruchtbar bleiben: Es ist Bestandteil des Stif
tungsrechtes und dient — wie dieses — der Ordnung, Förderung und Korrektur der Stiftungsarbeit' (p. 10). 

4b 'Dabei werden als Stiftungen im folgenden solche nicht verbandsmäßigen Einrichtungen (Organisationen, 
Institutionen) bezeichnet, die einen bestimmten Zweck mit Hilfe eines Vermögens verfolgen, das diesem 
Zweck dauernd gewidmet ist. Die Stiftungswirklichkeit eines Landes wird durch die historische Entwicklung 
der Stiftungen und ihre gegenwärtige Stellung in Staat und Gesellschaft geprägt. Die Zweckbestimmung der 
Stiftungen, Ausdruck des Stifterwillens und seiner Motive, gibt den Stiftungen ihre besondere Farbe. Im 
Blick auf den Stiftungszweck stehen hier die gemeinnützigen Stiftungen im Vordergrund. Das Verhältnis 
zum Staat entscheidet über ihren Bewegungsraum. Es wird sowohl in der Bundesrepublik Deutschland wie 
in den USA durch das Stiftungsrecht geregelt' (p. 9). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a USA 
6b Duitsland. Zie vraag 14b. 
7a Groot-Brittannie, Zwitserland 
8 ja 
9 positief en negatief 
lia 'Eine nähere Betrachtung lehrt nämlich, daß in den USA, in Großbrittanien, in der Schweiz und anderen 

Ländern die Stiftungen in jüngster Zeit ähnliche Entwicklungsphasen wie jetzt in Deutschland durchlaufen 
haben, die zu ähnlichen oder anders gelagerten Problemlösungen geführt haben. 
Wenn hier ein Vergleich der neueren Entwicklung von Stiftungen und Stiftungsrecht in Deutschland und den 
Vereinigten Staaten von Amerika unternommen wird, so geschieht dies aus zwei Gründen. Zum ersten ist 
die Stiftungsreformdiskussion in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945 ganz wesentlich im Blick auf 
das sehr umfangreiche und differenzierte amerikanische Stiftungswesen geführt worden. Zum zweiten hat 
der Tax-Reform-Act von 1969 einschneidende Auswirkungen auf die Verwaltung und finanzielle 
Leistungsfähigkeit der amerikanischen Stiftungen gehabt und hat sie noch. Deshalb wurde vor, im Verlauf 
und nach der deutschen Körperschaftsteuerreform von 1977 die amerikanische Stiftungsdiskussion gründlich 
aufgearbeitet. Wegen des etwa zehnjährigen Vorlaufes der amerikanischen Steuerreform konnten dort auch 
erste Erfahrungen mit dem neuen Instrumentarium gesammelt werden. Daraus läßt sich lernen. 
Gegenüber dieser besonderen Bedeutung des amerikanischen Stiftungswesens und -rechtes darf jedoch nicht 
übersehen werden, daß auch der Vergleich mit dem Stiftungswesen anderer Länder Aufschluß für die 
deutsche Stiftungsreform verspräche. Das gilt etwa für das englische Stiftungsrecht, das durch den Charities 
Act von 1960 einige Stiftungsprobleme in vorbildlicher Weise gelöst hat, ferner für die Stiftungsreform in 
Kanada, die sich in vergleichbare Richtung bewegt. Hier wären weiterreichende Vergleiche im Hinblick auf 
das gemeinsam zugrundeliegende angelsächsische Trust-Recht sogar von besonderem Interesse, müssen 
jedoch wie ein Vergleich mit dem Stiftungsrecht anderer Länder aus dem kontinental-europäischen 
Rechtskreis — weiteren Untersuchungen vorbehalten bleiben' (p. 8-9). 

12a USA: 'Die Analyse der Entwicklung von Stiftungswesen und Stiftungsrecht in den Vereinigten Staaten, 
insbesondere seit 1969, kann zunächst die Bewertung der vorliegenden deutschen Reformvorschläge aus der 
"Sicht kritischer Distanz" erleichtern oder sogar neue Lösungsansätze erbringen. Insofern hat die Erörterung 
vor allem rechtspolitische Bedeutung. Darüber hinaus bietet ein wissenschaftlicher Vergleich aber auch die 
Grundlage für eine Harmonisierung des Stiftungsrechtes, die angesichts der schon seit jeher bestehenden 
engen Kooperation insbesondere der wissenschaftsfördernden Stiftungen und der zunehmenden Verflechtung 
der Förderungsprojekte ein Desideratum ist. Im Vordergrund einer begrenzten Untersuchung steht jedoch die 
Darstellung des aus dem Vergleich gewonnenen Befundes, der Aufweis gemeinsamer Tendenzen der Stif
tungsentwicklung und der Hinweis auf mögliche Konsequenzen' (p. 9). 

13a 'Unter dem Gesichtspunkt solcher, jedenfalls partiellen Allgemeingültigkeit der Problematik erscheint der 
Blick auf Stiftungswirklichkeit und Stiftungsrecht anderer Länder, die eine vergleichbare Staatsverfassung 
wie die Bundesrepublik Deutschland haben, nützlich und erfolgversprechend' (p. 8). 

13b 'Hier wären weiterreichende Vergleiche im Hinblick auf das gemeinsam zugrundeliegende angelsächsische 
Trust-Recht sogar von besonderem Interesse, müssen jedoch — wie ein Vergleich mit dem Stiftungsrecht 
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anderer Länder aus dem kontinental-europäischen Rechtskreis — weiteren Untersuchungen vorbehalten 
bleiben' (p. 8-9). 

D Methode 
14b 'Im folgenden wird zunächst, um die Grundlage für einen Vergleich zu gewinnen, das Problem im "Längs

schnitt" dargestellt, d.h. Stiftungswesen, Stiftungsrecht und Stiftungssteuerrecht mit den wichtigsten aktuellen 
Problemen für beide Länder getrennt untersucht. Auf dieser Grundlage wird dann das Problem im "Quer
schnitt", im Ländervergleich, dargestellt. Letzlich wird das Ergebnis auf mögliche Konsequenzen für die Ent
wicklung des deutschen Stiftungswesens überprüft' (p. 10). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15a 'Versucht man abschließend, den Befund aus dem Vergleich des Stiftungswesens, Stiftungsrechtes und Stif

tungssteuerrechtes in Deutschland und den USA zusammenzufassen und aus der amerikanischen Entwicklung 
Konsequenzen für die gegenwärtige deutsche Stiftungs(steuer)reformdiskussion zu ziehen, ...' (p. 95). 

B Onderwerp 
16 'Gegenstand dieser rechtsvergleichenden Untersuchung ist vorwiegend die privatrechtliche Stiftung mit 

gemeinnützigen Zwecken' (p. 19). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27b Het Amerikaanse stichtingenrecht wordt zeer sterk vanuit Duits gezichtspunt uiteengezet. De auteur spreekt 

ook van 'Stiftungsrecht'. Zie bijvoorbeeld: 'Der überwiegende Teil des landesrechtlichen Stiftungsrechtes 
ist — nach deutschen Rechtskategorien — als bürgerliches Recht anzusehen. [...] Das amerikanische Recht 
kennt die Unterscheidung von privat-rechtlicher und öffentlich-rechtlicher Stiftung nicht, wie überhaupt 
öffentliches und privates Recht nicht scharf geschieden sind' (p. 49). 
'Die Vergleichbarkeit der Regelungen stiftungsrechtlicher Einzelfragen in beiden Ländern beruht auf der ge
meinsamen Quelle des Stiftungsverhältnisses als eines Treuhand- oder trust-Verhältnisses. Die sich aus der 
treuhänderischen Verpflichung der Stiftungsverwalter gegenüber dem Stifter und den Stiftungsbegünstigten 
ergebenden Konsequenzen haben in beiden Rechtsordnungen vergleichbare Rechtsformen für die Institution 
Stiftung, ihre Verfassung, Organisation und Verwaltung sowie die Staatsaufsicht entstehen lassen. Vergleich
bar ist insbesondere das "Gemeinnützigkeitsrecht" (p. 76-77). 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a 'Möglichkeiten, zugleich aber auch Grenzen der Rechtsvergleichung ergeben sich aus der unterschiedlichen 

Stiftungswirklichkeit in beiden Landern, den unterschiedlichen Rechtssystemen und den stiftungs(steuer-)-
rechtlichen Einzelregelungen. Gleichwohl zeigt die Untersuchung, daß ein Vergleich fruchtbar ist' (p. 90). 
'Daß das amerikanische Stiftungswesen sich in eine auch für Deutschland zu erwartende Richtung bewegt 
hat, also eine gewissen "Vorsprung" hat, läßt sich auch am Stiftungssteuerrecht nachweisen' (p. 93). 
'Versucht man abschließend, den Befund aus dem Vergleich des Stiftungswesens, Stiftungsrechtes und 
Stiftungssteuerrechtes in Deutschland und den USA zusammenzufassen und aus der amerikanischen En
twicklung Konsequenzen für die gegenwärtige deutsche Stiftungs(steuer)reformdiskussion zu ziehen, so 
schälen sich drei Kernpunkte heraus: ...' (p. 95). 

30a 'Für die Entwicklung des deutschen Stiftungswesens ist das vergleichende Studium des amerikanischen 
vorwiegend aus drei Gründen wichtig: 

Zunächst ist das amerikanische Stiftungswesen nach Umfang, Wirksamkeit und Vielseitigkeit dem 
deutschen Stiftungswesen weit überlegen. 

Da sich das deutsche Stiftungswesen in jüngster Zeit am amerikanischen Vorbild orientiert, ist die 
Verfolgung tatsächlicher und rechtlicher Entwicklungen in amerikanischen Stiftungen unerläßlich. 
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Darüber hinaus gibt es auch Anzeigen dafür, daß die Probleme, denen sich die amerikanische Stiftungen 
gegenwärtig gegenübersehen, solche sind, die mit einem gewissen Zeitverzug auch in Deutschland wichtig 
werden können (p. 90). 
'Die Analyse der jüngsten amerikanischen Reformen und ihrer Auswirkungen auf das Stiftungsleben ist für 
die deutsche Seite nicht zuletzt deshalb von so großem Interesse, weil sie sich auf der Grundlage einer bei 
allen Unterschieden einheitlichen Auffassung von der Rolle der Stiftungen in einem liberalen und sozialen 
Rechtsstaat vollziehen' (p. 90-91). 
'Natürlich ist die Entwicklung des Stiftungswesens und Stiftungsrechtes in anderen Ländern als den USA 
für Deutschland ähnlich wichtig. Ihre Erforschung muß jedoch weiteren Studien überlassen bleiben. An
satzpunkte für die Einbeziehung Schwedens, Großbrittaniens und Kanadas gibt es. Die Einbeziehung weiterer 
Länder ist wünschenswert' (p. 91). 

Studie nr. 30 

Algemene gegevens 
1 Wolfgang Weitnauer 
2 Der Vertragsschwerpunkt. Eine rechtsvergleichende Darstellung des amerikanischen und deutschen Internati

onalen Vertragsrechts sowie des EG-Übereinkommens über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anwend
bare Recht von 19.6.1980 

3 1981 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 105 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

B Onderwerp 
2 titel: Der Vertragsschwerpunkt. Eine rechtsvergleichende Darstellung des amerikanischen und deutschen 

Internationalen Vertragsrechts sowie des EG-Übereinkommens über das auf vertragliche Schuldverhältnisse 
anwendbare Recht von 19.6.1980 

C Selectie rechtsstelsels 
6a USA, Duitsland en EVO 

D Methode 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 

18c rechtsgebied: internationaal overeenkomstenrecht 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 

27c Het onderzoek bestaat uit drie hoofdstukken. In het eerste wordt 'Die Rechtslage im amerikanischen Recht 
uiteengezet. Hoofdstuk 2 bevat 'Die Rechtslage im deutschen Recht' en het derde hoofdstuk is gewijd aan 
'Die Rechtslage nach dem EG-Übereinkommen über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anwendbare 
Recht vom 11.6.1980'. Aan zowel het eind van het tweede als het derde hoofdstuk geeft de auteur een 
samenvatting van ongeveer een pagina. De samenvatting aan het eind van hoofdstuk 2 blijkt een vergelijking 
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in grote lijnen tussen het Duitse en Amerikaanse recht te zijn. In de samenvatting aan het eind van hoofdstuk 
3 dat het EVO behandelt, wordt in mindere mate hetzelfde gedaan (zie p. 204-205). Na de samenvatting 
komt nog een afsluiting die onder hoofdstuk 3 valt maar duidelijk de mening van de auteur weergeeft. Hierin 
worden geen duidelijke vergelijkingen gemaakt. 

E Oordeel auteur over resultaat 
28b 'Noch aber erscheint solche Resignation nicht angebracht. Anstatt sich dem allgemeinen Mißbrauch der lex 

fori zu beugen, sollte man den Blick auf die Besonderheiten des Vertragsrechts richten. Prägend ist hier der 
Parteiwille sowie die Existenz verschiedener Vertragstypen. Beide Elementen gemeinsam führen zu einer 
Lösung der Probleme des IVR im Falle einer fehlenden ausdrücklichen oder stillschweigenden Rechtswahl. 
Es sind für die einzelnen Vertragtypen speziell zugeschnittene Kollisionsnormen zu bilden. Die Rechtsver
gleichung hilft hier allein nicht. Denn sie setzt voraus, daß man weiß, was das "Recht" ist' (p. 206). 
[...] 
'Das Elixier des Vertragsrechts ist der Zweck' (p. 207). 

Studie nr. 31 

Algemene gegevens 
1 Gerhard Hohloch 
2 Das Deliktsstatut. Grundlagen und Grundlinien des internationalen Deliktsrechts 
3 1984 

4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 106 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la 'Das Anliegen der nachfolgenden Untersuchungen ist es vor diesem Hintergrund keineswegs, Lösungen zu 

jeder aktuellen Einzelfrage des internationalen Deliktsrechts anzubieten. Dieser Aufgabe werden die jüngst 
neu erschienenen Kommentierungen des Gebiets in vorbildlicher Weise gerecht. Die Untersuchung will 
demgegenüber vor dem Hintergrund der Entwicklung des Rechtsgebiets im In- und Ausland die Grundlinien 
herausarbeiten, die ein zeitgemäßes Deliktsstatut heute und in der nächsten Zukunft haben sollte' (p. 6). 

B Onderwerp 
2 titel: Das Deliktsstatut. Grundlagen und Grundlinien des internationalen Deliktsrechts 

'Der jetzt vorgelegte Band sucht zunächst vor dem Hintergrund der langen und wechselvollen Geschichte 
des Gebiets die Strukturen eines künftigen, auf dem Tatortprinzip basierenden "Deliktsstatuts" in rechtsver
gleichender Untersuchung herauszuarbeiten' (Vorwort). 
'Dafür das ehrwürdige Tatortprinzip in den Mittelpunkt zu stellen, erscheint bei der Bedeutung, die es in sei
ner Vergangenheit allmählich errang und die es heute (wieder) hat, legitim' (p. 6). 

5b 'Die Untersuchung will demgegenüber vor dem Hintergrund der Entwicklung des Rechtsgebiets im In- und 
Ausland die Grundlinien herausarbeiten, die ein zeitgemäßes Deliktsstatut heute und in der nächsten Zukunft 
haben sollte' (p. 6). 

C Selectie rechtsstelsels 
6b (Voorwoord) 'Berücksichtigung haben dafür grundsätzlich die bis Herbst 1984 zugänglich gewordenen 

Materialien zum deutschen recht und zu seinen Nachbarrechtsordnungen gefunden'. 

(Inleiding) alleen BRD 

D Methode 

Uiteenzetting/Conclusie 
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A Doel 

B Onderwerp 
16 'Wenn die vorliegende Arbeit sich insoweit das Ziel setzt, durch Herausarbeitung der Grundlinien einen Bei

trag zu leisten, so hat sie zunächst das Gebiet zu umreißen, das künftighin als "internationales Deliktsrecht" 
firmieren soll. "Internationales Deliktsrecht" ist ein weites Gebiet, das den gesamten Bereich der außer
vertraglichen Schadensausgleichsregelungen des Privatrechts umfaßt, soweit der einzelne Schadensfall 
"Auslandsberührung" aufweist. Rechtsvereinheitlichung, die zu Entlastung führen könnte, ist hier, soweit die 
Bundesrepublik Deutschland betroffen ist, noch so gut wie nicht erfolgreich durchgeführt worden, so daß 
bei der Konzeption eines "Deliktsstatuts" kein Teilbereich ausgespart werden kann (hierzu unten II.)' (p. 
221). 

18c rechtsgebied: internationale onrechtmatige daad 

C Selectie rechtsstelsels 
20 Hoofdstuk 2: a) Deutscher Rechtskreis; b) Romanischer Rechtskreis; c) Nordische Länder; d) Mittel- und 

Südamerika; e) Ostasien (p. 55-57). 
2. Englisches Recht; 3. Schottisches Recht; 4. ... USA (p. 59-90). 
In dit en het volgende hoofdstuk komen naast het Duitse recht in meer of mindere mate aan de orde: het 
Engelse en Schotse recht, Duits recht, Amerikaans recht, Frans recht, Italiaans recht, Oostenrijks recht, 
Nederlands recht, Zwitsers recht, Pools reckt, DDR-recht, Portugees recht, Hongaars recht, het Haags ver
keersongevallenverdrag, het Europees voorontwerp 1972, en Turks recht. 

21 nee, codificatie-stelsels; ja, Anglo-Amerikaans recht 
22 positief 
24a 'Angesichts der aus den angloamerikanischen Rechten auf die Diskussion des internationalen Deliktsrechts 

einwirkenden Einflüsse ist die Einbeziehung dieser Rechte in die Untersuchung unumgänglich. Dies gilt 
gerade für die Ermittlung der Reichweite der Tatortregel' (p. 58). 

D Methode 
27c Het onderzoek bestaat uit vier hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk ('Entstehung des "Deliktsstatuts" und 

des "Tatortprinzips") wordt de historische ontwikkeling van het onderwerp beschreven. In paragraaf A IV 
('Das Fehlen eines Deliktsstatuts während der Herrschaft der Statutentheorie (14. -beginnendes 19. Jhdt)' 
(p. 24 e.v.) wordt onderscheid gemaakt tussen Franse, Nederlandse en Duitse auteurs. In paragraaf C II 
('Niederschlag in Gesetzgebung, Wissenschaft und Rechtsprechung bis zur Jahrhundertmitte' (p. 31 e.v.) 
wordt wetgeving uit verschillende landen belicht. C IV ('Das Deliktsstatut in der Gesetzgebungsgeschichte 
des BGB' (p. 48 e.v.) concentreert zich dan weer op het BGB. Hoofdstuk 2 is gewijd aan 'Herrschaft und 
Grenzen des Tatortprinzips im entwickelten Deliktsstatut des 20. Jahrhunderts' (p. 53 e.V.). 
Hoofdstuk 3 ('Die "Krise" des Tatortprinzips' (p. 121 e.v.) is verdeeld in een groot deel Amerikaans recht 
(p. 126-189) en Europees recht (p. 189-219). Van de volgende Europese landen wordt de rechtspraak 
behandeld (vaak slechts enkele regels): Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Nederland, Zwitserland, Engeland, 
Duitsland (wel 8 pagina's). 
Hoofdstuk 4 ('Grundlagen und Grundlinien des internationalen Deliktsrechts' (p. 221 e.v.) is niet meer 
vergelijkend van karakter. Hierin worden de grondslagen en hoofdlijnen van het te ontwikkelen Duitse in
ternationale 'Deliktsrecht' geformuleerd: 'Waren die vorstehenden Teile der Untersuchung der Entstehung 
des heute in der Bundesrepublik Deutschland und in anderen Rechtsordnungen praktizierten internationalen 
Deliktsrechts und den Problemen der Disziplin gewidmet, so sollen im folgenden die Grundlinien eines 
funktionsfähigen "Deliktsstatuts" für das deutsche Recht herausgearbeitet werden. Die Darstellung soll 
insbesondere einen Beitrag zu der Diskussion über die Aufnahme eines "Deliktsstatuts" in ein künftiges 
neues Gesetz über das deutsche internationale Privatrecht leisten'. 
De gekozen stelsels komen per deelonderwerp aan de orde. Welke stelsels dit zijn en hoeveel er per deelon
derwerp behandeld worden, verschilt aanmerkelijk. Kennelijk hangt de keuze voor hen af van de mate waarin 
zij van belang zijn voor het desbetreffende aspect van het onderwerp. 
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E Oordeel auteur over resultaat 

28a 'Waren die vorstehenden Teile der Untersuchung der Entstehung des heute in der Bundesrepublik Deutsch
land und in anderen Rechtsordnungen praktizierten internationalen Deliktsrechts und den Problemen der 
Disziplin gewidmet, so sollen im folgenden die Grundlinien eines funktionsfähigen "Deliktsstatuts" für das 
deutsche Recht herausgearbeitet werden. Die Darstellung soll insbesondere einen Beitrag zu der Diskussion 
über die Aufnahme eines "Deliktsstatuts" in ein künftiges neues Gesetz über das deutsche internationale 
Privatrecht leisten. Gelangten die diesbezüglichen Pläne zur Verwirklichung, so stünde für die Bundesrepu
blik Deutschland erstmal eine positivrechtliche Regelung des Gebiets, die sich nicht nur auf Teilaspekte 
bezöge, zur Verfügung. Konzipiert sie der Gesetzgeber heute, verfügt er über den Vorteil, daß ihm 
reichhaltiges Anschauungsmaterial zu Gebote steht; die oben beschriebene Entwicklung des Gebiets im In-
und Ausland hat eine überbordende Materialfülle produziert, zeigt aber mit dem Angebot gegensätzlicher 
Lösungen auch die Schwierigkeit der grundsätzlichen Entscheidungen auf, zu denen der Gesetzgeber ge
zwungen sein wird' (p. 221). 

Studie nr. 32 

Algemene gegevens 
1 Paul Eubel 

2 Die Haftung des Geschäftsherrn für den Gehilfen nach deutschem und japanischem Recht 
3 1981 

4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 107 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

la 'Hierbei sollen die rechtsvergleichend gewonnenen Erkenntnisse den Reformvorschlägen und der Kritik 
hieran gegenübergestellt werden. Im Anschluß hieran wird der Frage nachgegangen, warum die verglichenen 
Rechtsordnungen trotz identischer Ausgangslage und trotz ständiger wissenschaftlicher Beeinflussung so 
verschiedene Entwicklungen genommen haben. Abschließend wird ein Blick auf die Folgen dieser unter
schiedlichen Entwicklung für beide Rechtsordnungen geworfen und die Frage gestellt, wie die japanischen 
Erfahrungen für die Lösung unserer Probleme zu nutzen sein könnten' (p. 32). 

B Onderwerp 

2 titel: Die Haftung des Geschäftsherm für den Gehilfen nach deutschem und japanischem Recht 
3a 'Hierbei ist eine Beschränkung auf grundsätzliche Fragen und ausgewählte Einzelprobleme geboten. Nur auf 

die Fragen, die im deutschen Recht ungelöst oder umstritten sind oder die im Hinblick auf das japanische 
Recht im Vergleich lohnend erscheinen, soll näher eingegangen werden' (p. 30). 
Zie verder § 2 'Aufbau und Methodik der Arbeit' (p. 30-32). 

4b 'In diesem Länderbericht zum Recht Japans steht die Haftung des Geschäftsherm für den Verrichtungsgehil
fen im Mittelpunkt. Im Anschluß daran werden die anderen wichtigen Fälle der Haftung für Leute behandelt, 
um den funktionalen Zusammenhang im Gefüge des Haftungsrechts deutlich zu machen' (p. 31). 

5a § 1 van de inleiding is gewijd aan de 'Problemstellung' (p. 29). Deze paragraaf bevat echter geen op de 
rechtsvergelijking gerichte probleemstelling. 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Duitsland en Japan 
8 ja 
9 positief 

1 la 'Das japanische BGB, das nach dem Vorbild kontinentaleuropäischer Kodifikationen gestaltet wurde, hat mit 
der fast wörtlichen Übernahme des §831 BGB das historische Mißverständnis der Pandektisten, das römische 
Recht habe die Haftung für Leute als Haftung für eigenes Verschulden ausgestattet, nachvollzogen und somit 
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den Keim der Problematik übernommen. Trotz dieser identischen positivrechtlichen Ausgangslage und trotz 
der starken Anlehnung der japanischen Lehre an die deutsche Rechtsdogmatik hat die japanische Rechtspre
chung völlig eigene Wegen eingeschlagen und die Unzulänglichkeit der deliktischen Haftung im Rahmen 
des Deliktsrechts überwunden. Gerade weil die normativen Grundlagen identisch sind, verdient die japanische 
Lösung aufmerksamkeit' (p. 29). 

D Methode 
14a In § '2. Aufbau und Methodik der Arbeit': 

'In einem Länderbericht wird zunächst ein Überblick über das deutsche Recht gegeben (1. Abschnitt). 
Hierbei ist eine Beschränkung auf grundsätzliche Fragen und ausgewählte Einzelprobleme geboten. Nur auf 
die Fragen, die im deutschen Recht ungelöst oder umstritten sind oder die im Hinblick auf das japanische 
Recht im Vergleich lohnend erscheinen, soll näher eingegangen werden. Ein vollständiger Überblick über 
das Recht der Geschäftshernnhaftung im deutschen Recht ist hier ebensowenig beabsichtigt wie eine rechts
historische Darstellung. Der geschichtliche Aspekt, insbesondere der Wandel der Rechtsprechung im Laufe 
der Zeit und die Fortbildung des Haftungsrechts, wird im zweiten Abschnitt stärker zu beachten sein, in dem 
die Überwindung der Insuffienz des § 831 durch richterliche Korrektur und Umgehung sowie gesetzgebe
risches Eingreifen dargestellt wird. In diesem Abschnitt wird gleichzeitig das Umfeld des hier im Mittelpunkt 
stehenden haftungsrechtlichen Instituts abgeleuchtet. Ohne Klarheit über das im Zeitablauf wirksame System 
schadensregulierender Mechanismen in einer Rechtsprechung bleibt die vertikale (historische) wie die 
horizontale Rechtsvergleichung fragwürdig. Freilich muß ich mich auch hier auf wenige Hinweise be
schränken. Eine entsprechende Darstellung des Umfeldes im japanischen Recht ist in den allgemeinen 
Vorbemerkungen dem japanischen Länderbericht vorangestellt. 
In diesem Länderbericht zum Recht Japans steht die Haftung des Geschäftsherrn für den Verrichtungsgehil
fen im Mittelpunkt. Im Anschluß daran werden die anderen wichtigen Fälle der Haftung für Leute behandelt, 
um den funktionalen Zusammenhang im Gefüge des Haftungsrechts deutlich zu machen. 
Der Darstellung der Geschäftsherrnhaftung ist die Systematik zugrunde gelegt, wie sie auch in der japani
schen wissenschaftlichen Literatur, [...], den führenden Lehrbüchern und der systematischen Entscheidungs
sammlung Hanrei Takei anzutreffen ist, d.h. sie folgt den Tatbestandsmerkmalen des § 715 BGB. Systema
tisch verwandte bürgerlichrechtliche oder handelsrechtliche Bestimmungen werden jeweils eingeflochten. 
Auch die rechtsgeschichtliche Entwicklung, die frühe Lehre und Rechtsprechung sowie die geltende Recht
slage und ggf. Reformbemühungen werden jeweils im Rahmen des Tatbestandsmerkmals behandelt. 
Der Schwerpunkt der Darstellung liegt auf dem Richterrecht. Hierbei erschien die Beschränkung auf die 
höchstrichterliche Rechtsprechung ratsam. Um allerdings neuere Tendenzen einfangen und um Bereiche 
erfassen zu können, in denen selten Revisionsurteile ergehen, wurden daneben neuere Entscheidungen auch 
der Untergerichte berücksichtigt. 
Der Methode der "case law study" bedarf hierbei der Rechtfertigung angesichts der auch bei uns hinlänglich 
bekannten Prozeßunwilligkeit der Japaner. 
Jener Methode erscheint trotzdem legitim und geeignet, die Rechtswirklichkeit einigermaßen getreu wieder
zugeben. |...] Die Darstellung der Rechtsprechung und der hierzu ergangenen Kritik seitens der Wissenschaft 
sowie der Lehrmeinungen erfolgt in diesem Teil rein deskriptiv, um einen objektiven Eindruck von der 
japanischen Rechtslage zu vermitteln. Dies geschah auch unter Berücksichtigung des Umstands, daß das 
mitgeteilte Material den meisten Lesern unzugänglich ist. Wertende Stellungnahmen wurden hauptsächlich 
dem rechtsvergleichenden dritten Teil vorbehalten. 
Die rechtsvergleichende Auswertung folgt dem Aufbauschema der Länderberichte, konzentriert sich jedoch 
auf die aus deutscher Sicht besonders interessanten Aspekte. Dies sind insbesondere die Fragen des Gehilfen
begriffs, der Abgrenzung des Haftungskreises, des Erfordernis des Gehilfen verschuldens und des Entlastungs
beweises. Hierbei sollen die rechtsvergleichend gewonnenen Erkenntnisse den Reformvorschlägen und der 
Kritik hieran gegenübergestellt werden. Im Anschluß hieran wird der Frage nachgegangen, warum die ver
glichenen Rechtsordnungen trotz identischer Ausgangslage und trotz ständiger wissenschaftlicher Beein
flussung so verschiedene Entwicklungen genommen haben. Abschließend wird ein Blick auf die Folgen 
dieser unterschiedlichen Entwicklung für beide Rechtsordnungen geworfen und die Frage gestellt, wie die 
japanischen Erfahrungen für die Lösung unserer Probleme zu nutzen sein könnten' (p. 30-32). 
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Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27b '2. Die Haftung für Hilfspersonen im modernen japanischen Recht, 1. Einige allgemeine Vorbemerkungen: 

Wie jedes Rechtsinstitut wird das Institut der Geschäftshernnhaftung in seiner konkreten Ausgestaltung 
wesentlich von seinem Anwendungsbereich und seiner sozialen Funktion bestimmt. Ein Vergleich der 
rechtstechnischen Regelung ginge fehl, wenn er diese Zusammenhänge nicht berücksichtigen würde' (p. 66). 
'Schließlich werden bei der Beschreibung eines Rechtsinstituts und seiner Funktion in einem Rechtssystem 
immer die Besonderheiten der Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung zu beachten und beim Rechtsvergleich 
mit einzubeziehen sein' (p. 67). 
'Im Rahmen dieser Arbeit können diese Zusammenhänge an dieser Stelle nur angedeutet werden. Dort, wo 
sie für das Verständnis des Rechts von unmittelbarer Bedeutung sind, wird darauf einzugehen sein' (p. 68). 

'Um sich ein Bild von Funktion und Bedeutung der Geschäftsherrnhaftung in einer Zivilrechtsordnung 
machen zu können, ist unerläßlich, die Bereiche mit in die Betrachtung einzubeziehen, in denen der Ge
schäftsherr aufgrund anderer Normen für seine Leute einzustehen hat. Wichtig sind hier insbesondere die 
Fälle der Gefährdungshaftung oder ähnliche Formen von Nichtverschuldenshaftung. Auf sie soll im folgen
den näher eingegangen werden' (p. 72). 
In deel 3 volgt de 'Rechtsvergleichende Auswertung' (p. 159 e.V.). Deze is onderverdeeld in 4 hoofdstukken. 
In het eerste vindt per deelonderwerp de eigenlijke vergelijking plaats (zie inhoudsopgave). In hoofdstuk 2 
wordt een verklaring gezocht voor de verschillende ontwikkeling van het recht in Japan en Duitsland ('2. 
Die Gründe für die abweichende Rechtsentwicklung' (p. 175 e.V.). In het derde hoofdstuk wordt ingegaan 
op de gevolgen van de verschillende ontwikkeling van de aanprakelijkheid voor ondergeschikten (Geschäfts
herrnhaftung) voor het privaatrechtelijke systeem ('Die Folgen der unterschiedlichen Entwicklung der 
Geschäftsherrnhaftung auf die Zivilrechtsordnungen' (p. 182 e.V.). Tot slot in hoofdstuk 4 de 'Ergebnisse' 
(p. 185). 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a 'Die vergleichende Untersuchung des deutschen und japanischen Rechts hat bestätigt, daß das von der 

Reform zur Neufassung des § 831 dtBGB vorgesehene Haftungsprinzip einer objektiven Haftung des 
Geschäftsherrn für .schuldhaftes Gehilfenhandeln dem geltenden Recht überlegen ist und zu angemessen 
Ergebnissen führt. 
Die Einbeziehung des japanischen Rechts in die von Stoll angeregte rechtsvergleichende Umschau bestätigt 
erneut, daß die Ausweitung der schuldrechtlichen Pflichten der Sache nach eine Fortbildung des Deliktsrechts 
bedeutet. Sie hat gleichzeitig bestätigt, daß die vielfach beklagte Verzerrung unseres haftungsrechtlichen Sys
tems vor allem in der Insuffizienz der bisherigen Regelung der Geschäftshernnhaftung liegt. Die vergleichen
de Betrachtung der beiden Rechte gibt Anlaß zu der Erwartung, daß eine Neufassung im Sinne der Reform
bestrebung die wuchernden Hilfskonstruktionen weitgehend überflussig machen wird' (p. 185). 

Studie nr. 33 

Algemene gegevens 
1 Ulrich Runggaldier 
2 Kollektivvertragliche Mitbestimmung bei Arbeitsorganisation und Rationalisierung 
3 1983 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 117 
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Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la Vorwort: 'Diese kurz angedeutete Fragestellung was Anlaß und Ausgangspunkt der vorliegendenden Arbeit, 

von der ich hoffe, daß sie etwas mehr klarheit in die so schwierige und politisch umstrittene Materie bringen 
kann' (p. 7). 
'Die rechtsvergleichende Analyse wird bei der rechtspolitischen (und z.T. auch rechtlichen) Vertiefung der 
eigentlichen Fragestellung von besonderem Nutzen sein: Die Beurteilung der Zweckmäßigkeit des durch eine 
Rechtsordnung gesetzten rechtlichen Rahmens wird (auch) unter Heranziehung etwaiger unterschiedlicher 
Regelungen in anderen Rechtsordnungen erfolgen, wobei geprüft werden wird, welches der aufgezeigten 
Regelungsmodelle zur Erreichung des gesetzten Zieles geeignet ist (zweckfunktionale Rechtsvergleichung)' 
(p. 19). 

B Onderwerp 
2 titel: Kollektivvertragliche Mitbestimmung bei Arbeitsorganisation und Rationalisierung 
3a 'Die Beschreibung der für die kollektivvertragliche Regelung relevanten Aspekte unternehmerischer 

Entscheidungsgewalt ermöglicht es, die Problemstellung wie folgt zu klären: Die Aspekte unternehmerischer 
Entscheidungsgewalt, deren Einbeziehung in die kollektivvertragliche Normierung unter rechtlichen und 
rechtspolitischen Aspekten geprüft werden soll, betreffen die Organisation der Arbeit und die Rationalisie
rung. Eine gesonderte Prüfung der Probleme einer kollektivvertraglichen Regelung unternehmerischer 
Investitionsentscheidungen ist dagegen wegen der Ähnlichkeit und teilweisen Identität von Rationalisierungs
und Investitionsentscheidungen nicht erforderlich. Die Arbeit steht daher unter dem Titel: "Mitbestimmung 
durch Kollektivvertrag bei Arbeitsorganisation und Rationalisierung". Der darin vorkommende Begriff 
"Mitbestimmung" bezieht sich natürlich auf den allgemeinen Tatbestand gleichgewichtiger Beteiligung an 
Entscheidungen; ein Verweis auf die institutionalisierten Mitbestimmungsformen im deutschen Sprachraum 
ist damit offenbar nicht intendiert' (p. 22-23). 
'Abschließend sei noch einmal daraufhingewiesen, daß in der vorliegenden Arbeit allein die kollektivvertrag
liche Mitbestimmung geprüft wird. Die Präzisierung ist wichtig um zu vermeiden, daß die Arbeit als Darstel
lung des gesamten Systems der Arbeitnehmerräpresentation und Arbeitnehmermitbestimmung gedeutet wird. 
Eine solche Deutung würde aber ein verfälschtes Bild der Möglichkeiten, die den Arbeitnehmern zur 
Durchsetzung ihrer Bedürfnisse in den einzelnen Ländern zustehen, bieten' (p. 24). 

4a 'Der Ablauf der rechtsvergleichenden Analyse kann nun schematisch [nt. 18: Ein schematisches Programm 
rechtsvergleichender "Suche nach geeigneten Lösungen für soziale Probleme" findet sich beispielsweise auch 
bei Gessner, Soziologische Überlegungen aaO. S. 147.] wie folgt dargestellt werden: 
— Es wird davon augegangen, daß die Arbeitnehmer zur wirksamen Wahrung und Förderung ihrer Arbeitsbe
dingungen in die Entscheidungssphäre des Unternehmers eingreifen wollen (Beschreibung des Problems und 
Vorgabe der Zielvorstellung) [...] (p. 20-21). 

5a 'Die Problemstellung ist daher dahingehend zu präzisieren, daß es in der Untersuchung um die Frage geht, 
ob der Kollektivvertrag, so wie er sich geschichtlich entwickelt hat, rechtlich ausgestaltet ist und in der 
Rechtswirklichkeit gehandhabt wird, Aspekte unternehmerischer (und in bestimmtem Maße auch staatlicher) 
Entscheidungsgewalt in die kollektivvertragliche Reglementierung einbeziehen darf und auch einbeziehen 
soll' (p. 18). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Italië, Oostenrijk en de BRD 
8 ja 
9 positief 
10a 'Diese Rechtsordnungen eignen sich für die vorliegende rechtsvergleichende Untersuchung, weil es sich um 

relativ homogene Rechtsordnungen handelt, die dem römisch-germanischen Rechtskreis zuzuordnen sind...' 
(p. 19). 

1 la Italie: 'Als Vergleichssyteme bieten sich einerseits das italienische System, das eine sehr breite Verwendung 
des Kollektivvertrags in diesen Bereichen kennt, ...' (Vorwort, p. 7) 
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Oostenrijk: '..., andererseits das österreichische System an, das den Regelungsumfang des Kollektivvertrags 
relativ eng umschreibt' (Vorwort, p. 7). 
Italië, Oostenrijk, BRD: '...; sie eignen sich dazu aber auch, weil die rechtliche Reglementierung des Kollek
tivvertrages und die entsprechenden Erfahrungen in der Rechtswirklichkeit in diesen Rechtsordnungen 
unterschiedlich sind (also für einen Vergleich geeignete Regelungsmodelle bieten)' (p. 19). 

D Methode 
14a Uit 'Problemstellung' onder d): 

'Die rechtsvergleichende Analyse wird bei der rechtspolitischen (und z.T. auch rechtlichen) Vertiefung der 
eigentlichen Fragestellung von besonderem Nutzen sein: Die Beurteilung der Zweckmäßigkeit des durch eine 
Rechtsordnung gesetzten rechtlichen Rahmens wird (auch) unter Heranziehung etwaiger unterschiedlicher 
Regelungen in anderen Rechtsordnungen erfolgen, wobei geprüft werden wird, welches der aufgezeigten 
Regelungsmodelle zur Erreichung des gesetzten Zieles geeigneter ist (zweckfunktionale Rechtsvergleichung) 
[nt. 15: Zur Entwicklung eines zweckfunktionalen Theorieansatzes vgl. Gessner, Soziologische Überlegungen 
zu einer Theorie der angewandten Rechtsvergleichung, in: Rechtssoziologie und Rechtsvergleichung, Berlin 
1977, S. 123 ff. (insbes. S. 146). Gessner lehnt die "Rechtsbedürfnisse" und die Systemerhaltung als Be
zugspunkte für die funktionale Methode ab und stellt an ihre Stelle Werte und Zwecke. Nach Reichert-
Facilides, Gedanken zur Versicherungsvertragsrechtsvergleichung, RabelsZ 1970, S. 150 ff., hat die Rechts
vergleichung als funktionale Methode "die nach der Natur der Sache vorgegebenen Regelungsaufgaben der 
zu betrachtenden Rechtsmaterie herauszustellen" (S. 521). Zur funktionellen Rechtsvergleichung im allgemei
nen Rheinstein aaO., S. 15 ff.]. Bei dieser Prüfung sind auch Probleme und Erfahrungen der Praxis zu 
berücksichtigen. Eine Würdigung der Praxis [nt. 16: Zur großen Bedeutung der Rechtstatsachenforschung 
bei der Rechtsvergleichung vgl. Bernstein, Rechtsstile und Rechtshonoratioren, RabelsZ 1970, S. 443 ff. (S. 
450); Drobnig, Soziologische Forschungsmethoden in der Rechtsvergleichung, in: Rechtssoziologie und 
Rechtsvergleichung aaO., S. 91 ff. (S. 93); Heldrich, Sozialwissenschaftliche Aspekte der Rechtsverglei
chung, RabelsZ 1970, S. 427 ff. (S. 428).] erlaubt zudem eine vorsichtige Antwort auf die mit der Problem
stellung eng verwandte Frage, ob der Kollektivvertrag als solcher von seiner wesentlichen Struktur her (die 
unabhängig von der jeweiligen rechtlichen Ausgestaltung allen kollektiven Normenverträgen eigen ist) 
überhaupt geeignet ist, Aspekte und Elemente unternehmerischen Handelns und politischer Tätigkeit bindend 
zu regeln' (p. 19-20). 

'Aufgrund des beschriebenen rechtsvergleichenden Charakters der Untersuchung ist die Problemstellung 
dahingehend weiter zu präzisieren, daß die Arbeit zu prüfen hat, ob die rechtliche Gestaltung und tatsächliche 
Handhabung des Kollektivvertrages in den einzelnen Rechtsordnungen eine Einbeziehung von Aspekten 
unternehmerischer (und in bestimmten Umfang auch staatlicher) Entscheidungsgewalt in die kollektivvertrag
liche Regelung erlauben, ob etwaige Erfahrungen in Rechtsordnungen, die eine solche Einbeziehung zulassen 
(etwa Italien), diese als wünschenswert erscheinen lassen und Anlaß zu begründeten de lege ferenda Vor
schlägen bieten, oder aber ob diese Erfahrungen immanente Grenzen des Rechtsinstituts Kollektivvertrag 
aufzeigen und zur Vervollständigung der Möglichkeit effizienter und wirksamer Arbeitnehmerinteressenwah
rung auf andere Instrumente (etwa auf Formen institutioneller Mitbestimmung) verweisen (p. 20). 
'Der Ablauf der rechtsvergleichenden Analyse kann nun schematisch [nt. 18: Ein schematisches Programm 
rechtsvergleichender "Suche nach geeigneten Lösungen für soziale Probleme" findet sich beispielsweise auch 
bei Gessner, Soziologische Überlegungen aaO. S. 147.] wie folgt dargestellt werden: 
- Es wird davon augegangen, daß die Arbeitnehmer zur wirksamen Wahrung und Förderung ihrer Arbeitsbe
dingungen in die Entscheidungssphäre des Unternehmers eingreifen wollen (Beschreibung des Problems und 
Vorgabe der Zielvorstellung); 
- es soll geprüft werden, ob die in mehreren Ländern vorzufindenden Kollektivvertragssysteme den Eingriff 
der Arbeitnehmer in die Sphäre unternehmerischer Entscheidungen durch das Instrument des Kollektivvertra
ges erlauben, und u.U. welches der gegebenen Systeme dem Erfordernis nach Eingriff am stärksten entspricht 
(Erfüllen die normativen Kollektivvertragssysteme die Zielvorstellung?; welches Kollektivvertragssystem 
erfüllt die Zielvorstellung am besten?). Grundlage dieser Prüfung ist eine allgemeine Darstellung der Grund
aspekte der zu untersuchenden Kollektivvertragssysteme. 
- Es soll geprüft werden, ob in Rechtsordnungen, die einen Eingriff in die unternehmerische Sphäre zulas
sen, dieser in der Praxis auch tatsächlich wirksam ist bzw. ob von der Praxis her etwaige Grenzen der 
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Ersetzbarkeit dieses Instituts festzustellen sind (Ist der Kollektivvertrag als solcher, unabhängig von seiner 
rechtlichen Ausgestaltung, überhaupt geeignet, die Zielvorstellung zu verwirklichen?) [nt. 19a: Es handelt 
sich dabei um eine "Wirkungsanalyse", die die Grundlage für de lege ferenda - Vorschläge darstellt. Nach 
Ziegert, K., Juristische und soziologische Empirie des Rechts, RabelsZ 1981, S. 51 ff., S.71, erfüllt die 
Rechtsvergleichung ihre gesetzesvorbereitende Aufgabe erst dann, "wenn sie nicht nur 1. ausländische 
rechtliche Regelungssyteme beschreibt, sondern auch 2. zuverlässige (prognostische) Aussagen über die 
Wirkungen dieser Regelungssysteme und 3. Aussagen über die Wirkungen möglicher Adaptionen machen 
kann"] (p. 20-21). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 
17a 'Im Rahmen dieser Arbeit ist eine Darstellung und Vertiefung aller Elemente des Kollektivvertragsrechts 

nicht notwendig: Es genügt, wenn auf jene Grundsatzfragen eingegangen wird, deren Erläuterung für den 
späteren Fortgang der Untersuchung von besonderer Bedeutung ist. Die Erläuterung selbst muß wegen der 
stark unterschiedlichen Rechtssysteme je nach Rechtsordnung gesondert vorgenommen werden. Die Grund
satzfragen, die wir behandeln werden, beziehen sich auf folgende Problembereiche: 
a) Die kollektivvertragsfähigen Subjekte; 
b) die Regelungsmacht der Kollektivvertragsparteien; 
c) der Arbeitskampf' (p. 42). 

19a 'Die Frage, die es in der vorliegenden Untersuchung zu vertiefen gilt, nämlich die Frage nach der Zulässig-
keit und Zweckmäßigkeit kollektivvertraglicher Regelungen unternehmerischer Maßnahmen im Bereich der 
Organisation der Arbeit und der Rationalisierung, erfordert zunächst — wie in der Problemstellung angedeutet 
- eine nähere Analyse der rechtlichen Ausgestaltung der Kollektivvertragssysteme in den zu untersuchenden 
Rechtsordnungen: Nur die genauere Kenntnis der Grundlagen und Rahmenbedingungen kollektivvertraglicher 
Normsetzung erlaubt nämlich eine korrekte Deutung, Würdigung und Einordnung der zu findenden Lösung. 
Im Rahmen dieser Arbeit ist eine Darstellung und Vertiefung aller Elemente des Kollektivvertragsrechts nicht 
notwendig: Es genügt, wenn auf jene Grundsatzfragen eingegangen wird, deren Erläuterung für den späteren 
Fortgang der Untersuchung von besonderer Bedeutung ist. Die Erläuterung selbst muß wegen der stark unter
schiedlichen Rechtssysteme je nach Rechtsordnung gesondert vorgenommen werden. Die Grundsatzfragen, 
die wir behandeln werden, beziehen sich auf folgende Problembereiche: 
a) Die kollektivvertragsfähigen Subjekte; 
b) die Regelungsmacht der Kollektivvertragsparteien; 
c) der Arbeitskampf (p. 42). 
(slotopmerkingen en vooruitblik) 'Die Frage, der wir in der vorliegenden Arbeit nachgegangen sind, lautete, 
ob der Kollektivvertrag, so wie er sich geschichtlich entwickelt hat und rechtlich ausgestaltet ist, zur adäqua
ten "Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen" der Arbeitnehmer auch Aspekte 
unternehmerischer Planung und Entscheidung insbesondere in den Bereichen der Organisation der Arbeit und 
der Rationalisierung mitregeln darf, m.a.W ob er zu einem Instrument der Mitgestaltung von 
Untemehmensentscheidungen werden kann (rechtliche Analyse) oder/und werden soll (rechtspolitische Analy
se)' (p. 392). 

C Selectie rechtsstelsels 
24a Italië: 'Bei dieser Analyse wird auf die Situation in Italien besonderes gewicht gelegt: Italien weist die 

interessantesten kollektivvertraglichen Regelungen in den Bereichen der Organisation der Arbeit und des 
Rationalisierungsschutzes auf (p. 43). 

D Methode 

E Oordeel auteur over resultaat 
28b 'Wir haben diese Frage rechtsvergleichend untersucht und entsprechende de lege ferenda Vorschläge formu

liert (p. 392). 
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Studie nr. 34 

Algemene gegevens 
1 Harald Koch 
2 Prozeßführung im öffentlichen Interesse. Rechtsvergleichende Entwicklungsbedingungen und Alternativen 

objektiver Rechtsdurchsetzung 
3 1983 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 118 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
1 a 'Aufgabe der folgenden Untersuchung [niet duidelijk is of bedoeld wordt het overige deel van het eerste deel 

van het boek of het boek in zijn geheel] ist es also, diese Präzisierung der Fragestellung zu leisten, die ganz 
unterschiedlichen Ansätze im materiellen und Verfahrensrecht für die Prozeßführung im öffentlichen Interes
se zu ordnen und damit der rechtspolitischen Diskussion ein Grundlage zu verschaffen. 
Dabei wird der Rechtsvergleichung angesichts der Notwendigkeit, Vorverständnisse des eigenen Rechtssys
tems aufzudecken und so erst den Weg für eine weniger belastete Erörterung des empfundenen Problems 
freizumachen, eine besondere Bedeutung zukommen' (p. 7- 8). 
Onderdeel D van het '1 . Teil Problemstellung' is gewijd aan 'Funktion der Rechtsvergleichung' (p. 18-19): 
[...] 'Der Analyse des amerikanischen Rechts der "public interest litigation" kommt deshalb hier die Aufgabe 
zu, nicht nur andersartige Lösungen eines bekannten Problems, sondern neuartige Problemstellungen aufzu
zeigen: Selbst dem zufälligen, also nicht schon gezielt suchenden Betrachter des amerikanischen Verfahrens
rechts muß die außerordentlich lebhafte, neuere Entwicklung und Diskussion dieser Verfahrenspraktiken 
auffallen, so daß sich die Frage aufdrängt, welche Bedingungen in den USA dafür verantwortlich waren und 
ob diese Bedingungen auch hierzulande gegeben sind. Die These von den mit nur geringer Verzögerung auch 
in Deutschland auftretenden Problemen industrieller und Marktentwicklungen mit breiten quantitativen 
Auswirkungen, wie sie in den USA seit einiger Zeit zu beobachten sind, legt die Vermutung nahe daß auch 
das deutsche Recht alsbald auf solche Anforderungen wird reagieren müssen. 
Das Aufdecken von Problemen und erste ordnende Lösungsansätze, die die Rechtsvergleichung damit leisten 
soll, setzt die Darstellung der verschiedenen Formen der "public interest litigation" in den USA voraus. [...] 
Freilich wird es der Komplexität des Entwicklungsprozesses, der für das Hervorbringen bestimmter Rechtsin
stitute verantwortlich ist, nicht gerecht, wollte man aus einem solchen Vergleich bereits Transplantations
vorschläge ableiten, etwa: Wenn die Entwicklungsbedingungen für die "public interest litigation" - unter 
ihnen die wichtigste, nämlich das Bedürfnis für solche Mechanismen - in Deutschland vergleichbar sind, 
dann sei eine Übernahme auch für das deutsche Recht zu empfehlen. So linear und monokausal lassen sich 
Faktoren nicht zurechnen und Folgen nicht determinieren. Das wäre ein zu mechanistisches Konzept der 
Rechtsvergleichung, das auch in anderem Zusammenhang bereits nicht ohne Kritik geblieben ist. Allenfalls 
können sich bestimmte Wahrscheinlichkeitszusammenhänge zwischen Ursache und Folgen in der Rechtsent
wicklung ergeben, die als ein Argument (unter mehreren) rechtspolitische Vorschläge zu legitimieren 
vermögen. 
Mit diesem Caveat versehen, hat die Rechtsvergleichung hier jedoch ihre wichtige Funktion'. 

B Onderwerp 
2 titel: Prozeßführung im öffentlichen Interesse, Rechtsvergleichende Entwicklungsbedingungen und Alternati

ven objektiver Rechtsdurchsetzung 
De auteur besteed in het eerste deel uitgebreid aandacht aan de invulling en afbakening van het onderwerp. 

3b De invulling van het onderwerp geeft ook de grenzen aan. Zie bijvoorbeeld: 'Es bedarf jedenfalls mit Blick 
auf das deutsche Recht einer Begründung dafür, daß bisher zwischen dem Zivil- und dem Verwaltungsver
fahrensrecht keine grundsätzliche Unterschiedung getroffen wurde' (p. 16). 

4b 'Das Aufdecken von Problemen und erste ordnende Lösungsansätze, die die Rechtsvergleichung damit leisten 
soll, setzt die Darstellung der verschiedenen Formen der "public interest litigation" in den USA voraus. Der 
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Akzent auf den jeweils verfolgten Verfahrenszielen soll zugleich eine nach solchen Zielen geordnete Typolo
gie ergeben, die die dann folgende rechtsvergleichende Arbeit erleichtert' (p. 19). 

5a Het '1 . Teil' van het boek is gewijd aan de 'Problemstellung' (p. 1-19). 
'Nach einer manchmal geradezu stürmischen Entwicklung des materiellen Rechts zum verstärkten Schutz 
der betroffenen Bürger und der Allgemeinheit ist eine gewisse Ernüchterung über den unzureichenden Effekt 
solcher Normen eingetreten. Dies legt die Frage nahe, unter welchen Voraussetzungen das Prozeßrecht die 
"Politik des Gesetzes" durchzusetzen beitragen kann, insbesondere durch eine Ausdehnung der Klagerechte' 
(p. 1). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a USA (Duitsland) 
8 ja 
9 positief 
12a 'Der Analyse des amerikanischen Rechts der "public interest litigation" kommt deshalb hier die Aufgabe zu, 

nicht nur andersartige Lösungen eines bekannten Problems, sondern neuartige Problemstellungen aufzuzei
gen: Selbst dem zufälligen, also nicht schon gezielt suchenden Betrachter des amerikanischen Verfahrens
rechts muß die außerordentlich lebhafte, neuere Entwicklung und Diskussion dieser Verfahrenspraktiken auf
fallen, so daß sich die Frage aufdrängt, welche Bedingungen in den USA dafür verantwortlich waren und 
ob diese Bedingungen auch hierzulande gegeben sind. Die These von den mit nur geringer Verzögerung auch 
in Deutschland auftretenden Problemen industrieller und Marktentwicklungen mit breiten quantitativen 
Auswirkungen, wie sie in den USA seit einiger Zeit zu beobachten sind, legt die Vermutung nahe daß auch 
das deutsche Recht alsbald auf solche Anforderungen wird reagieren müssen' (p. 18-19). 

D Methode 
14a Uit D. Funktion der Rechtsvergleichung: 

'Das Aufdecken von Problemen und erste ordnende Lösungsansätze, die die Rechtsvergleichung damit leisten 
soll, setzt die Darstellung der verschiedenen Formen der "public interest litigation" in den USA voraus. Der 
Akzent auf den jeweils verfolgten Verfahrenszielen soll zugleich eine nach solchen Zielen geordnete Typolo
gie ergeben, die die dann folgende rechtsvergleichende Arbeit erleichtert. — Diese hat sodann die verfahrens
rechtlichen, Rechtsschutzsystem- und materiellrechtlichen Bedingungen zu analysieren, die für die Ent
wicklung des geschilderten Instrumentariums in den USA verantwortlich waren, um so jeweils die Frage 
nach vergleichbaren Bedingungen in Deutschland zu beantworten. — Das nimmt den Platz der in der rechts
vergleichenden Methodenlehre bisweilen so genannten "Reduktion auf systemneutrale Vergleichsgrößen" ein' 
(p. 19). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15a 'Anknüpfend an die eingangs (1. Teil, D.) bereits skizzierte Funktion, die hier dem Länderbericht USA 

zukommt, ist in den folgenden Teilen zu erläuteren, in welcher Weise die dort beobachteten Entwicklungen 
für das deutsche Recht ausgewertet werden können' (p. 71). 
'Wie im Eingangsabschnitt (1. Teil) dargelegt, geht diese Untersuchung davon aus, daß das objektive Recht 
in zahlreichen Gebiete nicht ausreichend durchgesetzt wird und deshalb das Verfahrensrecht auf seine 
Eignung überprüft werden soll, Abhilfe zu schaffen. 
Ob eine allgemeine Regelung der Zulassung von Verfahren im öffentlichen Interesse sinnvoll erscheint, soll 
einleitend geprüft werden (A.). Im überigen aber geht es im folgenden um Einzelfragen des Zivilprozesses 
(B.), die sich in ähnlicher Form meist auch in anderen Verfahrensrechten stellen werden. Daher soll ab
schließend nur mehr ergänzend auf einige Besonderheiten des Verwaltungsprozeßrechts eingegangen werden 
(C.) (p. 265). 

B Onderwerp 
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17a 'Der Begriff, besser: das Konzept der "public interest litigation" in den USA stammt nicht aus der 
Rechtswissenschaft, sondern wird vor allem in der politisch-taktischen Diskussion verwendet, wo damit eines 
der Instrumente (unter mehreren) zur Erreichung des je anvisierten politischen Zieles bezeichnet wird. Als 
genaue und abschließende Erfassung bestimmter Verfahrensformen ist er deshalb nicht geeignet: Individual-
und Kollektivverfahren können sowohl dem Interesse lediglich des Beteiligten als auch dem einer größeren 
Gruppe der Allgemeinheit dienen. In dem folgenden Länderbericht werden dabei nur solche Verfahren 
geschildert, die von vornherein im öffentlichen Interesse eingesetzt werden, nicht also solche, bei denen die 
Verfolgung dieser Interessen als bloßer "Reflex" empfunden wird' (p. 21). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27a 'Wenn die föderale Justizstruktur in den USA auch einer der das dortige Recht entscheidend prägenden Züge 

ist, so kann dieser doch in einer rechtsvergleichenden Arbeit insoweit vernachlässigt werden, als er zum 
Sachproblem, um dessen Lösung es hierzulande geht, nur wenig beizutragen vermag. Es muß erneut daran 
erinnert werden, daß hier nicht der gegenwärtig in der Praxis geltende Rechtszustand in den USA exact 
abgebildet werden kann, sondern daß wir uns vorrangig um die Ermittlung von problemorientierten Mo
dellvorstellungen bemühen, deren Praxis weniger unter dem Geltungs- als vielmehr unter einem Bewährungs
aspekt interessiert' (p. 54). 

E Oordeel auteur over resultaat 
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Verkorte omschrijvingen doeleinden (Geschriften NVVR) 

Verkorte omschrijvingen van het doel van de rechtsvergelijking in het onderzoek (tabel A 
en B) en een verkorte weergave van de oordelen over het uiteindelijke nut van de rechtsver
gelijking in het onderzoek (tabel C). 

Tabel A: Verkorte weergave doel-omschrijvingen 

De cijfers in de eerste kolom verwijzen naar de studies. De tweede, derde en vierde kolom bevatten achtereenvol
gens de verkorte weergaven van de doelen uit de inleiding, de uiteenzetting en/of conclusie en het debat. Voor 
iedere verkorte weergave wordt aangegeven of het om een impliciete of expliciete uitspraak gaat. Bovendien heb 
ik voor iedere verkorte weergave met afkortingen aangeduid of de woorden letterlijk uit de tekst van de auteur (of 
de uitspraak van de interveniënt) zijn overgenomen, of het om een omschrijving van de tekst van de auteur/interve-
niént gaat of dat het mijn interpretatie van de tekst van de auteur/interveniënt betreft. In de derde kolom heb ik 
bovendien aangegeven of de uitspraak afkomstig is van de auteur of van een interveniënt. 

Gebruikte afkortingen 

e.r. eigen recht 
E expliciet 
i interveniënt 
I impliciet 
intp interpretatie 
lett letterlijk 
Ne Nederland(s(e) 
nvt niet van toepassing 
omsv omschrijving 
p preadviseur 
rvgl rechtsvergelijking 
v.e.r. verbetering eigen recht 

niet aanwezig 

I - I/intp \ inspiratie voor v.e.r. E/omsv \ p: inspiratie voor 
v.e.r., verruiming horizon, 
rvgl gegevens vormen 
geen absoluut argument 

n - E/omsv \ beter inzicht e.r. -

in - - -

IV E/omsv \ beter inzicht in 
probleem 
\ v.e.r. (wetgeving) 

- nvt 

V I/omsv \ hulp wetgeving & 
toepassing toekomstig e.r. 

I/omsv \ bezinning wetgever 
over bepaalde regeling 

nvt 

VI E/omsv \ lering voor e.r. idem Inleiding -
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VII - I/omsv \ verbetering recht 
onderzochte stelsels 

-

VIII E/omsv \ verruiming inzicht 
in vraagstuk e.r. 
I/omsv \ bijstellen doctrine 

- -

IX E/omsv \ (intern doel?) gids 
zakenlui en onderzoekers 
I/intp \ hulp bij harmoni
satie van het recht 

E/omsv \ ordening 

X - - -

XI I/omsv \ voorstellen tot 
v.e.r. 

- -

XII E/omsv \ bijdrage Ne dis
cussie over het onderwerp 
van het onderzoek, twijfel 
over nut voor wetgeving en 
rechtspraktijk 

xni - I/omsv \ v.e.r.: lacune invul
len; toetsing wetsontwerp 

E/omsv \i: v.e.r. 

XIV E/omsv \ wijzen op belang 
rvgl voor konsumenten
recht: lering trekken voor 
e.r.; geen rechtstreekse 
bijdrage ontwikkeling kon
sumentenrecht 

I/intp \ aanbevelingen voor 
Ne recht 

XV E/omsv \ toetsing, evaluatie 
wetsontwerp E/lett \ rôle 
éducatif 

I/intp \ evaluatie vooront
werp 

-

XVI E/omsv \ inspireren Ne 
discussie over het onder
werp van het onderzoek 

I/omsv \ inzicht in probleem 
verschaffen \ basis discussie 
tot oplossing probleem in Ne 

-

XVII I/omsv \ lering trekken voor 
e.r. 

- -

XVIII E/omsv \ bijdrage Ne dis
cussie over noodzaak en 
vorm onderwerp \ lering 
trekken voor e.r. (wetge
ving en rechtspraktijk) 

bijdrage discussie over juist
heid Ne bepaling 

E/omsv \ i: v.e.r, 
lering uit buitenlands recht 
(onvolkomenheid eigen 
regeling) 

XIX E/lett \ lering trekken ten 
behoeve van het e.r. \ be
zinning op ons (...) recht 

idem inleiding nvt 

XX I/intp \ academisch - nvt 
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XXI I/omsv \ vraagstuk onder I/omsv \ verrijking van het nvt 
aandacht Ne publiek bren Ne rechtsdenken, ontvanke
gen (zichtbaar maken pro lijk maken voor nieuwe 
blematiek) denkwijzen \ v.e.r., navol

ging voorbeeld buitenland 

XXII I/omsv \ v.e.r.: nagaan of 
en hoe e.r. aangepast of 
veranderd moet worden 

- nvt 

xxni I/intp \ lering trekken voor I/intp \ v.e.r. (paar nvt 
e.r. voorstellen tot overname 

buitenlandse oplossing) 

XXIV E/lett \ 'verticale rvgl' \ I/intp \ toetsing nationale nvt 
omsv toetsing nationale verwerkelijking van interna
praktijk aan internationale tionale rechtsnormen, verkla
normen ring afwijkingen 

XXV E/lett \ verwijden van de I/intp \ lering trekken uit nvt 
horizon (m.b.t. onderhavige buitenlands recht 
materie) 
I/omsv \ toetsing (wets)-
voorstellen: aan het licht 
brengen lacunes en bezwa
ren 

XXVI I/lett \ voorstellen doen tot I/omsv \ evaluatie en verbe nvt 
verbetering van het Ne tering (wordend) Ne recht 
...recht 

XXVII I/omsv \ verbetering inzicht 
in recht vergeleken sys
temen 

- -

XXVIII I/omsv \ inspiratie voor 
oplossing probleem Ne 

I/intp \ inzicht e.r. nvt 

XXIX X I/intp \ v.e.r. (aanbevelingen) nvt 

XXX E/intern doel 
I/intp \ academisch 

idem inleiding -

XXXI I/omsv \ lering trekken van _ E/omsv \ p: lering trekken 
en voor de te bestuderen voor eigen systeem 
stelsels 

XXXII nvt - -

XXXIII - I/omsv verbetering inter EUett \ i: verbetering van 
pretatie e.r. het Ne recht \ p: betere 

kennis van het Ne recht 
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XXXIV E/... \ (l)\lett kennisver
meerdering, (2)\omsv bij
drage discussie Ne wetsont
werp 

E/intp \ academische 
nieuwsgierigheid 
(nevendoel) 

E/lett \ p: (I) bevrediging 
wetenschappelijke nieuws
gierigheid, (2) verzamelen 
nuttige informatie voor Ne 

XXXV I/omsv \ beter begrip e.r., 
v.e.r. 

- -

XXXVI I/lett \ uitwerking maat van 
vergelijking 

- -

XXXVII I/intp \ lering trekken voor 
vraagstuk 

- -

XXXVIII E/omsv \ illustreren span
ning tussen twee typen 
procedures \ I/omsv inzicht 
verschaffen 

" • 

XXXIX - - E/lett \ structuur in het on
derwerp aanbrengen 

Tabel B: Overzicht van de verkorte omschrijvingen van de doelen in alfabetische volgorde 

De verkorte omschrijvingen zijn overgenomen uit tabel A en zijn dus ofwel direct afkomstig uit de oorspronkelijke 
tekst van de auteur of geven een omschrijving dan wel interpretatie daarvan. 

aanbevelingen voor Nederlandse recht 

basis verschaffen aan discussie tot oplossing probleem in Nederland (XVI) 
beter begrip eigen recht (XXXV) 
beter inzicht eigen recht (II) 
beter inzicht in probleem eigen recht (IV) 
bezinning op ons recht (XIX) 
bezinning wetgever over bepaalde regeling (V) 
bijdrage discussie Nederlands wetsontwerp (XXXIV) 
bijdrage discussie over juistheid Nederlandse bepaling (XVIII) 
bijdrage Nederlandse discussie over het onderwerp van het onderzoek(XII) 
bijdrage Nederlandse discussie over noodzaak en vorm onderwerp (XVIII) 
bijstellen doctrine (VIII) 

evaluatie wordend Nederlands recht (XXVI) 

hulp bij harmonisatie van het recht (IX) 
hulp wetgeving en toepassing toekomstig eigen recht (V) 

illustreren spanning tussen twee typen procedures (XXXVIII) 
inspiratie voor oplossing probleem Nederland (XXVIII) 
inspiratie voor verbetering eigen recht (I) 
inspireren Nederlandse discussie over het onderwerp van het onderzoek (XVI) 
inzicht eigen recht (XXVIII) 
inzicht in probleem verschaffen (XVI) 
inzicht verschaffen (XXXVIII) 
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lering trekken ten behoeve van het eigen recht (XIX) 
lering trekken uit buitenlands recht (XXV) 
lering trekken van en ten behoeve van de te bestuderen stelsels (XXXI) 
lering trekken voor eigen recht (XIV, XVII, XXIII) 
lering trekken voor eigen recht (wetgeving en rechtspraktijk) (XVIII) 
lering voor eigen recht (VI) 
lering trekken voor vraagstuk (XXXVII) 

rôle éducatif (XV) 

toetsing, evaluatie wetsontwerp (XV) 
toetsing wetsontwerp (XIII) 
toetsing wetsvoorstellen: aan het licht brengen lacunes en bezwaren (XXV) 

uitwerking maat van vergelijking (XXXVII) 

verbetering eigen recht (XXXV) 
verbetering eigen recht (aanbevelingen) (XXIX) 
verbetering eigen recht, invullen lacune (XIII) 
verbetering eigen recht, nagaan of en hoe eigen recht aangepast of veranderd moet (XXII) 
verbetering eigen recht, navolging voorbeeld buitenland (XXI) 
verbetering eigen recht (paar voorstellen tot overname buitenlandse oplossing) (XXIII) 
verbetering eigen recht (wetgeving) (IV) 
verbetering interpretatie eigen recht (XXXIII) 
verbetering inzicht in recht vergeleken systemen (XXVII) 
verbetering recht onderzochte stelsels (VII) 
verbetering wordend Nederlands recht (XXVI) 
verrijking van het Nederlandse rechtsdenken, ontvankelijk maken voor nieuwe denkwijzen (XXI) 
verruiming in inzicht vraagstuk eigen recht (VIII) 
voorstellen doen tot verbetering van het Nederlandse recht (XXVI) 
voorstellen tot verbetering eigen recht (XI) 
verwijden van de horizon mbt het onderwerp van het onderzoek (XXV) 

zichtbaar maken problematiek (XXI) 
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Tabel C: Oordelen over het nut van het onderzoek 

De cijfers in de eerste kolom verwijzen naar de studies. De tweede en derde kolom bevatten achtereenvolgens de 
verkorte weergaven van de oordelen over het uiteindelijke nut van de rechtsvergelijking in het onderzoek uit de 
uiteenzetting en/of conclusie en het debat. Voor iedere verkorte weergave wordt aangegeven of het om een impli
ciete of expliciete uitspraak gaat en of deze positief dan wel negatief van aard is. Verder heb ik in de derde kolom 
aangegeven of de uitspraak afkomstig is van de preadviseur of van een interveniënt. 

Gebruikte afkortingen 
e.r. eigen recht 
E expliciet 
ï interveniënt 
I impliciet 
Ne Nederland(s(e) 
neg negatief 
nvt niet van toepassing 
P preadviseur 
pos positief 
rvgl rechtsvergelijking 
v.e.r. verbetering eigen recht 
- niet aanwezig 

I E/pos \ nuttig bestaande inzichten [m.b.t. 
e.r.] te toetsen aan nieuwe tendensen [in het 
buitenland] 

i/E/pos \ rechtvaardiging ontworpen nieuw 
recht + desiderata m.b.t. wordend recht 

II E/pos \ beter inzicht e.r. p/E/pos \ beter zicht op e.r. 'verhelderend' 

ni I/pos \ beter inzicht in rechtstheoretisch 
vraagstuk, aanzet tot overweging v.e.r. 

-

rv I/pos \ aanwijzing oplossingen nvt 

V - nvt 

VI - -

VII E/pos \ belang rvgl blijkt wanneer ontwerp 
regeling getoetst wordt 

il/E/neg \ ontbreekt duidelijke conclusie 
p/E/pos \ voorstellen tot verbetering juridi
sche positie Ne voetballer 
i2/E/neg \ negeert rvgl als rechtsbron 
p/E/pos \ rvgl heeft richting voor Ne recht 
aangewezen 

VIII E/gematigd pos \ het weinige materiaal laat 
niet veel conclusies maar des te meer specu
laties toe 

-

IX - i/E/pos \ overzicht voor wetenschappers en 
praktijkjuristen 

X gematigd pos \ signaleren ontwikkelingen i/E/pos \ toegankelijk maken gegevens 
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XI E/neg \ nauwelijks rechtsvergelijkende be
schouwingen 
I/pos \ persoonlijk veranderd inzicht t.a.v. 
interpretatie eigen recht 

i/E/neg \ aanbeveling overname niet gedaan 
op goede gronden 

XII E/gematigd pos \ rvgl biedt steun voor v.e.r., 
voor sommige onderdelen tijd nog niet rijp \ 
invullen lacune (kleine onderdelen) 

il/E/neg \ valt tegen, tijd nog niet rijp voor 
evaluatie 
i2/E/gematigd pos \ enkele aanwijzingen 
mogelijk 
p/E/gematigd pos \ voorzichtig zijn met 
conclusies trekken 

xra - i/E/pos \ overtuigt dat wettelijke regeling 
gewenst is 

XIV - i/E/pos \ verdienste preadvies mobilisatie 
materiaal 

XV - -

XVI E/pos \ heeft inzicht in probleem verbeterd, 
kan basis discussie verschaffen tot oplossing 
probleem in Nederland 

-

XVII I/pos \ de Ne praktijk kan lering trekken uit 
En & Am praktijk 

-

XVIII - i/p/E/neg \ geen eclatante resultaten (doel 
was lering trekken) 

XIX nvt 

XX E/pos \ mogelijk lering te trekken voor m.n. 
continentale rechters door te kijken naar de 
voordelen van de stijl Engelse oordelen / 
voorstellen tot verbetering rechtsstelsels niet 
realistisch 

nvt 

XXI E/pos \ aanzet gegeven voor dogmatische 
benadering thema (rvgl verschafte het beno
digde gereedschap) 

nvt 

XXII - nvt 

XXIII E/pos \ 'nuttig en waardevol', zonder rvgl 
kan bepaald onderdeel Ne recht niet tot bloei 
komen 

nvt 

XXIV E/pos \ onderzoek heeft geleerd \ incongru-
entie gepretendeerde universaliteit en werke
lijkheid 

nvt 

1 XXV - nvt 

XXVI I/pos \ evaluatie voorstellen tot v.e.r. nvt 

XXVII - -
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XXVIII - nvt 

XXIX I/pos \ rvgl geeft aanleiding tot paar voor
stellen tot v.e.r 

nvt 

XXX E/pos \ aanwijzen ontwikkeling (het denken 
in dogmatische categorieën van het recht 
vermindert duidelijk) 

-

XXXI il/E/pos \ biedt mogelijkheid evaluatie 
wetsvoorstel 
i2/E/neg \ in hoeverre is evaluatie geba
seerd op basis van rechtsvergelijking? 
p/E/pos \ verdieping inzicht in problema
tiek 

XXXII - p/E/pos \ maning tot voorzichtigheid over
neming vreemde rechtsvorm, 
i/E/pos \ nuttig i.v.m. een wording europa 
en decentralisatie 

XXXIII I/pos \ rvgl biedt steun bevinding geen wets
wijziging, wel bezinning doctrine op onder
werp, ontwikkeling oplossingen rechtsprak
tijk 

p/E \ inspiratie juridische oplossing 

XXXIV E/neg \ moeilijk objectieve conclusies te 
trekken 

-

XXXV I/pos \ verandering eigen inzicht, voorstan
ders invoering 

i/I/neg \ in hoeverre is conclusie gebaseerd 
op rechtsvergelijking? 

XXXVI E/gem.pos \ schetsen bieden voldoende hou
vast voor eerste algemene vergelijking 

-

XXXVII i/E/neg \ in dit geval kan maar in beperkte 
mate van rechtsvergelijking gebruik ge
maakt worden 
i/E/pos \ geeft goed inzicht in buitenlands 
en Nederlands recht 
p/E/pos \ bijdrage inzicht dat er geen op
lossing is voor vraagtuk 

XXXVIII - p/E/pos \ veel geleerd van vergelijking 
p/E/neg \ meer vragen opgeroepen dan 
antwoorden gegeven 

XXXIX - i/E/pos \ hulp voor praktijk 
i/E/pos \ structuur aangebracht in vraagstuk 
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Verkorte omschrijvingen doeleinden (Arbeiten zur Rechtsvergleichung) 

Verkorte omschrijvingen van het doel van de rechtsvergelijking in het onderzoek (tabel A 
en B) en een verkorte weergave van de oordelen over het uiteindelijke nut van de rechtsver
gelijking in het onderzoek (tabel C). 

Tabel A: Verkorte weergave doel-omschrijvingen 

De cijfers in de eerste kolom verwijzen naar de studies. De tweede en derde kolom bevatten achtereenvolgens de 
verkorte weergaven van de doelen uit de inleiding en de uiteenzetting en/of conclusie. Voor iedere verkorte 
weergave wordt aangegeven of het om een impliciete of expliciete uitspraak gaat. Bovendien heb ik voor iedere 
verkorte weergave met afkortingen aangeduid of de woorden letterlijk uit de tekst van de auteur zijn overgenomen, 
of het om een omschrijving van de tekst van de auteur gaat of dat het mijn interpretatie van de tekst van de auteur 
betreft. 

Gebruikte afkortingen 
Du DuitslanuVDuits(e) 
e.r. eigen recht 
E expliciet 
I impliciet 
intp interpretatie 
lett letterlijk 
nvt niet van toepassing 
omsv omschrijving 
rvgl rechtsvergelijking 
v.e.r verbetering eigen recht 

- niet aanwezig 

1 E/omsv \ 'sachgemäße und feste Maßstäbe' 
voor de beoordeling van het vraagstuk verkrij
gen 

E/omsv \ inpassen van de door rvgl verkre
gen inzichten in de onderzochte stelsels. 
'Renationalisierung' voornamelijk mogelijk 
voor e.r. 

2 E/lett \ betekenis en toepassingsgebied van art. 
16 II en art 17 EWG bepalen en ten opzichte 
van elkaar afbakenen \ oplossing vinden voor 
bepaald probleem 
L'omsv \ verheldering rechtsgebied, met specia
le aandacht voor de unificatiegedachte 

3 E/omsv \ aantonen dat de definitieve oplossing 
van het probleem nog enige wetenschappelijke 
voorstudie vereist 
I/int \ formuleren van regel ten behoeve van-
toekomstig internationaal verdrag 

I/int \ toetsing mogelijkheid unificatie \ 
ontweip artikel voor internationaal verdrag 

4 E/omsv \ bijdragen tot hervorming onderdeel 
e.r. 

E/omsv \ enkele aanwijzingen voor de her

vorming van het rechtsinstituut geven 
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5 nvt E/lett \ 'einer deutlicheren Erfassung der 
eigenen Lösung im Lichte der fremden' 
I/omsv \ evaluatie van de buitenlandse op
lossing 

6 I/int \ kennisvermeerdering mbt onderwerp -

7 E/lett \ 'ein geschlossenes Bild bis zum formu
lierten Gesetzesvorschlag zu entwickeln' \ 
'eine Art Ideallösung des Irrtumproblemkreis 
zu entwerfen' 
J/omsv \ v.e.r. 

8 E/lett \ 'Umbildung des deutschen Rechts' \ 
'die durch die europäische Einigung bedingte 
allmähliche Rechtsangleichung' 

E/lett \ 'Neuordnung des deutschen Rechts' 
I/int \ hervorming en invullen lacunes e.r. 

9 - -

10 E/omsv \ aantonen dat de oplossing van de-
gekozen stelsels weliswaar systematisch 
verschillen, qua resultaat echter op elkaar lij
ken 

~ 

11 E/lett \ 'zu untersuchen, inwieweit sich diese 
Regelung des französischen Rechts bewährt 
hat' 
I/omsv \ kritische beoordeling e.r. \ internatio
nale unificatie 

12 - E/omsv \ bredere basis ter toetsing onder
deel e.r. 

13 E/omsv \ verkrijgen beter inzicht onderdeel e.r. -

14 - I/lett \ 'die Risikoverteilung innerhalb von 
Schuldverhältnissen in konkrete und feste 
Bahnen zu bringen' 

15 - -

16 E/lett \ 'die vergleichende Schilderung des 
geltenden Rechts' \ 'die Aufdeckung markanter 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede' 

-

17 E/lett \ 'Anregungen für die deutsche Literatur 
bieten'' 

-

18 I/int \ voorbereiding tot unificatie -

1 Zoals de doelstelling geformuleerd wordt, lijkt het niet om een vergelijking maar om Auslandsrechtskunde te gaan: 'Dieser 
Arbeit liegt daher die Hoffnung zugrunde, daß eine eingehende Darstellung der amerikanischen Rechtslage Anregungen für 
die deutsche Literatur bieten wird' (17, p. 15). Er blijkt echter wel degelijk van een vergelijking sprake te zijn. 
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19 E/omsv \ toetsing wetsvoorstel \ inspiratie voor 
v.e.r. 

-

20 E/omsv \ beoordeling e.r. \ bestudering in 
hoeverre het e.r. deel uitmaakt van het Haags 
Koopverdrag en in hoeverre het heeft moeten 
wijken voor andere oplossingen 

21 E/lett \ 'den Hintergrund des geplanten Ab
kommens zu verdeutlichen und vielleicht eini
ge Gedanken zur weiteren Diskussion beizutra
gen' 
I/int \ formuleren van regel voor internationaal 
rechtsinstituut 

22 E/lett \ 'einfachere Lösungen außerhalb des 
deutschen Rechts für die hiesige Praxis zu 
verwerten' 
I/omsv \ bijdrage discussie in e.r. 

23 E/omsv \ hoofddoel: leveren bewijs dat de te 
vergelijken verdragen regels bevatten die in be
ginsel met elkaar overeenkomen \ nevendoel: 
overzicht geven van de regels 

24 E/omsv \ hulp bieden bij toetsing, overdenking 
en evt. verbetering oplossingen e.r. 

-

25 E/omsv \ nadenken over overdraagbaarheid 
oplossingen buitenlands recht naar e.r. \ naden
ken over de doelmatigheid en noodzakelijkheid 
van deze oplossingen 
I/omsv \ bijdrage aan discussie over bepaalde 
wet van het e.r. 

26 E/int \ onderzoek naar noodzakelijkheid van 
unificatie op bepaald terrein 

-

27 E/omsv \ ondersteuning uitwerking ipr-regels -

28 I/int \ lering trekken voor e.r. E/lett \ 'die eigene Auffassung zu skizzie
ren' 

29 - E/omsv \ lering trekken voor discussie over 
v.e.r. 

30 - I/int \ vaststelling van conflictregels 

31 E/omsv \ hulp bij uitwerken grondlijnen van 
een bepaalde moderne ipr-wet voor het e.r. 

-

32 E/omsv \ lering trekken voor problemen e.r. -

33 E/omsv \ toetsing regelingsmodellen op ge
schiktheid om bepaald doel te bereiken 

-
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34 E/lett \ 'nicht nur andersartige Lösungen eines 
bekanntes Problems, sondern neuartige 
Problemstellungen aufzuzeigen' 

E/omsv \ lering trekken voor e.r. 

Tabel B: Overzicht van de verkorte omschrijvingen van de doelen in alfabetische volgorde 

De verkorte omschrijvingen zijn overgenomen uit tabel A en zijn dus ofwel direct afkomstig uit de oorspronkelijke 
tekst van de auteur of geven een parafrase dan wel interpretatie daarvan. 

aantonen dat de definitieve oplossing van het probleem nog enige wetenschappelijke voorstudie vereist (3) 
aantonen dat de oplossing van de gekozen stelsels weliswaar systematisch verschillen, qua resultaat echter op elkaar 
lijken (10) 
'Anregungen für die deutsche Literatur bieten' (17) 

beoordeling e.r. (20) 
bestudering in hoeverre het e.r. deel uitmaakt van het Haags Koopverdrag en in hoeverre het heeft moeten wijken 
voor andere oplossingen (20) 
betekenis en toepassingsgebied van art. 16 II en art 17 EWG bepalen en ten opzichte van elkaar afbakenen (2) 
bredere basis ter toetsing onderdeel e.r. (12) 
bijdrage discussie in e.r. (22) 
bijdrage aan discussie over bepaalde wet van het e.r. (25) 
bijdragen tot hervorming onderdeel e.r. (4) 

'den Hintergrund des geplanten Abkommens zu verdeutlichen und vielleicht einige Gedanken zur weiteren Diskus
sion beizutragen' (21) 
'die Aufdeckung markanter Gemeinsamkeiten und Unterschiede' (16) 
'die durch die europäische Einigung bedingte allmähliche Rechtsangleichung' (8) 
'die eigene Auffassung zu skizzieren' (28) 
'die vergleichende Schilderung des geltenden Rechts' (16) 
'die Risikoverteilung innerhalb von Schuldverhältnissen in konkrete und feste Bahnen zu bringen' (14) 

'eine Art Ideallösung des Irrtumproblemkreis zu entwerfen' (7) 
'einer deutlicheren Erfassung der eigenen Lösung im Lichte der fremden' (5) 
'einfachere Lösungen außerhalb des deutschen Rechts für die hiesige Praxis zu verwerten' (22) 
'ein geschlossenes Bild bis zum formulierten Gesetzesvorschlag zu entwickeln' (7) 
enkele aanwijzingen voor de hervorming van het rechtsinstituut geven (4) 
evaluatie van de buitenlandse oplossing (5) 

formuleren van regel tbv toekomstig internationaal verdrag 
formuleren van regel voor internationaal rechtsinstituut (21) 

hervorming en invullen lacunes e.r. (8) 
hulp bieden bij toetsing, overdenking en evt. verbetering oplossingen e.r. (24) 
hulp bij uitwerken grondlijnen van een bepaalde moderne ipr-wet voor het e.r. (31) 

inspiratie voor v.e.r. (19) 
inpassen van de door rvgl verkregen inzichten in de onderzochte stelsels ( 1 ) 
internationale unificatie (11) 

kennisvermeerdering mbt onderwerp (6) 
kritische beoordeling e.r. (11) 

454 



BIJLAGE 7 

leveren bewijs dat de te vergelijken verdragen regels 
bevatten die in beginsel met elkaar overeenkomen (23) 
lering trekken voor discussie over v.e.r. (29) 
lering trekken voor e.r. (28) 
lering trekken voor e.r. (34) 
lering trekken voor problemen e.r. (32) 

nadenken over overdraagbaarheid oplossingen buitenlands recht naar e.r. (25) 
nadenken over de doelmatigheid en noodzakelijkheid van deze oplossingen (25) 
'Neuordnung des deutschen Rechts' (8) 
'nicht nur andersartige Lösungen eines bekanntes Problems, sondern neuartige Problemstellungen aufzuzeigen' (34) 

ondersteuning uitwerking ipr-regels (27) 
onderzoek naar noodzakelijkheid van unificatie op bepaald terrein (26) 
ontwerp artikel voor internationaal verdrag (3) 
oplossing vinden voor bepaald probleem (2) 
overzicht geven van de regels (23) 

'sachgemäße und feste Maßstäbe' voor de beoordeling van het vraagstuk verkrijgen (1) 

toetsing mogelijkheid unificatie (3) 
toetsing wetsvoorstel (19) 
toetsing regelingsmodellen op geschiktheid om bepaald doel te bereiken (33) 

'Umbildung des deutschen Rechts' (8) 

vaststelling van conflictregels (30) 
v.e.r. (7) 
verheldering rechtsgebied, met speciale aandacht voor de unificatiegedachte (2) 
verkrijgen beter inzicht onderdeel e.r. (13) 
voorbereiding tot unificatie (18) 

'zu untersuchen, inwieweit sich diese Regelung des französischen Rechts bewährt hat' (11) 

455 



BIJLAGE 7 

Tabel C: Oordelen over het nut van het onderzoek 

De cijfers in de eerste kolom verwijzen naar de studies. De tweede kolom bevat de verkorte weergaven van de oor
delen over het uiteindelijke nut van de rechtsvergelijking in het onderzoek uit de uiteenzetting en/of conclusie. Voor 
iedere verkorte weergave wordt aangegeven of het om een impliciete of expliciete uitspraak gaat en of deze positief 
dan wel negatief van aard is. Verder heb ik in de derde kolom aangegeven of de uitspraak afkomstig is van de 
auteur of van een interveniënt. 

Gebruikte afkortingen 
Du DuitslanoTDuits(e) 
e.r. eigen recht 
E expliciet 
I impliciet 
neg negatief 
nvt niet van toepassing 
pos positief 
rvgl rechtsvergelijking 
v.e.r. verbetering eigen recht 

niet aanwezig 

1 _ 

2 -

3 -

4 I/pos/omsv \ toetsing Du wetsontwerp en nieuwe voorstellen ter verbetering 

5 E/pos/omsv \ synthese van elementen van de gevonden oplossingen geeft de beste oplossing 

6 E/pos/omsv \ een algemeen aangenomen vooronderstelling is weerlegd 

7 I/gem.pos/omsv \ voorstel voor nieuwe oplossing voor oud probleem 

8 E/pos/omsv \ oplossingen Franse recht kunnen in e.r. opgenomen worden 

9 -

10 -

11 -

12 E/pos/omsv \ de rvgl biedt rechtvaardiging van oproep aan de wetgever tot verandering 

13 -

14 I/gem.pos/omsv \ nieuwe en wellicht verhelderende gedachten mbt onderwerp inbrengen 

15 I/pos/omsv \ aan het buitenlandse recht worden suggesties ontleend voor het e.r. \ er kan een 
bepaalde tendens aangewezen worden 

16 

17 E/pos/omsv \ het probleemgebied leent zich niet voor dogmatisering \ bevestiging juistheid Du 
regeling 

18 -
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19 E/pos/omsv \ het Du recht kan van de buitenlandse oplossingen leren 

20 -

21 E/pos/omsv \ de vergelijking tussen de heersende opvattingen in de verschillende landen heeft 
een gemeenschappelijk zwak punt zichtbaar gemaakt 

22 E/pos/omsv \ de vergelijking met de buitenlandse stelsels is voor het Du recht zeer nuttig ge
weest \ o.a. dogmatische argumentatie van Duitse doctrine kan aan praktische criteria getoetst 
worden \ bevestiging Du rechtspraktijk 

23 -

24 I/pos/omsv \ lering trekken voor e.r. 

25 I/pos/omsv \ voorstellen tot v.e.r. 

26 I/pos/omsv \ voorstel tot een regeling in het toekomstige Europese merkenrecht 

27 I/pos/omsv \ kritiek op Amerikaans recht, voorstel tot verbetering o.a. steunend op Du voorbeeld 

28 I/pos/omsv \ de auteur geeft aan de hand van de 'Länderberichte' zijn eigen mening weer die van 
de oplossingen van beide stelsels kan afwijken. In de meerderheid van de gevallen geeft hij ech
ter de voorkeur aan het Franse recht boven het Duitse. 

29 E/pos/omsv \ de auteur trekt naast de vaststelling van tendensen in beide stelsels, uit de 
buitenlandse ontwikkeling van het onderwerp lering voor Du discussie mbt de hervorming van 
het rechtsgebied 

30 I/neg&pos/lett \ 'Die Rechtsvergleichung hilft hier allein nicht' 

31 E/pos/int \ de ontwikkeling van voorstellen tot nieuwe wetgeving 

32 E/pos/omsv \ de formulering van de lege ferenda voorstellen 

33 I/pos/int \ de auteur heeft op basis van het rechtsvergelijkende onderzoek voorstellen geformu
leerd 

34 -
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Rechtsgebieden (NVVR) 

De rechtsgebieden 

De cijfers corresponderen met de in bijlage 1 weergegeven studies. 

I. privaatrecht; vermogensrecht; zakenrecht 

II. publiekrecht; fiscaal recht 

III. publiekrecht; bestuursrecht 

IV. publiekrecht; strafrecht 

V. privaatrecht; handelsrecht; vennootschapsrecht 

VI. publiekrecht; staatsrecht 

VII. arbeidsrecht (> privaatrecht) 

Vul. rechtsbronnenleer 

IX. privaatrecht; handelsrecht; vennootschapsrecht 

X. publiekrecht; internationaal strafrecht 

XI. privaatrecht; familierecht 

XII. publiekrecht; bestuursrecht 

XIII. privaatrecht; vermogensrecht; verbintenissenrecht/vervoersrecht 

XTV. konsumentenrecht (> privaatrecht) 

XV. publiekrecht; staatsrecht; nationaliteitsrecht 

XVI. publiekrecht; strafprocesrecht/staatsrecht 

XVII. publiekrecht; strafprocesrecht 

XVIII. privaatrecht; familierecht 

XIX. privaatrecht; burgerlijk procesrecht; executierecht 

XX. wijze waarop oordelen worden weergeven in arresten 

XXI. arbeidsrecht; collectief arbeidsrecht (> publiekrecht) 

XXII. privaatrecht; vermogensrecht; verbintenissenrecht 

XXIII. gezondheidsrecht (> privaatrecht); medische aansprakelijkheid 
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XXIV. publiekrecht; internationaal sociaal recht; 

XXV. privaatrecht; handelsrecht; faillisementsrecht 

XXVI. privaatrecht; rechtspersonenrecht; stichtingenrecht 

XXVII. publiekrecht; bestuursrecht 

XXVIII. publiekrecht; strafrecht 

XXIX. privaatrecht; ondernemingsrecht; rechtspersonenrecht 

XXX. publiekrecht; bestuursrecht 

XXXI. gezondheidsrecht (> publiekrecht) 

XXXII. publiekrecht; staatsrecht; gemeenterecht 

XXXIII. privaatrecht; ondernemingsrecht 

XXXIV. privaatrecht; internationaal privaatrecht 

XXXV. privaatrecht; vermogensrecht; verbintenissenrecht; schadevergoedingsrecht 

XXXVI. publiekrecht; strafprocesrecht 

XXXVII. publiekrecht/privaatrecht; bestuursprocesrecht/burgerlijk procesrecht 

XXXVIII. publiekrecht; strafprocesrecht 

XXXIX. privaatrecht; vermogensrecht; verbintenissenrecht 

Tabel 1 : De gebieden met frequentie 

1. privaatrecht 16 
2. publiekrecht 15 
3. publiekrecht/privaatrecht 1 
4. arbeidsrecht 2 
5. gezondheidsrecht 2 
6. konsumentenrecht 1 
7. onbepaald 2 

Tabel 2: Privaatrecht nader gespecificeerd 

1. vermogensrecht 5 
2. handelsrecht 3 
3. familierecht 2 
4. burgerlijk procesrecht 3 
5. rechtspersonenrecht 2 
6. ondernemingsrecht 1 
7. ipr 1 -
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Tabel 3: Publiekrecht nader gespecificeerd 

1. bestuursrecht 4 
2. bestuursprocesrecht 
3. strafrecht 

1 
2 

4. strafprocesrecht 
5. internationaal strafrecht 

4 
1 

6. staatsrecht 3 
7. internationaal sociaal recht 1 
8. fiscaal recht 1 
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Rechtsgebieden (Arbeiten zur Rechtsvergleichung) 

De rechtsgebieden 

De cijfers corresponderen met de in bijlage 2 weergegeven studies. 

1. privaatrecht; handels- en vennootschapsrecht 

2. privaatrecht; handelsrecht 

3. privaatrecht; internationale handelsarbitrage 

4. privaatrecht; vermogensrecht; verbintenissenrecht 

5. privaatrecht; familierecht; huwelijksgoederenrecht 

6. privaatrecht; rechtspersonenrecht 

7. privaatrecht; vermogensrecht; verbintenissenrecht; schadevergoedingsrecht 

8. publiekrecht; bestuursrecht; overheidsaansprakelijkheidsrecht 

9. garantiefonds verkeersslachtoffers (privaatrecht & publiekrecht) 

10. privaatrecht; vermogensrecht; verbintenissenrecht 

11. privaatrecht; vermogensrecht; verbintenissenrecht 

12. privaatrecht; vermogensrecht; verbintenissenrecht / erfrecht 

13. privaatrecht; vermogensrecht; verbintenissenrecht; aansprakelijkheidsrecht 

14. publiekrecht in het ipr (privaatrecht & publiekrecht) 

15. schadevergoeding in het strafrecht (privaatrecht & publiekrecht) 

16. privaatrecht; vermogensrecht 

17. privaatrecht; vermogensrecht; verbintenissenrecht 

18. consumentenrecht (vergelijkende Warentesten) 

19. privaatrecht; vermogensrecht', verbintenissenrecht; aanprakelijkheidsrecht 

20. privaatrecht; vermogensrecht; verbintenissenrecht 

21. privaatrecht; internationaal privaatrecht; faillissementsrecht 

22. privaatrecht; vermogensrecht; verbintenissenrecht, schadevergoedingsrecht 

23. privaatrecht; (internationaal) vermogensrecht; (internationaal) verbintenissenrecht 
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24. privaatrecht; vermogensrecht; verbintenissenrecht 

25. privaatrecht; vermogensrecht; verbintenissenrecht 

26. privaatrecht; handelsrecht 

27. privaatrecht; internationaal privaatrecht; vermogensrecht; verbintenissenrecht 

28. privaatrecht; vermogensrecht; verbintenissenrecht; aansprakelijkheidsrecht 

29. stichtingenrecht en fiscaal recht (privaatrecht & publiekrecht) 

30. privaatrecht; internationaal privaatrecht; verbintenissenrecht 

31. privaatrecht; internationaal verbintenissenrecht; internationaal onrechtmatige daadsrecht 

32. privaatrecht; verbintenissenrecht, aansprakelijkheidsrecht 

33. arbeidsrecht; collectief arbeidsrecht; medezeggenschap 

34. privaatrecht; procesrecht; procesvoering in het algemeen belang 

Tabel 1 : De gebieden met frequentie 

1. privaatrecht 27 
2. publiekrecht 1 
3. combinatie privaatrecht & publiekrecht 4 
4. arbeidsrecht 1 
5. consumentenrecht 1 ' 

Tabel 2: Privaatrecht nader gespecificeerd 

1. (internationaal) vermogensrecht 
2. handelsrecht 

15 
3 

3. ipr 
4. (internationaal) verbintenissenrecht 
3. rechtspersonenrecht 
4. familierecht 

3 
2 
1 
1 

4. procesrecht 
5. internationale handelsarbitrage 

1 
1 

Tabel 3: Publiekrecht nader gespecificeerd 

1. bestuursrecht 

464 



BIJLAGE 9 

Tabel 4: Combinatie publiek- en privaatrecht nader gespecificeerd 

1. garantiefonds verkeersslachtoffers 
2. publiekrecht in het ipr 
3. schadevergoeding in het strafrecht 
4. stichtingenrecht en fiscaal recht 
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Verbanden (NVVR) 

Het verband tussen het uitgangspunt van de vergelijking, de formulering van de probleem
stelling en de gehanteerde methode (tabel 1) en het verband tussen het doel van de rechts
vergelijking en de gehanteerde methode (tabel 2). 

Tabel 1 : Verband uitgangspunt, formulering probleemstelling en methode 

In de eerste kolom leest men de cijfers die met de geanalyseerde studies corresponderen. De tweede kolom bevat 
de kort weergegeven uitgangspunten. In de derde kolom wordt de aard van de formulering weergegeven. Een toe
lichting op de gebruikte termen vindt men in hoofdstuk 6 § 2. In de laatste kolom staan de gehanteerde methoden. 

Gebruikte afkortingen: 
E expliciet 
I impliciet 
R reconstructie 

niet aanwezig 

I juridisch probleem (R) juridisch 'universeel' (E) problem-solving 
approach (I) 

II juridisch probleem (R) . - functionele methode 
(problem-solving & func
tioneel-institutioneel) (I) 

III juridisch probleem (E) maatschappelijk universeel 
(I) / juridisch 
'systeemgebonden' (E) 

problem-solving 
approach (I) 

IV rechtsregel (I) - institutionele/conceptuele 
methode (I) 

V rechtsinstituut (I) - institutionele/conceptuele 
methode (I) 

VI rechtsinstituut (R) juridisch 'universeel' (E) institutionele/conceptuele 
methode (I) 

VII juridisch probleem (R) maatschappelijk 'univer
seel' (E) 

problem-solving variant 
(R) 

VIII rechtsregel (R) juridisch 'universeel' (E) functioneel-institutionele 
methode (I) 

IX onderwerpen binnen rechts
gebied (I) 

- anders (I) 

X juridisch probleem (R) maatschappelijk 'univer
seel' (I) 

problem-solving variant 
(I) 

XI juridisch probleem (R) - problem-solving variant 
(I) 
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XII onderwerpen binnen rechts
gebied (R) 

- anders (R) 

xm rechtsinstituut (R) - problem-solving variant 
(R) 

XIV onderwerpen binnen rechts
gebied (I) 

- anders (R) 

XV juridisch probleem (R) maatschappelijk 'univer
seel' (I) 

problem-solving 
approach (I) 

XVI juridisch probleem (I) maatschappelijk 'univer
seel' (E) 

problem-solving 
approach (E) 

XVII rechtsregel (R) - functioneel/institutionele 
methode (R) 

xvin maatschappelijk probleem 
(E) 

maatschappelijk 'univer
seel' (E) 

functionele methode (E) 

xix rechtsinstituut (R) - functionele rechtsverge
lijking (E) 

XX juridisch concept (R) juridisch 'universeel' (E) institutionele/conceptuele 
methode (I) 

XXI juridisch probleem (R) - anders (I) 

XXII maatschappelijk probleem 
(R) 

juridisch universeel (E) / 
maatschappelijk 'univer
seel' (I) 

functionele methode 
(functioneel-institutioneel 
& problem-solving 
approach) (I) 

xxin juridisch probleemn (R) - anders (R) 

XXIV juridisch concept (R) juridisch 'universeel' (E) institutionele/conceptuele 
methode (I) 

XXV onderwerpen binnen rechts
gebied (I) 

- geen methode (E) 

XXVI juridisch fenomeen (E) juridisch 'systeemgebon
den' (E) 

functionele benadering 
(E) 

XXVII juridisch concept (R) juridisch 'systeemgebon
den' (E) 

anders (I) 

XXVIH juridisch probleem (R) juridisch 'universeel' (E) problem-solving 
approach (I) 

XXIX juridisch probleem (R) - anders (R) 

XXX juridisch probleem (R) - problem-solving 
approach (I) 
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XXXI juridisch probleem (R) - problem-solving variant 
CD 

XXXII maatschappelijk fenomeen 
(R) 

- -

XXXIII juridisch concept (E) juridisch 'systeemgebon
den' (E) 

functionele methode 
(functioneel-institutioneel 
& problem-solving 
approach) (I) 

XXXIV juridisch fenomeen (E) juridisch 'universeel' (E) institutionele of concep
tuele benadering (E) 

XXXV rechtsinstituut (I) - functioneel-institutionele 
methode (I) 

XXXVI juridisch concept (R) - institutionele/conceptuele 
methode (I) 

XXXVII juridisch probleem (I) maatschappelijk 'univer
seel' (I) 

problem-solving 
approach (R) 

XXXVIII maatschappelijk probleem 
CR) 

- problem-solving variant 
(R) 

XXXIX juridisch probleem (I) juridisch 'universeel' (E) problem-solving 
approach (I) 
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Tabel 2: Verband doel en methode 

In de eerste kolom leest men de cijfers die met de geanalyseerde studies 
corresponderen. De tweede kolom bevat de kort weergegeven doelstellingen. 
In de derde kolom staan de gehanteerde methoden. 

Gebruikte afkortingen: 
E expliciet 
I impliciet 
R reconstructie 
Rf reflectie 
RF beoordeling 
V vorming 
V' verbetering 

niet aanwezig 

I verbetering recht (V) problem-solving approach 

II verbetering inzicht (V) functionele methode (functioneel-institu
tioneel & problem-solving) 

III - problem-solving approach 

IV verbetering recht, verbetering inzicht (V) institutionele/conceptuele methode 

V oplossen, bezinnen (V'/R) institutionele/conceptuele methode 

VI lering trekken (V) institutionele/conceptuele methode 

VII verbetering recht (V) problem-solving variant 

VIII verbetering inzicht (V) functioneel-institutionele methode 

IX hulp bij harmonisatie (V) anders 

X - problem-solving variant 

XI verbetering recht (V) problem-solving variant 

XII bijdrage discussie (V) anders 

XIII verbetering recht, oplossen, evaluatie 
(V/R*) 

problem-solving variant 

XIV verbetering recht, lering trekken (V) anders 

XV lering trekken, evaluatie (V'/R') problem-solving approach 

XVI verbetering inzicht, bijdrage discussie (V) problem-solving approach 

XVII lering trekken (V) functioneel/institutionele methode 

XVIII lering trekken, bijdrage discussie (V) functionele methode 

XIX lering trekken, bezinnen (V'/R) functionele rechtsvergelijking 

XX - (academisch) institutionele/conceptuele methode 

470 



BIJLAGE 10 

XXI 

XXII 

xxm 

xxv 

verbetering recht (V) 

verbetering recht (V) 

verbetering recht, lering trekken (V) 

toetsing nationale verwerkelijking van inter
nationale rechtsnormen (R') 

anders 

functionele methode (functioneel-institu
tioneel & problem-solving approach) 

anders 

institutionele/conceptuele methode 

lering trekken, oplossen (V) geen methode 

XXVI 

XXVII 

XXVIII 

XXIX 

XXX 

XXXI 

XXXII 

XXXIII 

XXXV 

XXXVI 

XXXVII 

XXXIX 

verbetering recht, evaluatie (V, R') functionele benadering 

verbetering inzicht (V) anders 

verbetering inzicht, oplossen (V) problem-solving approach 

verbetering recht (V) anders 

(academisch) problem-solving approach 

lering trekken (V) problem-solving variant 

verbetering recht (V) functionele methode (functioneel-institu
tioneel & problem-solving approach) 

XXXIV bijdrage discussie, kennisvermeerdering 
(V/V) 

institutionele of conceptuele benadering 

verbetering recht, verbetering inzicht (V) functioneel-institutionele methode 

uitwerking 'maat van vergelijking' (V) institutionele/conceptuele methode 

lering trekken voor vraagstuk (V) problem-solving approach 

illustreren spanning tussen twee typen pro
cedures / inzicht verschaffen ( R W ) 

problem-solving variant 

problem-solving approach 

All 
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Verbanden (Arbeiten zur Rechtsvergleichung) 

Het verband tussen het uitgangspunt van de vergelijking, de formulering van de probleem
stelling en de gehanteerde methode (tabel 1) en het verband tussen het doel van de rechts
vergelijking en de gehanteerde methode (tabel 2). 

Tabel 1: Verband uitgangspunt, formulering probleemstelling en methode 

In de eerste kolom leest men de cijfers die met de geanalyseerde studies corresponderen. De tweede kolom bevat 
de kort weergegeven uitgangspunten. In de derde kolom wordt de aard van de formulering weergegeven. Een 
toelichting op de gebruikte termen vindt men in hoofdstuk 7 § 2. In de laatste kolom staan de gehanteerde metho
den. 

Gebruikte afkortingen: 
E expliciet 
I impliciet 
R reconstructie 

niet aanwezig 

1 autonoom juridisch con
cept (E) 

- institutionele/conceptuele methode 
(E) 

2 juridisch probleem (R) - problem-solving approach (R) 

3 rechtsinstituut (I) juridisch 'systeem-gebon
den' (E) 

institutionele/conceptuele methode 
(E) 

4 juridisch probleem (I) juridisch 'universeel' (E) institutionele/conceptuele methode 
(R) 

5 maatschappelijk pro
bleem (I) 

juridisch 'universeel' (E) problem-solving approach (I) 

6 juridisch probleem (R) juridisch 'universeel' (I) problem-solving approach (I) 

7 rechtsinstituut (I) - institutionele/conceptuele methode (I) 

8 juridisch concept (I) - functioneel-institutionele methode (R) 

9 maatschappelijk feno
meen (R) 

- 'die funktionelle Rechtsvergleichung' 
(E) 

10 juridisch probleem (I) maatschappelijk 'univer
seel' (E) 

problem-solving approach (I) 

11 rechtsinstituut (I) - functioneel-institutionele methode (I) 

12 juridisch probleem (R) - problem-solving approach (R) 

13 juridisch probleem (R) - problem-solving approach (R) 

14 juridisch probleem (R) juridisch 'universeel' (E) anders (R) 
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15 juridisch probleem (I) - problem-solving approach (I) 

16 autonoom juridisch 
concept (I) 

juridisch 'universeel' (E) functioneel-institutionele methode (E) 

17 maatschappelijk pro

bleem (I) 
- problem-solving approach (E) 

18 maatschappelijk pro

bleem (R) 

maatschappelijk 'univer

seel' (E) 
problem-solving approach (R) 

19 maatschappelijk pro

bleem (R) 

maatschappelijk 'univer
seel' (E) 

problem-solving approach (E) 

20 casuspositie (E) - factual approach (E) 

21 juridisch concept (R) juridisch 'universeel' 
(E&I) 

institutionele/conceptuele methode (I) 

22 rechtsinstituut (I) - institutionele/conceptuele methode 

(E) 

23 juridisch probleem (R) maatschappelijk 'univer

seel' (I) 

'die funktionelle Vergleichbarkeit' 

(E) 

24 rechtsinstituut (I) - institutionele/conceptuele methode 

(R) 

25 rechtsinstituut (R) - institutionele/conceptuele methode 

(R) 

26 juridisch probleem (R) juridisch 'universeel' (E) problem-solving approach (I) 

27 rechtsinstituut (R) juridisch 'systeem-gebon

den' (E) 

institutionele/conceptuele methode 

(R) 

28 juridisch probleem (E) juridisch 'universeel' (E) problem-solving approach (I) 

29 rechtsinstituut (I) - institutionele/conceptuele methode (I) 

30 rechtsgebied (R) - anders (R) 

31 rechtsgebied (R) juridisch 'universeel' (I) anders (R) 

32 rechtsinstituut (I) - institutionele/conceptuele methode 

(E) 

33 maatschappelijk pro
bleem (E) 

juridisch 'universeel' (E) 'zweckfunktionale Rechtsverglei
chung' (E) 

34 juridisch concept (I) juridisch 'universeel' (E) 'Reduktion auf systemneutrale Ver
gleichsgrößen' (E) 
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Tabel 2: Verband doel en methode 

In de eerste kolom leest men de cijfers die met de geanalyseerde studies corresponderen. De tweede kolom bevat 
de kort weergegeven doelstellingen. In de derde kolom staan de gehanteerde methoden. 

Gebruikte afkortingen: 
E expliciet 
I impliciet 
R reconstructie 
Rf reflectie 
Rf beoordeling 

V vorming 
V' verbetering 

- met aanwezig 

1 beoordelen, vormen (Rf /V) institutionele/conceptuele methode (E) 

2 vormen, verbetering inzicht (V/V') problem-solving approach (R) 

3 beoordelen, vormen, verbetering inzicht 
(Rf/V/V') 

institutionele/conceptuele methode (E) 

4 hervormen ( V ) institutionele/conceptuele methode (R) 

5 evalueren, verbetering inzicht (Rf /V') problem-solving approach (I) 

6 kennisvermeerderen (V) problem-solving approach (I) 

7 vormen, hervormen, verbetering inzicht 
(V/V') 

institutionele/conceptuele methode (I) 

8 hervormen ( V ) functioneel-institutionele methode (R) 

9 - 'die funktionelle Rechtsvergleichung' (E) 

10 toetsen (Rf ) problem-solving approach (I) 

11 beoordelen (Rf ) functioneel-institutionele methode (I) 

12 toetsen (Rf ) problem-solving approach (R) 

13 verbetering inzicht ( V ) problem-solving approach (R) 

14 hervormen ( V ) anders (R) 

15 - problem-solving approach (I) 

16 kennisvermeerderen (V) functioneel-institutionele methode (E) 

17 inspireren ( V ) problem-solving approach (E) 

18 unificatie (V) problem-solving approach (R) 

19 toetsen, inspireren (Rf/V') problem-solving approach (E) 

20 beoordelen (Rf ) factual approach (E) 
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21 vormen, bijdrage discussie leveren (V, V') institutionele/conceptuele methode (I) 

22 hervormen, bijdrage discussie leveren (V) institutionele/conceptuele methode (E) 

23 toetsen (Rf ) 'die funktionelle Vergleichbarkeit' (E) 

24 toetsen, hervormen (Rf/V') institutionele/conceptuele methode (R) 

25 bijdrage discussie leveren, nadenken (V, Rf) institutionele/conceptuele methode (R) 

26 unificatie (V) problem-solving approach (I) 

27 vormen (V) institutionele/conceptuele methode (R) 

28 lering trekken (V) problem-solving approach (I) 

29 lering trekken (V) institutionele/conceptuele methode (I) 

30 vormen (V) anders (R) 

31 vormen (V) anders (R) 

32 lering trekken (V) institutionele/conceptuele methode (E) 

33 toetsen (Rf ) 'zweckfunktionale Rechtsvergleichung' (E) 

34 vormen, lering trekken (W/V') 'Reduktion auf systemneutrale Ver
gleichsgrößen' (E) 

476 



Verkort geciteerde literatuur 

Ancel 1971 
M. Ancel, Utilité et méthodes de droit comparé, Neuchâtel: Editions Ides et Calendes 
1971. 

Ancel 1982 
M. Ancel, 'Le problème de la comparabilité et la méthode fonctionnelle en droit com
paré', in: R.H. Graveson e.a. (eds.), Festschrift für Imre Zajtay (Zajtay-bundel), Tübin
gen: Mohr 1982, p. 1-6. 

Arminjon, Nolde & Wolff 1950 
P. Arminjon, B. Nolde & M. Wolff, Traité de droit comparé, 3 delen, Paris: Librairie 
Générale de Droit et de Jurisprudence 1950-1952. 

Ascarelli 1952 
T. Ascarelli, Studi di diritto comparato, Milano: Giuffrè 1952. 

Banakas 1980 
E.K. Banakas, 'Some Thoughts on the Method of Comparative Law: The Concept of 
Law Revisited', in: Revue Hellénique de Droit International, 1980, p. 155-181. 

Von Benda-Beckmann 1996 
K. von Benda-Beckmann, 'Rechtsvergelijking en rechtssociologie', in: J. Griffiths (red.), 
De sociale werking van het recht. Een kennismaking met de rechtssociologie en de 
rechtsantropologie, Nijmegen: Ars Aequi Libri 1996, p. 579-585. 

De Boer 1992 
Th.M. de Boer, 'Vergelijkenderwijs: de inspiratie van buitenlands recht', WPNR 1992, 
p. 39-48. 

De Boer 1994 
Th.M. de Boer, 'Uitgangspunten van een rechtsvergelijkende theorie: een paradigma voor 
de lage landen', AA 1994, p. 303-310. 

Bogdan 1978 
M. Bogdan, 'Different Economie Systems and Comparative Law', Comparative Law 
Yearbook (2) 1978, p. 89-115. 

Bogdan 1994 
M. Bogdan, Comparative Law, Göteborg: Kluwer 1994. 

477 



VERKORT GECITEERDE LITERATUUR 

Cappelletti 1994 
M. Cappelletti, 'Comparative law teaching and scholarship: method and objectives', in: 
P. Cendon (red.), La comparazione giuridica alle soglie del terzo millennio (Sacco-
bundel), Milano: Giuffrè 1994, p. 173-187. 

Constantinesco 1972a 
L.-J. Constantinesco, Traité de droit comparé, Tome I, Introduction au droit comparé, 
Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence 1972. 

Constantinesco 1972b 
L.-J. Constantinesco, Rechtsvergleichung, Band II, Die rechtsvergleichende Methode, 
Köln: Heymann 1972. 

Constantinesco 1974 
L.-J. Constantinesco, Traité de droit comparé, Tome II, La méthode comparative, Paris: 
Librairie générale de droit et de jurisprudence 1974. 

Constantinesco 1983 
L.-J. Constantinesco, Traité de droit comparé, Tome III, La science des droits comparés, 
Paris: Economica 1983. 

De Cruz 1993 
P. de Cruz, A Modern Approach to Comparative Law, Deventer: Kluwer 1993. 

De Cruz 1995 
P. de Cruz, Comparative Law in a Changing World, London: Cavendish 1995. 

Damaska 1986 
M.R. Damaska, The Faces of Justice and State Authority, New Haven: Yale University 
Press 1986. 

David 1971 
R. David, 'Droit comparé et systèmes socio-politiques', in: Livre du centenaire de la 
Société de législation comparée, deel II, Paris: 1971, p. 145-156. 

David 1985 
R. David, Les grands systèmes de droit contemporains, 8e druk, Paris: Dalloz 1982 (in 
het Engels vertaald door J.E.C. Brierly, Major legal systems in the world today: an 
introduction to the comparative study of law, 3e druk, London: Stevens 1985). 

David 1992 
R. David & C. Jauffret-Spinosi, Les grands systèmes de droit contemporains, 10e druk, 
Paris: Dalloz 1992. 

478 



VERKORT GECITEERDE LITERATUUR 

Dehousse 1994 
R. Dehousse, 'Comparing National and EC Law: The Problem of the Level of Analysis', 
AJCL 1994, p. 761-781. 

Dorbeck-Jung 1995 
B.R. Dorbeck-Jung, 'The Conceptualization of Comparative Educational Law', in: J. de 
Groof (ed.), The Legal Status of Teachers in Europe, Leuven: ACCO 1995, p. 125-135. 

Dorbeck-Jung 1996 
B.R. Dorbeck-Jung, 'Comparative Legislative Studies. Conceptualization and Case Study' 
(niet gepubliceerde paper gepresenteerd tijdens een Seminar in Edinburgh) 1996. 

Drobnig 1969 
U. Drobnig, 'Methodenfragen der Rechtsvergleichung im Lichte der "International Ency
clopedia of Comparative Law'", in: E. von Caemmerer, S. Mentschikoff & K. Zweigert 
(hrsg.), lus privatum gentium (Rheinstein-bundel), 1969, p. 221-233. 

Drobnig 1984 

U. Drobnig, 'Rechtsvergleichung zwischen Rechtsordnungen verschiedener 
Wirtschaftssysteme. Zum Problem der intersystemaren Rechtsvergleichung', RabelsZ 
1984, p. 233-244. 

Drobnig 1986 
U. Drobnig, 'Möglichkeiten und Grenzen intersystemarer Rechtsvergleichung auf dem 
Gebiete des Zivilrechts', in: G. Gutman & S. Mampel (hrsg.), Probleme systemverglei
chender Betrachtung, Berlin: Duncker Humblot 1986, p. 195-205. 

Van Dunne 1982 
J.M. van Dunné, 'The use of comparative law by the legislator in the Netherlands', in: 
Netherlands Reports to the Xlth International Congress of comparative Law Caracas 
1982, Deventer: Kluwer 1982, p. 37-67. 

Van Dijk 1982 

P. van Dijk, 'De rechtsvergelijking en het recht der internationale organisaties; enige 
methodologische notities', in: Liber Amicorum Pieter VerLoren van Themaat, Deventer: 
Kluwer 1982, p. 77-98. 

Ebert 1978 

K.H. Ebert, Rechtsvergleichung; Einführung in die Grundlagen, Bern: Stämpfli 1978. 

Feldbrugge 1970 

F.J.M. Feldbrugge, 'Methods of sociological research in comparative law', in: Nether
lands Reports to the VHIth International Congress of Comparative Law, Pescara 1970, 
Deventer: Kluwer 1970, p. 61-71. 

479 



VERKORT GECITEERDE LITERATUUR 

Florijn 1993 
N.A. Florijn, Rechtsvergelijking in het wetgevingsproces (diss. Tilburg), Zwolle: W.E.J. 
Tjeenk Willink 1993. 

Florijn 1995 
N.A. Florijn, Leidraad voor zinvolle rechtsvergelijking, Den Haag: Ministerie van Justitie 
1995. 

Florijn 1996 
N.A. Florijn, Rechtsvergelijking in de bestudering van het publiekrecht, in: Geschriften 
Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, no. 53, 1996, p. 79-112. 

Gessner 1972 
V. Gessner, 'Soziologische Überlegungen zu einer Theorie der angewandten Rechts
vergleichung', RabelsZ 1972, p. 233-260. 

Gorla 1954 
G. Gorla, II Contratto. Problemi fondamentali trattati con il metodo comparativo e 
casistico, Milano: Giuffrè 1954, p. V - XIV. 

Gorlé, Bourgeois & Bocken 1985 
F. Gorlé, G. Bougeois en H. Bocken, Rechtsvergelijking, Gent: Story Recht 1985. 

Gorlé e.a. 1991 
F. Gorlé e.a, Rechtsvergelijking, Brussel: Story-Scientia 1991. 

De Groot 1989 
GR. de Groot, Vergelijkt alles en behoudt het goede (oratie Maastricht), Deventer: 
Kluwer 1989. 

Grosheide & Van der Velden 1980 
F.W. Grosheide & F.J.A. van der Velden, Uitkering en indexering na echtscheiding, 
Geschriften van de NVVR no. 29-1, Deventer: Kluwer 1980. 

Grossfeld 1990 
B. Grossfeld, The Strength and Weakness of Comparative Law, Clarendon Press: Oxford 
1990, p. 8-9 (vertaald uit het Duits door Tony Weir). De oorspronkelijke titel luidt: 
Macht und Ohnmacht der Rechtsvergleichung, Tübingen: Mohr 1984). 

Heldrich 1970 
A. Heldrich, 'Sozialwissenschaftliche Aspekte der Rechtsvergleichung', RabelsZ 1970, 
p. 427-442. 

480 



VERKORT GECITEERDE LITERATUUR 

Jessurun d'Oliviera 1980 

H.U. Jessurun d'Oliviera, Bestaat Rechtsvergelijking?, Geschriften van de NVVR no. 30, 
Deventer: Kluwer 1980 

Kahn-Freund 1966 

O. Kahn-Freund, 'Comparative Law as an Academic Subject', The Law Quarterly Re
view 1966, p. 40-61. 

Kamba 1974 

W.J. Kamba, 'Comparative Law: A Theoretical Framework', ICLQ 1974, p. 485-519. 

Knapp 1978 (1968) 

V. Knapp, 'Quelques problèmes méthodologiques dans la science du droit comparé', in: 
K. Zweigert & HJ . Puttfarken, Rechtsvergleichung, Darmstadt: Wissenschaftliche Buch
gesellschaft 1978, p. 334-349. 

Kokkini 1985 

D. Kokkini-Iatridou, Enkele methodologische aspecten van rechtsvergelijking. Het derde 
deel van een (pre-)paradigma, Geschriften van de NVVR no. 36, Deventer: Kluwer 
1985. 

Kokkini e.a. 1988 

D. Kokkini-Iatridou e.a., Een inleiding tot het rechtsvergelijkende onderzoek, Deventer 
Kluwer 1988. 

Kokkini 1988 

D. Kokkini-Iatridou, 'The Tertium Comparationis in the Micro-Comparative Research', 
in: Institute of Comparative Law, Waseda University (ed.), Law in East and West. On 
the occasion of the 30th anniversary of the Institute of Comparative Law, Tokyo: Waseda 
University Press 1988, p. 231-242. 

Koopmans 1986 

T. Koopmans, Vergelijkend Publiekrecht, 2e druk, Deventer: Kluwer 1986. 

Van Laer 1997 

C.J.P van Laer, Het nut van comparatieve begrippen. Een studie omtrent de toepassing 
van begrippen in de rechtsvergelijking (diss. Maastricht), Maastricht: METRO 1997. 

Lawson 1949 

F.H. Lawson, 'The Field of Comparative Law' (oratie Oxford), in: F.H. Lawson, The 
Comparison, Selected Essays, vol. II, 1977, p. 2-19. 

481 



VERKORT GECITEERDE LITERATUUR 

Merryman 1974 
J.H. Merryman, 'Comparative Law and Scientific Explanation', in: J.N. Hazard & W.J. 
Wagner (eds.), Law in the United States of America in Social and Technological Revolu
tion, Brussel: Bruylant 1974, p. 81-104. 

Neumayer 1970 
K. Neumayer, 'Fremdes Recht aus Büchern, fremde Rechtswirklichkeit und die funkti
onale Dimension in den Methoden der Rechtsvergleichung', RabelsZ, 1970, p. 411-426. 

Neumayer 1976 
K. Neumayer, 'Ziele und Methoden der Rechtsvergleichung', in: F. Gilliard e.a. (red.), 
Recueil des travaux suisses présentés au 9e Congrès international de droit comparé, 
Basel: Helbing & Lichtenhahn 1976, p. 45-64. 

Van Niekerk & Koekkoek 1994 
P.J. van Niekerk & A.K. Koekkoek, 'Theory of public comparative law: the structural 
empirical method', AA 1994, p. 349-359. 

Nijboer 1993 
J.F. Nijboer, Een verkenning in het vergelijkend straf- en strafprocesrecht, Arnhem: 
Gouda Quint 1994. 

Oderkerk 1997 
A.E. Oderkerk, 'Een verantwoorde keuze', in: E.T. Feteris e.a. (red.), Op goede gronden. 
Bijdragen aan het tweede symposium juridische argumentatie Rotterdam 14 juni 1996, 
Nijmegen: Ars Aequi Libri 1997, p. 229-235. 

Örücü 1982 
A.E. Örücü, Symbiosis between Comparative Law and Theory of Law: Limitations of 
Legal Methodology (oratie Rotterdam), Rotterdam: Erasmus Universiteit 1982, p. 4. 

Örücü 1988 
A.E. Örücü, 'Theories and Presumptions of Comparability', in: M. Aitkenhead e.a. (eds.), 
Law and Laywers in European Integration. A Comparative Analysis of the Education, 
Attitudes and Specialisation of Scottish and Dutch Lawyers, Rotterdam: Erasmus Univer
siteit 1988, p. 20-39. 

Rabel 1967 (1924) 
E. Rabel, Aufgabe und Notwendigkeit der Rechtsvergleichung (1924), in: H.G. Leser 
(hrsg.), Gesammelte Aufsätze, Band III, Tübingen: Mohr, 1967, p. 1-21. 

Rabel 1967 (1937) 
E. Rabel, 'Die Fachgebiete des Kaiser-Wilhelm-Instituts für ausländisches und internatio
nales Privatrecht' (1937), in: H.G. Leser (hrsg.), Gesammelte Aufsätze, Band III, Tübin
gen: Mohr, 1967, p. 180-234. 

482 



VERKORT GECITEERDE LITERATUUR 

Rheinstein 1968a 
M. Rheinstein, 'Comparative Law. Its Functions, Methods and Usages', Arkansas Law 
Review 1968, p. 415-425. 

Rheinstein 1968b 
M. Rheinstein, 'Legal systems: Comparative law and legal systems, in: D.L. Sills (ed.) 
International Encyclopedia of the Social Sciences IX, New York: Mac Millan & The Free 
Press 1968, p. 204-210. 

Rheinstein 1987 
M. Rheinstein, Einführung in die Rechtsvergleichung, 2. Auflage, (ed. R. von Borries), 
München: Beck 1987. 

Rodière 1979 
R. Rodière, Introduction au droit comparé, Paris: Dalloz 1979. 

Sacco 1992 
R. Sacco, Introduzione al diritto comparato, 5e druk, Torino: UTET 1992. 

Sandrock 1966 
O. Sandrock, Über Sinn und Methode der zivilistischen Rechtsvergleichung, Frankfurt 
a.M./Berlin: Alfred Metzner Verlag 1966. 

Sauveplanne 1975a 
J.G. Sauveplanne, Rechtsstelsels in vogelvlucht; een inleiding tot de privaatrechtsvergelij
king, Deventer: Kluwer 1975. 

Sauveplanne 1975b 
J.G. Sauveplanne, De methoden van privaatrechtelijke rechtsvergelijking, Geschriften van 
de NVVR no. 20, Deventer: Kluwer 1975 (verslag debat: Geschriften van de NVVR no. 
21, Deventer: Kluwer 1976). 

Sauveplanne 1981 
J.G. Sauveplanne, Rechtsstelsels in vogelvlucht; een inleiding tot de privaatrechtsvergelij
king, 2e druk, Deventer: Kluwer 1981. 

Schlesinger 1961 
R. Schlesinger, 'The Common Core of Legal Systems, An Emerging Subject of Compa
rative Study', in: K.H. Nadelmann, A.T. von Mehren & J.N. Hazard (eds.), XXth Century 
Comparative and Conflicts Law (Yntema-bundel), Leyden: Sythoff 1961, p. 65-79. 

Schmidt 1996 
G.E. Schmidt, Sterke en zwakke adopties, (diss. Amsterdam UvA), Den Haag: Asser 
Instituut 1996. 

483 



VERKORT GECITEERDE LITERATUUR 

Schroeder 1988 
F.C. Schroeder, 'Methoden und Probleme der Vergleichung zwischen westlichen und 
östlichen Rechtssysteme', in: Institute of Comparative Law, Waseda University (ed.), 
Law in East and West. On the occasion of the 30th anniversary of the Institute of Com
parative Law, Tokyo: Waseda University Press 1988, p. 213-230. 

Schwartz-Lieberman von Wahlendorf 1978 
H.A. Schwartz-Lieberman von Wahlendorf, Droit comparé, Paris: Librairie générale de 
droit et de jurisprudence 1978. 

Starck 1997 
C. Starck, 'Rechtsvergleichung im öffentlichen Recht', Juristen Zeitung 1997, p. 1021-
1030. 

Watson 1974 
A. Watson, Legal Transplants: An Approach to Comparative Law, Edinburgh 1974. 

Zwalve 1988 
W.J. Zwalve, Het Janushoofd der Rechtsvergelijking (oratie Groningen), Groningen: 
Wolters-Noordhoff 1988. 

Zweigert 1960 
K. Zweigert, 'Zur Methode der Rechts vergleichung', Studium Generale 1960, p. 193-200. 

Zweigert & Kötz 1971 
K. Zweigert & H. Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des 
Privatrechts. Band 1. Grundlagen, Tübingen: Mohr 1971. 

Zweigert & Kötz 1984 
K. Zweigert & H. Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des 
Privatrechts. Band I. Grundlagen, 2. Auflage, Tübingen: Mohr 1984. 

Zweigert & Kötz 1987 
K. Zweigert & H. Kötz, An Introduction to Comparative Law, (vert. T. Weir), 2e druk, 
Oxford: Clarendon Press 1987. 

Zwei geit & Kötz 1996 
K. Zweigert & H. Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, 3. Auflage, Tübingen: 
Mohr 1996. 

Zweigert & Puttfarken 1978 
K. Zweigert & HJ. Puttfarken, 'Zur Vergleichbarkeit analoger Rechtsinstitute in ver
schiedenen Gesellschaftsordnungen', in: K. Zweigert & HJ. Puttfarken (hrsg.), Rechts
vergleichung, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1978, p. 395-429. 

484 



Colofon 

Dit boek is vervaardigd door Boekdrukkerij F.E. MacDonald te Nijmegen 



De preliminaire fase is een cruciaal stadium in ieder 
rechtsvergelijkend onderzoek. Bij de voorbereiding van 
het eigenlijke onderzoek w o r d t elke comparat ist 
geconfronteerd met vragen als: wa t is het doel en het 
onderwerp van het onderzoek, welke rechtsstelsels 
moet ik in het onderzoek betrekken en hoe identificeer 
ik het onderwerp van het onderzoek in ieder van de 
gekozen stelsels op zo'n manier dat er geen ongelijke 
groofheden met elkaar worden vergeleken. 

In dit boek worden op basis van een systemati
sche analyse van de theorie en de praktijk van het 
rechtsvergelijkend onderzoek de verschillende prelimi
naire vragen nader bepaald en beantwoord en word t 
met name ook hun samenhang belicht. De resultaten 
van het onderzoek bieden tevens enkele ideeën waar
mee comparatisten hun voordeel kunnen doen. 

Stichting Ars Aequi is sedert 1951 uitgeefster van het 
juridisch studentenblad Ars Aequi (maandelijkse opla
ge in 1998: 26.000). ARS AEQUI LIBRI is sinds 1975 ver
antwoordeli jk voor de uitgave van juridische studie-
boeken, wetsedit ies en jurisprudentiebundels. Het 
bestuur van de stichting bestaat uit redactieleden en 
oud-redactieleden. 

Stichting Ars Aequi, Postbus 1043, 6501 BA Nijmegen 
Administratie & bestellingen: (024) 322 4441 (admin@arsaequi.nl) 
Redactie maandblad Ars Aequi: (024) 322 3506 (aam@arsaequi.nl) 
Uitgever ARS AEQUI LIBRI: (024) 322 9014 (aalibri@arsaequi.nl) 

ISBN 90 -6916 -331 -4 

9 789069"1633U 

mailto:admin@arsaequi.nl
mailto:aam@arsaequi.nl
mailto:aalibri@arsaequi.nl

