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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. 
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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. 



PROBLEEMSTELLING 

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. 
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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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