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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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HOOFDSTUK 1 

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. 

20 



DOELEINDEN VAN RECHTSVERGELIJKEND ONDERZOEK 

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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