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2 Onderwerpen van het rechtsvergelijkend on
derzoek 

1 Inleiding 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 Object van vergelijking 

3.1 Micro- en macrovergelijking 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2 De verschillende objecten van vergelijking nader beschouwd 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

49 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

72 Merryman 1974, p. 87. 
73 Merryman 1974, p. 82-85. Zie ook hoofdstuk 2. 
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Uitzonderingen vormen Kahn-Freund, Grossfeld en met name Sacco. Kahn-Freund en 
Grossfeld gaan slechts kort op deze vraag in, maar nemen wel duidelijk stelling. Volgens 
Grossfeld behoren 'extra-legal rules' wel degelijk tot het object van de rechtsvergelijking. 
Sterker nog, zou men deze 'regels' niet in het onderzoek betrekken, dan zou men een sterk 
vervormd beeld van het onderzochte rechtsstelsel krijgen.74 Twee decennia eerder pleitte 
Kahn-Freund in zijn oratie in even sterke termen voor het in het onderzoek betrekken van 
'non-law'. Ook hij spreekt over het vermijden van een vervormd beeld van het rechtsstelsel. 
Interessant is zijn stelling dat in de rechtsvergelijking niet alleen 'antwoorden' (oplossingen) 
vergeleken dienen te worden, maar ook, en misschien vooral de vragen: 

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

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

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

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

4 Conclusie 

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

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

75 Kahn-Freund 1966, p. 55-56. 
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HOOFDSTUK 2 

Echter, belangrijker dan de precieze betekenis van de categorieën en het consequente 
gebruik ervan, is mijns inziens de vraag naar het nut van het onderscheid tussen de mogelij
ke objecten van vergelijking. Deze vraag kan pas beantwoord worden nadat de literatuur 
over de methode ter bepaling van de te vergelijken objecten is bestudeerd (hoofdstuk 4) en 
een analyse van de praktijk van het rechtsvergelijkend onderzoek gemaakt is (deel II). 
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