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3 De selectie van de in het onderzoek te be
trekken rechtsstelsels 

1 Inleiding 

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

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

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

47 



HOOFDSTUK 3 

2 Welke stelsels komen voor selectie in aanmerking? Twee benaderings
wijzen 

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

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

2.1 Uitgangspunt: alle stelsels komen in aanmerking 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 De richtlijnen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2 Onderwerp en doel van het onderzoek 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3 De persoon van de onderzoeker 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Conclusie 

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

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

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

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

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

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

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

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