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4 De bepaling van de te vergelijken objecten 

1 Inleiding 

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

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

2 De context waarbinnen de methoden behandeld worden 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 De vergelijkbaarheidseis 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Methoden ter bepaling van de te vergelijken objecten 

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

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

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

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

4.1 Functionele methoden 

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

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

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

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

Sandrock van de methode van de 'funktionale Rechtsvergleichung' : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2 Conceptuele methoden 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3 Integrale methoden: modellen en schemata 

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

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

De matrix van Damaska:"3 

Policy-implementing Conflict-solving 

Hierarchical 
authority 

Coordinate 
authority 

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

109 

110 
in 

112 
113 
114 

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

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

5 De keuze van de methode 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Laer 1997, p. 54-55. 
162 Gessner 1972, p. 251. 
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absolute factor beschouwd worden omdat deze afhankelijk is van maatschappelijke consen
sus en achterliggende waarden.163 

7 Conclusie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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