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Resultaten van de analyse van Duitse versla
gen van rechtsvergelijkend onderzoek 

1 Doel 

1.1 Spreekt de auteur over het doel van het onderzoek? 

In vrijwel alle onderzochte studies' geven de auteurs op een of andere wijze het doel2 van 
hun rechtsvergelijkend onderzoek aan. Zo niet in de inleiding, dan doen zij het wel in de 
uiteenzetting of de conclusie van het onderzoek. Slechts in twee studies wordt in geen enkel 
onderdeel naar het doel verwezen. In de hierna volgende analyse zijn evenals in het vorige 
hoofdstuk alleen die verwijzingen opgenomen waarin gesproken wordt van het doel van de 
rechtsvergelijking in het onderzoek. Er zijn, met andere woorden, alleen die uitspraken over 
het doel van het onderzoek opgenomen waarin de auteur zijn verwachtingen aangeeft met 
betrekking tot hetgeen de vergelijking van de in zijn onderzoek opgenomen stelsels zal 
opleveren.3 

De wijze waarop en de plaats waar het doel van het rechtsvergelijkend onderzoek belicht 
wordt, verschillen echter in de onderzochte studies. De wijzen van omschrijven heb ik 
onderscheiden in impliciet en expliciet. De plaatsen in de tekst van de onderzoeken waar 
deze omschrijvingen wel of niet te vinden zijn, heb ik onderverdeeld in inleiding en uiteen
zetting/conclusie. 

Van de tweeëndertig studies waarin verwijzingen te vinden zijn, bevat bijna negentig 
procent (284) expliciete uitspraken over het doel van het rechtsvergelijkend onderzoek. Deze 
uitspraken vindt men in vier5 gevallen zowel in de inleiding als in de uiteenzetting. In de 
meeste studies (206) vindt men ze echter alleen in de inleiding. Slechts in vier studies (5, 
12, 28, 29) is de expliciete verwijzing alleen in de uiteenzetting te vinden. 

In verreweg de meeste gevallen zijn deze expliciete verwijzingen naar het doel van het 
onderzoek ingebed in de tekst. Slechts in zes gevallen wordt de inleiding in zijn geheel7 of 
een apart gedeelte daarvan8 aan de bespreking van het doel van de rechtsvergelijking be
steed. Deze tekstgedeelten dragen duidelijke koppen zoals: 'Gestellte Aufgabe und Ziel der 
Arbeit' (2); 'Zum Ziel dieser Rechtsvergleichung' (4); 'Aufgabe und Gang der Untersuchung 

1 Bijlage 2 bevat een lijst met de geselecteerde en geanalyseerde Arbeiten zur Rechtsvergleichung uit de Schrif
tenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung. In dit hoofdstuk wordt naar deze studies verwezen door 
middel van de gecursiveerde cijfers waarmee zij in bijlage 2 worden aangeduid. Zie voor de motivering van 
de selectie van deze studies hoofdstuk 5. 

2 De door de auteurs gegeven omschrijvingen van het doel van de rechtsvergelijking in hun onderzoek en hun 
oordelen over het uiteindelijke nut van de rechtsvergelijking in hun onderzoek zijn per studie opgenomen in 
bijlage 5. Verkorte omschrijvingen hiervan vindt men in bijlage 7. 

3 Zie hoofdstuk 6 § 1.1. 
4 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34. 
5 1, 4, 8, 34. 
6 2, 3, 7, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33. 
7 2,4. 
8 7, 18, 23, 34. 
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(7); 'Die Aufgabenstellung' (18); 'Ziele und Aufbau der Arbeit' (23), 'Funktion der Rechts
vergleichung' (34). 

In tien9 van de zesentwintig studies waarin expliciete verwijzingen voorkomen, vindt men 
in hetzelfde of een ander gedeelte van de tekst tevens impliciete verwijzingen. Enkel im
pliciete verwijzingen treft men in vier10 studies aan. 

Van de in totaal vijftien impliciete verwijzingen, treft men er negen alleen in de inleiding 
aan" en vier alleen in de uiteenzetting.12 De twee overige uitspraken zijn in studie 3 zo
wel in de inleiding als in de uiteenzetting te vinden. 

Uit het voorafgaande is gebleken dat in zes13 van de bestudeerde studies in zowel de inlei
ding als de uiteenzetting en/of conclusie uitspraken over het doel van het onderzoek worden 
gedaan. Een vraag die dan opkomt is in hoeverre de in één studie genoemde doelen met 
elkaar overeenkomen. In dit kader heb ik onderzocht of de gepresenteerde doelen in de 
beide delen van een studie identiek, (on)gelijksoortig of tegenstrijdig zijn. De studies waarin 
slechts in een van de delen (inleiding of uiteenzetting) over het doel gesproken wordt, wor
den hier uiteraard niet besproken. 

Hoewel het niet altijd eenvoudig is te bepalen of, en in welke mate de beschrijvingen van 
de doelen in de verschillende delen van de studie met elkaar overeenkomen, kan vrij zeker 
gesteld worden dat — tussen de delen althans — tegenstrijdigheden niet voorkomen. In één 
studie zijn echter twee doelen die binnen één deel (de inleiding) genoemd worden met 
elkaar in strijd. In 3 wil de auteur namelijk enerzijds aantonen dat de definitieve oplossing 
van het probleem nog enige wetenschappelijk voorstudie vereist: 

'Vielmehr erfordert die endgültige Lösung des amiable Compositeur-Problems, das eigentlich 
bereits zum "juristischen Niemandsland" zu rechnen ist, noch einige wissenschaftliche Vorarbeit. 
Das zu bestätigen, ist nicht zuletzt das Anliegen der folgenden Darlegungen' (p. 14-15). 

Anderzijds wil hij, zo valt uit de tekst af te leiden, een regel met betrekking tot het onder
werp formuleren ten behoeve van een toekomstig internationaal verdrag: 

'Will man das Ergebnis der bisherigen Verhandlungen über die Stellung des amiable Compositeur 
in einem künftigen internationalen Schiedsgerichtsgesetz auf eine einprägsame Formel bringen,...' 
(p. 12). 

In de uiteenzetting wordt deze regel inderdaad geformuleerd. 

9 2,3,5,7,8, 11,21,22,25,28. 
10 6, 14, 18, 30. 
11 2,6, 7, 11, 18,21,22,25,28. 
12 5,8, 14,30. 
13 1, 3, 4, 8, 28, 34. 
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De ongelijksoortige (inclusief de tegenstrijdige) omschrijvingen en de gelijksoortige om
schrijvingen zijn in gelijke mate aanwezig (ieder in drie studies). Identieke omschrijvingen 
heb ik niet gevonden. Naast de reeds genoemde tegenstrijdige omschrijving, vindt men in 
twee studies omschrijvingen die in meer of mindere mate van elkaar afwijken.14 Als 
voorbeeld geef ik de doel-omschrij vingen van studie 1 in achtereenvolgens de inleiding en 
de uiteenzetting weer: 

'Diese Arbeit will durch eine rechtsvergleichende Übersicht dazu beitragen, daß sachgemäße und 
feste Maßstäbe für den richterlichen Haftungsdurchgriff bei Kapitalgesellschaften gewonnen 
werden' (1, p. 5). 

'Eine solche unmittelbare Auswertung der rechtsvergleichenden Ergebnisse erfordert, die gewonne
nen Erkenntnisse in jeder einzelnen nationalen Ordnung in das bestehende Recht einzupassen. Erst 
eine solche "Renationalisierung" gibt der im 2. Teil dargestellten Praxis des richterlichen Haftungs
durchgriffs, deren Bild unter Abstraktion von den nationalen Voraussetzungen und durch rechtsver
gleichende Synthese erarbeitet wurde, den Wert unmittelbar anwendbarer Regeln. 

Dieser Rückbezug auf die Ebene der nationalen Rechte kann freilich mit Exaktheit nur für das 
dem Beobachter vertraute heimische Recht vollzogen werden. Für andere Rechtsordnungen können 
nur Probleme aufgeworfen werden; es wäre vermessen, an dieser Stelle mehr geben zu wollen' (1, 
p. 90-91). 

Verder treft men in drie studies15 overeenkomstige beschrijvingen aan. Een voorbeeld van 
vrijwel identieke gelijksoortige omschrijvingen van het onderzoeksdoel ziet men in de 
inleiding en uiteenzetting van studie 4: 

'Die vorliegende Untersuchung soll zur Neuordnung des Persönlichkeitsschutzes beitragen' (4, p. 
9). 

'Kann hier auch aus sachlichen und räumlichen Gründen nicht das Reformproblem erörtert werden, 
so soll doch wenigstens versucht werden, aus dem bisher gewonnenen Ergebnis der Untersuchung 
einige Hinweise für die Reform des Persönlichkeitsschutzes abzuleiten' (4, p. 139). 

In de studies 28 en 34 vormt het in de uiteenzetting respectievelijk de inleiding genoemde 
doel een specificatie van het in het andere deel genoemde doel. Zie bijvoorbeeld 28: 

'In einem dritten Teil schließlich soll versucht werden, aus rechtsvergleichender Sicht die Gesicht
punkte, die — möglicherweise in ihrem Zusammenspiel - für die richtige Bestimmung des Haf
tungskreises maßgebend sind, herauszuarbeiten' (28, p. 17). 

'Im folgenden soll versucht werden, auf der Grundlage der Länderberichte Deutschland und 
Frankreich die eigene Auffassung zu skizzieren' (28, p. 95). 

14 /, 8. 
15 4,28,34. 
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1.2 Welke doelen worden genoemd? 

In deze paragraaf ga ik in op de inhoud van de door de auteurs16 genoemde doelen. In 
tabel A en B van bijlage 5 heb ik de omschrijvingen van de in de studies aangegeven doelen 
verkort weergegeven. Tabel A geeft een overzicht van de doelen per onderdeel van elke 
studie; tabel B geeft een overzicht van alle genoemde doelen in alfabetische volgorde. Hier 
wil ik echter de inhoud van de doelen op meer systematische wijze weergeven. 

Evenals in het vorige hoofdstuk heb ik in de eerste plaats, op grond van de reikwijdte 
van het doel, onderscheid gemaakt tussen vier (hoofd)groepen: (1) doelen gericht op het 
eigen rechtsstelsel ('autocentrische' doelen); (2) doelen gericht op alle in het onderzoek 
betrokken stelsels ('pancentrische' doelen); (3) doelen gericht op een inter- of supranationale 
regeling of samenwerkingsverband waarvan de onderzochte stelsels deel uitmaken; en 
tenslotte (4) 'onbegrensde' doelen (niet stelsel-gerichte doelen / doelen gericht op de 'pure' 
wetenschap). Tabel 1 geeft de hierboven genoemde categorieën van doelen weer in volgorde 
van frequentie.17 De autocentrische doelen zijn — zoals in de Nederlandse preadviezen 
in de meerderheid. Het valt echter op dat in deze Duitse studies het aantal doeleinden 
gericht op inter- of supranationale regelingen en die gericht op pure kennisvermeerdering, 
een veel groter aandeel in het geheel hebben dan in de Nederlandse studies. 

Tabel 1: Reikwijdte 

1. autocentrisch 
2. gericht op inter- of supranationale regelingen 
3. onbegrensd 
4. pancentrisch 

Het tweede aspect dat ik uit de omschrijvingen gelicht heb, betreft de belangrijkste activiteit 
waarop het doel gericht was. De activiteit die het meest genoemd wordt is het beoordelen 
(toetsen of evalueren) van een of meer van de bestudeerde rechtsstelsels. De activiteit 'vor
men' komt op de tweede plaats. Onder deze activiteit valt zowel de vorming van recht, zoals 
het bedenken van een juridische oplossing voor een probleem, als de vorming van een 
bepaalde mening of opvatting. Op geringe afstand volgt daarna het hervormen van bijvoor
beeld een reeds bestaande regeling en het verbeteren van inzicht in een bepaalde materie. 

16 Ik ga niet na of de genoemde doelen overeenkomen met mijn perceptie van het doel zoals ik die het uit de 
behandeling van het onderwerp in het preadvies heb begrepen. 

17 Zie hoofdstuk 6 nt. 27. 
18 4, 7, 8 (ook gericht op supra-nationale regeling), 12, 13, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27 (blijkt uit het onderzoek 

zelf; kan niet uit doel-omschijving worden afgeleid), 31, 32, 34. 
19 2,3,8, 18,21,23,26. 
20 6, 10, 14, 16, 30, 33. 
21 / (met accent op eigen recht), 5 (met accent op eigen recht), / / (met accent op eigen recht, tevens gericht op 

unificatie), 28, 29. 

170 



RESULTATEN ANALYSE VAN DUITSE VERSLAGEN VAN RECHTSVERGELIJKEND ONDERZOEK 

Daarna volgen activiteiten als harmoniseren en unificeren en het algemene 'lering trekken'. 
Niet vaak, maar toch een paar maal worden activiteiten naar voren gebracht als het leveren 
van een bijdrage aan een discussie, het geven van inspiratie en de pure kennisvermeerdering. 
Een activiteit die slechts in één studie wordt genoemd, is het nadenken over de overdraag
baarheid en noodzakelijkheid van overname van een bepaalde buitenlandse regeling. Tabel 
2 geeft de omschrijvingen van de activiteiten weer in volgorde van frequentie. 

Tabel 2: Activiteit 

1. beoordelen (toetsen, evalueren) 1122 

2. vormen 923 

3. hervormen 624 

4. verbeteren inzicht 525 

5. harmoniseren/unificeren 4 2 6 

6. lering trekken 427 

7. bijdrage leveren aan discussie 3 28 

8. inspireren 229 

9. kennisvermeerderen 230 

10. nadenken l31 

Wanneer men de aard van deze activiteiten nader bekijkt, valt op dat er eigenlijk twee 
soorten activiteiten kunnen worden onderscheiden, namelijk: vormen en nadenken. Hierbij 
kan het vormen gericht zijn op vorming sec of verbetering. Op dezelfde wijze kan nadenken 
gericht zijn op reflectie sec of beoordeling. De bovengenoemde activiteiten kunnen als volgt 
worden geschematiseerd: 

22 /, 3, 5, 10, 11, 12, 19, 20, 23, 24, 33. 
23 1, 2, 3, 7, 21, 27, 30, 31, 34. 
24 4, 7, 8, 14, 22, 24. 
25 2, 3, 5, 7, 13. 
26 8, 11, 18, 26. 
27 28, 29, 32, 34. 
28 21, 22, 25. 
29 17, 19. 
30 6, 16. 
31 25. 
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vorming 

vormen 

vormen 

unificeren 
harmoniseren 

inspireren 
kennisvermeerderen 

verbeteren 

hervormen 
verbeteren inzicht 
unificeren 
harmoniseren 
lering trekken 
bijdrage leveren aan discussie 
inspireren 

reflectie 

reflecteren 

nadenken 

beoordelen 

beoordelen 
toetsen 
evalueren 

Het object waarop het doel gericht was, vormt het derde en laatste aspect van de omschrij
vingen van de doelen. In verreweg de meeste gevallen is het object waarop het doel gericht 
is de oplossing van een bepaald probleem. Dit object wordt op de voet gevolgd door 'het 
recht'. In de meeste gevallen heeft dit betrekking op het 'eigen' recht van de onderzoeker. 
Op korte afstand volgen tevens objecten als de rechtsregel of -regeling, het rechtsinstituut 
of rechtsgebied. Het in abstracto of concreto aangeduide onderwerp van het onderzoek vormt 
in vier studies het object waarop het genoemde doel gericht is. Tenslotte noem ik de litera
tuur, een wetsvoorstel en bepaalde regelingsmodellen als objecten die ieder slechts in één 
studie het object van het doel vormen. Tabel 3 geeft deze objecten weer in volgorde van fre
quentie. 
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Tabel 3: Object 

1. oplossing (probleem) 1232 

2. (eigen) recht 1133 

3. rechtsregel(ing)/-instituut/-gebied 1034 

4. 'onderwerp' 335 

5. probleemstelling 2 3 6 

6. literatuur l37 

7. wetsvoorstel , 38 

8. regelingsmodellen ,39 

1.3 Wat is het oordeel over het nut van het onderzoek in relatie tot het doel? 

In tweeëntwintig studies doet de auteur een uitspraak over het uiteindelijke resultaat van het 
onderzoek in verband met het doel waarmee het verricht was. In elf40 van deze studies 
heeft men een of meer expliciete oordelen uitgesproken en in eveneens elf studies41 studies 
een impliciet oordeel. 

Bij de bestudering van de inhoud van de oordelen heb ik voornamelijk aandacht besteed aan 
de aard van de uitspraak (positief, gematigd positief en negatief) en de activiteit waarop de 
oordelen gericht zijn. 

De meeste positieve oordelen hebben betrekking op de vorming van het recht. Op grond 
van de vergelijkende studie kan de auteur voorstellen doen ter verbetering van het Duitse 
recht,42 het Amerikaanse43 of het Europese recht.44 Verder stelt een auteur dat de verge
lijking een rechtvaardiging biedt voor een bepaalde verbetering in het Duitse recht.45 Een 
enkele maal wordt in het oordeel verwezen naar de mogelijkheid die de vergelijking biedt 
tot het vinden van de beste oplossing46 of het formuleren van een eigen mening daarom-

32 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 22, 24, 25, 32, 34. 
33 7, 8, 11, 12, 13, 19, 20, 22, 28, 29, 34. 
34 2, 3, 11, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 31. 
35 4, 6, 14. 
36 1,34. 
37 17. 
38 19. 
39 33. 
40 J, 6, 8, 12, 17, 19, 21, 22. 29, 31, 32. 
41 4, 7, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33. 
42 4, 8, 15, 25, 31, 32, 33. 
43 27. 
44 26. 
45 12. 
46 5. 
47 28. 

173 



HOOFDSTUK 7 

Soms wordt het positieve oordeel in vrij algemene termen uitgedrukt: de vergelijkende 
studie was gewoonweg nuttig voor het Duitse recht48 of men kan er volgens de auteur voor 
het Duitse recht lering uit trekken.49 

Andere activiteiten waarop de oordelen enkele malen betrekking hebben zijn de evaluatie 
van het recht:50 de weerlegging van een veronderstelling51 of juist de bevestiging van een 
bepaald idee.52 Verder worden in enkele studies het zichtbaar maken van een bepaald 
punt53 en het aanwijzen van een bepaalde tendens54 genoemd. 

Een van de genoemde activiteiten (het bieden van een nieuwe oplossing) wordt ook in 
de gematigd positieve oordelen genoemd. De auteur stelt in dit geval bescheiden dat hij zich 
er toe moest beperken een nieuw voorstel te doen voor de oplossing van een oud probleem. 
In het geval van het andere gematigd positieve oordeel bleken de resultaten van het onder
zoek uiterst complex. Het beste wat het onderzoek kon bieden was inspiratie en verhelderen
de gedachten. 

Geheel negatieve uitspraken over het nut van de studie ontbreken. In het enige gedeelte
lijk negatieve oordeel wordt in algemene bewoordingen gesteld dat de rechtsvergelijking 
alléén niet helpt. Maar kennelijk draagt zij wel ergens toe bij. 

In tabel 4 heb ik de activiteiten waarop de oordelen gericht zijn in volgorde van frequen
tie onder elkaar gezet. Daarbij heb ik onderscheid gemaakt tussen activiteiten die deel 
uitmaken van positieve, gematigd positieve en negatieve oordelen. 

Indien in de volgende tabellen een onderscheid gemaakt wordt tussen 'negatief en 'positief, 
zullen de inhoudelijk met elkaar corresponderende negatieve en positieve oordelen of argu
menten met eenzelfde cijfer in het linkergedeelte van de tabel aangeduid worden. 

48 22. 
49 19, 24, 29. 
50 4. 
51 6. 
52 17. 
53 17, 21. 
54 15, 29. 
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Tabel 4: Activiteit waarop het oordeel gericht is 

positief 
1. vormen 1255 

2. leren 4 5 6 

3. zichtbaar maken 457 

4. evalueren 358 

gematigd positief 
1. vormen p 
2. inspireren 1 6 0 

negatief 
1. bijdragen ('hilfen') l61 

2 Onderwerp 

De onderwerpen62 die in de geanalyseerde Arbeiten zur Rechtsvergleichung uit de Schrif
tenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung behandeld worden, liggen voornamelijk op 
het terrein van het privaatrecht.63 Zelfs het enige onderwerp dat als publiekrechtelijk kan 
worden beschouwd, heeft nog een duidelijke band met het privaatrecht. Binnen de privaat
rechtelijk georiënteerde studies ligt een zeer zwaar accent op het vermogensrecht. De helft 
van de onderzochte studies behandelt een onderwerp op het terrein van het vermogensrecht. 
In de overige studies komen het handelsrecht en het internationaal privaatrecht elk driemaal 
aan bod; het rechtspersonenrecht, het familierecht, het procesrecht en de internationale 
handelsarbitrage worden elk in één studie bestudeerd. 

In een viertal studies doorkruisen de onderwerpen zowel het privaat- als het publiekrecht. 
Zo wordt bijvoorbeeld in 75 de schadevergoeding in het strafrecht van Spanje en van een 
aantal Latijns-Amerikaanse landen behandeld. In twee andere studies raken de onderwerpen 
eveneens zowel publiek- als privaatrecht. In deze gevallen hangt dit echter samen met de 
functionele aard van de besproken rechtsgebieden: het arbeidsrecht en het consumentenrecht. 

55 4, 5, 8, 12, 15, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33. 
56 19, 22, 24, 29. 
57 15, 17, 21, 29. 
58 4, 6, 17. 
59 7. 
60 14. 
61 30. 

62 De omschrijvingen van het onderwerp van het onderzoek, de afbakening van het onderwerp, het uitgangspunt 
van het onderzoek en de probleemstelling zijn per studie opgenomen in bijlage 5. 

63 Zie voor een volledige opsomming van de rechtsgebieden die in de studies aan de orde komen bijlage 9. 
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Beziet men de aard van de voorwerpen van vergelijking dan kan gesteld worden dat in 
alle geanalyseerde studies sprake is van micro vergelijking: de vergelijking vindt plaats 
tussen onderdelen van de rechtsstelsels. In de onderzochte studies is geen sprake van macro
vergelijking: noch in de zin van structuurvergelijking, noch in de zin van vergelijking van 
stelsels in hun geheel. 

De rechtsstelsels die voor de onderzoeken geselecteerd zijn, zijn voor het grootste deel 
stelsels van soevereine staten. In dit verband plaatst men wel horizontale rechtsvergelijking 
tegenover verticale rechtsvergelijking. Terwijl met deze termen meestal wordt gedoeld op 
het onderscheid tussen rechtsvergelijking en rechtsgeschiedenis, kunnen zij eveneens het 
onderscheid aangeven tussen 'de vergelijking tussen rechtsinstituten, rechtsregels, enz. 
afkomstig uit twee of meer rechtens gelijkwaardige rechtssystemen, dat wil zeggen uit twee 
of meer soevereine rechtsgemeenschappen'64 (horizontale rechtsvergelijking) en 'de verge
lijking waarbij regels uit een 'lagere' orde met regels uit een 'hogere' orde worden gecon
fronteerd'65 (verticale rechtsvergelijking). 

In zeven studies worden naast de stelsels van soevereine staten tevens een of twee 
verdragen besproken.66 Van verticale rechtsvergelijking is mijns inziens echter alleen spra
ke in studie 2. De auteur van deze studie spreekt overigens zelf niet van 'verticale rechtsver
gelijking'. In dit geval wordt een materieelrechtelijk verdrag ('das einheitliche Wechselgesetz 
der Genfer Verträge') geplaatst tegenover het recht van de landen die het verdrag geïmple
menteerd hebben. In de overige gevallen zou ik willen spreken van horizontale vergelijking 
omdat in deze studies de rechtsstelsels van de staten en de verdragen op één lijn worden 
gesteld. Dit is het duidelijkst het geval in 23 aangezien in deze studie alleen twee verdragen 
met elkaar vergeleken worden. Al is hier geen sprake van 'stelsels van soevereine staten', 
de rechtssystemen zijn wel van eenzelfde orde. In de gevallen waarin naast de rechtsstelsels 
van staten tevens een of twee verdragen in het onderzoek zijn opgenomen, is het minder 
vanzelfsprekend om van horizontale vergelijking te spreken. In die studies worden immers 
stelsels van een 'lagere' en 'hogere' orde met elkaar vergeleken. Deze stelsels worden echter 
niet als twee gescheiden groepen met elkaar geconfronteerd: de lagere en hogere worden 
ook onderling vergeleken. 

2.1 Hoe wordt het onderwerp omschreven en afgebakend? 

Zoals ik in het vorige hoofdstuk reeds heb gesteld, is de vraag naar de omschrijving van het 
onderwerp in de eerste plaats in het analysemodel opgenomen om een overzicht te krijgen 
van het soort onderwerpen dat in de hier besproken studies tot object van rechtsvergelijkend 
onderzoek is gemaakt. Voor dit overzicht verwijs ik naar bijlage 5, waarin de omschrijvin
gen van de onderwerpen en de afbakeningen daarvan per studie zo volledig mogelijk zijn 
weegegeven. Zoals gezegd acht ik het voor het doel van deze analyse van weinig nut de 
onderwerpen één voor één te bespreken. Ook de vraag of de auteurs meer of minder uitge
breid op de keuze van hun onderwerp ingaan of het onderwerp meer of minder uitgebreid 
omschrijven, lijkt mij in dit kader van ondergeschikt belang. Wel kan opgemerkt worden dat 

64 Kokkini e.a. 1998, p. 4. 
65 Kokkini e.a. 1988, p. 4. 
66 2, 11, 20, 23, 26, 30, 31. 
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men in sommige studies aparte paragrafen of zelfs een hoofdstuk aantreft gewijd aan het 
onderzoeksonderwerp of de begripsbepaling van onderdelen daarvan.67 In andere studies 
wordt daarentegen volstaan met een herhaling van of een impliciete verwijzing naar de titel. 

Voor de tweede reden waarom gegevens over het onderwerp verzameld zijn, verwijs ik 
naar hoofdstuk 6.68 

2.2 Geeft de auteur aan wat het uitgangspunt van zijn of haar onderzoek is? 

Zoals ik in hoofdstuk 5 en 6 reeds heb uiteengezet, versta ik in deze context onder 'uit
gangspunt' niet de grondslag of reden van het onderzoek, maar vrij letterlijk het punt waar 
de rechtsvergelijker zijn of haar onderzoek aanvangt. In hoofdstuk 6 heb ik het uitgangspunt 
omschreven als de basis van waaruit de comparatist zijn onderzoek start, oftewel de eerste 
stap van een reeks handelingen aangeduid als de methode ter bepaling van de te vergelijken 
objecten.69 Verwacht wordt dat de bepaling van het uitgangspunt inzicht zal verschaffen 
in de gehanteerde methode ter bepaling van de te vergelijken objecten.70 

In de eerste plaats heb ik gezocht naar expliciete uitspraken over deze uitgangspunten. 
Indien deze niet aanwezig zijn, heb ik gezocht naar teksten waaruit de gebruikte uitgangs
punten waren af te leiden. In de gevallen waarin noch het een noch het ander resultaat 
opleverde, heb ik getracht de uitgangspunten te reconstrueren aan de hand van de omschrij
ving en de afbakening van het onderwerp en/of de omschrijving of de toepassing van de 
methode ter bepaling van de te vergelijken objecten.71 

Slechts in vier72 van de vierendertig onderzochte studies wordt expliciet — in de inleiding 
— melding gemaakt van het punt van waaruit de onderzoeker zijn studie aanvangt. In vijftien 
studies spreekt de auteur hierover slechts impliciet: zeven73 maal in de inleiding, vier74 

maal zowel in de inleiding als de uiteenzetting en vier75 maal in de uiteenzetting. 
Zoals hierboven aangegeven heb ik naast het onderscheid tussen expliciete en impliciete 

omschrijvingen, ook een categorie 'reconstructie' ingevoerd. Ook al spreekt de auteur noch 
expliciet noch impliciet over het uitgangspunt van het onderzoek, het is duidelijk dat hij of 
zij vanuit een bepaald concept of probleem de verschillende stelsels benaderd moet hebben. 
En welk punt de auteur tot uitgangspunt heeft gehad, valt eigenlijk altijd uit het geheel van 

67 In studie 14 is § I van de inleiding gewijd aan de 'Untersuchungsgegenstand'. Verder gaat § II van de inleiding 
van studie 6 in op het 'Begriff der Enteignung, § 2 van het eerste inleidende hoofdstuk van studie 18 op 'Die 
Bedeutung des vergleichenden Warentests' en hoofdstuk 1 van studie 24 op 'Der Begriff des franchise agree
ments'. 

68 Zie hoofdstuk 6 § 2.1. 
69 Zie hoofdstuk 6 § 2.1. 
70 De methode komt aan de orde in § 4 van dit hoofdstuk. 
71 Zie hoofdstuk 6 nt. 93. 
72 1, 20, 28, 33. 
73 10, 11, 16, 24, 29, 32, 34. 
74 3, 4, 7, 22. 
75 5, 8, 15, 17. 
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de tekst en de inleiding of van het complete onderzoeksverslag te herleiden. In acht76 stu
dies was het mogelijk het uitgangspunt uit de tekst van de inleiding te reconstueren. In 
zeven gevallen was reconstructie slechts mogelijk na bestudering van de gehele studie.77 

Hoewel ik uiteraard bij de reconstructie zo objectief mogelijk te werk ben gegaan, zal hier 
rekening moeten worden gehouden met subjectieve factoren. 

2.2.1 De inhoud van de uitgangspunten 
De meeste uitgangspunten (11) bestaan uit 'juridische' problemen. Het grootste deel hiervan 
(7) is echter alleen uit de tekst van de studies te herleiden. Op gronden die ik in het vorige 
hoofdstuk heb uiteengezet, versta ik in dit kader onder een 'juridisch probleem' zowel een 
dogmatische discussie over een juridisch vraagstuk of de verhouding tussen bepaalde juri
dische concepten als een in juridische termen omschreven probleem. Twee van de elf 
uitgangspunten vallen onder de eerstgenoemde categorie 'juridische problemen': 

1. de vererfbaarheid van een aanspraak op smartegeld (12, reconstructie) 

2. 'Im folgenden soll versucht werden, unter Berücksichtigung aller dieser Länder die verschiedenarti
gen Lösungsversuche einander gegenüberzustellen und kritisch zu würdigen. Wesentlich ist dabei, 
die materiellrechtliche Problematik der zweispurigen Regelung des Schadensausgleichs von der 
prozessualen Fragen zu trennen, ob und wie die Schadenswiedergutmachung im Rahmen des Straf
prozesses geltend gemacht werden kann' (15, p. 127, impliciet). 

De overige zeven uitgangspunten vallen onder de categorie 'problemen in juridische termen 
omschreven'. Voorbeelden van deze uitgangspunten zijn: 

1. 'Damit rückt in den Mittelpunkt der Untersuchung das Problem, wie eine Geldentschädigung 
immateriellen Schaden wiedergutmachen kann' (4, p. 9, impliciet). 

2. de grenzen van de aansprakelijkheid van de werkgever voor gelegenheidsdelikten (28, reconstruc
tie). 

Daarna volgen de rechtsinstituten (9) en de maatschappelijke problemen (5). Voorbeelden 
van rechtsinstituten als uitgangspunt zijn onder andere te vinden in de studies 7 en 22: 

'Im Zweiten Teil wird das Irrtumsrecht einiger fremder Länder dargestellt werden, wobei besonde
re Aufmerksamkeit der Berücksichtigung des Risikogedankens gelten wird' (7, p. 23, impliciet). 

'... Institution des negatorischen Rechtsschutzes...' (22, p. 21, impliciet). 

De aanwijzing van de maatschappelijke problemen is evenals de bepaling van de juridische 
problemen niet eenvoudig. Wat zijn nu precies 'maatschappelijk' problemen? De grens 
tussen het juridische en het maatschappelijke is vaak zeer vaag. In studie 19 vindt men als 

76 2, 6, 14, 19, 23, 25, 26, 27. 
11 9, 12, 13, 18, 21, 30, 31. 
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uitgangspunt bijvoorbeeld de vraag 'wie betaalt de door een werknemer bij de uitvoering 
van zijn werk onopzettelijk veroorzaakte schade: de werknemer of de werkgever?'. Dit 
uitgangspunt is gereconstrueerd uit de tekst van een auteur. Zo geformuleerd kan men mijns 
inziens stellen dat het om een maatschappelijk probleem gaat. Deze vraag kan echter een
voudig geherformuleerd worden in termen van werkgeversaansprakelijkheid voor de door 
de werknemer veroorzaakte schade. Het verschil tussen een in maatschappelijke en een in 
juridische termen geformuleerd probleem kan dus heel klein zijn. In studie 5 stelt de auteur 
echter expliciet dat zijn uitgangspunt niet een in juridische termen, met een bepaald stelsel 
verbonden probleem is. Het gaat in zijn geval om equivalente, juridisch relevante 'feiten des 
levens' ('Lebenssachverhalte'): 

'Diese methodische Verschiedenheit bedeutet keineswegs, daß es sich nicht um die Erfassung und 
Lösung gleicher oder sehr ähnlicher rechtlich relevanter Lebenssachverhalte handeln würde. 
Verschieden ist vielmehr die Art und Weise, in der in solchen Fällen im Common-Law-System 
und in den kontinentalen Rechtsordnungen die Lösung angestrebt wird' (5, p. 8, impliciet). 

Deze Lebenssachverhalte worden in een noot nader omschreven: 

'Diese als zu vergleichende Wirklichkeiten, nicht aber Begriffe bilden den Gegenstand wahrer 
Rechtsvergleichung, wie es in der knappen Formulierung E.J. Cohn (Richter, Staat und 
Gesellschaft in England: Schriftenreihe der Juristischen Studiengesellschaft Karlsruhe, Heft 37/38, 
9) heißt' (5, p. 8 nt. 7, impliciet). 

In heb dit uitgangspunt eveneens onder de categorie 'maatschappelijke problemen' gerang
schikt. 

In vijf studies wordt het uitgangspunt gevormd door een juridisch concept. Ik heb hier 
een onderscheid gemaakt tussen autonome of ruime juridische concepten en de meer speci
fieke, met een bepaald rechtsstelsel verbonden concepten. Als voorbeeld van een studie 
waarin een autonoom juridisch (rechtsvergelijkend) concept het uitgangspunt vormt, noem 
ik 1 waarin de auteur stelt dat de termen van het begrip 'Haftungsdurchgriff bei 
Kapitalgesellschaften' weliswaar aan het Duitse recht zijn ontleend maar dat in deze studie 
van hun specifiek nationale betekenis geabstraheerd wordt: 

'Der "Haftungsdurchgriff bei Kapitalgesellschaften" ist ein Sachverhalt, der - unter anderem 
Namen oder ohne besondere Bezeichnung — in Deutschland wie in Frankreich und den USA zu 
beobachten ist und von den Rechten aller drei Länder geregelt wird. Diese Erscheinung soll hier 
in einer vergleichenden Übersicht dargestellt werden. 
Sowohl "Haftungsdurchgriff' wie auch "Kapitalgesellschaft" werden dabei als Ausgangsbegriffe 
in einem rechtsvergleichenden Sinne verstanden. Wenn auch beide Worte der deutschen 
Rechtssprache entlehnt sind, so müssen sie im Dienste der übernationalen Aufgabe ihre Bedeutung 
wandeln, und werden damit — im Sinne Rabeis — autonom-rechtsvergleichende Begriffe, weil sie 
den übernationalen Gegenstand der Untersuchung in einer übernationalen Sprache umschreiben 
sollen' (1, p. 7, expliciet). 

Een uitgangspunt dat slechts in twee studies voorkomt bestaat uit een betrekkelijk zelfstan
dig rechtsgebied. In studie 30 is dat het internationaal overeenkomstenrecht en in studie 31 
het internationaal onrechtmatige daadsrecht. Tot slot noem ik de uitgangspunten die slechts 

179 



HOOFDSTUK 7 

elk in één studie genoemd worden: een maatschappelijk fenomeen (garantiefonds) en een 
casuspositie. Deze laatstgenoemde betreft een casus op het terrein van de koop: 

'Aus der Vielfalt der kaufrechtlichen Probleme wurde dabei für diese Arbeit ein ebenso einfacher 
wie häufiger Tatbestand gewählt: Ein Käufer weigert sich vertragswidrig, die gekaufte Waren 
abzunehmen und zu bezahlen. Er holt z.B. die Ware nicht ab oder er weist sie zurück oder er 
unterläßt beharrlich ihren Abruf. U.U. erklärt er auch schon vor dem Lieferzeitpunkt, daß er den 
Vertrag nicht erfüllen werde. Der Verkäufer muß sich nun überlegen, welche rechtlichen Schritte 
er gegen den Vertragsbrüchigen Käufer einleiten kann. Kann er Zahlung des Kaufpreises verlan
gen? Kann er stattdessen auch Schadensersatz fordern? Wie ist dabei der Schaden zu berechnen? 
Wäre es auch möglich, eine für den Fall des Vertragsbruchs vereinbarte Schadenspauschale 
einzuklagen? (20, p. 9-10, expliciet). 

Tabel 5 geeft de uitgangspunten weer in volgorde van frequentie. Het vetgedrukte cijfer in 
de tweede kolom geeft het aantal studies aan waarin het in de eerste kolom genoemde 
uitgangspunt gebruikt is. De cijfers in de derde, vierde en vijfde kolom geven aan in hoeveel 
van de in de tweede kolom aangegeven studies het uitgangspunt respectievelijk expliciet 
geformuleerd (E), impliciet geformuleerd (I) en gereconstrueerd (R) is. 

Tabel 5: Inhoud uitgangspunt 

1. juridisch probleem 1178 IE 31 7R 
2. rechtsinstituut «)79 — 71 2R 
3. (maatschappelijk) probleem 580 IE 21 2R 
4. juridisch concept 38 ' - 21 IR 
5. autonoom juridisch concept 2 8 2 IE 11 — 
6. rechtsgebied 2 8 3 - 2R 
7. casuspositie l 8 4 IE -
8. maatschappelijk fenomeen l85 — — IR 

78 2, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 23, 26, 28 
79 3, 7,11, 22, 24, 25 ,27 29 ,32. 
80 5, 17, 18, 19, 33. 
81 8, 21, 34. 
82 /, 16. 
83 3C ,31. 
84 2C . 
85 9. 
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2.3 Hanteert de auteur een probleemstelling? 

De vraag naar de probleemstelling is eveneens in het analysemodel opgenomen omdat 
hieruit gegevens kunnen worden afgeleid over de gehanteerde methode ter bepaling van de 
te vergelijken objecten. Zoals gezegd is in deze analyse alleen aandacht besteed aan de pro
bleemstellingen die gericht zijn op het rechtsvergelijkend onderzoek.86 

In zeventien87 studies wordt op een of meer plaatsen in het preadvies expliciet of impli
ciet een probleemstelling geformuleerd. Een expliciet geformuleerde probleemstelling vindt 
men elf88 maal in de inleiding en acht89 maal in de uiteenzetting (in zes90 van deze 
studies treft men ook in de inleiding een expliciet geformuleerde probleemstelling aan). 

In twee91 studies wordt in de inleiding impliciet een probleemstelling weergegeven. In 
de uiteenzettingen heb ik geen impliciete probleemstellingen aangetroffen. 

2.3.1 De inhoud van de probleemstellingen 
De exacte inhoud van de probleemstellingen is per studie weergegeven in bijlage 5. Hier zal 
worden ingegaan op de aard van de formuleringen. Zijn de probleemstellingen in juridische 
termen geformuleerd of zijn alleen maatschappelijke termen opgenomen? Is de gehanteerde 
terminologie systeemgebonden of universeel? 

In § 2.3.1 van het vorige hoofdstuk ben ik ingegaan op de achtergrond van deze vragen 
en de moeilijkheid om de verschillende gehanteerde termen in één bepaalde categorie onder 
te brengen. Uiteraard gelden dezelfde overwegingen ook hier. 

Dit in aanmerking genomen, kan gezegd worden dat van de veertien studies waarin 
expliciet en/of impliciet (een) probleemstelling(en) geformuleerd is/zijn, de meeste studies 
(1392) in juridische termen geformuleerde probleemstellingen bevatten. Van deze juridische 
termen kan verder gevraagd worden of zij sterk met één (of enkele) systemen verbonden 
zijn of dat zij een meer 'universeel'93 karakter hebben. In een klein deel (2) van deze stu
dies worden systeemgebonden juridische termen gehanteerd; in het grootste deel (11) wor
den termen gehanteerd die min of meer 'universeel' genoemd kunnen worden. 

In de vier overige studies bevatten de probleemstellingen meer maatschappelijke termen 
waarvan geen als specifiek tot het ene of het andere rechtssysteem behorend beschouwd kan 
worden. In tabel 6 wordt de aard van de formulering van de probleemstellingen in volgorde 
van frequentie weergegeven. 

86 Zie hoofdstuk 6 § 2.3. 

87 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 31, 33, 34. 
88 .?, 4, 10, 14, 19, 21, 26, 27, 28, 33, 34. 
89 3. 5, 10, 16, 18, 21, 26, 33. 
90 3, 4, 10, 21, 26, 33. 
91 6,31. 

92 3 (Expliciet (E), inleiding (inl) + uitzetting (u)), 4 (E, inl + u), 5 (E, u), 6 (I, inl), 14 (E, in!), 16 (E, u), 21 (E, 
inl + u), 26 (E, inl + u), 27 (E, inl), 28 (E, inl), 31 (I, inl), 33 (E, inl + u), 34 (E, inl). 

93 In de betekenis van 'geldig voor alle westerse rechtssystemen'. 
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Tabel 6: Aard formulering probleemstelling9 

1. juridisch 'universeel' 1195 9E 21 
2. maatschappelijk 'universeel' 4 9 6 3E 11 
3. juridisch 'systeemgebonden' 297 2E -
4. maatschappelijk 'systeemgebonden' — — — 

3 Selectie rechtsstelsels98 

3.1 Geeft de auteur aan welke stelsels hij/zij wel of niet gekozen heeft? 

In bijna alle studies wordt op een of andere manier in de inleiding, het voorwoord of de titel 
van het onderzoek tenminste een aantal van de geselecteerde stelsels aangeduid. Slechts in 
drie studies wordt noch impliciet noch expliciet naar de geselecteerde stelsels verwezen." 
In één studie wordt niet over de geselecteerde stelsels gesproken simpelweg omdat een inlei
ding ontbreekt.100 

In de meerderheid van de dertig overgebleven studies (24) bestaat tussen de in de inleiding 
aangeduide, en in de uiteenzetting behandelde rechtsstelsels geen of althans geen grote101 

discrepantie. De duidelijkheid en volledigheid waarmee in de inleiding de keuze van stelsels 
weergegeven wordt, verschillen echter onderling wel. 

94 

95 

96 
97 

99 
100 
101 

De vetgedrukte cijfers in de tweede kolom geven het aantal studies aan waarin de aangeduide 
probleemstellingen gevonden zijn. De cijfers in de tweede en derde kolom geven aan in welk aantal van 
deze studies de probleemstellingen respectievelijk expliciet en impliciet geformuleerd zijn. 
4 (E, inl + u), 5 (E, u), 6 (I, inl), 14 (E. inl), 16 (E, u), 21 (E, inl + u), 26 (E, inl + u), 28 (E, inl), 31 (I, 
inl), 33 (E, inl + u), 34 (E, inl). 
10 (E, inl + u), 18 (E, u), 19 (E, inl), 23 (I, inl). 
3 (E, inl + u), 27 (E, inl). 
De in de geanalyseerde studies gebruikte argumenten ter motivatie van de selectie van de rechtsstelsels zijn 
per studie opgenomen in de bijlagen 6, 7, 8 en 9. 
6, 12, 14. 
5. 
Van geringe discrepantie is sprake in drie studies: 18, 22 en 27. In 18 wordt in de titel en de inleiding 
gesproken over Groot-Brittannië, terwijl uiteindelijk alleen Engeland onderzocht wordt. In 22 zouden 
volgens de inleiding ook de Franse dochterrechten meegenomen worden. In de uiteenzetting wordt dit 
nogmaals gesteld. De beschrijving beperkt zich echter tot het Franse recht. Tenslotte ziet men in de 
uiteenzetting van 27 naast de behandeling van de aangekondigde stelsels, tevens een enkele maal een korte 
verwijzing naar een ander stelsel. 
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In vrijwel al deze studies (22) worden de in de inleiding behandelde stelsels in de inlei
ding en/of de titel van het boek expliciet genoemd.102 In de overige twee studies die geen 
discrepantie vertonen, wordt in de inleiding een gedeelte van de stelsels expliciet en een 
gedeelte impliciet aangeduid.103 In zowel studie 8 als 29 wordt de keuze voor het 
buitenlandse stelsel (Frankrijk respectievelijk de Verenigde Staten) wel expliciet aangeduid, 
de keuze voor het eigen recht (Duitsland) moet echter uit de tekst worden afgeleid. 

In de overige studies (6104) kan men tussen het in de inleiding gestelde en de tekst van de 
uiteenzetting verschillen signaleren: in de uiteenzetting worden meer of minder stelsels 
behandeld dan in de inleiding zijn aangegeven. Binnen deze groep kan opnieuw onderscheid 
worden gemaakt tussen de wijze waarop de wel aangeduide stelsels in de inleiding om
schreven worden: expliciet105 of impliciet.106 

In de gevallen waarin in de inleiding alle stelsels expliciet genoemd worden, is het aantal 
niet genoemde stelsels dat wel in de uiteenzetting behandeld wordt, respectievelijk het aantal 
wel genoemde maar niet behandelde stelsels, beperkt. Het wel behandelde maar niet in de 
inleiding genoemde stelsel is in studie 19 het Duitse recht en in 2 het Anglo-Amerikaanse 
recht. In 15 wordt zowel door de titel als in de inleiding de verwachting gewekt dat alle 
Latijn-Amerikaanse rechtsstelsels in het onderzoek zullen worden betrokken. In de uiteenzet
ting blijkt dat Brazilië en Chili niet zullen worden behandeld. 

In de studies waar in de inleiding de gekozen stelsels slechts impliciet worden aangeduid, 
is bij nadere beschouwing alleen in één studie (37) sprake van enige wanorde. In studie 9 
blijkt de discrepantie uiteindelijk minder groot dan deze in eerste instantie lijkt. Uit de 
inleiding valt op te maken dat Frankrijk en Duitsland bestudeerd zullen worden. Vervolgens 
passeert in de uiteenzetting een groot aantal stelsels (meestal kort) de revue. Uit de conclusie 
blijkt dan dat deze kort behandelde stelsels slechts als referentiekader dienden voor de 
eigenlijke vergelijking tussen Frankrijk en Duitsland. In studie 26 wordt, naast de in de 
inleiding genoemde stelsels, tevens het Europese recht behandeld. Alleen in het geval van 
studie 31 is, zoals gezegd, de discrepantie werkelijk vrij groot. In de inleiding wordt alleen 
gewag gemaakt van 'Nachbarrechtsordnungen'. In het onderzoek komen echter naast het 
Duitse recht en de stelsels van de buurlanden Nederland, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland 
er, de DDR meer of minder uitgebreid aan de orde: het Engelse en Schotse recht, Ameri
kaans recht, Italiaans recht, Portugees recht, Pools recht, Hongaars recht, Turks recht, het 
Haags verkeersongevallenverdrag en het Europees voorontwerp verbintenissenrecht 1972. 

102 ; , 3, 4, 7, 10, II, 13,16,17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34. De studies waarin de keuze 
voor de rechtsstelsels alleen expliciet blijkt uit de (onder)titel of uit de combinatie van titel en inleiding 
zijn: 10, 15, 17, 27, 30. 

103 8,29. 

104 2, 9, 15, 19, 26, 31. 
105 2, 15, 19. 
106 2, 9, 26, 31. 
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3.2 Motiveert de auteur de keuze van de rechtsstelsels? 

Evenals bij de analyse van de Nederlandse rechtsvergelijkende studies kan deze vraag vaak 
niet met een eenvoudig ja of nee beantwoord worden. De wijze waarop de rechtsvergelijkers 
verantwoording afleggen over de selectie van rechtsstelsels die zij voor hun onderzoek 
gemaakt hebben, bevindt zich namelijk ook hier op een glijdende schaal die loopt van een 
volkomen stilzwijgen tot een expliciete verantwoording waarom bepaalde stelsels wel en 
andere niet zijn opgenomen, vergezeld van een beschijving van alle factoren die bij de keuze 
een rol hebben gespeeld. Tussen deze extremen liggen motiveringen die alleen betrekking 
hebben op de wèl gekozen stelsels of alleen op de niet gekozen stelsels. Bovendien wordt 
soms alleen verantwoording afgelegd met betrekking tot één of enkele van de gekozen stel
sels. Verder zijn er variaties te zien in de hoeveelheid en de aard van de argumenten die 
aangedragen worden. 

In zevenentwintig van de vierendertig studies zijn een of meer argumenten te vinden die 
de keuze van de stelsels dienen te ondersteunen. Aantal, soort en gewicht van de argumen
ten verschillen echter onderling sterk. Alvorens echter verslag te doen van de inhoud en de 
structuur van de motiveringen, zou ik kort willen ingaan op een paar uiterlijke aspecten van 
de verantwoordingen. Ik doel hierbij op de plaats waar en de wijze waarop in de tekst 
duidelijk wordt dat er verantwoording voor de selectie van de stelsels wordt afgelegd. De 
wijze waarop een motivering wordt weergegeven, kan variëren van een apart duidelijk on
derscheiden gedeelte van de inleiding (een aparte paragraaf) dat aan de verantwoording van 
de keuze gewijd wordt of een tussen haakjes geplaatst argument achter de aanduiding van 
het gekozen stelsel. 

Zoals uit het bovenstaande kan worden afgeleid, treft men in zeven107 studies geen 
motivering aan. In twintig van de zevenentwintig studies waarin enige vorm van motivering 
voor de keuze van rechtsstelsels te vinden is, treft men deze alleen in de inleiding aan. In 
twee gevallen vindt men de motivering alleen in de uiteenzetting. In vijf studies vindt men 
zowel in de inleiding als in de uiteenzetting motiveringen voor de stelselkeuze. 

Er zijn geen aparte paragrafen die uitsluitend en uitdrukkelijk (onder een bepaald kopje) 
zijn gewijd aan de verantwoording van de keuze van de rechtsstelsels. Dit is opmerkelijk 
aangezien dit in vijf van de bestudeerde Nederlandse preadviezen wel het geval was. Wel 
kan men een paar studies aanwijzen waarin in de inleidingen paragrafen te vinden zijn die 
niet aan het keuzeprobleem van de stelsels op zich gewijd zijn, maar wel grotendeels gewijd 
zijn aan de gekozen stelsels of het gekozen stelsel naast Duitsland. Zo is in 23 de motive
ring ingebed in de paragraaf 'Sozialistisches und nicht-sozialistisches Recht des internationa
len Warenkaufs' en maakt in 29 de motivering voor de keuze van het Amerikaanse recht 
een groot deel uit van een paragraaf getiteld 'Das amerikanische Stiftungswesen im Ver
gleich'. Eventueel met uitzondering van de hierboven genoemde voorbeelden, kan men dus 
stellen dat alle motiveringen zijn ingebed in de tekst van de inleiding. Natuurlijk zijn er 
verschillen tussen de wijzen waarop de motivering in de tekst van de inleiding is verwerkt. 
Wanneer de motivering vrij uitgebreid is en een paar alinea's beslaat, kan er toch gesproken 

107 2, 5, 6, 14, 26, 27, 30. 
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worden van een onderscheiden gedeelte van de inleiding die aan de verantwoording van de 
stelselkeuze is gewijd. Zie bijvoorbeeld 22 en 33. 

In de volgende twee paragrafen behandel ik de inhoud en de opbouw van de gehanteerde 
argumenten. 

De inhoud van de argumenten bespreek ik aan de hand van de in het analysemodel 
gebruikte vragen. Bij de analyse is er speciaal op gelet of in de argumentatie een verband 
gelegd werd met de indeling van rechtsstelsels in rechtsfamilies, het onderwerp van het 
onderzoek en het onderzoeksdoel. Andersoortige argumenten zijn onder een algemene 
noemer verzameld. 

In de paragraaf waarin ik de opbouw van de argumenten bespreek, zal ik tevens aandacht 
besteden aan het gewicht en het aantal van de argumenten.108 

3.2.1 De inhoud van de argumenten 

3.2.1.1 Verwijzingen naar rechtsfamilies 
In vijf109 van de vierendertig onderzochte studies (waarvan zevenentwintig überhaupt een 
motivering bevatten) wordt op een of andere wijze met betrekking tot de keuze van de 
rechtsstelsels verwezen naar de indeling van rechtsstelsels in rechtsfamilies."0 

Het idee van de representant wordt vier maal"1 gebruikt. In 3 zegt de auteur bijvoor
beeld zijn eerste onderzoeksvraag te zullen beantwoorden 'an Hand des französischen (für 
den romanischen Rechtskreis), des englischen (für den angelsächsischen Rechtskreis) sowie 
des schwedischen und des deutschen Rechts (für den kontinentalen Rechtskreis)' (3, p. 12-
13). De rechtskringen die deze auteur onderscheidt zijn op zich niet ongebruikelijk. Door 
echter de romanistische en continentale rechtskring tegenover elkaar te stellen, wekt de au
teur de suggestie dat de romanistische rechtskring geen onderdeel uitmaakt van de con
tinentale rechtskring. Dit kan nauwelijks zijn bedoeling zijn geweest. 

In 7 kiest de auteur Oostenrijk en Zwitserland als vertegenwoordigers van de Duitse 
rechtskring, Frankrijk en Italië van de romanistische rechtskring en Engeland en de Verenig
de Staten als representant van de Common Law. In 12 komt de 'representatie'-gedachte naar 
voren bij de opbouw van het verslag. Het tweede deel van het boek waarin de buitenlandse 
stelsels aan de orde komen is onderverdeeld in drie paragrafen: 'Deutscher Rechtskreis', 
'Romanischer Rechtskreis' en 'Anglo-amerikanischer Rechtskreis'. In het geval van de 
romanistische rechtskring spreekt de auteur expliciet over de representant: 'Für den romani
schen Rechtskreis soll als Hauptrepräsentant das französische Recht untersucht werden' (12, 
p. 72). De overige stelsels die onder deze rechtskring aan de orde komen zijn: België, Italië 
en Spanje. Onder de Duitse rechtskring worden Oostenrijk en Zwitserland behandeld. De 
vertegenwoordigers van de Anglo-Amerikaanse kring zijn Engeland en de Verenigde Staten. 

In 22 kiest de auteur als vergelijkingsobject het Franse recht 'zusammen mit seinen 
Tochterrechten'. De uitdrukking dochterrechten verwijst sterk naar het idee van een rechtsfa-

108 Zie voor een toelichting hoofdstuk 6 § 3.2. 
109 3, 7, 12, 22, 33. 
110 Zie bijlage 5. 
111 3,7,12,22. 
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milie. Dit hoeft op zich niet te betekenen dat de auteur het Franse recht als representant van 
de dochterrechten beschouwd. Integendeel, de auteur lijkt te zeggen dat de dochterrechten 
een aparte plaats in het onderzoek zullen krijgen. Dit blijkt echter niet het geval. Bij de 
behandeling van 'het Franse recht en zijn dochterrechten' worden deze laatste stelsels 
volkomen met het Franse recht geïdentificeerd. Er wordt namelijk geen enkele maal naar 
een rechtsregel of rechtsinstituut uit een ander dan het Franse stelsel verwezen. In 22 spreekt 
de auteur verder over de rechtskring waartoe het Engelse en Amerikaanse recht behoren. Hij 
meent 'von einer systematischen Erfassung dieses Rechtskreises' te kunnen afzien omdat 
een bepaald Romeins rechtsinstituut dat de gemeenschappelijke achtergrond vormt van het 
onderwerp in de continentale stelsels, in deze rechtkring geheel ontbreekt. De inhoud van 
dit argument houdt dus voornamelijk verband met het onderzoeksonderwerp. De auteur doet 
in dit geval een beroep op de 'rechtsfamilie (rechtskring)-gedachte' om een bepaalde groep 
stelsels in zijn geheel niet in het onderzoek op te nemen. 

In 33 verwijst de auteur in de motivering van zijn keuze van de BRD, Oostenrijk en 
Italië weliswaar naar een rechtskring, maar hij doet dit niet vanuit de gedachte dat deze de 
kring zouden vertegenwoordigen. De reden voor de auteur om deze stelsels te kiezen lag in 
het feit dat zij niet te sterk van elkaar verschillen: 'Diese Rechtsordnungen eignen sich für 
die vorliegende rechtsvergleichende Untersuchung, weil es sich um relativ homogene 
Rechtsordnungen handelt, die dem römisch-germanischen Rechtskreis zuzuordnen sind ...' 
(33, p. 19). 

3.2.1.2 Verband onderzoeksonderwerp 
In de helft van de studies (17) worden voor de keuze van de rechtsstelsels argumenten 
aangedragen waarvan de inhoud betrekking heeft op het onderwerp van het onderzoek."2 

Deze argumenten worden aangedragen in de inleiding en/of uiteenzetting. In dertien van 
deze studies is er sprake van een expliciete motivering (naast of aangevuld door een eventu
ele impliciete motivering) van de keuze van de stelsels; in vier studies valt de motivering 
verbonden met het onderzoeksonderwerp alleen uit de tekst af te leiden. 

De meeste argumenten die naar het onderzoeksonderwerp verwijzen, hebben betrekking op 
de stand van de ontwikkeling van dit onderwerp. Het argument dat een stelsel op het terrein 
van het onderwerp verder ontwikkeld is dan een bepaald ander stelsel (zoals het Duitse) of 
andere stelsels in het algemeen, wordt vaak gebruikt om de opname van een stelsel in een 
onderzoek te verantwoorden. Varianten op dit argument vindt men in motiveringen die 
verwijzen naar het feit dat de gekozen stelsels invloed uitoefenen op de discussie over het 
onderzoeksonderwerp of die stellen dat het stelsel gekenmerkt wordt door een interessante 
ontwikkeling op het terrein van het te bestuderen onderwerp. Ook de onderbouwing van een 
bepaalde stelselkeuze waarin verwezen wordt naar de ver voortgeschreden discussie omtrent 
het onderwerp in dat stelsel, komt erop neer dat het onderwerp zich in de doctrine van dat 
stelsel verder ontwikkeld heeft. 

Van een iets andere aard is het argument waarmee de auteur zich beroept op een soortge
lijke ontwikkeling van het onderzoeksonderwerp in de gekozen stelsels. Het feit dat een-

112 Zie bijlage 5. 
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zelfde ontwikkeling op een bepaald terrein heeft geleid tot gelijke of anders vormgegeven 
oplossingen, wordt in één studie gebruikt ter onderbouwing van de stelselkeuze. 

In tabel 7 worden de genoemde argumenten in volgorde van frequentie113 en onder
scheiden in positieve en negatieve argumenten"4 weergegeven. 

Tabel 7: Stand ontwikkeling onderwerp 

positief 
1. verder ontwikkeld dan ander(e) stelsel(s) 3115 

2. verder ontwikkeld dan Duitsland 2 U 6 

3. interessante ontwikkeling mbt onderwerp l"7 

4. discussie mbt onderwerp is ver voortgeschreden i 118 

5. stelsels oefenen invloed uit op de discussie mbt onderwerp i 119 

6. zelfde ontwikkeling geleid tot gelijke of anders vormgeven i 120 

oplossingen 

negatief geen 

Dit type argumenten wordt op de voet gevolgd door wat ik aanduid met het 'contrast'-
argument: de stelsels worden gekozen omdat ze op een bepaalde manier op het gebied van 
het onderwerp met elkaar contrasteren. Ook dit argument wordt alleen in positieve zin 
gebruikt. Zie tabel 8. 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

Zie hoofdstuk 6 nt. 27. 
Onder positieve argumenten worden de argumenten verstaan die de grond aangeven waarom bepaalde 
stelsels wel gekozen zijn; onder negatieve argumenten worden omgekeerd de argumenten verstaan die 
aangeven waarom bepaalde stelsels niet gekozen zijn. 
7, 18, 22. 
25, 29. 
11. 
24. 
31. 
29. 
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Tabel 8: Contrast 

positief 
1. onderwerp wordt op markante wijze behandeld 2121 

2. vanuit zelfde achtergrond heeft onderwerp zich anders ontwik 2 1 2 2 

keld 
3. onderwerp bijzonder kenmerk 2m 

4. onderwerp heeft zich anders ontwikkeld i 124 

5. contrasterende rechtswerkelijkheid 1 l25 

negatief geen 

Een grote mate van aandacht voor het te onderzoeken onderwerp in een bepaald stelsel kan, 
blijkens twee studies, een motief vormen om het betreffende stelsel op te nemen. Wanneer 
het om het eigen stelsel gaat, kan het echter ook een reden zijn om slechts een verkorte 
beschrijving van dat rechtssysteem te geven. Zie tabel 9. 

Tabel 9: Aandacht voor onderwerp 

positief 
1. onderwerp behoort sinds lange tijd tot meest omstreden vraagstukken 
2. onderwerp staat in belangstelling 

negatief 
1. onderwerp uitgekauwd 

Een abstract argument als de aanwezigheid van het onderwerp in het stelsel, wordt evenals 
het bovengenoemde 'aandacht'-argument twee maal positief en eenmaal negatief gebruikt. 
Zie tabel 10. 

121 4,21. 
122 28,32 
123 11,33 
124 22. 
125 33. 
126 10. 
127 19. 
128 24. 
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Tabel 10: Aanwezigheid onderwerp 

positief 
1. aanwezigheid onderwerp 
2. de wetboeken kennen uitvoerige bepalingen mbt onderwerp 

1 129 

i 130 

negatief 
1. de wetboeken kennen geen uitvoerige bepalingen mbt onderwerp p i 

Van de drie argumenten die in een restgroep zijn ondergebracht, worden er twee positief en 
één negatief gebruikt. Tot de twee positieve argumenten reken ik het argument dat in het 
gekozen stelsel de rechtspraktijk met betrekking tot het onderwerp grotendeels overeenkomt. 
Opmerkelijk is dat het omgekeerde argument (de stelsels kennen een contrasterende rechts
praktijk) in een andere studie óók ter onderbouwing van een stelselkeuze dient.132 Het 
andere positief gebruikte argument bestaat uit het feit dat het Duitse recht zich reeds sinds 
tientallen jaren op het onderwerp in het betreffende stelsel georiënteerd heeft. Een reden om 
enkele stelsels niet op te nemen in het onderzoek, werd gevormd door het feit dat de Duitse 
wetgever niet voornemens was om het voorbeeld van deze stelsels op het terrein van het 
onderzoek te volgen. Zie tabel 11. 

Tabel 11: Overig 

positief 
1. rechtspraktijk mbt tot onderwerp grotendeels gelijk 
2. eigen recht sinds lange tijd georiënteerd op dit stelsel mbt onderwerp 

j , 3 3 

i 134 

negatief 
1. eigen wetgever niet voornemens voorbeeld van deze stelsels op het 

terrein van het onderwerp te volgen 

129 1. 
130 15. 
131 15. 
132 Zie tabel 8: Contrast. 
133 22. 
134 29. 
135 28. 
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3.2.1.3 Verband onderzoeksdoel 

In de argumentatie met betrekking tot de keuze van de rechtsstelsels wordt in 15 studies een 

beroep gedaan op het doel van het onderzoek (lOx expliciet / 5x impliciet).136 Anders dan 

in de Nederlandse preadviezen wordt in geen van de Duitse studies door de auteurs in 

abstracto gesteld dat het doel van het onderzoek een bepalende factor is bij de keuze van 

de in het onderzoek te betrekken stelsels. Wel wordt in twee studies aangegeven dat het doel 

van het onderzoek in concreto een rol heeft gespeeld bij de keuze van de stelsels.137 Zie 

bijvoorbeeld 4, p. 10: 

'Dem kritischen Zweck der Arbeit entspricht die Auswahl der zur Vergleichung herangezogenen 
Rechte. Im common law tritt unserer nicht hinreichend kontrollierten Rechtsprechung eine gefestig
te, auf sorgfältiger Präjudizien Verwertung beruhende Judikatur gegenüber. In Frankreich hat die 
Rechtsprechung in Art. 1382 Cc ein Feld für eine freie, ungehemmte Schöpfung des Persönlich
keitsschutzes gefunden. Die schweizerische Praxis zu Art. 47 OR schließlich hat eine glückliche 
Kombination von Gesetzestreue und vorsichtiger Rechtsfortbildung entwickelt, die unserer Praxis 
in mancher Hinsicht als Vorbild dienen kann'. 

Dan zijn er acht studies waarin de inhoud van de argumenten ter verantwoording van de 

stelselkeuze expliciet naar het doel van het onderzoek verwijzen138. Zie bijvoorbeeld 17, 

p. 15: 

'Wie zu erwarten war, tauchen dieselben sachlichen Probleme, von einigen wenigen rechtsdogma
tisch geformten Ausnahmen abgesehen, auch im amerikanischen Recht auf. Auch dort sind die 
meisten typischen Fälle ohne daß eine eingehende gesetzliche Regelung bestünde — in der Praxis 
entschieden worden, freilich ohne eine befriedigende Rationalisierung gebracht zu haben. Die 
einzelnen Lösungen und ihre Begründungen unterscheiden sich aber von den deutschen in wesent
lichen Punkten, und auch die 52 Rechtssysteme der USA weichen voneinander zum Teil in interes
santer Weise ab. Dieser Arbeit liegt daher die Hoffnung zugrunde, daß eine eingehende Darstel
lung der amerikanischen Rechtslage Anregungen für die deutsche Literatur bieten wird'. 

Als laatste noem ik de studies waarin de inhoud van de argumenten impliciet naar het doel 

van het onderzoek verwijst.139 Vergelijk bijvoorbeeld de motivering van de keuze voor 

Amerikaans recht in studie 7: 

'Gleichwohl entspricht das anglo-amerikanische Vertragsrecht dem kontinental-europäischen nicht 
nur meist in den Ergebnissen, sondern auch oft in der Konstruktion. Bestehen geblieben ist nur bis 
heute eine Reihe von für uns in dieser Form ungewohnten Gesichtspunkten und Rechtinstituten 

wie etwa das "Estoppef-Prinzip, die "Consideration"-Lehre, die Figur des "change of position" 
—, die sich in ihrer anglo-amerikanischen Ausprägung schwerlich in eine vom römischen Rechts
denken beeinflußte Rechtsordnung übernehmen ließen, aber oft recht originell, sachangemessen 
und anregend sind' (7, p. 62). 

136 Zie bijlage 5. 
137 4,34. 
138 8, 11, 12, 16, 17, 19, 23, 29. 
139 7, 9, 13, 20, 22. 
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Hieronder zal ik nader ingaan op de inhoud van de argumenten. Om te kunnen zien welke 
argumenten aan welk onderzoeksdoel gekoppeld worden, met andere woorden hoe het doel 
de keuze van de stelsels bepaalt, heb ik de studies met dezelfde onderzoeksdoelen bij elkaar 
geplaatst. 

Tabel 12: Doel - verbetering eigen recht1' 

positief 
1. aspecten van stelsel(s) kunnen het Duitse recht inspireren 
2. aspecten van stelsel(s) kunnen het Duitse recht tot voorbeeld strekken 
3. stelsel(s) biedt (bieden) uitgangspunt ter toetsing van het Duitse recht 
4. traditie en Europese eenwording eisen bestudering van stelsel 

negatief geen 

Tabel 13: Doel = verbetering recht algemeen 

positief 
1. stelsels bieden hulp bij oplossing bepaald rechtsprobleem i 145 

negatief geen 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

'Verbetering van het eigen recht' wordt hier gebruikt als verzamelnaam voor inhoudelijk dezelfde, maar 
met verschillende termen aangeduide of uit de tekst afgeleide doelen. Ik geef hier de (vrije) vertalingen of 
interpretaties weer samen met de studies waaruit ze afkomstig zijn: lering trekken ten behoeve van het 
eigen recht (4, 13), inspiratie bieden voor het eigen recht (7. 9, 17, 29) verbetering eigen recht (8) toetsing 
eigen recht (11, 12, 29). 
7,9, 17,29. 
4, 13, 19. 
11, 12, 29. 
8. 
22. 
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Tabel 14: Doel = kennisvermeerdering 

positief 
1. stelsels hebben inhoud verdrag beïnvloed 
2. stelsel kan nieuwe problemen signaleren voor eigen recht 

i 146 

l 1 4 7 

negatief geen 

Tabel 15: Doel = hulp bij unificatie 

positief 
1. keuze stelsel is van nut met oog op unificatie 

negatief geen 

3.2.1.4 Andere redenen™9 

In slechts vier150 van de bestudeerde studies worden als enige argumenten of naast de 
hiervoor genoemde argumenten, 'andere redenen' aangevoerd waarom bepaalde stelsels wel 
of niet gekozen zijn. Dit gebeurt in al deze gevallen expliciet. 

De 'andere' argumenten die in deze vier studies naar voren worden gebracht, zijn inhoude
lijk van een zelfde aard. Zij hebben namelijk betrekking op de politieke en/of economische 
achtergrond van de rechtsstelsels. Opvallend is dat praktische redenen en persoonlijke of 
persoonsgebonden redenen waarvan de Nederlandse auteurs overvloedig gebruik maakten, 
geheel ontbreken. 

Ik heb de hier genoemde argumenten in een tabel onder elkaar gezet. 

146 23. 
147 34. 
148 11. 
149 Zie bijlage 9. 
150 21. 23. 29, 33. 
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Tabel 16: Politieke en/of economische achtergrond 

positief 
1. stelsels zijn de rechtsstelsels van de economisch belangrijkste EEG-

landen 
2. aan de beide wetten ligt respectievelijk een socialistische en een niet-

socialistische marktordening ten grondslag 
3. stelsels hebben een vergelijkbare staatsregeling 
4. stelsels zijn relatief homogene rechtsordes, behorend tot de Romaans-

germaanse rechtskring en hebben een vergelijkbare economische struc
tuur 

,151 

l 1 5 2 

, , 5 3 

1 154 

negatief 

geen 

3.2.2 De opbouw van de motivering, het gewicht en het aantal van de argumenten 
Voor de bespreking van de opbouw van de motivering is een verdeling gemaakt tussen 
studies die één argument aandragen ter onderbouwing van de gekozen stelsels, studies die 
twee of drie argumenten gebruiken en studies die vier of meer argumenten in hun verant
woording verwerken. 

De studies waarin met één argument de stelselkeuze gemotiveerd wordt 

In elf155 studies wordt slechts één argument aangedragen ter onderbouwing van de gekozen 
stelsels. Met betrekking tot deze motiveringen heeft het weinig zin om over opbouw te spre
ken. Ik zal dus alleen ingaan op het gewicht van de argumenten. 

Een op impliciete wijze gepresenteerd en bovendien inhoudelijk zwak argument ziet men 
in studie 3. Hier volstaat de auteur namelijk met te stellen dat hij kiest voor de representan
ten van drie grote rechtsfamilies. Een eveneens magere, maar op zich valide motivering ziet 
men in 7. In deze studie wordt eenvoudigweg gesteld dat het onderzoeksonderwerp in zowel 
Duitsland, Frankrijk als de VS een juridische regeling gevonden heeft. Daaruit kan worden 
opgemaakt dat de auteur deze stelsels voor zijn onderzoek geselecteerd heeft omdat zij een 
regeling voor het onderwerp kennen. Niet duidelijk wordt echter of er nog andere stelsels 
zijn die een dergelijke regeling kennen. Wanneer dat het geval zou zijn, dan zou er tenmin
ste nog een reden genoemd moeten worden waarom juist deze drie stelsels geselecteerd 

151 21. 

152 23. 

153 29. 

154 33. 

155 1, 3, 9, 10, 13, 16, 20, 25, 31, 32, 34. 
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worden. Ook in 9 moet de lezer zijn best doen om de motivering van de keuze van de 
stelsels te achterhalen. Hier kan de rechtvaardiging voor de keuze van Frankrijk en Duits
land worden afgeleid uit de constatering dat de behandeling van het 'fonds de garantie' van 
bijzonder belang is vanwege de invoering in het Duitse recht van een tegenhanger van dit 
garantiefonds. Kennelijk kan het ene recht iets van het andere leren. In 20 is het impliciet 
gepresenteerde argument op zich niet zwak, maar beperkt het zich tot de onderbouwing van 
slechts één van de gekozen stelsels: het Amerikaanse recht. Dit stelsel, of specifieker de 
Uniform Commercial Code, blijkt van grote invloed te zijn geweest op de Haags Koopver
dragen van 1964. Voor een goed begrip van de Haagse Koopverdragen is de bestudering van 
de Uniform Commercial Code van groot belang. 

Hoewel eveneens op impliciete wijze, levert de auteur van studie 10 toch een vrij sterk 
argument. In deze studie valt het argument om naast Duitsland Engeland en de VS in 
het onderzoek te betrekken, af te leiden uit de bewering dat het onderzoeksonderwerp sinds 
tientallen jaren tot de meest omstreden vraagstukken van het privaatrecht van deze stelsels 
behoort. In deze stelsels staat het onderwerp dus sterk in de belangstelling. Dit maakt het 
waarschijnlijk dat er iets van deze stelsels te leren valt. Vrij sterk is ook het argument in 13 
dat het lonend lijkt om het Franse recht met het Duitse te vergelijken, omdat de Franse 
doctrine zich met betrekking tot een belangrijk aspect van het onderzoeksonderwerp verder 
heeft ontwikkeld dan de Duitse. 

In 16 biedt het doel van de rechtsvergelijking de auteur de vrijheid om bepaalde belang
rijke rechtsstelsels buiten beschouwing te laten. De auteur geeft dit aan door te stellen dat 
wanneer het doel anders was geweest hij zich niet tot de Europese stelsels had kunnen 
beperken en in het bijzonder de USA in het onderzoek had moeten betrekken. Ook in 34 
vindt men een argument dat in de eerste plaats een verbinding met het doel legt. Tegelijker
tijd wordt echter het onderwerp in de argumentatie betrokken. In de studies 25, 31 en 32 
vindt men sterke, met het onderwerp verbonden argumenten. In 25 wordt gekozen voor het 
Engelse recht omdat de daar met het onderzoeksonderwerp opgedane ervaringen voor 
Duitsland interessant zijn. 
De keuze van de Anglo-Amerikaanse stelsels wordt in 31 gemotiveerd met een beroep op 
de invloed die deze stelsels hebben op de discussie over het onderzoeksonderwerp. De 
auteur van 32 motiveert de keuze van Japan door erop te wijzen dat het Japanse recht 
eenzelfde basis als het Duitse, maar een van dat recht afwijkende ontwikkeling kent. De 
bestudering van het Japanse recht zou daarom interessante gegevens kunnen opleveren. 

Om de overzichtelijkheid te vergroten zullen binnen de volgende twee groepen studies (2 
à 3 argumenten en 4 of meer argumenten), de studies waarin de motiveringen op (ongeveer) 
gelijke wijze opgebouwd worden, gezamenlijk behandeld worden. 

De onderscheid vier typen van opbouw die of alleen of in onderlinge combinaties voor
komen. De vier typen zijn: cumulatief beperkend, cumulatief versterkend, parallel gelijk
soortig en parallel ongelijksoortig. Voor de omschrijving van deze typen van opbouw 
verwijs ik naar het vorige hoofdstuk.156 

156 Hoofdstuk 6 § 3.2. 
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De studies waarin de stelselkeuze gemotiveerd wordt met een beperkt aantal argumenten 
(2157 à 3158 argumenten) 

— Cumulatief beperkende opbouw 
In de inleiding van studie 15 stelt de auteur dat het onderzoeksonderwerp in de meeste 
strafwetboeken van het Iberisch schiereiland en Latijns-Amerika behandeld wordt. Dit 
impliciete, met een met het onderwerp verbonden argument wijst dus een grote, gedeeltelijk 
onbepaalde, kring van rechtsstelsels aan. In de uiteenzetting wordt duidelijk welke Iberische 
en Latijns-Amerikaanse stelsels niet in het onderzoek zijn betrokken. Dit gebeurt met het
zelfde, maar dan negatief gebruikte, argument: de strafwetten van Portugal, Brazilië en Chili 
blijken nauwelijks aandacht aan het onderzoeksonderwerp te besteden. 

Het doel van studie 19 wijst vanuit Duits perspectief op het nut van het in het onderzoek 
betrekken van 'andere rechtsstelsels' in het algemeen. Daarna volgt een op het onderwerp 
van het onderzoek gebaseerd argument dat voor beide (naast Duitsland) gekozen stelsels 
geldt. In beide stelsels was namelijk evenals in Duitsland de onderzoeksvraag opnieuw opge
worpen, reden waarom het onderzoek tot deze stelsels beperkt kon worden. 

- Cumulatief versterkende opbouw 
In 8 zijn het Duitse en het Franse rechtsstelsel in het onderzoek opgenomen. Alleen de 
keuze voor het Franse recht wordt verantwoord. Daarvoor gebruikt de auteur twee argumen
ten. De argumenten zijn elk met een verschillend doel verbonden. In de eerste plaats wordt 
een verband gelegd met de verbetering van het eigen recht: de traditie op het terrein van het 
Duitse bestuursrecht gebiedt dat bij hervorming van Duits recht het Franse recht in beschou
wing wordt genomen. Het meeste gewicht wordt echter gelegd op het tweede argument, dat 
naar de geleidelijke unificatie van het Europese recht verwijst: 'Doch erst recht fordert die 
durch die europäische Einigung bedingte allmähliche Rechtsangleichung die Untersuchung 
des französischen Rechts in allen Gebieten' (8, p. 9). 

Ook in 17 dienen de argumenten slechts ter ondersteuning van één stelsel: het naast het 
Duitse in het onderzoek betrokken buitenlandse recht. In dit geval is dat het Amerikaanse 
rechtsstelsel. De motivering bestaat uit drie opeengestapelde argumenten. De eerste twee zijn 
met het onderwerp verbonden en vormen tezamen de grond voor het derde, op het doel 
gerichte argument. Hoewel het Amerikaanse recht dezelfde praktische problemen kent, 
verschillen de oplossingen op enkele wezenlijke punten. Ook de tweeënvijftig Amerikaanse 
stelsels wijken onderling gedeeltelijk 'in interessanter Weise' van elkaar af. Om die redenen 
hoopt de auteur dat het Amerikaanse recht de Duitse literatuur zal kunnen inspireren. 

In 12 wordt in de uiteenzetting één algemeen argument naar voren gebracht en valt een 
ander argument uit de opbouw van het tweede deel van het boek af te leiden. Deze argu
menten zijn van verschillende aard. Het expliciete argument houdt verband met het doel en 
heeft betrekking op alle gekozen stelsels. Uit de behandeling van de rechtsstelsels in drie 
rechtskringen en de verwijzing naar Frankrijk als hoofdrepresentant van de Romaanse 
rechtskring, valt af te leiden dat de auteur een beroep doet op de rechtsfamilie-gedachte. 

157 8, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 28. 
158 18, 24. 
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In 23 wordt de keuze voor twee regelingen gemotiveerd door twee cumulatieve argumen
ten. Het eerste is met het doel verbonden, het tweede met de politiek economische achter
grond van de gekozen regelingen. 

— Parallel gelijksoortige opbouw 
In 24 zijn de twee gebruikte argumenten parallel gerangschikt. Beide hebben betrekking op 
het onderwerp, namelijk dat de discussie over het onderzoeksonderwerp ver voortgeschreden 
is. Dit vormt de reden om het buitenlandse stelsel op te nemen, terwijl het met betrekking 
tot het Duitse recht juist de reden vormt om het summier te behandelen. 

Parallel ongelijksoortige opbouw 
In de hier behandelde studies komt deze opbouw niet voor. 

Combinaties 
Parallel gelijksoortig en parallel ongelijksoortig 

In de hier behandelde studies komt deze opbouw niet voor. 

- Parallel gelijksoortig en cumulatief beperkend 
In de hier behandelde studies komt deze opbouw niet voor. 

— Parallel ongelijksoortig en cumulatief beperkend 
In de hier behandelde studies komt deze opbouw niet voor. 

— Parallel gelijksoortig en cumulatief versterkend 
In 18 wordt de stelselskeuze eerst met een voor alle stelsels geldend argument verantwoord. 
Het zou gaan om de vier op het terrein van het onderwerp belangrijkste landen van de EEG. 
Dit met het onderwerp verbonden argument wordt vervolgens voor twee van deze stelsels 
elk apart nader gespecificeerd. 

In 28 wordt naast het Duitse recht gekozen voor het Franse stelsel op grond van twee 
met het onderwerp verbonden argumenten die tezamen de basis bieden voor een op het doel 
van het onderzoek gericht argument. Daarnaast worden drie stelsels afgewezen op grond van 
argumenten die in de eerste plaats met het onderzoeksonderwerp verbonden zijn. Hier kan 
echter tevens impliciet een verband met het doel gelegd worden. 

— Parallel ongelijksoortig en cumulatief versterkend 
In de hier behandelde studies komt deze opbouw niet voor. 

Cumulatief beperkend en cumulatief versterkend 
De motivering van 21 is zeer compact. Toch kan hier een combinatie van een cumulatief 
beperkende en cumulatief versterkende opbouw aangewezen worden. Het onderzoeksonder
werp kent drie denkbare modellen. Van alle systemen die één van deze drie modellen 
kennen, worden Duitsland, Frankrijk en Engeland gekozen omdat in de regelingen van deze 
stelsels de drie typen 'Aufrechnungssysteme' hun typische exponenten vinden. De keuze 
wordt vervolgens versterkt door een voor alle drie de stelsels geldend argument: namelijk 
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dat deze drie stelsels bovendien beschouwd kunnen worden als de drie economisch belang
rijkste EEG landen. 

De studies waarin de stelselkeuze gemotiveerd wordt met een (vrij) uitgebreid aantal argu
menten (4 of meer argumenten)159 

- Cumulatief beperkende opbouw 
In de hier behandelde studies komt deze opbouw niet voor. 

— Cumulatief versterkende opbouw 
De auteur van 33 geeft zowel in het voorwoord als in de inleiding een motivering voor zijn 
stelselkeuze. In de inleiding is de motivering uitgebreider en algemener van aard. De argu
menten gelden hier voor alle gekozen stelsels (Italië, Oostenrijk en de BRD) en stapelen 
zich op. In de eerste plaats zijn de stelsels gekozen omdat zij relatief homogeen van aard 
zijn, tot dezelfde Romaans-Germaanse rechtskring behoren en een soortgelijke economische 
achtergrond kennen. In de tweede plaats acht de auteur deze stelsels geschikt omdat de 
wijzen waarop het onderzoeksonderwerp juridisch is geregeld en de manieren waarop het 
in de gekozen stelsels in de praktijk 'leeft' van elkaar verschillen en zij op grond daarvan 
voor de vergelijking geschikte regelingsmodellen bieden. 

In het voorwoord motiveert de auteur de keuze voor Italië en Oostenrijk door te wijzen 
op de verschillende aard (uitgebreid en beperkt) van hun regeling van het onderwerp. 

— Parallel gelijksoortige opbouw 
In de hier behandelde studies komt deze opbouw niet voor. 

- Parallel ongelijksoortige opbouw 
In de hier behandelde studies komt deze opbouw niet voor. 

Combinaties 
- Parallel gelijksoortig en parallel ongelijksoortig 
In de hier behandelde studies komt deze opbouw niet voor. 

- Parallel gelijksoortig en cumulatief beperkend 
In 4 wordt eerst de keuze voor drie naast Duitsland in het onderzoek betrokken stelsels 
achtereenvolgens door een expliciet met het doel verbonden argument verantwoord. Daarop 
volgt een argument dat voor Duitsland en de drie overige stelsels in gelijke mate geldt. De 
wijze waarop dit argument gepresenteerd wordt, duidt op de beperking van een grotere kring 
van stelseis die in het onderzoek opgenomen hadden kunnen worden. Dit gebeurt, zoals in 
studie 21, op compacte wijze. 

159 Vier argumenten: 4, 7; vijf argumenten: 11; meer: 22, 29, 33. 
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— Parallel ongelijksoortig en cumulatief beperkend 
In 11 wordt in de inleiding alleen het stelsel verantwoord dat naast Duitsland de belangrijk
ste plaats in het onderzoek inneemt. De auteur wijst op enkele interessante kenmerken van 
het rechtssysteem waarmee een verband wordt gelegd met het onderwerp. Vervolgens wordt 
gesteld dat met het oog op het voorgaande en het doel van het onderzoek hier sprake is van 
een goede keuze. In de uiteenzetting komen de andere twee stelsels aan de beurt. De keuze 
voor elk van deze stelsels wordt vrij uitgebreid verantwoord op het moment dat het aan de 
orde komt. In beide gevallen geldt dat de gebruikte argumenten naar het doel van het 
onderzoek verwijzen. 

Parallel gelijksoortig en cumulatief versterkend 
In de hier behandelde studies komt deze opbouw niet voor. 

— Parallel ongelijksoortig en cumulatief versterkend 
In de hier behandelde studies komt deze opbouw niet voor. 

Cumulatief beperkend en cumulatief versterkend 
In 7 zijn de stelsels, zoals uit de verantwoording in de inleiding blijkt, in eerste instantie 
gekozen als de representanten van drie rechtsfamilies. De gedachte van de representatie geeft 
aan dat de kring van mogelijk in het onderzoek te betrekken stelsels uit de drie genoemde 
rechtsfamilies bestond. Ik beschouw dit argument daarom als (compact) cumulatief beper
kend. In de uiteenzetting wordt de keuze voor een aantal van deze representanten versterkt 
door argumenten die op het onderwerp of het doel betrekking hebben. 

In 22 luidt het basisargument dat zich in het recht van de buurlanden dezelfde feitelijke 
problematiek voordoet als in het Duitse recht. Dit argument wordt voor elk van de gekozen 
stelsels (Zwitserland, Oostenrijk en Frankrijk) versterkt door een of meer argumenten. 
Tenslotte worden het Engelse en Amerikaanse Techt afgewezen.160 Hoewel daar hetzelfde 
feitelijke probleem speelt, is de systematische achtergrond zo verschillend, dat de auteur het 
verdedigbaar acht deze stelsels niet in het onderzoek op te nemen. 

In 29 stelt de auteur in de eerste plaats dat vergelijking met stelsels die een met Duits
land vergelijkbare staatsregeling hebben, nuttig lijkt. Hij licht dit toe door erop te wijzen dat 
in een aantal landen (hij noemt als voorbeelden de VS, Groot-Brittannië en Zwitserland) het 
onderzoeksonderwerp een vergelijkbare ontwikkeling heeft doorlopen die tot soortgelijke of 
anders opgebouwde oplossingen geleid hebben. Hij kiest uiteindelijk alleen voor het Ameri
kaanse stelsel (naast Duitsland). Hij versterkt deze keuze met een tweetal argumenten die 
op het onderwerp van het onderzoek betrekking hebben. 

Vervolgens noemt hij enkele redenen waarom het ook nuttig was geweest om andere 
stelsels zoals bijvoorbeeld Groot-Brittannië in het onderzoek te betrekken. Uit de tekst kan 
worden afgeleid dat tijdgebrek hier de reden is geweest om dat niet te doen. Tot slot zet hij 
nogmaals uiteen wat hij verwacht dat bestudering van het Amerikaanse rechtsstelsel, nu 
vooral in het licht van het doel van het onderzoek, zal opleveren. 

160 Men kan zich hier afvragen of nog wel sprake is van 'benachbarte Rechtsordnungen'. Wellicht moet men 
dit in een ruimer perspectief dan een puur geografische plaatsen. 
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4 Methode ter bepaling van de te vergelijken objecten 

Evenals bij de in het vorige hoofdstuk beschreven analyse van Nederlandse vergelijkende 
studies, is in dit kader in de onderzoeksverslagen gezocht naar uitspraken over de wijze 
waarop de auteur tijdens het vooronderzoek in de geselecteerde systemen de te vergelijken 
objecten heeft geïdentificeerd.'61 Ook hier is in eerste instantie onderzocht of de auteur 
in zijn tekst expliciet refereert aan de hier bedoelde methoden.162 In tweede instantie heb 
ik gezocht naar impliciete verwijzingen, en in de gevallen dat dit niets opleverde heb ik ge
tracht uit de teksten de methode te reconstrueren. 

4.1 Spreekt de auteur over de methode ter bepaling van de te vergelijken objecten? 

In slechts twee van de vierendertig studies wijdt de auteur in de inleiding een aparte para
graaf aan de zoekstrategie naar de te vergelijken objecten. In 23 bespreekt de auteur in de 
twee paragrafen van de inleiding (I. Sozialistisches und nicht-sozialistisches Recht des 
internationalen Warenkaufs; II. Ziele und Aufbau der Arbeit) de vraag naar de 'funktionelle 
Vergleichbarkeit' van het te bestuderen rechtsgebied in de geselecteerde stelsels; in 32 wordt 
in de tweede paragraaf van het inleidende hoofdstuk gesproken over de 'Aufbau der Arbeit 
und Methodik'. In deze laatste studie wordt echter aan de beschreven zoekstrategie geen 
bepaalde naam verbonden. Daar waar de auteur expliciet over een bepaalde 'Methode' 
spreekt, doelt hij op zijn keuze van de rechtsbronnen. 

Hoewel niet in een met een kopje aangeduide paragraaf, spreken ook de auteurs van 9, 
33 en 34 in de inleiding expliciet over de methode. In zeven163 andere studies wordt - net 
als in studie 32 - wel expliciet over de wijze van onderzoek naar de te vergelijken objecten 
gesproken, maar verbindt men daaraan niet de term methode of een soortgelijke term. Toch 
wil ik ook deze laatste zeven gevallen hier noemen. De scheidslijn tussen deze onderzoeken 
en de onderzoeken waarin impliciet over de methode gesproken wordt, is natuurlijk - ook 
hier — betrekkelijk vaag. 

Noch in de inleiding, noch in de uiteenzetting/conclusie van de tweeëntwintig nog niet 
genoemde studies, vindt men expliciete verwijzingen naar de gehanteerde methode tijdens 
het vooronderzoek. 
Samenvattend: alleen in de inleidingen van twaalf studies komt de methode expliciet aan de 
orde. In vier van deze gevallen heeft de methode een naam. In de uiteenzettingen / conclu
sies van de studies waarin in de inleiding geen gewag wordt gemaakt van de methode, wordt 
evenmin in de uiteenzettingen / conclusies expliciet over de gehanteerde methode gesproken. 

161 De omschrijvingen van de methode van rechtsvergelijking in het onderzoek en de oordelen over de waarde 
van de gehanteerde methode zijn per studie opgenomen in bijlage 5. 

162 In de theorie van de rechtsvergelijking worden deze methoden angeduid met termen als functionele, insti
tutionele of conceptuele methode, problem-solving approach etc. Zie hoofdstuk 4. 

163 1, 3, 16, 17, 19, 20, 22. 
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Van de tweeëntwintig studies waarin noch in de inleiding, noch in de uiteenzetting of 
conclusie uitspraken over de gehanteerde methode expliciet gedaan zijn, wordt in de inlei
ding van negen164 studies impliciet165 over de methode gesproken. In de studies waarin 
de methode niet in de inleiding wordt besproken, zelfs niet impliciet, wordt in de uiteenzet
ting één166 maal impliciet over de methode gesproken. Bij de overige twaalf studies heb 
ik de methode uit de inleiding167 of de uiteenzetting168 herleid. Ik spreek hier over 'recon
structies'. 

4.2 Welke methoden worden genoemd? 

4.2.1 Welke methoden worden expliciet genoemd? 
Men heeft aan de zoekstrategieën die in de inleidingen (en in enkele gevallen tevens in de 
uiteenzettingen) van de studies expliciet aan de orde komen, de volgende termen verbonden 
(in de volgorde waarin ze in de vorige paragraaf genoemd zijn): 

'die funktionelle Vergleichbarkeit' (23) 
'die funktionelle Rechtsvergleichung' (9) 
'zweckfunktionale Rechtsvergleichung' (33) 
'Reduktion auf systemneutrale Vergleichsgrößen' (34) 

De acht overige expliciet beschreven, maar niet benoemde methoden kunnen — overeenkom
stig de uit de theorie herleide terminologie — als volgt worden aangeduid: 

conceptuele methode (7, 3, 22, 32) 
problem-solving approach (17, 19) 
functioneel-institutionele methode (16) 
factual approach (20) 

Driemaal wordt de gevolgde methode aangeduid als 'functioneel' (funktionell / zweckfunkti
onal) en eenmaal als 'Reduktion auf systemneutrale Vergleichungsgrößen'. Verder worden 
in respectievelijk vier en twee studies methoden omschreven die kunnen worden aangeduid 
als varianten van de conceptuele methode en de problem-solving approach. Methoden die 
kunnen worden aangeduid als de functioneel-institutionele methode en de. factual approach 
komen elk in één studie voor. 

Wat verstaan de verschillende auteurs nu onder deze door hen genoemde of omschreven 
methoden? 

4.2.1.1 De functionele methode (vergelijkbaarheid, rechtsvergelijking) 
In 23 gaat de auteur uitgebreid in op de vraag naar de 'funktionelle Vergleichbarkeit' van 
het te bestuderen rechtsgebied ('das Recht des internationalen Warenkaufs') in de gekozen 
eenvormige regelingen. In de visie van de auteur vloeit deze vraag voort uit de mogelijkheid 

164 6, 7, 10, 11, 15, 21, 26, 28, 29. 
165 Zie hoofdstuk 6 nt. 231. 
166 5. 
167 4. 13, 14, 27. 
168 2, 8, 12, 18, 24, 25, 30, 31. 
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dat de te vergelijken oplossingen in de regelingen principieel van elkaar verschillen aange
zien de één een socialistische en de ander een kapitalistische achtergrond heeft: 

'Ein Vergleich dieser beiden Gesetze drängt sich vor allem aus zwei Gründen auf: zum einen 
erfordert die zu beobachtende starke Beeinflussung der Vertragsgestaltung im Ost-West-Handel 
durch die ALB/RGW 1968 eine genauere Kenntnis dieses Gesetzes und seiner Bedeutung. Zum 
anderen ist von Interesse, ob der Umstand, daß den beiden Gesetzen sozialistische bzw. nicht
sozialistische Wirtschaftsordnungen zugrunde liegen, sich in grundsätzlich unterschiedlichen 
Lösungen niederschlägt. 

Die damit gestellte Frage nach der funktionellen Vergleichbarkeit von plan- und marktwirt
schaftlichem Außenhandelsrecht wird im westlichen Schrifttum nahezu einhellig bejaht' (25, p. 13-
14). 

Wat onder functionele vergelijkbaarheid moet worden verstaan, wordt echter niet uitgelegd. 
De auteur gaat stilzwijgend uit van de noodzaak van de functionele vergelijkbaarheid, onder 
verwijzing naar Zweigert & Kötz en Rheinstein/v. Borries. Opmerkelijk is dat de auteur in 
de inleiding niet verder wil gaan dan te verdedigen dat functionele vergelijkbaarheid in dit 
geval aannemelijk is. Pas het onderzoek zelf kan kennelijk uitmaken of deze hypothese waar 
is of verworpen moet worden. 

'All das läßt es gerechtfertigt erscheinen, zunächst hypothetisch von der funktionalen Entsprechung 
der Regeln über die »materielle Verantwortlichkeit« des Verkäufers in den ALB/RGW 1968 und 
derjenigen über die Haftung des Verkäufers im EKG auszugehen' (23, p. 16). 

In het derde en laatste deel van het boek, in een 'Rechtsvergleichende Zusammenfassung', 
onder 'I. Die Frage der funktionalen Entsprechung', komt de auteur uiteindelijk tot de con
clusie dat van functionele vergelijkbaarheid inderdaad sprake is, aangezien de verschillen 
tussen de economische systemen op dit terrein van het recht slechts een ondergeschikte rol 
spelen. 

De auteur van studie 9 omschrijft het doel en de methode van 'die funktionelle Rechtsver
gleichung' als volgt: 

'... "in gleichen Ordnungsaufgaben unter vergleichbaren gesellschaftlichen Zuständen die Gemein
samkeit von Lösungen zu entdecken, die je von ihrer Entstehungsgeschichte her in ihrer Systembe
dingtheit dem gleichen Ordnungsziel dienen'" (9, p. 16). 

Middels de uitleg van de betekenis van het tertium comparationis, waarop volgens de auteur 
de functionele rechtsvergelijking berust, wordt nadrukkelijk een verband gelegd met het 
vergelijkbaarheidsprobleem. In het vervolg van de inleiding doet de auteur echter dusdanig 
tegenstrijdige uitspraken dat onduidelijk wordt wat hij nu werkelijk onder de functionele 
rechtsvergelijking verstaat. In de eerste plaats stelt hij namelijk dat in zijn onderzoek slechts 
gedeeltelijk van deze methode (hij gebruikt hier letterlijk het woord 'Methode') gebruik zal 
worden gemaakt. Met betrekking tot het te onderzoeken Franse garantiefonds zou alleen de 
eerste fase van de functionele rechtsvergelijking mogelijk zijn: de bepaling van het in het 
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garantiefonds vervatte rechtsbeginsel. Aangezien in het Duitse recht een gelijkwaardig 
instituut ontbreekt zou functionele rechtsvergelijking niet mogelijk zijn: 

'Im Hinblick auf den Garantiefonds als solchen ist zwar die erste Stufe der funktionellen Rechts
vergleichung möglich, die Feststellung des in ihm enthaltenen Rechtsprinzips. Das Fehlen einer 
auch nur annäherend gleichwertigen deutschen Institution vereitelt jedoch die funktionelle Rechts
vergleichung' (9, p. 16). 

Onmiddelijk daarop en tevens in de tweede daarop volgende alinea ontkracht de auteur zelf 
deze bewering door eerst het Duitse Entschädigungsfonds als pendant van het Franse garan
tiefonds op te voeren en door tot slot zowel het Franse als het Duitse instituut in het kader 
van de bescherming van verkeersslachtoffers te plaatsen: 

'Die Kenntnis des Rechts des fonds de garantie automobile ist von allgemeinem praktischem 
Interesse und von besonderem durch den in den §§12 und 13 des neuen Pflichtversicherungsgeset
zes vom 5.4.1965 eingeführten Entschädigungsfonds, einem deutschen Pendant zum Garantiefonds' 
(9, p. 16). 

'Zugleich dient die neue Institution als Quelle rechtspolitischer Überlegungen und kritischer 
Neuwertung der konkreten Lösungen zum Schutz des Verkehrsopfers und speziell des deutschen 
Entschädigungsfonds' (9, p. 17). 

Uit de verantwoordingen van de verschillende volgende delen van het boek valt echter af 
te leiden dat de te vergelijken objecten bestaan uit de oplossingen van het probleem van de 
bescherming van verkeersslachtoffers. Dit blijkt het duidelijkst uit de titel van de eerste 
paragraaf van de samenvatting: 'Der Vergleich der Schutzsysteme des Verkehrsopfers in 
Frankreich und Deutschland' (p. 195 e.V.). 

In 33 omschrijft de auteur 'zweckfunktionale Rechtsvergleichung' als de toetsing van be
paalde uit verschillende stelsels afkomstige regelingen op hun geschiktheid om een bepaald 
doel te bereiken. De rechtsvergelijkende analyse is volgens de auteur dan ook vooral van 
nut voor de rechtspolitieke verdieping van de vraagstelling: 

'Die rechtsvergleichende Analyse wird bei der rechtspolitischen (und z.T. auch rechtlichen) 
Vertiefung der eigentlichen Fragestellung von besonderem Nutzen sein: Die Beurteilung der 
Zweckmäßigkeit des durch eine Rechtsordnung gesetzten rechtlichen Rahmens wird (auch) unter 
Heranziehung etwaiger unterschiedlicher Regelungen in anderen Rechtsordnungen erfolgen, wobei 
geprüft werden wird, welches der aufgezeigten Regelungsmodelle zur Erreichung des gesetzten 
Zieles geeigneter ist {zweckfunktionale Rechtsvergleichung)' (33, p. 19). 

Deze beschrijving van de zweckfunktionale Rechtsvergleichung lijkt veeleer een bepaald 
doel in te houden dan een zoekstrategie naar vergelijkbare objecten. De auteur verbindt 
hieraan echter wel een bepaalde onderzoeksmethode. Eerst, zo stelt hij, dient het probleem 
en de te vervullen taak te worden omschreven, ten tweede dient de vraag gesteld te worden 
of bepaalde regelingen ('die Kollektivvertragssysteme') die taak vervullen en welke van de 
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onderzochte regelingen dat het beste doet. En tenslotte dient te worden onderzocht of die 
specifieke regeling überhaupt geschikt is voor de oplossing van het probleem: 

'Der Ablauf der rechtsvergleichenden Analyse kann nun schematisch wie folgt dargestellt werden: 
— Es wird davon augegangen, daß die Arbeitnehmer zur wirksamen Wahrung und Förderung ihrer 
Arbeitsbedingungen in die Entscheidungssphäre des Unternehmers eingreifen wollen (Beschreibung 
des Problems und Vorgabe der Zielvorstellung); 
— es soll geprüft werden, ob die in mehreren Ländern vorzufindenden Kollektivvertragssysteme 
den Eingriff der Arbeitnehmer in die Sphäre unternehmerischer Entscheidungen durch das In
strument des Kollektivvertrages erlauben, und u.U. welches der gegebenen Systeme dem Erforder
nis nach Eingriff am stärksten entspricht (Erfüllen die normativen Kollektivvertragssysteme die 
Zielvorstellung?; welches Kollektivvertragssystem erfüllt die Zielvorstellung am besten ?). Grundla
ge dieser Prüfung ist eine allgemeine Darstellung der Grundaspekte der zu untersuchenden Kollek-
tivvertragssysteme. 
— Es soll geprüft werden, ob in Rechtsordnungen, die einen Eingriff in die unternehmerische 
Sphäre zulassen, dieser in der Praxis auch tatsächlich wirksam ist bzw. ob von der Praxis her 
etwaige Grenzen der Ersetzbarkeit dieses Instituts festzustellen sind (Ist der Kollektivvertrag als 
solcher, unabhängig von seiner rechtlichen Ausgestaltung, überhaupt geeignet, die Zielvorstellung 
zu verwirklichen?)' (33, p. 20-21). 

In de inleiding van studie 34 zet de auteur kort maar helder uiteen hoe de te vergelijken 
objecten zullen worden geselecteerd. Het uitgangspunt wordt gevormd door het Amerikaanse 
juridische fenomeen: 'public interest litigation'. Aan de hand van de door de verschillende 
vormen van public interest litigation nagestreefde doeleinden zal een typologie worden 
opgesteld. Deze typologie zal de basis vormen voor de vergelijking tussen het Amerikaanse 
en het Duitse recht. Volgens de auteur komt deze werkwijze overeen met hetgeen wel in de 
rechtsvergelijkende methodenleer 'Reduktion auf systemneutrale Vergleichsgrößen' genoemd 
wordt: 

'Das Aufdecken von Problemen und erste ordnende Lösungsansätze, die die Rechtsvergleichung 
damit leisten soll, setzt die Darstellung der verschiedenen Formen der "public interest litigation" 
in den USA voraus. Der Akzent auf den jeweils verfolgten Verfahrenszielen soll zugleich eine 
nach solchen Zielen geordnete Typologie ergeben, die die dann folgende rechtsvergleichende 
Arbeit erleichtert. — Diese hat sodann die verfahrensrechtlichen, Rechtsschutzsystem- und mate
riellrechtlichen Bedingungen zu analysieren, die für die Entwicklung des geschilderten Instrumen
tariums in den USA verantwortlich waren, um so jeweils die Frage nach vergleichbaren Bedingun
gen in Deutschland zu beantworten. — Das nimmt den Platz der in der rechtsvergleichenden Metho
denlehre bisweilen so genannten "Reduktion auf systemneutrale Vergleichsgrößen" ein' (34, p. 19). 

4.2.1.2 Niet met name genoemde methoden 
De in 16 gegeven verantwoording van de wijze waarop de basis voor de vergelijking ge
creëerd zal worden, doet sterk denken aan de hierboven beschreven methode in studie 34. 
Ook hier is sprake van een juridisch fenomeen (specifieker: een ruim juridisch concept) dat 
verschillende functies kan vervullen. De twee door de auteur onderscheiden economische 
functies vormen hier het niveau waarop de vergelijking plaats vindt. Deze methode vertoont 
gelijkenis met de in de literatuur als 'functioneel-institutioneel' aangeduide methode, met 
dit verschil dat het uitgangspunt van deze methode wordt gevormd door een rechtsinstituut. 
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Een ruim juridisch concept als uitgangspunt ziet men ook in studie 1. In deze studie wijst 
de auteur het begrip 'Haftungsdurchgriff bei Kapitalgesellschaften' in hun autonome, boven
nationale betekenis — zoals gezegd — aan als uitgangspunt. Anders dan in de twee hiervoor 
genoemde studies vormt het uitgangspunt tevens de basis voor het rechtsvergelijkend onder
zoek. Het begrippenpaar wordt namelijk gebruikt als vangnet waarmee de betreffende 
'Sachverhalt' uit elk gekozen stelsel naar boven gehaald wordt. Vergeleken worden uit
eindelijk de vier 'typischen Fallgestaltungen' van de 'Haftungsdurchgriff'. Deze aanpak 
vertoont de meeste gelijkenis met de in de theorie als 'conceptueel' omschreven methode. 
In de theorie wordt de nadruk echter niet, zoals hier, op de autonomie van het begrip gelegd. 

In de paragraaf 'Aufbau und Methodik der Arbeit' van de inleiding van studie 32 geeft 
de auteur aan dat in de Länderberichte 'die Haftung des Geschäftsherrn für den Verricht
ungsgehilfen' centraal staat. De auteur spreekt hier over 'das haftungsrechtliche Institut'. 
Voorafgaand aan de bespreking van het moderne Japanse aansprakelijkheidsrecht benadrukt 
hij echter dat voor een correcte vergelijking van de regelingen aandacht dient te worden 
besteed aan de sociale functie van het instituut. Ook de maatschappelijke en economische 
achtergrond dient meegenomen te worden: 

'Wie jedes Rechtsinstitut wird das Institut der Geschäftshernnhaftung in seiner konkreten Ausge
staltung wesentlich von seinem Anwendungsbereich und seiner sozialen Funktion bestimmt. Ein 
Vergleich der rechtstechnischen Regelung ginge fehl, wenn er diese Zusammenhänge nicht berück
sichtigen würde' (32, p. 66). 

'Schließlich werden bei der Beschreibung eines Rechtsinstituts und seiner Funktion in einem 
Rechtssystem immer die Besonderheiten der Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung zu beachten 
und beim Rechtsvergleich mit einzubeziehen sein' (32, p. 67). 

Aangezien de basis van de vergelijking wordt gevormd door een rechtsinstituut, is hier 
sprake van een zogenaamde conceptuele vergelijking. Hoewel de functie van het instituut 
in de vergelijking wordt begrepen en zelfs van groot belang wordt geacht, vormt zij niet het 
tertium comparationis en kan er dus niet van een functioneel-institutionele methode gespro
ken worden. 

In 3 stelt de auteur dat de behandeling van de afzonderlijke rechtsstelsels moet geschieden 
aan de hand van de drie belangrijkste kenmerken van het te onderzoeken rechtsinstituut de 
'amiable Composition'. Deze kenmerken betreffen de procedure, de verhouding van de 
arbiter tot het materiële recht en de rechtsmiddelen tegen de arbitrale vonnissen. Vooraf
gaand aan de behandeling van het Engelse, Duitse en Zweedse recht wordt precies aangege
ven om welke kenmerken het gaat: 'Ermessensfreiheit bei der Durchführung des Verfahrens. 
Unabhängigkeit vom materiellen Recht, Unanfechtbarkeit des Spruchs' (p. 50). Onderzocht 
wordt of deze 'eigenschappen' van het instituut met het procesrecht van de verschillende 
stelsels verenigbaar zijn. Er is hier sprake van een zogenaamde rechtsinsituuts-aanpak 
waarbij de vergelijking plaats vindt op basis van de structuurkenmerken van het instituut. 

Uitgaande van de actio negatoria als gemeenschappelijke wortel wordt in studie 22 de 
ontwikkeling van het huidige systeem van 'negatorischer Ansprüche' uiteengezet. De behan
deling van de vergelijkbare instituten in de verschillende stelsels knoopt bij deze uiteenzet
ting aan. Bij de bestudering van de historische ontwikkeling blijkt een belangrijke plaats 
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voor de functie van het rechtsinstituut (de afwerende en voorkómende rechtsbescherming) 
te zijn ingeruimd. Zie p. 87: 

'Die Entwicklung des deutschen Rechts zeigt die Herausbildung einer allgemeinen Beseitigungs-
wie auch Unterlassungsklage. Ausgehend von dem nur wenige absolute Rechte schützenden, ge
setzlich fixierten Rechtsschutz der Negatoria ist der abwehrende und vorbeugende Rechtsschutz 
umfassend auf alle schadensrechtlich geschützten Rechte und Rechtsgüter ausgedehnt worden. Im 
Ergebnis besitzt das deutsche Recht heute eine allgemeine Beseitigungs- und Unterlassungsklage. 
Anders ist die Entwicklung im schweizerischen Recht verlaufen'. 

Er lijkt hier sprake te zijn van een conceptuele methode waarbij de bestudering van de 
functie van het instituut weliswaar veel aandacht krijgt, maar geen essentiële rol speelt voor 
de selectie van de te vergelijken objecten. 

Met het trefwoord 'Vorteilsausgleichung' worden in de Duitse literatuur uiteenlopende 
gevallen aangeduid. De auteur van 17 meent zo stelt hij in de inleiding dat deze geval
len gecategoriseerd dienen te worden. Een dergelijke 'Falltypisierung' is van belang voor 
een evaluatie van de praktijk. Bovendien - en hier ligt het belang voor het rechtsvergelij
kend onderzoek — zou deze categorisering kunnen dienen als basis voor de vergelijking 
tussen de oplossingen van de Amerikaanse en Duitse rechtspraak en literatuur: 

'Die darauf folgenden Kapitel des zweiten Teils werden die einzelnen Fälle eingehend behandeln 
und nach Fallgruppen ordnen, die einen Vergleich der Lösungen der amerikanischen 
Rechtsprechung mit denen der deutschen Gerichte und Literatur erlauben' (17, p. 17). 

In de uiteenzetting geeft de auteur aan dat de criteria waarop de groepering moet berusten 
niet uit de rechtspraak dienen te worden afgeleid, maar — aangezien de te vergelijken stelsels 
zich in verschillende richtingen ontwikkeld hebben — uit 'gemeinsam erfahrenen Lebensbe
reichen'. Op grond van het feit dat in deze studie de vergelijking plaats vindt op basis van 
aan het maatschappelijk leven gerelateerde gevallen, is hier sprake van een problem-solving 
approach. 

In § 3 van de inleiding van studie 19 schetst de auteur de 'Gang der Darstellung'. De 
hier gegeven beschrijving van de onderzoeksmethode wijst eveneens in de richting van de 
zogenaamde problem-solving approach. De auteur zegt in het eerste deel van het onderzoek 
voor elk gekozen stelsel afzonderlijk 'die Haftungssituation des Arbeitsnehmers' te zullen 
beschrijven. In elk landbericht zal uiteindelijk een antwoord gezocht worden op de vraag 
'wie sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Fällen dieser Art tatsächlich verhalten'. In het 
tweede deel van het onderzoek zal vervolgens de Duitse juridische situatie vergeleken 
worden met de 'Problemlösungen' van de beide andere bestudeerde rechtsstelsels. 

In 20 zullen, zo stelt de auteur in de inleiding, de antwoorden worden onderzocht die de 
gekozen stelsels geven op een aantal expliciet geformuleerde vragen naar aanleiding van een 
specifieke casus. De auteur geeft helaas niet aan dat hij op deze wijze objecten voor de 
vergelijking geselecteerd heeft. De gekozen casuspositie als uitgangpunt doet sterk denken 
aan hetgeen in de literatuur als de factual approach omschreven wordt. 

Voor alle duidelijkheid merk ik op dat in een aantal studies weliswaar expliciet over de 
methode van behandeling gesproken wordt, maar dat daarmee iets anders bedoeld wordt dan 
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de methode van rechtsvergelijking. Wel bieden deze uiteenzettingen over de wijze van 
behandeling van het materiaal vaak een goede basis voor een reconstructie van de gehanteer
de methode van rechtsvergelijking of wordt door de auteur zelf impliciet de methode van 
rechtsvergelijking aangeduid.169 

4.2.2 Welke methoden worden impliciet aangeduid? 
Om enigszins structuur aan te brengen in de methoden die impliciet worden aangeduid, zal 
ik deze weergeven in groepen die overeenkomen met de hierboven expliciet benoemde of 
omschreven methoden. 

4.2.2.1 'Functionele' methoden 
Hieronder worden de impliciete omschrijvingen van de methoden besproken die enigszins 
overeenkomen met de zojuist beschreven 'functionele' methoden. Eerst komt de problem-
solving approach aan de orde en vervolgens de functioneel-institutionele variant. 

Impliciete omschrijvingen van de problem-solving approach treft men aan in zes170 stu
dies. In deze studies geeft de auteur (impliciet) aan dat hij zoekt naar juridische oplossingen 
voor een of meer juridische of maatschappelijke (deel)problemen. 

In 5 wordt het probleem in abstracto aangeduid. De auteur duidt de te vergelijken objec
ten aan als 'ähnliche Lebenswirklichkeiten' en zoekt in het andere stelsel naar een 'nach 
Lebenssachverhalten grundsätzlich analogen Problemlage'. 

De auteur van studie 6 geeft in de inleiding aan dat onderzocht zal worden welke gevol
gen de door hem onderscheiden vormen van onteigening hebben op het buitenlands vermo
gen en het voortbestaan van de betrokken rechtspersonen. Per onteigeningsvorm worden de 
door de geselecteerde rechtsstelsels gegeven 'oplossingen' vergeleken. Naar aanleiding van 
een deelvraag waarop ja of nee geantwoord kan worden, worden de geselecteerde stelsels 
in een 'ja-' en een 'nee-groep' verdeeld. 

In 10 staat — zo blijkt uit de inleiding — de problematiek van de 'fahrlässige Irreführung' 
centraal, of preciezer: het probleem van de bescherming van het gegronde vertrouwen van 
de misleide partij. Het Anglo-Amerikaanse recht biedt voor deze problematiek een aantal 
oplossingen. De auteur wil aantonen dat ook het Duitse recht — dat hieromtrent geen wette
lijke regeling kent — een zelfde mate van bescherming biedt voor de misleide partij als het 
Anglo-Amerikaanse recht. 

Studie 75 behandelt de vraag hoe de schadevergoeding bij misdrijven is geregeld in het 
Spaanse en Latijns-Amerikaanse recht. Deze stelsels - zo maakt de auteur in de inleiding 
reeds duidelijk kennen een 'zweispurige Regelung', dat wil zeggen dat op de schadever-
goedingvraag bij misdrijven aparte strafrechtelijke regels en niet de regels van het algemene 
civielrechtelijke aansprakelijkheidsrecht van toepassing zijn. Niet alleen aan het materiële 
recht, maar ook aan de procesrechtelijke problematiek zal aandacht worden besteed. Bij de 
weergave van de regelingen van de verschillende stelsels in het vergelijkende deel van het 
onderzoek, maakt de auteur af en toe gebruik van 'Idealtypen': 

169 Zie bijvoorbeeld 7 en 14 waarin de auteurs aparte paragrafen wijden aan respectievelijk de 'Gang der 
Untersuchung' en de 'Gang der Entwicklung'. 

170 5, 6, 10, 15, 26, 28. 
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'Den einzelnen Länderberichte ist bereits zu entnehmen, daß die iberischen und lateinamerikani
schen Gesetzgeber die Frage nach der Feststellung und Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs 
im Rahmen des Strafprozesses sehr unterschiedlich beantwortet haben. Es ist nicht die Aufgabe 
dieser Arbeit, die Ausgestaltung der jeweiligen Verfahren in allen Einzelheiten zu erörtern. Daher 
soll lediglich versucht werden, verschiedenartige Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen mui einige 
Rechtsordnungen aufzuführen, in denen das betreffende System verwirklicht wurde' (15, p. 144 
(mijn cursivering, AO)). 

In 26 gaat het globaal om de vraag of er spanning bestaat tussen het (territoriale) merken
recht en het vrije verkeer van goederen. Een uit deelvragen bestaande probleemstelling 
vormt in deze studie het uitgangspunt. De auteur vraagt uiteindelijk of: 

'nationale Warenzeichenrechte überhaupt noch Hindernisse für einen europaweiten Handel mit 
Markenartikeln bilden oder ob das Ziel des freien Warenverkehrs nur durch die Schaffung eines 
europäischen Markenrechts zufriedenstellend verwirklicht werden kann' (26, p. 15-16). 

In 28 kiest de auteur uitdrukkelijk voor een breed uitgangspunt ten behoeve van de vergelij
king van het Duitse met het Franse recht. Dit uitgangspunt bestaat uit verschillende ca
sustypen: 'Fallgruppen' oftewel 'Sachverhaltsgruppen'. De twee 'Länderberichte' hebben 
eenzelfde opbouw. In deel A wordt een overzicht gegeven van de ' Haftungsbegrenzungskri-
terien'; in deel B worden vier casustypen behandeld 'die für einen Vergleich mit dem 
französischen Recht geeignet erschienen' (28, p. 16). Omdat hier sprake is van casustypen 
(Fallgruppen) en niet zozeer van 'concrete' casusposities, denk ik dat de aanduiding pro
blem-solving approach geschikter is dan de term factual approach om de door de auteur 
gekozen benadering te omschrijven. 

De auteur van 11 stelt dat, hoewel het Duitse recht een bepaald (Frans) rechtsinstituut 
niet kent, het wel een aantal regels heeft die een equivalente functie vervullen: 

'Dem deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch ist das Rechtsinstitut einer richterlichen Vertrags
auflösung bei Leistungsstörungen unbekannt. Eine entsprechende Funktion erfüllt jedoch das ge
setzliche Rücktrittsrecht im gegenseitigen Vertrage, das die §§ 325, 326 BGB in den Fällen der 
nachträglichen Unmöglichkeit und des Verzuges gewähren. Auch hier führt der Verstoß gegen eine 
Leistungspflicht im gegenseitigen Vertrage zur Aufhebung der beiderseitigen Vertragspflichten' 
(IL p. 7-8). 

Hiermee geeft de auteur impliciet aan dat hij zijn vergelijkingsobjecten vaststelt aan de hand 
van de functioneel-institutionele methode: het Franse rechtsinstituut vormt het uitgangspunt, 
vervolgens wordt gezocht naar de objecten in de andere stelsels die een soortgelijke functie 
vervullen. 

4.2.2.2 'Conceptuele methoden' 
In drie171 studies lijkt sprake te zijn van de conceptuele methode. In deze studies geven 
de auteurs aan dat zij in de geselecteerde rechtsstelsels de regelingen zullen bestuderen die 

171 7, 21. 29. 
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betrekking hebben op hun onderzoeksobject: respectievelijk het rechtsinstituut (7, 29) en het 
juridische concept (21). Uit de volgende zin afkomstig uit de inleiding van studie 7 kan 
worden afgeleid dat de auteur hier gebruik heeft gemaakt van de conceptuele methode: 

'Im Zweiten Teil wird das Irrtumsrecht einiger fremder Länder dargestellt werden, wobei besonde
re Aufmerksamkeit der Berücksichtigung des Risikogedankens gelten wird' (7, p. 23). 

Dat het Duitse (of althans het continentaal-Europese) 'Irrtumsrecht' als uitgangspunt geno
men is, blijkt uit de bespreking van dit instituut in het Amerikaanse recht: 

'Infolge dieser eigenartigen Rechtsentwicklung ist es schwierig, das anglo-amerikanische Irrtums
recht mit den bisher behandelten kontinental-europäischen Rechten zu vergleichen. Es enthält 
einerseits Fallgruppen, die in römisch-rechtlich be-einflußten Rechtssystemen anderen Problemkrei
sen angehören oder eigene bilden, wie etwa die der Mängelhaftung im Kaufrecht und des Dissen-
ses, ist aber auf der anderen Seite in zwei Teile gespalten, die zwar in den Lehrbüchern durchweg 
hintereinander, aber eben doch getrennt behandelt werden: die Rechtsfiguren "mistake und "mis
representation"' (7, p. 62). 

Uit de tekst en de opzet van studie 21 valt af te leiden dat een juridisch concept 'die Auf
rechnung' het uitgangspunt van het rechtsvergelijkend onderzoek vormt. Hoewel de auteur 
een hoofdstuk (hoofdstuk 7) gewijd heeft aan de bepaling van de funktie die de compensatie 
in de verschillende landen vervult, diende dit als basis voor de aanknoping in het ipr en niet 
voor de vergelijking. 

In 29 zegt de auteur het probleem per stelsel te zullen uiteenzetten om op die manier 'die 
Grundlage für einen Vergleich zu gewinnen'. Dit lijkt te duiden op een problem-solving ap
proach. De inhoud van het probleem blijkt echter te bestaan uit 'Stiftungswesen, Stiftungs
recht en Stiftungssteuerrecht mit den wichtigsten aktuellen Problemen'. Daaruit valt weer 
af te leiden dat het rechtsinsituut 'stichting' het uitgangspunt vormt. Overigens besteedt de 
auteur in de uiteenzetting expliciet aandacht aan het vergelijkbaarheidsprobleem. Een bepaal
de methode valt hier echter mijns inziens niet uit af te leiden. Hij stelt namelijk dat het 
Duitse en het Amerikaanse stichtingsrecht met betrekking tot bepaalde deelvragen vergelijk
baar zijn, omdat zij als gemeenschappelijke bron de Treuhand- of ?n«/-verhouding kennen: 

'Die Vergleichbarkeit der Regelungen stiftungsrechtlicher Einzelfragen in beiden Ländern beruht 
auf der gemeinsamen Quelle des Stiftungsverhältnisses als eines Treuhand- oder trust-
Verhältnisses. Die sich aus der treuhänderischen Verpflichung der Stiftungsverwalter gegenüber 
dem Stifter und den Stiftungsbegünstigten ergebenden Konsequenzen haben in beiden Rechtsord
nungen vergleichbare Rechtsformen für die Institution Stiftung, ihre Verfassung, Organisation und 
Verwaltung sowie die Staatsaufsicht entstehen lassen. Vergleichbar ist insbesondere das "Gemein
nützigkeitsrecht'" (p. 76-77). 

4.2.3 Welke methoden kunnen uit de tekst worden herleid? 
De methoden die uit de tekst kunnen worden herleid, zijn hieronder weergegeven op een
zelfde wijze als de impliciet aangegeven methoden. Eerst worden de methoden besproken 
die functioneel genoemd kunnen worden. Vervolgens worden de conceptuele methoden 
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weergegeven. Tot slot zal ik de methoden behandelen die niet onder de bovenstaande 
noemers gebracht kunnen worden. 

4.2.3.1 'Functionele' methoden 
In vier172 studies kan uit de volledige tekst van de studie worden gereconstrueerd dat de 
auteur vanuit een bepaald probleem te werk is gegaan. Hierboven is in soortgelijke gevallen 
gesproken over de problem-solving approach. Met uitzondering van studie 18, wordt het 
uitgangspunt in de overige drie studies gevormd door een juridisch probleem. In 2 heeft de 
auteur bestudeerd hoe in de door hem gekozen stelsels de bescherming van de derde te 
goeder trouw in het algemeen en de wisselverkrijger te goeder trouw in het bijzonder is 
geregeld. De auteur van studie 12 heeft onderzocht of, en zo ja hoe, in de geselecteerde 
stelsels een aanspraak op smartegeld vererfbaar is. In 13 wordt risicoaansprakelijkheid en 
aansprakelijkheid met omgekeerde bewijslast ('Haftung aus vermutetem Verschulden') 
onderzocht aan de hand van drie categorieën 'zaken' waarvoor deze typen van aansprakelijk
heid bestaan: spoorwegen, motorvaartuigen en dieren. Deze categorieën onderscheidt hij 
vervolgens in een fijnmazig patroon van specifieke casustypen die hij voor elk gekozen 
stelsel afzonderlijk onderzoekt. In studie 18 staan vergelijkende Warentests centraal. De 
auteur onderzoekt hier of, en zo ja in hoeverre, het gebruik van resultaten van vergelijkende 
Warentests in reclameboodschappen in de verschillende gekozen stelsels is toegestaan. Met 
enige goede wil kan men hier spreken van een 'maatschappelijk' probleem als uitgangs
punt. 

Uit enkele tekstgedeelten in 8 leid ik af dat de auteur te werk is gegaan volgens de 
functioneel-institionele methode. Het uitgangspunt is het Franse rechtsbegrip 'faute de servi
ce'. Bij de vergelijking met het Duitse recht is echter uitgegaan van de functies die dit 
begrip vervult: 

'Der Begriff "faute" deckt sich zwar nicht mit den deutschen Begriffen Verschulden, Rechtswidrig
keit oder Kausalität; er erfüllt aber die Funktionen, die im deutschen Recht durch diese Begriffe 
erfüllt werden' (p. 66-67). 

4.2.3.2 'Conceptuele' methoden 
In Studie 4 lijkt er op het eerste gezicht sprake te zijn van een problem-solving approach 
omdat de problematiek van de 'Persönlichkeitsschutz' centraal staat. Bovendien spreekt de 
auteur uitdrukkelijk over 'das Problem, wie eine Geldentschädigung immateriellen Schaden 
wiedergutmachen kann'. Kijkt men echter goed naar de tekst en de opbouw van het on
derzoek, dan blijkt dat de oplossing van het probleem: het smartegeld, het uitgangspunt 
vormt. In de verschillende stelsels wordt namelijk bezien welke doeleinden nagestreefd wor
den met het smartegeld en welke functies het daadwerkelijk vervult. Bovendien worden 
specifiekere vragen gesteld zoals bijvoorbeeld hoe het smartegeld in de verschillende stelsels 
berekend wordt. Een dergelijke opzet wijst op een conceptuele aanpak waarbij nadrukkelijk 
aandacht wordt besteed aan de functies van het instituut. 

172 2, 12, 13, 18. 
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Andere studies waarin ik eveneens conceptuele methoden heb onderscheiden, zijn 24,25 
en 27. De uitgangpunten zijn hierin respectievelijk: het franchise-contract, koop op afbe
taling en ongerechtvaardigde verrijking. 

4.2.3.3 Andere methoden 
Het onderwerp van studie 14 is het publiekrecht in het internationaal privaatrecht ofwel 
'privatrechtgestaltenden Regelungen öffentlichen Rechts'. De auteur geeft op vergelijkende 
wijze de bestaande oplossingen voor het probleem weer. Dit doet hij echter niet per stelsel 
en evenmin kiest hij voor de behandeling van alle stelsels per oplossing. Hij behandelt de 
stelsels niet systematisch maar stelt ze alleen aan de orde indien ze iets aan het betoog 
kunnen toevoegen. Indien een vergelijking op institutioneel niveau niet mogelijk is, wordt 
gezocht naar functionele equivalenten. 

De auteurs van de studies 30 en 31 bestuderen een heel rechtsgebied. Omdat een rechts
gebied te groot is om in een keer te vergelijken worden verschillende deelproblemen gefor
muleerd die het rechtsgebied grotendeels beslaan. In 31 worden per deelonderwerp de regels 
van de stelsels besproken. In het aantal en de keuze van de stelsels die per onderwerp aan 
de orde komen, kan echter geen systematiek ondekt worden. In 30 wordt per gekozen stelsel 
het hele rechtsgebied besproken. Dit gebeurt duidelijk vanuit het oogpunt van het stelsel dat 
aan de orde is. De te vergelijken objecten zijn in dit geval dus gezocht en gevonden door 
te zoeken naar rechtgebieden met eenzelfde naam. In dit opzicht vertoont deze methode 
gelijkenis met de conceptuele methode. 

Tabel 17 geeft de methoden weer in volgorde van frequentie. Het vetgedrukte cijfer in de 
tweede kolom geeft het aantal studies aan waarin de in de eerste kolom genoemde methode 
gebruikt is. De cijfers in de derde, vierde en vijfde kolom geven aan in hoeveel van de in 
de tweede kolom aangegeven studies de methode respectievelijk expliciet geformuleerd (E). 
impliciet geformuleerd (I) en uit de tekst herleid (R) is. 
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Tabel 17: Methode 

1. functionele methode 20 
a. problem-solving approach 12173 2E 61 4R 
b. functionele methode 4I74 4E — — 
c. functioneel-institutioneel 3 ' 7 5 IE 11 IR 
d. factual approach i 176 — — 

2. conceptuele methode 11 ' 7 7 IE 31 4R 
3. andere methoden 31 7 8 4E — 3R 

4.3 Wat is het oordeel over de waarde van de gehanteerde methode? 

In de uiteenzetting en/of conclusie van de onderzochte studies heb ik geen uitspraken over 
de waarde van de gehanteerde methode aangetroffen. 

5 Samenvatting en conclusies 

In dit hoofdstuk zijn de uitkomsten van de analyse van het daarbij bestudeerde Duitse 
rechtsvergelijkende onderzoek weergegeven. De resultaten van deze analyse van de praktijk 
van het vooronderzoek bieden dezelfde a lgemene indruk als die van de analyse van de 
Nederlandse preadviezen: zeer gevarieerd. Ook tussen de bestudeerde Duitse studies bestaan 
grote verschillen in de mate van aandacht die aan de gemaakte keuzen in het vooronderzoek 
wordt besteed. En eveneens verschilt per studie de mate van aandacht die aan de onderschei
den onderdelen wordt gegeven. 

Neemt men alleen de expliciete verwijzingen in ogenschouw, dan kan gesteld worden dat 
het doel van de rechtsvergelijking de meeste aandacht geniet: in achtentwintig van de 
bestudeerde vierendertig studies wordt expliciet naar het doel van de rechtsvergelijking 
verwezen. In tweeëntwintig van de vierendertig studies treft men een of meer argumenten 
aan ter ondersteuning van het gekozen stelsel of de gekozen stelsels. En in slechts twaalf 
van alle bestudeerde studies bespreekt men expliciet de methode waarmee de onderzoeker 
gezocht heeft naar de te vergelijken objecten in de gekozen stelsels. 

Telt men de impliciete verwijzingen mee, dan worden de verschillen minder groot. Het 
doel blijft echter het onderdeel dat de meeste, en de methode het onderdeel dat de minste 
aandacht krijgt. 

173 2, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 26, 28 
174 9, 23, 33, 34. 
175 8, 11, 16. 
176 20. 
177 1, 3, 4, 7, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 32. 
178 14, 30, 31. 
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Doel 
De genoemde doelen van rechtsvergelijking zijn gericht op twee soorten activiteiten: vormen 
en nadenken. Binnen beide categorieën onderscheiden zich een 'neutrale' en een 'sterke' 
variant. De meest voorkomende variant is de 'sterke', op progressie gerichte vorming. 
Hiertoe reken ik doelen als de hervorming van het recht en de verbetering van het inzicht 
in het recht. De 'neutrale' op vorming gerichte doeleinden komen minder vaak voor.179 

Dit geldt in gelijke mate voor de 'sterke' op reflectie gerichte variant: het beoordelen, toet
sen of evalueren van bijvoorbeeld een wetsvoorstel, een buitenlandse oplossing of, in de 
meeste gevallen, het eigen recht. De 'neutrale' op reflectie gerichte variant komt slechts in 
één studie voor. In een klein aantal studies wordt in de verschillende delen van het onder
zoeksverslag verwezen naar de doelstelling. Slechts een paar van deze studies bevatten 
zowel een doelstelling gericht op vorming als een doelstelling gericht op reflectie. In één 
geval zijn deze doelstellingen tegenstrijdig, in het andere alleen ongelijksoortig. De meeste 
doelstellingen zijn gericht op het eigen rechtsstelsel. Zoals ik in het vorige hoofdstuk reeds 
opmerkte, zou het uit het oogpunt van volledigheid theoretisch fraai zijn indien de 
doelstelling gericht zou zijn op alle in het onderzoek betrokken stelsels. In vijf van de 
bestudeerde studies is dit het geval. Opvallend is dat in deze Duitse studies het aantal 
doeleinden gericht op inter- of supranationale regelingen en die gericht op pure kennisver
meerdering, een veel groter aandeel in het geheel hebben dan in de bestudeerde Nederlandse 
preadviezen. 

In de formulering van de doelstellingen wordt in de meeste gevallen in algemene termen 
gesproken over het object waarop de vorming of reflectie gericht is. In die gevallen spreekt 
men over de oplossing van een concreet of abstract aangeduid probleem of over het recht 
in het algemeen. Voorbeelden van voorkomende specifiekere aanduidingen zijn met name 
genoemde rechtsregels of -instituten en een bepaald wetsvoorstel. 

Vrijwel alle oordelen over het nut van de rechtsvergelijking in relatie tot het genoemde 
doel zijn positief van aard. 

179 De in de Duitse studies aangewezen unificatie-doeleinden kunnen mijns inziens als neutrale, op vorming 
gerichte doelen worden getypeerd. In het algemeen kunnen de doelen harmonisatie of unificatie, afhankelijk 
van hun concrete invulling, zowel tot de 'sterke' als tot de 'neutrale' variant van de activiteit 'vorming' 
gerekend worden. Ik zal dit kort toelichten. Zowel bij de eenmaking als bij de harmonisatie van (een deel 
van) het recht van een aantal rechtsstelsels kan het rechtsvergelijkend onderzoek twee verschillende rollen 
vervullen. In de eerste plaats kan het de gemeenschappelijke kenmerken van de verschillende regelingen 
opsporen en die samenvoegen tot één geheel waarin alle stelsels iets van hun regeling kunnen terugvinden. 
In de tweede plaats kan het onderzoek erop gericht zijn alleen de beste oplossingen uit de verschillende 
stelsels te destilleren en aldus de best mogelijke regeling te creëren. K.D. Kerameus maakt in zijn artikel 
'Procedural Harmonization in Europe', AJCL 1995, p. 401 e.V., een vergelijkbare onderscheiding tussen 
unificatie op een 'ideal' en een 'practical' niveau: "... one should be reminded of the goals pursued by any 
attempt to unify rules of law that are at variance. Such goals may be classified at two levels, one being 
ideal and the other practical. On the ideal level, unification of law is understood as a method of improving 
the quality of legal rules. [...] On the other hand, unification on the practical level is deprived of any 
quality aspirations. [...] The guideline here is the elimination of disparities by any means; and the goal is 
unification as such, rather than as a method of virtual improvement' (p. 401-402). 
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Onderwerp 
Met betrekking tot de onderwerpen heb ik gesteld dat zij voornamelijk op het terrein van 
het privaatrecht liggen. Binnen de privaatrechtelijk georiënteerde studies ligt de nadruk op 
het vermogensrecht. Alle studies betreffen microvergelijkingen. In het grootste deel van de 
onderzoeken vindt de vergelijking plaats tussen rechtsstelsels van soevereine staten (horizon
tale vergelijkingen). In een aantal studies zijn naast de stelsels van soevereine staten tevens 
een of twee verdragen opgenomen. Afgezien van één geval, heb ik ook deze studies als 
horizontale vergelijkingen getypeerd, omdat hierin de rechtsstelsels van de staten en de 
verdragen op één lijn worden gesteld. De uitzondering betreft een studie waarin eenvormige 
wetten geplaatst worden tegenover het recht van de landen die deze wetten hebben geïmple
menteerd: in dit geval is er sprake van verticale rechtsvergelijking. 

De omschrijving en afbakening van het onderwerp is vooral nuttig gebleken voor de 
reconstructie van de uitgangspunten en de gehanteerde methode. 

Uitgangspunt 
Voor de analyse van het uitgangspunt heb ik gebruik gemaakt van het (aangepaste) 'aanpak-
idee' van Kokkini. Ik heb gezocht naar de uitgangspunten vanwaaruit de comparatist zijn 
onderzoek aanvangt. 

Het is duidelijk geworden dat ook in het Duitse rechtsvergelijkende onderzoek het idee 
van een bepaald uitgangspunt vanwaaruit de onderzoeker zijn selectie van vergelijkbare ob
jecten start, niet erg leeft in de praktijk. Slechts in vier studies wordt hiernaar expliciet,180 

en in vijftien studies impliciet verwezen. Het is wel mogelijk gebleken in de overige studies 
het uitgangspunt uit de tekst te herleiden. Het grootste aantal uitgangspunten wordt gevormd 
door problemen waarvan tweederde als 'juridisch' en eenderde als maatschappelijk aan
geduid kunnen worden. Ook hier zou dus de probleem-aanpak, zoals door Kokkini om
schreven, een van de meest gehanteerde methoden vormen. Ik zal hierop terugkomen bij de 
samenvatting van de gegevens over de methode en de bespreking van het verband tussen 
het uitgangspunt en methode. Ook de uitgangspunten die bij de 'rechtsinstituut-, rechtsregel-, 
rechtsbeginsel-aanpak' horen, heb ik in de Duitse studies aangetroffen. Van de bij deze 
aanpak behorende uitgangspunten heb ik alleen het uitgangspunt 'rechtsinstituut' gevonden. 
Daarnaast bestaan de uitgangspunten uit juridische concepten en een casuspositie. Hiervan 
zijn vooral interessant de zogenaamde autonome juridische concepten. Uitgangspunten die 
enigszins buiten Kokkini's omschrijvingen vallen zijn: het rechtsgebied en het maatschap
pelijk fenomeen. Het rechtsgebied kan noch onder de probleem-aanpak noch onder de 
rechtsinstituut-aanpak gebracht worden. De met dit uitgangspunt verbonden methode bezit 
kenmerken van beide aanpakken. Omdat het om praktische redenen vrijwel onmogelijk is 
voor een auteur een rechtsgebied in zijn geheel met hetzelfde rechtsgebied in andere stelsels 
te vergelijken (indien er al sprake is van equivalente rechtsgebieden), maakt hij in zijn 
onderzoek een keuze voor bepaalde aspecten van het rechtsgebied. Deze aspecten kunnen 
zowel bestaan uit rechtsinstituten als uit juridische of maatschappelijke problemen. 

180 Dit geringe aantal expliciete verwijzingen heeft wel interessante gegevens opgeleverd. 
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Probleemstelling 
In combinatie met het uitgangspunt blijkt de probleemstelling in de meeste gevallen veel te 
kunnen zeggen over de gehanteerde methode. Echter, expliciete probleemstellingen gericht 
op de rechtsvergelijking komen slechts in ongeveer eenderde van de bestudeerde studies 
voor. In vergelijking met het aantal expliciete verwijzingen naar het uitgangspunt of de 
methode is dit aantal overigens aanzienlijk. Op basis van deze (en enkele impliciet gefor
muleerde) probleemstellingen heb ik een overzicht gemaakt van de aard van de termen 
waarmee de probleemstellingen zijn omschreven. Hieruit blijkt dat in de Duitse praktijk, net 
als in de Nederlandse, slechts in een klein aantal gevallen gehoor wordt gegeven aan het 
advies van de theoretici om de probleemstelling in neutrale termen te formuleren. In iets 
meer dan eenderde van de bestudeerde studies die expliciete of impliciete formuleringen van 
probleemstellingen bevatten, is de aard van de termen maatschappelijk en universeel. Ook 
hier heb ik geen maatschappelijke systeemgebonden termen aangetroffen. Het grootste deel 
bestaat dus uit juridische termen waarvan bijna alle universeel van aard zijn en slechts twee 
systeemgebonden. Bij de beoordeling van deze resultaten moet in gedachten worden gehou
den dat de theoretici de eis van neutrale termen vooral verbinden met een wijze van onder
zoek die wel wordt aangeduid als de 'problem-solving approach', waarbij het probleem 
bestaat uit een concreet (maatschappelijk) probleem. Uit de analyse is naar voren gekomen 
dat in de studies waarin de probleemstelling in de meest neutrale termen is geformuleerd 
(dus in maatschappelijke 'universele' termen) inderdaad voornamelijk sprake is van een 
problem-solving approach. Het uitgangspunt is in de meeste van die gevallen echter niet een 
maatschappelijk, maar een juridisch probleem.181 

Selectie stelsels 
De analyse van de selectie van de stelsels levert opnieuw interessante gegevens op. Ook 
enkele Duitse auteurs geven in de inleiding niet duidelijk aan welke stelsels gekozen zijn. 
De stelsels worden ofwel in het geheel niet genoemd of er ontbreken er enkele. Discrepantie 
tussen de gegevens die in de inleiding werden verstrekt en de uiteindelijk in de uiteenzetting 
behandelde stelsels is in zes studies gesignaleerd. Het gaat hier echter om geringe aantallen 
en, afgezien van een enkele uitzondering, ook om geringe discrepanties. 

De manieren waarop de auteurs hun keuzen motiveren, lopen ook hier uiteen van een 
volkomen stilzwijgen tot een expliciete verantwoording waarom bepaalde stelsels wel en 
andere niet zijn opgenomen, waarbij uiteenlopende factoren beschreven worden die bij de 
keuze een rol hebben gespeeld. Eveneens komt het voor dat alleen verantwoording wordt 
afgelegd met betrekking tot één of enkele van de gekozen stelsels. Verder zijn er variaties 
te zien in de hoeveelheid en de aard van de aangevoerde argumenten. 

181 Zie over de moeilijkeid om te bepalen of de termen van juridische dan wel maatschappelijke aard zijn en 
het daarmee samenhangende vraagstuk van de definiëring van het juridische probleem en de bepaling van 
het onderscheid tussen een juridisch en een maatschappelijk probleem hoofdstuk 6 § 5. 

214 



RESULTATEN ANALYSE VAN DUITSE VERSLAGEN VAN RECHTSVERGELIJKEND ONDERZOEK 

Met betrekking tot de aard van de argumenten kan worden gesteld dat de meeste auteurs 
hebben gekozen voor argumenten die verband houden met het onderwerp en het doel van 
het onderzoek.'82 

Het verbaast mij niet dat, net als de Nederlandse preadviseurs, de Duitse onderzoekers 
slechts een enkele maal een beroep hebben gedaan op de indeling van rechtsstelsels in 
rechtsfamilies. Wel is het mijns inziens opmerkelijk dat de praktische redenen en persoonlij
ke of persoonsgebonden redenen waarvan de Nederlandse auteurs overvloedig gebruik 
maakten, geheel ontbreken. Hoewel ik meen dat een selectie van rechtsstelsels het best 
wordt onderbouwd door 'objectieve' argumenten die inhoudelijk verbonden zijn met het doel 
en/of het onderwerp van het onderzoek, is aan het ontbreken van 'subjectieve' argumenten 
toch een nadeel verbonden. Hoewel argumenten die berusten op de persoonlijke omstandig
heden van de onderzoeker, niet zelfstandig een selectie kunnen onderbouwen, zijn zij echter 
wel van nut indien zij een negatieve keuze - het niet opnemen van een stelsel verantwoor
den. Dit is van belang voor toekomstige onderzoekers. Indien de grond voor uitsluiting van 
een bepaald stelsel bijvoorbeeld alleen lag aan het gebrek aan talenkennis van de onderzoe
ker, dan kan dit voor een latere onderzoeker die de taal wel beheerst een belangrijke reden 
zijn om het stelsel nu wel op te nemen. 

Naast de inhoud van de argumenten heb ik per studie onderzocht hoeveel argumenten 
gebruikt worden en hoe de motivering is opgebouwd. Het meest frequent zijn de motiverin
gen bestaande uit één of twee argumenten. Daarop volgen de motiveringen bestaande uit 
vier of meer argumenten. In slechts twee studies bestaat de motivering uit drie argumenten. 
Ook uit deze analyse komt naar voren dat tot het gebruik van vier argumenten geen recht
evenredig verband bestaat tussen een groter aantal argumenten en de kwaliteit van de moti
vering. De studies waarin twee of drie argumenten gebruikt worden, bevatten niet 
noodzakelijkerwijs steviger onderbouwde keuzen dan de studies waarin slechts één argument 
naar voren is gebracht. De auteurs die vier of meer argumenten gebruikten, schreven over 
het algemeen wel de sterkere motiveringen. 

De meest gebruikte opbouw is de cumulatief versterkende opbouw. Verder komt ook de 
combinatie van een cumulatief beperkende en cumulatief versterkende opbouw relatief vrij 
vaak voor. De cumulatief beperkende opbouw en de combinatie van een parallel gelijksoorti
ge en cumulatief versterkende opbouw komen elk in twee studies voor. De overige onder
scheiden soorten van opbouw zijn niet, of slechts in één studie, gesignaleerd. 

Methode 
Uit de analyse van de methode in het Duitse rechtsvergelijkende onderzoek komt in grote 
lijnen hetzelfde beeld naar voren als uit de analyse van de Nederlandse preadviezen. Ook 
hier wordt vooral duidelijk dat er meer valt te leren uit wat er niet dan uit wat er wel 

182 Vergeleken met de bestudeerde Nederlandse preadviezen worden in meer studies argumenten gebruikt die 
naar het onderzoeksdoel verwijzen. Toch is dit niet het meest opvallende verschil (zestien Duitse studies 
tegenover dertien Nederlandse preadviezen). Opmerkelijk is eerder het relatieve verschil ten opzichte van 
de argumenten die naar het onderzoeksonderwerp verwijzen. In de Duitse studies wordt bij de selectie van 
de stelsels ongeveer even vaak naar het onderwerp als naar het doel verwezen. Tussen het aantal studies 
dat naar het ene aspect en het aantal dat naar het andere aspect verwijst, kan in de Nederlandse preadviezen 
een grote kloof gesignaleerd worden. 
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gezegd wordt. Hoewel in meer inleidingen expliciete omschrijvingen183 zijn gevonden van 
de wijze waarop de auteur in de verschillende stelsels naar de te vergelijken objecten heeft 
gezocht, ligt dit aantal nog steeds ruim onder de helft van het totaal aantal bestudeerde 
studies. Bovendien is het aantal gevallen waarin de auteurs een naam aan de gehanteerde 
methode verbinden, zelfs kleiner (vier). 

De namen die expliciet genoemd worden, bevatten (op één na) als belangrijkste element 
het bijvoeglijk naamwoord 'funktionell' of 'funktional'. In het andere geval spreekt de 
auteur onder verwijzing naar de methodologie van de rechtsvergelijking184 over de 'Reduk
tion auf systemneutrale Vergleichsgrößen'. Deze op 'functie' gerichte benaderingen hebben 
soms betrekking op het hele rechtsvergelijkende onderzoek en niet alleen op het vergelijk-
baarheidsprobleem. Uit de door de auteur gegeven definitie van de functionele benadering 
wordt dan niet onmiddellijk duidelijk hoe hij het vergelijkbaarheidsprobleem aanpakt. Dat 
moet uit het vervolg van de uiteenzetting blijken. De aldus meer of minder makkelijk uit 
de gegeven omschrijvingen af te leiden 'functionele' zoekstrategieën, kennen uiteindelijk 
dezelfde twee verschijningsvormen als die uit de analyse van de Nederlandse preadviezen 
naar voren zijn gekomen en die ook in de literatuur bekend zijn. Ik doel hier op de functio
neel-institutionele methode en de probleem-aanpak (problem-solving approach).'65 Wel 
helder en vooral interessant is de omschrijving van de 'functioneel-institutionele methode' 
die door de auteur aangeduid wordt middels de hierboven reeds aangehaalde 'Reduktion auf 
systemneutrale Vergleichsgrößen'. De auteur stelt een typologie vast aan de hand van de 
functies die het centraal staande juridische fenomeen vervult. Het zijn deze functies die de 
systeemneutrale vergelijkeenheden vormen. De nadruk op de systeemonafhankelijkheid van 
het 'vangnet' waarmee naar de vergelijkbare objecten gezocht zal worden, is bijzonder. Ook 
bijzonder is het aspect dat naar voren komt in een van de andere studies waarin expliciet 
over het vergelijkbaarheidsprobleem gesproken wordt. In de inleiding van die studie (23) 
wil de auteur niet verder gaan dan te verdedigen dat functionele vergelijkbaarheid in het 
betreffende geval aannemelijk is. Pas aan het slot van het onderzoek kan hij concluderen of 
deze hypothese waar is of verworpen moet worden.186 

183 Twaalf Duitse verwijzingen tegenover zes Nederlandse. 
184 Naar welk methodologisch werk hier precies wordt verwezen, is mij niet duidelijk geworden. 
185 Het verschil tussen de problem-solving approach en de functioneel-institutionele methode blijkt gebaseerd 

te zijn op een verschil in perspectief. De eerstgenoemde methode gaat uit van een bepaald probleem en 
zoekt naar de oplossingen in de verschillende stelsels, de laatstgenoemde gaat uit van een rechtsinstituut 
of een ander onderdeel van het rechtsstelsel en zoekt naar de elementen die in de verschillende rechtsstel
sels eenzelfde functie vervullen. Het verschil komt alleen naar voren in het uitgangspunt: de functie van 
het rechtsinstituut of rechtsconcept zal immers het oplossen van een bepaald maatschappelijk probleem zijn. 
In beide gevallen zal dus bezien worden hoe de gekozen stelsels een bepaald probleem oplossen (Hoofdstuk 
6 § 5 onder 'Methode'). 

186 Volgens Kokkini dient de vergelijkbaarheid te worden vastgesteld in de preliminaire fase van het 
rechtsvergelijkend onderzoek: 'In case of political, ideological or economie differences it is safer to seeking 
and accepting comparability at the "function" level. Obviously the question of whether the same "segment 
of life" is concerned in the different systems should be raised in every specific case during the preliminary 
investigation, the stage when the tertium comparationis is determined; in other words, the question whether 
the legal institutions or legal rules regulate the same social relationship, or (roughly) the same potential 
conflicts' (Kokkini 1988, p. 241). Overigens is zij wel van mening dat in de latere fasen van het onderzoek 
(opnieuw) de relatie tussen de rechtsinstituten of rechtsregels met hun achtergrond dient te worden vastge-
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In de overige gevallen (de studies waarin de methoden niet met name genoemd zijn), heb 
ik de expliciete, impliciete of gereconstrueerde omschrijvingen van de zoekstrategieën zelf 
een naam gegeven, zoals die in de Nederlandse onderzoeken of de literatuur gangbaar zijn. 
Van de methoden die ik onderscheid worden dus noch de problem-solving approach, noch 
de conceptuele methode, de functioneel-institutionele methode of de factual approach in de 
studies met name genoemd. Nieuw ten opzichte van de Nederlandse studies is de factual 
approach die in één studie gehanteerd wordt. Deze uit de literatuur bekende methode187 

houdt in dat een feitelijk probleem, gegoten in de vorm van een casuspositie, het uitgangs
punt van het onderzoek vormt. Omdat sprake is van een variant op de probleem-aanpak heb 
ik deze benadering bij de functionele methoden ondergebracht. 'Verdwenen' daarentegen 
zijn een andere variant van de problem-solving approach'"1 en een combinatie van de 
functioneel-institutionele methode en de problem-solving approach. De verhoudingen tussen 
de frequenties van de onderscheiden methoden in de onderzochte Nederlandse en Duitse 
studies vertonen grote gelijkenissen. In beide onderzoeksgroepen komen de functionele 
methoden het meest voor. Van de verschillende varianten van de functionele methoden is 
de probleemaanpak het meest frequent. Het grootste verschil ligt bij de conceptuele metho
de: deze methode komt in het Duitse rechtsvergelijkende onderzoek ongeveer twee maal zo 
vaak voor als in het Nederlandse. 

Verband tussen uitgangspunt, formulering probleemstelling en methode 
Uit het in bijlage 11 gegeven overzicht van de in de Duitse studies gekozen uitgangspunten 
en de gehanteerde methoden blijkt onder andere dat ook hier de verschillende functionele 
methoden de meest uiteenlopende bases hebben. Maakt men onderscheid tussen de problem-
solving approach en de functioneel-institutionele methode dan blijkt eveneens dat de pro
blem-solving approach altijd een juridisch of maatschappelijk probleem tot uitgangspunt 
heeft en de functioneel-institutionele methode een juridisch concept of een rechtsinstituut. 
De institutioneel-conceptuele methode kent geen problemen als uitgangspunt;189 mogelijke 
punten van aanvang zijn alleen rechtsinstituten en rechtsconcepten. De geanalyseerde Duitse 
studies bevestigen dat vanuit het perspectief van het uitgangspunt gezegd kan worden dat 
een probleem altijd met een functionele methode verbonden wordt. Een rechtsinstituut, 
rechtsregel of rechtsconcept kan daarentegen zowel met de institutioneel-conceptuele metho
de worden gecombineerd als met een functionele methode, met uitzondering van de pro
blem-solving approach. 

Ook in deze gevallen is een verband tussen de aard van de formulering van de probleem
stelling en de methode moeilijk aan te wijzen. De enige regelmatigheid die het overzicht 
toont, is dat alle probleemstellingen die in maatschappelijke 'universele' termen zijn gefor
muleerd, verbonden zijn met een functionele methode en wel voornamelijk met de problem-

steld; de vergelijkbaarheidsvraag is dan echter niet meer aan de orde. Anders: Constantinesco 1974, p. 78-
79. Zie ook: Van Laer 1997, p. 14-15. 

187 Zie hoofdstuk 4 §4.1.2. 
188 Een problem-solving approach waarbij het probleem uit een vraag naar de juridische status van een groep 

personen bestaat. 

189 Op het eerste gezicht leek in studie 4 een conceptuele methode een probleem als uitgangspunt te hebben. 
Dit bleek bij nader inzien niet het geval te zijn. Zie § 4.2.3.2. 
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solving approach. Andersom geldt echter niet dat alle functionele methoden een in 
maatschappelijke 'universele' termen geformuleerde probleemstelling aan zich verbinden. 
Net zo min als in de analyse van de Nederlandse studies, en op grond van dezelfde redenen, 
kan hieruit een duidelijke conclusie worden getrokken. Wel kan nog worden opgemerkt dat 
de twee auteurs die de probleemstelling in 'systeemgebonden' termen hebben geformuleerd, 
beide een conceptuele methode hebben gehanteerd. 

Verband tussen doel en methode 
Ter ondersteuning bij het zoeken naar het antwoord op de vraag of een verband aangewezen 
kan worden tussen het doel van het onderzoek en de methode ter bepaling van de te verge
lijken objecten, heb ik in bijlage 11 tevens een tabel opgenomen waarin per studie doel en 
methode naast elkaar geplaatst zijn. Ook hier levert het plaatsen van de verschillende doel
einden in grotere gehelen, niet het gewenste resultaat op: het blijkt nauwelijks mogelijk enig 
verband tussen de doelen en de gehanteerde methoden te ontdekken. De enige regelmatig
heid die uit de gegevens kan worden afgeleid, is dat wanneer het doel van het onderzoek 
gericht is op beoordeling er (op een enkele uitzondering na) gekozen is voor een functionele 
methode. Verder kan ik met enige reserve vaststellen dat indien het doel gericht is op 
verbetering, er eerder voor een conceptuele methode lijkt te worden gekozen dan wanneer 
het doel bestaat uit de vorming sec. 

Nut van de analyse 
Op grond van het bovenstaande denk ik te kunnen stellen dat het nut van de analyse van de 
praktijk van het Duitse rechtsvergelijkende onderzoek vooral schuilt in het feit dat zij de 
conclusies van de analyse van de Nederlandse preadviezen in grote lijnen bevestigt. Niet 
onbelangrijk zijn echter ook enkele interessante details die uit individuele studies naar voren 
zijn gekomen. Hoewel geen spectaculaire vondsten, bieden deze details ideeën die het 
mogelijk maken de methode van de voorbereidende fase van het rechtsvergelijkend onder
zoek scherper te omlijnen. 
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