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8 Synthese 

1 Inleiding 

In deel I heb ik bestudeerd wat in de literatuur op het terrein van de theorie van de rechts
vergelijking gesteld is met betrekking tot de preliminaire fase van het rechtsvergelijkend 
onderzoek. Vervolgens heb ik in deel II onderzocht hoe comparatisten in hun onderzoek 
verantwoording afleggen met betrekking tot de kernvragen van de preliminaire fase en hoe 
deze vragen in het onderzoek hun weerslag hebben gevonden. In dit deel wil ik de bevindin
gen van de delen I en II, de analyse van theorie en praktijk, samenvoegen en daaruit lering 
trekken. 

Ten behoeve van de analyse en de helderheid van het betoog heb ik de problematiek van 
de preliminaire fase onderscheiden in een aantal vraagstukken: het doel van het onderzoek, 
het onderwerp, de selectie van de rechtsstelsels en de bepaling van de te vergelijken objec
ten in de verschillende stelsels. In wezen zijn deze vraagstukken sterk met elkaar verbonden. 
In zowel deel I als deel II (met uitzondering van de conclusie) zijn zij afzonderlijk behan
deld. Dit hoofdstuk heeft grotendeels eenzelfde opbouw. Achtereenvolgens besteed ik 
aandacht aan het doel (§ 2.1), het onderwerp (§ 2.2), de selectie van de stelsels (§ 2.3) en 
de methode ter bepaling van de te vergelijken objecten (§ 2.4). Aan het slot (§ 3) wil ik 
echter nadrukkelijk ingaan op de samenhang tussen de onderscheiden delen van de prelimi
naire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek. 

2 De kernvragen van de preliminaire fase van het rechtsvergelijkend 
onderzoek 

2.1 Doeleinden 

Strikt genomen behoort de keuze van een onderzoeker om een vergelijkend karakter aan zijn 
of haar juridisch onderzoek te geven niet tot de preliminaire fase van het rechtsvergelijkend 
onderzoek. Het besluit om het onderzoek een vergelijkend karakter te geven en in het 
bijzonder de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen, bepalen of beïnvloeden echter 
in belangrijke mate de overige keuzevragen die de onderzoeker dient te beantwoorden 
alvorens aan het eigenlijke onderzoek te kunnen beginnen.1 De beoogde meerwaarde van 
de bestudering van de overeenkomsten en verschillen van een aantal rechtsstelsels, kortom 
het doel van de vergelijking in het concrete juridische onderzoek, heeft om die reden in deze 
studie van de preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek een plaats gekregen. 

Welke verschillende doeleinden van rechtsvergelijkend onderzoek kunnen onderscheiden 
worden? De doeleinden die in de literatuur genoemd worden zijn groot in aantal en hetero
geen van aard. Het heterogene karakter van de in de literatuur genoemde doeleinden kan in 
de eerste plaats verklaard worden doordat veel auteurs geen of geen duidelijk onderscheid 

In § 3 zullen deze verbanden aan de orde komen. 
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maken tussen het directe doel van de vergelijking, haar nut of toepassingsmogelijkheid en 
de nuttige effecten die beide kunnen sorteren. Ten tweede stelt men regelmatig bij de 
beschrijving van het doel in plaats van de beoogde toepassingen, de toepassingsge/neden 
voorop. Aan de uiteenlopende invulling van het concept 'doel' heeft in de derde plaats 
bijgedragen dat niet altijd goed in het oog wordt gehouden of men spreekt over 'rechtsver
gelijking' in de zin van het rechtsvergelijkend onderzoek of de tak van wetenschap. Ook de 
redenen waarom de doeleinden worden genoemd (het aanwijzen van een mogelijk doel van 
concreet rechtsvergelijkend onderzoek of de rechtvaardiging van het bestaan van de rechts
vergelijking als discipline) worden niet altijd goed uit elkaar gehouden. 

In strikte zin is het enige doel dat met het rechtsvergelijkend onderzoek nagestreefd 
wordt de verwerving van kennis. Alle overige in de literatuur genoemde 'doeleinden' zijn 
in feite beoogde toepassingen van de door vergelijking verkregen kennis, het nut van de 
verwerving van die kennis, of de nuttige effecten die beide kunnen sorteren.2 

De verwerving van kennis omtrent een juridisch onderwerp is het doel van elk rechtswe
tenschappelijk en dus ook van elk rechtsvergelijkend onderzoek. Voor de verschillende 
keuzen die de onderzoeker in de preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek 
moet maken, is het echter van belang te weten of de onderzoeker iets, en zo ja, wat, met 
de te verwerven kennis wil doen. Wanneer ik spreek over de doeleinden van het rechtsver
gelijkend onderzoek versta ik daaronder zowel het 'directe' doel, de verwerving van kennis. 
als de eventueel beoogde toepassingen van de verworven kennis. Het zou wellicht zuiverder 
zijn onder 'doel van het rechtsvergelijkend onderzoek' alleen kennisverwerving te verstaan 
en aan hetgeen de onderzoeker met de verworven kennis wil doen de termen 'beoogde 
toepassing' te verbinden. De term doel in de betekenis van beoogde toepassing heeft zich 
echter zowel in de literatuur als in het praktisch rechtsvergelijkend onderzoek een zodanig 
stevige plaats verworven, dat ik meen dat het gekunsteld zou overkomen indien ik alleen 
de term 'beoogde toepassing' zou willen hanteren. 

Het is gebleken dat het doel waarvoor de kennis van overeenkomsten en verschillen verwor
ven wordt, de eventueel beoogde toepassing, van invloed is op — afhankelijk van het concre
te geval een of meer van de te maken keuzen in de preliminaire fase van het rechtsverge
lijkend onderzoek. Bij het maken van een onderscheid tussen de verschillende mogelijke 
doeleinden van rechtsvergelijking, heb ik als uitgangspunt genomen dat het onderscheid van 
belang moet zijn voor tenminste één keuze die de onderzoeker moet maken. 

Verder zou ik, geïnspireerd door Merryman en Florijn die beiden ieder op eigen wijze 
en binnen een bepaalde context — het doel van het onderzoek invullen met hetgeen de 
onderzoeker direct met zijn kennisverwerving beoogt te doen (een bepaalde activiteit), de 
onderscheiden doeleinden als activiteiten willen aanduiden. 

Deze gedachten, gekoppeld aan de doeleinden die in de geanalyseerde studies genoemd 
zijn, hebben geleid tot een onderscheiding van doeleinden in twee hoofdactiviteiten: vorming 
en reflectie. Binnen deze hoofdactiviteiten heb ik een neutrale en een op progressie gerichte 
variant onderscheiden. Samen met het eerder gemaakte onderscheid tussen kennisverwerving 

Doeleinden die vaak genoemd worden zijn bijvoorbeeld: de verbetering van het eigen recht, hulp aan de 
wetgever, de verruiming van de eigen horizon en de verbetering van relaties tussen volken. 
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en beoogde toepassing, kunnen de doeleinden van het rechtsvergelijkend onderzoek als volgt 
schematisch weergegeven worden: 

Welke kennis wil de onderzoe
ker vergaren? 

Welke activiteit wil de onderzoeker met die 
kennis ontplooien? 

overeenkomsten 
en 

verschillen 

reflectie 
reflectie (neutraal) 

overeenkomsten 
en 

verschillen 

reflectie 
reflectie (progressie-gericht) 

overeenkomsten 
en 

verschillen 

vorming 
vorming (neutraal) 

overeenkomsten 
en 

verschillen 

vorming 
vorming (progressie-gericht) 

Voorbeelden van doeleinden (in combinatie met een in abstracto aangeduid onderwerp) die 
als 'reflectie' getypeerd kunnen worden zijn: verwerving van inzicht in het recht en de 
interpretatie van rechtsregels. De op progressie gerichte varianten van deze doeleinden zijn 
bijvoorbeeld de verbetering van het inzicht in het recht en de nadere invulling van rechtsre
gels. Doeleinden die als 'vorming' getypeerd kunnen worden zijn bijvoorbeeld: formulering 
van algemene rechtstheorieën, unificatie of harmonisatie van een bepaald rechtsgebied en 
het creëren van een nieuwe regeling. De op progressie gerichte varianten van deze doelein
den zijn bijvoorbeeld de verbetering van algemene rechtstheorieën, de verbetering van een 
geünificeerde of geharmoniseerde regeling en de verbetering van een bestaande regeling. 

De gekozen voorbeelden laten zien dat bij het soort kennis dat men wil vergaren — de 
kennis van de overeenkomsten en verschillen — de nadruk kan liggen op zowel overeenkom
sten als verschillen, op alleen de overeenkomsten of op alleen de verschillen. Deze accent
verschillen hebben echter geen invloed op de te maken keuzen. 

2.2 Onderwerpen 

Naast de bepaling van het doel van onderzoek, vormt de vaststelling en omschrijving van 
het onderwerp eveneens een belangrijk onderdeel van het ontwerp van een onderzoek. 

Wanneer in de rechtsvergelijkende literatuur het onderwerp van het rechtsvergelijkend 
onderzoek behandeld wordt, komen meestal de abstracte objecten van vergelijking aan de 
orde. Soms besteedt men in dat geval (ook) aandacht aan de concrete invulling van het 
onderwerp. 

Met betrekking tot de concrete invulling van het onderwerp komen de laatste jaren aanwij
zingen in de richting van specifieke onderwerpen en rechtsgebieden niet meer voor. Dit is 
mijns inziens juist. Het spreken over onderwerpen die met name geschikt zouden zijn voor 
rechtsvergelijkend onderzoek is immers zinloos, zolang daarbij niet het doel van het onder
zoek betrokken wordt. Los van het doel van het onderzoek, is het ene onderwerp niet 
geschikter voor rechtsvergelijkend onderzoek dan het andere. Spreekt men echter een voor-
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keur voor een bepaald onderzoeksdoel uit, zoals de vorming of hervorming van het eigen 
recht, dan is er niets op tegen om in dezelfde context bepaalde onderwerpen die nog niet 
in het eigen recht geregeld zijn, dan wel een nieuwe regeling behoeven, als geschikt aan te 
wijzen. 

In de literatuur komt een enkele maal in verband met het onderwerp van het onderzoek 
het onderscheid tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtsvergelijking aan de orde. 
In het vooronderzoek speelt dit onderscheid geen rol. Uit de analyse van de rechtsvergelij
kende studies is niet gebleken dat de aard van het onderwerp invloed uitoefent op de overige 
onderdelen van het vooronderzoek. Bovendien is het niet altijd mogelijk de aard (in de zin 
van privaatrechtelijk of publiekrechtelijk) van een rechtsvergelijkend onderzoek vast te 
stellen. De grenzen tussen de verschillende rechtsgebieden lopen niet in alle stelsels langs 
dezelfde lijnen. Een bepaald onderwerp kan dus in het ene stelsel in het privaatrecht, en in 
het andere in het publiekrecht geregeld zijn. 

Meer dan aan de concrete invulling van het onderwerp, wordt in de literatuur aandacht 
besteed aan de mogelijke objecten van vergelijking. Door veel auteurs wordt hierbij gebruik 
gemaakt van het onderscheid micro-/macrovergelijking. Alvorens in te gaan op de vraag of 
dit onderscheid zinvol is, wil ik eerst aangeven waarom ik het probleem van de vergelijk
baarheid niet in verband met de onderwerpsvraag behandeld heb. 

Het vergelijkende karakter van het onderzoek geeft de vraag naar het onderwerp een extra 
dimensie. Het aangewezen onderwerp dient in meer dan één stelsel onderzocht te worden 
en dus voor meerdere stelsels te worden aangewezen en afgebakend. Sommige onderwerpen 
hebben een universeel karakter waarbij de bepaling in de verschillende stelsels geen pro
bleem oplevert. In andere gevallen is het aangewezen onderwerp specifiek met één bepaald 
rechtsstelsel verbonden. De vraag die dan onmiddellijk gesteld wordt, is welke gedaante het 
onderzoeksonderwerp heeft in de overige gekozen stelsels en vooral hoe deze gedaante 
opgespoord kan worden. 

De wijze waarop deze objecten opgespoord kunnen worden en de vergelijkbaarheidseis 
die daaraan ten grondslag ligt, kan zowel met de bepaling van het object als met de vraag 
naar de methode van onderzoek verbonden worden. In de literatuur ziet men beide. Ik heb 
deze vraag — hoe duidelijk ook nauw met het onderwerp verbonden — losgemaakt van de 
objectvraag en besproken als methodevraag. Het is mijns inziens nuttiger bij de vraag naar 
het opsporen van de objecten de nadruk te leggen op de wijze van opsporen (hoe) dan op 
de objecten (wat). 

Dit onderwerp zal in § 2.4 aan de orde komen. In deze paragraaf beperk ik mij tot de 
bespreking van de vraag of het onderscheid micro-/macrovergelijking zinvol is. 

Aan het begrip macrovergelijking worden twee verschillende betekenissen gegeven. Een 
bepaalde groep auteurs definieert de macrovergelijking als de vergelijking van stelsels in 
hun geheel. Een andere groep definieert haar als de vergelijking van de 'geest en stijl' van 
rechtsstelsels ofwel de grondstructuur van het recht. De microvergelijking wordt door alle 
auteurs tegenover de macrovergelijking geplaatst als vergelijking tussen onderdelen van 
rechtsstelsels. 
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Dit betekenisonderscheid maakt voor het grootste deel van de in deel II geanalyseerde 
studies niets uit. Met uitzondering van één studie kunnen zij alle als microvergelijkingen 
getypeerd worden. De uitzondering betreft de studie van Kötz opgenomen in de Geschriften 
van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking. In deze studie vergelijkt Kötz de 
stijl van uitspraken van de hoogste rechtscolleges van een aantal landen. Beschrijft men het 
onderscheid tussen micro- en macrovergelijking als de vergelijking van onderdelen van 
rechtsstelsels tegenover de vergelijking van stelsels in hun geheel, dan moet de vergelijkende 
studie van de stijl van uitspraken als microvergelijking beschouwd worden: de uitspraken 
van de hoogste rechtscolleges beslaan duidelijk niet de rechtsstelsels in hun geheel, maar 
vormen een onderdeel van deze stelsels. 

Hanteert men echter de andere definitie (de bestudering van de 'geest en stijl' van 
rechtsstelsels) dan kan de studie als macrovergelijking beschouwd worden. Uit de voorbeel
den die ter verduidelijking van deze definitie gegeven worden, blijkt dat de bestudering van 
de stijl van uitspraken goed binnen dit kader zou passen. Een dergelijk onderzoek draagt bij 
aan de verheldering van de macrostructuur van het recht. 

Uit dit voorbeeld blijkt dat aan beide definities een nadeel kleeft. Een oplossing biedt 
wellicht een kleine aanpassing van de laatstgenoemde definitie. Mijn voorstel is het onder
scheid tussen micro- en macrovergelijking te omschrijven als rechtsvergelijking gericht op 
de microstructuur van het recht tegenover rechtsvergelijking gericht op de macrostructuur 
van het recht. 

Voordeel van deze definitie ten opzichte van die welke macrovergelijking als de bestude
ring van de geest en stijl van het recht beschrijft, is dat de onderscheiding scherper is. Het 
is niet meer onduidelijk of de bestudering van een onderdeel van een rechtsstelsel nu als 
micro- of macrovergelijking beschouwd moet worden: het soort kennis dat gezocht wordt, 
bepaalt het etiket. Toegepast op het bovenstaande voorbeeld betekent dit dat wanneer men 
uitspraken van de hoogste rechtscolleges van een aantal landen bestudeert om daaruit de 
positiefrechtelijke regels af te leiden, het onderzoek gericht is op de microstructuur van de 
rechtsstelsels. In dat geval kan men spreken van microvergelijking. Bestudeert men deze 
uitspraken — zoals in de studie van Kötz — om hun stijl te bepalen en daarmee de stijl van 
de rechtspraak, dan kan men spreken van macrovergelijking aangezien de studie in dat geval 
gericht is op de macrostructuur van het rechtsstelsel. 

Nog een voorbeeld: Constantinesco noemt een reeks elementen die bepalend zouden zijn 
voor het profiel van het recht. Als een van deze elementen noemt hij de grondrechten. De 
studie van grondrechten zou echter evengoed als microvergelijking opgevat kunnen worden. 
Het is de context van het zoeken naar de kennis omtrent de macrostructuur van het rechts
stelsel dat de vergelijking van grondrechten als macro vergelijking kan typeren. 

Ten opzichte van de eerstgenoemde definitie (vergelijking van onderdelen van stelsels 
tegenover vergelijking van stelsels in hun geheel) heeft de voorgestelde definitie als voordeel 
dat het rechtsstelsel in zijn geheel als mogelijk object van vergelijking van het toneel ver
dwijnt. Het is mijns inziens namelijk onmogelijk dat een rechtsstelsel in zijn geheel object 
van vergelijking is. Een stelsel is geen homogene entiteit die vastgepakt en aangewezen kan 
worden. Het is een weefsel van primaire en secundaire regels, van rechtsinstituten, van 
rechtspraak, van rechters en wetgevers, eventueel een grondwet, gewoonten, gebruiken, 
verdragen etc. Ik wil niet beweren dat het onmogelijk is een stelsel in zijn geheel in kaart 
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te brengen; mijns inziens is dat echter alleen mogelijk door de samenvoeging van een grote 
hoeveelheid micro- of macrovergelijkend onderzoek. 

Voor de vergelijking van rechtsgebieden in hun geheel geldt hetzelfde. De analyse in deel 
II biedt een aantal voorbeelden van vergelijkende studies waarvan het onderwerp bestond 
uit een rechtsgebied. Hieruit is gebleken dat de vergelijking van het rechtsgebied in zijn 
totaliteit niet mogelijk is: de gebieden werden onderscheiden in verschillende onderwerpen 
en deelproblemen. Die onderdelen vormden de objecten van vergelijking. 

Op grond van het bovenstaande kan ik stellen dat het onderscheid micro-/macrovergelijking 
wel degelijk zinvol is. Niet ter categorisering van de objecten van vergelijking, maar van 
het soort kennis dat men wil verwerven. Er bestaat immers een essentieel verschil tussen 
kennis gericht op de structuur en op de individuele onderdelen van een systeem. 

Maar kunnen objecten van vergelijking dan niet op een andere manier aangewezen worden 
en in categorieën worden ondergebracht? De aanwijzing van de objecten van vergelijking 
houdt in zekere mate verband met de keuze van het onderwerp, het uitgangspunt van het 
onderzoek en de methode om de equivalente objecten in de geselecteerde stelsels op te 
sporen. De belangrijkste factor is echter hoe strikt de onderzoeker is in zijn bepaling wat 
als 'recht' binnen het rechtsvergelijkend onderzoek beschouwd dient te worden. Want geven 
het uitgangspunt en de methode aan hoe naar de objecten gezocht kan worden, in het alge
meen bepaalt de onderzoeker zelf waar hij deze objecten zoekt. Aangezien aan het uitgangs
punt en de methode nog uitgebreid aandacht zal worden besteed, zal ik mij hier beperken 
tot een korte toelichting. 

Ik neem als voorbeeld een onderzoek waarin naar de te vergelijken objecten wordt 
gezocht middels de problem-solving approach. Dezelfde problematiek zal echter in meer of 
mindere mate bij de overige zoekstrategieën spelen. In het voorbeeld is het uitgangspunt van 
het onderzoek een bepaald maatschappelijk probleem. Om de te vergelijken objecten te 
bepalen zal de onderzoeker vervolgens onderzoeken hoe in de verschillende gekozen rechts
stelsels dit probleem is opgelost. Hij kan dan als mogelijke objecten van vergelijking rechts-
insituten en rechtsregels vinden. Het is echter ook mogelijk dat een bepaald probleem niet 
door het rechtssysteem is opgelost, maar door een ander maatschappelijk mechanisme. Moet 
het stelsel dat deze oplossing biedt buiten het onderzoek gehouden worden? Er zijn auteurs 
die menen van niet. Volgens hen is de grens tussen rechtsvergelijking en rechtssociologie 
heel vaag. In deze discussie wordt als tegenargument aangevoerd dat de rechtsvergelijker, 
in de meeste gevallen een jurist, niet over de kennis beschikt om sociale structuren weten
schappelijk te kunnen bestuderen. 

Ik meen dat indien in een bepaald stelsel het probleem enkel door een maatschappelijk, 
niet-juridisch mechanisme opgelost wordt, het geen zin heeft dit stelsel in het onderzoek te 
betrekken. Het gaat tenslotte om rechtsvergelijkend onderzoek en niet om vergelijkend 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek. De meeste auteurs onderschrijven deze opvatting. Iets 
anders ligt het naar mijn mening, wanneer het probleem gedeeltelijk door rechtsfiguren en 
gedeeltelijk maatschappelijk wordt opgelost of wanneer het mechanisme door het recht op 
een of andere manier erkend wordt. 

Objecten van rechtsvergelijking zijn dus mijns inziens rechtsfiguren in brede zin, in 
bijzondere gevallen aangevuld door maatschappelijke mechanismen. 
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Wat men als een schakel zou kunnen beschouwen tussen het onderzoeksonderwerp enerzijds 
en de methode ter bepaling van de te vergelijken objecten anderzijds, is het uitgangspunt 
van het onderzoek. Het uitgangspunt is met beide onderzoeksvragen nauw verbonden. Het 
valt namelijk ofwel samen met het gekozen onderwerp, of het is er direct uit afgeleid. 
Tegelijkertijd vormt het het punt van waaruit de comparatist de selectie start van de verge
lijkbare objecten in de verschillende gekozen stelsels. Op die manier is het nauw met de 
zoekstrategie verbonden. 

Het idee van het uitgangspunt van het onderzoek bestaat uit het 'aanpak'-idee van Kokki-
ni dat ik enigszins heb aangepast. Kokkini stelt dat er verschillende wijzen van aanpak van 
het onderzoek zijn en noemt als de twee voornaamste: 'de rechtsinstituut-, rechtsregel-, 
rechtsbeginsel-aanpak' en 'de probleem-aanpak'. Ik ben tot een aanpassing gekomen in het 
tweede deel van dit onderzoek omdat bij de concrete invulling van Kokkini's 'aanpak'-idee 
enkele bezwaren naar voren kwamen. Deze bezwaren waren - kort samengevat - in de 
eerste plaats dat de grens tussen de genoemde wijzen van aanpak bij concrete invulling vrij 
vaag was en ten tweede dat het in het geval van de probleem-aanpak niet geheel duidelijk 
is wat onder een concreet probleem dient te worden verstaan. 

De aanpassing van het aanpak-idee bestaat uit een vereenvoudiging: de ontkoppeling van 
het uitgangspunt en de wijze waarop in de verschillende rechtsstelsels naar de te vergelijken 
objecten gezocht wordt. Het uitgangspunt is de wijze waarop de onderzoeker zijn of haar 
onderwerp heeft weergegeven. Het geeft het perspectief weer van waaruit hij of zij het 
onderzoek wil starten. 

Uit de analyse van de rechtsvergelijkende studies zijn de volgende uitgangspunten naar 
voren gekomen: het juridisch probleem, het maatschappelijk probleem, het rechtsinstituut, 
de rechtsregel, het rechtsgebied, het juridisch concept, het autonoom juridisch concept, het 
juridisch fenomeen, het maatschappelijk fenomeen en de casuspositie. In deze lijst ontbreekt 
een uitgangspunt dat wel in de literatuur genoemd wordt: het rechtsbeginsel. Omgekeerd 
treft men het maatschappelijk fenomeen en het rechtsgebied in de literatuur niet als uit
gangspunt aan. 

Strikt genomen is het onmogelijk een onderscheid te maken tussen het juridisch en het 
maatschappelijk probleem als uitgangspunt. Heeft al het recht niet uiteindelijk tot doel het 
maatschappelijk leven te ordenen? Toch denk ik dat er een verschil gemaakt kan worden 
in de mate van betrokkenheid van een regel ten opzichte van een maatschappelijk probleem. 
Er zijn regels die direct gericht zijn op de oplossing van een maatschappelijk probleem. Er 
zijn echter ook regels die in eerste instantie gericht zijn op de ordening van het rechtssys
teem en daarmee indirect op de ordening van de maatschappij. Voorbeelden van maatschap
pelijke problemen afkomstig uit de onderzochte studies: de gevolgen die de inflatie heeft 
voor alimentatiebetalingen tussen ex-echtgenoten en schade door milieu-verontreiniging. Als 
juridische problemen heb ik bijvoorbeeld de mate van bescherming van de verkrijger te 
goeder trouw en de mate van gebondenheid van de administratie op grond van voorafgaand 
handelen aangewezen. Het onderscheid kan van belang zijn bij de keuze van de stelsels. Ik 
kom hierop terug in § 3. 

Wat is het voordeel van dit aangepaste aanpak-idee? Dient het aanwijzen van uitgangs
punten in de praktijk enig nut? In de onderzochte studies waren slechts weinig auteurs die 
expliciet aandacht besteedden aan het uitgangspunt van hun onderzoek. Toch meen ik dat 
voor de comparatist zelf en voor degenen die kennis zullen nemen van zijn of haar onder-
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zoek de explicitering van het uitgangspunt van belang is als schakel tussen de keuze van het 
onderwerp en de wijze waarop gezocht zal worden naar de te vergelijken objecten. 

In het analysemodel en in deel II heb ik de probleemstelling behandeld binnen de vragenca-
tegorie 'onderwerp'. In deel II heb ik gesteld dat de probleemstelling veel kan zeggen over 
de gehanteerde methode. De probleemstelling zou — wanneer zij als basis dient voor het 
vinden van vergelijkbare objecten — de gekozen methode op directe wijze weergeven. In dat 
geval geeft de probleemstelling namelijk in concreto het instrument van de methode weer. 

Bij nader inzien meen ik dat het belang van de probleemstelling hiermee te beperkt is 
weergegeven. In het kader van dit onderzoek kan de probleemstelling beter beschouwd 
worden als concrete uitdrukking van het doel en het onderwerp van het onderzoek, en het 
instrument waarmee de comparatist kan zoeken naar de te vergelijken objecten. Ook biedt 
het een basis voor de eventuele evaluatie. 

De verschillende typen probleemstellingen die Florijn aanwijst in het kader van het 
wetgevingsproces kunnen naar ik meen nuttige diensten bewijzen. Hij onderscheidt globale, 
gerichte en toetsende vraagstellingen. Bij de bespreking van de relatie tussen doel en pro
bleemstelling kom ik hierop terug. 

2.3 Selectie rechtsstelsels 

In mijn conclusie van hoofdstuk 3 constateer ik dat de literatuur geen concreet stappenplan 
biedt voor de selectie van rechtsstelsels. Wel worden richtlijnen en aanwijzingen gegeven 
die een keuze ondersteunen. Aanwijzingen omtrent de opbouw van een verantwoorde moti
vering ontbreken echter geheel. 

Ik eindig dat hoofdstuk met de volgende vragen: komen inderdaad alle thans geldende 
stelsels bij elk onderzoek voor vergelijking in aanmerking? Met als consequentie dat de 
comparatist voor elk stelsel dat hij niet in het onderzoek betrekt, verantwoording dient af 
te leggen? Of beperkt het doel reeds van te voren de keuzemogelijkheid? En hoe zwaar 
weegt in dit kader het onderwerp? 

In deze synthese wil ik eerst een antwoord op deze vragen geven. Vervolgens zal ik op 
basis van de aanwijzingen en richtlijnen uit de literatuur en de in de rechtsvergelijkende 
studies gebruikte argumenten weliswaar geen concreet, maar toch een abstract stappenplan 
beschrijven, dat ik aan de hand van voorbeelden zal toelichten. 

Het in abstracto spreken over de vergelijkbaarheid van stelsels — zoals sinds het Parijse 
congres in 1900 door een aantal auteurs is gedaan — is logisch onmogelijk. De vraag of het 
zinvol is bepaalde stelsels te vergelijken krijgt pas betekenis in het kader van een concreet 
onderzoek. Zowel degenen die tot in de jaren vijftig van deze eeuw hebben gesteld dat 
bepaalde categorieën stelsels niet met elkaar vergeleken kunnen worden, als degenen die in 
reactie op deze uitspraken tegenwerpen dat deze categorieën wèl vergelijkbaar zijn, zeggen 
in feite niets. Buiten de context van het concrete onderzoek waarvan het doel en het onder
werp en de te volgen methoden in grote lijnen bekend zijn, hebben dergelijke uitspraken 
geen betekenis. 

In het (recente) verleden is hierop al meer malen gewezen. De problematiek is echter een 
hardnekkig leven beschoren. Zowel in de literatuur als in de praktijk blijft men stellingen 

228 



SYNTHèSE 

tegenkomen als dat het niet zinvol is Anglo-Amerikaanse stelsels met Continentale te verge
lijken omdat de rechtssystemen zo sterk van elkaar verschillen. Het onderwerp 'de vergelijk
baarheid van rechtsstelsels' wordt weliswaar vaak in de context van de geschiedenis van de 
rechtsvergelijking aan de orde gebracht en meestal afgesloten met de verwerping van de 
stelling dat bepaalde categorieën stelsels niet vergelijkbaar zijn, toch wordt de vergelijkbaar
heid als probleem behandeld en — een enkele uitzondering daargelaten — niet nadrukkelijk 
genoeg als vraag van de hand gewezen. 

De theorie zou er mijns inziens haar voordeel mee doen door deze kwestie in haar geheel 
van de agenda te schrappen. Wanneer zij in een historische context besproken dient te 
worden, zou men er met nadruk op moeten wijzen dat het niet om het waarheidsgehalte van 
de antwoorden gaat, maar dat de problematiek zelf zonder betekenis is. 

In abstracto is het dus niet zinvol over de vergelijkbaarheid van stelsels te spreken. Maar 
wat kan men in het algemeen zeggen over de selectie van de stelsels in relatie tot een 
concreet onderzoek? Men kan hier grofweg twee benaderingen onderscheiden. 

Ten eerste kan men stellen dat voor elk onderzoek alle stelsels van de wereld in aanmer
king komen: de comparatist heeft een onbeperkte vrijheid bij het kiezen van de stelsels en 
wordt alleen tot een keuze gedwongen omdat het fysiek onmogelijk is alle stelsels in een 
onderzoek mee te nemen. In de tweede plaats kan men stellen dat het doel en het onderwerp 
van het onderzoek in principe de verzameling te selecteren stelsels bepaalt. 

Logisch gezien heeft de tweede benadering de voorkeur. Stellingen die los staan van het 
concrete onderzoek zijn immers - zoals ik hierboven geconcludeerd heb — minder oppor
tuun. Belangrijk is daarbij echter dat men zich realiseert dat de regel 'doel en onderwerp 
bepalen de keuze', niet noodzakelijkerwijs betekent: beperken de keuze. Doel en onderwerp 
van een concreet onderzoek kunnen heel goed bepalen dat alle rechtsstelsels van de wereld 
in aanmerking komen. 

In het licht van het bovenstaande moet men concluderen dat het niet zinvol is aan de 
comparatist mede te delen dat hij in beginsel een onbeperkte vrijheid heeft bij het kiezen 
van de stelsels. Er wordt hem dan eigenlijk gezegd dat er geen a priori belemmering is bij 
de keuze van de stelsels. Maar dat 'in beginsel' betekent 'los van het onderzoek'. En waar
heden los van het concrete onderzoek hebben - zoals gezegd - methodologisch weinig 
waarde. De uitspraak heeft echter didactisch wel enig nut. De vergelijker wordt er op die 
manier nadrukkelijk op gewezen dat er meer rechtsstelsels op deze wereld bestaan dan die 
van Duitsland, Frankrijk en Engeland. Beter is het — naar ik meen — dit bewustzijn te 
verscherpen door simpelweg te stellen dat de wereld ongeveer honderdnegentig staten kent 
en het aantal rechtsstelsels — rekening houdend met staten waarin meer dan één rechtsstelsel 
vigeert — ruim daarboven gezocht moet worden. Het is theoretisch minder juist dit gegeven 
in een methodologische regel neer te leggen luidende dat de vergelijker in beginsel een 
onbeperkte vrijheid heeft in zijn keuze van de stelsels. 

Op welke wijze bepalen doel en onderwerp van het concrete onderzoek de keuze? Doel en 
onderwerp zijn zeer nauw met elkaar verbonden en worden vaak in samenhang gepresen
teerd. Het doel dat met vergelijking nagestreefd wordt, de verwerving van nieuwe kennis 
verbonden met een praktische of op reflectie gerichte toepassing, concretiseert zich door de 
invulling van het onderwerp. In de genoemde gevallen bijvoorbeeld: de ontwikkeling van 

229 



HOOFDSTUK 8 

regelgeving omtrent orgaandonatie of de reflectie over het wetsvoorstel risicoaansprakelijk
heid van automobilisten. Een veel gebruikt argument voor de keuze van een stelsel, namelijk 
dat de stand van de ontwikkeling van het onderzoeksonderwerp in dat stelsel verder is 
voortgeschreden dan in het eigen recht of de andere in het onderzoek betrokken stelsels, is 
expliciet verbonden met het onderwerp. Impliciet verwijst het echter tevens naar het doel: 
verbetering van de regeling van het onderzoeksonderwerp dat het uitgangspunt van het 
onderzoek vormt. 

Uit didactisch oogpunt is het echter beter eerst aan te geven hoe het doel de selectie van 
de stelsels bepaalt en vervolgens op welke wijze het onderwerp dat doet. Neemt men de 
verschillende typen doeleinden in ogenschouw dan kan men in de volgorde van de mate 
waarin zij een stempel op de selectie drukken, onderscheiden: 

doel richtlijn 

1. reflectie (neutraal & progres
sie-gericht) 

geen beperkingen 

2. vorming (neutraal) kies stelsels die onderdeel van de vorming zijn 

3. vorming (progressie-gericht) kies stelsels die onderdeel van de vorming zijn 
& stelsels waarvan iets te leren valt 

Het onderzoeksdoel 'reflectie' — zowel in de neutrale als de op progressie gerichte variant 
- stelt geen beperkingen aan de keuze van de stelsels. In die gevallen is het het onderwerp 
van reflectie dat de keuze dient te bepalen. In dergelijke onderzoeken dient het in het 
onderzoek betrekken van de stelsels er immers toe de regeling of het probleem vanuit andere 
perspectieven te zien. Welk perspectief dat precies is, doet er niet zoveel toe. 

Is de vergelijking er echter op gericht de verworven kennis te gebruiken om een regeling 
te creëren, dan dienen — afhankelijk van de aard van de te creëren regeling — één of meer 
stelsels onderdeel van de vorming te zijn. Wil men een regeling maken om een lacune in 
het eigen recht te vullen dan dient tenminste het eigen recht geselecteerd te zijn. Wil men 
het recht van een bepaalde groep stelsels unificeren, dan dient deze hele groep geselecteerd 
te worden. 

Is de vorming bovendien gericht op progressie — er moet een betere regeling gecreëerd 
worden — dan wordt hier een eis aan toegevoegd. In dat geval dienen zowel de stelsels die 
onderdeel zijn van de vorming als stelsels waarvan men iets kan leren opgenomen te wor
den. Een stelsel komt voor selectie in aanmerking als het aan één van beide criteria voldoet. 
Het mag ook beide criteria in zich verenigen. Wel moet de selectie in haar geheel aan beide 
richtlijnen voldoen. De eis dat men iets van de gekozen stelsels moet kunnen leren, betekent 
in de eerste plaats dat het onderwerp in het stelsel een bepaalde hogere ontwikkelingsgraad 
moet hebben. In de tweede plaats brengt deze eis met zich mee dat het onderwerp in het 
eventueel te kiezen stelsel niet ingebed in, en sterk verweven moet zijn met een cultureel-
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ideologische, sociaal-economische en politieke achtergrond die afwijkt van het stelsel waarin 
de vorming plaats moet vinden. 

Het onderwerp van het onderzoek bepaalt in nauw verband met het doel, en in even sterke 
mate, de keuze van de stelsels. Is het doel gericht op reflectie, dan zal het onderwerp van 
het onderzoek de nog onbeperkte kring van mogelijk in het onderzoek op te nemen stelsels 
verkleinen tot die stelsels die het gekozen onderwerp kennen. Is de reflectie gericht op 
progressie bijvoorbeeld het verbeteren van inzicht in een bepaalde materie - dan biedt de 
richtlijn om representanten van rechtsfamilies te kiezen of Drobnigs voorstel om de stelsels 
te kiezen die bepaalde Lösungstypen vertegenwoordigen zo nodig een goede aanvulling. Het 
zal in dat geval immers vruchtbaar zijn een groep stelsels te kiezen die het onderwerp op 
een zo gevarieerd mogelijke wijze geregeld hebben. 

Is het doel gericht op de vorming in de neutrale variant dan eist het onderwerp alleen dat 
het in de gekozen stelsels bekend is. Is het doel gericht op de vorming in de op progressie 
gerichte variant dan worden zoals hierboven aangegeven eisen gesteld aan de ontwikkelings
graad van het onderwerp in de te kiezen stelsels en aan de maatschappijstructuur waarin het 
is ingebed. 

Blijft nadat onderwerp en doel de kring van te kiezen stelsels beperkt hebben, het aantal 
stelsels dat in aanmerking komt te groot, dan kan eventueel een beroep gedaan worden op 
het hierboven genoemde idee om die stelsels te kiezen die bepaalde Lösungstypen vertegen
woordigen. De eveneens hierboven genoemde 'representatie van rechtsfamilies'- richtlijn 
komt alleen in aanmerking bij op reflectie gerichte doeleinden. Nadeel hiervan is namelijk 
dat de zogenaamde representanten of 'moederrechten' op specifieke terreinen door hun 
'dochters' overvleugeld kunnen zijn. De onderzoeken die een op progressie gericht doel 
hebben, mogen deze verder ontwikkelde 'dochterstelsels' niet missen. 

Tot slot kan men in alle gevallen een beroep doen op persoonsgebonden argumenten als 
talenkennis, werksituatie en daarmee samenhangend de beschikbaarheid van recent en 
betrouwbaar bronnenmateriaal. 

Dient men ook te motiveren waarom bepaalde stelsels niet in het onderzoek zijn opgeno
men? Mijns inziens moet deze vraag met het oog op het belang van toekomstige onderzoe
kers met ja beantwoord worden. In dit kader wordt ook het belang van het expliciteren van 
persoonlijke argumenten duidelijk. Over het algemeen kan gesteld worden dat objectieve 
argumenten die inhoudelijk verbonden zijn met het doel en/of het onderwerp van het onder
zoek zwaarder wegen en de voorkeur verdienen boven subjectieve persoonsgebonden argu
menten. Argumenten die berusten op de persoonlijke omstandigheden van de onderzoeker 
kunnen niet zelfstandig een selectie van stelsels onderbouwen. Zij zijn echter wel van nut 
indien zij een negatieve keuze — het niet opnemen van een stelsel - verantwoorden. Voor 
een latere onderzoeker is het van belang te weten of het niet opnemen van een stelsel 
berustte op een objectief of een subjectief argument. Was een bepaald stelsel niet opgeno
men vanwege het doel van het onderzoek, dan heeft hij evenmin reden het stelsel op te 
nemen. Lag de grond voor uitsluiting van een bepaald stelsel alleen aan het gebrek aan 
talenkennis van de onderzoeker, dan kan dit voor de latere onderzoeker die de taal wel 
beheerst een belangrijke reden zijn om het stelsel nu wel op te nemen. 
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In hoofdstuk 3 heb ik aangegeven dat Van Dijk bij de bespreking van de keuze van de 
rechtsstelsels een onderscheid maakt tussen rechtsvergelijking op nationaal en internationaal 
niveau. De hierboven geformuleerde richtlijnen zijn echter zowel voor vergelijkingen op 
nationaal als op internationaal niveau geldig. Ik zal dit toelichten. 

Wanneer wordt vergeleken vanuit een nationaal perspectief, onderzoekt de comparatist 
het probleem in de verschillende stelsels om de knelpunten in kaart te brengen en mogelijke 
oplossingen te formuleren voor de betrokken nationale stelsels of eventueel alleen voor het 
eigen rechtsstelsel. Het doel van een dergelijk onderzoek is 'vorming gericht op progressie'. 
Voor dat geval heb ik als richtlijnen geformuleerd dat de te selecteren stelsels onderdeel zijn 
van de vorming en dat er iets van die stelsels te leren valt. Stel dat de vorming is gericht 
op het eigen stelsel: dan moet tenminste dat stelsel onderdeel uitmaken van de selectie. 
Bestaat er een inter- en/of supranationale regeling die op het probleem betrekking heeft, dan 
wordt deze regeling op grond van dezelfde richtlijn als onderdeel van het eigen recht 
meegenomen in het onderzoek. Verder geldt, dat stelsels opgenomen worden waarvan het 
eigen stelsel met betrekking tot het onderwerp iets kan leren. 

Wanneer wordt vergeleken vanuit een inter- en/of supranationaal perspectief, dan wordt 
het probleem onderzocht ofwel om een bestaande inter- of supranationale regeling te verbe
teren ofwel om een niet bestaande te creëren. Het doel van de rechtsvergelijking is in die 
gevallen de verbetering van een inter- of supranationale regeling ofwel harmonisatie of 
unificatie. Het doel is ook in dit geval vorming (neutraal of gericht op progressie). Past men 
hier de richtlijn toe dat de stelsels die object zijn van de vorming onderdeel moeten uitma
ken van de selectie dan moet in het eerste geval tenminste de supra- en/of internationale 
regeling deel uitmaken van de selectie, in het tweede geval dienen de te unificeren/harmoni
seren stelsels daarvan deel uit te maken. Is de vorming gericht op progressie dan moeten 
tevens stelsels opgenomen waarvan het (de) stelsel(s) iets kan (kunnen) leren. In deze 
gevallen dient men zich te hoeden voor een keuze gemaakt vanuit het perspectief van het 
land van de onderzoeker. De stelsels dienen dan gekozen te worden vanuit het perspectief 
van de betreffende supra- of internationale organisatie. De keuze kan dan bijvoorbeeld vallen 
op een equivalente supra- of internationale organisatie of op een nationaal rechtsstelsel dat 
beslist geen deel hoeft uit te maken van de betreffende organisatie, maar waarvan iets 
geleerd kan worden in brede zin. 

In de literatuur wordt de rangschikking van de argumenten die de selectie van rechtsstelsels 
onderbouwen niet behandeld. In de praktijk kunnen vier soorten opbouw worden onderschei
den: parallel gelijksoortig, parallel ongelijksoortig, cumulatief beperkend en cumulatief 
versterkend. In beginsel maakt het niet uit welke van deze vier men kiest. Ik geef echter de 
voorkeur aan de cumulatief beperkende rangschikking van argumenten, niet alleen omdat 
dit een helder en fraai beeld geeft van een steeds kleiner wordende kring van rechtsstelsels 
die voor het onderzoek in aanmerking komen, maar vooral omdat deze ordening uitdrukking 
geeft aan het principe, dat alle op deze wereld voorkomende stelsels voor vergelijking in 
aanmerking komen. Een ander voordeel van de cumulatief beperkende opbouw is, dat als 
vanzelf gemotiveerd wordt waarom bepaalde stelsels niet in het onderzoek zijn opgenomen. 

Samenvattend: Er bestaat los van een concreet onderzoek geen enkele principiële reden om 
de vergelijking tussen bepaalde stelsels niet of juist wel mogelijk te achten. Voor de opbouw 
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van een juiste motivering van de keuze van de stelsels voor een bepaald onderzoek is het 
nuttig dat een comparatist zich realiseert dat er beduidend meer dan honderdnegentig rechts
stelsels op de wereld zijn die afhankelijk van het doel en het onderwerp van zijn onderzoek 
voor vergelijking in aanmerking komen. 

Het doel en het onderwerp van het onderzoek vormen principiële indicatoren voor de 
vraag of het zinvol is een bepaald stelsel wel of niet in het onderzoek op te nemen. Argu
menten die voortvloeien uit deze twee indicatoren hebben dan ook het meeste gewicht. Vaak 
blijven er na de toepassing van de met doel en onderwerp verbonden richtlijnen nog te veel 
stelsels over die in principe in het onderzoek zouden kunnen worden opgenomen. Men kan 
dan eventueel een beroep doen op de Lösungstypen-idee en — indien het onderzoek gericht 
is op reflectie — op de 'representatie van rechtsfamilies'-gedachte. Als sluitstuk kunnen 
persoonsgebonden redenen dienstig zijn. De gebruikte argumenten kunnen op verschillende 
manieren gerangschikt worden. Mijn voorkeur gaat uit naar de cumulatief beperkende 
opbouw. 

2.4 Methode ter bepaling van de te vergelijken objecten 

Hoe stelt de comparatist de te vergelijken objecten in de verschillende stelsels vast? Dit zou 
men als de kernvraag van het vooronderzoek kunnen beschouwen. In de literatuur wordt vrij 
veel aandacht aan de beantwoording van deze vraag besteed. De daarbij gehanteerde termi
nologie en definities zijn echter niet eenduidig. In de onderzochte rechtsvergelijkende studies 
wordt slechts door een minderheid van de auteurs expliciet aandacht aan de gehanteerde 
methode besteed. 

Sleutelwoord bij de vraag naar de vaststelling van de te vergelijken objecten is de vergelijk
baarheid. Bij het gebruik van deze term dient men twee valkuilen te vermijden. 

In de eerste plaats wordt 'vergelijkbaar' soms als synoniem gebruikt voor 'nagenoeg 
gelijk' en 'onvergelijkbaar' als synoniem voor 'verschillend'. Dit ziet men zowel in het 
gewone taalgebruik: 'Het loon van mevrouw x is vergelijkbaar met dat van meneer y', als 
in de rechtsvergelijking: 'Het Nederlandse en het Engelse recht zijn onvergelijkbaar'. Met 
deze uitspraken wordt niet bedoeld dat de aangegeven grootheden wel of niet tegenover 
elkaar geplaatst en de verschillen en overeenkomsten wel of niet bestudeerd zouden kunnen 
worden. Er wordt mee bedoeld dat meneer y en mevrouw x ongeveer hetzelfde verdienen 
en dat het Nederlandse rechtssysteem nogal van het Engelse afwijkt. 

Een tweede risico van de term vergelijkbaarheid wordt gevormd door de onmogelijkheid 
over vergelijkbaarheid in abstracto te spreken. Zoals gezegd in de vorige paragraaf krijgt 
de term 'vergelijkbaar' pas betekenis wanneer het verbonden wordt met een bepaald doel. 
Als voorbeeld doe ik een aanval op een bekend gezegde. De uitspraak dat men appels en 
peren niet met elkaar kan vergelijken is nietszeggend zolang men niet weet wat met de 
vergelijking wordt beoogd. Wil men de voedzaamheid van verschillende vruchten onderzoe
ken, kunnen appels en peren heel goed als vergelijkingsobjecten geselecteerd worden. Wil 
men de smaak van verschillende soorten appels vergelijken, dan past de peer daar inderdaad 
niet tussen. 
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Algemeen aanvaard — binnen en buiten de rechtsvergelijking — is de gedachte dat twee 
objecten, wil men ze met elkaar kunnen vergelijken, tenminste één kenmerk gemeenschappe
lijk moeten hebben. Bij twee objecten die niets gemeenschappelijks hebben gaat de 'vergelij
king' niet verder dan de vaststelling van volkomen ongelijkheid. Verstaat men onder verge
lijking het naast elkaar leggen en beschouwen van twee of meer zaken om overeenkomst 
en verschil te bepalen, dan mist men in het geval van twee objecten die niets gemeenschap
pelijks hebben dus één belangrijk onderdeel: het bepalen van de overeenkomsten. Dit vormt 
de achtergrond van de gedachte dat twee objecten vergelijkbaar zijn indien zij tenminste één 
kenmerk gemeenschappelijk hebben. 

Is er sprake van twee volmaakt gelijke objecten dan geldt iets dergelijks. In dat geval 
kunnen alleen overeenkomsten vastgesteld worden en geen verschillen. Op grond hiervan 
kan men stellen dat de objecten niet alleen tenminste één kenmerk gemeenschappelijk 
moeten hebben, maar tevens ten aanzien van tenminste één kenmerk dienen te verschillen. 
Maar die laatste eis ziet men nooit geformuleerd. 

Het gemeenschappelijke element, de gemeenschappelijke noemer, wordt in de literatuur 
aangeduid met het begrip tertium comparationis. 

Welk kenmerk moeten de te vergelijken objecten in een rechtsvergelijkend onderzoek 
gemeenschappelijk hebben? Als voorwaarde voor een zinvolle vergelijking worden als 
mogelijk gemeenschappelijke kenmerken in de rechtsvergelijkende literatuur genoemd: de 
functie en/of de structuur van de objecten. Van een zinvolle vergelijking kan dus sprake zijn 
in drie gevallen: 

1) de objecten hebben zowel ongeveer een gelijke vorm als ongeveer een gelijke functie. 
Een voorbeeld hiervan is een vergelijking tussen de dwangsom in het Nederlandse en het 
Belgische recht. De structuur en zelfs de naam van het rechtsinstituut komen overeen en 
het heeft in beide stelsels dezelfde functie: de handhaving van vonnissen, veroordelend 
tot een andere prestatie dan het betalen van geld. 

2) de objecten hebben een ongeveer gelijke vorm en een verschillende functie. Een geda
teerd voorbeeld: de vergelijking tussen het grondrecht 'vrijheid van meningsuiting' in het 
Nederlandse recht en het recht van de voormalige Sovjet Unie. Sinds de jaren dertig 
heeft de Sovjet Unie typische Westerse rechtsinstituten als de grondrechten in haar 
rechtsstelsels opgenomen. In de loop der tijd zijn echter de functies van deze instituten 
veranderd. Zo werden de grondrechten niet als vrijheidsrechten geïnterpreteerd, maar als 
instrumenten om een communistische samenleving te vestigen. 

3) de objecten hebben eenzelfde functie maar een verschillende vorm. Men kan hierbij 
denken aan een vergelijking tussen de dwangsom in het Nederlandse recht en de combi
natie van injunction en contempt of court in het Engelse rechtssysteem. 

In de literatuur wordt de onder 2 genoemde vergelijking tussen objecten met eenzelfde 
vorm, maar een verschillende functie, slechts door een enkele auteur genoemd. Door sommi
ge auteurs (en dit zijn beslist niet de geringsten) wordt de mogelijkheid van vorm als tertium 
comparationis zelfs ontkend als zij stellen dat de elementen van een rechtssysteem alleen 
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vergelijkbaar zijn indien zij eenzelfde functie vervullen. Dit is mijns inziens een te stellige 
benadering. Een van de hierboven beschreven valkuilen van de vergelijkbaarheid wordt over 
het hoofd gezien: wat een zinyolle vergelijking is, bepaalt het doel van het onderzoek. 

De onder 1 en 3 genoemde tertia comparationis — de combinatie van functie en vorm 
of alleen functie - worden algemeen erkend. 

Hoe vindt men nu de objecten in de gekozen stelsels die een equivalente vorm of functie 
hebben? 

Een beschrijving van een methode waarmee men objecten met een equivalente vorm 
identificeert beperkt zich in de literatuur tot de aanduiding van het uitgangspunt — een 
rechtsinstituut, rechtsregel of rechtsbeginsel — en men zoekt in de geselecteerde stelsels naar 
die rechtsinstituten, rechtsregels of rechtsbeginselen die eenzelfde vorm hebben. Waarschijn
lijk bedoelt men daarmee een min of meer gelijke naam of in het geval van de rechtsregel 
- een min of meer gelijke formulering. 

Over het opsporen van objecten met een min of meer gelijke functie vindt men in de 
literatuur uitgebreidere beschrijvingen. Men kan hier au fond twee benaderingswijzen onder
scheiden. Objecten die een een min of een min of meer gelijke functie hebben kunnen ofwel 
gevonden worden door te zoeken naar de juridische oplossingen van een bepaald maatschap
pelijk probleem dat in de verschillende rechtsorden ongeveer hetzelfde is, ofwel door te 
zoeken naar de juridische 'elementen' die dezelfde functie vervullen als een bepaald rechts
instituut in een bepaald rechtssysteem. 

De terminologie waarmee deze methoden worden aangeduid en de wijze waarop de metho
den gedefinieerd worden loopt uiteen. Dit komt omdat de methoden in het ene geval naar 
het uitgangspunt en in het andere geval naar het tertium comparationis vernoemd worden. 
Het komt in één geval voor dat de methode naar zowel uitgangspunt als tertium comparatio
nis vernoemd wordt. 
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uitgangspunt tertium comparationis methode 

rechtsinstituut vorm, structuur institutionele methode, conceptuele 
methode, dogmatische methode3 

rechtsinstituut functie functionele methode, functioneel-
institutionele methode 

probleem functie functionele methode, problem-solving 
approach, probleem-aanpak 

casuspositie functie functionele methode, factual approach 

Dit overzicht laat zien dat onder 'functionele methode' drie manieren van opsporen van 
vergelijkbare objecten worden verstaan. Het verschil tussen de problem-solving approach 
en de factual approach enerzijds en de functioneel-institutionele methode anderzijds is 
gebaseerd op een verschil in perspectief. De eerstgenoemde methoden gaan uit van een 
bepaald probleem of casuspositie en zoeken naar de oplossingen in de verschillende stelsels, 
de laatstgenoemde gaat uit van een rechtsinstituut of een ander onderdeel van het rechtsstel
sel en zoekt naar de objecten die in de verschillende rechtsstelsels eenzelfde functie vervul
len. Het verschil komt alleen naar voren in het uitgangspunt: de functie van het rechtsinsti
tuut of rechtsconcept zal immers het oplossen van een bepaald maatschappelijk of juridisch 
probleem zijn. In alle drie de gevallen wordt dus in de gekozen stelsels gezocht naar objec
ten die een bepaald probleem oplossen. 

De termen functionele en dogmatische methode worden, behalve in het kader van de metho
de van het opsporen van de te vergelijken objecten, ook in een andere context gebruikt: als 
de twee tegenovergestelde wijzen waarop men te werk gaat in het eigenlijke onderzoek. Met 
name duidt men met deze methoden aan welke (rechts)bronnen zullen worden geraadpleegd 
in de eerste fase van het eigenlijke onderzoek. Het gebruik van de dogmatische methode 
houdt in dat de comparatist zijn onderzoek beperkt tot de primaire bronnen van het recht. 
De functionele methode van rechtsvergelijken bestudeert daarentegen tevens het recht zoals 
het in de praktijk leeft. In dat geval raadpleegt de comparatist naast de primaire bronnen van 
het recht, tevens secundaire bronnen en rechtssociologische onderzoeken. 

In de literatuur van de rechtsvergelijking worden beide betekenissen van functionele en 
dogmatische methode door elkaar gebruikt. Soms worden beide betekenissen onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Dit heeft als, mijns inziens ongewenste, consequentie dat een rechts
vergelijkend onderzoek met als uitgangspunt een bepaald rechtsinstituut waarbij de vergelijk
bare objecten gekozen zijn op grond van hun equivalente vorm, als dogmatisch bestempeld 
wordt. Terwijl het heel goed mogelijk is dat voor de bestudering en beschrijving van de 
aangewezen objecten zowel primaire als secundaire bronnen geraadpleegd zijn. Andersom 

3 Andere in de literatuur gevonden aanduidingen van deze methode: institutionelle Vergleichung, dogmatische 
Betrachtung, dogmatische Rechtsvergleichung, begrifflich-dogmatische Rechtsvergleichung. 
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kan een comparatist in een onderzoek dat als uitgangspunt een maatschappelijk probleem 
heeft, zich beperken tot de gevonden oplossingen die de primaire bronnen bieden. 

Ik wil niet te diep ingaan op de functionele en dogmatische methode in het eigenlijke 
onderzoek, omdat ik mij in mijn onderzoek beperkt heb tot de preliminaire fase. Ik wil 
alleen wijzen op het onderscheid tussen de methode ter bepaling van te vergelijken objecten 
en de methode van beschrijven van het recht. Om dit verschil beter tot uitdrukking te 
brengen gebruik ik de alternatieve namen van de drie verschijningsvormen van de functione
le methode: de functioneel-institutionele methode, de problem-solving approach en de 
factual approach. Om dezelfde reden geef ik de voorkeur aan de term conceptuele methode 
boven dogmatische methode. Ook de term institutionele methode kan mijns inziens verwar
ring wekken omdat hij gerelateerd is aan het rechtsinstituut als uitgangspunt. En dit uit
gangspunt kan evengoed met de functionele methode verbonden kan zijn. Bovendien is het 
rechtsinstituut niet het enig mogelijke uitgangspunt van de conceptuele methode: dit kan 
bijvoorbeeld ook een rechtsregel of een rechtsbeginsel zijn. 

Uit de analyse in deel II blijkt dat alle hierboven genoemde methoden in de praktijk worden 
gehanteerd, al gebruiken de auteurs — althans in de onderzochte studies — geen van de drie 
hierboven genoemde termen. Bovendien is uit de analyse gebleken dat men varianten op de 
in de literatuur genoemde methoden kan ontwikkelen of daarvan eventueel iets kan afwijken. 
Deze 'alternatieve' methoden bleken een andere invulling aan het probleem te geven of 
bestonden uit een combinatie van uitgangspunten dan wel een combinatie van uit de litera
tuur bekende methoden. Zo heb ik aangetroffen een problem-solving approach waarbij het 
probleem uit een vraag naar de juridische status van een groep personen bestond en een 
wijze van benadering die bestond uit een combinatie van de functioneel-institutionele metho
de en de problem-solving approach. De combinatie van verschillende uitgangspunten kwam 
voor in de gevallen waarin een auteur een geheel rechtsgebied wilde bestuderen, maar 
gedwongen was een keuze te maken voor een paar onderdelen. Die uitgangspunten waren 
bijvoorbeeld een paar verschillende los van elkaar staande problemen of een paar verschil
lende onderwerpen binnen een rechtsgebied. 

Hoe moeten de genoemde methoden nu worden ingevuld en uitgevoerd? In de literatuur is 
de aandacht voor de operationalisering gebrekkig. De meeste auteurs geven alleen een 
algemene beschrijving van de zoekstrategie. Zij gaan niet nader in op vragen als hoe de 
onderzoeker dient vast te stellen en te omschrijven wat de inhoud van een bepaald maat
schappelijk of juridisch probleem is, hoe de functie van een bepaald rechtsinstituut kan 
worden bepaald en omschreven en wat in feite moet worden verstaan onder de structuur of 
vorm van een rechtsinstituut of rechtsregel. 

Voor de problematiek rond de vaststelling van het onderscheid tussen een maatschappe
lijk en een juridisch probleem verwijs ik naar § 2.2. Ik kwam daar tot de conclusie dat 
ondanks het feit dat dit een ongelukkig onderscheid is, het niettemin mogelijk is er een 
zinvolle invulling aan te geven. 

De functie van een regel of rechtsinstituut kan op verschillende manieren vastgesteld 
worden. Men kan bijvoorbeeld onderzoeken of in de Memorie van Toelichting een bepaalde 
taak aan de regel is toegekend. Men zou echter ook kunnen kijken naar het feitelijk effect 
dat de regel heeft. Een complicerende factor is wellicht dat een regel meer dan één functie 
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kan hebben, bijvoorbeeld een algemene en een specifieke. Welke functie moet dan als 
tertium comparationis aangewezen worden? Ook kan de regel of rechtsinstituut naast het 
beoogde effect tevens niet beoogde bij-effecten hebben. 

Volgens enkele auteurs is het voor het bepalen van de vergelijkbaarheid voldoende dat 
de objecten dezelfde taken hebben. Later in het onderzoek wordt deze taak getoetst aan het 
functioneren van bijvoorbeeld het rechtsinstituut in de praktijk. In enkele van de onderzochte 
studies wordt deze gedachte expliciet bevestigd. Interpretatie van de overige studies waarin 
gezocht is naar functioneel equivalente objecten leidt evenmin tot ontkenning van het idee 
dat het voor de bepaling van de vergelijkbaarheid voldoende is de taak van de objecten af 
te leiden uit het rechtssysteem waarin zij zijn ingebed. Of men zich beperkt tot de algemene 
en/of specifieke functie, hangt af van het onderwerp van het onderzoek. 

Wat is structuur of vorm van een regel of instituut? In de literatuur wordt nauwelijks aan
dacht aan deze vraag besteed. Uit de voorbeelden die gegeven worden, kan men afleiden 
dat de naam van de regel of het instituut dat als uitgangspunt gekozen is, een sleutelrol 
speelt. Men neemt de naam van de regel of het instituut uit het basisstelsel, vertaalt deze 
in de talen van de gekozen stelsels en onderzoekt of de stelsels de regel of het instituut 
kennen. Deze richtlijn geeft wel aan hoe gezocht moet worden naar de objecten met verge
lijkbare vorm/structuur, maar verklaart niet wat verstaan moet worden onder deze vorm of 
structuur. Op grond van de onderzochte studies meen ik dat 'structuur' het best negatief 
omschreven kan worden: het gaat hier om de status en inhoud van de regel of het rechtsin
stituut los van zijn functie. Zo kan de structuur van de dwangsom aangeduid worden als de 
veroordeling tot betaling van een geldsom die — indien een partij daarom vraagt — door een 
rechter kan worden opgelegd aan de wederpartij indien deze aan de hoofdveroordeling niet 
voldoet. De betaling moet in dat geval worden gedaan aan de partij die om de dwangsom 
heeft gevraagd. De structuur van het grondrecht 'vrijheid van meningsuiting' zou kunnen 
worden omschreven als een recht dat is opgenomen in een wet met een hogere status dan 
een 'normale' wet en aan de burger tegenover de overheid de vrijheid biedt zijn mening te 
uiten. 

Hoe omschrijft men een functie of probleem? In de literatuur wordt geadviseerd systeem-
neutrale termen te gebruiken. Vermeden moet worden dat de gebruikte terminologie te sterk 
aan die van het basisstelsel gerelateerd is. In de praktijk wordt hier niet altijd gehoor aan 
gegeven. Nu werd in de door mij onderzochte studies ook lang niet altijd met probleemstel
lingen gewerkt. Bovendien is mij uiteindelijk gebleken dat niet in alle gevallen een verbin
ding bestaat tussen een bepaalde zoekstrategie naar de te vergelijken objecten en een in 
hetzelfde onderzoek geformuleerde probleemstelling, zelfs wanneer deze laatste duidelijk 
gericht is op het rechtsvergelijkend onderzoek.4 Om deze redenen heb ik uit de verzamelde 
gegevens helaas geen harde conclusies kunnen trekken. Wel meen ik te kunnen zeggen dat 
het niet noodzakelijk is het probleem of de functie in neutrale, maatschappelijke termen te 
formuleren. Afhankelijk van de gekozen stelsels en het onderwerp is het mogelijk universeel 
juridische termen te gebruiken. In de onderzochte studies beperkte de kring van geselecteer-

4 Bijvoorbeeld studie no. 3. 
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de stelsels zich meestal tot een aantal westerse stelsels. Het bleek mogelijk termen te kiezen 
die in al deze stelsels een equivalente betekenis hadden. In een enkel geval werd de gehan
teerde term expliciet op een systeem-neutrale wijze geherdefinieerd. Wanneer het onderzoek 
een juridisch probleem als uitgangspunt heeft, lijkt dit een werkwijze die navolging verdient. 

Interessant is ook de wijze waarop in een paar studies de problem-solving approach is 
uitgewerkt. In die gevallen maken de auteurs gebruik van zogenaamde 'Idealtypen'. Dit 
houdt in dat de auteur voor het probleem model-oplossingen formuleert: bijvoorbeeld twee 
tegengestelde oplossingen aangevuld door mogelijke tussenliggende varianten. Bij Idealtypen 
moet dus niet gedacht worden aan de meest gewenste (ideale) oplossingen, maar aan de 
oplossingen die als antwoord op het probleem bedacht kunnen worden (ideeën). Vervolgens 
onderzoekt de comparatist in hoeverre de gevonden oplossingen met de bedachte oplossin
gen overeenkomen en in hoeverre zij daarvan afwijken. Dit is mijns inziens een heel ge
schikte manier om een goed inzicht in het probleem te krijgen en bovendien — van belang 
voor de opbouw van het onderzoeksverslag — een helder overzicht van de gevonden oplos
singen te geven. 

3 De verbanden tussen de kernvragen van de preliminaire fase van het 
rechtsvergelijkend onderzoek 

De invloed van het doel van het onderzoek op de overige vraagstukken kan nauwelijks 
worden overschat. Met name bij de selectie van de rechtsstelsels en de bepaling van de te 
vergelijken objecten speelt het doel een grote rol. In beide gevallen dient immers bepaald 
te worden of de vergelijking tussen juist die stelsels of tussen die objecten zinvol is. Of er 
sprake is van een zinvolle vergelijking, kan alleen getoetst worden aan het doel van het 
onderzoek. Los van een bepaald concreet onderzoek komen immers alle rechtsstelsels voor 
vergelijking in aanmerking en kunnen alle onderdelen van deze stelsels met elkaar vergele
ken worden. 

Ook doel en onderwerp zijn nauw met elkaar verbonden: in de omschrijving van het doel 
zal het onderwerp vrijwel altijd meegenomen worden. Dit kan eventueel tot uitdrukking 
komen in de probleemstelling. De op progressie gerichte doeleinden (zowel reflectie als 
vorming) vragen om een toetsende probleemstelling. De neutrale varianten van de doelein
den reflectie en vorming dient men te verbinden met — afhankelijk van het onderwerp — een 
gerichte of globale probleemstelling. 

Hiermee samenhangend (wil men een specifiek onderdeel van het onderwerp bestuderen 
of wil men een globale indruk van het onderwerp krijgen) heeft het doel duidelijk ook 
invloed op de wijze waarop het onderwerp zal worden afgebakend. 

Op indirecte wijze beïnvloedt het doel het uitgangspunt van het onderzoek. Het uitgangs
punt wordt zowel door onderwerp als methode bepaald en middels deze laatste door het doel 
van het onderzoek. Omgekeerd is het echter ook mogelijk dat de methode door het uitgangs
punt wordt geïndiceerd. 

Het onderwerp heeft geen invloed op het doel maar bepaalt - zoals hierboven aangegeven 
- samen met het doel de probleemstelling. Samen met de methode wijst het onderwerp het 
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uitgangspunt aan. Is het onderwerp een rechtsinstituut en dient de methode functioneel van 
aard te zijn dan heeft men drie opties: (1) men neemt het instituut als uitgangspunt en 
bepaalt daarvan de functie, (2) men formuleert de functie van het rechtsinstituut in de vorm 
van een probleem of (3) men geeft de functie van het rechtsinstituut weer in de vorm van 
een casuspositie. In dat geval zullen het doel en de gekozen stelsels eventueel - zoals we 
even verderop zullen zien — invloed kunnen uitoefenen op de keuze van het uitgangspunt. 

In § 2.2 heb ik gesteld dat het juridisch deelgebied waartoe het onderwerp behoort 
(publiekrecht, privaatrecht, arbeidsrecht, etc.) geen invloed uitoefent op de te maken keuzen 
in het vooronderzoek. De geanalyseerde studies geven namelijk geen aanleiding om dit aan 
te nemen. De auteurs die in het algemeen wel een verband constateren tussen de deelgebie
den en de keuze voor een bepaalde methode, hebben daarbij waarschijnlijk het eigenlijke 
onderzoek op het oog. 

De selectie van rechtsstelsels zal vooral de invloed van doel en onderwerp ondergaan. In 
de literatuur wordt soms gesuggereerd dat de gemaakte selectie van stelsels op haar beurt 
invloed uitoefent op de methode. Indien de maatschappelijke achtergronden van de gekozen 
stelsels sterk van elkaar verschillen zou het verstandig zijn een functionele methode te 
kiezen. Ik denk dat hier de betekenis van het doel van het onderzoek over het hoofd wordt 
gezien. Stel: iemand wil een onderzoek doen naar een bepaald rechtsinstituut. Het doel van 
de vergelijking is te reflecteren over de vraag welke functies dit rechtsinstituut zou kunnen 
vervullen. Gezien het doel en het onderwerp ligt het voor de hand dat stelsels gekozen 
zullen worden die het rechtsinstituut kennen. Men kan bijvoorbeeld denken aan stelsels die 
het instituut in het verleden overgenomen hebben. Het is dan immers mogelijk dat de functie 
van het instituut veranderd is. Dit wordt des te waarschijnlijker indien de gekozen stelsels 
een verschillende maatschappelijke achtergrond hebben. Het tertium comparationis dient in 
dat geval de 'vorm' te zijn. De functie hoeft nadrukkelijk niet een gemeenschappelijk 
kenmerk te vormen. De conceptuele methode is dan op zijn plaats. Het is dus niet de selec
tie van de stelsels die de methode bepaalt, maar nadrukkelijk het doel in combinatie met het 
onderwerp. 

Wel kan men stellen dat indien doel en onderwerp een problem-solving of factual ap
proach aanwijzen in combinatie met een selectie van stelsels met een maatschappelijk sterk 
van elkaar verschillende achtergrond, het de voorkeur heeft het uitgangspunt in maatschap
pelijke niet-juridische termen te formuleren ofwel een casus-positie als uitgangspunt te 
kiezen. 

Evenals de selectie van de rechtsstelsels ondergaat de methode ter bepaling van de te 
vergelijken objecten voornamelijk de invloed van doel en onderwerp. Een rechtsvergelijkend 
onderzoek gericht op de beoordeling van juridische constructies (doeleinden gericht op 
progressie) zal veelal het functioneren van deze constructies in de verschillende stelsels 
willen bestuderen. De keuze voor een methode waarbij de functie van juridische constructies 
centraal staat, ligt dan voor de hand. 

Ook echter bij een onderzoek dat gericht is op de neutrale variant van vorming zal de 
meest geschikte methode een functionele zijn. Wil men bijvoorbeeld het recht van een aantal 
stelsels op het terrein van een bepaald onderwerp unificeren, dan moeten de te vergelijken 
objecten hun functie gemeen hebben. Het onderwerp bepaalt dan het uitgangspunt en de 
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variant van de functionele methode. Is het onderwerp een maatschappelijk probleem dan zal 
de problem-solving approach het meest geschikt zijn; is het onderwerp een rechtsinstituut 
dan kiest men voor de functioneel-institutionele methode. 

Is het onderzoek gericht op reflectie (neutraal) dan spelen doel en onderwerp een even 
grote rol. Dit kan men zien in het hierboven genoemde voorbeeld van het onderzoek naar 
een bepaald rechtsinstituut waarbij het doel van de vergelijking bestaat uit de reflectie over 
welke functies het rechtsinstituut zou kunnen vervullen. In dat geval dient gekozen te 
worden voor een conceptuele methode. 
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