
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek

Oderkerk, A.E.

Publication date
1999

Link to publication

Citation for published version (APA):
Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek. [,
Universiteit van Amsterdam]. Ars Aequi Libri.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/de-preliminaire-fase-van-het-rechtsvergelijkend-onderzoek(1ca9b83d-33e3-4470-b08d-225af68a43b3).html


Bijlage 7 

Verkorte omschrijvingen doeleinden (Arbeiten zur Rechtsvergleichung) 

Verkorte omschrijvingen van het doel van de rechtsvergelijking in het onderzoek (tabel A 
en B) en een verkorte weergave van de oordelen over het uiteindelijke nut van de rechtsver
gelijking in het onderzoek (tabel C). 

Tabel A: Verkorte weergave doel-omschrijvingen 

De cijfers in de eerste kolom verwijzen naar de studies. De tweede en derde kolom bevatten achtereenvolgens de 
verkorte weergaven van de doelen uit de inleiding en de uiteenzetting en/of conclusie. Voor iedere verkorte 
weergave wordt aangegeven of het om een impliciete of expliciete uitspraak gaat. Bovendien heb ik voor iedere 
verkorte weergave met afkortingen aangeduid of de woorden letterlijk uit de tekst van de auteur zijn overgenomen, 
of het om een omschrijving van de tekst van de auteur gaat of dat het mijn interpretatie van de tekst van de auteur 
betreft. 

Gebruikte afkortingen 
Du DuitslanuVDuits(e) 
e.r. eigen recht 
E expliciet 
I impliciet 
intp interpretatie 
lett letterlijk 
nvt niet van toepassing 
omsv omschrijving 
rvgl rechtsvergelijking 
v.e.r verbetering eigen recht 

- niet aanwezig 

1 E/omsv \ 'sachgemäße und feste Maßstäbe' 
voor de beoordeling van het vraagstuk verkrij
gen 

E/omsv \ inpassen van de door rvgl verkre
gen inzichten in de onderzochte stelsels. 
'Renationalisierung' voornamelijk mogelijk 
voor e.r. 

2 E/lett \ betekenis en toepassingsgebied van art. 
16 II en art 17 EWG bepalen en ten opzichte 
van elkaar afbakenen \ oplossing vinden voor 
bepaald probleem 
L'omsv \ verheldering rechtsgebied, met specia
le aandacht voor de unificatiegedachte 

3 E/omsv \ aantonen dat de definitieve oplossing 
van het probleem nog enige wetenschappelijke 
voorstudie vereist 
I/int \ formuleren van regel ten behoeve van-
toekomstig internationaal verdrag 

I/int \ toetsing mogelijkheid unificatie \ 
ontweip artikel voor internationaal verdrag 

4 E/omsv \ bijdragen tot hervorming onderdeel 
e.r. 

E/omsv \ enkele aanwijzingen voor de her

vorming van het rechtsinstituut geven 
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BIJLAGE 7 

5 nvt E/lett \ 'einer deutlicheren Erfassung der 
eigenen Lösung im Lichte der fremden' 
I/omsv \ evaluatie van de buitenlandse op
lossing 

6 I/int \ kennisvermeerdering mbt onderwerp -

7 E/lett \ 'ein geschlossenes Bild bis zum formu
lierten Gesetzesvorschlag zu entwickeln' \ 
'eine Art Ideallösung des Irrtumproblemkreis 
zu entwerfen' 
J/omsv \ v.e.r. 

8 E/lett \ 'Umbildung des deutschen Rechts' \ 
'die durch die europäische Einigung bedingte 
allmähliche Rechtsangleichung' 

E/lett \ 'Neuordnung des deutschen Rechts' 
I/int \ hervorming en invullen lacunes e.r. 

9 - -

10 E/omsv \ aantonen dat de oplossing van de-
gekozen stelsels weliswaar systematisch 
verschillen, qua resultaat echter op elkaar lij
ken 

~ 

11 E/lett \ 'zu untersuchen, inwieweit sich diese 
Regelung des französischen Rechts bewährt 
hat' 
I/omsv \ kritische beoordeling e.r. \ internatio
nale unificatie 

12 - E/omsv \ bredere basis ter toetsing onder
deel e.r. 

13 E/omsv \ verkrijgen beter inzicht onderdeel e.r. -

14 - I/lett \ 'die Risikoverteilung innerhalb von 
Schuldverhältnissen in konkrete und feste 
Bahnen zu bringen' 

15 - -

16 E/lett \ 'die vergleichende Schilderung des 
geltenden Rechts' \ 'die Aufdeckung markanter 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede' 

-

17 E/lett \ 'Anregungen für die deutsche Literatur 
bieten'' 

-

18 I/int \ voorbereiding tot unificatie -

1 Zoals de doelstelling geformuleerd wordt, lijkt het niet om een vergelijking maar om Auslandsrechtskunde te gaan: 'Dieser 
Arbeit liegt daher die Hoffnung zugrunde, daß eine eingehende Darstellung der amerikanischen Rechtslage Anregungen für 
die deutsche Literatur bieten wird' (17, p. 15). Er blijkt echter wel degelijk van een vergelijking sprake te zijn. 
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BIJLAGE 7 

19 E/omsv \ toetsing wetsvoorstel \ inspiratie voor 
v.e.r. 

-

20 E/omsv \ beoordeling e.r. \ bestudering in 
hoeverre het e.r. deel uitmaakt van het Haags 
Koopverdrag en in hoeverre het heeft moeten 
wijken voor andere oplossingen 

21 E/lett \ 'den Hintergrund des geplanten Ab
kommens zu verdeutlichen und vielleicht eini
ge Gedanken zur weiteren Diskussion beizutra
gen' 
I/int \ formuleren van regel voor internationaal 
rechtsinstituut 

22 E/lett \ 'einfachere Lösungen außerhalb des 
deutschen Rechts für die hiesige Praxis zu 
verwerten' 
I/omsv \ bijdrage discussie in e.r. 

23 E/omsv \ hoofddoel: leveren bewijs dat de te 
vergelijken verdragen regels bevatten die in be
ginsel met elkaar overeenkomen \ nevendoel: 
overzicht geven van de regels 

24 E/omsv \ hulp bieden bij toetsing, overdenking 
en evt. verbetering oplossingen e.r. 

-

25 E/omsv \ nadenken over overdraagbaarheid 
oplossingen buitenlands recht naar e.r. \ naden
ken over de doelmatigheid en noodzakelijkheid 
van deze oplossingen 
I/omsv \ bijdrage aan discussie over bepaalde 
wet van het e.r. 

26 E/int \ onderzoek naar noodzakelijkheid van 
unificatie op bepaald terrein 

-

27 E/omsv \ ondersteuning uitwerking ipr-regels -

28 I/int \ lering trekken voor e.r. E/lett \ 'die eigene Auffassung zu skizzie
ren' 

29 - E/omsv \ lering trekken voor discussie over 
v.e.r. 

30 - I/int \ vaststelling van conflictregels 

31 E/omsv \ hulp bij uitwerken grondlijnen van 
een bepaalde moderne ipr-wet voor het e.r. 

-

32 E/omsv \ lering trekken voor problemen e.r. -

33 E/omsv \ toetsing regelingsmodellen op ge
schiktheid om bepaald doel te bereiken 

-
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34 E/lett \ 'nicht nur andersartige Lösungen eines 
bekanntes Problems, sondern neuartige 
Problemstellungen aufzuzeigen' 

E/omsv \ lering trekken voor e.r. 

Tabel B: Overzicht van de verkorte omschrijvingen van de doelen in alfabetische volgorde 

De verkorte omschrijvingen zijn overgenomen uit tabel A en zijn dus ofwel direct afkomstig uit de oorspronkelijke 
tekst van de auteur of geven een parafrase dan wel interpretatie daarvan. 

aantonen dat de definitieve oplossing van het probleem nog enige wetenschappelijke voorstudie vereist (3) 
aantonen dat de oplossing van de gekozen stelsels weliswaar systematisch verschillen, qua resultaat echter op elkaar 
lijken (10) 
'Anregungen für die deutsche Literatur bieten' (17) 

beoordeling e.r. (20) 
bestudering in hoeverre het e.r. deel uitmaakt van het Haags Koopverdrag en in hoeverre het heeft moeten wijken 
voor andere oplossingen (20) 
betekenis en toepassingsgebied van art. 16 II en art 17 EWG bepalen en ten opzichte van elkaar afbakenen (2) 
bredere basis ter toetsing onderdeel e.r. (12) 
bijdrage discussie in e.r. (22) 
bijdrage aan discussie over bepaalde wet van het e.r. (25) 
bijdragen tot hervorming onderdeel e.r. (4) 

'den Hintergrund des geplanten Abkommens zu verdeutlichen und vielleicht einige Gedanken zur weiteren Diskus
sion beizutragen' (21) 
'die Aufdeckung markanter Gemeinsamkeiten und Unterschiede' (16) 
'die durch die europäische Einigung bedingte allmähliche Rechtsangleichung' (8) 
'die eigene Auffassung zu skizzieren' (28) 
'die vergleichende Schilderung des geltenden Rechts' (16) 
'die Risikoverteilung innerhalb von Schuldverhältnissen in konkrete und feste Bahnen zu bringen' (14) 

'eine Art Ideallösung des Irrtumproblemkreis zu entwerfen' (7) 
'einer deutlicheren Erfassung der eigenen Lösung im Lichte der fremden' (5) 
'einfachere Lösungen außerhalb des deutschen Rechts für die hiesige Praxis zu verwerten' (22) 
'ein geschlossenes Bild bis zum formulierten Gesetzesvorschlag zu entwickeln' (7) 
enkele aanwijzingen voor de hervorming van het rechtsinstituut geven (4) 
evaluatie van de buitenlandse oplossing (5) 

formuleren van regel tbv toekomstig internationaal verdrag 
formuleren van regel voor internationaal rechtsinstituut (21) 

hervorming en invullen lacunes e.r. (8) 
hulp bieden bij toetsing, overdenking en evt. verbetering oplossingen e.r. (24) 
hulp bij uitwerken grondlijnen van een bepaalde moderne ipr-wet voor het e.r. (31) 

inspiratie voor v.e.r. (19) 
inpassen van de door rvgl verkregen inzichten in de onderzochte stelsels ( 1 ) 
internationale unificatie (11) 

kennisvermeerdering mbt onderwerp (6) 
kritische beoordeling e.r. (11) 
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BIJLAGE 7 

leveren bewijs dat de te vergelijken verdragen regels 
bevatten die in beginsel met elkaar overeenkomen (23) 
lering trekken voor discussie over v.e.r. (29) 
lering trekken voor e.r. (28) 
lering trekken voor e.r. (34) 
lering trekken voor problemen e.r. (32) 

nadenken over overdraagbaarheid oplossingen buitenlands recht naar e.r. (25) 
nadenken over de doelmatigheid en noodzakelijkheid van deze oplossingen (25) 
'Neuordnung des deutschen Rechts' (8) 
'nicht nur andersartige Lösungen eines bekanntes Problems, sondern neuartige Problemstellungen aufzuzeigen' (34) 

ondersteuning uitwerking ipr-regels (27) 
onderzoek naar noodzakelijkheid van unificatie op bepaald terrein (26) 
ontwerp artikel voor internationaal verdrag (3) 
oplossing vinden voor bepaald probleem (2) 
overzicht geven van de regels (23) 

'sachgemäße und feste Maßstäbe' voor de beoordeling van het vraagstuk verkrijgen (1) 

toetsing mogelijkheid unificatie (3) 
toetsing wetsvoorstel (19) 
toetsing regelingsmodellen op geschiktheid om bepaald doel te bereiken (33) 

'Umbildung des deutschen Rechts' (8) 

vaststelling van conflictregels (30) 
v.e.r. (7) 
verheldering rechtsgebied, met speciale aandacht voor de unificatiegedachte (2) 
verkrijgen beter inzicht onderdeel e.r. (13) 
voorbereiding tot unificatie (18) 

'zu untersuchen, inwieweit sich diese Regelung des französischen Rechts bewährt hat' (11) 
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Tabel C: Oordelen over het nut van het onderzoek 

De cijfers in de eerste kolom verwijzen naar de studies. De tweede kolom bevat de verkorte weergaven van de oor
delen over het uiteindelijke nut van de rechtsvergelijking in het onderzoek uit de uiteenzetting en/of conclusie. Voor 
iedere verkorte weergave wordt aangegeven of het om een impliciete of expliciete uitspraak gaat en of deze positief 
dan wel negatief van aard is. Verder heb ik in de derde kolom aangegeven of de uitspraak afkomstig is van de 
auteur of van een interveniënt. 

Gebruikte afkortingen 
Du DuitslanoTDuits(e) 
e.r. eigen recht 
E expliciet 
I impliciet 
neg negatief 
nvt niet van toepassing 
pos positief 
rvgl rechtsvergelijking 
v.e.r. verbetering eigen recht 

niet aanwezig 

1 _ 

2 -

3 -

4 I/pos/omsv \ toetsing Du wetsontwerp en nieuwe voorstellen ter verbetering 

5 E/pos/omsv \ synthese van elementen van de gevonden oplossingen geeft de beste oplossing 

6 E/pos/omsv \ een algemeen aangenomen vooronderstelling is weerlegd 

7 I/gem.pos/omsv \ voorstel voor nieuwe oplossing voor oud probleem 

8 E/pos/omsv \ oplossingen Franse recht kunnen in e.r. opgenomen worden 

9 -

10 -

11 -

12 E/pos/omsv \ de rvgl biedt rechtvaardiging van oproep aan de wetgever tot verandering 

13 -

14 I/gem.pos/omsv \ nieuwe en wellicht verhelderende gedachten mbt onderwerp inbrengen 

15 I/pos/omsv \ aan het buitenlandse recht worden suggesties ontleend voor het e.r. \ er kan een 
bepaalde tendens aangewezen worden 

16 

17 E/pos/omsv \ het probleemgebied leent zich niet voor dogmatisering \ bevestiging juistheid Du 
regeling 

18 -
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19 E/pos/omsv \ het Du recht kan van de buitenlandse oplossingen leren 

20 -

21 E/pos/omsv \ de vergelijking tussen de heersende opvattingen in de verschillende landen heeft 
een gemeenschappelijk zwak punt zichtbaar gemaakt 

22 E/pos/omsv \ de vergelijking met de buitenlandse stelsels is voor het Du recht zeer nuttig ge
weest \ o.a. dogmatische argumentatie van Duitse doctrine kan aan praktische criteria getoetst 
worden \ bevestiging Du rechtspraktijk 

23 -

24 I/pos/omsv \ lering trekken voor e.r. 

25 I/pos/omsv \ voorstellen tot v.e.r. 

26 I/pos/omsv \ voorstel tot een regeling in het toekomstige Europese merkenrecht 

27 I/pos/omsv \ kritiek op Amerikaans recht, voorstel tot verbetering o.a. steunend op Du voorbeeld 

28 I/pos/omsv \ de auteur geeft aan de hand van de 'Länderberichte' zijn eigen mening weer die van 
de oplossingen van beide stelsels kan afwijken. In de meerderheid van de gevallen geeft hij ech
ter de voorkeur aan het Franse recht boven het Duitse. 

29 E/pos/omsv \ de auteur trekt naast de vaststelling van tendensen in beide stelsels, uit de 
buitenlandse ontwikkeling van het onderwerp lering voor Du discussie mbt de hervorming van 
het rechtsgebied 

30 I/neg&pos/lett \ 'Die Rechtsvergleichung hilft hier allein nicht' 

31 E/pos/int \ de ontwikkeling van voorstellen tot nieuwe wetgeving 

32 E/pos/omsv \ de formulering van de lege ferenda voorstellen 

33 I/pos/int \ de auteur heeft op basis van het rechtsvergelijkende onderzoek voorstellen geformu
leerd 

34 -
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