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De preliminaire fase is een cruciaal stadium in ieder 
rechtsvergelijkend onderzoek. Bij de voorbereiding van 
het eigenlijke onderzoek w o r d t elke comparat ist 
geconfronteerd met vragen als: wa t is het doel en het 
onderwerp van het onderzoek, welke rechtsstelsels 
moet ik in het onderzoek betrekken en hoe identificeer 
ik het onderwerp van het onderzoek in ieder van de 
gekozen stelsels op zo'n manier dat er geen ongelijke 
groofheden met elkaar worden vergeleken. 

In dit boek worden op basis van een systemati
sche analyse van de theorie en de praktijk van het 
rechtsvergelijkend onderzoek de verschillende prelimi
naire vragen nader bepaald en beantwoord en word t 
met name ook hun samenhang belicht. De resultaten 
van het onderzoek bieden tevens enkele ideeën waar
mee comparatisten hun voordeel kunnen doen. 

Stichting Ars Aequi is sedert 1951 uitgeefster van het 
juridisch studentenblad Ars Aequi (maandelijkse opla
ge in 1998: 26.000). ARS AEQUI LIBRI is sinds 1975 ver
antwoordeli jk voor de uitgave van juridische studie-
boeken, wetsedit ies en jurisprudentiebundels. Het 
bestuur van de stichting bestaat uit redactieleden en 
oud-redactieleden. 
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