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1
Wat is rechtsvergelijking?

1.1 Rechtsvergelijking, begrip en 
buitenlandrechtskunde

Het begrip ‘rechtsvergelijking’ bestaat uit twee kernelementen: recht en vergelijking.

Het recht kan allerhand zijn: een heel rechtsstelsel (alle recht op een bepaalde 
plaats op een bepaald ogenblik geldend) maar ook een onderdeel daarvan. Zo kan 
de vergelijking een rechtstak betreffen (bv. familierecht) of een beperkter geheel 
van rechtsnormen (bv. de plichten van ouders ten overstaan van hun kinderen) of 
bepaalde rechtsinstellingen of rechtsbegrippen (bv. goede trouw). Hieronder gaan 
we verder in op de diversiteit van het recht dat het voorwerp kan uitmaken van 
rechtsvergelijking.

Het tweede kernelement is een actie: vergelijken. Vergelijken houdt in: het onderzoeken 
van de verschillen en gelijkenissen tussen twee of meer entiteiten.

Rechtsvergelijking kan dan, ontdaan van alle overige ballast, omschreven worden als 
het onderzoeken van de verschillen en gelijkenissen tussen twee of meer rechtsstelsels 
of welbepaalde onderdelen daarvan. De doelstelling van de rechtsvergelijkende 
activiteit kan divers zijn en hoort naar onze mening niet tot de wezensdefinitie van 
de rechtsvergelijking. Meer duiding over de functies van de rechtsvergelijking 
volgt hierna. Maar zelfs de zeer algemene toevoeging ‘om deze te verklaren’ of 
‘om deze te verklaren en te evalueren’ vertoont weinig meerwaarde en kan dan ook 
weggelaten worden. Uiteraard zal bij een onderzoek van verschillen en gelijkenissen 
de vraag rijzen naar het waarom en het waartoe ervan. Het is echter de vraag of de 
rechtsvergelijkende methode alleen die vragen kan beantwoorden en of dan niet 
op zijn minst ook andere disciplines, zoals historische of sociologische, erbij gehaald 
moeten worden. Wellicht ligt hierin ook het onderscheid tussen de rechtsvergelijkende 
methode en rechtsvergelijking als wetenschap, waarover verder meer.
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In het Nederlands (‘rechtsvergelijking’) en het Duits (‘Rechtsvergleichung’) dekt de vlag 
de lading en is meteen duidelijk dat het hier niet om een aparte rechtstak gaat (zoals 
zakenrecht of belastingrecht). Bij rechtsvergelijking gaat het om meta-recht, waarbij 
onder meer ook de rechtsgeschiedenis, de rechtssociologie en de rechtstheorie 
thuishoren. De Franse (‘droit comparé’), Engelse (‘comparative law’) en Spaanse 
(‘derecho comparado’) terminologie is in dat opzicht misleidend.

1.2 Discipline of methode?
Is rechtsvergelijking een wetenschappelijke discipline of ‘slechts’ een methode? Is 
rechtsvergelijking een volwaardige wetenschap, slechts een deel van de rechtswe-
tenschap of slechts een hulpwetenschap? Over die en gelijkaardige vragen hebben 
heel wat auteurs al vele bladzijden geschreven. We zijn het eens met Kischel (2015, 
rnr. 55) dat die vragen pas een sluitend antwoord verlangen als dat antwoord bepalend 
zou zijn voor de oplossing van een concreet onderzoeksprobleem. Zo’n concreet 
onderzoeksprobleem liet zich echter nog niet vinden.

Belangrijk is wel dat rechtsvergelijking verlangt dat de methode die gehanteerd wordt, 
wetenschappelijk verantwoord is en dat rechtsvergelijking als wetenschap degelijk 
methodisch onderbouwd gebeurt.

Vergelijken doe je niet zomaar; je zorgt ervoor dat je observatie objectief geschiedt, 
dat alleen wat vergelijkbaar is vergeleken wordt en dat een ander onderzoeker op 
basis van dezelfde gegevens tot een gelijkaardig resultaat kan komen. Vergelijken 
doe je op een wetenschappelijk verantwoorde wijze; waarbij er ruimte is voor een 
verscheidenheid aan methoden, in functie van het gestelde doel.

Om op een goede, wetenschappelijke wijze te kunnen vergelijken, zullen we echter in 
de regel niet tabula rasa kunnen of willen starten: we zullen voortbouwen op het werk 
van anderen bij het definiëren van het voorwerp van ons vergelijkend onderzoek, het 
formuleren van de relevante vragen, het situeren ervan in een bredere context.. Wel 
zullen we de methodologische keuzen van die anderen moeten kennen; we moeten 
zeker zijn van de soliditeit van het fundament waarop gebouwd wordt. Het geheel van 
op een wetenschappelijk valide wijze verzamelde kennis inzake de vergelijking van 
rechtsstelsels of onderdelen ervan kan dan als de steeds evoluerende rechtsverge-
lijkende wetenschap gezien worden. In die wetenschap neemt de kennis verworven 
op basis van de rechtsvergelijkende methode uiteraard de eerste plaats in, maar ook 
de reflectie over de methoden en problemen van het rechtsvergelijkend onderzoek, 
de kennis verworven door andere wetenschappelijk valide methoden en de kennis 
van andere wetenschapsdomeinen hebben hierin hun plaats. Dat is dan in de eerste 
plaats het geval om de vastgestelde gelijkenissen en verschillen te verklaren en te 
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waarderen. Zo kunnen onder meer de geschiedkunde en de sociologie bijdragen tot 
de uitbouw van de rechtsvergelijkende wetenschap. De rechtsvergelijking zelf kan 
dan weer een bijdrage leveren voor onder meer juridisch, historisch en sociologisch 
onderzoek. In die zin zal de rechtsvergelijking als hulpwetenschap kunnen fungeren.

Elk rechtsvergelijkend onderzoek, hoe goed ook doorgevoerd, zal steeds onvolmaakt 
zijn. Dat is deels te wijten aan de onvolmaaktheid van de rechtsvergelijkende wetenschap 
waarop gesteund wordt, en deels aan de beperkingen die elke onderzoeker aan zijn 
onderzoek dient te stellen. Zie verder meer over die beperkingen inherent aan de 
rechtsvergelijkende activiteit. Dat die beperkingen tot het wezen van de rechtsvergelijking 
behoren, vloeit voort uit de bijna ongrijpbare complexiteit van de rechtsvergelijkende 
activiteit. Uiteraard kunnen we steunen op het werk van de comparatisten die ons zijn 
voorgegaan, inhoudelijk maar zeker ook methodologisch. Laat ons nu echter al een 
eerste keer beklemtonen dat die onvolmaaktheid wetenschappelijk duldbaar is als 
men zich ten minste bewust is van de beperkingen die men heeft en voor zover men 
de grondhouding van elke goede comparatist aanhoudt: bescheidenheid!

1.3 Soorten rechtsvergelijking
We zijn het volledig eens met Kischel (2015, rnr. 68) waar hij schrijft dat rechtsvergelijking 
op alle domeinen van het recht mogelijk is en ook daadwerkelijk beoefend wordt. 
Stellen dat rechtsvergelijking buiten het privaatrecht van een geringere betekenis 
zou zijn, is een hardnekkige verkeerde voorstelling van zaken. Wel is het zo dat in de 
eerste eeuw van de moderne rechtsvergelijking vooral privatisten actief waren, maar 
vandaag wordt rechtsvergelijking evenwaardig bedreven door niet-privatisten. Bij een 
algemene inleiding tot de rechtsvergelijking kunnen noch mogen we dan ook een 
louter op het privaatrecht georiënteerde benadering hanteren.

Ook al zijn er voorlopers tot in het antieke Griekenland, de moderne rechtsvergelijking 
is ontstaan in de loop van de 19e eeuw. De opkomst van natiestaten met eigen recht 
en eigen wetboeken, de opbloei van de wereldhandel, een groot vooruitgangsge-
loof, de gelijktijdige ontwikkeling van andere vergelijkingswetenschappen zoals de 
linguïstiek, worden alle in verband gebracht met de ontluikende aandacht voor het 
buitenlandse recht en het vergelijken van recht in die periode. Wat het privaatrecht 
aangaat, vormt het eerste Internationaal Congres voor Rechtsvergelijking te Parijs 
in 1900 een belangrijke mijlpaal. Naast de studie van het pas in werking getreden 
Duits Bürgerliches Gesetzbuch in vergelijking met de Franse Code civil (die al een 
eeuw oud was), stond de ontwikkeling van een droit commun législatif, een universeel 
privaatrecht, de deelnemers van het Congres voor ogen. Na de Eerste Wereldoorlog 
bleef de aandacht voor rechtsvergelijking overeind, maar geleidelijk verdween de 
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universalistische ambitie. Wel werden nog de ‘algemene rechtsbeginselen die erkend 
worden door de beschaafde naties’ als aanvullende bron van volkenrecht erkend 
(hierover meer verderop) en ontstond in die periode Unidroit, het internationale 
instituut voor de eenmaking van het privaatrecht. Na de Tweede Wereldoorlog ging 
veel aandacht naar de methodologische problemen waarmee de rechtsvergelijking 
te kampen krijgt op de zeer diverse domeinen waarin ze wordt toegepast.

Intussen is de rechtsvergelijking inderdaad doorgedrongen tot alle inhoudelijke 
rechtsgebieden: van privaatrecht tot publiekrecht, van eeuwenoude tot de modernste 
rechtsdomeinen, zoals IT-recht of milieurecht. In een tijd van globalisering zullen het 
nationale recht en zijn scheppers en beoefenaars ook steeds meer aandacht tonen 
voor wat er aan de andere kant van de grenzen gebeurt. Rechtsvergelijking is daarom 
omnipresent en actueel.

Waar rechtsvergelijking het onderzoek van de verschillen en gelijkenissen tussen 
rechtsstelsels of onderdelen ervan betreft, denkt men wellicht spontaan aan het 
vergelijken van nationaal recht tussen verschillende staten. Inter-nationale rechtsver-
gelijking komt inderdaad het meest voor. Het is echter ook mogelijk om:

 ¤ internationaal- en supranationaalrechtelijke normeringsgehelen of -regels te verge-
lijken (bv. de regels inzake coördinatie van socialezekerheidsstelsels geldend in de 
Europese Unie en die geldend in Latijns-Amerika; de bescherming van bepaalde 
mensenrechten in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens en het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens) – we spreken 
dan van inter-internationale rechtsvergelijking;

 ¤ het recht van deelstaten te vergelijken binnen eenzelfde land (bv. het onderwijsrecht 
in Vlaanderen, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap van 
België); of het recht van lokale overheden (bv. de politiereglementen van gemeenten 
inzake lawaaioverlast) – we spreken over intra-nationale rechtsvergelijking als het 
over éénzelfde staat gaat;

 ¤ het recht van niet- of niet-zuiver-publiekrechtelijke entiteiten te vergelijken (bv. 
het recht van kerken, de interne reglementen van vakbonden of het recht inzake 
dopingbestrijding van verschillende sportfederaties); ook transnationaal recht zoals 
bijvoorbeeld vastgelegd in afspraken tussen en gedragscodes voor multinationals, 
kunnen het voorwerp van rechtsvergelijking uitmaken – we kunnen in al die gevallen 
spreken van particulier-rechtsvergelijking;

 ¤ rechtsregels te vergelijken die binnen eenzelfde rechtsstelsel toepasselijk zijn op 
diverse fenomenen (bv. de zwaarte van sancties vergelijken die binnen eenzelfde 
strafrechtelijk systeem gelden voor diverse misdrijven; of de pensioenregelingen 
van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren vergelijken; of de kwalitatieve 
aansprakelijkheid van ouders, werkgevers en leerkrachten vergelijken) – we kunnen 
hier spreken van zuiver interne rechtsvergelijking;
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 ¤ het recht geldend op diverse tijdstippen te vergelijken. Uiteraard komt zo een 
inter-temporele rechtsvergelijking heel dicht te staan bij rechtshistorisch onderzoek. 
Toch kan het inter-temporeel rechtsvergelijkend onderzoek als vergelijking van twee 
of meer statische foto’s uitzonderlijk nuttiger zijn dan een echt historisch onderzoek;

 ¤ de voorgaanden te combineren: zo kan men bijvoorbeeld het repressie-, verzoe-
nings- en amnestierecht bestuderen na de val van autoritaire regimes of bezettingen 
(1944 België; 1989 Oost-Duitsland; 1994 Zuid-Afrika); of men kan het recht van 
deelstaten soms zinvol vergelijken met het recht van staten (bv. het onderwijsrecht 
van Vlaanderen en dat van Nederland).

Een bijzondere vraag die opduikt zodra we recht vergelijken, is of we het ‘levend 
recht’ toepassen, dan wel het recht ‘in de boeken’. Er zal altijd wel een spanning 
tussen beide bestaan, maar het recht zoals het toegepast en beleefd wordt, kan 
meer of minder afwijken (en soms zelfs volledig losstaan) van het recht zoals het in 
de wetboeken en zelfs in de rechtsleer en rechtspraak beschreven wordt. Daarbij kan 
de rechtsvergelijking zowel slaan op het ‘recht in de boeken’ als op het ‘levend recht’ 
of het ‘recht in actie’. Zoals we verder in het methodologische deel nog uitvoeriger 
zullen zien, is het belangrijk eenzelfde gezichtspunt te handhaven. Anders gezegd, 
het vergelijken van het ‘levend recht’ in één land met het ‘recht in de boeken’ in een 
ander is uit den boze.

In de literatuur wordt bij het onderscheid tussen ‘wet in de boeken’ en ‘wet in actie’ 
aangesloten waar onderscheid gemaakt wordt tussen ‘dogmatische rechtsvergelijking’ 
en ‘functionele rechtsvergelijking’. De dogmatische vergelijking houdt zich dan uit-
sluitend bezig met het geldend positief recht, terwijl de functionele rechtsvergelijking 
uitgaat van een probleem en hoe het ‘levend’ recht daarop een antwoord biedt. 
Welke functie vervult het recht? Dat is dan de centrale vraag (in onze teleologische 
methode van de rechtsvergelijking staat niet de functie van het recht centraal, maar 
wel de functie, het doel van de rechtsvergelijking). In de literatuur kunnen evenwel 
uiteenlopende definities van functionele rechtsvergelijking gevonden worden. Het 
onderscheid tussen dogmatische en functionele rechtsvergelijking draagt naar onze 
mening minder bij tot een goed begrip; we zullen het onderscheid dan ook verder 
niet hanteren.

In de literatuur wordt ook vaak onderscheid gemaakt tussen micro- en macro-
rechtsvergelijking. Bij macrorechtsvergelijking worden dan hele rechtsstelsels (of 
zelfs groepen rechtsstelsels) met elkaar vergeleken, waarbij de aandacht gaat naar 
omvattende thema’s zoals rechtsbronnen, juridische denkwijzen of procedures om 
geschillen te beslechten. Het groeperen van rechtsstelsels vormt een belangrijke 
opgave van de macrorechtsvergelijking. Bij microrechtsvergelijking gaat de aandacht 
naar welbepaalde rechtsinstellingen of normeringsgehelen betreffende eenzelfde 
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fenomeen of probleem. Micro- en macrorechtsvergelijking vormen geen dichoto-
mie, maar zijn eerder de uitersten van een glijdende schaal. Ook staan micro- en 
macrorechtsvergelijking in constante interactie: de macrovergelijking helpt de 
microvergelijking zinvol doorvoeren, en de microvergelijking voedt het algehele 
plaatje van de macrorechtsvergelijking.

Sommige auteurs verbinden de begrippen micro- en macrorechtsvergelijking met de 
in de (oudere) literatuur uitvoerig behandelde vraag of het in de rechtsvergelijking 
nu in de eerste plaats gaat om gelijkenissen vast te stellen, dan wel om verschillen 
te ontdekken. We zien het nut niet in van een dergelijke tegenstelling en gaan er 
dan ook niet nader op in. Anderen verbinden het onderscheid met de vraag of 
rechtsvergelijking een methode dan wel een wetenschap is: microrechtsvergelijking 
zou dan de methode zijn, macrorechtsvergelijking de wetenschappelijke discipline. 
Ook die benaderingswijze overtuigt ons niet.

1.4 Relaties met belendende rechts- en 
wetenschapsdomeinen

1.4.1 Rechtsvergelijking en buitenlandrechtskunde

Vaak wordt er bij een bespreking van de notie ‘rechtsvergelijking’ op gewezen dat 
rechtsvergelijking te onderscheiden is van het onderzoek of de kennis van buitenlands 
recht (Auslandsrechtskunde). Sommigen zien dit onderzoek van het buitenlands recht 
als een eerste stap, om dan tot een onderzoek van de verschillen en gelijkenissen 
van twee of meer buitenlandse rechtsstelsels of onderdelen daarvan – dus tot de 
eigenlijke rechtsvergelijking – te komen. Anderen wijzen op het subjectieve karakter 
van de notie ‘buitenlands recht’: elk recht is buitenlands recht, te weten voor wie niet 
gevormd is in dat recht. De kennis van buitenlands recht, als dusdanig, kan dan ook 
niet anders zijn dan de juridische kennis, de kennis van het recht zoals dat (elders) 
geldt. In beide houdingen ten aanzien van de verhouding tussen rechtsvergelijking 
en buitenlands-rechtskunde zit een stuk waarheid. We zijn echter van mening dat de 
relatie tussen rechtsvergelijking en de kennis van het buitenlands recht complexer is. 
Het mag dan wel waar zijn dat alle recht buitenlands recht is, toch blijft de noodzaak 
om dat recht ook toegankelijk te maken voor mensen uit een andere rechtstraditie, een 
ander land. Die vertaalslag is verre van gemakkelijk en vereist de nodige rechtsverge-
lijkende kennis, al was het maar (maar niet alleen) om op een juiste wijze de begrippen 
te vertalen die in een ander rechtsstelsel gehanteerd worden. Met andere woorden, 
buitenlands recht beschrijven doe je wetenschappelijk als je de methodologie van de 
rechtsvergelijking in ere houdt. Geen kennis of onderzoek van buitenlands recht dus 
zonder rechtsvergelijking. Dat dit rechtsvergelijkende element vaak impliciet is, is zeker 



WAT IS RECHTSVERGELIJKING? 21

waar; dat dit impliciete karakter niet vrijstelt van wetenschappelijke accuraatheid, is niet 
minder waar. Het is echter geen eenrichtingsverkeer: rechtsvergelijking zelf zal in de 
regel de kennis van één of meer buitenlandse rechtsstelsels als uitgangspunt nemen. 
Maar is die kennis al verkeerd tot stand gekomen, dan ondergraaft dat meteen de 
rechtsvergelijking zelf. Een bijzonder, belangrijk maar weinig onderkend probleem vormt 
hier de vergelijkbaarheid met het eigen recht. Teneinde vertekeningen ten gevolge 
van een ‘nationale vooringenomenheid’ te voorkomen, verdient het aanbeveling ook 
het in een rechtsvergelijkend onderzoek betrokken eigen recht op dezelfde wijze te 
hertalen als de buitenlandse rechtsstelsels. Met andere woorden, eigen recht wordt voor 
de vergelijking het best ook ‘buitenlands recht’. Doen we dat niet, dan lopen we het 
gevaar de vergelijking door te voeren met een bril gekleurd door het eigen recht. Op 
dat gevaar van etnocentrisme gaan we in het methodologische deel nog uitvoerig in.

1.4.2 Rechtsvergelijking en juridisch vertalen en tolken

Rechtsvergelijking kan en moet ook onderscheiden worden van de activiteit van het 
juridisch vertalen en tolken. Toch gelden hier analoge beschouwingen als hierboven 
over de relatie tussen buitenlands-rechtskunde en rechtsvergelijking. De juridische 
vertaler en tolk moeten voldoende rechtsvergelijkende bagage hebben om de lezer of 
toehoorder op een accurate wijze te laten vatten wat diegene die de oorspronkelijke 
tekst of uitspraak pleegde, daarmee bedoelde. Een bijzonder heikele opdracht als 
een en ander ook onder een zekere tijdsdruk dient te geschieden. Juridische vertaal-
woordenboeken kunnen hier enig soelaas bieden, maar garanderen geen optimaal 
resultaat. Belangrijk is dat de vertaler of tolk van juridische inhoud de juridische 
terminologie van beide talen beheerst, niet enkel vormelijk, maar ook inhoudelijk. In 
een ideale wereld is de juridische tolk of vertaler dan ook een jurist geschoold in de 
twee betrokken rechtsorden, maar in de regel is dat vaak te hoog gegrepen. Toch 
speelt de juridische vertaler of tolk ook een belangrijke rol in het overkomen van 
(althans enkele) barrières die voortvloeien uit de diversiteit van bij de rechtsvergelijking 
betrokken talen, waarover verder meer.

Zowel de juridische tolk of vertaler als de beoefenaar van buitenlandrechtskunde 
zal dus vaak impliciet aan rechtsvergelijking doen. Zoals gezegd, is ‘impliciet’ niet 
noodzakelijk synoniem voor ‘niet-kwalitatief’.

Zowel impliciete als expliciete rechtsvergelijking kan overigens kwalitatief beter of 
slechter zijn. Zoals we al zagen, is rechtsvergelijkende perfectie een na te streven, 
maar wellicht nooit volledig te bereiken doel. Aan het andere eind van het spectrum 
bevindt zich wat we het rechtsvergelijkend toerisme zouden willen noemen: ‘uitstappen 
in het buitenlands recht’, weetjes over vreemd recht, op een niet-wetenschappelijke 
wijze in verband gebracht met elkaar of, vaker nog, met het eigen recht. Met de 
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rechtsvergelijkende methode en wetenschap hebben die toeristische excursies 
vaak amper meer dan de benaming gemeen. Toch moeten we vaststellen dat niet 
zelden, ook in academische middens en teksten, dergelijke excursies opgevoerd 
worden. Waar we hier herhaaldelijk beklemtonen dat de rechtsvergelijker de nodige 
bescheidenheid aan de dag moet leggen, dan moet daarbij ook gesteld worden dat 
de rechtsvergelijker te allen tijde enig niveau dient na te streven. Bescheidenheid 
mag geen vrijbrief zijn voor een gebrek aan ambitie en kwaliteit.

1.4.3 Rechtsvergelijking en rechtsfilosofie, -theorie, 
-sociologie, -geschiedenis

Rechtsvergelijking behoort tot de metajuridische wetenschapsdomeinen en is als 
dusdanig verwant met de rechtsfilosofie, de rechtstheorie, de rechtssociologie en 
de rechtsgeschiedenis.

Rechtsfilosofie en rechtstheorie worden gekenmerkt door een eerder abstracte 
reflectie over het recht. Rechtsfilosofie en rechtstheorie kunnen enerzijds voortbouwen 
op de resultaten van rechtsvergelijkend onderzoek, terwijl de rechtsvergelijking zelf 
als toetssteen kan fungeren voor de universele geldigheid van de rechtsfilosofische 
of rechtstheoretische stellingen.

Rechtssociologie laat zich in met de relatie tussen samenleving en recht: op welke 
wijze beïnvloedt recht het menselijk gedrag, en hoe wordt recht beïnvloed of bepaald 
door maatschappelijke machtsverhoudingen? Welke realiteit schuilt er achter de 
rechtsregels? Om op die vragen een antwoord te kunnen formuleren, kan het leerrijk 
zijn ‘variabelen’ te hanteren op basis van verschillen in rechtsstelsels. Hier kan de 
rechtsvergelijking bijzonder nuttig zijn voor de rechtssocioloog. De rechtssocioloog 
kan dan weer bijzonder nuttig zijn voor de rechtsvergelijker waar die hem verklarings-
patronen voor vastgestelde verschillen en gelijkenissen aanreikt. Maar ook al in het 
beginstadium van de rechtsvergelijking, bewijst de rechtssocioloog zijn waarde in het 
op wetenschappelijk correcte wijze formuleren van het maatschappelijk fenomeen 
of probleem dat men rechtsvergelijkend wil gaan onderzoeken. In de mate dat de 
rechtsvergelijking meer aandacht betoont voor het ‘levend recht’, zal de input van de 
rechtssocioloog uiteraard steeds belangrijker worden.

Rechtsgeschiedenis en rechtsvergelijking kunnen veel voor elkaar betekenen, maar 
dienen onderscheiden te worden. Rechtsgeschiedenis volgt de wetenschappelijke 
methoden van het historisch onderzoek; de resultaten ervan zijn niet beperkt tot het 
verklaren van gelijkenissen en verschillen. Rechtsvergelijking zal voor het verklaren 
van de vastgestelde gelijkenissen en verschillen onder meer maar niet exclusief een 
beroep kunnen doen op de historische ontwikkeling, en dus op de rechtsgeschiedenis.
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1.4.4 Rechtsvergelijking en internationaal privaat- en 
publiekrecht

Rechtsvergelijking is uiteraard te onderscheiden van een rechtstak als het internationaal 
privaatrecht of het internationaal publiekrecht. Toch is de rechtsvergelijking voor 
beide van grote betekenis.

Het internationaal privaatrecht zal (doorgaans internrechtelijke) conflicten tussen 
diverse rechtsordeningen positiefrechtelijk oplossen door het toepasselijk recht, de 
toepasselijke procedure en/of de bevoegde rechter aan te wijzen. Dat kennis van het 
buitenlands recht en rechtsvergelijking belangrijk zijn als niet het eigen recht door 
een eigen rechter wordt toegepast, is evident. Ook zal de rechtsvergelijking nuttig 
blijken als onbekende vreemde rechtsinstellingen internrechtelijk gekwalificeerd 
moeten worden (bv. hoe verstoting in ons recht hertalen?).

Het internationaal publiekrecht kent als een rechtsbron ‘de algemene rechtsbeginselen 
erkend door beschaafde naties’ (art. 38 I c Statuut van het International Gerechtshof) 
of ‘de algemene rechtsbeginselen die universeel aanvaard worden’. Om die algemene 
rechtsbeginselen te identificeren, moet een beroep gedaan worden op de rechts-
vergelijking. Ook voor de bepaling van wat internationaal gewoonterecht is, kan de 
rechtsvergelijking dienstig zijn. Sluiten staten verdragen af, dan kan de vergelijking van 
het recht van die staten nuttig blijken voor de interpretatie van bijvoorbeeld termen 
benut in de verdragen tussen die staten.


