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55
Rechtswetenschappelijkee benaderingen van
complexee argumentatie

5.11 Inleiding
Inn dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de vormen van complexe
argumentatiee die worden onderscheiden in rechtswetenschappelijk onderzoek
naarr de motivering van rechterlijke beslissingen. Om vast te kunnen stellen
off de argumentatietheoretische onderscheidingen die in het vorige hoofdstuk
zijnn besproken adequaat zijn voor de reconstructie van juridische argumentatie,, moet worden nagegaan hoe deze zich verhouden tot de vormen van
complexee argumentatie die in rechtswetenschappelijk onderzoek aan de orde
komen.. Onderzocht zal worden of vormen van complexe argumentatie in
rechtswetenschappelijkk onderzoek aanleiding geven om de vormen van
complexee argumentatie uit de argumentatietheorie aan te vullen ofte preciseren.. Ook zal worden aangegeven welke problemen bij de reconstructie van
complexee argumentatie in rechtswetenschappelijk onderzoek aan de orde
wordenn gesteld en welke oplossingen daar eventueel voor worden aangedragen. .
Inn de rechtswetenschappelijke literatuur waarin de complexiteit van
argumentatiee aan de orde komt, kan onderscheid worden gemaakt tussen
normatieff en empirisch georiënteerde benaderingen. Rechtstheoretici zoals
Aarnioo (1977,1987), Alexy (1978) en Peczenik (1983,1989) hebben normatievee modellen ontwikkeld voor de rechtvaardiging van rechterlijke beslissingenn met behulp waarvan zij nagaan of de argumentatie van de rechter voldoet
aann de eisen die zij aan de argumentatie stellen. In empirisch georiënteerd
onderzoekk van MacCormick en Summers (1991) en Snijders (1978) wordt
eenn beschrijving gegeven van argumenten die ter rechtvaardiging van rechterlijkee beslissingen worden aangevoerd.
Inn 5.2 wordt rechtstheoretisch onderzoek besproken waarin modellen zijn
ontwikkeldd voor de beschrijving van de elementen die in de motivering van
rechterlijkee beslissingen onderscheiden kunnen worden. Vervolgens komt in
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5.33 het empirische onderzoek aan de orde waarin een beschrijving wordt
gegevenn van argumentatieve structuren zoals die in de rechtspraktijk voorkomen. .

5.22 Vormen van complexe argumentatie in de rechtstheorie
Inn rechtstheoretisch onderzoek naar de legitimatie van rechterlijke beslissingen
wordtt aandacht besteed aan de rationele reconstructie van de argumentatie
vann de rechter. Een rationele reconstructie is een zodanige herformulering van
dee argumentatie dat de beslissing op zijn deugdelijkheid beoordeeld kan
worden.. In het onderzoek naar de rationele reconstructie worden met het oog
opp de beoordeling van de aanvaardbaarheid van de beslissing methoden
ontwikkeldd om de argumentatie te analyseren.
Inn de rechtstheorie worden rechterlijke uitspraken onderscheiden in
eenvoudigee gevallen {routine cases of clear cases) en moeilijke gevallen {hard
cases).cases). In eenvoudige gevallen volgt de beslissing uit de rechtsregel en de
kwalificatiee van de feiten. Dit type beslissingen wordt eenvoudig genoemd,
omdatt er over de interpretatie van de toe te passen rechtsregel en de kwalificatiee van de feiten geen verschil van mening bestaat.96 In moeilijke gevallen doet
zo'nn verschil van mening zich wel voor. De rechter moet een interpretatieve
beslissingg nemen over de kwalificatie van de feiten of over de toe te passen
rechtsregell en moet die beslissing beargumenteren. Onderzoek naar de
rationelee reconstructie van rechterlijke beslissingen is vooral gericht op
moeilijkee gevallen omdat daarin keuzes gemaakt moeten worden over basiswaarden.97 7
Inn het werk van de rechtstheoretici Aarnio (1977,1987), Alexy (1978) en
Peczenikk (1983,1989) neemt de rationele reconstructie van argumentatie een
belangrijkee plaats in.98 Zij kunnen beschouwd worden als de vertegenwoordigerss van de dialogische stroming in de rechtstheorie. Juridische argumentatie
vattenn zij op als onderdeel van een discussie waarin een beslissing wordt

966 Volgens MacCormick (1978: 197-203) is niet duidelijk hoe precies onderscheid kan
wordenn gemaakt tussen eenvoudige en moeilijke gevallen. En volgens Van den Hoven
(1990:: 55-63) is het zelfs de vraag of het onderscheid wel bestaat. Zie hierover ook Smith
(1997:35-42,1998:130). .
977 Zie Feteris (1994:163).
988 Zie voor een uitgebreide bespreking van het werk van deze theoretici Feteris (1994).
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verdedigdd tegen kritiek. Zo'n beslissing betreft het vaststellen van de betekenis
vann een rechtsregel in de context van het concrete geval. Om de argumentatie
waarmeee een interpretatieve beslissing wordt gerechtvaardigd te kunnen
beoordelen,, moet een rationele reconstructie van de argumentatie worden
gemaakt.. In de rechtvaardiging kunnen twee niveaus worden onderscheiden.
Opp het eerste niveau wordt de beslissing gerechtvaardigd door een deductieve
afleidingg van de beslissing uit de feiten van het concrete geval en de toepasselijkee rechtsregel. Op het tweede niveau wordt de keuze van de in de deductievee afleiding gebruikte premissen gerechtvaardigd." Wanneer ter rechtvaardigingg van een beslissing op beide niveaus argumentatie wordt aangevoerd,
iss de argumentatie complex. De beslissing wordt immers met ten minste twee
redeneringenn ondersteund: één ter rechtvaardiging van de uiteindelijke
beslissingg en één ter rechtvaardiging van de interpretatieve beslissing.
Aarnioo (1987:115) beschrijft hoe een dialoog over de rechtvaardiging van een
interpretatievee beslissing kan verlopen. De inzet van de discussie is een
verschill van mening tussen partij A en partij B over twee alternatieve interpretatiess (Il en 12) van een wettekst. Partij A probeert zijn interpretatie (II) te
verdedigenn door pro-argumentatie aan te voeren en de contra-argumentatie
vann partij B voor de alternatieve interpretatie (12) te weerleggen.100 De argumentenn die naar voren worden gebracht kunnen betrekking hebben op de
bedoelingg van de wetgever, het systeem van de wet, een rechterlijke beslissing,
eenn uitspraak uit de rechtsdogmatiek en de gevolgen van de beslissing.
Mett deze beschrijving van de discussieprocedure laat Aarnio zien dat er
eenn afweging moet worden gemaakt tussen pro- en contra-argumenten om
tott de oplossing van het verschil van mening over de interpretatie van een
wettekstt te komen.101 Hij maakt niet duidelijk in hoeverre deze afweging van
pro-- en contra-argumenten geëxpliciteerd wordt in de uiteindelijke rechtvaardigingg van de beslissing en hoe de argumenten pro en contra dan in relatie
999

Rechtsthcoretici hebben verschillende opvattingen over wat precies het onderscheid is
tussenn de twee niveaus van argumentatie. In Feteris, Kloosterhuis en Plug (1993: 220236)) wordt een analyse gegeven van de manier waarop door verschillende rechtstheoretici
hett onderscheid tussen de twee niveaus wordt gemaakt.
1000 Hier is sprake van een gemengd verschil van mening. Dat wil zeggen dat A en B ieder een
eigenn standpunt verdedigen (Il en 12). In een niet-gemengd verschil van mening staat
slechtss één standpunt (II) ter discussie, waaraan de ene partij zich bindt en de andere
partijj twijfelt of het er niet mee eens is (zie Van Eemercn en Grootendorst 1982: 250).
1011 Aarnio reageert op Alexy (1989: 195) en Peczenik (1983: 185).
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tott die beslissing moeten worden gereconstrueerd. Wanneer we aannemen
datt de afweging tussen pro- en contra-argumenten expliciet deel uitmaakt van
dee rechtvaardiging van de uiteindelijke beslissing, wordt ter rechtvaardiging
vann de interpretatieve beslissing (bijvoorbeeld II), aangevoerd dat de argumentenn die pleiten voor 11 de voorkeur verdienen boven de argumenten voor
12.. Omdat de bewering dat de argumenten die pleiten voor 12 niet de voorkeurr verdienen, geen zelfstandige rechtvaardiging kan vormen voor het
standpuntt dat voor II gekozen moet worden, moeten de argumenten voor
Ill als onderling afhankelijk worden gereconstrueerd.
Alexyy (1978, 1989) beschouwt een juridische discussie als een bijzondere
vormm van een algemene praktische discussie.102 Een algemene praktische
discussiee is het proces van de rechtvaardiging van normatieve oordelen. Een
juridischee discussie beschouwt hij als het proces van het rechtvaardigen van
juridischee normatieve oordelen. De rechtvaardiging van juridische beslissingen
kann uit twee niveaus bestaan. Op het eerste niveau onderscheidt Alexy de
interneinterne rechtvaardiging. Daarin wordt aangetoond dat de beslissing logisch
volgtt uit de aangevoerde argumenten. Op het tweede niveau onderscheidt hij
dee externe rechtvaardiging, waarin wordt aangetoond dat de argumenten uit
dee interne rechtvaardiging waar of aanvaardbaar zijn. De interne rechtvaardigingg is een specifieke invulling van het algemene argumentatieschema waarmeee normatieve uitspraken verdedigd kunnen worden. De basisvorm van het
algemenee argumentatieschema ziet er als volgt uit:
GG
RR
NN
Dee normatieve uitspraak (N) wordt verdedigd door een regel (R) en de
toepassingsvoorwaardenn (G [Grund]) voor de regel. Alexy beschouwt de
externee rechtvaardiging als het centrale aandachtsgebied van de argumentatietheorie,, omdat op dat niveau gerechtvaardigd moet worden dat de argumentenn uit de interne rechtvaardiging juridisch aanvaardbaar zijn. Hij beschrijft
1022 Theorie der juristischen Argumentation: Die Theorie des rationale* Diskurses als Theorie der
juristischenjuristischen Begründung verscheen in 1978. Hier wordt de Engelse vertaling uit 1989
gebruikt. .
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eenn groot aantal regels en argumentatieschema's waarmee de argumenten uit
dee interne rechtvaardiging extern gerechtvaardigd kunnen worden. De
belangrijkstee zijn de argumentatieschema's die gebaseerd zijn op interpretatiemethodenn voor rechtsregels zoals de semantische, teleologische en systematischee interpretatiemethoden.
Inn zijn theorie over algemene rationele discussies geeft Alexy (1989: 201)
aann dat de verschillende argumentatieschema's tot grotere gehelen kunnen
wordenn gecombineerd. Een combinatie van argumentatieschema's vormt de
argumentatiestructuur.. De term argumentatiestructuur duidt op de logische
relatiess tussen de verschillende argumenten die naar voren worden gebracht
(Alexyy 1989: 92, 93). De belangrijkste relatie is volgens hem de onderlinge
samenhangg tussen argumenten. Hij maakt daarbij het volgende onderscheid:
Theree are two kinds of connectedness. In the one kind the proposition to be
justifiedd through one argument is itself a proposition used as a justifying one in
thee other argument (arguments of different levels). In the other kind different
argumentss of the sameformor of different forms serve to justify the same propositionn (arguments on the same level).
Alexyy (1989:167) onderscheidt naast deze twee vormen van samenhang ook
dee additive argument structures de regressive argument structure.103 Onder het
eerstee type verstaat hij onafhankelijke argumenten die een bewering of regel
rechtvaardigen.. In dat geval kan volgens Alexy ook gesproken worden van
verschillendee rechtvaardigingen. Onder het tweede type verstaat hij een
structuurr waarin het ene argument het andere ondersteunt. Daarnaast noemt
Alexyy een argumentatiestructuur waarin de interactie tot uitdrukking wordt
gebrachtt tussen een argument en een argument dat iets zegt over het eerder
aangevoerdee argument. De relatie tussen deze argumenten komt volgens hem
overeenn met die tussen een discussie en een meta-discussie.
Inn Alexy's theorie over juridische discussies wordt de complexiteit van argumentatiee aan de orde gesteld in verband met de vraag of tussen verschillende
argumentatieschema'ss een onderlinge rangorde kan worden aangebracht.
Alexyy stelt dat de juridische argumentatietheorie geen rangorde van argumen-

1033 Het onderscheid tussen deze argumentatiestructuren baseert Alexy op typen convergentie
diee onderscheiden worden door Perelman en Olbrecht-Tyteca (1969: 471, 476) zie
hoofdstukk 4.
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tatieschema'ss kan opleveren, maar wel een indicatie kan geven hoe verschillendee argumentatieschema's zinvol kunnen worden beoordeeld en afgewogen.
Voorr gevallen waarin proponent (P) zijn standpunt rechtvaardigt door een
beroepp te doen op de letter van de wet of de wil van de wetgever, terwijl zijn
opponentt (O) het tegengestelde standpunt verdedigt met een 'rational aim',
formuleertt Alexy (1989: 248) de volgende regel:
Argumentss which give expression to a link with the actual words of the law, or
thee will of the historical legislator, take precedence over other arguments, unless
rationall grounds can be cited for granting prededence to other arguments.
Dee regel die Alexy formuleert, roept de vraag op welk gewicht aan de verschillendee juridische argumentatieschema's moet worden toegekend. Die vraag
moett volgens Alexy door de deelnemers aan de juridische discussie worden
beantwoord.. Dat betekent echter niet dat die beslissing arbitrair is. Beslissend
zijnn de algemene praktische argumenten, omdat de juridische argumenten ter
discussiee staan en geen rechtvaardiging voor zichzelf kunnen vormen. Het
gewichtt dat op die manier aan de juridische argumentatieschema's wordt
toegekendd moet op grond van het principe van veralgemeniseerbaarheid niet
alleenn voor het geval dat ter discussie staat gelden, maar ook voor gevallen die
inn relevante opzichten vergelijkbaar zijn. Als variant op het principe van
veralgemeniseerbaarheidd formuleert Alexy (1989: 249) de volgende regel:
Determinationss of the relative weight of arguments different in form must
conformm to weighing rules.
Alexyy formuleert hiermee als het ware een discussie- of beslissingsprocedure
diee gevolgd moet worden om tot een aanvaardbare motivering en een
aanvaardbaree beslissing te komen. Om als de beslissing eenmaal genomen is,
achteraff de beslissings- of discussieprocedure die gevolgd is te kunnen
beoordelenn kan deze getoetst worden aan Alexy's ideaalmodel. Nagegaan moet
kunnenn worden welke argumenten voor en tegen de interpretatieve beslissing
pleitenn en waarom bepaalde argumenten de voorkeur verdienen boven andere.
Alexyy besteedt geen aandacht aan de complicaties die zich daarbij kunnen
voordoen. .
Peczenikk (1983) geeft in zijn rechtstheorie een beschrijving van de normen
waaraann bij een deugdelijke rechtvaardiging van juridische beslissingen zou
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moetenn worden voldaan. In gevallen waarin de interpretatie van een rechtsregell of de formulering van een nieuwe regel moet worden gerechtvaardigd,
zijnn volgens hem twee soorten rechtvaardigingen van belang. In de eerste
plaatss onderscheidt hij de juridische rechtvaardiging, waarin een beroep wordt
gedaann op rechtsbronnen, constructieregels, interpretatieregels en argumentatieregelss die in een bepaalde rechtsgemeenschap algemeen worden aanvaard.
Inn de tweede plaats onderscheidt hij de diepgaande rechtvaardiging. Daarin
wordtt aangegeven dat de argumenten uit de juridische rechtvaardiging
rationeell verdedigbaar zijn. Een van eisen die met betrekking tot de rationaliteitt van de rechtvaardiging gelden, is de eis dat de beslissing wordt ondersteundd door een coherente verzameling argumenten.104 Coherentie is onder
anderee afhankelijk van de relatie tussen de ondersteunende ketens die deel
uitmakenn van de rechtvaardiging en het standpunt. Peczenik onderscheidt
tweee ondersteuningsrelaties. De eerste houdt in dat een argument (premisse)
verschillendee conclusies ondersteunt. Dit doet zich voor als hetzelfde principe
(beginsel)) een aantal verschillende rechtsregels ondersteunt en op die manier
dee regels tot een coherent geheel maakt. De tweede ondersteuningsrelatie
houdtt in dat uit verschillende verzamelingen van premissen dezelfde conclusie
volgt. .
Dee samenhang tussen de argumenten in de rechtvaardigingsstructuur is
volgenss Peczenik eveneens een criterium voor coherentie: de mate waarin een
verzamelingg uitspraken een deugdelijke ondersteuning vormt voor een beslissing.. In de rechtspraktijk wordt een beslissing vaak gerechtvaardigd door een
clusterr van argumenten die geen van alle een voldoende ondersteuning
vormen,, maar samengenomen een redelijke rechtvaardiging vormen. In
anderee gevallen volgt een beslissing uit een aantal los van elkaar staande
argumentenn die ieder op zich voldoende zijn. Peczenik stelt dat hoe groter het
aantall onafhankelijke premissen, zodat uit elk van de premissen dezelfde
conclusiee volgt, hoe groter de coherentie. Om een bewering te rechtvaardigen,
moetenn daarom volgens hem zoveel mogelijk onafhankelijke premissen
geformuleerdd worden die de bewering ondersteunen.
Uitt het voorgaande blijkt dat de behandeling van complexe argumentatie
zowell bij Peczenik als bij Alexy en bij Aarnio, vooral gericht is op de vraag hoe

1044 Deze eis van rationaliteit noemt Peczenik (1989: 56-57, 206-207) ondersteunende
rationaliteit(S-tzx\onaXittvi).rationaliteit(S-tzx\onaXittvi). Daarnaast onderscheidt hij logische rationaliteit
teit)) en discursieve rationaliteit (D-rationalitcit).
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eenn interpretatieve beslissing moet worden gerechtvaardigd. De nadruk ligt
opp het ontwikkelen van normen voor de beoordeling van de (complexe)
rechtvaardigingg en niet zozeer op het reconstrueren ervan. Het ontstaan van
complexee argumentatie kan in de benaderingen van Alexy en Aarnio vooral
wordenn verklaard vanuit het discussieperspectief dat zij als uitgangspunt
kiezen.. Dit perspectief houdt in dat een beslissing in principe verdedigd moet
wordenn tegen expliciete tegenwerpingen tegen de argumenten waar de beslissingg op stoelt, of tegenwerpingen moet bevatten tegen argumenten die voor
eenn andere beslissing pleiten. Deze expliciete afweging van argumenten
resulteertt in een vorm van complexe argumentatie waarin de argumenten
gezamenlijkk een voldoende rechtvaardiging voor het standpunt vormen.
Peczenikk stelt dat met het oog op de coherentie een zo groot mogelijk aantal
zelfstandigee argumenten ter rechtvaardiging van een beslissing naar voren
moett worden gebracht.

5.33 Empirisch georiënteerde benaderingen

Naastt het ontwikkelen van normatieve modellen voor rechterlijke beslissingen
wordtt onderzoek gedaan naar hoe rechterlijke beslissingen in de praktijk
schriftelijkk worden vormgegeven. Aan de hand van dit praktijkgerichte,
beschrijvendee onderzoek zal worden nagegaan welke rol complexe argumentatiee speelt. Daarbij gaat het niet alleen om de vraag welke soorten complexe
argumentatiee zich voordoen, maar ook om de vraag welke relevant worden
geacht. .
Inn Interpreting Statutes (1991) van MacCormick en Summers e.a. worden
rechterlijkee beslissingen uit een groot aantal landen met elkaar vergeleken.
RechtsvindingRechtsvinding door de burgerlijke rechterXI978) is een Nederlands on
datt werd uitgevoerd door Snijders. Beide onderzoeken richten zich op de
rechtvaardigingg van rechterlijke beslissingen. MacCormick en Summers kijken
zowell naar de globale structuur van een motivering als naar de structuur van
interpretatievee beslissingen die deel uitmaken van de motivering.105 Snijders
beperktt zich tot het laatste type beslissingen. Beide onderzoeken verschaffen
inzichtt in de vorm waarin complexe argumentatie zich in motiveringen kan
voordoen. .
1055 Kortheidshalve worden hier alleen MacCormick en Summers genoemd, hoewel Michele
Taruffoo mede-auteur is van een van de hoofdstukken waar naar verwezen wordt.
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5.3.11 De globale structuur van de motivering
Inn InterpretingStatutes (1991) wordt verslag gedaan van een rechtsvergelijkend
onderzoekk naar juridische interpretatiemethoden. Aan de hand van rechterlijkee uitspraken uit negen landen die bij het onderzoek waren betrokken,
wordtt onder andere nagegaan welke argumentatieve structuren er in rechterlijkee uitspraken worden toegepast. Door de belangrijkste elementen uit de
motiveringenn met elkaar te vergelijken, proberen de onderzoekers meer inzicht
tee krijgen in de manier waarop (interpretatieve) beslissingen worden gerechtvaardigd.. Soorten complexe argumentatie komen aan de orde bij de behandelingg van de globale structuren van rechterlijke uitspraken en bij de analyse van
patronenn in de rechtvaardiging van (interpretatieve) beslissingen.
Mett de structuur van de rechterlijke uitspraak bedoelen MacCormick en
Summerss e.a. (1991: 490) de ordening van de rechtvaardigende elementen
inn de uitspraak en de manier waarop deze elementen zich tot elkaar verhouden.. Die elementen bestaan onder andere uit de feiten, de wettekst en argumentenn die worden aangevoerd voor de conclusie(s). In veel landen houdt het
wettelijkee motiveringsvereiste niet meer in dan dat de relevante feiten en
rechtsregelss in de uitspraak moeten worden genoemd. Een poging om de
stappenn te expliciteren die de beslissing verbinden met de rechtsregel, wordt
niett verlangd. In het rechtsvergelijkend onderzoek is echter vastgesteld dat
dee motiveringen in de praktijk vaak veel omvangrijker zijn dan formeel is
vereist.. Er zijn echter significante verschillen in de uitgebreidheid ofwel de
'macro-structuur'' van de motivering. MacCormick en Summers (1991:492495)) onderscheiden de volgende drie modellen.
Hett eerste model is het Simple subsumptive model De rechtvaardiging van
dee beslissing is daarin gereduceerd tot het schema van een juridisch syllogisme.. De rechter geeft de rechtsregel, de relevante feiten en de conclusie.
Binnenn dit model onderscheiden MacCormick en Summers twee varianten.
Inn de eerste variant worden niet alle elementen van het syllogisme geëxpliciteerd;; er wordt bijvoorbeeld alleen impliciet gerefereerd aan de rechtsregel.
Daarnaastt is er de variant, het zogenaamde uitgebreide basis-syllogisme,
waarinn meer dan twee premissen een rol spelen.
Hett tweede model is het Complex of sophisticated subsumption model
Daarinn wordt de uiteindelijke beslissing gepresenteerd als een deductieve
gevolgtrekkingg die logisch uit de premissen voortvloeit, maar de premissen
zijnn complex aangezien ze op hun beurt weer gerechtvaardigd worden door
'sub-premissen'.. In dit model maken MacCormick en Summers onderscheid
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tussenn het linear en het legt of a chair model of justification. In het linear model
bestaatt de rechtvaardiging uit een keten van deductieve passages en elk ervan
wordtt gerechtvaardigd door de voorgaande stap. In het legt of a chair model
wordtt elke conclusie ondersteund door meer argumenten die tot dezelfde
conclusiee leiden. In veel gevallen is de rechtvaardiging een combinatie van
dezee twee varianten.
Hett derde model is dat van de discursive alternative justification. In dit
modell wordt de uitspraak niet gepresenteerd als een logische consequentie
vann gegeven premissen, maar als het resultaat van juridische keuzen op grond
vann argumenten en voorrangsregels. Kenmerkend voor dit type rechtvaardigingg is dat voor alle discutabele kwesties de elkaar tegensprekende argumenten
wordenn bediscussieerd, dat mogelijke alternatieven bekend worden gemaakt
enn dat er openlijk en beargumenteerd wordt gekozen.
5.3-22 De structuur van de rechtvaardiging van interpretatieve beslissingen

Uitt het rechtsvergelijkend onderzoek blijkt dat ook de rechtvaardiging van
interpretatievee beslissingen vaak volgens vaste patronen verloopt. MacCormickk en Summers signaleren een drietal basispatronen.
Hett eerste basispatroon bestaat uit enkelvoudige argumentatie ^singleargument'argument'pattern of justification} waarin één argument een voldoende recht
vaardigingg is voor de interpretatie van een rechtsregel. De rechter voert één
belangrijkk argument als de enige of primaire rechtvaardiging van de beslissing
aan.. Eventuele andere argumenten worden als een soort opvulling naar voren
gebracht.. In bepaalde rechtssystemen volstaat enkelvoudige argumentatie en
iss het niet nodig om argumentatie die pleit voor een andere interpretatie aan
dee orde te stellen. Contra-argumentatie die naar voren is gebracht kan dan
terzijdee worden geschoven en hoeft niet expliciet verworpen te worden.
Naastt deze enkelvoudige argumentatie bespreken MacCormick en Summerss twee typen complexe argumentatie. Zij geven een aantal overwegingen
diee de rechter kan hebben om in plaats van enkelvoudige argumentatie,
complexee argumentatie aan te voeren. Die overwegingen hebben betrekking
opp de explicatiefunctie van de motiveringg en weerspiegelen de verschillende
soortenn publiek tot wie de rechter zich in zijn uitspraak richt. Dat zijn allereerstt de direct betrokkenen of de procesvertegenwoordigers. MacCormick en
Summerss noemen in dit verband bijvoorbeeld de behoefte van de rechter om
eenn rechtvaardiging te geven die evenredig is aan de last die op de schouders
rustt van de verliezende partij en de noodzaak om de in het ongelijkgestelde
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partijj volledig duidelijk te maken wat tegen zijn interpretatie van het recht
pleit.. Daarnaast noemen zij overwegingen die betrekking hebben op betrokkenenn in ruime zin of'de maatschappij'. Overwegingen die in dat verband een
roll kunnen spelen zijn 'het sociale belang van het geschil dat moet worden
opgelost',, 'de wens om tegemoet te komen aan de bezorgdheid dat de rechter
zijnn bevoegdheden tebuiten zou gaan' en politieke of constitutionele overwegingen.. De rechtbank wil bijvoorbeeld duidelijk maken dat zijn beslissing niet
iss gebaseerd op partijdige voorkeuren, maar op sterke, juridische gronden.
Daarnaastt kunnen institutionele overwegingen een rol spelen en kan de
rechterr willen voorkomen of ontmoedigen dat de in het ongelijk gestelde
partijj in beroep gaat. In ieder geval komt het er op neer dat de rechter anticipeertt op twijfel die bij anderen kan bestaan over de rechtvaardigende kracht
vann enkelvoudige argumentatie.
Hett tweede basispatroon is een complexe vorm van argumentatie die
wordtt aangeduid als de cumulatieve rechtvaardiging ('Cumulative'pattern of
justification).justification). In dit type rechtvaardiging worden verschillende belangrijke
argumentenn naar voren gebracht die allemaal in de richting van dezelfde
interpretatievee conclusie wijzen. Een argument waarin een beroep wordt
gedaann op de 'alledaagse' of 'technische' betekenis van een woord, wordt
versterktt door daarnaast bijvoorbeeld analogie-argumentatie of een argument
waarinn een beroep wordt gedaan op het doel van de wet aan te voeren. Een
anderee complexe vorm van argumentatie wordt naar voren gebracht als
argumentatiee die betrekking heeft op de 'alledaagse' of'technische' betekenis
niett levensvatbaar is, maar in plaats daarvan een aantal andere typen argumentenn worden aangevoerd om vaag of onduidelijk taalgebruik te verhelderen.
Binnenn het basispatroon van de cumulatieve rechtvaardiging worden twee
variantenn genoemd. In de eerste plaats coinciding arguments, waarin een aantal
wederzijdss onafhankelijke argumenten dezelfde conclusie rechtvaardigen. In
dee tweede plaats cumulating arguments, waarin de argumentatieve kracht van
hett geheel veel groter is dan de optelsom van de delen.
Hett derde basispatroon 'Conflict settling'pattern ofjustification is eveneens
eenn vorm van complexe argumentatie. Het uitgangspunt daarbij is dat er voor
verschillendee interpretaties argumenten naar voren zijn gebracht, dat die
argumentenn worden bediscussieerd en dat het verschil van mening over de
interpretatiess wordt opgelost in de uitspraak, MacCormick en Summers
(1991:: 527) beschouwen complexe argumentatie die wordt aangevoerd om
strijdigee interpretaties te ondersteunen als conflicterende interpretaties en
argumentenn van het eerste niveau {conflicting'first-order'interpretations and
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arguments).arguments). De vraag hoe zo'n verschil van mening over interpretaties m
wordenn opgelost, situeren zij op het tweede niveau. Bij het oplossen van dit
verschill van mening kan een aantal verschillende methoden van beslissen
wordenn toegepast.
Wanneerr twee of meer argumenten conflicteren, of zelfs met elkaar in
strijdd zijn, kan een argument om de volgende redenen de voorkeur verdienen
bovenn een ander argument.
Inn de eerste plaats kan bij nadere analyse blijken dat het andere argument
nietniet van toepassingïs. Dit is bijvoorbeeld het geval als blijkt dat een argument
datt op het eerste gezicht begrijpelijk en niet-ambigu lijkt, bij nader inzien
tochh syntactisch of semantisch ambigu is.
Inn de tweede plaats kan het andere argument verworpen worden omdat het
dee argumentatieve kracht die het op het eerste gezicht had, verliest door een
overheersendd argument. Een voorbeeld hiervan doet zich voor wanneer een
argumentt waarmee een beroep wordt gedaan op de alledaagse betekenis van
eenn woord aan kracht verliest omdat op grond van een contextueel-harmonisatieargumentt duidelijk kan worden gemaakt dat de wetgever het woord
eerderr in een specifieke dan een algemene betekenis heeft bedoeld.
Inn de derde plaats kan het andere argument ondergeschikt zijn en terzijde
geschovengeschoven worden ingevolge een algemene (voorrangs)regel of een maxime d
prioriteitt heeft. Dit is het geval als in een rechtssysteem een algemene regel
iss opgenomen die voorschrijft hoe een bepaald geschil moet worden opgelost,
bijvoorbeeldd dat een interpretatie die op een bindend precedent is gebaseerd
altijdd voorrang heeft op interpretaties die op andere argumenten zijn gebaseerd. .
Inn de vierde plaats kan blijken dat het ene argument niet opweegttegen het
andere.. Hiermee wordt gedoeld op de situatie waarin de argumentatie die de
ondersteuningg vormt voor het ene argument, minder sterk is dan de argumentatiee die het andere argument ondersteunt. MacCormick en Summers zijn
vann oordeel dat alleen in dit laatste geval argumenten echt tegen elkaar
wordenn afgewogen.

MacCormickk en Summers stellen vast dat de globale structuur van de motiveringg enkelvoudig (Simple subsumptive model) of complex {Complex or sophisticatedsubsumptioncatedsubsumption of discursive alternativejustification) kan zijn sa
Dezelfdee typen structuren, hoewel anders genoemd, worden onderscheiden
inn de rechtvaardiging van interpretatieve beslissingen. Ook hier kan de
rechtvaardigingg uit enkelvoudige argumentatie (Single-argument pattern of
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jusitification)jusitification) bestaan of uit complexe argumentatie (Cumulative pattern of
justificationjustification en Conflict settling pattern of justification).
Hett dialogische karakter van de argumentatie voor interpretatieve beslissingenn komt het duidelijkst tot uitdrukking in het 'Conflict settling7pattern
ofof justification. Hoewel MacCormick en Summers (1991: 528) aangeven dat
ditt type argumentatie nog verder zou moeten worden uitgewerkt, laten zij al
well zien hoe het dialogische karakter van argumentatie tot uitdrukking kan
wordenn gebracht. In hoofdstuk 9 zal worden nagegaan op welke manier het
'Conflict'Conflict settling* pattern of justification een gedetailleerder kader voor de
analysee van complexe argumentatie kan vormen.
5.3.33 Interpretatieve beslissingen in civielrechtelijke uitspraken
Inn Rechtsvinding door de burgerlijke rechter(1978) wordt door Snijders verslag
gedaann van een empirisch onderzoek naar de rechtsvinding van de burgerlijke
rechterr in Nederland.106 Aan de hand van kwantitatief rechtspraakonderzoek
probeertt Snijders vast te stellen welke 'argumentatiefactoren', die hij ook wel
typenn argumenten en typen argumentatiefactoren noemt, door de rechter
wordenn gebruikt. Hij onderscheidt 15 argumentatiefactoren, die onder andere
betrekkingg hebben op de tekst van de wet, de wetsgeschiedenis, het doel van
dee wet en het systeem van de wet. Het doel van zijn onderzoek is na te gaan
off er een rangorde van argumentatiefactoren is en vast te stelen in welke mate
err sprake is van alternatieve legitimatie van rechterlijke beslissingen. Onder
argumentatiee verstaat Snijders (1978:15) 'al datgene wat de rechter aanvoert
terr verdediging of ter verkrijging van zijn beslissing met uitzondering van de
feitenn waarop hij zich beroept en het recht dat hij poneert'.107 Dit houdt in
1066 Zie voor eveneens belangrijk, maar minder recent onderzoek naar rechtsvinding in de
praktijkk Fockema Andreae (1904) en Polak (1953).
1077 Snijders geeft een verduidelijking aan de hand van de zaak Lindebaum/Cohen (HR 31
januarii 1919,^1919,161): 'Als^/Vnoemt de HR "de daad van hem die tot eigen baat,
doorr giften en beloften den bediende van een concurrent overhaalt de beroepsgeheimen
vann zijn meester aan dezen afhandig te maken en aan hem zelven te openbaren". Als recht
poneertt ons hoogste rechtscollege "dat onder een onrechtmatige daad is te verstaan een
handelenn of nalaten, dat óf inbreuk maakt op een anders recht, ófin strijd is met des daders
rechtsplicht,, óf indruischt, hetzij tegen de goede zeden, hetzij tegen de zorgvuldigheid,
welkee in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders persoon ofgoed,
terwijll hij, door wiens schuld tengevolge dier daad aan een ander schade wordt toegebracht,
tott vergoeding daarvan is verplicht". Als argumenten vermeldt de Hoge Raad an. 1401
BW,, "de bewoordingen waarin het [artikel] is vervat" en "de geschiedenis zijnerwordingV
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datt Snijders zich in zijn onderzoek richt op de rechtvaardiging van interpretatievee kwesties.
Inn deze studie naar complexe argumentatie gaat het niet zozeer om de
kwantitatievee resultaten van het onderzoek, die stammen immers uit 1978
enn zijn wellicht verouderd, als wel om de vormen van complexiteit die zich
kunnenn voordoen.
Snijderss (1978: 99) stelt zich onder andere de vraag: 'welke argumenten gaan
geregeldd hand in hand?' of, anders geformuleerd, welke relaties zijn er tussen
argumentenn onderling. Voor de mate van samenhang tussen twee typen
argumentenn wordt in de eerste plaats gekeken naar de correlatie tussen typen
argumentenn en in de tweede plaats naar de verhouding tussen het aantal
uitsprakenn waarin beide argumenten voorkomen en het aantal uitspraken
waarinn één van beide voorkomen. Er blijkt geen algemeen argumentatiepatroonn te ontdekken. Geen enkel paar argumenten komt exclusief in een vaste
combinatiee voor. De hoogste correlaties hebben betrekking op de wet en
typischee uitlegfactoren als de tekst, de geschiedenis, het doelen het systeem van
dee wet. Uiteindelijk blijkt er de hoogste correlatie te bestaan tussen argumentatiee die aan de wettekst is ontleend en argumentatie die aan de wetshistorie
iss ondeend. Snijders besteedt geen aandacht aan de structurele samenhang
tussenn de typen argumenten die ter rechtvaardiging van de beslissing worden
aangevoerd. .
Naastt argumentatie waarin verschillende typen argumenten worden aangevoerd,, onderzoekt Snijders argumentatie waarin argumenten tegen elkaar
moetenn worden afgewogen. Hij maakt daarbij een onderscheid tussen alternatievee argumentatie en collisie van argumentatiefactoren.
AlternatieveAlternatieve argumentatie
Alternatievee argumentatie of legitimatie houdt in dat de Hoge Raad of de
gerechtshovenn argumenten naar voren brengen die tegen het door hen verdedigdee standpunt pleiten. Er is bijvoorbeeld sprake van alternatieve argumentatiee wanneer in een uitspraak belangen expliciet tegen elkaar worden
afgewogenn of wanneer expliciet een keus wordt gemaakt tussen verschillende
wetstekstuelee interpretaties. Kenmerkend voor alternatieve argumentatie is
datt er altijd slechts één argumentatiefactor aan de orde is, zoals het belang of
dee wettekst. Snijders gaat na of de Hoge Raad en de gerechtshoven alternatievee argumentatie (legitimatie) geven voor beslissingen.
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Crombagg en anderen (1977:11) beweren dat de Nederlandse rechters zelden
eenn alternatieve legitimatie geven omdat dit type argumentatie ten koste gaat
vann de wervingskracht en er geen goede methodologie is.108 Snijders stelt vast
datt alternatieve legitimatie plaatsvindt in een 'niet verwaarloosbaar' aantal
uitspraken.. Het feit dat alternatieve argumentatie niet echt vaak voorkomt,
verklaartt hij als volgt:
Vooreerstt kan men stellen dat de Hoge Raad praktisch nooit de behoefte gevoelt
omm onbelangrijke uitspraken alternatief te legitimeren. Naar gelang het belang
vann de uitspraak toeneemt, vindt er eerder alternatieve legitimatie plaats (...) Een
tweedee reden om niet alternatief te legitimeren zou kunnen zijn dat de pro's en
contra'ss inzake een bepaalde beslissing genoegzaam bekend zijn uit de processtukken. .
Uitt de jurisprudentie leidt Snijders af dat de rechter niet alleen een alternatievee legitimatie geeft wanneer het belang van de zaak groot is of de zaak controversieell is. Ook als de rechter wil aangeven dat de beslissing zeer moeilijk voor
hemm is geweest, kan hij met alternatieve argumentatie aangeven dat de argumentenn contra zwaar hebben gewogen. Voor alle betrokkenen is zo'n motiveringg volgens Snijders veel bevredigender dan een eenzijdig betoog pro de
beslissing.109 9
Uitt het onderzoekk blijkt dat 31 van de 576 uitspraken van de Hoge Raad
eenn alternatieve motivering bevatten en dat 13 vann de 538 uitspraken van
Gerechtshovenn alternatieve legitimatie bevatten. Opmerkelijk is dat in een
relatieff groot aantal gevallen heel moeilijk of niet kon worden vastgesteld of
err sprake was van een alternatieve legitimatie. Van de 576 uitspraken van de
1088 In dit verband verwijzen Crombag e.a. naar de rechtswetenschap 'waarin het goed gebruik
iss een betoog, dat alleen de argumenten opsomt die pleiten vóór de juistheid van een
bepaaldee regel, constructie of interpretatie als onaf te beschouwen. Het komt zelden voor,
datt in de wetenschap een standpunt verdedigd wordt zonder dat men uitvoerig ingaat
opp een mogelijke alternatieve gedachtengang en de argumenten die daarvoor aangevoerd
kunnenn worden. Een motivering voor de keuze van het ene standpunt houdt noodzakelijkerwijzee een uiteenzetting in van de redenen waarom het andere standpunt verworpen
wordt'(1977:11). .
1099 Als een species-type van het genus alternatieve legitimatie noemt Snijders de door Ter
Heidee (1965: 32) beschreven 'methode van geval-uideg door "hypothese-informatie":
hett zoeken naar die handeling die past in het gegeven geval, uitgaande van verschillende
oplossingenn die naar hun gevolgen worden vergeleken. Welk gevolg is het meest wenselijk
inn verband met de belangen die bij de verschillende oplossingen zijn betrokken'.
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Hogee Raad bestond over 33 gevallen twijfel en van de 538 uitspraken van
Gerechtshovenn werd over 32 gevallen getwijfeld. Bovendien bleek de betrouwbaarheidd van het gemeten verschijnsel alternatieve argumentatie laag.110
Snijderss geeft hier geen duidelijke verklaring voor. Twee verklaringen liggen
mijnss inziens voor de hand. In de eerste plaats is het begrip 'alternatieve
argumentatie'' niet precies genoeg gedefinieerd, waardoor het mogelijk is dat
alternatievee argumentatie niet als zodanig wordt herkend. In de tweede plaats
iss het mogelijk dat alternatieve argumentatie in rechterlijke uitspraken niet
duidelijkk wordt gepresenteerd, waardoor moeilijk beoordeeld kan worden of
err alternatieve of een andere vorm van complexe argumentatie wordt aangevoerd. .
CollisieCollisie van argumentatiefactoren
Inn het geval van collisie van argumentatiefactoren is er, anders dan bij alternatievetieve argumentatie, altijd sprake van meer argumentatiefactoren. Wanneer
dee rechter geconfronteerd wordt met verschillende argumentatiefactoren die
inn de richting van verschillende beslissingen wijzen, zal hij die botsingen
moetenn oplossen. Hij moet bijvoorbeeld beslissen of de tekst van de wet
bovenn de wetsgeschiedenis gaat.
Gegevenn de 15 argumentatiefactoren die Snijders in zijn onderzoek
onderscheidt,, is het aantal botsingsmogelijkheden tussen twee factoren vast
tee stellen op 105.111 Uit het onderzoek blijkt echter dat het weinig voorkomt
datt de rechter een collisie tussen argumenten vermeldt en oplost. Dit gebeurt
slechtss in 27 uitspraken van de Hoge Raad en in 9 van de gerechtshoven. De
analysee van de 27 gevallen van collisie in uitspraken van de Hoge Raad levert
geenn systeem van (impliciete) rechtsvindingsregels of vaste rangorde van

1100 De gevonden betrouwbaarheidswaarde is niet significant. In het betrouwbaarheidsonderzoekk bij 80 uitspraken van de Hoge Raad achtten drie beoordelaars (codeurs) het 79 x
niett 'zeker' of er alternatieve argumentatie aanwezig was, één beoordelaar was 1 x van
meningg dat er 'zeker' alternatieve argumentatie aanwezig was terwijl in dat geval twee
anderenn niet 'zeker' waren. Bij 80 uitspraken van de gerechtshoven achtten drie beoordelaarss (codeurs) het 78 x niet 'zeker' of er alternatieve argumentatie aanwezig was, één
beoordelaarr was 2 x van mening dat er 'zeker' alternatieve argumentatie aanwezig was
terwijll in beide gevallen twee anderen niet 'zeker' waren.
1111 Snijders (1978: 115) geeft aan dat er in de praktijk ook botsingen tussen drie of meer
factorenn mogelijk zijn. Bij vier factoren gaat het al om 1365 mogelijke groepen waarbinnenn collisies kunnen voorkomen, dus 9555 botsingsmogelijkheden.
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argumentatiefactorenn op. Wel blijkt de collisie zich bij bepaalde argumentatiefactorenn voor te doen. De volgende collisiegevallen kwamen drie keer ofvaker
voor:: wet(tekst) versus wetshistorie (6), wet(tekst) versus utiliteit (5), wetshistoriee versus utiliteit (3), wet versus redelijke wetstoepassing (3), wet(tekst)
versuss de strekking van de wet (3). Snijders stelt vast dat er geen enkele keer
eenn inconsequentie was aan te wijzen in de wijze waarop de Hoge Raad de
betrokkenn collisies van argumentatiefactoren oploste. Hij verbindt daaraan
dee conclusie dat de rechter niet, zoals wel wordt beweerd, zonder meer elk
argumentt aanvoert dat zijn beslissing ondersteunt.
Uitt het onderzoek van Snijders blijkt dat interpretatieve beslissingen ook in
Nederlandd gerechtvaardigd kunnen worden door een samenstel van argumenten.. Complexe argumentatie waarin de rechter zich op meer argumentatiefactorenn beroept, komt overeen met het Cumulative pattern of justification dat
wordtt onderscheiden door MacCormick en Summers. Een Conflict settling
patternpattern ofjustification komt, hoewel niet veelvuldig, in Nederlandse uitspraken
voorr in de vorm van 'alternatieve argumentatie' en 'collisie van argumentatiefactoren'.. Met deze twee typen complexe argumentatie wordt aangegeven
welkee tegenwerpingen deel uit kunnen maken van de argumentatie van de
rechter. .

5.44 Conclusie
Dee elementen die in de rechtstheorie in de motivering van rechterlijke beslissingenn onderscheiden worden, hebben twee functies. In de eerste plaats
dienenn zij als normatief model voor een aanvaardbare motivering van interpretatievee beslissingen. In de tweede plaats kunnen ze dienen om de motivering
achteraff te analyseren en te beoordelen. Rechtstheoretici leggen de nadruk op
dee eerste functie. Het gaat daarbij vooral om de aanvaardbaarheid van de
externee rechtvaardiging van beslissingen. De interne rechtvaardiging, argumentatiee op het eerste niveau, bestaat uit juridisch aanvaarde interpretatiemethodenn en afleidingsregels. De (niet-juridische) argumentatie waarmee de
keuss voor een bepaalde interpretatiemethode vervolgens extern wordt gerechtvaardigd,, wordt als argumentatie op het tweede niveau beschouwd. De
basisstructuurr van de rechtvaardiging van een interpretatieve beslissing kan
alss volgt worden weergeven:
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Hett onderscheid tussen argumentatie op het eerste niveau en argumentatie
opp het tweede niveau heeft vooral betrekking op het type argumenten waarmeee standpunten en substandpunten gerechtvaardigd worden: juridische of
niet-juridischee argumenten. Ter rechtvaardiging van de interpretatie van
feitenn en rechtsregels kan zowel op het eerste als op het tweede niveau complexee argumentatie worden aangevoerd. Aarnio, Alexy en Peczenik maken een
globaall onderscheid tussen onafhankelijke en afhankelijke argumentatie en
argumentatiee voor argumentatie {regressive argument structure). Deze vormen
vann complexe argumentatie komen overeen met de pragma-dialectische
basisvormenn van complexe argumentatie: meervoudig, nevenschikend en
onderschikkendd (zie hoofdstuk 4). Alle drie de besproken auteurs benadrukkenn dat de afweging van pro- en contra-argumenten een belangrijk onderdeel
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vormtt van de rechtvaardiging van een interpretatieve beslissing. Hoe die
afwegingg tot uitdrukking komt in de argumentatiestructuur, wordt niet
uitgewerkt. .
MacCormickk en Summers en Snijders onderscheiden in hun empirische
onderzoekk een aantal argumentatiestructuren waarmee wordt geprobeerd
inzichtt te geven in de argumenten die voor een interpretatieve beslissing tegen
elkaarr worden afgewogen. Het onderscheid dat Snijders maakt tussen alternatievee argumentatie en collisies van argumentatiefactoren heeft vooral betrekkingg op de inhoud van die argumenten. Met het conflict settling pattern of
justificationjustification geven MacCormick en Summers een aanzet tot het laten zien op
welkee gronden een afweging tussen pro- of contra-argumenten kan worden
beslecht. .
MacCormickk en Summers behandelen eveneens vormen van complexe
argumentatiee in rechterlijke uitspraken waarin geen interpretatieve beslissing
hoeftt te worden genomen. In deze zogenaamde easy cases geeft de rechter de
rechtsregel,, de relevante feiten en de conclusie. De structuur van dit type
beslissingg kan als volgt worden weergeven:

Figuurr 5.2
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Inn de rechtvaardiging van 'eenvoudige' beslissingen onderscheiden MacCormickk en Summers complex or sophisticatedsubsumption en discursive alternative
justification.justification. Beide vormen van complexe argumentatie komen in principe
overeenn met de vormen van complexe argumentatie die kunnen worden
aangevoerdd voor interpretatieve beslissingen.
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Dee omschrijvingen van de argumentatiestructuren die in de empirisch
georiënteerdee onderzoeken worden onderscheiden, geven geen aanleiding om
dee pragma-dialectische basisvormen van complexe argumentatie uit te breiden.. Duidelijk is geworden hoe contra-argumenten een rol kunnen spelen in
dee rechtvaardiging van een beslissing, maar het is nog niet precies duidelijk
opp welke manier die contra-argumenten deel uit maken van de argumentatiestructuurr en hoe die argumenten kunnen worden gereconstrueerd. In het
vervolgg van deze studie zal aan de hand van voorbeelden uit de rechtspraak
wordenn nagegaan hoe de pragma-dialectische basisvormen van complexe
argumentatiee als uitgangspunt kunnen dienen om de argumentatiestructuren
diee in de rechtstheorie worden onderscheiden te reconstrueren.

