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Deell 2

Dee reconstructie van de
samenhangg tussen overwegingen
Inn het eerste deel van deze studie is aangegeven dat onduidelijkheid over de
relatiee tussen de argumenten waarmee een rechterlijke beslissing wordt
gerechtvaardigd,, gevolgen kan hebben voor de begrijpelijkheid en de aanvaardbaarheidd van die beslissing. Om problemen die bij het achterhalen van
dee relatie tussen argumenten kunnen optreden op een verantwoorde manier
tee analyseren en beoordelen, is aan de hand van het pragma-dialectische
discussiemodell nagegaan welke taalhandelingen die in een vonnis worden
uitgevoerdd bij de analyse moeten worden betrokken. In de motiveringsklachtenn die tegen die taalhandelingen kunnen worden opgeworpen, kunnen
problemenn met betrekking tot het achterhalen van de samenhang tussen
argumentenn weliswaar expliciet aan de orde worden gesteld, maar de klachten
gevenn geen systematisch inzicht in de problemen die zich kunnen voordoen
enn waardoor ze worden veroorzaakt. Dat komt onder meer doordat onduidelijkheidd over de relatie tussen argumenten lang niet altijd in een motiveringsklachtt resulteert. Bovendien is niet duidelijk welke vormen van complexe
argumentatiee onderscheiden moeten worden. Omdat zowel in de argumentatietheoretischee als in de rechtstheoretische literatuur onderscheidingen tussen
typenn complexe argumentatie worden behandeld, is op basis daarvan nagegaan
welkee onderscheidingen het uitgangspunt kunnen vormen voor het vervolg
vann deze studie.
Inn het volgende deel wordt ingegaan op de reconstructie van complexe
argumentatiee en de aanwijzingen die daarbij behulpzaam kunnen zijn. In
hoofdstukk 6 worden aanwijzingen voor de reconstructie van de relatie tussen
overwegingenn ontleend aan de structuur van de rechtsregel. In hoofdstuk 7
wordenn pragma-dialectische aanwijzingen behandeld die bruikbaar zijn om
dee relatie tussen overwegingen te achterhalen. In hoofdstuk 8 wordt nagegaan
inn hoeverre deze aanwijzingen bruikbaar zijn voor de reconstructie van
overwegingenn ten overvloede. De reconstructie van complexe argumentatie
diee wordt aangevoerd voor de interpretatie van een rechtsregel komt aan de
ordee in hoofdstuk 9.

