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Ill l 
Eenn substantiël e funderin g van constitutionel e 

rechtspraak ::  de theori e van Dworki n 

11 Inleidin g 

Inn dit hoofdstuk wordt de normatieve theorie van Dworkin over constitutionele 
rechtspraakk onderzocht. Volgens Dworkin schieten zowel de positivistische, als de 
representatie-versterkendee opvatting van constitutionele rechtspraak tekort. De 
grondwett wordt door hem niet positivistisch of procedureel, maar moreel geïnter-
preteerd.. Volgens deze visie moet de rechter zich in het constitutionele rechtsvin-
dingsprocess niet door a-politieke of procedurele criteria, maar door substantiële 
criteriaa laten leiden. De consequentie van deze substantiële visie op het constitutio-
nelee rechtsvindingsproces is dat aan rechters een ruime interpretatiebevoegdheid 
wordtt toegekend. Open formuleringen in de grondwet moeten volgens Dworkin 
niett genegeerd of met behulp van procedurele, democratische normen gecon-
cretiseerdd worden, maar zij worden door hem als uitnodigingen opgevat om op 
constitutionelee vraagstukken steeds een moreel passend antwoord te vinden. Een 
centralee notie in Dworkins theorie is het substantiële begrip van 'gelijke zorg en 
respect'.. In de volgende paragraaf ga ik eerst na hoe dit beginsel door Dworkin 
wordtt geïnterpreteerd. In de derde paragraaf bespreek ik Dworkins visie op de rule 
ofof law. In paragraaf vier zet ik Dworkins integrale democratiebegrip uiteen. Ver-
volgenss bespreek ik in paragraaf vij f Dworkins visie op rechten. Paragraaf zes be-

2711 Het eerste standpunt wordt door de positivisten of 'interpretivisten' ingenomen (Ely, 
1980,, p.34), en het tweede voorstel wordt door de proceduralistische theorieën van Ely en 
Habermass gedaan (zie het vorige hoofdstuk). 
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handeltt Dworkins hermeneutische visie op het rechtsvindingsproces. In paragraaf 
zevenn ga ik na hoe volgens Dworkin kan worden vermeden dat constitutionele 
rechtspraakk een vorm van politieke rechtspraak wordt. In paragraaf acht bespreek 
ikk ten slotte een aantal kritiekpunten op Dworkins substantieel georiënteerde visie 
opp constitutionele rechtspraak. 

22 Het beginse l van 'gelijk e zorg en respect ' 

Eenn fundamenteel beginsel in Dworkins rechts- en politieke theorie is het beginsel 
vann politieke gelijkheid. Dworkin richt zich in zijn theorie op de politieke gelijk-
heidd die in de relatie burger en staat tot stand wordt gebracht. De staat heeft vol-
genss Dworkin de plicht om bij het nemen van beslissingen die op de verdeling van 
socialee goederen en kansen betrekking hebben, burgers als gelijken te behandelen. 
Daarr tegenover staat het recht van de burger om 'als gelijke' behandeld te worden. 
Watt betekent dit? Met betrekking tot het gelijkheidsbeginsel maakt Dworkin een 
onderscheidd tussen het formele, restrictieve beginsel dat iedereen recht heeft op 
'gelijkee behandeling' (equal treatment) en het materiële beginsel dat iedereen 'als 
gelijke'' behandeld moet worden (treatment as an equal). In het eerste geval heeft 
eenn persoon het recht op een gelijke distributie van kansen, bronnen of lasten. In 
hett tweede geval gaat het er om dat personen met dezelfde zorg en respect worden 
behandeld. . 

Hett materiële beginsel dat iedereen 'als gelijke' behandeld moet worden, gaat 
volgenss Dworkin vooraf aan het formele beginsel. Het formele gelijkheidsbeginsel 
datt iedereen recht heeft op 'gelijke behandeling' is volgens Dworkin van het mate-
riëlee gelijkheidsbeginsel afgeleid. Dit maakt hij aan de hand van het volgende 
voorbeeldd duidelijk. Wanneer er twee kinderen zijn en één van hen is doodziek, dan 
iss het geen blijk van gelijke zorg wanneer de vader een munt opwerpt om te 
beslissenn wie van de twee de resterende medicijnen krijgt.273 In sommige omstan-
dighedenn is formeel gelijke behandeling de enige manier om personen 'als gelijke' 
tee behandelen, dit is bijvoorbeeld bij het kiesrecht het geval, maar soms moeten 
mensenn om 'als gelijke' behandeld te worden juist ongelijk worden behandeld. 

Ditt politieke gelijkheidsbeginsel komt in Dworkins theorie in verschillende con-
textenn terug. Het beginsel van 'gelijke zorg en respect' wordt door Dworkin als 
output-criteriumm gehanteerd waaraan de beslissingen van de democratische wet-
geverr worden getoetst. Ook worden de verschillende concrete, individuele rechten 
doorr Dworkin met behulp van dit beginsel gerechtvaardigd. Ondanks het belang 
datt Dworkin aan dit beginsel hecht, wordt het beginsel van 'gelijke zorg en respect' 

Dworkinn 1978, p.227, 273. 
Dworkinn 1978, p. 227. 
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doorr hem niet gefundeerd. Het beginsel wordt in zijn theorie slechts als axioma 
jj 274 

ingevoerd. . 

33 Een substantiël e interpretati e van de rule of law 

Terwijll  Maus, Ely en Habermas een formalistische en proceduralistische visie op 
dee rechtsstaat ontwikkelen, verdedigt Dworkin een materiële of substantiële visie 
opp de rechtsstaatidee. Dworkin zet zich in zijn theorie af tegen de traditionele 
liberalee opvatting van de rule of law die op een strikte scheiding tussen recht en 
politiekk is gebaseerd. Deze opvatting omschrijft hij in A Matter of Principle als de 
'rule-book''rule-book' conceptie van de rule of law. Overheidsgezag mag volgens deze visie 
enkell  worden uitgeoefend op basis van regels die in wetten en jurisprudentie zijn 
vastgelegd.. Over de inhoud van deze regels laten de aanhangers van de 'rule-book' 
conceptiee zich niet uit. Dit is een vraag van substantiële rechtvaardigheid en dit 
ideaall  vormt volgens hen geen onderdeel van de rule of law. De opvatting die 
Dworkinn zelf verdedigt, is de 'rechten' conceptie van de rule of law. Volgens deze 
conceptiee bezitten burgers morele rechten tegenover elkaar en politieke rechten 
tegenoverr de staat. Anders dan de 'rule-book' conceptie brengt de 'rechten' concep-
tiee geen scheiding aan tussen de rule of law en substantiële rechtvaardigheid. 

Terwijll  de overheid volgens de 'rule-book' conceptie bij de handhaving van de 
rulerule of law enkel tekortschiet wanneer zij haar macht tegenover individuele bur-
gerss op een andere manier heeft gebruikt dan in de regels is vastgelegd, kan de 
overheidd bij de 'rechten' conceptie van de rule of law in verschillende opzichten 
falen.. Van overheidsfalen met betrekking tot de 'rechten' conceptie is volgens 
Dworkinn sprake wanneer de omvang van individuele rechten niet goed bepaald 
wordt,, wanneer de overheid bij de erkenning van rechten niet zorgvuldig te werk is 
gegaan,, of wanneer rechten niet op een eerlijke wijze worden afgedwongen. De 
'rechten''rechten' conceptie van de rule of law is daardoor complexer dan de 'rule-book' con-
ceptie.. Dworkin erkent dat de 'rule-book' conceptie van de rule of law in zekere mate 
moett worden ingewilligd om van een rechtvaardige maatschappij te kunnen 
spreken.. Een overheid mag namelijk niet in strijd met zijn eigen regels handelen. 
Dworkinn ontkent echter dat de inwilligin g van de 'rule-book' conceptie voor het 
realiserenn van een rechtvaardige maatschappij voldoende is. Bovendien is de 
politiek-neutralee rechtspraak, waar de aanhangers van de 'rule-book' conceptie 
vanvan de rule of law voor pleiten, volgens Dworkin niet haalbaar. 

Dee aanhangers van de 'rule-book' conceptie van de rule of law zijn van mening 
datt rechters bij het beslissen van hard cases moeten nagaan wat er werkelijk in de 

2744 Dworkin 1978, p. XV. 
2755 Dworkin 1986, p. lle.v. 
2766 Dworkin 1986, p. l le.v. 
2777 Dworkin 1986, p. 12. 
2788 Dworkin 1986, p. 12. 
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rulerule book staat. Op deze manier zouden rechters politiek neutrale oplossingen voor 
hardhard cases kunnen vinden. Om deze oplossingen te vinden, hanteren rechters 
volgenss de 'rule-book' conceptie verschillende technieken. Ten eerste maken ze 
gebruikk van de semantische techniek. Deze techniek probeert na te gaan wat de 
woordenn in de rule book werkelijk betekenen. Ten tweede kunnen ze gebruik maken 
vann de sociaal-psychologische techniek, waarbij de rechter de intentie van de 
wetgeverr probeert te achterhalen. Ten derde zullen de aanhangers van de 'rule-
book'book' conceptie nagaan wat de wetgever beslist zou hebben wanneer hij met het 
controversiële,, moeilijke geval was geconfronteerd.279 All e drie de technieken pro-
berenn een gerectificeerde rule book tot stand te brengen. De verzameling zinnen in 
dee rule book wordt dusdanig verbeterd dat de wil van de wetgever op een betrouw-
baarderee manier tot uitdrukking wordt gebracht. Dworkin is van mening dat 
politiekk neutrale rechtspraak niet mogelijk is. De rechter zal bij het afdwingen van 
dee rechten van individuele burgers een beroep doen op politieke principe-argu-
menten.. De strikte scheiding tussen recht en politiek die door de 'rule-book' con-
ceptieceptie van de rule of law wordt gemaakt, is volgens Dworkin niet overtuigend. 
Rechtt en substantiële politieke moraal zijn volgens Dworkin intern met elkaar 
verbonden.. Rule of law betekent naar zijn mening dat de beginselen van politieke 
moraall  die in de gezaghebbende rechtteksten tot uitdrukking worden gebracht, 
consistentt worden toegepast. Deze vorm van rule of law duidt Dworkin in Law's 
EmpireEmpire aan als 'recht als integriteit'. 

Volgenss tegenstanders van de 'rechten' conceptie is deze visie op de rule of law 
niett met de democratie verenigbaar. Politieke beslissingen over rechten moeten 
volgenss hen door de democratisch gekozen wetgever en niet door onafzetbare rech-
terss worden genomen. De bezwaren die zij tegen de 'rechten' conceptie van de rule 
ofof law inbrengen, zijn dat wetgeving een zorgvuldigere en een eerlijkere procedure 
iss om controversiële beslissingen over rechten van burgers te nemen.280 Tegen het 
eerstee bezwaar voert Dworkin aan dat de wetgever bij het maken van beleid vaak 
onderr druk staat om rechten op te offeren. Bij rechters ontbreekt een dergelijke 
druk.. Het bezwaar dat wetgeving een zorgvuldigere procedure is, klopt volgens 
Dworkinn dus niet. Tegen het bezwaar dat wetgeving een eerlijkere procedure is, 
voertt Dworkin aan dat in een democratie vaak geen werkelijke gelijkheid van poli-
tiekee macht tot stand wordt gebracht. Met name de rechten van minderheden kun-
nenn in meerderheidstelsels genegeerd worden. Minderheden winnen volgens hem 
aann politieke macht wanneer hun rechten door een onafhankelijke rechter be-
schermdd worden. De substantiële 'rechten' conceptie van de rule of law leidt vol-
genss Dworkin daarom niet tot een verzwakking, maar juist tot een versterking van 
dee democratie. 

yy Dworkin 1986, p. 14-15. 
00 Dworkin 1986, p. 24-26. 
11 Dworkin 1986, p.28. 
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44 Democrati e en constitutionel e rechtspraa k 

Anderss dan degenen die een positivistische of proceduralistische rechtsvisie verde-
digen,, meent Dworkin dat er geen noodzakelijke tegenstelling tussen een extensief 
toetsingsrechtt en democratie bestaat. Actieve rechterlijke toetsing van de formele 
wett leidt volgens Dworkin niet tot een ondermijning, maar juist tot een verster-
kingg van de democratie. Dat dit door velen niet wordt ingezien, is naar zijn 
meningg het gevolg van een onjuist begrip van democratie. Dit wordt door hem het 
statistischestatistische democratiebegrip genoemd. Het uitgangspunt van dit democratiebegrip 
iss dat democratie en het meerderheidsprincipe samenvallen. Meerderheidsbeslis-
singenn kunnen volgens Dworkin echter alleen democratisch worden genoemd, 
wanneerr zij bepaalde constitutionele rechten en vrijheden respecteren. Om te 
voorkomenn dat deze constitutionele rechten door willekeurige en wisselende meer-
derhedenn veranderd kunnen worden, zijn deze rechten in de meeste landen in een 
rigidee constitutie vastgelegd. 

Datt de wil van de meerderheid nog niet democratisch legitiem hoeft te zijn, 
wordtt door Dworkin in zijn essay A Bill  of Rights for Britain beschreven. Het 
Britsee staatsrechtelijke beginsel van de soevereiniteit van het parlement (parlia-
mentarymentary sovereignty) heeft volgens Dworkin tot gevolg dat individuele vrijheids-
rechtenn in Groot-Brittannië regelmatig voor beleidsdoeleinden worden opgeofferd. 
Dee Britse 'cultuur van vrijheid' zou hierdoor in verval zijn geraakt. Groot-Brit-
tanniëë dat eens 'het bolwerk van vrijheid' was, zou op dit moment minder formele 
beschermingg aan fundamentele vrijheidsrechten bieden dan andere landen in 
Europa.2833 Dworkin acht het daarom wenselijk dat de traditionele Britse doctrine 
vann de 'suprematie van het parlement' wordt opgegeven, en dat er een grondrech-
tencataloguss in het Britse rechtsstelsel wordt ingevoerd. Deze constitutionele be-
perkingg van de almacht van het parlement zou de democratie niet ondermijnen, 
maarr versterken. 

Dee gedachte dat constitutionalisme een begrenzing van de democratie betekent, 
iss volgens Dworkin dus alleen overtuigend wanneer democratie met de macht van 
dee meerderheid geïdentificeerd wordt, dat wil zeggen wanneer democratie statis-
tischh geïnterpreteerd wordt. Tegenover dit democratiebegrip stelt hij de gemeen-
schapsdemocratieschapsdemocratie (communal democracy). Het uitgangspunt van dit democratiebe-
gripp is dat een meerderheidsbeslissing alleen legitiem is wanneer zij betrekking 
heeftt op een meerderheid binnen een gemeenschap van gelijken. Binnen dit de-
mocratiebegripp onderscheidt Dworkin twee versies, namelijk de monolitische en de 
geïntegreerdegeïntegreerde versie van de gemeenschapsdemocratie. 

Dworkinn 1996, p. 352-372. 
Dworkinn 1996, p. 352. 
Dezee wens is ook al door anderen uitgesproken. Zie voor een beschrijving van de 
discussies:: Zoethout 1995, p. 143 e.v. 
Dworkinn 1990b, 324-346; 1996, p. 15-35. 

8i i 



HOOFDSTUKK  II I 

Mett deze drie democratiebegrippen hangen verschillende visies op de grondwet 
samen.. Zo zijn volgens het statistische begrip van democratie alleen die grond-
wetsbepalingenn democratisch, die de macht van de meerderheid respecteren. All e 
anderee grondwetsbepalingen zouden ondemocratisch zijn. Dworkin is daarentegen 
vann mening dat een groot deel van de grondwetsbepalingen waarin de macht van 
dee meerderheid wordt ingeperkt toch een voorwaarde voor de democratie vormen. 

Ditt wordt door hem op de volgende manier verklaard. Het ideaal van politieke 
gelijkheidd wordt door het statistische begrip van democratie uitsluitend als een 
kwestiee van gelijke verdeling van politieke macht geïnterpreteerd. De enige 
vraagg die het statistische democratiebegrip relevant acht, is of de democratische 
proceduress de politieke macht op een egalitaire manier distribueren, niet of de re-
sultatenn ook rechtvaardig zijn. Volgens Dworkin is deze opvatting niet overtui-
gend.. Democratie is niet alleen een kwestie van goed functionerende besluitvor-
mingsprocedures,, maar democratie vereist ook dat de resultaten van deze besluit-
vormingsproceduress rechtvaardig zijn. De consequentie van een gelijkstelling van 
politiekee gelijkheid met politieke macht is bovendien dat de democratie in dat geval 
slechtss gedeeltelijk met de grondwet verenigbaar is. Alleen de procedurele en 
organisatorischee bepalingen en enkele politieke vrijheidsrechten zijn in dat geval 
inn overeenstemming met de democratie. De spanningsverhouding tussen demo-
cratiee en constitutie wordt volgens Dworkin echter opgelost wanneer politieke 
gelijkheidd niet als machtsgelijkheid, maar als een gelijke status voor alle burgers 
wordtt geïnterpreteerd. Politieke gelijkheid betekent dat mensen met 'gelijke zorg 
enn respect' behandeld moeten worden. Volgens deze interpretatie kan er geen 
duidelijkee scheiding tussen politieke gelijkheid en substantiële gelijkheid worden 
gemaakt.. Dit verduidelijkt Dworkin aan de hand van de volgende drie beginselen: 
hett beginsel van participatie, het belangenbeginsel {principle of stake) en het beginsel 
vanvan zelfstandigheid. 

HetHet beginsel van participatie houdt in dat iedere persoon de gelijke mogelijkheid 
moett hebben om aan collectieve besluitvorming deel te nemen. Dit beginsel bena-
druktt volgens Dworkin het belang van een rechterlijke bescherming van politieke 
vrijhedenn zoals het kiesrecht, het principe van gelijke toegang tot openbare amb-
ten,, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging en vergadering. 

HetHet belangenbeginsel verlangt dat de belangen van alle leden van de maat-
schappijj  in het politieke besluitvormingsproces worden meegewogen. Een persoon 
iss volgens Dworkin slechts dan een lid van een gemeenschap, wanneer hij door 
anderenn ook zo wordt behandeld. Een maatschappij waarin fundamentele rechten, 
vrijhedenn en hulpbronnen ongelijk verdeeld zijn, is volgens Dworkin niet alleen 
onrechtvaardig,, maar ook ondemocratisch. Een scheiding tussen democratische 
enn substantiële rechtvaardigheid wordt door Dworkin niet gemaakt. Het ideaal 
vann politieke gelijkheid vereist niet alleen dat politieke rechten zoals het kiesrecht 

Dworkinn 1990b. 
Dworkinn 1990b. 

82 2 



EENN SUBSTANTIËL E FUNDERING VAN CONSTITUTIONEL E RECHTSPRAAK 

enn de vrijheid van meningsuiting, maar dat alle fundamentele rechten en pri-
mairee goederen gelijk verdeeld worden. Voor constitutionele rechtspraak betekent 
ditt dat het wetgevingsproces aan het beginsel van gelijke zorg moet worden 
getoetst.. Alle wetten die worden gekenmerkt door discriminatie en partijdigheid 
zijnn volgens Dworkin in strijd met de democratie. 

HetHet beginsel van zelfstandigheid geeft aan, dat recht moet worden gedaan aan de 
autonomiee van individuele burgers. Individuele burgers moeten in een democra-
tiee in staat worden gesteld om zelfstandige politieke, morele en ethische oordelen te 
vellen.. Wanneer er in een democratie geen recht wordt gedaan aan dit beginsel, is 
err volgens Dworkin geen sprake van een geïntegreerde, maar van een monoliti-
schee gemeenschapsdemocratie. Dit beginsel wijst niet alleen op het belang van een 
grondwettelijkee bescherming van de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van 
verenigingg en vergadering en de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, 
maarr het wijst ook op het belang van grondwettelijke bescherming van rechten die 
betrekkingg hebben op de persoonlijke levenssfeer zoals het recht op sexuele zelfbe-
schikking.. Terwijl in een monolitische gemeenschapsdemocratie alleen het begin-
sell  van participatie en het belangenbeginsel een rol spelen, is in een geïntegreerde 
gemeenschapsdemocratiee ook het beginsel van zelfstandigheid van belang. Omdat 
Dworkinn het beginsel van zelfstandigheid als een onmisbaar beginsel beschouwt, 
kiestt hij voor een geïntegreerde gemeenschapsdemocratie. 

Omm deze reden kan volgens Dworkin ook de uitspraak Roe vs. Wade (1973), 
diee door de representatie-versterkende theorie als een ondemocratische beslissing 
vann de hand wordt gewezen,289 als een juiste uitspraak worden beschouwd. Vol-
genss Dworkin is de interpretatie van de due process clause in Roe vs. Wade, anders 
dann die in Lochner vs. New York, geheel in overeenstemming met de democratie. 
Persoonlijkee autonomie inzake morele kwesties is volgens Dworkin een funda-
menteell  recht. Een schending van dit recht zou tegen het beginsel van zelfstandig-
heidd indruisen. 

Dee beginselen van participatie, belang, en zelfstandigheid maken volgens Dwor-
kinn dus duidelijk waarom een activistische rechterlijke toetsing van formele 
wettenn niet noodzakelijkerwijs ondemocratisch is. Wil de geïntegreerde gemeen-
schapsdemocratiee kunnen functioneren dan zijn zijns inziens niet alleen de proce-
durelee en organisatorische, maar ook de substantiële bepalingen van de constitutie 
vann belang. Net als Habermas gaat Dworkin er vanuit dat democratie en consti-
tutionalismee twee normatieve idealen zijn die met elkaar te verenigen zijn. Anders 
dann Habermas worden democratie en constitutionalisme door Dworkin echter 
niett procedureel, maar substantieel geïnterpreteerd. 

4100 U.S. 113(1973). 
Elyy 1980, p. 15. 
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55 Het serieu s nemen van rechte n 

Dworkinn omschrijft zijn eigen theorie als een right-based theory, een op rechten 
gebaseerdee theorie. De rechten van mensen op de grootst mogelijk vrijheid wor-
denn door hem als fundamenteel beschouwd. Burgers beschikken volgens hem over 
'natuurlijkee rechten'. Rechten worden door hem echter niet natuurrechtelijk of 
metafysischh gefundeerd, maar zij worden van het fundamentele principe van 
'gelijkee zorg en respect' afgeleid. All e concrete rechten zouden uiteindelijk met 
behulpp van dit abstracte rechtsprincipe gerechtvaardigd kunnen worden. 

Eenn belangrijk onderscheid dat Dworkin in zijn theorie aanbrengt, is het onder-
scheidd tussen rechten en doelen. Rechten worden door hem in twee opzichten van 
doelenn afgegrensd. Rechten zijn in de eerste plaats individuated political aims en 
doelenn nonindividuated political aims. Terwijl rechten dus een individueel 
karakterr hebben, hebben doelen een collectief karakter. Daarnaast is het gewicht 
vann rechten en doelen verschillend. Rechten hebben een troefkarakter. Ze wegen 
overr het algemeen zwaarder dan maatschappelijke doelen. Alleen in situaties 
waarinn een duidelijk gevaar voor het algemeen welzijn bestaat, hebben collectieve 
doelenn de voorrang. Dworkin maakt met dit onderscheid duidelijk dat burgers 
niett tot middel van maatschappelijke doelen kunnen worden gemaakt. 

Dworkinn onderscheidt in zijn theorie vier categorieën rechten, namelijk achter-
grondrechten,, institutionele rechten, abstracte en concrete rechten.294 Achter-
grondrechtenn zijn rechten die een abstracte rechtvaardiging bieden voor maat-
schappelijkee beslissingen. Ze worden niet noodzakelijkerwijs door rechtelijke 
institutiess erkend. Institutionele rechten bieden een rechtvaardiging voor een 
beslissingg door bepaalde politieke instituties. Ze hebben anders dan achtergrond-
rechtenn rechtskracht. Abstracte rechten formuleren een algemeen politiek doel, 
zonderr dat ze aangeven hoe deze rechten in concrete omstandigheden tegen andere 
rechtenn moeten worden afgewogen. Concrete rechten formuleren politieke doelen 
diee nauwkeuriger gedefinieerd zijn. Ze geven duidelijker dan abstracte rechten aan, 
hoee deze politieke doelen in concrete gevallen tegen andere politieke doelen moeten 
wordenn afgewogen. 

Inn de rechtspraak dwingt de rechter volgens Dworkin bestaande concrete en 
juridischee rechten van het institutionele type af.295 Dit wordt door hem de rechten-
thesethese genoemd. Terwijl het rechtspositivisme meent dat de rechter in hard cases 
nieuwee rechten tot stand brengt die hij met terugwerkende kracht op het concrete 
gevall  toepast, is Dworkin daarentegen van mening dat de rechter ook in contro-

00 Dworkin 1978, p. 171 e.v. 
111 Dworkin 1978, p.180 e.v., p. 273 e.v. 
22 Dworkin 1978, p. 91. 
33 Dworkin 1978, p. 354. 
44 Dworkin 1978, p. 93. 
55 Dworkin 1978, p. 101. 
66 Dworkin 1978, p. 82-90. 
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versiëlee gevallen reeds bestaande rechten afdwingt. De rechter neemt deze beslis-
singenn volgens Dworkin op grond van principe-argumenten. Deze argumenten 
moetenn volgens hem strikt worden gescheiden van beleidsargumenten. 

Terwijll  principe-argumenten een politieke beslissing rechtvaardigen door aan te 
tonenn dat de beslissing een bepaald individueel- of groepsrecht garandeert, recht-
vaardigenn beleidsargumenten een beslissing door te verduidelijken dat de beslis-
singg een bepaald collectief doel van de gemeenschap als geheel bevordert of 
beschermt.. Het argument dat een minderheid een recht op 'gelijke zorg en respect' 
heeft,, wordt door Dworkin als een principe-argument beschouwd. Het argument 
datt de subsidiëring van vliegtuigondernemers de nationale defensie beschermt, is 
eenn beleidsargument. Beleidsargumenten vormen geen stabiel instrument om 
rechtenn te garanderen, omdat ze van verschillende factoren afhankelijk zijn die tot 
doell  hebben om sociaal welzijn te bevorderen. Rechten moeten volgens Dworkin 
daaromm door een beroep op principe-argumenten worden gerechtvaardigd. 

66 Recht als interpretatiev e praktij k 

Eenn bezwaar dat soms tegen John Marshalls verdediging van constitutionele 
rechtspraakk in het beroemde arrest Marbury vs. Madison wordt geleverd, is dat 
zijnn redenering op een petitio principi berustte. Dat wil zeggen dat de legitimiteit 
vann constitutionele rechtspraak in Marshalls redenering voorondersteld, in plaats 
vann bewezen werd. Deze kritiek is volgens Dworkin alleen steekhoudend wanneer 
menn van een plain fact visie op het recht uitgaat. Deze visie die in Taking Rights 
SeriouslySeriously nog als de rechtspositivistische visie werd aangeduid, vormt in het werk 
Law'sLaw's Empire, waar deze visie ook wel als conventionalisme wordt omschreven, het 
belangrijkstee doelwit van kritiek. Volgens deze visie zouden meningsverschillen 
aangaandee het recht geen theoretische, maar empirische meningsverschillen zijn. 
Datt betekent dat er over de criteria aan de hand waarvan door rechters wordt vast-
gesteldd wat tot het recht behoort, overeenstemming bestaat. Alleen over de his-
torischee en sociale feiten zou verschil van mening bestaan. De plain fact visie gaat 
uitt van een epistemologische, in plaats van een interpretatieve benadering van het 
recht. . 

Omm uitspraken over het recht te kunnen beoordelen, hoeven volgens het rechts-
positivismee slechts bepaalde historische of sociale feiten in ogenschouw te worden 
genomen.. Over de vraag welke feiten van belang zijn, hebben de verschillende 
rechtspositivistischee theorieën verschillende opvattingen ingenomen. Volgens de 
eenvoudigee rechtspositivistische visie van Austin moet de waarheid van rechts-
propositiess gerelateerd worden aan de bevelen van de soeverein. Een juridisch 

2977 Zie voor een bespreking van dit arrest §2 van de Introductie. 
2988 Dworkin 1990a, p. 356. 
2999 Dworkin 1990a, p. 356 
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oordeell  zou alleen op grond van deze historische beslissingen, waar kunnen 
zijn.. Volgens de meer ingewikkelde versie van het rechtspositivisme dat Hart 
ontwikkeldd heeft, is de waarheid van juridische oordelen van de gemeenschappelij-
kee erkenning van een rule of recognition afhankelijk. Het bestaan van deze regel 
wordtt door Hart als een feitelijk sociaal gegeven opgevat. 

Volgenss Dworkin is het echter onjuist om te menen dat meningsverschillen 
tussenn rechters slechts meningsverschillen over feiten zijn. Meningsverschillen 
tussenn rechters zijn volgens Dworkin niet empirisch, maar theoretisch van aard. 
Dezee meningsverschillen ontstaan doordat tussen rechters juist geen overeen-
stemmingg over de criteria voor de beoordeling van rechtsproposities bestaat. Theo-
retischee meningsverschillen zijn volgens Dworkin het gevolg van de interpretatie-
vee houding die rechters ten aanzien van het recht innemen. Zij gaan over de vraag 
watt de beste interpretatie van de rechtspraktijk is. 

Hett probleem van de plain fact visie op het recht is dus dat deze visie ontkent dat 
dee rechtspraktijk, net als andere sociale praktijken, argumentatief van aard is.303 

Hett oordelen over de waarheid van een rechtspropositie kan daardoor niet met het 
makenn van een logische afleiding worden vergeleken, maar is een interpretatieve 
activiteit.. De rechtspraktijk kan volgens Dworkin als gevolg hiervan alleen 
adequaatt begrepen worden vanuit het binnenperspectief, dat wil zeggen vanuit het 
perspectieff  van de deelnemers van die praktijk. 4 Een zuiver externe benadering 
wordtt door Dworkin verworpen. 

Dee interpretatie van het recht als sociale praktijk wordt door Dworkin met drie 
anderee vormen van interpretatie vergeleken, namelijk: conversationele interpre-
tatie,tatie, wetenschappelijke interpretatie en creatieve interpretatie. Bij conversatio-
nelee interpretatie probeert de interpretator door middel van een interpretatie van 
geluidenn of tekens de intentie van anderen te achterhalen. Wetenschappelijke 
interpretatiee is de interpretatie van bepaalde wetenschappelijke 'data'. De interpre-
tatorr probeert deze causaal te verklaren. Bij creatieve interpretatie waaronder vol-
genss Dworkin zowel de artistieke interpretatie van bijvoorbeeld gedichten, toneel-
stukkenn en schilderijen als de interpretatie van sociale praktijken vallen, worden 
bepaaldee entiteiten die door mensen tot stand zijn gebracht, geïnterpreteerd.306 

Hett kenmerkende van creatieve interpretatie is volgens Dworkin dat een pointe 
off  bedoeling aan een bepaald object of sociale praktijk wordt toegeschreven. Crea-
tievee interpretatie lijk t daardoor enigszins op conversationele interpretatie. Ook bij 

Dworkinn 1990a, p. 33. 
Dworkinn 1990a, p. 34. 
Dworkinn 1990a, p. 46 
Dworkinn 1990a, p. 13. 
Hett doel van het interne perspectief is: 'to grasp the argumentative character of our legal 
practicee by joining that practice and struggling with the issues of soundness and truth 
participantss face.' Dworkin 1990a, p. 14. 
Dworkinn 1990a, p. 50 e.v. 
Dworkinn 1990a, p. 50. 
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conversationelee interpretatie wordt er namelijk een intentionele verklaring door de 
interpretatorr gegeven. Een belangrijk verschil met conversationele interpretatie is 
volgenss Dworkin echter dat het bij creatieve interpretatie niet om de intentie van 
eenn spreker of auteur, maar om de intentie van de interpretator gaat. Bij creatieve 
interpretatiee is het de interpretator die een bepaalde pointe aan een object of sociale 
praktijkk toeschrijft. Dat het er bij de interpretatie van een sociale praktijk om gaat 
datdat de intentie van de deelnemers van deze praktijk zou moeten worden achter-
haald,, wordt door Dworkin uitdrukkelijk verworpen. Om deze reden spreekt 
Dworkinn ook van constructieve interpretatie: 'Constructive interpretation is a 
matterr of imposing purpose on an object or practice in order to make of it the best 
possiblee example of the form or genre to which it is taken to belong.' Dat een in-
terpretatorr een bepaalde bedoeling aan een object of sociale praktijk toeschrijft, be-
tekentt volgens Dworkin niet dat de interpretator deze op alle mogelijke manieren 
zouu kunnen interpreteren. Allerlei kenmerken van het object of sociale praktijk 
zorgenn er volgens Dworkin voor dat het aantal geldige interpretaties beperkt blijft . 

Binnenn de constructieve interpretatie van sociale praktijken worden door Dwor-
kinn drie fasen onderscheiden. Dit zijn: de pre-interpretatieve, de interpretatieve en 
dee post-interpretatieve fase.i0S In de pre-interpretatieve fase worden de regels en 
standaardss die constitutief zijn voor een bepaalde sociale praktijk geïdentificeerd, 
enn als voorlopige inhoud van die praktijk beschouwd. Deze fase binnen het inter-
pretatievee proces kan worden doorlopen wanneer er een interpretatieve gemeen-
schapp bestaat waarin bepaalde vooronderstellingen ten aanzien van die sociale 
praktijkk worden gedeeld. In de interpretatieve fase wordt door de interpretator ver-
volgenss een algemene rechtvaardiging van de sociale praktijk gegeven, die in de 
eerstee fase is geïdentificeerd. Dit gebeurt door een pointe of bedoeling aan de sociale 
praktijkk toe te schrijven. In de post-interpretatieve fase gaat de interpretator ten 
slottee na wat de praktijk werkelijk vereist. De interpretator gaat na welke opvatting 
dee meest gerechtvaardigde interpretatie van een sociale praktijk geeft. 

OmOm te bepalen wat de beste invulling van het rechtsbegrip is, worden deze fasen 
doorr Dworkin ook op de rechtspraktijk toegepast. Volgens Dworkin bestaat er op 
pre-interpretatieff  niveau de volgende consensus over het recht: 'the most abstract 
andd fundamental point of legal practice is to guide and constrain the power of 
governmentt in the following way. Law insists that force not be used or witheid, no 
matterr how useful that would be to ends in view, no matter how beneficial or noble 
thesee ends, except as licensed or required by individual rights and responsibilities 
flowingg from past political decisions about when collective force is justified.' 
Datt betekent dat elke interpretatie van de rechtspraktijk dus uiteindelijk op de 
veronderstellingg berust dat de macht van de overheid door het recht gestuurd en 

3077 Dworkin 1990a, p. 52. 
3088 Dworkin 1990a, p. 65 e.v. 
3099 Dworkin 1990a, p. 65. 
3100 Dworkin 1990a, p. 94. 
3111 Dworkin 1990a, p. 93. 
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ingeperktt moet worden. Uitgaande van deze pointe van het recht worden door 
Dworkinn drie concepties van het rechtsbegrip onderscheiden. Dit zijn het con-
ventionalisms,ventionalisms, het pragmatisme en recht als integriteit. Deze drie concepties geven 
verschillendee antwoorden op de vragen die in de interpretatieve fase van belang 
zijn.. Kan de veronderstelde relatie tussen recht en dwang gerechtvaardigd worden? 
Watt is de pointe van het aanpassen van overheidsdwang aan de in het verleden 
genomenn beslissingen. Welke notie van consistentie is het meest overtuigend?312 

'Rechtt als integriteit' is volgens Dworkin het best in staat om een antwoord te 
gevenn op deze vragen. Het geeft daarom de beste interpretatie van de rechtspraktijk. 
'Rechtt als integriteit' moet echter niet alleen als de beste interpretatie van de 
rechtspraktijkk worden beschouwd, maar het is ook een ontwerp voor rechterlijke 
interpretatie.. 'Recht als integriteit' geeft ook aan welke vragen de rechter zich moet 
stellenn om een beslissing te kunnen nemen. 

Omm integriteit in het recht tot stand te kunnen brengen, moet de rechter volgens 
Dworkinn die beslissing nemen die het meest in overeenstemming is met alle in het 
verledenn genomen beslissingen (dimension of fit). Ten tweede moet de rechter die 
beslissingg nemen die vanuit het standpunt van politieke moraliteit de meest ge-
rechtvaardigdee interpretatie van de rechtspraktijk biedt (dimension of justification). 
Hett standpunt van politieke moraliteit bevat volgens Dworkin de volgende politie-
kee idealen: justice, fairness, procedural due process en integrity. 

Dezee algemene theorie over rechtstoepassing wordt door Dworkin ook op het 
constitutionelee recht toegepast.313 Ook de constitutionele rechter zal die beslissing 
nemenn die de meest coherente en gerechtvaardigde weergave geeft van de bestaande 
rechtspraktijk.. Een belangrijk verschil tussen constitutionele rechtsvinding en 
anderee vormen van rechterlijke rechtsvinding is dat de constitutionele rechter over 
eenn veel grotere speelruimte beschikt. De reden voor dit verschil is dat in de grond-
wett slechts abstracte concepten zijn vastgelegd die door de constitutionele rechter 
nogg nader geconcretiseerd en verfijnd moeten worden. 

Hett onderscheid tussen concepten en concepties in het constitutionele recht 
wordtt door Dworkin aan de hand van de cruel and unusual punishment clause in het 
Achtstee Amendement verduidelijkt.314 De betekenis van deze clausule moet vol-
genss Dworkin vanuit de huidige opvattingen van politieke moraliteit geconcreti-
seerdd worden. Bij het bepalen dat de doodstraf een cruel punishment is, hoeft de con-
stitutionelee rechter niet te onderzoeken of deze straf volgens de maatstaven uit 
17911 acceptabel was, maar of deze straf dat volgens de huidige maatstaven is. Vol-
genss Dworkin moet bij het concretiseren van deze abstracte bepaling dus niet de 
conceptiee van de grondleggers van de Bill  of Rights de doorslag geven (original 
intent),intent), maar de huidige concepties van politieke moraliteit. 

3122 Dworkin 1990a, p. 94. 
3133 Dworkin 1990a, p. 355 e.v. 
3144 Dworkin 1978, p. 136. 
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Anderss dan het rechtspositivisme en het interpretivisme is Dworkin dus van 
meningg dat een conceptuele scheiding tussen recht en politieke moraal niet mo-
gelijkk is. Terwijl door de positivistische of plain fact opvatting van constitutionele 
rechtspraakk het interpretatieve karakter van rechtspraak wordt genegeerd, zou de 
interpretivistischee visie op constitutionele rechtspraak een verkeerde visie op inter-
pretatiee geven. Ook de representatie-versterkende visie op constitutionele recht-
spraakk wordt door Dworkin van de hand gewezen. Het concretiseren van omstre-
denn inhoudelijke waarden moet volgens de representatie-versterkende theorie aan 
dee democratisch gekozen wetgever worden overgelaten. De constitutionele rechter 
zall  zich daarom alleen op de democratische procedure en niet op de inhoudelijke 
resultatenn van die procedure moeten richten. Volgens Dworkin biedt het abstracte 
democratie-ideaall  op zichzelf genomen geen grotere steun voor een proces-ge-
oriënteerde,, dan voor een opvatting van constitutionele rechtspraak die op de uit-
komstenn is gericht. 

Dee representatie-versterkende opvatting van constitutionele rechtspraak gaat er 
daarentegenn vanuit dat slechts één enkele conceptie van democratie, namelijk de 
procedure-georiënteerdee opvatting de juiste invulling van het democratieconcept 
is.. Volgens de representatie-versterkende theorie van constitutionele rechtspraak is 
hett de taak van de constitutionele rechter om deze ene conceptie te identificeren en 
tee beschermen. Het uitgangspunt van deze visie is dat er een algemene overeen-
stemmingg over deze invulling van het democratieconcept bestaat. Dit is volgens 
Dworkinn echter niet het geval. 

Omdatt een dergelijke overeenstemming ontbreekt, zal het Supreme Court vol-
genss Dworkin een eigen concrete opvatting van democratie moeten ontwikkelen. 
Hiervoorr kan het Supreme Court twee soorten argumenten hanteren, namelijk 
inputinput cases en outcome cases. Terwijl input cases argumenten voor democratie zijn 
diee alleen op een theorie over de juiste verdeling van politieke macht zijn geba-
seerd,, zijn outcome cases argumenten die op voorspellingen en beoordelingen van 
dee uitkomsten van de besluitvormingsprocedure zijn gebaseerd. 

Volgenss de representatie-versterkende opvatting van constitutionele rechtspraak 
moett de constitutionele rechter zich tot input cases beperken. Dat betekent dat de 
constitutionelee rechter alleen moet nagaan of er sprake is van gelijke verdeling 
vann politieke macht. Omdat de constitutionele rechter zich in dat geval niet over 
substantiëlee rechtvaardigheidskwesties uit hoeft te spreken, zou daarmee het ge-
vaarr van politieke rechtspraak vermeden zijn. Dat constitutionele rechters die zich 
tott input cases beperken geen inhoudelijke beslissingen hoeven te nemen, is volgens 
Dworkinn alleen waar doordat deze inhoudelijke beslissingen al door de repre-
sentatie-versterkendee theorie zelf verondersteld worden. Degenen die een procedu-
relee conceptie van democratie verdedigen, beroepen zich volgens Dworkin noodza-
kelijkerwijss op outcome cases. Dat betekent dat volgens Dworkin niet alleen de 

3155 Dworkin 1986, p. 59. 
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positivistischee en de interpretivistische, maar ook de representatie-versterkende 
opvattingg van constitutionele rechtspraak tekortschiet. 

77 De scheidin g tusse n rech t en politie k 

Niett alleen de grondwettigheid van democratische procedures, maar ook de 
grondwettigheidd van de uitkomsten van deze procedures moeten volgens Dworkin 
doorr de constitutionele rechter worden beoordeeld. De maatstaf voor de beoorde-
lingg van deze uitkomsten is dat zij aan de beginselen van participatie, belang en 
zelfstandigheidd moeten voldoen. Omdat deze beginselen zeer omvattend zijn, bete-
kentt dit dat de speelruimte van de constitutionele rechter aanzienlijk groter is dan 
wanneerr de constitutionele rechter zich alleen tot een beoordeling van de grond-
wettigheidd van democratische procedures beperkt. Met name het principe van inzet 
roeptt de vraag op of het constitutionele rechtsvindingsproces door dergelijke om-
vattendee principes wel kan worden bijgestuurd. Zoals Dworkin zelf aangeeft, lijk t 
ditt principe in bepaalde opzichten op een black hole waar alle andere politieke 
deugdenn in verdwijnen. Bovendien is niet duidelijk hoe door de constitutionele 
rechterr precies beoordeeld moet worden of de democratische wetgever aan alle 
belangenn gelijke aandacht heeft besteed. 

Betekentt de opheffing van de scheiding tussen democratische en substantiële 
grondwetsinterpretatiee dat constitutionele rechtspraak door Dworkin als een vorm 
vann politieke rechtspraak wordt beschouwd? Anders dan degenen die een plain fact 
visiee op het recht verdedigen, is Dworkin inderdaad van mening dat er geen strikte 
scheidingg tussen rechtskwesties en politieke kwesties kan worden aangebracht. 
Rechtspraakk is volgens Dworkin noodzakelijkerwijs politiek van aard.316 Dit is 
naarr zijn mening een onontkoombaar gevolg van het interpretatieve karakter van 
hett recht. Dat wil echter niet zeggen dat de rechter volgens Dworkin als 'plaats-
vervangendd wetgever' op mag treden. 

Ditt wordt door hem aan de hand van de analogie met de kettingroman ver-
duidelijkt.311 De interpretatie van de rechtspraktijk door de rechter kan met het 
schrijvenn van een kettingroman worden vergeleken. De opzet van een ketting-
romann is dat ieder hoofdstuk door een andere auteur wordt geschreven. Dat bete-
kentt dat alle auteurs uitgezonderd de eerste auteur zowel moeten interpreteren als 
creëren.. Zij moeten om het nieuwe hoofdstuk op de meest adequate manier te kun-
nenn schrijven eerst het thema of de pointe van het voorafgaande verhaal achter-
haaldd hebben. De creatie van een kettingroman vereist dus interpretatie. In dit 
opzichtt vertoont het schrijven van een kettingroman volgens Dworkin overeen-
komstenn met de rechterlijke rechtsvinding. Terwijl de wetgever net als de eerste 

3166 Dworkin 1986, p. 9 e.v. 
3177 Dworkin 1986, p. 146. 
3188 Dworkin 1986, p. 146 e.v., Dworkin 1990a, p.228 e.v. 
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auteurr van de kettingroman alleen creëert, moet de rechter zowel creëren als inter-
preteren.. De rechter kan anders dan de wetgever geen geheel nieuw recht tot stand 
brengen,, maar de rechter moet een theorie over het recht ontwikkelen (door 
Dworkinn de working theory genoemd) waarin de meest gerechtvaardigde interpre-
tatiee van de bestaande rechtspraktijk wordt gegeven. De rechter zal steeds een zo 
goedd mogelijke interpretatie moeten geven van de beslissingen die de wetgever en 
anderee rechters in het verleden genomen hebben. 

Zoalss Dworkin toegeeft, beschikken rechters bij het interpreteren van de rechts-
praktijkk over redelijke speelruimte. Net zoals een bepaald hoofdstuk in een 
kettingromann door twee verschillende auteurs op verschillende manieren geschre-
venn zal worden, zullen rechters van mening verschillen over de vraag wat de beste 
interpretatiee van de bestaande rechtspraktijk is. Hoewel verschillende rechters 
verschillendee visies op de pointe van de rechtspraktijk kunnen hebben, betekent dit 
volgenss Dworkin niet dat de rechtspraktijk op iedere willekeurige manier geïnter-
preteerdd kan worden. Een dergelijke sceptische visie op de rechtspraktijk wordt door 
Dworkinn van de hand gewezen. 

Dworkinn gaat er vanuit dat er twee vormen van scepticisme onderscheiden moe-
tenn worden, namelijk het intern en extern scepticisme. Het uitgangspunt van 
beidee vormen van scepticisme is dat er geen juiste antwoorden op rechtsbeslissin-
genn kunnen worden gegeven. Terwijl door de interne scepticus een standpunt 
wordtt ingenomen binnen de rechtspraktijk, neemt de externe scepticus een stand-
puntt buiten en over de rechtspraktijk in. Het externe scepticisme wordt door 
Dworkinn beschouwd als een metafysische theorie en niet als een interpretatieve of 
morelee positie. Het externe scepticisme ontkent niet alleen dat er juiste of 
onjuistee interpretaties van een sociale praktijk kunnen bestaan, maar volgens het 
externee scepticisme is het ook onmogelijk om te beoordelen of de ene interpretatie 
beterr is dan de andere. Er bestaan namelijk geen objectieve criteria waarmee de ene 
interpretatiee tegen de andere interpretatie kan worden afgewogen. Dworkins ant-
woordd op dit standpunt is dat interpretaties altijd interpretaties binnen een bepaal-
dee sociale praktijk zijn. Interpretaties kunnen dus niet aan objectieve waarheden 
buitenn een sociale praktijk worden afgemeten. 

Dee interne scepticus daarentegen neemt een standpunt in vanuit een intern 
perspectieff  op het recht. Omdat de interne scepticus een positie inneemt binnen de 
interpretatiepraktijkk schrijft hij net als de hermeneuticus een bepaalde pointe aan 
dee rechtspraktijk toe. Dworkin onderscheidt twee vormen van intern scepticisme. 
Dee eerste vorm van intern scepticisme erkent dat er interpretaties van het recht 

3199 Dworkin, 1990a: 87-88. 'Each judge's interpretive theories are grounded in his own 
convictionss about 'the point'—the justifying purpose or goal or principle—of legal 
practicee as a whole, and these convictions will inevitably be different, at least in detail, 
fromm those of other judges.' 

3200 Dworkin 1986, p. 175 e.v., Dworkin 1990a, p. 78 e.v. 
3211 Dworkin 1990a, p.78. 
3222 Dworkin 1990a, p.79. 

91 1 



HOOFDSTUKK II I 

mogelijkk zijn die aan de dimensie van fit voldoen, ontkent wordt echter dat er één 
vann die interpretaties met betrekking tot de politieke moraal superieur is aan de 
ander.. Omdat alle interpretaties moreel onjuist of in een fundamenteel opzicht 
irrelevantt zijn, voldoen deze interpretaties niet aan de dimensie van rechtvaardi-
ging.. Dworkin meent daarentegen dat de rechter altijd een morele dimensie aan 
rechtsregelss toekent. Sommige interne sceptici gaan echter nog verder. Zij beweren 
datt interpretaties niet alleen niet aan de dimensie van rechtvaardiging, maar ook 
niett aan de dimensie van fit voldoen. Volgens deze sceptici is het recht zo tegen-
strijdigg van aard dat een coherente interpretatie onmogelijk is. Niet alleen regels, 
maarr ook beginselen zijn volgens deze sceptici met elkaar in strijd. Dworkin meent 
daarentegenn dat er wel concurrentie tussen verschillende regels en beginselen 
mogelijkk is, maar dat er geen sprake is van fundamentele interne tegenstrijdigheid 
vann het recht. Een coherente interpretatie van het recht is naar zijn mening daar-
doorr wel degelijk mogelijk. Dworkin stelt echter het intern scepticisme en het 
moreell  pluralisme op één lijn. Zoals in het volgende hoofdstuk zal worden aange-
geven,, ontkent ook Unger dat een coherente interpretatie van het recht mogelijk is. 
Zijnn theorie is echter niet sceptisch, maar normatief pluralistisch van aard. Unger 
neemtt daardoor een middenpositie in tussen de no right answer visie van de sceptici, 
enn de one right answer visie zoals die door Habermas en Dworkin verdedigd wordt. 

Datt een sceptische visie op de rechtspraktijk volgens Dworkin onjuist is, betekent 
naarr zijn mening dus niet dat interpretaties van de rechtspraktijk objectief juist 
kunnenn zijn. De vraag naar de objectieve juistheid van morele en juridische 
interpretatiess kan volgens hem worden beschouwd als 'a kind of fake'.32' Degenen 
diee menen dat interpretaties objectief juist kunnen zijn, maken volgens Dworkin 
dezelfdee fout als de externe scepticus. Zij gaan er vanuit dat er een onderscheid kan 
wordenn gemaakt tussen interpretaties binnen een sociale praktijk en interpretaties 
binnenn een objectieve, onafhankelijke wereld daarbuiten. Omdat interpretaties 
alleenn binnen een bepaalde sociale praktijk plaatsvinden, kan de vraag naar de 
objectievee juistheid van een interpretatie niet beantwoord worden. 

Zoalss al is aangegeven, betekent dit volgens Dworkin niet dat iedere willekeurige 
interpretatiee van de rechtspraktijk mogelijk is. De mogelijkheid om een radicaal 
afwijkendee interpretatie van de rechtspraktijk te geven, wordt volgens Dworkin in 
dee eerste plaats verhinderd door de aanwezigheid van rechtsparadigma's.326 

Rechtsparadigma'ss verankeren interpretaties. Het zijn 'concrete examples any 
plausiblee interpretation must fit.' Daarnaast zou het interpretatieproces zelf tot 
eenn bepaalde convergentie van standpunten leiden. Dat betekent volgens Dworkin 
niett dat het bestaan van ideologische conflicten binnen het recht ontkend kan 
worden.. Integendeel: 'Different judges belong to different and rival political 

3233 Dworkin 1990 a, p. 267. 
3244 Dworkin 1986, p. 167. 
3255 Dworkin 1986, p. 1985, p. 172. 
3266 Dworkin 1990a, p. 88. 
3277 Dworkin 1990a, p. 72. 
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traditions,, and the cutting edge of different judges' interpretations wil l be honed by 
differentt ideologies.' Ideologische conflicten spelen volgens Dworkin in het 
rechtt echter een minder grote rol dan in de politiek. De reden daarvoor is dat de 
interpretatiee van de rechter aan zal moeten sluiten bij 'de meest plausibele rechts-
theorie'' (the soundest theory of the settled law). De rechter moet in de eerste plaats 
diee beslissing nemen die het meest in overeenstemming is met de rechtspraktijk. 
Daarnaastt moet de rechter volgens Dworkin die beslissing nemen die vanuit het 
standpuntt van politieke moraliteit de beste rechtvaardiging van de rechtspraktijk 
biedt.. Deze criteria zorgen er volgens Dworkin voor dat er voor iedere rechtsgeval 
steedss één juiste rechtsbeslissing mogelijk is. Hoewel rechtspraak volgens 
Dworkinn noodzakelijkerwijs politiek van aard is, is van autonome rechterlijke 
rechtsvindingg dus geen sprake. Recht is volgens Dworkin dus geen kwestie van 
persoonlijkee of partijgangerspolitiek. 

Eenn andere reden dat constitutionele rechtspraak niet als een vorm van politiek 
kann worden beschouwd, is dat rechters in tegenstelling tot de wetgever geen 
beleidsafwegingenn maken. Constitutionele rechtspraak als forum of principle ver-
schiltt daardoor duidelijk van the battle ground of power politics. Zolang de inter-
pretatiee van de constitutionele rechter tot deze principekwesties beperkt blijft , leidt 
constitutionalismee tot een versterking van de democratie. 

88 Conclusi e 

Hoewell  Dworkin een aantal overtuigende kritiekpunten op de positivistische en de 
representatie-versterkendee visie op constitutionele rechtspraak naar voren heeft 
gebracht,, zijn met zijn eigen visie echter ook een aantal problemen verbonden. In 
dee eerste plaats kan er kritiek worden geleverd op Dworkins interpretivistische 
methodologie.. Zoals ik al aangegeven heb, is Dworkin van mening dat het recht 
alss sociale praktijk alleen adequaat begrepen kan worden vanuit het standpunt 
vann de deelnemers van die praktijk."" De benadering van het recht vanuit een 
internalinternal point of view zou echter goed kunnen samengaan met een externe, histori-
schee of sociologische benadering van het recht. Dworkin gaat echter uit van de 
sterkee internalistische these dat het standpunt van de rechtstheoreticus identiek 
moett zijn met het perspectief van de deelnemers van de rechtspraktijk. Dworkin 
beperktt zich daarbij tot het perspectief van rechters en juristen. 

88 Dworkin 1990a, p. 88. 
99 Dworkin 1986, p. 119. 
00 Dworkin 1986, p. 146. 
11 Dworkin 1986, p. 71. 
22 Dworkin 1990a, p. 12 e.v. 
33 Zie over deze twee perspectieven Habermas 1988. 
44 Dworkin 1990a, p. 12. 
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Zoalss Alan Hunt heeft aangegeven, is het probleem van een dergelijke bena-
deringg dat de rechtstheoreticus hierdoor weinig kritische distantie bewaart ten 
opzichtee van vooronderstellingen en vooroordelen van juridische deskundigen. 
Hierdoorr bestaat het gevaar dat de zelfbeschrijving van de rechters kritiekloos voor 
waarr wordt gehouden. De heersende rechtsideologie wordt eenvoudigweg als 
rechtswerkelijkheidd geaccepteerd. Wanneer een rechtstheorie geen legitimatie wil 
gevenn van het bestaande rechtssysteem dan moet minder bij het perspectief van de 
rechterr worden aangesloten, en moet een meer overkoepelend perspectief op het 
rechtt worden gegeven. 

Eenn tweede probleem dat met het eerste probleem samenhangt, zijn de rechts-
paternalistischee elementen van Dworkins rechtstheorie. Ondanks het feit dat 
rechtspraakk volgens Dworkin noodzakelijkerwijs politiek van aard is, is hij van 
meningg dat het juridische discours rationeler is dan het politieke discours. Door 
constitutionelee rechtspraak zouden bepaalde kwesties van the battleground of 
powerpower politics naar the forum of principle worden verplaatst. Constitutionele recht-
spraakk leidt daarom niet tot een ondermijning, maar tot een versterking van de 
democratie.. Het zijn volgens Dworkin dus niet de staatsburgers, maar de rechters 
diee de normatieve integratie van de maatschappij tot stand brengen. Het gevolg 
vann dit standpunt is, zoals Habermas terecht aangeeft, dat aan de publieke auto-
nomiee van staatsburgers te weinig waarde wordt gehecht. 

Eenn derde punt van kritiek is ten slotte dat het onbepaaldheidsprobleem door 
Dworkinn wordt miskend. Weliswaar erkent Dworkin dat de rechter over een rede-
lij kk grote interpretatievrijheid beschikt. Dit leidt volgens Dworkin echter nog niet 
tott een ondermijning van de one right answer these. De dimensies van fit en recht-
vaardigingg zouden er voor zorgen dat er altijd één juist antwoord mogelijk is. 
Zoalss het normatief pluralisme aangeeft, is het echter niet zeer overtuigend dat de 
onbepaaldheidd van het recht door middel van rechtsbeginselen kan worden 
opgelost.. Niet alleen rechtsregels, maar ook rechtsbeginselen kunnen met elkaar 
inn strijd zijn. De gedachte dat rechtsbeginselen een coherent geheel vormen, is 
daaromm niet overtuigend. De ethisch constructivistische interpretatie van recht-
spraakk waar Dworkin voor pleit, leidt slechts tot een verhulling van de rechterlijke 
discretie.. Bovendien doet de one right answer these geen recht aan de meningsver-
schillenn die in hard cases tussen rechters kunnen bestaan. 

Dezee drie bezwaren leiden ertoe dat er een aantal vraagtekens kunnen worden ge-
plaatstt bij het kritisch karakter van Dworkins rechtstheorie. Het grote vertrouwen 
datdat Dworkin in de rechter stelt, blijkt in verschillende opzichten ongegrond te zijn. 

Huntt 1992, p. 25 e.v. 
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