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IV V 
Constitutionelee rechtspraak en institutionele 

verbeelding:: de theorie van Unger 

11 Inleiding 

Inn dit hoofdstuk wordt ten slotte het standpunt van Unger ten aanzien van consti-
tutionelee rechtspraak uiteengezet. Unger is een uit Brazilië afkomstige jurist en 
maatschappijtheoreticuss die als hoogleraar verbonden is aan de Harvard Uni-
versity.versity. Daarnaast is hij één van de voormannen binnen de Critical Legal Studies 
Movement.Movement. Net als andere CLS-auteurs verdedigt Unger een consequent anti-
naturalistischee rechtsvisie. De bestaande rechtsorde wordt door hen niet als na-
tuurlijkk of noodzakelijk, maar als contingent en onbepaald opgevat. De nihilisti-
schee consequenties die vele andere CLS-ers met deze positie verbinden, wijst hij 
echterr af. Zijn project voor een empowered democracy is niet kritisch-deconstruc-
tief,, maar emancipatorisch-constructief van aard. Dit project bestaat zowel uit een 
verklarendee maatschappijtheorie alsook uit een programma voor sociale hervor-
mingen.. Unger presenteert zijn maatschappijvisie als een voortzetting van 'the 
greatt secular doctrine of emancipation: liberalism, socialism and communism.' 
OpOp andere plekken noemt Unger zijn theorie 'superliberaal'. Het is een theorie die 
dee liberale uitgangspunten over staat en maatschappij en over vrijheid radicaal 
doorvoertt en die gericht is op 'the building of a social world less alien to a self that 
cann always violate the generative rules of its own mental or social constructs and 
putt other rules and other constructs in their place.' 

Ungerr 1987 I, p. 1. 
Ungerr 1986, p. 41. 
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Dee Critical Legal Studies Movement is een rechtstheoretische beweging bestaande 
uitt juristen, rechtstheoretici en sociale wetenschappers die in 1977 aan de Univer-
siteitt van Wisconsin is ontstaan. Sindsdien zijn er door de CLS-beweging regel-
matigg bijeenkomsten georganiseerd. Het probleem waarop de theorieën van de 
criticalcritical  legal scholars zich richten, is 'hoe de rechtsdoctrine, de rechtsopleiding en 
bestaandee rechtsinstituties een alles doordringend systeem van onderdrukkende, 
ongelijkee relaties in stand houden en bevorderen.' 4 De critical legal scholars 
gevenn een ideologiekritische analyse van het recht. Zij maken daarbij gebruik van 
dee methode van de immanente kritiek. De critical legal scholars willen met 
behulpp van deze methode een meer humane, egalitaire en democratische samenle-
vingg bevorderen. 

Hoewell  er binnen de CLS een grote diversiteit aan standpunten wordt ingeno-
men,, delen de critical legal scholars genoeg uitgangspunten, doelstellingen en 
thema'ss om van een 'beweging' te kunnen spreken. Een uitgangspunt dat de ver-
schillendee CLS-auteurs met elkaar delen, is dat zij van een pluraliteit van normen, 
waardenn en beginselen uitgaan. Deze verschillende typen normen vormen geen 
coherentt geheel, maar daartussen treden voortdurend interne en externe conflicten 
op.. Ook het recht vormt geen coherent geheel. Voor het rechtsvindingsproces bete-
kentt dit dat er door de rechter steeds afwegingen tussen beginselen en tegen-
beginselenn en de daaraan ten grondslag liggende sociale visies moeten worden 
gemaakt.. Deze visie leidt tot de bekende 'recht is politiek' these. Het recht wordt 
doorr de CLS-ers als een vorm van politiek met andere middelen opgevat. 4 Op 
dezee rechtsvisie zijn felle reacties gekomen. Volgens bepaalde conservatieve tegen-
standerss zou deze rechtsvisie niet met de eisen van het rule of law principe te vere-
nigenn zijn. 

Inn de volgende paragraaf zal worden nagegaan of deze kritiek terecht is. In para-
graaff  drie wordt vervolgens besproken welke functie het recht in Ungers radicale 
projectt vervult. Een belangrijke veronderstelling die aan Ungers project ten grond-
slagg ligt, is dat de maatschappij een artefact is. Deze maatschappijvisie vormt bij 
Ungerr de aanzet tot een radicaal democratisch project. Ook de rechter moet 
volgenss Unger aan de realisering van dit project bijdragen. Op welke manier de 
rechterr een bijdrage aan de democratisering kan leveren, zet Unger in zijn expan-
sievee of deviante doctrine uiteen. Deze doctrine wordt in de vierde paragraaf 
besproken.. In recenter werk ontwikkelt Unger nieuwe visies op het rechtsvindings-
proces.. Dit zet ik in paragraaf vijf uiteen. In paragraaf zes bespreek ik Ungers visie 
opp rechten. In paragraaf zeven wordt Ungers visie op het vraagstuk van de con-

88 Kennedy & Klare 1984, Bauman 1996. 
99 Kei man 1987, p.2. 
00 Fitzpatrick & Hunt 1987, p. 1-2. 
11 Boyle 1994, p.557. 
22 Kennedy & Klare 1984, p. 461. Rechtskritiek betekent bij de CLS steeds 

maatschappijkritiek. . 
33 Deze kritiek zal uitvoeriger in paragraaf 5.2. worden besproken. 
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stitutionelee rechtspraak uiteengezet. In de laatste paragraaf weeg ik ten slotte de 
voor-- en nadelen van Ungers theorie tegen elkaar af. 

22 Het recht als lappendeken en de rule of law 

Zoalss aangegeven, verdedigen de critical legal scholars een normatief pluralistische 
rechtsvisie.. Het recht wordt door hen opgevat als een lappendeken van onverzoen-
baree normen, waarden en beginselen. Het uitgangspunt van de critical legal 
scholarsscholars is dat er niet alleen tussen rechtsregels, maar ook tussen rechtsbeginselen 
onoplosbaree conflicten bestaan. De gedachte dat er met behulp van rechtsbeginse-
lenn een morele eenheid in het recht tot stand kan worden gebracht, wordt door de 
CLS-erss daarom verworpen. De verzameling aan beginselen en tegenbeginselen 
diee in het recht te ontdekken zijn, vormen volgens hen de expressie van contradic-
torischee sociale visies. Rechtsbeginselen kunnen de rechter niet helpen om conflic-
terendee rechtsregels tegen elkaar af te wegen, want ze zijn zelf tegenstrijdig van 
aard.. Het gevolg is dat de rechter in het rechtsvindingsproces steeds politieke 
keuzess maakt. Rechtspraak is volgens de critical legal scholars daarom een vorm 
vann politiek met andere middelen. 

Volgenss tegenstanders van de CLS zou deze visie op het recht tot nihilistische 
consequentiess leiden. Carrington, decaan van de School of Law van de Duke Uni-
versity,versity, raadde de critical legal scholars om deze reden zelfs aan om de rechtenfacul-
teitt te verlaten.345 '... the nihilist who must profess that legal principle does not 
matterr has an ethical duty to depart the law school, perhaps to seek a place else-
wheree in the academy.' Juristen moeten om hun beroep uit te kunnen oefenen 
volgenss Carrington een minimaal geloof hebben in het recht en in de instituties 
diee het recht afdwingen. 4 Zoals is aangegeven, kiezen de critical legal scholars 
juistt voor een ideologiekritische benadering van het recht. Omdat het recht en de 
rechtsinstitutiess naar hun mening nauw met de onrechtvaardige structuren van 
dee huidige maatschappij verbonden zijn, kunnen deze volgens de critical legal 
scholarsscholars niet kritiekloos als uitgangspunt worden genomen. Dit geldt ook voor de 
liberalee ideologie van de rule of law. 

Dee normatieve betekenis van het rule of law principe is dat de wil en de hande-
lingenn van soevereine gezagsdragers door middel van rechtsregels aan banden 
wordenn gelegd. De normatieve claims die met het rule of law principe zijn ver-
bonden,, is dat door de binding van het handelen van de wetgever, overheid en 
rechterss aan rechtsregels gebonden zijn en dat de uitoefening van willekeurige, 

Kairyss 1982, Unger 1986. 
Carringtonn 1984, p.227. 
Carringtonn 1984, p.227. 
Carringtonn 1984, p.226. 
Horwitzz 1977, p. 566, Kairys 1982, p. 5-6. 
Baderr 1989, p.28. 
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niett democratisch gelegitimeerde macht kan worden tegengegaan. De juridische 
gevolgenn van handelingen zouden hierdoor voorspelbaar en berekenbaar worden, 
bovendienn zou door het rule of law principe een economische en politieke 
vrijheidssfeerr voor burgers tot stand worden gebracht. Ten slotte zou de staatsin-
richtingg door het rule of law principe een rationeel en doorzichtig karakter krijgen 
enn zou het staatshandelen controleerbaar en effectief worden gemaakt. 

Omm de vrijheid van burgers te kunnen garanderen moeten de regels in een 
rechtssysteemm echter aan verschillende normatieve eisen voldoen. De rechtsregels 
moetenn abstract en algemeen geformuleerd zijn, ze moeten zonder aanziens des 
persoonss zijn, ze mogen geen terugwerkende kracht hebben, de regels moeten 
bekend,, duidelijk, intern consistent en duurzaam zijn, en ze mogen niet het onmo-
gelijkee van burgers vragen. Daarnaast is de traditionele liberale rule of law visie 
gebaseerdd op een strikte scheiding tussen maatschappij en staat en recht en poli-
tiek.. De staat moet zich boven de verschillende opvattingen van het goede leven 
stellenn die in de maatschappij bestaan. Ook van de rechter wordt verlangd dat deze 
zichh onpartijdig opstelt. Hij mag daarom geen nieuwe normatieve gezichtspunten 
toevoegenn aan de standpunten die al in het politieke proces zijn geformuleerd. ' 

Hett is echter duidelijk dat tussen het liberale rule of law ideaal en de werkelijk-
heidd een grote discrepantie bestaat. De kloof tussen ideaal en werkelijkheid wordt 
zowell  veroorzaakt door problemen die met de interpretatie van rechtsregels 
samenhangen,, alsook door problemen die door de ontwikkeling van de liberale 
naarr de sociale rechtsstaat zijn ontstaan. Wat de interpretatie van rechtsregels 
betreftt wijzen de critical legal scholars erop dat het recht door de rechter niet slechts 
wordtt gevonden, maar voor een deel ook wordt gevormd. Een strikte scheiding tus-
senn rechtsvinding en rechtsvorming kan daarom niet worden aangebracht. Hier 
kunnenn verschillende redenen voor gegeven worden. Rechtsvinding is een inter-
pretatieff  proces. Het is aan een ken nisver wervend subject gebonden, en daardoor 
noodzakelijkerwijss perspectivistisch van aard. Daarnaast kunnen rechtsregels 
omm allerlei redenen tekortschieten. Ze kunnen te abstract, te vaag, te rigide, te krap 
oftee ruim zijn. In al deze gevallen wordt een activistische opstelling van de rech-
terr verlangd. 

Dee kloof tussen rule of law ideaal en werkelijkheid heeft zich daarnaast ook door 
dee ontwikkeling van de klassiek-liberale rechtsstaat naar de sociale rechtsstaat 

00 Bader 1989, p.28. 
11 Fuller 1964, p. 33-94, Hayek I960, p.208-210, Neumann 1980, p.245-246. 
22 Fuller 1964; Hayek 1960; Neumann 1980. 
33 Fuller 1964, Neumann 1980. 
44 Fuller 1964. 
55 Deze visie wordt door Dworkin de 'rule-book' conceptie van de rule of law genoemd. Zie 

hett vorige hoofdstuk. 
66 Altman 1990, p.9 e.v. 
77 Pontier 1991, p. 51 e.v. 
88 Sunstein 1995. 
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verbreed.. Door deze ontwikkeling zijn algemeen klassiek-liberale wetten steeds 
meerr door sturende, particularistische wetten vervangen. Het recht wordt vaak als 
beleidsmiddell  voor de realisering van bepaalde sociale doelen ingezet. Formele 
wettenn zijn daardoor in toenemende mate op bestuursbesluiten gaan lijken. Er 
heeftt daardoor een ontwikkeling plaatsgevonden van formalistische naar doel-
gerichte,, beleidsgeoriénteerde vormen van juridisch redeneren. Deze ontwikke-
lingg is wel beschreven als een ontwikkeling van conditionele rechtsprogramma's, 
naarr doelprogramma's en relationele programma's.360 Dit heeft er toe geleid dat 
inhoudelijkee normen steeds vaker door het bestuur in plaats van door de wetgever 
wordenn vastgesteld. Het bestuur heeft daardoor een grotere discretionaire beslis-
singsvrijheidd gekregen. 

Dee ontwikkeling van liberale naar sociale rechtsstaat heeft bovendien tot een 
toenamee van vage normomschrijvingen in wetgeving geleid. Het gaat daarbij om 
omschrijvingenn als 'goede trouw', 'redelijkheid en billijkheid'. De rechtstoepas-
serr heeft door deze vage normomschrijvingen een grotere zelfstandigheid ten 
opzichtee van de wet gekregen. Het bestuur en de rechter beschikken door de 
toenamee van vage normen over steeds meer mogelijkheden om tot zelfstandige 
normscheppingg over te gaan. De rechtstoepasser wordt steeds vaker gedwongen 
omm verschillende belangen tegen elkaar af te wegen. 

Wanneerr het rule of law principe zo weinig met de werkelijkheid overeenkomt, 
heeftt dit principe dan nog wel enige betekenis? Door sommige critical legal scholars 
wordtt de betekenis van het rule of law principe inderdaad ontkend. Door de 
discrepantiee tussen ideaal en werkelijkheid zou enkel de ideologische functie van 
hett rule of law principe aan het licht worden gebracht. Binnen de CLS wordt echter 
ookk een andere visie op het rule of law principe verdedigd. Dit is de positie die door 
Ungerr ingenomen wordt. Unger ontkent niet het belang van ex ante normering, 
datdat wil zeggen van vooraf opgestelde regels en beginselen. Het verwerpt echter wel 
dee gedachte dat aan deze regels en beginselen een immanente morele rationaliteit 
tenn grondslag ligt. Om een oplossing te kunnen bieden voor de problemen van 
overheersingg en illegitieme afhankelijkheidsrelaties die in het sociale leven 
bestaan,, moet het formele rule of law principe volgens Unger bovendien met de 
idealenn van billijkheid en solidariteit worden aangevuld. Het rule of law principe 
opp zichzelf zou geen oplossing voor deze problemen bieden. Het rule of law principe 
moett volgens Unger daarom met een programma voor substantiële rechtvaardig-
heidd worden verbonden dat op de bestrijding van ongelijkheid is gericht.363 

99 Unger 1976, p. 194. 
00 Teubner1982. 
11 De Lange 1991, p. 49e.v., Wiarda 1988, p. 50 e.v. 
22 De Lange 1991, p. 51. 
33 Unger 1976, p. 241 
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33 De rechter als deelnemer aan het democratisch project 

Zoalss is aangegeven, vormt lingers rechtstheorie een onderdeel van een omvat-
tendd constructief project. Dit project wordt door Unger het project van em-
poweredpowered democracy genoemd. Het normatieve doel van dit project is individuele en 
collectievee empowerment oftewel bevrijding. Deze empowerment kan volgens 
Ungerr op verschillende niveaus tot stand worden gebracht, namelijk op institutio-
neel,, emotioneel en conceptueel niveau. Op institutioneel niveau pleit Unger 
voorr het tot stand brengen van flexibele, plastische en open instituties en de desta-
bilisatiee van machtsconcentraties, op emotioneel niveau staat empowerment voor 
zelfverwerkelijkingg en de vorming van ongeschonden, niet-gefragmenteerde iden-
titeiten,, en op conceptueel niveau betekent empowerment de ondermijning en over-
winningg van valse noodzakelijkheden. Het recht speelt een belangrijke rol in het 
projectt van empowered democracy. Rechtsanalyse en politieke economie zijn vol-
genss hem de disciplines waar institutionele alternatieven kunnen worden uitge-
dacht.. De rechtsanalyse wordt opgevat als een instrument voor institutionele 
verbeelding. . 

Volgenss Unger onderschatten de meeste rechts- en maatschappijtheorieën de 
mogelijkheidd om institutionele alternatieven te ontwikkelen. Zij houden vast aan 
eenn naturalistische of neo-naturalistische visie op maatschappij en recht. Bepaal-
dee onderdelen van maatschappij en recht worden door deze theorieën als onbe-
twistbaarr en noodzakelijk opgevat. De gedachte dat maatschappij en geschiedenis 
contingentt zijn, wordt door deze theorieën niet consequent genoeg uitgewerkt. 
Hierdoorr wordt de heersende maatschappelijke en politieke orde door deze theo-
rieënn niet radicaal genoeg ter discussie gesteld. 

Voorbeeldenn van neo-naturalistische theorieën zijn de conventionele positivisti-
schee theorieën en diepe structuurtheorieën, zoals het marxisme. Deze theorieën 
nemenn verschillende standpunten in ten aanzien van formatieve contexten. Met 
eenn formatieve context bedoelt Unger 'the basic institutional arrangements and 
imaginativee preconceptions that circumscribe our routine practical or imagina-
tivee activities and conflicts and that resist their destabilizing effects.' De invloed 
diee contexten op het handelen en denken van mensen uitoefenen wordt door de 
positivistischee theorieën niet waargenomen. Formatieve contexten worden door 

Ungerr 1987 
Hett project van empowered democracy is volgens Unger gericht op 'the further emancipa-
tionn of our practical and passionate attachments from a predetermined script, the further 
subversionn of a fixed plan of social division and hierarchy, and the further reach toward 
thee forms of individual and collective empowerment.' Unger 1987 II, p. 361. 
Ungerr 1987 II, p. 9, 10, 13, 25, Bader 1990a, p.43, Bader 1990 b, p57. 
Ungerr 1996, p. 22. 
Ungerr 1996, p.26 
Ungerr 1987 II, p. 14-16 
Ungerr 1987 II, p. 6-7. 
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dezee theorieën niet kritisch onderzocht, maar zij worden impliciet als natuurlijk 
enn vanzelfsprekend verondersteld. 71 Voorstellen voor het hervormen van be-
staandee contexten of het uitdenken van nieuwe contexten worden door het positi-
vismee dan ook niet gedaan. 

Dee diepe structuurtheorieën maken wel een onderscheid tussen formatieve con-
textenn en de routines die door deze formatieve contexten worden gevormd. Daar-
naastt gaan deze theorieën ervan uit dat formatieve contexten ondeelbaar en her-
haalbaree gehelen vormen. Met de ondeelbaarheid van formatieve contexten wordt 
bedoeldd dat iedere sociale context intern coherent is, het ene element binnen de for-
matievee context kan niet van andere elementen worden gescheiden. Met herhaal-
baarheidd wordt bedoeld dat een formatieve context in verschillende perioden en in 
verschillendee maatschappijen kan ontstaan. Een derde veronderstelling van de 
diepee structuurtheorieën is dat de formatieve contexten elkaar in een bepaalde 
reekss opvolgen. 

Nett als de diepe structuurtheorieën maakt Unger een onderscheid tussen forma-
tievee contexten en de praktijken die door deze contexten gevormd worden. Binnen 
formatievee contexten vinden er allerlei routineconflicten plaats over het beheer en 
gebruikk van materiële en immateriële bronnen. Om een verstarring van sociale 
rollenn en hiërarchieën te vermijden, moet de tegenstelling tussen routineconflicten 
diee binnen contexten plaatsvinden en revolutionaire conflicten over deze contexten 
zoo veel mogelijk worden verkleind. De scheiding tussen contexten en routines is 
volgenss Unger relatief en niet absoluut. Alleen wanneer contexten open staan voor 
veranderingg kan individuele en collectieve empowerment worden gerealiseerd. 
Anderss dan de diepe structuurtheorieën interpreteert Unger formatieve contexten 
niett als manifestaties van universele maatschappij typen, ook kunnen zij volgens 
hemm niet met een vaststaande reeks van ontwikkelingsstadia worden verbonden. 
Mett deze twee veronderstellingen houden de diepe structuurtheorieën nog aan 
naturalistischee premissen vast. 

Anderss dan het positivisme en de diepe structuurtheorieën ontwikkelt Unger een 
consequentt antinaturalistische of 'anti-necessitaire' maatschappijvisie. Het 
kenmerkendee van deze maatschappijvisie is dat de modernistische gedachte dat de 
maatschappijj  een artefact is consequent wordt uitgewerkt. Sociale belemmeringen 
zijnn contingent en veranderbaar. Hoe de samenleving is ingericht, hangt af van de 
politiekee keuzes die worden gemaakt. Over de inrichting van de samenleving kan 
enn moet voortdurend politieke strijd worden gevoerd. Hoewel het handelen van 
mensenn steeds door sociale contexten gestuurd wordt, wordt hun handelen hier 
volgenss Unger niet geheel door bepaald. Natuurlijke of noodzakelijke contexten 
bestaann niet. Contexten kunnen voortdurend getranscendeerd en vervangen wor-
den.. Mensen zijn 'context-smashing animals.' 

11 Unger 1987 I, p. 130 e.v. 
22 Unger 19871, p.3 
33 Unger 1987 I, p. 151 e.v. 
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Contextenn hebben volgens Unger echter de neiging om te verstarren. Ze ontwik-
kelenn een eigen logica en dynamiek en worden immuun voor veranderingen. 
Hierdoorr worden bestaande ongelijkheden, hiërarchieën en machtsrelaties in 
standd gehouden. Unger pleit daarom voor contexten die zelfcorrectie en verande-
ringenn van binnenuit mogelijk maken. Dit zijn formatieve contexten waarin sta-
bielee rollen en hiërarchieën ter discussie kunnen worden gesteld en waarin het 
contrastt tussen context-behoudende routine en context-veranderend conflict is 
verkleind. . 

Dezee antinaturalistische maatschappijvisie vormt bij Unger de aanzet tot een 
radicaliseringg van het democratisch project. Democratie kan volgens hem niet 
mett de bestaande politieke instituties en praktijken gelijkgesteld worden: demo-
cratiee is niet hetzelfde als representatieve partijendemocratie. Een dergelijk smal 
begripp van democratie moet volgens hem door een breed of sterk begrip van demo-
cratiee worden vervangen. Volgens het sterke begrip van democratie moeten alle 
domeinenn in de samenleving voor de democratische politiek worden open-
gesteld.. 4 Fundamentele vraagstukken moeten steeds ter discussie kunnen worden 
gesteld.. Zij mogen niet uit de politiek worden verbannen, maar hierover moet 
collectievee deliberatie en strijd mogelijk zijn. 

Ungerr pleit voor democratisch experimentalisme. Daarmee wordt het uitdenken 
enn uitproberen van alternatieven voor bestaande instituties en praktijken bedoeld. 
Dee belangrijkste vijand van het democratisch experimentalisme is het institutio-
neell  fetischisme. Dit is de gedachte dat abstracte institutionele begrippen zoals de 
democratie,, of de markt met de bestaande politieke en economische instituties 
kunnenn worden gelijkgesteld. Unger wijst op de institutionele onbepaaldheid van 
dergelijkee begrippen. Geen enkele institutie is noodzakelijk of natuurlijk. Daar-
doorr kunnen er steeds instituties ontwikkeld worden die geheel van de bestaande 
institutiess verschillen. 

Ookk de rechtspraak moet in dienst staan van dit democratisch experimentalis-
me.. Het recht neemt volgens Unger een plaats in tussen verbeelding en macht. 
Hett is een plaats waar institutionele alternatieven kunnen worden uitgedacht. Op 
dezee manier kan de rechter volgens Unger een deelnemer aan het democratisch 
process worden. 

44 Unqers pleidooi voor institutionele verbeelding in de 
rechtspraak k 

Datt de huidige rechtstheorie geen ruimte voor democratisch experimentalisme 
biedt,, hangt volgens Unger met de formalistische en objectivistische veronderstel-

Ungerr 19871, p.48. 
Ungerr 1996, p. 6 e.v. 
Ungerr 1996, p.1 
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lingenn van deze rechtstheorie samen. Formalisme is zijns inziens 'a commit-
mentt to, and therefore also a belief in the possibility of, a method of legal justifica-
tionn that contrasts with open-ended disputes about the basic terms of social life, 
disputess that people call ideological, philosophical, or visionary.' De negentien-
dee eeuwse opvatting dat rechtstoepassing een vorm van deductief redeneren is, is 
volgenss Unger slechts een specifieke vorm van het formalisme. Formalistisch zijn 
volgenss hem al die rechtstheorieën die van een scheiding tussen rechtspraak en 
politiekk en tussen rechtsvinding en rechtsvorming uitgaan. Deze scheiding kan 
volgenss de heersende rechtstheorie worden aangebracht omdat de rechter zich bij 
hett rechtspreken door een geheel van onpersoonlijke doelstellingen en principes 
laatt leiden. Hierdoor zou er in ieder rechtsgeval steeds één juiste rechtsbeslissing 
kunnenn worden genomen. Unger ontkent dat er een onderscheid tussen recht-
spraakk en politiek en tussen rechtsvinding en rechtsvorming kan worden ge-
maakt.. De gangbare gedachte dat het rechtsvindingsproces rationeler van aard is 
dann het rechtsscheppingsproces wordt door hem verworpen. De beslissingen die in 
hethet rechtsvindingsproces genomen worden, zijn niet minder ideologisch van aard 
dann de uitkomsten van het rechtsscheppingsproces. De consequentie van de for-
malistischee rechtsvisie is volgens hem dat het politieke aspect van rechtstoepas-
singg wordt genegeerd. Afwijkingen en contradicties worden door het formalisme 
niett als uitdagingen, maar als intellectuele en politieke bedreigingen opgevat. 
Hett negeren van afwijkingen en contradicties vormt echter een belemmering voor 
hett uitdenken van institutionele alternatieven. In plaats van rechtsvinding als een 
a-politiekk proces te interpreteren, wordt rechtsvinding door Unger als een vorm 
vann politiek met andere middelen opgevat. 

Eenn andere visie waar Unger zich tegen afzet, is het objectivisme. Met objectivis-
mee bedoelt hij de opvatting dat aan het incoherente gezaghebbende juridische 
materiaall  een begrijpelijke en verdedigbare morele orde ten grondslag ligt. 'Objec-
tivismm is the belief that the authoritative legal materials—the system of statutes, 
cases,, and accepted legal ideas—embody and sustain a defensible scheme of hu-
mann association. They display, though always imperfectly, an intelligible moral 
order.'3822 Het is de opvatting dat voor abstracte institutionele begrippen zoals de 
marktt en de economie maar één juridische structuur mogelijk is. Deze visie 
wordtt door Unger daarom ook wel aangeduid als 'institutioneel fetischisme'. 

Nett als het formalisme kan ook het objectivisme als een belangrijk grond-
beginsell  in het hedendaagse rechtsdenken worden beschouwd. De formalistische 

77 Unger 1986, p. 13 
88 Unger 1986, p. 1. 
99 Unger 1986, p. 1 e.v. 
00 Unger 1996, p. 40. 
11 Unger 1996, p. 64. 
22 Unger 1986, p. 2. 
33 Unger 1986, p. 5e.v. 
44 Unger 1996, p. 7e.v. 
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enn objectivistische visie hangen volgens Unger nauw met elkaar samen. Het for-
malismee veronderstelt een vorm van objectivisme. Het is namelijk alleen mogelijk 
omm een scheiding tussen recht en politiek aan te brengen, wanneer er van wordt 
uitgegaann dat de onpersoonlijke doelstellingen en principes waar de rechter zich 
doorr laat leiden een coherent geheel vormen. Dit geheel van doelstellingen en 
principess zou door de rechter gereconstrueerd moeten worden. Op deze manier zou 
err steeds één juiste rechtsbeslissing tot stand kunnen worden gebracht. Ungers 
bezwaarr tegen deze visie is dat het recht een patchwork quilt, een lappendeken van 
conflicterendee regels en principes is. Rechtsschepping is het resultaat van sociale 
enn morele conflicten. Het kan niet achteraf tot een coherent geheel van regels en 
principess worden teruggebracht. Dat het recht een consistent systeem is, wordt 
doorr Unger dus ontkend. 

Hett gevolg van het formalisme en objectivisme van de heersende rechtstheorie is 
datdat het een vorm van rechtspraak verdedigt waarbij de bestaande instituties en 
praktijkenn als noodzakelijk en onbetwistbaar worden opgevat. Terwijl het forma-
lismee het politieke aspect van het recht ontkent, ontkent het objectivisme de insti-
tutionelee onbepaaldheid van abstracte begrippen als markt en democratie. Dat 
betekentt dat de heersende rechtstheorie een vorm van rechtspraak verdedigt die 
vijandigg staat tegenover democratisch experimentalisme, en die de bestaande 
institutiess en praktijken legitimeert. Deze visie moet volgens Unger daarom wor-
denn verworpen. Pas wanneer het formalisme en objectivisme opgegeven worden, 
kann de rechter een deelnemer worden aan het democratisch proces. 

Omm de rechtspraak in dienst te kunnen stellen van het democratisch experimen-
talismee geeft Unger een aanzienlijk ruimere interpretatie van de rechtsdoctrine 
dann gebruikelijk is. De scheiding tussen doctrine en empirische sociale theorie, en 
diee tussen doctrine en ideologisch conflict wordt door hem opgegeven. Deze doctri-
nee wordt door hem de expansieve of deviante rechtsdoctrine genoemd. 6 Het ken-
merkendee van deze methode is dat het de bestaande rechtsbronnen en rechtsprak-
tijkenn en de daarmee verbonden claims van normatieve autoriteit als uitgangs-
puntt neemt, om vervolgens de inconsistenties binnen deze rechtsbronnen en 
rechtspraktijkenn aan het licht te brengen. 

Volgenss Unger bestaat het recht steeds uit drie niveaus, namelijk het niveau van 
dee gezaghebbende rechtsregels en precedenten, het niveau van de beginselen en 
tegenbeginselen,, en deze beginselen en tegenbeginselen brengen weer verschillende 
opvattingenn over het sociale leven tot uitdrukking.388 Het kenmerkende van de 
heersendee rechtstheorie is dat het de bestaande opvattingen over het sociale leven 
alss vanzelfsprekend verondersteld. Hierdoor verschijnen de tegenbeginselen die in 
iederr rechtsgebied kunnen worden ontdekt als afwijkingen of anomalieën. De 

Ungerr 1996, p. 65-67. 
Ungerr 1986, p. 16 
Ungerr 1986, p. 15. 
Ungerr 1986, p. 17,89. 
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bestaandee opvattingen over het sociale leven hebben volgens Unger echter niet 
meerr gezag dan alternatieve opvattingen. De deviante doctrine kan volgens Unger 
zowell  ingezet worden om de verticale conflicten tussen deze verschillende niveaus 
aann de orde te stellen, als om de horizontale conflicten op één bepaald niveau te 
analyseren.. In het ene geval wordt de scheiding tussen doctrine en empirische 
socialee theorie opgeheven. De conflicten die tussen de abstracte rechtsidealen en de 
bestaandee rechtspraktijk bestaan, worden in dat geval aan de orde gesteld. In het 
anderee geval worden de conflicten tussen verschillende idealen, oftewel de conflic-
tenn tussen beginselen en tegenbeginselen aan de orde gesteld. In dat geval wordt de 
scheidingg tussen doctrine en ideologisch conflict opgeheven. Verschillende onver-
enigbaree opvattingen over de inrichting van de samenleving worden in dat geval 
tegenn elkaar afgewogen. 

Dee deviante methode wordt door Unger op het gelijkheidsbeginsel en op het con-
tractenrechtt toegepast. In zijn analyse van het gelijkheidsbeginsel brengt Unger de 
'verticale'' conflicten aan het licht tussen het ideaal van een open samenleving dat 
aann het traditionele, restrictieve gelijkheidsbeginsel ten grondslag ligt, en de hiër-
archischee verhoudingen zoals die feitelijk in de samenleving bestaan. Om deze 
discrepantiee te verkleinen moet het gelijkheidsbeginsel volgens Unger door desta-
bilisatierechtenn worden vervangen. Deze rechten bieden naar zijn mening meer 
beschermingg dan het bestaande gelijkheidsbeginsel. Zij beschermen het individu 
tegenn institutionele vormen van macht die hem belemmeren om de plannen die 
hijj  met betrekking tot de inrichting van zijn leven maakt, uit te voeren. 

Inn zijn analyse van het contractenrecht stelt Unger de 'horizontale' conflicten 
tussenn beginselen en tegenbeginselen aan de orde. Unger onderscheidt een tweetal 
beginselenn en tegenbeginselen in het contractenrecht. Tegenover het beginsel dat 
burgerss vrij zijn om zelf hun contractpartners te kiezen staat het tegenbeginsel dat 
dezee vrijheid niet het gemeenschapsaspect van het sociale leven mag ondermijnen. 
Di tt tegenbeginsel legt beperkingen op aan de vrijheid die door het eerste beginsel 

'yy Unger 1986, p.88-89. 
Zowell  in de analyse van verticale conflicten, als in de analyse van horizontale conflicten 
onderscheidtt Unger vijf fasen. Bij het analyseren van verticale conflicten worden eerst de 
belangrijkstee thema's in een bepaald rechtsgebied duidelijk gemaakt, daarna worden de 
onderliggendee gezichtspunten in dit rechtsgebied geïdentificeerd, ten derde worden deze 
gezichtspuntenn met behulp van progressieve idealen die in de cultuur kunnen worden 
aangetroffenn maar die niet in het recht zijn opgenomen, bekritiseerd, vervolgens wordt 
hett rechtsgebied op basis van dit niet juridische ideaal gereconstrueerd en tenslotte wordt 
dezee gereconstrueerde rechtsdoctrine op praktische problemen toegepast. Bij het analyse-
renn van horizontale conflicten worden eerst de beginselen en tegenbeginselen in een be-
paaldd rechtsgebied van elkaar onderscheiden, daarna wordt aangegeven wat de invloed 
vann deze beginselen en tegenbeginselen in moeilijke gevallen is, vervolgens vindt een her-
definitiee van de relatie tussen beginselen en tegenbeginselen plaats, ten vierde wordt een 
algemenee rechtstheorie geformuleerd waarin deze relatie aan de orde wordt gesteld, ten 
slottee wordt deze algemene theorie op andere rechtsgebieden toegepast. 

11 Unger 1986, p. 52 e.v. 
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tott uitdrukking wordt gebracht. Het ontmoedigt onder andere dat contracten in 
niet-commercièlee domeinen worden afgesloten. Daarnaast brengt Unger nog een 
anderee tegenstelling in het contractenrecht aan het licht. Tegenover het beginsel 
omm vrij van overheidsbemoeienis de voorwaarden van een contract te bepalen, 
staatt het tegenbeginsel dat oneerlijke of onrechtvaardige contracten niet geldig 
zijn.. Dit tegenbeginsel maakt bemoeienis van de overheid met contractsvoorwaar-
denn juist nodig. Deze twee paren van beginselen en tegenbeginselen maken duide-
lij kk dat het contractenrecht vol contradicties en tegenstellingen is. Terwijl de heer-
sendee visie op het contractenrechten de tegenbeginselen als anomalieën beschouwt 
diee enkel van belang zijn in gevallen waarin de toepassing van de beginselen tot 
onrechtvaardigee resultaten leidt, is Unger van mening dat de tegenbeginselen in 
hett contractenrecht als uitgangspunt moeten worden genomen. De tegenbeginse-
lenn zouden een nieuwe bron van contractuele verplichting vormen. Dat betekent 
datt verplichtingen die op relaties van wederzijdse afhankelijkheid zijn gebaseerd in 
hett contractenrecht niet slechts een marginale rol, maar een centrale rol moeten 
spelen. . 

Zoalss Unger zelf aangeeft, heeft deze deviante methode zowel een voordeel, als 
eenn nadeel. Omdat de deviante methode de bestaande rechtsbronnen en rechts-
praktijkenn en de daarmee verbonden claims van normatieve autoriteit als uit-
gangspuntt neemt, heeft de deviante doctrine als voordeel dat het concrete analyses 
vann bestaande instituties, problemen en denkbeelden mogelijk maakt. Het nadeel 
vann de deviante doctrine is echter dat deze doctrine aan de uitgangspunten van de 
bestaandee traditie gebonden blijft . Deze methode leidt daarom niet tot universeel 
geldigee inzichten. 

55 lingers kritiek op de rationaliserende rechtsanalyse 

Dee kritiek die Unger in Critical Legal Studies Movement op het objectivisme en for-
malismee formuleert wordt in zijn werk What Should Legal Analysis Become? door 
eenn kritiek op de rationaliserende rechtstheorie vervangen. De rationaliserende 
rechtsanalysee is een generaliserend en idealiserend discours over doelstellingen en 
principes.. Zij is volgens Unger 'a way of representing extended pieces of law as 
flawedd expressions .. of connected sets of policies and principles.' 4 De rechter heeft 
volgenss de rationaliserende rechtsanalyse twee taken. Ten eerste gaat hij op zoek 
naarr het ideale element dat in het recht ontdekt kan worden. Vervolgens richt hij 
zichh op de constructieve verbetering van het recht. 'Improvement happens by de-
velopingg the underlying conceptions of principle and policy and by rejecting, from 
timee to time and bit by bit, the pieces of received understanding and precedent that 

Ungerr 1986, p.75 e.v. 
Ungerr 1986, p. 18. 
Ungerr 1996, p. 36. 

106 6 



CONSTITUTIONELEE RECHTSPRAAK EN INSTITUTIONELE VERBEELDING 

faill  to fit the preferred conceptions of policy and principle.' Afwijkingen en in-
consistentiess worden door deze vorm van rechtsanalyse stap voor stap genegeerd. 

Inn zijn werk What Should Legal Analysis Become? stelt Unger bovendien een 
anderee rechtsvindingsmethode voor. In plaats van de gangbare vorm van rechts-
vindingg die op interpretatie en toepassing van algemene rechtsregels is gebaseerd, 
pleitt Unger voor de methode van het analogisch redeneren. Rechtsbeslissingen 
wordenn met behulp van de analogische (of casuïstische) methode niet uit algeme-
nee rechtsregels afgeleid, maar beslissingen worden door analogie bepaald. Dat wil 
zeggenn dat actuele rechtsgevallen met soortgelijke rechtsgevallen uit het verleden 
wordenn vergeleken zonder dat van een algemene rechtsregel wordt uitgegaan. Deze 
vormm van rechtsvinding wordt in het anglo-amerikaanse rechtssysteem vaker toe-
gepastt dan in het continentale rechtssysteem. De belangrijkste reden daarvoor is 
datdat in common law rechtspraak anders dan in civil law rechtspraak niet de wet, 
maarr het precedent de belangrijkste rechtsbron is. 

Hett juridisch redeneren dat Unger voorstelt, wijkt dus af van de abstracte en 
axiomagebondenn vorm van redeneren die door de heersende rechtstheorie verde-
digdd wordt. Het analogisch redeneren is daarentegen contextgebonden en induc-
tief.. Het voordeel van deze methode van rechtsvinding is dat de verschillende delen 
vann het recht niet langer als fragmenten van een begrijpelijk sociaal plan worden 
opgevat.. Hierdoor wordt het politieke aspect van het recht niet langer verhuld. Ook 
beschiktt de rechter op deze manier over meer speelruimte om institutionele alter-
natievenn te ontwikkelen. 

Volgenss Unger zijn er vier redenen waarom de bestaande rationaliserende 
rechtsanalysee zo invloedrijk is. Dit is ten eerste het gevolg van de vooroordelen die 
err ten aanzien van het analogisch redeneren bestaan, ten tweede wordt voor deze 
rechtsanalysee gekozen uit angst dat er anders willekeur bij de toepassing van rech-
tenn zal ontstaan, ten derde wordt dit type rechtsanalyse gesteund door de politieke 
filosofiee van het 'pessimistische progressieve reformisme', ten vierde wordt als ex-
cuuss voor de rationaliserende rechtsanalyse aangevoerd dat de rol van de rechter 
begrensdd is. 

Hett abstracte, principe-georiënteerde redeneren wordt over het algemeen ais een 
rationeleree vorm van juridisch redeneren beschouwd dan het niet-cumulatieve, 
context-georiënteerdee analogische redeneren. Wanneer het analogisch redeneren 
all  als juridische methode verdedigd wordt, dan wordt het vaak als eerste stap 
beschouwdd naar een vorm van juridisch redeneren dat door doelstellingen en 
principess wordt geleid. Unger pleit daarentegen voor een vorm van analogisch 
redenerenn dat niet-cumulatief van aard is en dat niet veranderd wordt in een hiër-
archischh geordend systeem van proposities. Het analogisch redeneren doet naar 

Ungerr 1996, p.37. 
Ungerr 1996, p. 59-63, 114-119. 
Ungerr 1996, p. 59-113. 
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zijnn mening meer recht aan de realiteit en het laat daarnaast meer ruimte open 
voorr democratisch experimentalisme. Het analogisch redeneren streeft niet naar 
'systematicc closure and abstraction'. Daarnaast probeert het de scherpe tegenstel-
lingg tussen het recht zoals dat prospectief aan degenen die het recht maken 
verschijnt,, en het recht zoals dat retrospectief aan de professionele en juridische 
interpretatorenn verschijnt, te verkleinen. Dat betekent dat de doelstellingen waar de 
rechterr zich door moet laten leiden net zo eclectisch van aard moeten zijn als de 
doelstellingenn die in het rechtsscheppingsproces een rol spelen. 

Eenn andere reden dat de rationaliserende rechtsanalyse zeer invloedrijk is, is dat 
velenn menen dat een dergelijke benadering van het recht voor de bescherming van 
hett systeem van rechten en het rule of law principe nodig is. De rationaliserende 
rechtsanalysee zou anders dan het analogisch redeneren niet willekeurig zijn. 
Ungerr meent echter dat iedere rechtstheorie ruimte voor discretie biedt, ook de 
rationaliserendee rechtsanalyse. Ten eerste beschikt de rechter bij zijn keuze van 
dee verschillende beginselen en concepten die worden gebruikt om de latente ratio-
naliteitt van het recht te verhelderen, over discretie. Daarnaast zijn er steeds ver-
schillendee rationele reconstructies mogelijk. De gedachte dat het systeem van 
rechtenn en de rule o/Jaw beter door de rationaliserende rechtsanalyse dan door het 
analogischh redeneren zouden worden beschermd, klopt volgens Unger dus niet. 

Tenn derde is de rationaliserende rechtsanalyse volgens Unger verbonden met de 
politiekee filosofie van het 'pessimistisch progressieve reformisme'. Deze politieke 
filosofie,, die door de meeste rechtstheoretici zou worden verdedigd, stelt verande-
ringenn voor binnen de grenzen die door de gevestigde institutionele orde worden 
opgelegd.. Ze is derhalve in institutioneel opzicht conservatief. Het pessimistisch 
progressievee reformisme wil achterstelling en uitsluiting verminderen. Omdat het 
echterr niet de bronnen van deze achterstelling en uitsluiting probeert te verande-
ren,, is het daartoe niet in staat. 

Dee vierde reden dat de rationaliserende rechtsanalyse zeer invloedrijk is, is dat ze 
rekeningg houdt met de grenzen van de rechter. Het wijzen op de grenzen van de 
rechterr dient als excuus voor een anti-experimentalistische wijze van rechtsana-
lyse.. Rechtsanalyse moet volgens Unger echter gericht zijn op institutionele 
verbeelding.. Het centrale doel van de rechtsanalyse is: 'the working out, in imagi-
nationn and in practice, of the interaction between ideals or interests and institu-
tionss or practices through the detailed medium of law and legal thought.'401 

Hett probleem dat verbonden is met de rationalisering van het rechtsvindings-
process is dat conflicten voortijdig worden ingedamd. Deze vorm van rechtsanalyse 
biedtt geen ruimte voor democratisch experimentalisme. De rationaliserende 
rechtsanalysee is volgens Unger daardoor anti-democratisch. Volgens Unger moet 

3988 It describes the mass of actual judicial decisions much better than does the canon of 
rationalizingg legal analysis. Unger 1996, p. 113. 

3999 Unger 1996, p. 114. 
4000 Unger 1996, p.77. 
4011 Unger 1996, p. 107. 
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dee rechter de alternatieve mogelijkheden die in het recht zelf aangetroffen kunnen 
worden,, uitwerken. Deze mogelijkheden worden waargenomen wanneer de afwij-
kingenn binnen het recht serieus worden genomen. De waarde waar de rechter zich 
doorr moet laten leiden, is die van de democratie. 

Dee methode die Unger in zijn werk What Should Legal Analysis Become? formu-
leertt om het democratisch experimentalisme te realiseren, wijkt ook af van de 
methodee die hij in Critical Legal Studies Movement ontwikkeld heeft. Niet langer 
gaatt hij uit van deviante methode, maar in dit werk introduceert hij de methode 
vann mappingen criticism.402 Deze twee momenten zijn dialectisch met elkaar ver-
bonden.. Mappingisde uiteenzetting van de institutionele structuur van de maat-
schappijj  zoals die in juridisch gearticuleerde idealen is geformuleerd. Criticism is 
dee uiteenzetting van de 'disharmonies between the professed social ideals and 
programmaticc commitments of society'403 Terwijl mapping de basis voor kritiek 
verschaft,, bepaalt criticism de agenda voor mapping. Deze methode draagt bij aan 
institutionelee verbeelding en democratisch experimentalisme, en maakt een einde 
aann het rationaliseren of idealiseren van de instituties en de wetten die op dit mo-
mentt bestaan 

Wiee moet echter de institutionele vernieuwing doorvoeren? Volgens Unger is 
'noo part of present-day government well suited, by virtue of practical capacity or 
politicall  intervention, to undertake the job of structural and episodic reconstruc-
tion.'4044 Voor dit probleem stelt Unger twee oplossingen voor. De eerste oplossing 
iss om een nieuwe overheidsinstelling tot stand te brengen 'another power in the 
state,, designed, elected, and funded with the express charge of carrying out this dis-
tinctive,, rights-ensuring work.'405 Een soort bureau voor maatschappelijke recon-
structie.4066 Met het ontwikkelen van een dergelijke overheidsinstelling is echter het 
volgendee probleem verbonden. Zou deze overheidsinstelling het recht krijgen om 
dee macht en bevoegdheden van andere maatschappelijke instituties in te perken, 
dann zou een dergelijk bureau de hoogste autoriteit in de staat worden. Zou het 
bureauu voor maatschappelijke reconstructie dit recht niet hebben dan zouden de 
interventiess van dit bureau slechts tot impasse, in plaats van democratische mobi-
lisatiee leiden.407 Het alternatief is dat rechters de structurele veranderingen uit-
voeren.. Maar om twee redenen meent Unger dat rechters voor het uitoefenen van 
dezee taak niet capabel zijn. Ten eerste zijn zij niet democratisch verantwoordelijk. 
Daarnaastt ontbreekt het hen aan 'investigative, technical, financial and admini-
strativee resources.'40 Maar volgens Unger is het beter om een weinig geschikte 
actorr te hebben die structurele vernieuwingen doorvoert, dan helemaal geen 

Ungerr 1996, p. 130 e.v. 
Ungerr 1996, p. 132. 
Ungerr 1996, p. 33. 
Ungerr 1996, p.33. 
Ungerr 1987 II, p. 453. 
Baderr 1990b, p. 51. 
Ungerr 1996, p. 118. 
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actor.. Vanwege het ontbreken van een betere, meer geschikte actor stelt Unger 
daaromm voor dat rechters de institutionele veranderingen doorvoeren. Zij zouden 
daardoorr over grote bevoegdheden beschikken. Unger zet in zijn theorie niet uiteen 
hoee misbruik van deze bevoegdheden kan worden vermeden. 

66 De relatie tussen constitutionalisme en een sterke 
democratie e 

Hett liberaal-democratisch constitutionalisme leidt volgens Unger tot een inper-
kingg van de democratie. Bepaalde institutionele regelingen worden door rigide 
constitutiess buiten het terrein van de politiek gehouden. De bestaande constitutio-
nelee regelingen blokkeren daardoor effectieve democratiseringen. Ze stellen de 
overheidd niet in staat om veranderingen aan te brengen in de fundamentele 
arrangementenn van de maatschappij. In plaats dat de constitutie voor eens en voor 
altijdd een permanent model van sociale organisatie oplegt, zouden in de constitutie 
regelss moeten worden ontwikkeld die permanente innovatie mogelijk maken. Di t 
wordtt door Unger een mobiliserende constitutie genoemd. De mobiliserende 
constitutiee is een constitutie waarmee het bestaande schema van sociale opde-
lingenn en hiërarchieën ter discussie wordt gesteld. Unger stelt daarom een systeem 
vann permanente constitutionele hervormingen voor. Deze constitutie wordt door 
hemm voorgesteld als een 'structure-denying structure.' 

Hett is echter de vraag in hoeverre een mobiliserende constitutie met het relatief 
rigidee karakter van de meeste constituties te verenigen is. De procedure om de 
grondwett te wijzigen, is in de meeste staten zwaarder dan die voor gewone wet-
geving.. Wanneer deze zwaardere herzieningsprocedures voor grondwetsbepalin-
genn opgegeven wordt, dan is sprake van een flexibele constitutie. De constitutie is 
inn dat geval net zo gemakkelijk te veranderen als een gewone wet. Juist vanwege het 
relatieff  onveranderlijke karakter van rigide constituties bieden deze constituties de 
burgerss meer bescherming dan constituties die door een eenvoudige meerderheid 
inn het parlement veranderd kunnen worden. Rigide constituties sluiten bepaalde 
fundamentelee waarden van de alledaagse politiek uit. Hierdoor kunnen deze 
waardenn niet voortdurend ter discussie worden gesteld. 

Eénn van de constitutionele arrangementen die blokkades veroorzaken, is het sys-
teemm van checks and balances, oftwel de differentiatie van wetgevende, uitvoe-
rendee en rechterlijke machten. Een andere constitutionele regeling die tot politieke 
demobilisatiee zou leiden is het bestaande systeem van rechten. Met een systeem 
vann rechten bedoelt Unger 'an institutionalized version of society, which is to say, 
aa form of social lif e acquiring a relatively stable and delineated form and genera-

,yy Unger 1996, p. 118. 
00 Unger 1987 II, p. 572 e.v. 
11 Unger 1987 II, p. 72, 454 e.v. 
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tingg a complicated set of expectations.'412 Het bestaande systeem van rechten zou 
naarr het model van het onbeperkte eigendomsrecht zijn vormgegeven. Het on-
beperktee eigendomsrecht is het meest fundamentele recht in het rechtssysteem van 
liberalee staten. Ook rechten die niet met het economische terrein verbonden zijn, 
zijnn volgens Unger naar dit model vormgegeven. Het onbeperkte eigendomsrecht 
iss 'the principle of economie decentralization that consists in the allocation of 
moree or less unrestricted claims to divisible portions of social capital.' De onbe-
perktee claim op sociaal kapitaal geven degenen die eigendom bezitten de gelegen-
heidd om burgers die minder of geen eigendom bezitten, te overheersen. Rechten 
verschaffenn diegenen die hierover beschikken een zone van discretie, die door 
anderenn niet mag worden aangetast. Unger verwerpt dus een possessief-liberale 
off  bezitsindividualistische interpretatie van rechten, die individuen de mogelijk-
heidd bieden om zich af te schermen van de staat en zich terug te trekken in hun 
privé-sfeer.. Rechten moeten daarentegen bijdragen aan een versterking van de 
democratie. . 

Omdatt de bestaande rechten volgens Unger een onderdeel vormen van ver-
vreemdendee en onderdrukkende structuren ontwikkelt hij een nieuw systeem van 
rechten.. 'The ideal aim of the system of rights is to serve as a counterprogramm to 
thee maintenance or re-emergence of any scheme of division and hierarchy that 
cann become effectively insulated against the ordinarily available forms of chal-
lenge.'4166 Unger wil een systeem van rechten ontwikkelen dat zowel qua vorm als 
quaa inhoud van het absolute eigendomsrecht verschilt. Daarnaast beweert 
Ungerr een systeem van rechten te ontwikkelen dat de kloof tussen contexten en 
routiness verkleint en die een verandering van contexten mogelijk maken. 

Ungerr onderscheidt vier categorieën rechten, namelijk immuniteitsrechten, 
marktrechten,, destabilisatierechten en solidariteitsrechten. Immuniteitsrechten 
garanderenn immuniteit op het terrein van fysieke veiligheid, materiële welvaart en 
politiekee participatie. Burgers bezitten deze rechten tegenover andere individuen, 
organisatiess en de staat. Immuniteitsrechten kunnen niet uitsluitend als 
negatievee vrijheden worden opgevat. Immuniteitsrechten omvatten een serie van 
uiteenlopendee rechten. Naast negatieve rechten die mogelijkheden bieden 'to with-
draww functionally and even territorially from the established social order', om-
vattenn immuniteitsrechten ook politieke rechten zoals het recht op organisatie, 
participatiee en vrijheid van meningsuiting, en 'welfare entitlements', oftewel 

4,22 Unger 1987 II, p. 508. 
4133 Unger 1986, p. 38, Unger 1987II, p.511 e.v. 
4144 Unger 1987 II, p. 511. 
4155 Unger 1986, p. 36 
4166 Unger 1986, p.24. 
4177 Unger 1987 II, p. 510. 
4188 Unger 1987 II, p. 510. 
4199 Unger 1986, p. 39, Unger 1987, p. 526. 
4200 Unger 1986, p. 39. 
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socialee rechten zoals het recht op onderwijs, gezondheidszorg, woonruimte en 
voedsel.. Dezerechtenbeschermentegeneconomischeof culturele ontberingen.422 

Destabilisatierechtenn geven burgers het recht om bestaande instituties of geves-
tigdee sociale praktijken ter discussie te stellen. Deze rechten 'provide a claim upon 
governmentall  power obliging government to disrupt ... forms of division and 
hierarchy.'' De destabilisatierechten moeten er voor zorgen dat er in de bestaan-
dee instituties en de gevestigde sociale praktijken grotere gelijkheid tot stand wordt 
gebracht.. Destabilisatierechten omvatten een uitgebreide interpretatie van het 
non-discriminatierecht,hetgelijkheidsbeginselenn democratische politieke rechten. 

Marktrechtenn zouden de onbeperkte eigendomsrechten moeten opvolgen. 
Marktrechtenn zijn rechten 'employed for economie exchange in the trading sector 
off  the society.' Unger onderscheidt twee typen marktrechten. Ten eerste rechten 
tussenn kapitaalfondsen en kredietnemers en ten tweede rechten tussen werknemers 
opp de werkvloer. Zij geven aanspraak op delen van het maatschappelijk vermogen. 
Hett eerste type rechten geeft kredietnemers voorwaardelijke en tijdelijke toegang 
tott het maatschappelijk vermogen die zij gedurende een bepaalde periode kunnen 
aanwenden.. Het tweede type rechten reguleert de relaties tussen economische 
entrepreneurs.. Ze geven entrepeneurs de vrijheid om met elkaar te onderhandelen 
binnenn de grenzen die door de overheid worden gesteld. 

Solidariteitsrechtenn geven rechtskracht aan vele verwachtingen die ontstaan 
'fromm relationsofmutual reliance and vulnerability.'425 Ze zijn gericht op de trans-
formatiee van persoonlijke relaties. Deze rechten zullen in de meeste gevallen niet 
juridischh afdwingbaar zijn. Ze blijven in dat geval uitdrukkingen van idealen.426 

Opvallendd aan Ungers nieuwe systeem van rechten is dat een gedetailleerde en 
gedifferentieerdee bespreking van verschillende typen grondrechten ontbreekt.427 

Ditt geldt zowel voor Ungers bespreking van politieke rechten, burgerrechten en 
socialee rechten. Politieke vrijheidsrechten worden door Unger zowel bij de immu-
niteitsrechtenn als de destabilisatierechten ondergebracht. Belangrijke politieke 
vrijheidsrechtenn zoals de vrijheid van de media van massacommunicatie, de vrij -
heidd van bijeenkomst, demonstratie of het recht op staatsburgerschap worden door 
hemm niet genoemd. Daarnaast ontbreken in Ungers nieuwe systeem van rechten 
tweee categorieën van burgerrechten, namelijk de individualiteitsrechten (zoals het 
rechtt op leven, het recht op lichamelijke en psychische integriteit, het recht op 
persoonlijkee vrijheid en veiligheid en het recht op een persoonlijke levenssfeer) en 
dee justitiële rechten (zoals het verbod van willekeurige arrestatie of 
gevangenneming,, het recht op een behoorlijke procesgang of het recht op rechts-

!11 Unger 1987 II, p. 528. 
1212 Unger 1987 II, p. 526. 
:33 Unger 1986, p. 53. 
''AA Unger 1987 II, p. 520. 
155 Unger 1986, p. 40. 
166 Unger 1987 II, p. 539. 
77 Bader 1990b, p. 55 e.v. 
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bijstand).. De sociale rechten worden door Unger bij de immuniteitsrechten onder-
gebracht.. Ook deze rechten worden slechts zeer beknopt behandeld. Het is daardoor 
niett duidelijk of Ungers nieuwe systeem van rechten de burgers inderdaad meer 
beschermingg biedt dan het bestaande systeem van rechten. 

77 Een reconstructie van Ungers visie op constitutionele 
rechtspraak k 

Watt de rol van constitutionele rechters moet zijn, wordt door Unger niet apart 
besproken.. Het is echter waarschijnlijk dat Unger voor de constitutionele rechter 
dezelfdee taak ziet weggelegd als voor de gewone rechter, namelijk dat hij een bij-
dragee levert aan het uitdenken en vormgeven van alternatieve institutionele mo-
gelijkheden.. Op welke manier constitutionele rechtspraak moet worden vormge-
geven,, wordt door Unger niet uiteengezet. In hoofdstuk zeven van dit onderzoek, 
datdat over de institutionele vormgeving van constitutionele rechtspraak gaat, wordt 
voorr een deel geprobeerd Ungers ideeën hierover te reconstrueren. 

Vanwegee het belang dat Unger aan democratisch experimentalisme hecht, is 
echterr duidelijk dat de constitutionele rechter in Ungers theorie een geheel andere 
taakk heeft dan in de theorieën van Ely, Habermas en Dworkin. Terwijl in deze 
theorieënn een scheiding wordt aangebracht tussen rechtsbeginselen enerzijds en 
tussenn inhoud, sociale praktijken en instituties anderzijds is Unger van mening 
datdat een dergelijk onderscheid niet kan worden gemaakt. De veranderingen die Ely, 
Habermass en Dworkin voorstellen om de kloof tussen juridische en feitelijke 
gelijkheidd te verkleinen, zijn volgens Unger slechts marginale veranderingen 
omdatt deze theorieën er niet op gericht zijn de oorzaken van ongelijkheid zelf weg 
tee nemen. De bestaande instituties die de ongelijkheden veroorzaken, worden door 
dezee theorieën niet ter discussie gesteld. 

Anderss dan Ely is Unger van mening dat rechtspraak niet gericht moet zijn op 
dee bescherming van specifieke minderheden. Rechtspraak moet volgens hem op de 
ondermijningg van alle vormen van sociale opdeling en hiërarchieën zijn gericht. 
Volgenss Unger zijn achterstellingen van bepaalde groepen niet slechts het gevolg 
vann incidentele verstoringen van het politieke proces, maar het probleem van 
ongelijkhedenn is fundamenteler van aard. Ongelijkheid kan volgens Unger alleen 
wordenn bestreden wanneer de rigide structuren die deze ongelijkheden veroorzaken 
terr discussie worden gesteld. Om die reden nemen destabilisatierechten een belan-
grijkee plaats in in Ungers theorie. 

Eenn groot verschil tussen de rechtstheorieën van Habermas en Dworkin en die 
vann Unger is dat zij een geheel andere visie hebben op het (constitutionele) 
rechtsvindingsproces.. Terwijl de rechter volgens Habermas en Dworkin bij het 
nemenn van rechtsbeslissingen van de vooronderstelling moet uitgaan dat het 
rechtt een coherent geheel vormt, moet de rechter volgens Unger juist de uiteen-
lopendee normatieve concepten die in het recht aanwezig zijn, en de verschillende 
socialee visies die daaraan ten grondslag liggen aan het licht brengen. Hiervoor 
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maaktt hij gebruik van de deviante methode of de methode van mapping en 
criticism.criticism. De ethisch of moreel constructivistische interpretatie die Habermas en 
Dworkinn van het rechtsvindingsproces geven, wordt door Unger verworpen. 
Omdatt het recht een geheel vormt van tegenstrijdige en onverzoenlijke waarden, 
zijnn rationele reconstructies die in het licht van één coherent normatief systeem 
wordenn gemaakt, noodzakelijkerwijs selectief. Net als Ely en Habermas is Unger 
vann mening dat het politieke proces door de rechter serieus moet worden genomen. 
Hiervann is volgens Unger sprake wanneer de rechter rekening houdt met het com-
promiskarakterr van het recht en hij het recht niet achteraf tot een eenheid maakt. 
Anderss dan de heersende rationaliserende rechtsanalyse biedt de rechtsvindings-
theoriee die Unger verdedigt, ruimte voor een openlijke democratische politisering 
vann het recht. 

Hoee kan een democratisering van de rechtspraak volgens Unger verder tot stand 
wordenn gebracht? Net als de andere CLS'ers is Unger van mening dat sexistische, 
racistische,, etnocentristische en nationalistische rechtspraak moet worden verme-
den.. Hoe dit kan worden gerealiseerd, wordt door Unger niet uitvoerig uiteengezet. 
Hett is echter aannemelijk dat Unger voor het tot stand brengen van een democra-
tischh gelegitimeerde vorm van rechtspraak een aantal minimumeisen aan de 
rechtenopleiding,, de selectie en benoemingen van rechters en de rechtelijke open-
baarheidd zou stellen. Deze minimumeisen kunnen als volgt worden samengevat: 

Dee rechtenopleidingen moeten een eerlijke representatie van studenten mo-
gelijkk maken. Om dit te realiseren moeten rechtenstudies vrij toegankelijk zijn 
enn moeten de voortzetting van ascriptieve uitsluitingen worden bestreden. 
Tijdenss de rechtenopleiding moet gewezen worden op de invloed die structurele 
machtsasymmetrieënn op rechtsparadigma's en interpretatietradities uitoefe-
nen. . 
Dee selectie en recruitering van rechters moet erop gericht zijn dat sexen, etni-
sche,, nationale groepen en sociale klassen in de rechterlijke macht eerlijk ge-
representeerdd worden. De structurele ondervertegenwoordiging van bepaalde 
groepenn moet worden bestreden. 
Err moeten professionele ethische codes en interne controleprocedures door 
professionelee organisaties bestaan en er moet een open en kritisch debat tussen 
rechterss plaatsvinden. 
Tenn slotte moeten er regelingen zijn die externe publieke kritiek en controle op 
rechtsbeslissingenn mogelijk maken.4 

Zoalss is aangegeven, wordt door Unger niet uiteengezet hoe constitutionele recht-
spraakk op een democratisch legitieme wijze moet worden vormgegeven. Om dit te 
bepalen,, is het nodig dat wordt nagegaan hoe de democratische legitimiteit van 
constitutionelee rechtspraak als institutie (de institutionele democratische legiti-

Baderr 1998, p. 437. 

114 4 



CONSTITUTIONELEE RECHTSPRAAK EN INSTITUTIONELE VERBEELDING 

miteit),, de legitimiteit van constitutionele rechters (de personele democratische 
legitimiteit)) en de legitimiteit van de beslissingen van constitutionele rechters (de 
inhoudelijkee democratische legitimiteit) kan worden gegarandeerd. Omdat derge-
lijk ee voorstellen in Ungers theorie ontbreken, zullen in hoofdstuk zeven op grond 
vann deze verschillende legitimiteitsvormen een aantal regelingen voor constitutio-
nelee rechtspraak worden voorgesteld. 

88 Conclusie 

Ungerr heeft een radicaal antinaturalistische maatschappijtheorie ontwikkeld. 
Voorr het rechtsvindingsproces betekent de antinaturalistische visie dat afstand 
genomenn wordt van de formalistische en objectivistische veronderstellingen van 
dee heersende rechtstheorie. Het kenmerkende van de heersende rechtstheorie is dat 
zee de bestaande opvattingen over het sociale leven als vanzelfsprekend veronder-
stelt.. Unger verdedigt daarentegen een normatief pluralistische visie op het rechts-
vindingsproces.. Volgens deze visie moeten de verticale conflicten tussen de ver-
schillendee niveaus en de horizontale conflicten tussen de beginselen en tegenbe-
ginselenn en de daaraan ten grondslag liggende sociale visies door de rechter serieus 
wordenn genomen, en verder worden uitgewerkt. De methode waarmee de rechter 
ditt kan realiseren, is de deviante methode of de methode van mapping en criticism. 
Hett voordeel van deze methode is dat de afwijkingen en inconsistenties in het 
rechtsvindingsprocess door deze methode niet worden verhuld, maar juist aan het 
lichtt worden gebracht. Hierdoor wordt het onbepaalde en politieke karakter van 
rechtsbeslissingenn waarneembaar. 

Overtuigendd aan Ungers visie op het rechtsvindingsproces is ook de gedachte dat 
proceduress en rechtsbeginselen niet van inhoudelijke en institutionele rechtskwes-
tiess gescheiden kunnen worden. Dat vragen over institutionele vormgeving in de 
rechtspraktijkk een rol spelen, blijkt duidelijk uit het vijfde omroepoordeel van het 
BundesverfassungsgerichtBundesverfassungsgericht dat in hoofdstuk zes behandeld wordt. Het Bundesver-
fassungsgerichtfassungsgericht gaat in dit oordeel na of het recht op omroepvrijheid door de media-
wett van de deelstaat Baden-Württemberg is ingeperkt. Deze vraag wordt door het 
BundesverfassungsgerichtBundesverfassungsgericht verbonden met de vraag op welke manier het omroepbe-
stell  moet worden vormgegeven. De publiekrechtelijke omroepen hebben volgens 
hethet Bundesverfassungsgericht de plicht om een basisvoorziening aan programma's 
tee leveren. Met deze plicht is volgens het Bundesverfassungsgericht een bestaans- en 
ontwikkelingsgarantiee van de publiekrechtelijke omroep verbonden. Dat betekent 
datdat de technische, organisatorische, personele en financiële middelen die de pu-
bliekrechtelijkee omroepen nodig hebben om goed te kunnen functioneren en om 
zichh in de toekomst verder te ontwikkelen, niet mogen worden ingeperkt. Om te be-
palenn of deze middelen door de wetgever voldoende worden gegarandeerd, worden 
doorr het Bundesverfassungsgericht gedetailleerde inhoudelijke afwegingen gemaakt. 
Anderss dan het Bundesverfassungsgericht meent Unger echter dat de rechter zich 
niett tot dergelijke inhoudelijke afwegingen moet beperken. De rechter moet daar-
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naastt ook alternatieve institutionele voorstellen ontwikkelen. Dit wordt door hem 
alss democratisch experimentalisme aangeduid. Met betrekking tot het recht op 
omroepvrijheidd zou dit in overeenstemming met de uitgangspunten van Ungers 
theoriee betekenen dat door de rechter moet worden nagegaan hoe de omroep op een 
zoo democratisch mogelijke manier kan worden vormgegeven. 

Overr de rol die de rechter met betrekking tot het democratisch experimentalisme 
moett innemen, is Unger echter nogal ambivalent. Eigenlijk is hij van mening dat 
structurelee veranderingen niet door rechters moeten worden doorgevoerd. Ten 
eerstee zijn rechters niet democratisch verantwoordelijk. Ten tweede ontbreekt het 
henn aan de benodigde bronnen. Deze vergaande taak kan volgens Unger daarom 
beterr aan een nieuwe overheidsinstelling worden overgelaten. Een soort bureau 
voorr maatschappelijke reconstructie.429 Een dergelijk bureau zou de taak hebben 
omm democratische mobilisatie tot stand te brengen en om monopolisering van 
maatschappelijkee bronnen tegen te gaan. Zoals uiteengezet is, is met de vorming 
vann een dergelijk bureau echter het volgende probleem verbonden. Heeft het 
bureauu voor maatschappelijke reconstructie het recht om de macht en bevoegdhe-
denn van andere maatschappelijke instituties in te perken, dan wordt een dergelijk 
bureauu de hoogste autoriteit in de staat. Zou het bureau voor maatschappelijke 
reconstructiee dit recht niet hebben dan leiden de interventies van dit bureau slechts 
tott impasse, in plaats van democratische mobilisatie.430 Omdat een dergelijk 
bureauu ontbreekt, is Unger van mening dat institutionele veranderingen toch 
doorr de rechterlijke macht moeten worden uitgevoerd.431 Dat betekent dat rechters 
inn Ungers theorie over zeer grote bevoegdheden beschikken. Zoals Unger zelf aan-
geeft,, lijk t de rechterlijke macht voor het uitvoeren van een dergelijke vergaande 
taakk weinig geschikt. Bovendien geeft Unger niet aan hoe misbruik van deze 
bevoegdhedenn kan worden verhinderd. 

Politiekee en democratische mobilisatie van burgers vormt een belangrijke doel-
stellingg van Ungers project van empowered democracy. Contextherziening en 
institutionelee innovatie nemen een centrale plaats in in dit project. Om er voor te 
zorgenn dat bepaalde groepen niet blijvend de macht hebben over belangrijke 
materiëlee en immateriële bronnen moeten sociale opdelingen en hiërarchieën 
steedss worden bestreden. De consequentie van dit grote belang dat Unger aan con-
textherzieningg hecht, is dat beginselen in het recht die juist op duurzaamheid en 
stabiliteitt zijn gericht zoals rigide constituties en het bestaande systeem van rech-
tenn in Ungers theorie ter discussie worden gesteld. Zij zouden leiden tot inperking 
enn demobilisatie van de politiek. De balans tussen de liberale en democratische 
elementenn in Ungers theorie, slaat echter teveel over naar de democratische ele-
menten.. Regelingen die op de verdeling en beheersing van macht zijn gericht, zijn 
voorr een democratische rechtsstaat net zozeer van belang als regelingen die ver-

Ungerr 1987 II, p. 453. 
Baderr 1990b, p. 51. 
Ungerr 1996, p. 118. 
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gaandee democratiseringen van maatschappij en politiek mogelijk maken. Ungers 
theoriee besteedt echter vooral aandacht aan de laatste regelingen. 

OmOm demobilisatie van de politiek te verhinderen, moeten volgens hem in de con-
stitutiee regels worden ontwikkeld die permanente innovatie mogelijk maken. Een 
dergelijkee constitutie wordt als een mobiliserende constitutie aangeduid. Het is 
echterr niet duidelijk of Unger hiermee voor de invoering van de flexibele constitu-
tiee pleit. Een dergelijke constitutie is net zo gemakkelijk te veranderen als een 
gewonee wet. Dergelijke constituties bieden de burgers minder bescherming dan 
rigidee constituties die enkel door een gekwalificeerde meerderheid in het parlement 
veranderdd kunnen worden. Bij flexibele constituties kunnen fundamentele waar-
denn in de alledaagse politiek door enkelvoudige meerderheden veranderd worden. 
Wanneerr Ungers interpretatie van de mobiliserende constitutie tot een opheffing 
vann het onderscheid tussen grondwet en gewone wetgeving leidt, dan zijn hiermee 
duss grote nadelen voor de rechtsbescherming van burgers verbonden. 

OokOok met betrekking tot het nieuwe systeem van rechten dat door Unger ontwik-
keldd wordt, kan men zich afvragen of het burgers voldoende bescherming biedt. 
Verschillendee politieke rechten, burgerrechten en sociale rechten worden door 
Ungerr niet of slechts beknopt behandeld. Deze weinig gedifferentieerde behande-
lingg van de verschillende rechten is in strijd met Ungers uitgangspunt dat bij het 
ontwikkelenn van institutionele alternatieven een zo groot mogelijke precisie moet 
wordenn nagestreefd. Zijn summiere behandeling van de verschillende grondrech-
tenn is ook opmerkelijk omdat vele van deze grondrechten ook van belang zijn voor 
Ungerss project van een empowered democracy. Dit geldt in het bijzonder voor de 
politiekee rechten zoals de vrijheid van de media van massacommunicatie, de vrij -
heidd van bijeenkomst en demonstratie. Zonder deze rechten wordt politieke mobi-
lisatiee van burgers juridisch niet beschermd. Echter ook de bescherming van de 
verschillendee sociale rechten en burgerrechten is voor dit project van belang. 

Zoalss is aangegeven, is het ook onduidelijk hoe constitutionele rechtspraak vol-
genss Unger moet worden vormgegeven. Welke regelingen moeten er worden inge-
voerdd om een democratisch legitieme vorm van constitutionele rechtspraak tot 
standd te brengen? Het is duidelijk dat Unger net als andere CLS-ers van mening is 
datt sexistische, racistische, etnocentristische en nationalistische jurisprudentie 
moett worden vermeden. Unger geeft echter niet uitvoerig aan hoe een democrati-
seringg van de rechterlijke macht tot stand kan worden gebracht. Het is aanneme-
lij kk dat Unger voorstander is van regelingen die tot een grotere rechtelijke open-
baarheidd en tot een representatieve selectie van rechters leiden. In hoofdstuk zeven 
vann dit onderzoek zullen deze regelingen uitvoeriger worden besproken. 
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