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Inleiding g 

1.11 Analogie-argumentatie in rechterlijke uitspraken 

Wanneerr een rechter een beslissing neemt in een geschil, past hij een of meer 
rechtsregelss toe op juridisch gekwalificeerde feiten. In de theorievorming over 
juridischee argumentatie is het gebruikelijk om een aantal aspecten te onder-
scheidenn in het proces van rechterlijke besluitvorming. In de eerste plaats moet 
dee rechter uitgaan van een geldige en toepasbare rechtsregel. In de tweede 
plaatss moet hij de feiten van het voorliggende geval vaststellen en interprete-
renn zodat ze kunnen worden gekwalificeerd in termen van de rechtsregel. In 
dee derde plaats moet hij de gekwalificeerde feiten subsumeren onder de toe te 
passenn rechtsregel en ten slotte moet hij uit de toepassing van de regel op de 
gekwalificeerdee feiten een conclusie afleiden: de uiteindelijke rechterlijke beslis-
singg waarin een bepaald rechtsgevolg wordt vastgesteld. 

Bijj  dit proces van rechterlijke besluitvorming kunnen zich verschillende 
soortenn interpretatieproblemen voordoen die de rechter moet oplossen voor-
datt hij een beslissing kan nemen waarin hij een bepaald rechtsgevolg vaststelt. 
Hett kan bijvoorbeeld niet meteen duidelijk zijn hoe bepaalde feiten moeten 
wordenn gekwalificeerd in termen van de toe te passen rechtsregel, een rechtsre-
gell  kan zonder interpretatie niet onmiddellijk toepasbaar zijn en er kan een 
leemtee in het rechtssysteem zijn zodat er geen toepasbare rechtsregel is. In het 
laatstee geval kan de rechter een rechtsregel (re)construeren op basis van het 
rechtssysteem. . 

Bijj  het oplossen van deze interpretatieproblemen kan de rechter gebruik 
makenn van de redeneerwijze die in de rechtstheorie en de rechtspraktijk wordt 
aangeduidd met de term analogieredenering. Heel algemeen gesproken komt het 
toepassenn van deze redenering op het volgende neer: bij het oplossen van inter-
pretatieproblemenn gebruikt de rechter argumentatie die gebaseerd is op een 
vergelijkingsrelatie.vergelijkingsrelatie. Als de analogieredenering bijvoorbeeld gebruikt wordt om 
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eenn leemte in het rechtssysteem op te vullen, past de rechter een bestaande 

rechtsregell  naar analogie toe op feiten die niet tot het toepassingsbereik van de 

rechtsregell  behoren, maar die op relevante punten overeenkomen met de fei-

tenn die wel tot dat toepassingsbereik behoren. 

Eenn klassiek voorbeeld van een rechterlijke uitspraak waarin een bestaande 

rechtsregell  analogisch wordt toegepast, is het arrest 'De Marcel Petit' (HR 10 

decemberr 1948, NJ 1949, 122). In dit arrest staat de vraag centraal of aan de 

zaakwaarnemerr retentierecht kan worden toegekend; er bestond ten tijde van 

dee uitspraak geen rechtsregel waarin dit was geregeld.1 Op grond van een ana-

logie-argumentatiee komt de Hoge Raad tot de beslissing dat aan de zaakwaar-

nemerr retentierecht kan worden toegekend: 

(1)) O. wat betreft de door het middel opgeworpen vraag, of de zaakwaarne-

merr recht van terughouding heeft, dat onze wet bij de lastgeving2 - een in 

menigg opzicht aan de zaakwaarneming verwante figuur - in artikel 1849 

bepaalt,, dat den lasthebber een recht van terughouding toekomt; 

(2)) dat deze bepaling in onze wet is opgenomen, omdat het onrechtvaardig 

zoudee zijn, indien de lasthebber, welke bijvoorbeeld tot verkrijging ener 

zaakk uitschotten heeft gedaan, genoodzaakt ware het voorwerp aan den 

lastgeverr over te geven, en daarna zijn voorschotten in te vorderen (aldus 

C.. Asser, Het Nederlandsen Burgerlijk Wetboek vergeleken met het Wet-

boekk Napoleon, blz. 582); 

(3)) dat in dit opzicht met den lasthebber op één lij n is te stellen degeen die, 

zonderr daartoe last te hebben bekomen, eens anders belangen behoorlijk 

heeftt waargenomen en, volgens artikel 1393, recht heeft op vergoeding van 

allee nuttige of noodzakelijke uitgaven; 

(4)) dat daarom - ook al heeft de wet zich hieromtrent niet uitdrukkelijk uit-

gesprokenn - aan den zaakwaarnemer die behoorlijk heeft waargenomen, 

1.. Zaakwaarneming is het zich willens en wetens en op redelijke gronden inlaten met 
dee behartiging van het belang van een ander, zonder de bevoegdheid daartoe aan een 
rechtshandelingg of een elders in de wet geregelde rechtsverhouding te ontlenen (ver-
gelijkk artikel 6:198 huidig Burgerlijk Wetboek). Retentierecht is de bevoegdheid die 
inn de bij de wet aangegeven gevallen aan een schuldeiser toekomt, om de nakoming 
vann een verplichting tot afgifte van een zaak aan zijn schuldeiser op te schorten tot-
datt de vordering wordt voldaan (vergelijk artikel 3:290 huidig Burgerlijk Wetboek). 

2.. Lastgeving is de overeenkomst van opdracht waarbij de ene partij, de lasthebber, zich 
jegenss de andere partij, de lastgever, verbindt voor rekening van de lastgever een of 
meerr rechtshandelingen te verrichten. 
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hett recht moet worden toegekend de zaken terug te houden, tot welke de 
zaakwaarnemingg betrekking had, totdat hem bedoelde uitgaven zijn ver-
goed. . 

Dee Hoge Raad acht het gerechtvaardigd om aan de zaakwaarnemer retentie-
rechtt toe te kennen omdat aan de lasthebber retentierecht is toegekend en om-
datt de zaakwaarnemer en de lasthebber op relevante punten vergelijkbaar zijn. 
Inn overweging (1) wordt aangegeven wat de bestaande rechtsregel is waarop in 
dezee analogie-argumentatie een beroep wordt gedaan. In overweging (2) wordt 
aangegevenn wat het doel is van deze rechtsregel. In overweging (3) wordt de 
vergelijkingg gemaakt op grond waarvan in overweging (4) de conclusie getrok-
kenn wordt dat aan de zaakwaarnemer retentierecht moet worden toegekend. 

Inn de rechtstheorie, de rechtsdogmatiek en de rechtspraktijk bestaat er tradi-
tioneell  veel aandacht voor het gebruik van analogieredeneringen en andere 
'specifiekk juridische redeneervormen' zoals de a contrario- en de a fortiori-vtdt-
nering.. Daarvoor kunnen naar mijn mening twee redenen worden aangevoerd. 

Dee eerste reden is dat het gebruik van analogieargumentatie een aantal vra-
genn oproept. In gevallen als de 'Marcel Petit' wordt op grond van analogie-
argumentatiee een oplossing gevonden voor juridische interpretatieproblemen 
diee ontstaan doordat het recht aan bepaalde feiten geen (of niet direct) rechts-
gevolgenn verbindt. De rechter lost dit interpretatieprobleem op door een 
bestaandee rechtsregel analogisch te interpreteren of analogisch toe te passen. 
Daarmeee is de analogieredenering één van de belangrijke instrumenten die 
gebruiktt kunnen worden om rechtsregels te interpreteren in overeenstemming 
mett een aantal fundamentele waarden van een rechtsorde: gelijkheid, consis-
tentie,, coherentie en volledigheid. Volgens sommigen is de analogieredenering 
zelfss de meest karakteristieke of meest voorkomende vorm van juridische argu-
mentatie.33 De centrale vraag bij het gebruik van de analogieredenering is of de 

3.. Vergelijk voor dit standpunt onder anderen de volgende auteurs. Levy (1949:1) 
plaatstt analogie-argumentatie in de context van het redeneren met precedenten: 'The 
basicc pattern of legal reasoning is reasoning by example. It is reasoning from case to 
case.. It is a three-step process described by the doctrine of precedent in which a pro-
positionn descriptive of the first case is made to a rule of law and then applied to a next 
similarr situation. The steps are these: similarity is seen between cases; next the rule of 
laww inherent in the first case is announced; then the rule of law is made applicable to 
thee second case'. Brewer (1996:926) is van mening dat analogie-argumentatie de 
meestt frequent gebruikte vorm van juridische argumentatie is: ) legal argument is 
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rechterr een bevoegdheid heeft om een interpretatieprobleem met behulp van 

analogie-argumentatiee op te lossen, en indien die bevoegdheid bestaat, of de 

rechterr ook de juiste analogie-argumentatie heeft gebruikt. 

Ookk de reconstructie van analogie-argumentatie brengt een aantal proble-

menn met zich mee. Een kritische analysator die de aanvaardbaarheid van ana-

logie-argumentatiee wil beoordelen, moet in de eerste plaats uit kunnen gaan 

vann een duideli jke conceptie van het begrip analogie-argumentatie. In de 

tweedee plaats moet hij over eenduidige normen kunnen beschikken voor de 

beoordelingg van analogie-argumentatie en in de derde plaats over een instru-

mentt waarmee hij kan komen tot een rationele reconstructie ervan, dat wil zeg-

genn een reconstructie van de argumentatie met het oog op de beoordeling van 

dee rationaliteit.4 Een adequaat analyse-instrument moet om te beginnen aan-

wijzingenn verschaffen op grond waarvan de analogie-argumentatie als zodanig 

geïdentificeerdgeïdentificeerd kan worden. De analysator moet kunnen vaststellen dat er op 

eenn bepaalde plaats in de rechterlijke beslissing analogie-argumentatie naar 

vorenn wordt gebracht en hij moet kunnen bepalen welke junctie de analogie-

argumentat iee in de rechterlijke beslissing vervult. Vervolgens moeten met 

behulpp van het analyse-instrument gemotiveerde keuzes gemaakt kunnen wor-

denn bij het interpreteren van de analogie-argumentatie. Di t houdt in dat de 

analysatorr moet kunnen bepalen welke uitspraak als s tandpunt in de argu-

mentatiee verdedigd wordt en welke uitspraken als expliciete of impliciete argu-

mentenn deel ui tmaken van de verdediging van het standpunt. Ten slotte moet 

hett met behulp van het analyse-instrument mogelijk zijn om de analogie-argu-

mentat iee te analyseren: de analysator moet kunnen bepalen hoe de argumen-

oftenn associated with its own distinct method, usually referred to as "reasoning (or 
argument)) by analogy", indeed, if metaphor is the dreamwork of language, then ana-
logyy is the brainstorm of jurisdiction'. Vergelijk ten slotte Cross (1961:19): 'Since at 
leastt the time of Bracton it has been a commonplace to claim either that legal reaso-
ningg is typically analogical, or that at the very least argument by analogy plays a sig-
nificantt role in legal reasoning'. 

4.. Zie voor het begrip 'rationele reconstructie' van argumentatie in rechterlijke uitspra-
kenn o.m. Feteris, Kloosterhuis en Plug (1993), Loth (1991:127), Franken e.a. 
(2001:1777 e.v.), Pontier (1988:40 en p. 63 e.v.) Men kan aan het begrip rationele 
reconstructiee van argumentatie in rechterlijke uitspraken ook een ruimere betekenis 
toekennen.. Zie bijvoorbeeld MacCormick en Summers (1991:19): 'the rational 
reconstructionn of interpretational justification involves presenting it as consisting in 
structuredd types of arguments which all belong within a coherent mode of justifica-
toryy reasoning'. 
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tenn die ter verdediging van het standpunt naar voren worden gebracht zich ten 

opzichtee van elkaar en ten opzichte van het standpunt verhouden. 

Kennisnamee van de literatuur en van de jurisprudentie leert dat de rationele 

reconstructiee van analogie-argumentatie in de praktijk nogal eens problemen 

oplevert.55 Zo is het niet altijd duidelijk of er in een rechterlijke beslissing 

sprakee is van analogie-argumentatie en welke functie de analogie-argumenta-

tiee in de motivering vervult. Ook is het vaak een probleem om uit te maken 

welkee uitspraken als s tandpunt en als argumentat ie geïnterpreteerd moeten 

wordenn en hoe de structuur van de argumentatie in elkaar zit. Uiteraard staan 

dezee problemen een verantwoorde beoordeling van de analogie-argumentatie 

i nn de weg - die beoordeling vooronderstelt immers een verantwoorde recon-

structie. . 

Voorr het feit dat de rationele reconstructie van analogie-argumentatie vaak 

problematischh is, zijn globaal gesproken twee redenen aan te wijzen. 

Tenn eerste wordt er noch in de rechtstheoretische literatuur noch in de juris-

prudentiee uitgegaan van een eenduidige theoretische conceptie van analogie-

argumentatie.. Di t geldt voor de functie die de analogie-argumentatie kan ver-

vullen,, voor de structuur van de analogie-argumentatie en voor de normen 

voorr de beoordeling van de aanvaardbaarheid van de toepassing van deze 

argumentatie.. Vergelijk bijvoorbeeld de volgende omschrijvingen: 

(1)) Argumentum a simile proceeds from the idea that if a certain legal conse-

quencee is attached to certain legally relevant facts, one is entitled to attach 

thee same legal consequence to essentially similar legally relevant facts. 

(Tammelo,, 1969:129) 

5.. Deze problemen gelden meer algemeen voor de reconstructie van argumentatie in 
rechterlijkee uitspraken. Vergelijk bijvoorbeeld Alchourrón en Bulygin (1971:77): 
'Noww the ratio decidendi of a decision is not always dearly formulated by the judge. 
Thoughh the judge is obliged to justify his decision in explicit terms, the justification 
veryy often contains too many or too few things. Sometimes, the judge does not state 
alll  that is necessary in order to justify his decision (for example, because he considers 
itt obvious); at other times he adduces arguments that are superfluous to the justifi-
cationn of his decision. Extracting the ratio decidendi, that is, the general rule of which 
thee decision is an application, is one of the most important tasks of the jurist con-
cernedd with case law'. Zie voor algemene problemen bij de analyse van argumentatie 
inn rechterlijke uitspraken ook Kloosterhuis en Plug (1991) en Plug (2000). 

6.. Dit blijkt bijvoorbeeld in de discussies over de toelaatbaarheid van analogie-argu-
mentatiee in het strafrecht en in discussies over het verschil tussen analogie-argumen-
tatiee en andere interpretatiemethoden. 
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(2)) Statutory Analogy. One applies a statutory rule to a case which, viewed 
fromm the ordinary linguistic angle, is included in neither the core nor the 
peripheryy of the application area of the statute in question, but resembles 
thee cases covered by this statute in essential respects. (Peczenik 1989:392) 

(3)) Ook deze methode [analogische rechtsvinding, H.K.] kan tot de systema-
tischetische rechtsvinding gerekend worden. Het toepassen van een aan een 
bepaaldd wetsartikel ten grondslag liggende regel op een geval, dat soort-
gelijkk is aan het door de wet geregelde, vooronderstelt dat de wet een sys-
teemm is. (Polak, 1953:37) 

(4)) The argument from analogy; the governing idea here is that, if a statutory 
provisionn is significantly analogous with similar provisions of other 
statutes,, or a code, or another part of the code in which it appears, then, 
evenn if this involves a significant extension of or departure from ordinary 
meaning,, it may properly be interpreted so as to secure similarity of sense 
withh the analogous provisions either considered in themselves or consid-
eredd in the light of prior judicial interpretations of them. (MacCormick en 
Summers,, 1991:513) 

Hoewell  deze omschrijvingen alle ten doel hebben het kenmerkende van 'de 
juridischee analogieredenering' te definiëren, verschillen ze op een aantal be-
langrijkee punten van elkaar. De definitie van Tammelo is zo opgesteld dat zij 
allerleii  invullingen van de analogie-argumentatie open laat. Tammelo koppelt 
analogie-argumentatiee bijvoorbeeld niet aan de interpretatie of toepassing van 
wettelijkee rechtsregels of precedenten en ook niet aan het bestaan van een 
leemtee in het rechtssysteem. Deze koppeling is volgens anderen juist zo ken-
merkendd voor het gebruik van de analogieredenering in juridische argumenta-
tiee en dat komt dan ook duidelijk tot uitdrukking in de definities van Pecze-
nikk en Polak. In deze definities wordt analogie-argumentatie beschreven als een 
methodee om een wettelijke rechtsregel toe te passen op gevallen waarvoor de 
normm niet geformuleerd is. Er is echter ook een verschil tussen de definities van 
Peczenikk en Polak. De omschrijving van Peczenik gaat uit van een bestaande 
rechtsregell  die direct toegepast wordt op gevallen die strikt genomen niet tot 
hett toepassingsbereik van deze rechtsregel behoren. Polak beschrijft een meer 
indirectee toepassing van een wetsartikel: hij gaat ervan uit dat de regel die ten 
grondslagg ligt aan een wetsartikel analogisch wordt toegepast. 

MacCormickk en Summers ten slotte kennen een heel andere specifieke 
functiee aan analogie-argumentatie toe. Analogie-argumentatie wordt in hun 
omschrijvingg niet zozeer gezien als een methode om wettelijke leemten op te 
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vullen,, maar als een manier om vergelijkbare wettelijke bepalingen op een 
coherentee manier te interpreteren. Aan deze verschillende omschrijvingen van 
analogie-argumentatiee kunnen gemakkelijk vele andere worden toegevoegd. 
Posnerr (1990:86) stelt dan ook: 

Thee heart of legal reasoning as conceived by most modern lawyers is reasoning 
byy analogy. This method of practical reason has an impeccable Aristotelian pe-
digree,, but no definite content or integrity; it denotes an unstable class of dis-
paratee reasoning methods. This is an important point, not a quibble. With 
formall  logic playing no role in legal reasoning, reasoning by analogy is the 
principall  candidate for a method that will set lawyers apart from everyday rea-
soners. . 

Hoewell  in de rechtstheoretische literatuur steeds wordt gesproken over analo-
gie-argumentatiee als een 'specifiek juridische redeneerwijze', blijkt men nogal 
vann inzicht te verschillen over de vraag wat onder analogie-argumentatie moet 
wordenn verstaan en waarin het specifiek juridische karakter is gelegen. Daar-
naastt wordt er geen onderscheid gemaakt tussen verschillende toepassingen 
vann analogie-argumentatie en ontbreekt het aan een systematisch overzicht van 
dee soorten criteria op grond waarvan de aanvaardbaarheid van analogie-argu-
mentatiee kan worden beoordeeld. Dit laatste wordt bijvoorbeeld door Alexy 
(1978:342-343)) benadrukt: 

Diee speziellen juristischen Argumentformen waren kaum Gegenstand so vie-
lerr Erörterungen geworden, wenn es sich bei ihnen nicht um mehr als die Ver-
wendungg allgemein guitiger logischer Schlufêformen in der juristischen Argu-
mentationn handeln würde. Gerade deswegen sind sie interessant. Am meisten 
diskutiertt ist die Analogie. 

Dee tweede reden voor het feit dat de rationele reconstructie van analogie-argu-
mentatiee in de praktijk vaak problematisch is, is dat er in de meeste benade-
ringenn van analogie-argumentatie geen aandacht wordt geschonken aan het 
process van rationele reconstructie en de problemen die zich daarin voordoen. 
Voorzoverr analogie-argumentatie wordt gereconstrueerd, presenteert men een 
eindproductt van deze reconstructie zonder dat er systematisch een theoretische 
verantwoordingg van de reconstructie wordt gegeven. Er wordt nauwelijks aan-
dachtt besteed aan de vraag hoe een analysator analogie-argumentatie kan iden-
tificerenn en hoe hij stap voor stap tot een interpretatie en een analyse kan 
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komen.. Ook aanwijzingen voor de wijze waarop men de analogie-argumenta-
tiee moet beoordelen ontbreken veelal of blijven beperkt tot de aanbeveling om 
naa te gaan of de gereconstrueerde redenering logisch geldig is. 

Hett doel van deze studie is oplossingen aan te dragen voor de problemen 
diee bij de rationele reconstructie van analogie-argumentatie in rechterlijke uit-
sprakenn optreden. De centrale vraag is op welke wijze een kritische analysator 
analogie-argumentatiee op een systematische wijze kan analyseren en beoorde-
len. . 

1.22 Een pragma-dialectische benadering 

Aann iedere benadering van analogie-argumentatie in rechterlijke uitspraken 
liggen,, al dan niet expliciet, bepaalde theoretische opvattingen ten grondslag. 
Inn deze studie is gekozen voor de pragma-dialectische argumentatietheorie. 
Hiernaa zal ik eerst kort de uitgangspunten van de pragma-dialectiek schetsen 
enn vervolgens zal ik laten zien welke consequenties de keuze voor dit theore-
tischh kader heeft voor de studie van analogie-argumentatie in rechterlijke uit-
spraken. . 

InIn Regels voor redelijke discussies (1982) formuleren Van Eemeren en Groot-
endorstt de uitgangspunten voor de pragma-dialectische argumentatietheorie 
enn ontwikkelen zij een model voor de analyse van argumentatieve discussies 
datt een systematisch overzicht geeft van de elementen die een rol spelen bij de 
oplossingg van meningsverschillen. Het pragmatische aspect van de benadering 
vann argumentatie houdt in dat argumentatie opgevat wordt als een doelge-
richtee vorm van taalgebruik en dat argumentatieve uitspraken worden opge-
vatt als taalhandelingen. Het dialectische aspect van deze benadering houdt in 
datt argumentatie wordt opgevat als een bijdrage aan een kritische discussie 
waarinn de partijen trachten een verschil van mening op een redelijke wijze op 
tee lossen. Argumentatie wordt gedefinieerd als 

eenn taalhandeling die uit een constellatie van uitspraken ter rechtvaardiging of 
ontkrachtingg van een meningsuiting bestaat en er op gericht is een redelijke 
beoordelaarr te overtuigen van een bepaald standpunt over de aanvaardbaar-
heidd van deze meningsuiting. (Van Eemeren en Grootendorst 1982:53) 

Omm de normatieve en descriptieve dimensies van argumentatie op een syste-
matischee wijze te integreren, wordt theoretisch onderzoek naar de normen 
voorr een redelijke discussie verbonden met de beantwoording van vragen over 
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dee reconstructie van argumentatie.7 In het ideaalmodel van een kritische dis-
cussiee wordt gespecificeerd wat voor taalhandelingen in elk van de onder-
scheidenn discussiefasen naar voren mogen worden gebracht en aan welke dis-
cussieregelss de discussianten zich daarbij moeten houden. Bij de analyse van 
argumentatiee functioneert het ideaalmodel als een heuristisch instrument 
waarmeee argumenten kunnen worden geïdentificeerd, verzwegen argumenten 
kunnenn worden geëxpliciteerd en relaties tussen argumenten kunnen worden 
ontleed. . 

Bijj  de beoordeling van de argumentatie functioneert het ideaalmodel als een 
kritischh instrument. De in het model geformuleerde discussieregels vormen het 
uitgangspuntt voor de beoordeling van de argumentatie. Een van onderdelen 
vann die beoordeling houdt in dat nagegaan wordt of de argumentatieschema's 
diee in de discussie zijn gebruikt, aanvaardbaar zijn. Een argumentatieschema 
geeftt aan op welke manier een standpunt en een argument met elkaar zijn ver-
bonden.. Zo kan een argumentatieschema gebaseerd zijn op een vergelijkings-
relatiee waarbij een standpunt verdedigd wordt op grond van een vergelijking. 
Bijj  het beoordelen van een toepassing van een argumentatieschema wordt 
nagegaann of het schema in een bepaalde fase van de discussie door een bepaal-
dee persoon voor een bepaald doel mag worden gebruikt en of het schema ook 
opp een juiste wijze is toegepast. Deze benadering gaat ervan uit dat er bij de 
beoordelingg van argumentatie niet alleen algemene beoordelingscriteria zijn, 
maarr ook criteria die contextueel zijn bepaald.8 

1.33 Methode en opzet 

Uitgangspuntt van deze studie is dat de analyse en beoordeling van analogie-
argumentatiee in rechterlijke uitspraken op een zinvolle wijze kan plaatsvinden 
doorr analogie-argumentatie op te vatten als een argumentatieschema in een kri-

7.. Vergelijk voor een uitgebreide uiteenzetting over de componenten van onderzoek 
naarr argumentatie Van Eemeren (1987) en voor een invulling van de componenten 
vooronderzoekk naar juridische argumentatie Feteris (1994a, 1994b), MacCormick 
(1978)) en MacCormick en Summers (1991). 

8.. Vergelijk Toulmin (1958), die een onderscheid maakt tussen veldonafhankelijke en 
veldafhankelijkee criteria bij de beoordeling van argumentatie. Wróblewski (1974) 
maaktt een soortgelijk onderscheid voor juridische argumentatie. Hij onderscheidt 
tussenn gewone en systematische afleidingsregels in juridische redeneringen. Gewone 
afleidingsregelss zijn niet gebonden aan juridische normen, systematische afleidings-
regelss zijn dat wel. 
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tischetische discussie? Vanwege de systematische aandacht voor de dialectische aspec-

tenn van argumentat ie en voor reconstructie van argumentatie in het gewone 

taalgebruik,, beschouw ik de pragma-dialectische benadering als een geschikt 

theoretischh kader voor de behandeling van de centrale problematiek in dit 

proefschrift.. Bij het geven van een theoretisch bevredigende omschrijving van 

analogie-argumentatiee en het ontwikkelen van beoordelingsnormen maak ik 

gebruikk van de pragma-dialectische inzichten over standpunten, argumenta-

tie,, argumentatieschema's en normen voor de beoordeling van argumentatie. 

Daarbijj  zal ik aangeven hoe deze inzichten zich verhouden tot de rechtstheo-

retischee opvatt ingen over analogie-argumentatie. Bij de analyse van de argu-

mentat iee staat vervolgens de vraag centraal hoe juridische analogie-argumen-

tatiee in het licht van de beoordelingsnormen geanalyseerd moet worden. Di t 

betekentt dat bij de analyse van analogie-argumentatie in rechterlijke uitspra-

kenn de elementen worden achterhaald die voor de beoordeling relevant zijn. 

Daartoee wordt bij de identificatie, interpretatie en analyse ingegaan op vragen 

overr de presentatie, de implicietheid en de structurele complexiteit van analo-

gie-argumentatie.. Om de algemene doelstelling van deze studie te realiseren, 

zall  ik de volgende vragen trachten te beantwoorden: 

(a)) wat is de functie van analogie-argumentatie in het proces van rechtsvinding? 

(b)) op welke wijze wordt analogie-argumentatie in de rechtstheoretische lite-

ratuurr gereconstrueerd? 

(c)) wat houdt analogie-argumentatie in een pragma-dialectisch perspectief in? 

(d)) welke verschillende toepassingen van analogie-argumentatie moeten er 

wordenn onderscheiden? 

(e)) welke structuur heeft analogie-argumentatie? 

(f)) wat zijn de normen voor het beoordelen van analogie-argumentatie? 

(g)) wat zijn de richtlijnen voor het analyseren van analogie-argumentatie? 

9.. In de rechtstheorie wordt inmiddels het discussieperspectief door velen als uitgangs-
puntt voor de analyse van rechtsvindingsproblemen gekozen. Zo kiest Vranken (1995) 
expliciett voor een contextuele en dialogische benadering van rechtsvindingsproble-
men.. Hij gaat ervan uit dat rechterlijke argumentatie niet louter op een abstract 
niveauu moet worden bestudeerd, maar binnen het procesrechtelijke kader. Rechter-
lijk ee beslissingen moeten volgens hem worden beschouwd als het voorlopige resultaat 
vann een discussie en het procesrechtelijke kader geeft aan binnen welke grenzen deze 
discussiee plaatsvindt. Vergelijk ook Bankowski (1991:211): '... analogical reasoning 
workss in the context of a tradition, which is to say an institution held together by his-
toryy and argument and their dialectical interplay'. 
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Inn hoofdstuk 2 wordt een analyse gegeven van de functie van analogie-argu-
mentatiee in het proces van rechterlijke besluitvorming. Daarbij wordt eerst 
ingegaann op de specifieke eigenschappen van juridische argumentatie en ver-
volgenss een overzicht gegeven van de verschillende soorten interpretatiepro-
blemenn die zich bij de rechterlijke besluitvorming kunnen voordoen en van de 
verschillendee methoden om deze interpretatieproblemen op te lossen. 

Nadatt het proces van rechterlijke besluitvorming en het oplossen van inter-
pretatieproblemenn is geanalyseerd, staat in hoofdstuk 3 de reconstructie van 
hett product centraal. Nagegaan wordt in hoeverre men in de bestaande rechts-
theoretischee benaderingen in staat is een bevredigende analyse van analogie-
argumentatiee te geven. Daarbij komen achtereenvolgens de retorische, de logi-
schesche en de dialogische benadering aan de orde. 

Vervolgenss worden in hoofdstuk 4 de uitgangspunten voor een pragma-dia-
lectischee analyse van analogie-argumentatie geformuleerd. Daarbij wordt aan-
gegevenn hoe analogie-argumentatie in een pragma-dialectisch perspectief kan 
wordenn gekarakteriseerd en welke algemene richtlijnen er kunnen worden 
geformuleerdd voor de analyse en de beoordeling van zulke argumentatie. Deze 
algemenee karakterisering van analogie-argumentatie dient in de volgende 
hoofdstukkenn als uitgangspunt voor een nadere analyse van de verschillende 
toepassingenn van analogie-argumentatie. Nadat in hoofdstuk 5 het algemene 
kaderr voor de analyse en beoordeling van argumentatie in rechterlijke uitspra-
kenn is geschetst, is het mogelijk een gedetailleerde analyse te geven van deze 
verschillendee toepassingen. In hoofdstuk 6 staat de analyse en beoordeling van 
analogie-argumentatiee bij de ondersteuning van de interpretatie van bestaande 
rechtsregelss centraal en in hoofdstuk 7 de analyse en beoordeling van analo-
gie-argumentatiee die gebruikt wordt om leemten in het recht op te vullen. In 
hoofdstukk 8 wordt vervolgens ingegaan op de verschillende vormen van com-
plexiteitt bij de analogie-argumentatie die wordt gebruikt om een leemte op te 
vullen.. Daarbij wordt aandacht besteed aan de redenen om complexe analo-
gie-argumentatiee naar voren te brengen en aan de formele en inhoudelijke 
eigenschappenn van complexe structuren. Ten slotte worden in hoofdstuk 9 de 
belangrijkstee resultaten samengevat. 




