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Reconstructiee van analogie-argumentatie: 
rechtstheoretischee benaderingen 

3.11 Inleiding 

Inn het vorige hoofdstuk is bij de analyse van analogie-argumentatie in het pro-
cesces van rechterlijke rechtsvinding duidelijk gemaakt dat analogie-argumentatie 
nooitt los gezien kan worden van de institutionele context waarin deze gebruikt 
wordt.. Het is van belang om steeds na te gaan wie analogie-argumentatie 
gebruiktt en met welk doel dat gebeurt. Het gebruik van analogie-argumentatie 
iss onverbrekelijk verbonden met de normen voor interpretatie en rechtsvin-
ding.. In dit hoofdstuk staat de vraag centraal in hoeverre in de verschillende 
benaderingenn die zich richten op de analyse en de beoordeling van analogie-
argumentatiee als product in de motivering van de rechterlijke uitspraak reke-
ningg gehouden wordt met de institutionele context. Achtereenvolgens zal wor-
denn nagegaan hoe analogie-argumentatie in verschillende rechtstheoretische 
benaderingenn wordt gereconstrueerd, welke beoordelingsnormen er worden 
geformuleerdd en in hoeverre de reconstructies en normen bevredigend zijn. 

Inn de rechtstheorie wordt analogie-argumentatie traditioneel gereconstru-
eerdd vanuit een logisch of een retorisch perspectief, waarbij de analyse en beoor-
delingg van de argumentatie uitgaat van een formeel dan wel een informeel 
beoordelingscriterium.. Deze reconstructies van analogie-argumentatie kunnen 
wordenn gekarakteriseerd als productgericht en monologisch: argumentatie wordt 
opgevatt als een redeneerproduct en de analyse richt zich op de vraag of een 
conclusiee op formele dan wel informele gronden is gerechtvaardigd, zonder dat 
rekeningg gehouden wordt met de discussiecontext waarin de argumentatie 
naarr voren wordt gebracht.31 

Omm de bezwaren die aan de logische en retorische benaderingen zijn ver-

31.. Vergelijk voor een beschrijving van de verschillende benaderingen in de juridische 
argumentatietheoriee Feteris (1994b). 
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bondenn te ondervangen, hebben meer recente auteurs analogie-argumentatie 
geanalyseerdd vanuit een dialogisch perspectief, waarin argumentatie wordt 
opgevatt als onderdeel van een (impliciete) discussie. De deugdelijkheid van de 
argumentatiee wordt in de dialogische benadering als afhankelijk gezien van de 
vraagg of het discussieproces waarin een standpunt wordt verdedigd aan 
bepaaldee procedurele eisen voldoet. 

Hiernaa zal ik achtereenvolgens de logische, de retorische en de dialogische 
benaderingg van analogie-argumentatie bespreken. Daarbij zal ik aangeven 
welkee theoretische omschrijving van analogie-argumentatie er wordt gegeven, 
opp welke wijze de argumentatie wordt geanalyseerd en welke normen worden 
geformuleerdd voor de beoordeling van analogie-argumentatie. Daarbij wordt 
steedss nagegaan of in de verschillende benaderingen een bevredigend antwoord 
wordtt gegeven op de vraag hoe een analysator analogie-argumentatie kan iden-
tificerenn en hoe hij stap voor stap tot een interpretatie, een analyse en een 
beoordelingg van de argumentatie kan komen. 

3.22 Logisch georiënteerde benaderingen 

Centraall  in de op de logica gebaseerde benaderingen van juridische argumen-
tatiee staat het begrip logische geldigheid. In deze benaderingen geldt het als een 
noodzakelijkee voorwaarde voor de rationaliteit van juridische argumentatie dat 
dee redeneringen die in de argumentatie tot uitdrukking worden gebracht for-
meell  geldig zijn of als formeel geldige redeneringen zijn te reconstrueren. Bij 
dee analyse en beoordeling wordt aan de logica een explicatiefunctie toegekend. 
Redeneringenn in rechterlijke uitspraken zijn vaak onvolledig en kunnen met 
behulpp van de logica volledig gemaakt worden. Deze reconstructie verhoogt 
dee controleerbaarheid van het rechterlijk oordeel doordat de discussie zich kan 
toespitsenn op de inhoud van alle relevante premissen. De logica verschaft een 
modell  waarmee verzwegen premissen in een redenering kunnen worden 
geëxpliciteerd,, zodat er een volledige redenering kan worden gereconstrueerd. 
Soetemann (1983:222) spreekt in dit verband van volledige rechtvaardiging. De 
volledigee rechtvaardiging betekent dat de beslissing juist is op voorwaarde dat 
dee premissen juist zijn.32 De beslissing kan dus op haar juistheid worden be-
stredenn door kritiek te leveren op de aanvaardbaarheid van een van de pre-

32.. Uitgangspunt hierbij is dat de redeneringen in de rechterlijke uitspraak compleet zijn 
gemaakt:: de fundamentele uitgangspunten van redeneringen die op instemming van 
dee betrokken rechtskring moeten kunnen rekenen, zijn zichtbaar geworden. 
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missen.. In de op de logica georiënteerde benaderingen van juridische argu-

mentatiee is de rationele reconstructie dus gericht op de materiële vraag of de 

premissenn aanvaardbaar zijn en op de formele vraag naar de logische geldig-

heidd van de in de redenering gemaakte afleiding. 

LogischeLogische reconstrueerbaarheid van analogie-argumentatie 

Overr de vraag of analogie-argumentatie als een geldige redenering is te reconst-

rueren,, bestaan in de op de logica georiënteerde benaderingen van juridische 

argumentat iee verschillende opvatt ingen. Horovitz (1972), Nieuwenhuis 

(1976),, Soeteman (1983) en Prakken (1993a en 1993b) beantwoorden deze 

vraagg ontkennend. Zij beschouwen analogie-argumentatie louter als een heu-

ristischristisch hulpmiddel dat gebruikt kan worden om bepaalde premissen op het 

spoorr te komen die als basis kunnen dienen voor een logisch geldige redene-

ring,, zonder dat de analogie als redeneervorm deze premissen kan legitimerend 

Pass wanneer de redenering met een of meer premissen die impliciet zijn geble-

venn is aangevuld, is deze logisch geldig, maar tegelijkertijd verdwijnt in de 

reconstructiee de premisse waarin de analogie wordt uitgedrukt. Prakken 

(1993b:200-201)) formuleert het als volgt: 

Verderr rechtvaardigt logica niet op grond van de inhoud maar op grond van 

dee vorm van de premissen. De logische geldigheid van een redenering wordt 

volledigg bepaald door de zogenaamde logische constanten' die voorkomen in 

dee premissen, termen als 'en', 'niet', 'als...dan', 'sommige', 'alle' en, in de deon-

tischee logica, Verplicht', Verboden' en 'toegestaan'. Di t is anders met rede-

neervormenn als analogie en a contrario: hun rechtvaardigende kracht hangt 

33.. In recente literatuur over de eigenschappen van de analogieredenering wordt er op 
gewezenn dat deze redenering beschouwd moet worden als niet-deductief, hypothe-
tisch,, tentatief, en niet-monotoon. Zie onder anderen Prakken (1993a en 1993b) en 
Kerberr en Melis (1996:362). Posner (1990:89) beschouwt de analogieredenering als 
eenn vorm van inductie die tot de logic of discovery behoort en niet tot de logic of jus-
tification:tification: 'I have suggested that reasoning by analogy is actually induction, yet the 
wayy in which lawyers purport to reason by analogy is often, and misleadingly, syllo-
gisticc (technically, enthymematic) rather than inductive. The property lawyer who 
sayss that oil and gas are analogous to rabbits, deer and other wild animals is really 
proposingg that the rule governing property rights in such animals - the "rule of cap-
ture""  — is an instance of a more general rule that subsumes oil and gas: the rule that 
theree are no nonpossessory property rights in fugitive resources. The problem is then 
too justify the general rule, which cannot be done either syllogistically or analogically'. 



44 4 HoofdstukHoofdstuk 3 

niett af van hun vorm maar van de puur inhoudelijke vraag of de verschillen 

dann wel de overeenkomsten tussen twee vergeleken zaken belangrijker zijn. 

Daaromm zijn analogie en a contrario als redeneervormen geen zaak van legiti-

matiee maar van heuristiek van een juridisch oordeel (zie ook Nieuwenhuis, 

1976):: dat wil zeggen, als redeneervormen kunnen ze hooguit suggesties op-

leverenn voor ontbrekende schakels in een redenering, zonder dat ze deze sug-

gestiess legitimeren. Zo gebruikt Jantje als hij zegt 'ik wil naar de fil m want 

Peterr mag ook van zijn vader en ik ben even oud als Peter', een analogie om 

dee extra premisse 'jongens van dezelfde leeftijd mogen hetzelfde' te suggere-

ren,, terwijl vader, als hij zegt 'maar Peters vader is jouw vader niet' de a con-

trarioo vorm gebruikt ten behoeve van de ontbrekende premisse 'vaders wil is 

wet'.. Maar wiens oordeel gerechtvaardigd is, hangt volledig af van de overtui-

gingskrachtt van deze toegevoegde premissen, en op geen enkele manier van de 

logischee vorm van de premissen waarop de analogie en a contrario redenering 

gebaseerdd zijn ('Peter, die net zo oud is als Jantje maar niet dezelfde vader 

heeft,, mag naar de film'). 

I nn deze benadering moet analogie-argumentatie in de heuristiek van juridische 

oordelenn worden gesitueerd en niet in de legitimatie ervan.34 Di t uitgangspunt 

34.. Soeteman meent dat de analogie- en a contrario-redenering 'nog niet het begin voor 
eenn logische rechtvaardiging van de conclusie' vormen (1983: 217). De a contrario-
redeneringg acht hij overbodig en misleidend; men kan volstaan met de materiële 
equivalentie.. De analogieredenering heeft alleen een zekere waarde als heuristisch 
principe.. Beide (redeneringen, H.K.) vooronderstellen een bepaalde interpretatie van 
dee (wettelijke) premisse. Gegeven die interpretatie volgt een de 'a contrario' respec-
tievelijkk 'per analogiam' getrokken conclusie deductief logisch: lezen we 'in geval p' 
alss 'alleen in geval p', dan laat zich zonder moeite deductief-logisch afleiden dat in 
gevall  p*  niet zijnde geval p, het gebod Oq niet geldt. Wederom een logisch dwin-
gendee conclusie, maar of zij acceptabel is wordt bepaald door de acceptabiliteit van 
dee lezing van 'in geval p' als 'alleen in geval p' (1983: 217). White (1996:584) 
beschouwtt analogie-argumentatie als 'induction by analogy'. Het verschil met alle-
daagsee 'induction by analogy' is dat het in juridische argumentatie bij analogie niet 
omm causale of voorspellende argumenratie draait: 'In legal argument from analogy the 
similaritiess referred to in the premisses support a normative, not a causal, inference, 
thatt is, an inference about a correct legal outcome. This difference between induction 
byy analogy in everyday reasoning and in law is a difference worth noting, and we shall 
exploree some of its significance in what follows, but the difference should not obscure 
thee fact that analogical reasoning, as a distinctive type of inductive inference, is per-
vasivee both in legal and extra-legal processes of thought'. Vergelijk ten slotte The 
OxfordOxford Companion to Law (1980): 'No analogy is logically compelling or leading to 
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brengtt volgens mij enkele problemen met zich mee. Ten eerste wordt in de 
logischee analyse van analogie-argumentatie een argument dat expliciet naar 
vorenn wordt gebracht - het analogie-argument - in de reconstructie weggela-
ten.. Vervolgens worden er één of meer premissen toegevoegd. Op welke wijze 
datt kan worden verantwoord, wordt niet aangegeven. Daarmee is het ondui-
delijkk op grond van welke criteria men kan bepalen of degene die de argu-
mentatiee naar voren brengt aan deze premissen kan worden gehouden. Hage 
(1994:91)) verwoordt soortgelijke bezwaren: 

Hett recht kent een aantal redeneertechnieken die niet goed passen in traditio-
nelee logica's. In dit verband valt te denken aan de redeneringen naar analogie 
enn a contrario en aan het buiten toepassing laten van regels omdat toepassing 
inn strijd zou zijn met een uitzonderingsbepaling, met een geheel andere regel, 
off  met de strekking van de regel zelf. Het is mogelijk deze 'afwijkingen' te om-
zeilenn in bijvoorbeeld de predikatenlogica. Zo kan een redenering naar analo-
giee deductief geldig worden gemaakt door een voorwaarde uit de premissen weg 
tee laten. Het nadeel van deze aanpak is echter dat de premissen niet meer aan-
sluitenn bij de redeneerwijzen van juristen. Juristen passen een regel analoog toe, 
inn plaats van een abstractere regel met een voorwaarde minder toe te passen. 

Eenn ander bezwaar tegen deze reconstructie hangt samen met het onderscheid 
datt in de rechtstheorie wordt gemaakt tussen singuliere en generieke analogie. 
Err is sprake van singuliere analogie wanneer een juridisch probleem wordt 
opgelostt met behulp van een nieuwgevormde regel die is geënt op een 
bestaandee regel, opgesteld voor een ander, maar vergelijkbaar geval. Van gene-
riekee analogie is sprake als uit een aantal verspreide wetsbepalingen een begin-
sell  wordt afgeleid dat tot een regel van geldend recht wordt verheven. Een con-
sequentiee van de analyse van analogie-argumentatie als onderdeel van de 
heuristiekk is dat het conceptuele onderscheid tussen singuliere en generieke 
analogiee zijn waarde verliest. 

Tammelo'sTammelo's analyse van analogie-argumentatie 

Tammeloo (1969) en Klug (1982) beschouwen analogie-argumentatie als een 

aa necessary conclusion, but it is a common and useful way of arriving at a decision. 
[...]]  Analogy truly depends on the implicit recognition or contention that case X, or 
casee Y, and the present case are both instances of a more general principle'. 
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specifiekk juridische redeneerwijze die wel As een logische geldige redenering 

gereconstrueerdd kan worden. Over de status van deze reconstructie verschillen 

zijj  echter van mening. In het navolgende zullen de analyses van Tammelo en 

Klugg als belangrijke representanten van de op de logica geïnspireerde benade-

ringg van analogie-argumentatie worden behandeld. 

Tammeloo analyseert in Outlines of Modern Legal Logic (1969:129) de logi-

schee aspecten van het argument a simili dat hij — met de argumenten a con-

trarioo en a fortiori - tot de specifiek juridische redeneringen rekent. Hi j gaat 

uitt van de volgende definitie van analogie-argumentatie: 

ArgumentumArgumentum a simile proceeds from the idea that if a certain legal consequence 

iss attached to certain legally relevant facts, one is entitled to attach the same 

legall  consequence to essentially similar legally relevant facts. 

Tammeloo is van mening dat analogieredeneringen en argumenten a contrario 

enn a fortiori als ongeldige redeneringen met rechtens bindende conclusies moeten 

wordenn beschouwd. Door het aanvullen van verzwegen argumenten zijn ze als 

eenn geldige redenering te reconstrueren. Hoe deze reconstructie plaatsvindt, 

laatt Tammelo zien aan de hand van de volgende ongeldige redenering: 

(1)) If the set of facts F is given then this act ought to be treated as larceny 

(2)) A set of facts essentially similar to F is given 

(3)) This act ought to be treated as larceny 

Bijj  de invulling en reconstructie van deze redenering gaat Tammelo uit van het 

volgendee voorbeeld: 

Supposee that a set of facts F in the above illustration is: taking unlawfully as 

removingg a thing with intent to deprive the right owner of the same. A person 

unlawfullyy takes electricity with intent to deprive the Electricity Commission 

off  it. Although electricity is not a thing, taking it unlawfully is essentially si-

milarr to taking and removing a thing unlawfully (the economic and social con-

sequencessequences of both acts being virtually the same). Therefore it may be argued that 

thiss act deserves the same punishment as larceny in the strict sense. However 

soundd this conclusion may be from the viewpoint of morals or social policy, 

itt is unsound from the logical viewpoint. 

Dee ongeldige redenering kan geldig gemaakt worden door aanpassing van de 
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hypothetischee premisse (1) uit bovenstaande redenering. De gereconstrueerde 
analogieredeneringg ziet er als volgt uit: 

(1)) T t̂his act is taking a thing unlawfully ... or this act is found by a competent 
judicialjudicial authority to be essentially similar to taking a thing unlawfully then 
thiss act ought to be treated as larceny 

(2)) This act is found by a competent judicial authority to be essentially simi-
larr to taking a thing unlawfully ... 

(3)) This act ought to be treated as larceny 

Tammeloo benadrukt dat het aannemen van de gewijzigde hypothetische pre-
missee alleen gerechtvaardigd is als er voldoende reden is om aan de niet-gere-
geldee gevallen dezelfde juridische consequenties te verbinden als aan de geval-
lenn die wel tot het toepassingsbereik van de rechtsregel behoren. Hij 
concludeertt dat de analogieredenering beschouwd moet worden als een modus 
deficiens:deficiens: uit de premissen die naar voren zijn gebracht volgen geen logisch 
noodzakelijkee conclusies. Maar, zo stelt Tammelo vast, als er - zoals in de 
bovenstaandee reconstructie - een premisse wordt toegevoegd die de redene-
ringg logisch geldig maakt, is de redenering strikt genomen geen analogierede-
neringg meer. Indien men ervan uit kan gaan dat de toegevoegde premisse in 
eenn bepaalde juridische gemeenschap wordt voorondersteld, kan de analogie-
redeneringg als een onvolledige redeneervorm (enthymeem) met een verzwegen 
maarr 'readily available' premisse worden beschouwd.35 

Tammelo'ss analyse van analogie-argumentatie lijk t in een bepaald opzicht 
opp die van Horovitz (1972), Nieuwenhuis (1976), Soeteman (1983) en Prak-
kenn (1993a en 1993b) — zij het dat deze auteurs een principiëler keuze maken 
doorr analogie-argumentatie louter op te vatten als een onderdeel van de heu-
ristiekk van de argumentatie. In feite hinkt Tammelo op twee gedachten door-
datt hij analogie-argumentatie als een redenering in de legitimatie beschouwt 
diee ongeldig is maar die als een geldige redenering is te reconstrueren, terwijl 
err bij de reconstructie wordt geabstraheerd van het eigensoortige van de ana-
logieredenering.. Zoals Tammelo zelf aangeeft, is de uitkomst van de recon-

35.. Letterlijk zegt Tammelo (1969:130): 'Provided that the requisite additional premis-
ses,, even though not stated, are sure to be understood and accepted in the given legal 
community,, the above three specific juristic arguments may be regarded as represen-
tingg abridged (enthymemic) inferences with suppressed but readily available premis-
ses'. . 
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structiee geen analogieredenering meer. In de reconstructie is geen sprake van 
eenn conclusie die getrokken wordt op grond van een vergelijking. De vergelij-
kingg is Verschoven' naar het antecedent van de gereconstrueerde nieuwe hypo-
thetischee premisse en daarmee is de analogieredenering gereconstrueerd als een 
moduss ponens-redenering. 

Mett zijn uitspraak dat de analogieredenering een onvolledige redeneervorm 
(enthymeem)) met een verzwegen maar 'readily available' premisse is, bedoelt 
Tammeloo (1969:129) de uitbreiding van het antecedent in de hypothetische 
premisse,, zoals in het gecursiveerde gedeelte is aangeven: 

IfIf  this act is taking a thing unlawfully ... or this act is found by a competent ju-
dicialdicial authority to be essentially similar to taking a thing unlawfully then this act 
oughtt to be treated as larceny. 

Vann deze premisse kan men misschien zeggen dat deze 'readily available' is 
('suree to be understood and accepted in the given legal community') en mis-
schienn ook wel geaccepteerd is in de juridische gemeenschap, maar dat komt 
dann vooral door het wel zeer algemene karakter van deze premisse. Het belang-
rijkstee probleem met deze reconstructie is dat er een nieuwe rechtsregel wordt 
geformuleerdd die niet aansluit bij wat er in de praktijk bij het toepassen van 
analogie-argumentatiee gebeurt. Dit kan duidelijk gemaakt worden aan de 
handd van Tammelo's eigen voorbeeld. De regel die op grond van de analogie-
argumentatiee geconstrueerd wordt en die de grondslag vormt voor de uitein-
delijkee beslissing is './/"this act is taking electricity unlawfully this act ought to 
bee treated as larceny' en niet de veel ruimere premisse die Tammelo formu-
leert. . 

KlugsKlugs analyse van analogie-argumentatie 

Eenn tweede representant van de op de logica georiënteerde benaderingen van 
analogie-argumentatiee is Klug, die in zijn Juristische Logik (1982) probeert te 
latenn zien welke toepassingsmogelijkheden de logica biedt voor de analyse van 
juridischee redeneringen. Uitgangspunt van zijn analyse van analogie-argu-
mentatiee is het praktische belang dat dit type argumentatie heeft in het recht 
enn de vele problemen die de analyse en beoordeling van deze argumentatie met 
zichh meebrengen. Daarbij gaat hij tevens in op de relatie tussen analogie-argu-
mentatiee en a contrario-argumentatie en de verhouding tussen analogie-argu-
mentatiee en extensieve interpretatie.3 Ook besteedt hij aandacht aan het 
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onderscheidd tussen singuliere analogie ('Gesetzesanalogie') en generieke ana-

logiee ('Rechtsanalogie'). Klug (1982:109) karakteriseert analogie-argumenta-

tiee {argumentum a similt) op de volgende wijze: 

Derr Analogieschluf? wird in der juristischen Theorie und Praxis vor allem bei 

derr Anwendung von Rechtssatzen auf gegebene Rechtsfalle aktuell. Herköm-

mlicherweisee wird von analoger Anwendung eines Rechtssatzes dann ge-

sprochen,, wenn ein Rechtssatz, der für einen bestimmten Tatbestand auf-

gestelltt ist, auf einen anderen abweichenden Tatbestand angewandt wird, der 

mitt dem ersten 'in den wesentlichen Beziehungen' übereinstimmt. 

Klugss reconstructie van analogie-argumentatie komt zowel qua uitgangspunt 

alss qua uitwerking overeen met de reconstructie van Tammelo (hoewel de logi-

schee analyses van Klug veel verfijnder zijn). Uitgangspunt is dat analogie-argu-

mentatiee op het eerste gezicht een ongeldige redenering lijkt , die in de recon-

structiee geldig gemaakt kan worden. Over de status van de gereconstrueerde 

redeneringg lijk t Klug echter een andere opvatt ing te hebben. Klug gaat er, 

anderss dan Tammelo, van uit dat ook de gereconstrueerde redenering nog als 

eenn analogieredenering beschouwd moet worden. Bij zijn reconstructie gaat 

Klugg (1982:118 e.v.) uit van de volgende ongeldige redeneervorm: 

M i s t P P 

SS ist M ahnlich 

SS ist/5 

Dezee redenering wordt bij de reconstructie geldig gemaakt door aanpassing 

vann de tweede premisse. 

Dee beoordeling van deze geldige redenering moet zich vervolgens richten 

opp de vraag of M en S in relevante opzichten vergelijkbaar zijn. Klug bena-

druktt dat het antwoord op deze vraag niet op logische gronden gegeven kan 

36.. Wat betreft de verhouding tussen analogie-argumentatie en extensieve interpretatie 
gaatt Klug (1982:110) van het volgende uit: 'Die Analogie soil von der sogenannten 
extensivenextensiven Interpretation - der ausdehnenden Gesetzeseauslegung — "scharf" geschie-
denn werden. Diese stellt nur den Gedanken des Gesetzes gegenüber dem zu engen 
Ausdruckk klar; die Analogie dagegen entwickelt den Gedanken weiter, sie ist eine 
Fortbildungg des Rechts in der vom Gesetz eingeschlagenen Richtung'. Dit scherpe 
onderscheidd blijkt in de praktijk overigens niet altijd even gemakkelijk gemaakt te 
kunnenn worden. 
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worden.. Hij concludeert dat de formele reconstructie van de analogie-argu-
mentatiee laat zien welke mogelijkheden er zijn bij het beslissen of een toepas-
singg van analogie-argumentatie toelaatbaar is. Maar hij stelt tegelijkertijd vast 
datt het criterium hiervoor - dat in de praktijk zo belangrijk is — niet door deze 
formelee reconstructie geboden wordt maar bepaald wordt door de relevantie 
vann de vergelijkbaarheid. 

Dee kanttekeningen die hiervoor gemaakt zijn bij de reconstructie vanTam-
meloo gaan ook op voor de reconstructie van Klug. Ook in diens analyse wordt 
vann het eigenlijke karakter van analogie-argumentatie geabstraheerd. De vraag 
off  M en S vergelijkbaar zijn komt in de analyse van Klug helemaal niet meer 
aann de orde terwijl deze premisse niet het vertrekpunt van analogie-argumen-
tatiee is, zoals de reconstructie lijk t te suggereren, maar het resultaat ervan. De 
overwegingenn die aangevoerd worden om die vergelijkbaarheid aannemelijk te 
makenn komen in de reconstructie niet terug omdat deze overwegingen volgens 
Klugg teleologisch zijn en daarmee geen onderwerp kunnen zijn van een logi-
schee analyse. Een tweede in het oog springend probleem bij de reconstructie 
iss dat Klug de toelaatbaarheid van de analogie-argumentatie exclusief afhan-
kelijkk stelt van de formele vraag naar de logische geldigheid van de redenering 
enn de materiële vraag of de premissen aanvaardbaar zijn. Daarmee blijven de 
procedurelee normen die bepalen of er in een bepaald geval van analogie-argu-
mentatiee gebruik mag worden gemaakt om een interpretatieprobleem op te 
lossenn in zijn reconstructie buiten beschouwing. 

Conclusie Conclusie 

Aann de bespreking van de op de logica georiënteerde benaderingen van juridi-
schee analogie-argumentatie kunnen de volgende conclusies worden verbon-
den.. Analogie-argumentatie wordt in deze benaderingen vooral gezien als het 
redeneerproductt van één taalgebruiker, in de meeste gevallen de rechter. Er 
wordtt geabstraheerd van de context waarin de analogie-argumentatie naar 
vorenn wordt gebracht en er wordt daarmee geen aandacht besteed aan de vraag 
waaromm de rechter analogie-argumentatie gebruikt. Door deze abstracte bena-
deringg blijken representanten van deze benadering niet in staat te zijn aan te 
gevenn wat er nu 'specifiek juridisch' is aan de analogieredenering. Een ander 
gevolgg is dat er alleen aandacht wordt besteed aan rechtvaardigende pro-argu-
mentatiee en niet aan ontkrachtende contra-argumentatie. Daardoor kan in 
dezee benadering geen beschrijving en verklaring worden gegeven van de struc-
turelee complexiteit van analogie-argumentatie. Meer in het bijzonder kan ook 
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niett aangegeven worden hoe analogie-argumentatie zich verhoudt tot a con-

trario-argumentatie.. De meeste logische reconstructies van analogie-argumen-

tatiee komen dan ook neer op een enkelvoudige redenering met twee premis-

senn en een conclusie. Daarbij wordt er niet aangegeven hoe men tot een 

reconstructiee van analogie-argumentatie kan komen.37 Voor de beoordeling 

vann analogie-argumentatie heeft de keuze voor een monologische en product-

gerichtee benadering tot gevolg dat het oordeel over de aanvaardbaarheid van 

dee argumentatie exclusief afhankelijk wordt gesteld van de logische geldigheid 

enn niet systematisch in verband wordt gebracht met juridische discussieregels 

voorr het gebruik van de argumentatie. 

3.33 Retorisch georiënteerde benaderingen 

Dee retorische benadering van juridische argumentatie zet zich aftegen de ab-

stractee op de logica georiënteerde benaderingen. Teneinde de retorische ana-

lysee van analogie-argumentatie in het juiste perspectief te plaatsen, zal ik eerst 

inn hoofdlijnen aangeven wat volgens de retorische benadering onjuist is aan de 

logischee benadering van juridische argumentatie. Vervolgens komt de vraag 

aann de orde of de retorische benadering een bruikbaar alternatief biedt voor de 

analysee en beoordeling van analogie-argumentatie in rechterlijke uitspraken. 

Ikk zal aan de hand van de ideeën van de meest prominente vertegenwoordiger 

vann deze benadering, Chaïm Perelman, nagaan waar zijn kritiek op de logische 

benaderingg van analogie-argumentatie op neerkomt, in hoeverre deze kritiek 

terechtt is en in hoeverre er door hem een aanvaardbaar alternatief wordt gefor-

muleerd. . 

37.. Van Eemeren en Grootendorst (1987) besteden aandacht aan de verschillen tussen 
eenn argumentatietheoretische benadering van argumentatie en een puur logische. Zij 
gevenn een samenvatting van de abstractiestappen die nodig zijn om tot een logische 
analysee te komen. In een logische benadering wordt bijvoorbeeld voorbijgegaan aan 
dee situatie waarin geargumenteerd wordt en aan de personen die argumenten naar 
vorenn brengen. De formuleringen die bij argumentatie worden gebruikt, worden als 
toevallighedenn beschouwd en buiten beschouwing gelaten. Om dit soort redenen vin-
denn Van Eemeren en Grootendorst dat het vak logica, in tegenstelling tot de argu-
mentatietheorie,, 'nogal ver verwijderd is van de alledaagse taalgebruikswerkelijkheid 
enn afziet van zowat alles wat in de praktijk een belangrijke rol speelt'. Bovendien 
menenn zij dat bij het beoordelen van argumentatie vanuit een puur logische benade-
ringg 'geen recht wordt gedaan aan het eigensoortige karakter van de problematiek die 
inn de argumentatieleer centraal staat, en die meer omvat dan het onderscheiden van 
logischh geldige en ongeldige redeneringen'. 
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AchtergrondenAchtergronden van de retorische benadering 

Representantenn van de retorische benadering stellen zich ten doel om op basis 
vann een analyse van het redeneren van juristen een specifieke juridische logica te 
ontwikkelenn die gebruikt kan worden wanneer er keuzen verantwoord of 
beslissingenn gemotiveerd moeten worden. Uitgangspunt hierbij is het klassieke 
onderscheidd tussen analytische tn dialectische redeneringen (Perelman 1979:9). 
Analytischee redeneringen zijn bewijsvoerende redeneringen uit de logica en de 
wiskunde;; ze betreffen de geldigheid van de afleidingen, de waarheid en de 
noodzakelijkheidd van de premissen en conclusies. Dialectische redeneringen 
zijnzijn argumentaties die gebruikt worden in controverses en overredende beto-
gen.. Bij deze laatste redeneringen gaat het niet primair om waarheid van de 
premissenn en de conclusie en de geldigheid van de afleiding. De gebruikte 
argumentenn moeten min of meer aanvaardbaar zijn en worden altijd gerela-
teerdd aan het auditorium waarop de argumentatie gericht is. 

Inn de retorische benadering gaat men ervan uit dat juridische redeneringen 
gekarakteriseerdd kunnen worden als dialectische redeneringen. Men verzet zich 
omm die reden tegen een formele benadering, want die 'leidt onherroepelijk tot 
pogingenn om de gebruikelijke redeneringen van de juristen, zoals de redene-
ringenn a pari, a contrario of a fortiori  te reconstrueren tot formele structuren, 
terwijll  het om iets heel anders gaat' (Perelman 1979:17).3 Met een beroep op 
auteurss als Lévi (1948) en Engisch (1971) wordt aangenomen dat juridische 
redeneringenn een specifieke logica hebben. 

Kortt gezegd komt de oppositie tussen de formele benadering van juridische 
argumentatiee en de informele of retorische benadering neer op het volgende. 
Degenenn die een formele benadering van juridische argumentatie voorstaan 
gaann ervan uit dat het verband tussen de premissen en de conclusie als een for-
meell  logisch (deductief) verband is te reconstrueren en dat inhoudelijke aspec-
tenn waar de conclusie op rust onderscheiden moeten worden van dit formele 
verbandd tussen de premissen en de conclusie. 'Niet-formalisten' benadrukken 
volgenss Soeteman en Brouwer (1982:4) dat er in juridische redeneringen niet-
formelee verbanden tussen premissen en conclusie worden gelegd en dat het bij 
dee beoordeling van de argumentatie gaat om de aanvaardbaarheid van deze 
niet-formelee verbanden voor een bepaald auditorium (eventueel het universeel 
auditoriumm van redelijke mensen).39 

38.. Perelmans kritiek is onder andere gericht tegen de formele reconstructie van Klug 
(1982),, die in de vorige paragraaf aan de orde is gekomen. 
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Zoalss onder anderen door Horovitz (1972:126 e.v.) is uiteengezet, berusten de 
bezwarenn van de 'niet-formalisten' op verkeerde uitgangspunten en verkeerde 
opvattingenn over de doelstellingen van een formele benadering van juridische 
argumentatie.. In de eerste plaats stellen de niet-formalisten zich op het stand-
puntt dat juridische argumentatie, in tegenstelling tot wiskundige argumenta-
tie,, in principe niet formaliseerbaar is. Zij slagen er echter niet in aan te geven 
waaromm dat zo zou zijn. Bovendien formuleren ze geen adequaat alternatief 
voorr de logische criteria voor beoordeling van de rationaliteit van juridische 
argumentatie.. Hierbij aansluitend gaan de niet-formalisten ervan uit dat ju-
ridischee argumentatie, in tegenstelling tot wiskundige argumentatie, niet 
dwingendd is en dat juridische argumentatie, in tegenstelling tot wiskundige ar-
gumentatie,, geen 'onpersoonlijke demonstratie' is, maar in essentie een men-
selijkee activiteit. Deze analyse berust op het misverstand dat een logische ana-
lysee van juridische argumentatie zich beperkt tot de reconstructie van deductief 
geldigee redeneringen met ware premissen. In de formele benadering van juri-
dischee argumentatie zijn echter ook deductieve redeneringen met aanvaard-
barebare premissen of inductieve redeneringen onderwerp van analyse. De redene-
ringg van de niet-formalisten is dat juridische argumentatie niet dwingend is en 
daaromm op principes van een niet-formele logica berust. Het achterliggend idee 
iss dat het verschil tussen 'exacte' en 'niet-exacte' wetenschapsgebieden nood-
zakelijkk een verschil tussen formele en niet-formele logica met zich brengt. 
Aangezienn het bij juridische argumentatie om waardeoordelen gaat, is de argu-
mentatiee niet-exact. Daarom bedient men zich volgens de niet-formalisten in 
juridischee argumentatie van een niet-formele logica. 

Horovitzz laat duidelijk zien dat de tweede opvatting, dat juridische argu-
mentatiee een menselijke activiteit en geen 'onpersoonlijke demonstratie' is, 
voortkomtt uit de proces-productambiguïteit van het begrip 'argumentatie'. Dit 
begripp verwijst zowel naar het proces van redeneren als het (linguïstische) 
productt daarvan. Terwijl formalisten bij 'argumentatie' doelen op het (geï-
dealiseerde)) product, gebruiken de niet-formalisten het begrip bij wiskundige 
argumentatiee in de 'product-betekenis' en bij juridische argumentatie in de 'pro-
ces-betekenis'.. Het is waar dat er in de formele benadering bij de analyse van 
hett product wordt geabstraheerd van heuristische en pragmatische principes die 
eenn rol hebben gespeeld in het proces van redeneren, maar daarin onderscheidt 
juridischee argumentatie zich niet van argumentatie in andere gebieden. Dit sluit 
overigenss niet uit dat men van mening kan zijn dat het voor onderzoek naar het 

39.. Zie ook Soeteman (1983:26-29). 
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eigensoortigee karakter van juridische argumentatie noodzakelijk is inzicht te 
verkrijgenn in deze heuristische en pragmatische regels en principes. 

Naastt deze theoretische bezwaren noemt Horovitz enkele praktische bezwa-
renn tegen de formele benadering van juridische argumentatie. Ik beperk me 
hierr tot het belangrijkste bezwaar: dat juridische argumentatie vaak gericht is 
opp interpretatie. Dit bezwaar houdt in dat een formele benadering van juridi-
schee argumentatie geassocieerd wordt met het strikt en letterlijk toepassen van 
juridischee regels. Aangezien de rechter in veel gevallen niet kan volstaan met 
hett subsumeren van gevallen onder regels en vaak moet interpreteren, zou zijn 
argumentatiee niet formeel zijn (of niet als een formele redenering te recon-
struerenn zijn). Ook dit bezwaar gaat van een verkeerde opvatting van de for-
melee benadering van juridische argumentatie uit: ook in een formele benade-
ringg is het natuurlijk mogelijk dat een wettelijke regel geïnterpreteerd moet 
wordenn voordat deze als premisse in een redenering kan worden gebruikt. 

Dee conclusie die Horovitz trekt is dat de niet-formalisten er niet in zijn ge-
slaagdd een 'specifieke juridische logica' te formuleren die een verantwoording 
geeftt van het niet-formele karakter van de rationaliteit van juridische argu-
mentatie. . 

DeDe retorische analyse van analogie-argumentatie 

Analogie-argumentatiee wordt door Perelman (1979:61 e.v.) geanalyseerd als 
eenn van de specifiek juridische argumentatieschema's die gebruikt worden om 
bijbij  de interpretatie van rechtsregels de instemming van het auditorium met de 
vertrekpuntenn over te brengen op het standpunt. De deugdelijkheid van 
argumentatiee is afhankelijk van de vraag of degene die argumenteert de juiste 
keuzee heeft gemaakt met betrekking tot de vertrekpunten en erin slaagt de 
instemmingg van het beoogde auditorium te winnen voor zijn standpunt. Tot 
dee specifiek juridische argumentatieschema's behoren volgens Perelman naast 
analogie-argumentatiee ook het argument a contrario, het argument a comple-
tudine,tudine, het argument a coherentia, het psychologisch argument, het historisch 
argument,, het apagogisch argument, het teleologisch argument, het argument 
abab exemplo, het systematisch argument en het naturalistisch argument. Bij zijn 
analysee van de specifiek juridische argumentatieschema's besteedt Perelman 
expliciett aandacht aan de sociale en functionele context waarin deze schema's 
gebruiktt worden door het gebruik van deze schema's te relateren aan het pro-
bleemm van het opvullen van leemten in de wet en de rol die de rechter daarbij 
speelt.. Artikel 4 van de Code Napoléon (Ned. art. 13 Wet A.B.) zegt dat de 
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rechterr die weigert recht te spreken onder voorwendsel van het stilzwijgen van 
dee wet, zich schuldig maakt aan rechtsweigering.40 Dit betekent, zo vervolgt 
Perelman,, dat een rechter die wordt geconfronteerd met een leemte in de wet 
dezee leemte moet opvullen, maar ook dat de rechter moet motiveren op grond 
vann welke juridische argumenten hij de leemte opvult: 

Hett bemerken van een leemte in de wet betekent voor de rechter heel duide-
lijk ,, dat hij de oplossing niet zal kunnen vinden door deductie uit een be-
staandee wetstekst. Indien hij niettemin de betreffende leemte moet opvullen, 
enn zijn beslissing in rechte moet motiveren, zal hij dit slechts kunnen doen 
doorr zijn toevlucht te nemen tot andere denkwijzen, dan die van de formele 
logicaa (1979:70). 

Perelmann analyseert het argumentum a simili in samenhang met het argument 
aa contrario. Bij het argument a contrario baseert hij zich op de definitie van 
Tarello: : 

Hett argument a contrario is een discursieve techniek die het volgende inhoudt: 
gegevenn een juridische propositie, die een bepaald subject (of klasse van sub-
jecten)) een bepaalde verplichting (of andere normatieve kwalificatie) toe-
schrijft,, moet men - gezien het ontbreken van een uitdrukkelijke bepaling -
dee geldigheid uitsluiten van een tweede juridische propositie, die dezelfde ver-
plichtingg (of normatieve kwalificatie) toeschrijft aan elk ander subject (of 
klassee van subjecten) (1979:83). 

Hett argumentum a simili en het argument a contrario zijn in dezelfde situatie 
toepasbaar.. De vraag of men in een concreet geval kiest voor a simili dan wel 
voorr a contrario kan volgens Perelman nooit los worden gezien van het toetsen 
vann de aanvaardbaarheid van het resultaat van de redenering. Dit onderstreept 
volgenss hem het feit dat het bij de beoordeling van juridische redeneringen 
niett in de eerste plaats om de geldigheid van de afleiding gaat: 'Juist wanneer 
hett resultaat om een of andere reden ontoelaatbaar is, gaat de jurist een onder-
scheidd invoeren, dat hij misschien had weggelaten bij het vaststellen van de 
premissenn van zijn redenering, en gaat hij over van de argumentatie a simili 
naarr de argumentatie a contrario (1979:25). Deze argumenten behoren vol-

40.. Zie voor de relatie tussen de rechtsvinding en rechtspolitieke uitgangspunten ook 
Perelmann (1979:41). 
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genss Perelman niet tot de formele logica want 'zij betreffen niet de vorm, maar 
dee inhoud van de redenering, het opstellen van premissen uit teksten'. 

Dezee analyse van analogie-argumentatie maakt duidelijk dat de kritiek van 
Horovitzz op de niet-formele benadering van juridische argumentatie van toe-
passingg is op Perelmans benadering van analogie-argumentatie. Perelmans vast-
stellingg dat analogie-argumentatie een niet-formele redenering is, gaat uit van 
verkeerdee uitgangspunten. Ten eerste berust deze vaststelling op het misver-
standd dat een logische analyse van juridische argumentatie alleen gericht kan 
zijnn op de reconstructie van deductief geldige redeneringen met ware premis-
sen.. In de tweede plaats associeert Perelman een formele benadering van juri-
dischee argumentatie met het strikt toepassen van bestaande juridische regels. 
Zoalss hiervoor duidelijk is geworden, staat het interpreteren van rechtsregels 
niett op gespannen voet met een formele benadering van juridische argumen-
tatie.. De gedachte dat dit wel zo zou zijn is een gevolg van een verwarring van 
dee proces- en product-aspecten van juridische argumentatie. Ook in een for-
melee benadering is het mogelijk dat een geïnterpreteerde of een gewaardeerde 
regell  als premisse in een redenering fungeert. 

Conclusie Conclusie 

Dee representanten van de retorische benadering zetten zich expliciet aftegen 
dee abstracte en productgerichte logische benadering van juridische argumen-
tatie.. Hun kritiek op de formele benadering van juridische argumentatie is 
echterr voor een belangrijk deel onterecht. De kritiek gaat uit van verkeerde 
vooronderstellingenn met betrekking tot de doelstellingen van een formele be-
nadering.. De meest milde interpretatie van de kritiek zou erop neerkomen dat 
dee formele benadering abstraheert van inhoudelijke en pragmatische aspecten 
vann juridische argumentatie en dat juist deze aspecten interessant zijn. Maar 
datt is een pleidooi voor een ander perspectief en staat op zich niet op gespan-
nenn voet met een formele benadering. 

Meerr dan in de logische benadering wordt analogie-argumentatie in de 
retorischee benadering in een functionele context geplaatst. Zo wordt er aan-
dachtt besteed aan de relevantie van de vraag waarom de rechter analogie-argu-
mentatiee moet gebruiken en aan de verplichting van de rechter een beslissing 
tee geven en deze in rechte te motiveren. Daarnaast wordt er een koppeling aan-
gebrachtt tussen juridische argumentatie en het auditorium. Maar bij de recon-
structiee van analogie-argumentatie wordt deze argumentatie — net als in de 
logischee benadering - toch vooral als een abstract redeneerproduct van de 
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rechterr gezien. Voor de analyse en beoordeling van analogie-argumentatie gel-
denn daardoor voor de retorische benadering soortgelijke bezwaren als voor de 
logischee benadering. 

Analogie-argumentatiee maakt deel uit van een weinig systematische catalo-
guss van argumentatieschema's die gebruikt kunnen worden om interpretatie-
problemenn op te lossen. Hoewel deze catalogus in aanleg een functioneel 
karakterr heeft, wordt het functionele perspectief, net als in de logische benade-
ring,, onvoldoende consequent uitgewerkt. Ook in de retorische benadering 
wordtt onvoldoende ingezien dat analogie-argumentatie voor de oplossing van 
verschillendee soorten interpretatieproblemen gebruikt kan worden. Analogie-
argumentatiee wordt bovendien geanalyseerd als een losstaand argumentatie-
schemaa en niet als een onderdeel van een complexe argumentatiestructuur. Dit 
betekentt dat ook de retorische benadering voor het oplossen van het reconstru-
ctieprobleemm weinig aanknopingspunten biedt. 

Representantenn van de retorische benadering verzetten zich vooral tegen het 
formelee rationalitekscriterium van de logische benadering. Dit criterium zou 
ongeschiktt zijn voor het specifiek juridisch redeneren. Op deze kritiek valt 
nogall  wat af te dingen. In de eerste plaats worden vragen over de geldigheid 
vann redeneringen verward met vragen over de aanvaardbaarheid van de pre-
missenn en met vragen over de toelaatbaarheid van het gebruik van analogie-
argumentatiee (de normen die bepalen of een rechter bij het oplossen van een 
interpretatieprobleemm gebruik mag maken van analogie-argumentatie). In de 
tweedee plaats is het informele rationaliteitscriterium dat voor de eis van logi-
schee geldigheid in de plaats wordt gesteld nogal onduidelijk. Het auditorium 
iss als belichaming van de kritische beoordelaar onvoldoende uitgewerkt om als 
grondslagg voor de beoordeling van de argumentatie te kunnen dienen. Ten 
slottee wordt ook in de retorische benadering alleen aandacht besteed aan recht-
vaardigendee pro-argumentatie en niet aan ontkrachtende contra-argumentatie. 
Ookk in deze benadering kunnen vormen van complexe analogie-argumentatie 
niett gerelateerd worden aan de specifieke kritische reacties die bij analogie-
argumentatiee te verwachten zijn en kan niet aangegeven worden hoe analogie-
argumentatiee zich verhoudt tot a contrario-argumentatie. 

3.44 Dialogisch georiënteerde benaderingen 

Omm de bezwaren die aan de logische en retorische benaderingen zijn verbon-
denn te ondervangen, hebben Aarnio (1987), Alexy (1978) en Peczenik (1989) 
analogie-argumentatiee geanalyseerd vanuit een dialogisch perspectief, waarin 
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argumentatiee wordt opgevat als onderdeel van een (impliciete) discussie. In 
hunn analyse van analogie-argumentatie gaan deze auteurs uit van het ideaal van 
praktischepraktische rationaliteit, dat inhoudt dat een normatieve uitspraak als juist of 
aanvaardbaarr kan worden beschouwd wanneer die uitspraak het resultaat is 
vann een rationele discussie. In deze dialogische benadering is rationaliteit ver-
bondenn met een bepaalde discussieprocedure voor het oplossen van juridische 
meningsverschillenn én met de uitgangspunten van een rechtsgemeenschap. 

Alexy'sAlexy's analyse van analogie-argumentatie 

Alexy'ss analyse van analogie-argumentatie maakt deel uit van zijn algemene 
theoriee over de rechtvaardiging van juridische oordelen, waarin hij discussie-
regelss formuleert die moeten garanderen dat een juridisch oordeel als gerecht-
vaardigdd kan worden beschouwd.41 Hij vat de rechtvaardiging van juridische 
oordelenn op als een bijzondere vorm van een praktische discussie. Bij de ana-
lysee van juridische beslissingen maakt hij onderscheid tussen twee niveaus van 
rechtvaardiging.422 Bij de interne rechtvaardiging gaat het om de vraag of de 
beslissingg logisch volgt uit de uitspraken die ter ondersteuning naar voren wor-
denn gebracht, bij de externe rechtvaardiging om de vraag of de uitspraken uit 
dee interne rechtvaardiging aanvaardbaar zijn. Alexy's procedurele theorie 
bestaatt uit regels en argumentatieschema's voor de interne en de externe recht-
vaardiging.. Analogie-argumentatie wordt als een specifiek juridisch argumen-
tatieschemaa in de externe rechtvaardiging geanalyseerd. 

DeDe interne rechtvaardiging van rechterlijke beslissingen 

Alexyy (1978:274) gaat bij de reconstructie van de interne rechtvaardiging uit 
vann het volgende basisschema: 

(J. l . l ) .( l)) (x) (Tx -ORx) 
.(2)) Ta 
(3)) ORa (1),(2) 

Inn dit schema is (1) een universele regel waarin een gebod wordt uitgedrukt 

41.. Zie Feteris (1994b: 118 e.v.) voor een bespreking van de theorie van Alexy. 
42.. Zie Feteris, Kloosterhuis en Plug (1993) voor een analyse van Alexy's onderscheid tus-

senn interne en externe rechtvaardiging. 
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(voorr alle x geldt, als x een T is dan geldt voor x dat R geboden is), in (2) 

wordtt gesteld dat aan de toepassingsvoorwaarden van de universele regel is vol-

daann (voor a geldt T) en in (3) wordt het rechtsgevolg uitgedrukt (voor a geldt 

datt R geboden is). Alexy formuleert twee discussieregels voor de interne recht-

vaardiging: : 

(J.2.1)) Voor de rechtvaardiging van een juridisch oordeel moet tenminste één 

universelee regel aangevoerd worden. 

(J.2.2)) Het juridische oordeel moet logisch volgen uit tenminste één univer-

selee regel, samen met andere premissen.43 

Dee regels voor de interne rechtvaardiging gelden zowel in gevallen waarin de 

beslissingg gebaseerd wordt op een regel uit het positieve recht als in gevallen 

waarinn er geen regel uit het positieve recht beschikbaar is. Als z on regel niet 

beschikbaarr is, kan deze geconstrueerd worden.44 Het belang van de interne 

rechtvaardigingg is dat duidelijk wordt uit welke expliciete en impliciete ele-

mentenn de rechtvaardiging bestaat en dat op die manier duidelijk wordt welke 

elementenn in de externe rechtvaardiging nader moeten worden beargumen-

teerd.. Deze ondersteunende argumentatie is vooral nodig voor de onderdelen 

uitt de interne rechtvaardiging die niet direct aan het positieve recht ontleend 

kunnenn worden.45 

43.. Het argumentatieschema (J. 1.1) is volgens Alexy niet geschikt voor de analyse van 
complexeree vormen van argumentatie op het niveau van de interne rechtvaardiging 
vann een juridische beslissing. Die complexere vormen doen zich bijvoorbeeld voor als 
err in de rechtsnorm uitdrukkingen voorkomen die meer interpretaties toelaten, als in 
dee rechtsnorm complexe toepassingsvoorwaarden of complexe rechtsgevolgen zijn ge-
formuleerdd of als bij de toepassing van de norm een toevoeging nodig is van verdui-
delijkende,, beperkende of verwijzende rechtsnormen. Vergelijk Alexy (1978:276) en 
Alexyy en Dreier (1991) voor de drie soorten gevallen waarin een rechtsnorm meer 
interpretatiess toelaat: ambiguïteit, vaagheid en evaluatieve openheid. Voor deze geval-
lenn formuleert Alexy een complexer argumentatieschema voor de interne rechtvaar-
digingg waarin woordgebruiksregels worden toegepast. 

44.. De regels en argumentatieschema's voor de interne rechtvaardiging hebben betrek-
kingg op de formele structuur van de rechtvaardiging. Omdat ze als doel hebben de 
universaliseerbaarheidd van beslissingen te verzekeren, noemt Alexy ze regels en rede-
neervormenn van de formele rechtvaardigheid. 

45.. De reconstructie van expliciete en impliciete elementen in de rechtvaardiging ver-
hoogtt de mogelijkheid fouten te identificeren en te bekritiseren. De eis dat een beslis-
singg op een universele regel moet berusten, draagt bij aan de consistentie van de 
beslissingg met het recht en daarmee aan de rechtvaardigheid en de rechtszekerheid. 
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Analogie-argumentatieAnalogie-argumentatie als externe rechtvaardiging 

Onderwerpp van de externe rechtvaardiging zijn de in de interne rechtvaardi-
gingg gebruikte argumenten. Een van de soorten argumenten die in de externe 
rechtvaardigingg gebruikt worden, zijn de 'specifiek juridische argumentatie-
schema's':: de analogieredenering, de a contrario-redenering, de a fortiori-redene-
ringring en het argumentum ad absurdum. Alexy's analyse van deze schema's heeft 
alss doel hun rol in het juridisch discours duidelijk te maken. Hij gaat ervan uit 
datt deze specifiek juridische argumentatieschema's, net als de andere schema's 
diee hij onderscheidt, als logisch geldige redeneervormen te analyseren zijn. Dit 
brengtt met zich mee dat impliciete premissen geëxpliciteerd moeten worden. 
Alexyy formuleert voor deze schema's de volgende discussieregel: 

(J.. 18) Die speziellen juristischen Argumentformen sind zu sattigen. 

Volgenss Alexy heeft deze analyse als logisch geldige redeneervorm twee voor-
delen:: de logische structuur en de 'niet logische inhoud' worden duidelijk. De 
specifiekk juridische argumentatieschema's zijn volgens Alexy zo interessant 
omdatt het daarbij om meer gaat dan het toepassen van algemeen geldige 
logischee redeneervormen.4 Voor de analogieredenering formuleert Alexy 
(1978:343)) het volgende argumentatieschema: 

(J.. 16) .(1) (x) ((Fx v F sim x) -» OGx) 

.(2)) (x) (Hx -» F sim x) 

(3)) (x)(Hx —OGx) ( l ) , ( 2) 

46.. Alexy (1978:283) onderscheidt drie soorten argumenten die in de interne rechtvaar-
digingg gebruikt worden: regels van het positieve recht, empirische uitspraken en uit-
sprakenn die noch regels van het positieve recht noch empirische uitspraken zijn. Deze 
verschillendee soorten argumenten worden op verschillende manieren gerechtvaardigd. 
Uitsprakenn die noch regels van het positieve recht noch empirische uitspraken zijn, 
kunnenn worden gerechtvaardigd op grond van wat Alexy juridische argumentatie 
noemt.. Tot deze uitspraken beperkt hij zich bij zijn analyse van de externe rechtvaar-
diging.. Alexy (1978:285) onderscheidt daarbij zes groepen regels en argumentatie-
schema's:: inrerpretatiemethoden, dogmatische argumentatie, precedenten, algemeen 
praktischee argumentatie, empirische argumentatie en de specifiek juridische argu-
mentatieschema's.. Volgens Alexy is het de taak van een theorie over de externe recht-
vaardigingg om de argumentatieschema's logisch te analyseren. Het belangrijkste doel 
vann deze analyse is inzicht te krijgen in de relaties tussen de verschillende argumen-
tatieschema's. . 
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Inn argument (1) wordt uitgedrukt dat 'voor alle x geldt dat wanneer x een F is 
off  wanneer x lijk t op een F, de regel G op x van toepassing is'. In argument (2) 
wordtt uitgedrukt dat 'voor alle x geldt dat wanneer x een H is, x op F lijkt' . In 
dee conclusie wordt uitgedrukt dat 'voor alle x geldt dat wanneer x een H is, 
regell  G op x van toepassing is'. Alexy geeft het volgende voorbeeld: 

.(1)) Für alle x gilt: Wenn x ein Kaufvertrag (F) oder ein kaufahnlicher Ver-
tragg (F sim) ist, dann sollen auf x die § § 433 ff. BGB anwendbar (G) 
sein. . 

.(2)) Für alle x gilt: Wenn x ein auf die entgeltliche Übertragung eines Han-
delsgeschaftess gerichteter Vertrag (H) ist, dann ist x ein kaufahnlicher 
Vertragg (F sim). 

(3)) Für alle x gilt: Wenn x ein auf die entgeltliche Übertragung eines Han-
delsgeschaftess gerichter Vertrag (H) ist, dann sollen auf x die § § 433 ff. 
BGBB anwendbar (G) sein. (1), (2). 

Naarr aanleiding van dit voorbeeld stelt Alexy dat het eigenlijke probleem van 
dee analogieredenering niet ligt in de gevolgtrekking van de conclusie (3) uit de 
premissenn (1) en (2), maar in de rechtvaardiging van deze premissen. Premisse 
(1)) uit (J.16) is in de meeste gevallen geen regel die aan de wet ontleend kan 
worden.. De regel die aan de wet ontleend kan worden, heeft normaal gespro-
kenn de volgende vorm: 

(l.a)) (x)(Fx— >OGx) 

Omm hieruit premisse (1) af te leiden is een regel nodig die als volgt geformu-
leerdd kan worden: 

(l.b)) Gevallen die juridisch gelijk zijn moeten gelijke juridische rechtsge-
volgenn hebben. 

Regell  (l.b) is volgens Alexy een specificatie van het universaliseerbaarheids-
principee en daarmee van het gelijkheidsbeginsel. Om die reden doen zich vol-
genss Alexy bij de rechtvaardiging van premisse (2) in (J.16) waarin de verge-
lijkbaarheidd wordt uitgedrukt alle problemen van het toepassen van het 
gelijkheidsbeginsell  voor. Relaties van vergelijkbaarheid zijn volgens Alexy wel-
iswaarr logisch te analyseren maar die analyse kan niet resulteren in de vaststel-
lingg dat er sprake is van juridisch relevante vergelijkbaarheid. Aan deze vast-
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stellingg ligt een waardeoordeel ten grondslag. Om dit waardeoordeel te recht-
vaardigen,, kunnen alle gebruikelijke juridische argumenten worden aange-
voerd.47 7 

Alexy'ss analyse van analogie-argumentatie is in een aantal opzichten adequater 
dann de analyse van de auteurs die een logisch dan wel een retorisch georiën-
teerdee analyse geven. Zijn keuze voor een dialogische benadering maakt het 
mogelijkk analogie-argumentatie te karakteriseren als een argumentatieschema 
waarvann het gebruik genormeerd wordt door specifieke juridische discussiere-
gelss en waarvoor specifieke ondersteunende argumenten kunnen worden aan-
gevoerd.. Daarnaast laat Alexy zien hoe analogie-argumentatie gereconstrueerd 
kann worden als vorm van externe rechtvaardiging ter ondersteuning van de 
internee rechtvaardiging. Daarmee laat hij zien op welk niveau de analogie-
argumentatiee in de reconstructie van een rechterlijke uitspraak gesitueerd moet 
worden. . 

Tochh maakt Alexy de beloften van een dialogische benadering niet waar. In 
zijnn uitwerking van analogie-argumentatie komt hij niet veel verder dan een 
analysee die als monologisch en productgericht moet worden gekarakteriseerd. 
Hijj  analyseert analogie-argumentatie niet echt als onderdeel van een discussie 
enn besteedt geen aandacht aan de specifieke rol van de rechter en de andere 
discussiantenn in een juridische discussie. Analogie-argumentatie wordt gepre-
senteerdd als het abstracte redeneerproduct van de rechter en er wordt niet inge-
gaann op de relatie tussen de verschillende soorten interpretatieproblemen en 
dee verschillende toepassingen van analogie-argumentatie. Alexy beperkt zich 
tott gevallen waarin de analogie-argumentatie wordt aangevoerd ter ondersteu-
ningg van de constructie van een nieuwe rechtsregel - overigens zonder dat hij 
ditt zelf duidelijk aangeeft. Een bijkomend probleem is dat hij niet ingaat op 
dee relatie tussen analogie-argumentatie en de verschillende bestanddelen van 
meerr of minder complexe rechtsregels (zie hoofdstuk 5). 

Daarnaastt schenkt Alexy weinig aandacht aan de problemen bij de recon-
structiee van analogie-argumentatie. Weliswaar benadrukt hij dat het van 
belangg is dat de impliciete elementen van de analogie-argumentatie geëxplici-
teerdd worden, maar hij geeft niet aan op welke wijze deze reconstructie moet 

47.. Alexy (1978:345) wijst erop dat dit niet betekent dat de analogie als formeel argu-
mentatieschemaa overbodig is. Het is een formele structuur van inhoudelijke argu-
mentenn die pas in dit argumentatieschema hun betekenis kunnen krijgen. 
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plaatsvinden.. Analogie-argumentatie wordt geanalyseerd als onderdeel van de 
externee rechtvaardiging, maar hoe deze rechtvaardiging er precies uitziet wordt 
niett duidelijk. Dit geldt zowel voor de verhouding tussen de interne recht-
vaardigingg en de analogie-argumentatie als voor de structuur van de onder-
steunendee argumentatie die ter rechtvaardiging van het argument waarin de 
analogiee wordt uitgedrukt naar voren wordt gebracht. 

Tenn slotte besteedt Alexy nauwelijks aandacht aan de procedurele beoor-
delingscriteriaa die voor de beoordeling van de aanvaardbaarheid van analogie-
argumentatiee gelden. De beoordeling komt in feite neer op het testen van de 
aanvaardbaarheidd van de argumenten en van de logische geldigheid van de 
redenering.. De enige 'discussieregel' die hij aan het gebruik van analogie-argu-
mentatiee verbindt, is J 18. 

Aarnio'sAarnio's analyse van analogie-argumentatie 

Aarnioo (1987) richt zich bij de analyse van analogie-argumentatie op de recht-
vaardigingg van interpretatieve uitspraken — uitspraken waarin de betekenis van 
eenn bestaande rechtsregel wordt vastgesteld. Zijn analyse maakt deel uit van 
eenn theorie over de rechtvaardiging van juridische interpretaties in de context 
vann de dogmatiek.4 De rechtvaardiging van een juridische interpretatie is vol-
genss Aarnio deugdelijk wanneer zowel aan bepaalde procedurele als aan bepaal-
dee substantiële eisen is voldaan. De procedurele eisen hebben betrekking op de 
discussieregelss voor interpretatieve discussies. Indien een interpretatie in over-
eenstemmingg met deze regels tot stand komt, noemt Aarnio de interpretatie 
rationeel.rationeel. De substantiële eisen hebben betrekking op het resultaat van de dis-
cussie.. Indien het resultaat van deze rationele discussie acceptabel is voor de 
ledenn van een rechtsgemeenschap, noemt Aarnio de interpretatie aanvaard-
baar. baar. 

Bijj  de beschrijving van de procedurele eisen van een interpretatieve discus-
siee maakt Aarnio, net als Wróblewski (1971, 1974, 1992) en Alexy (1978), een 
onderscheidd tussen de interne en de externe rechtvaardiging van interpretatieve 
uitspraken,, maar anders dan deze auteurs verbindt hij de externe rechtvaardi-
gingg met de procedure van de discussie. Analogie-argumentatie analyseert hij 
alss een interpretatieregel die deel uitmaakt van de externe rechtvaardiging.49 

48.. Aarnio gaat ervan uit dat uitspraken in de rechtsdogmatiek en uitspraken van de rech-
terr vergelijkbaar zijn. Vergelijk Feteris (1994b) voor een bespreking van de theorie 
vann Aarnio. 
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Aarnioo onderscheidt twee typen analogie-argumentatie die gebruikt kun-
nenn worden bij het rechtvaardigen van interpretatieve uitspraken: case analogy 
enn norm analogy. Bij case analogy wordt gebruik gemaakt van eerdere verge-
lijkbaree rechterlijke beslissingen, bij norm analogy verlenen vergelijkbare wet-
telijkee bepalingen elkaar interpretatieve steun (Aarnio 1987:103 e.v.). Bij zowel 
normnorm analogy als case analogy is volgens Aarnio het gebruik van twee verschil-
lendee principes nodig. De interpretator moet in de eerste plaats weten wat ana-
logischh redeneren precies inhoudt en in de tweede plaats hoe dit type redene-
renn gebruikt kan worden bij de rechtvaardiging van interpretatieve uitspraken. 
Inn zijn analyse richt Aarnio zich met name op de analyse van het analogisch 
redeneren. . 

Bijj  case analogy wordt de interpretatie van een rechtsregel gerechtvaardigd 
doorr te wijzen op eerdere gevallen waarin de rechtsregel in deze betekenis is 
toegepast.. Om verschillende gevallen te kunnen vergelijken, moeten ze zo 
geanalyseerdd worden dat de vergelijking zich kan richten op de 'essentiële' ele-
mentenn van de te vergelijken gevallen. Die essentiële elementen komen tot uit-
drukkingg in wat Aarnio (1987:104) de analogy key noemt: 

Theree can only be comparability in relation to an analogy-key. This key tells 
uss which elements in case A correspond to a significant degree to elements in 
casee B, and which comparability between these elements is significant from 
thee point of view of the analogous relationship. 

Aarnioo werkt het begrip analogy key uit aan de hand van een voorbeeld. Recht-
bankk X heeft drie beslissingen genomen: beslissing A, B en C. Van deze drie 
representerenn A en C interpretatie II van wetstekst L, terwijl beslissing B 
interpretatiee 12 van deze wetstekst is. De kenmerken K van de verschillende 
gevallenn kunnen als volgt weergegeven worden: 

49.. Aarnio (1987:97) beschouwt 'interpretation standards' als principes, niet als regels: 
'Thee so-called rules of legal interpretation - as they are called in the philosophy of 
laww - are clearly principles as to their status. They only point out the factors that 
shouldd be taken into account in legal interpretation. There is no legal obligation to 
followw them. However, they are necessary in the sense that they ought to be followed 
inn an optimal legal justification. In other words, if one wants to be rational in ones 
legall  discourse, one ought to follow the principles of legal interpretation as long as 
possible'. . 
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A:: Kp K2, K3,... = It 

B:: Kp K2, ..., K4 = I2 

C:: Kp ..., K3, K4 = Ij 

Inn dit voorbeeld vormen KI en K3 samen de analogy key. Deze combinatie van 
kenmerkenn maakt dat in geval A en C voor interpretatie 11 is gekozen. Aarnio 
benadruktt dat de analogy key geen objectief gegeven is, maar bepaald wordt 
doorr keuzen die gemaakt worden op grond van waarden. Op het soort argu-
mentenn waarmee de keuze van de analogy key gerechtvaardigd kan worden, 
gaatt Aarnio niet in. 

Bijj  norm analogy gaat het om de interpretatieve steun die wetsartikelen 
elkaarr kunnen verlenen. Als er onzekerheid is over de betekenis van een wet-
telijkee regel, kan deze onzekerheid met behulp van wettelijke normen die een 
vergelijkbaarvergelijkbaar toepassingsbereik hebben opgeheven worden. Aarnio demon-
streertt dit aan de hand van het volgende voorbeeld uit het Finse erfrecht. Het 
iss niet duidelijk welke betekenis het normbestanddeel 'geschreven' ('in wri-
ting')) heeft in een bepaalde wettelijke regel uit het erfrecht. In een andere wet-
telijkee regel uit dezelfde wet is duidelijk dat 'in writing' betekent 'signed and 
witnessed'.. Op grond van een norm-analogie kan nu worden verdedigd dat 
dezee betekenis ook toegekend moet worden aan de regel die geïnterpreteerd 
moestt worden. 

Bijj  het bespreken van de specifiek juridische discussieregels die het gebruik 
vann analogie-argumentatie normeren, contrasteert Aarnio deze argumentatie 
mett a contrario-argumentatie. Bij a contrario-argumentatie beschouwt de inter-
pretatorr alle gevallen die niet specifiek in een rechtsregel geregeld zijn als geval-
lenn die niet tot het toepassingsbereik van de regel behoren. Dit betekent vol-
genss Aarnio dat a contrario-argumentatie als een vorm van grammaticale 
interpretatiee moet worden beschouwd. 

Aarnioo stelt dat er geen duidelijke regels bestaan op grond waarvan kan 
wordenn uitgemaakt wanneer men analogie- dan wel a contrario-argumentatie 
zouu moeten gebruiken. Op het niveau van de rechtsbeginselen wijst hij erop dat 
hett gelijkheidsbeginsel het gebruik van analogie-argumentatie kan rechtvaar-
digenn terwijl het rechtszekerheidsbeginsel een keuze voor a contrario-argu-
mentatiee kan rechtvaardigen. Op het niveau van de rechtsgebieden wijst hij erop 
datt in het strafrecht het gebruik van analogie over het algemeen verboden is, 
zodatt de keuze vooral relevant is voor de andere rechtsgebieden.50 Ten slotte 

50.. Niet geheel in overeenstemming met deze constatering stelt Aarnio in een noot dat 
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formuleertt Aarnio (1987:106) de volgende methodologische principes die de 

keuzee tussen analogie- en a contrario-argumentatie moeten vergemakkelijken: 

Inn connection with relatively old legislation the use of analogy is more justi-

fiedfied than with laws which have just been passed. This is due already to the 

simplee fact that the development of society constantly creates new situations 

whichh could not have been considered when formulating the older legislation. 

Inn the interpretation of procedural provisions, the ensurance of legal cert-

aintyy is foremost. This is the case with procedural provisons proper as well as 

withh all rules that concern legal forms. In their connection analogy must be 

usedd with greater care. 

Inn interpreting exceptional provisions, one must be very careful in using ana-

logy. . 

Al ss men op grond van deze principes tot de conclusie komt dat het beter is om 

geenn analogie-argumentatie te gebruiken, dan ligt volgens Aarnio een conclu-

siee op grond van a contrario-argumentatie voor de hand. Deze methodologi-

schee principes kunnen als specifieke procedurele normen worden beschouwd 

inn een juridische discussie. De rationaliteit van analogie-argumentatie is dus 

niett alleen afhankelijk van een juiste vergelijking tussen gevallen of rechtsre-

gels,, maar ook van de principes die het gebruik van analogie-argumentatie 

normeren.. Net als de andere interpretatiemethoden in het recht, moeten deze 

methodologischee principes niet opgevat worden als een onderdeel van een 

geslotenn systeem van discussieregels die de acceptabiliteit van een interpreta-

tieff  s tandpunt garanderen. 

Dee benadering van Aarnio biedt, net als die van Alexy, een aantal voordelen 

tenn opzichte van die van de auteurs die een logisch dan wel een retorisch geo-

riënteerdee analyse van analogie-argumentatie geven. Aarnios benadering maakt 

hett analogie-verbod in het Finse Strafrecht betrekking heeft op gevallen die 'in malam 
partem'' zijn: 'Allowing extending analogy (cursivering H.K.) in criminal law will lead 
too a conflict with the principle of nulla poena sine lege. On the other hand, a complete 
prohibitionn on analogy will lead to an unevenness of application, as similar cases can-
nott be dealt with in a similar fashion. For this reason, in the Finnish literature, it has 
beenn usual to warn only against analogy in malam partem . 
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hett mogelijk analogie-argumentatie te karakteriseren als een argumentatie-
schemaa in de context van een discussie, waarvan het gebruik genormeerd 
wordtt door specifieke juridische discussieregels en waarvoor specifieke onder-
steunendee argumenten kunnen worden aangevoerd. Anders dan Alexy, for-
muleertt Aarnio tevens discussieregels voor het gebruik van analogie-argumen-
tatie.. Maar net als bij Alexy is Aarnio's dialogische benadering niet consequent 
uitgewerkt.. Ten eerste wordt analogie-argumentatie niet echt als een onderdeel 
vann een discussie geanalyseerd. Ten tweede presenteert Aarnio analogie-argu-
mentatiee wel als onderdeel van de externe rechtvaardiging van een interpreta-
tievee uitspraak, maar hoe deze rechtvaardiging zich tot de interne rechtvaardi-
gingg verhoudt, wordt niet duidelijk gemaakt.51 Aarnio onderscheidt wel twee 
soortenn analogie-argumentatie en enkele discussieregels, maar een consequente 
koppelingg tussen analogie-argumentatie en soorten interpretatieproblemen en 
discussieregelss maakt hij niet. 

Belangrijkerr is dat Aarnio geen echte analyse geeft van analogie-argumen-
tatie.. Hij geeft globaal aan wat voor interpretatieve standpunten in de ver-
schillendee soorten analogie-argumentatie worden verdedigd en wat voor soort 
argumentenn er worden aangevoerd, maar een analyse van de structuur van de 
argumentatiee ontbreekt. Ook geeft hij niet aan welk soort uitspraken ter onder-
steuningg van de vergelijking naar voren kunnen worden gebracht. De analyse 
vann de analogy key blijf t beperkt tot een abstracte weergave van de elementen 
diee een relevante vergelijking kunnen vormen in analogie-argumentatie.52 

PeczeniksPeczeniks analyse van analogie-argumentatie 

Nett als Alexy en Aarnio gaat Peczenik (1989) bij de analyse van analogie-argu-
mentatiee uit van een dialogisch perspectief.53 Bij zijn analyse van juridische 
argumentatiee onderscheidt Peczenik twee soorten rechtvaardigingen: een juri-
dischedische rechtvaardiging, waarin wordt aangetoond dat de beslissing gerecht-

51.. Vergelijk voor een beoordeling van Aarnio's reconstructie van de interne en de externe 
rechtvaardigingg Feteris, Kloosterhuis en Plug (1993). 

52.. Net als bij Alexy, is een bijkomend probleem dat Aarnio niet ingaat op de relatie tus-
senn analogie en de verschillende bestanddelen van meer of minder complexe condi-
tionelee rechtsnormzinnen. 

53.. Zie Aarnio, Alexy en Peczenik (1981) waarin de auteurs in drie gezamenlijke artike-
lenn een theorie over juridische argumentatie ontwikkelen. Vergelijk Feteris (1984b) 
voorr een bespreking van de theorie van Peczenik. 
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vaardigdd is op grond van juridische discussieregels en uitgangspunten en een 

diepgaandediepgaande rechtvaardiging, waarin deze regels en uitgangspunten worden be-

argumenteerd.. Bij beide soorten rechtvaardigingen worden er volgens Peczenik 

'transformaties'' uitgevoerd waardoor de redeneringen in deze rechtvaardigin-

genn niet deductief geldig zijn. Bij de juridische rechtvaardiging gaat het om 

transformatiess binnen het recht en bij de diepgaande rechtvaardiging om trans-

formatiess naar het recht toe. 

Tott de transformaties binnen het recht rekent Peczenik de beslissingstrans-

formatieformatie die wordt uitgevoerd om te bepalen welke juridische beslissing in een 

concreett geval gerechtvaardigd is. Van een beslissingstransformatie is sprake als 

hett resultaat van de transformatie een concreet juridisch oordeel is, de pre-

missenn tenminste één rechtsregel bevatten en dit oordeel niet deductief kan 

wordenn afgeleid uit de rechtsregel en de beschrijving van de feiten.54 Peczenik 

analyseertt analogie-argumentatie als een beslissingstransformatie waarbij een 

nieuwee rechtsregel wordt gecreëerd.55 Hi j maakt daarbij een onderscheid tus-

senn wetsanalogie ('statutory analogy') en rechtsanalogie ('law analogy' of'legal 

induction').. In het volgende zal eerst aangegeven worden wat Peczenik onder 

dezee twee vormen van analogie-argumentatie verstaat en hoe hij ze analyseert. 

Vervolgenss wordt ingegaan op de normen die hij formuleert voor de beoorde-

lingg van de analogie-argumentatie. 

Bijj  wetsanalogie gaat Peczenik uit van de volgende omschrijving: 

Onee applies a statutory rule to a case which, viewed from the ordinary lin-

guisticc angle, is included in neither the core nor the periphery of the applica-

tionn area of the statute in question, but resembles the cases covered by this sta-

tutee in essential respects (1989:392). 

Dezee definitie behelst het resultaat van de interpretatie - een uitbreiding van 

hett toepassingsbereik van de rechtsregel - en de methode waarmee dit resul-

taatt bereikt is: het aanvoeren van essentiële overeenkomsten tussen gevallen.5 

54.. De rechtsnorm ligt besloten in de rechtsbronnen, kan deductief uit de rechtsbronnen 
zijnn afgeleid of is het resultaat van een algemene normtransformatie. 

55-- De andere beslissingstransformaties die Peczenik onderscheidt zijn: precieze inter-
pretatiee en subsumptie, reductie en eliminatie en het oplossen van een conflict tus-
senn rechtsnormen. 

56.. Wetsanalogie wordt door andere auteurs 'singuliere analogie' of 'analogia legis' 
genoemd;; rechtsanalogie wordt 'generieke analogie' of'analogia juris' genoemd. Ver-
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Hett toepassen van wetsanalogie is nodig als er een leemte is in de wet. Pec-
zenikk onderscheidt twee soorten leemten. Er zijn leemten die op een 'waarde-
vrije'' wijze worden vastgesteld; in deze gevallen is de wet niet voldoende 
bepaald.. Daarnaast kunnen er leemten vastgesteld worden op grond van 'eva-
luatieve'' overwegingen die tot de conclusie leiden dat de wet niet voldoet aan 
eisenn van rationaliteit.57 

Peczenikk geeft de volgende reconstructie van wetsanalogie: 

Iff  the fact F or another fact, relevantly similar to F, occurs, then obtaining of 
GG is obligatory (premise 1) 
HH is relevantly similar to F (premise 2) 
Iff  H occurs, then obtaining of G is obligatory (conclusion) 

Inn deze analyse is de analogie-argumentatie als een logisch geldige redenering 
gereconstrueerd.. Cruciaal in de argumentatie zijn de relevante overeenkom-
stenn tussen F en H.5 Peczenik onderscheidt bij het toepassen van analogie-

gelijkk o.a. Larenz (1975:369), Nieuwenhuis (1976) en Maris (1991). Naast wetsana-
logiee onderscheidt ook Peczenik extensieve interpretatie als methode om het toepas-
singsbereikk van een rechtsnorm uit te breiden. Het verschil tussen wetsanalogie en 
extensievee interpretatie is volgens Peczenik dat de laatste binnen de grenzen blijf t van 
watt gezien de formulering van de rechtsnorm 'linguïstisch mogelijk is'. 

57.. Dit onderscheid tussen twee soorten leemten komt overeen met het in hoofdstuk 2 
genoemdee verschil tussen normatieve en axiologische leemten. 

58.. Met betrekking tot de eigenschappen van de analogie-relatie merkt Peczenik (1989: 
392)) het volgende op: 'Consequently, the relation of statutory analogy is not reflexive, 
sincee the set of cases regulated by a norm is not analogous to itself. Neither is it tran-
sitive:: a case C I , can be analogous to those regulated by the norm in question, another 
casee C2, analogous to C I , and yet C2 need not be analogous to the regulated cases. 
Finally,, the relation of analogy can be symmetrical or not: when CI is analogous to 
C2,, the latter can but need not be analogous to the former'. Herberger & Simon 
(1980:171)) maken een onderscheid tussen argumentum a pari en argumentum a simili. 
Bijj  het argumentum a pari ('vom Gleichen her') gaan zij uit van een transitieve, sym-
metrischee en reflexieve relatie: 'Denn Transitivitat, Symmetrie und Reflexivitat erge-
benn zusammengenommen Gleichheit'. Bij het argumentum a simili ('vom Ahnlichen 
her')) gaan zij uit van een /«transitieve, symmetrische en reflexieve relatie. In deze geval-
lenn hebben X en Z die 'vergleichend betrachtete Eigenschaft nicht im gleichem Mafte 
sondernn nur in ahnlichem Mafie. Ein Beispiel ware "X ist ahnlich grof? wie Z" . Diese 
Relationn kann man nicht als transitiv intepretieren. Denn sonnst könnte man über 
einee Reihe von Zwischengliedern mit Hil f der Transitivitatsannahme sehr kleine 
Gegenstandee bezeichnen, was nicht dem Sinn der Ahnlichkeitsrelation entspricht'. 
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argumentatiee drie stappen. De eerste stap is de vaststelling dat een niet-gere-
geldd geval overeenkomsten vertoont met de gevallen die door rechtsregel L 
wordenn geregeld. De tweede stap is een op deze overeenkomsten gebaseerde 
voorspellingg dat de toepassing van L op het niet-geregelde geval tot overeen-
komstigee sociale gevolgen zal leiden als bij de geregelde gevallen. De derde stap 
iss het concluderen dat het niet geregelde geval op dezelfde wijze moet worden 
behandeldd als de geregelde gevallen. 

Dee tweede vorm van analogie-argumentatie die Peczenik onderscheidt, rechts-
analogie,analogie, geeft hij als volgt weer: 

11 A general norm, G, is justifiable on the basis of the resemblance between 
aa number of established rules, rl - rn, thus regarded as special cases of G. 

22 A case, C, lies outside of the linguistically natural area of application of 
thesee rules, rl - rn. 

33 On the other hand, the general norm, G, covers C; in other words, C shows 
relevantt similarities to the cases regulated by the less general rules, rl - rn. 

44 One adjudicates case C in accordance with G. 

HetHet beoordelen van analogie-argumentatie 

Dee grondslag voor het toepassen van zowel wetsanalogie als rechtsanalogie is 
hett gelijkheidsbeginsel, dat in Peczeniks theorie als een coherentie-criterium 
wordtt opgevat. Het oordeel over de vergelijkbaarheid van de gevallen is cruci-
aall  voor de beoordeling van de analogie-argumentatie. Net als Aarnio formu-
leertt Peczenik normen voor de beoordeling van analogie-argumentatie door 
hett gebruik ervan te contrasteren met het gebruik van a contrario-argumenta-
tie.tie. Hij gaat daarbij uit van de volgende structuur van a contrario-argumenta-
tie: : 

Obtainingg of the situation G is obligatory only if the fact C takes place (pre-
mise) ) 

Iff  the fact C does not occur, obtaining of G is not obligatory (conclusion) 

Zoalss het gebruik van analogie-argumentatie gerechtvaardigd is op grond van 
hett principe dat gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden, zo is het 
gebruikk van a contrario-argumentatie gerechtvaardigd op grond van het feit 
datt de wet gerespecteerd moet worden. Voor de keuze tussen analogie- en 
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aa contrario-argumentat ie, formuleert Peczenik (1989:397 e.v.) de volgende 

tienn reasoning norms: 

11 If an action is not explicitly forbidden by a statute or another established 

sourcee of law, one should consider it as permitted by the interpreted valid 

law,, unless strong reasons for assuming the opposite exist. In other words, 

onee should, as a rule, interpret prohibitions e contrario, not by analogy.*9 

22 Only relevant similarities between cases constitute a sufficient reason for 

conclusionn by analogy. 

33 One should not construe provisions establishing time limits by analogy. 

Neitherr should one construe them extensively, unless particulary strong 

reasonss for assuming the opposite exist.(...) Ratio legis of the time limits 

iss to asure fixity  of the law, whereas analogy and extensive interpretation 

tendd to lower fixity. 

44 One should not construe provisions establishing sufficient conditions for 

nott following a general norm extensively or by analogy, unless strong rea-

sonss for assuming the opposite exist. 

55 Only very strong reasons can justify a use of analogy, leading to the con-

clusionn that an error exists in the text of the statute. 

66 One should not construe provisions constituting exceptions from a general 

normm extensively or by analogy, unless strong reasons for assuming the op-

positee exist. 

77 Not all reasons justifying extensive interpretation of a statute are strong 

enoughh to also justify reasoning by analogy. 

88 One should construe provisions imposing burdens or restrictions on a 

personn restrictively, unless very strong reasons for assuming the opposite 

exist.(...)) Consequently, one should not construe such provisions extensi-

velyy or by analogy. 

99 A statutory provision should be applied analogously to cases not covered 

byy its literal content, if another provision states that they relevantly re-

semblee those which are thus covered. 

100 One may utilise argumentum e contrario only in exceptional cases, when 

interpretingg rules based on precedents. 

59.. In verband met norm 1 maakt Peczenik onderscheid tussen een zwakke en een sterke 
permissie:: zwak als er geen norm is die een bepaalde handeling verbiedt; sterk als er 
eenn bepaalde norm is die een permissie verleent. 
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Nett als Aarnio, is Peczenik van mening dat dit soort normen voor interpreta-
tiee de status van beginsel hebben: de normen dwingen niet tot een keuze maar 
makenn een keuze verdedigbaar. 

Dee benadering van Peczenik biedt, net als die van Alexy en Aarnio, een aantal 
voordelenn ten opzichte van een logische of een retorisch georiënteerde analyse. 
Peczenikss benadering maakt het mogelijk analogie-argumentatie te karakteri-
serenn als een argumentatie-schema in een dialogisch genormeerde discussie. 
Zoalss uit de bovenstaande beschrijving van Peczeniks analyse van analogie-
argumentatiee blijkt , legt hij meer dan Alexy en Aarnio de nadruk op de dis-
cussieregelss voor het correcte gebruik van analogie-argumentatie. Op dit punt 
iss Peczeniks benadering van analogie-argumentatie de meest uitgewerkte. Toch 
kunnenn ook tegen zijn benadering enkele bezwaren naar voren worden 
gebracht.. Deze komen voor een deel overeen met de tekortkomingen van de 
analysess van Alexy en Aarnio. Ook bij Peczenik wordt analogie-argumentatie 
niett echt als een onderdeel van een discussie geanalyseerd. Doordat Peczenik 
analogie-argumentatiee als een beslissingstransformatie beschrijft en doordat hij 
onderscheidd maakt tussen twee soorten analogie-argumentatie, doet hij wel 
rechtt aan het functionele karakter van deze argumentatie, maar hij gaat niet in 
opp de relatie tussen verschillende soorten interpretatieproblemen en de ver-
schillendee functies van analogie-argumentatie. Net als Alexy beperkt hij zich 
tott gevallen waarin een rechtsregel analogisch wordt toegepast en geeft hij geen 
aanwijzingenn voor de interpretatie en de reconstructie van de argumentatie. 

Peczenikss analyse is wat betreft de discussieregels het meest uitgewerkt. De 
tienn normen die hij formuleert, geven een overzicht van de soorten overwe-
gingenn die een rol kunnen spelen bij de beoordeling van het gebruik van ana-
logie-argumentatie.. Daarmee verschaft hij - meer dan de andere auteurs - een 
vertrekpuntt voor de beoordeling van analogie-argumentatie. Terecht wijst Pec-
zenikk op het voorlopige en voorwaardelijke karakter van de interpretatienor-
men.. De systematiek van de normen is helaas niet altijd even helder. Sommige 
normenn hebben betrekking op de juiste keuze van analogie-argumentatie, 
anderee op de correcte toepassing ervan. Sommige normen zijn gerelateerd aan 
rechtsgebiedenn en sommige aan rechtsbeginselen zonder dat duidelijk is wat 
dee verhouding tussen beide is. 

Conclusie Conclusie 

Zowell  voor het karakteriseren van analogie-argumentatie als voor het recon-
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struerenn ervan biedt de dialogische benadering een beter uitgangspunt dan de 
logischee en de retorische benadering. Meer dan in de logische en de retorische 
benaderingg wordt analogie-argumentatie in de context geplaatst van een pro-
bleemoplossendd proces. Door de nadruk te leggen op het discussiekarakter van 
juridischee argumentatie wordt de analyse verbonden met normen voor het 
gebruikk van analogie-argumentatie. Maar dit wordt bij de reconstructie niet 
consequentt uitgewerkt en men valt dan terug op de analyse van een abstract 
redeneerproduktt van de rechter. Op dit punt gelden dus soortgelijke bezwaren 
alss voor de logische en de retorische benadering. 

Meerr dan in de logische benadering wordt aandacht besteed aan de ver-
schillendee toepassingsmogelijkheden van analogie-argumentatie. Doordat ana-
logie-argumentatiee in een discussiecontext wordt geplaatst, wordt ook reke-
ningg gehouden met de verschillende soorten beoordelingscriteria die voor 
analogie-argumentatiee gelden. Het probleem is echter dat de auteurs met nogal 
verschillendee indelingen komen en dat zij geen inzicht geven in de relatie tus-
senn interpretatieproblemen, toepassingen van analogie-argumentatie en de 
beoordelingscriteria. . 

Anderss dan in de logische en de retorische benadering wordt in de dialogi-
schee benadering ingegaan op de vormen van complexiteit van analogie-argu-
mentatiee als onderdeel van de rechtvaardiging van de tweede orde. Tevens 
wordtt aangegeven dat analogie-argumentatie nader ondersteund wordt met 
anderee interpretatieve argumenten. Door deze analyse van analogie-argumen-
tatiee als onderdeel van een complexe argumentatie biedt de dialogische bena-
deringg aanknopingspunten voor het oplossen van het reconstructieprobleem. 

Eenn van de belangrijkste voordelen van de dialogische benaderingen is dat 
analogie-argumentatiee expliciet in een discussiecontext wordt geplaatst: ana-
logie-argumentatiee wordt niet alleen als een produkt geanalyseerd, maar ook 
alss onderdeel van een proces. Bij de beoordeling van analogie-argumentatie is 
err aandacht voor de inhoudelijke en de procedurele aspecten van de argu-
mentatie.. Een belangrijk probleem is dat het overzicht van discussieregels voor 
hett gebruik van analogie-argumentatie niet geïncorporeerd wordt in een 
methodee voor de reconstructie van de argumentatie. Ten slotte wordt ook in 
dee dialogische benadering alleen ingegaan op rechtvaardigende pro-argumen-
tatiee en niet op ontkrachtende contra-argumentatie. Ook in deze benadering 
wordenn vormen van complexe analogie-argumentatie niet gerelateerd aan de 
specifiekee kritische reacties die bij analogie-argumentatie zijn te verwachten. 




