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Wanneerr de rechter een interpretatieprobleem oplost, heeft hij de keuze uit 
eenn aantal interpretatiemethoden. Tot die methoden behoort de juridische 
analogie-argumentatie.. Deze argumentatie gebruikt de rechter om een 
bestaandee rechtsregel te interpreteren of een nieuwe rechtsregel te construeren. 
Dee rechter verdedigt dan dat vergelijkbare rechtsregels op dezelfde manier 
moetenn worden geïnterpreteerd of dat vergelijkbare gevallen gelijk moeten 
wordenn behandeld. 

Inn dit proefschrift wordt ingegaan op de vraag hoe men analogie-argumentatie 
opp zo'n manier kan analyseren dat men de aanvaardbaarheid ervan kan 
beoordelen.. De auteur laat zien dat de antwoorden die op deze vraag tot op 
hedenn zijn gegeven, niet bevredigend zijn. Met behulp van inzichten uit de 
pragma-dialectischee argumentatietheorie en de rechtstheorie schetst hij een 
alternatievee benadering die recht doet aan de complexiteit van juridische 
analogie-argumentatie. . 
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