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Samenvatting g
Hett zogenaamde beginselmodel kent bij de interpretatie van de wetsbepalingen en
rechterlijkee beslissingen van een rechtssysteem een cruciale rol toe aan de
beginselenn van dat systeem. De beginselen van een rechtsorde zijn de rechtvaardigendee redenen die achter de expliciete wetsbepalingen en rechterlijke beslissingen
liggen.. Hun rol bestaat er in dat de betekenis van wet en rechtspraak uiteindelijk
wordtt gevonden door deze rechtsbronnen te lezen in het licht van de
achterliggendee beginselen. Ronald Dworkin is een van de belangrijkste
voorstanderss van deze methode van juridische interpretatie.
Dezee studie onderzoekt de mechaniek van het beginselmodel. De ga niet
niett in op de vraag of het beginselmodel een goede beschrijving geeft van de wijze
waaropp rechters daadwerkelijk redeneren, noch op de vraag of het een normatief
aantrekkelijkk model van juridische interpretatie is. Met deze studie hoop ik in twee
opzichtenn bij te dragen aan een beter inzicht in de mechaniek van het beginselmodel.. In de eerste plaats heb ik geprobeerd om een systematische beschrijving te
gevenn van het model, waarin de essentiële karakteristieken ervan zo duidelijk
mogelijkk naar voren komen. Hierbij heb ik voor een groot deel gebruik gemaakt
vann reeds bestaand materiaal (met name van Dworkin), en dat herschikt en
geïnterpreteerdd op een wijze die een zo coherent mogelijk beeld oplevert.
Inn de tweede plaats heb ik geprobeerd om een bijdrage te leveren aan de
oplossingg van een belangrijk probleem dat zich voordoet binnen het beginselmodel:
hett probleem van conflicterende beginselen. Dit probleem is het volgende: indien
eenn rechtsvraag wordt geanalyseerd in termen van de beginselen die achter een
individuelee wetsbepaling of achter het rechtssysteem als geheel liggen, dan zal
blijkenn dat in veel gevallen botsende beginselen van toepassing zijn. Botsende
beginselenn wijzen in tegengestelde richting en het is onduidelijk hoe beginselen in
eenn dergelijke constellatie een sturende functie kunnen vervullen in het redeneerprocess van een rechter. Denk bijvoorbeeld aan het geval waarin een
uitgeversmaatschappijj een tijdschriftartikel wil publiceren terwijl een persoon die in
datt artikel voorkomt publicatie probeert te verhinderen. In deze situatie wijst het
beginsell Vrijheid van meningsuiting' in de richting van de beslissing dat publicatie
dientt te worden toegestaan terwijl het eveneens toepasselijke beginsel
gg van het privé-leven' wijst in de richting dat de publicatie dient te
wordenn verboden. Deze twee beginselen geven aan welke fundamentale overwegingenn in het geding zijn, maar lijken geen indicatie te geven hoe het conflict tussen
diee overwegingen dient te worden opgelost. Het grootste deel van deze studie is
eenn zoektocht naar rationaliteitscriteria die deze onbepaaldheid in gevallen met
botsendee beginselen kunnen inperken.
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Hoofdstukk 1 bevat een uiteenzetting van het beginselmodel, Dworkiris
onderverdelingg van het redeneerproces in drie fasen geeft een duidelijke structuur
aann dit proces. In de pre-interpretatieve fase wordt het positieve recht
geïdentificeerd.. Dit positieve recht bestaat uit het recht zoals het zich op het eerste
gezichtt presenteert: als een groot aantal wetsbepalingen en rechterlijke
beslissingen,, gelezen volgens hun conventioneel linguïstische betekenis. In het
volgendee stadium, de interpretatieve fase, dient men de zogenaamde "beginselgefundeerdee theorie' te identificeren die impliciet is in het positieve recht. Deze
beginsel-gefundeerdee theorie bestaat uit de verzameling beginselen die het grootste
deell van het positieve recht kunnen rechtvaardigen, en uit de regels en beslissingen
voorr individuele gevallen die uit deze beginselen voortvloeien. In de derde fase, de
post-interpretatievee fase, dient het positieve recht, voorzover het niet overeenkomt
mett de beginsel-gefundeerde theorie, te worden aangevuld of gecorrigeerd
(voorzoverr dat mogelijk is gezien de institutionele beperkingen waar de rechter
aann gebonden is). Naast een uiteenzetting van de techniek van redeneren in deze
driee fasen, bevat hoofdstuk 1 tevens een analyse van de stelling dat beginselen die
behorenn tot de beginsel-gefundeerde theorie in alle gevallen bepalen wat het recht
werkelijkk inhoudt - niet alleen in 'moeilijke gevallen', waar het niet meteen duidelijk
iss wat het recht inhoudt, maar ook in 'makkelijke gevallen' waar het meteen
duidelijkk is wat het recht te zeggen heeft.
Hett eerste hoofdstuk schetst een rooskleurig beeld van het beginselmodel.
Dee beschrijving van het model en de gebruikte voorbeelden doen het voorkomen
alsoff het model altijd naar één enkel antwoord wijst. Dit optimistische beeld is niet
realistisch.. Hoofdstuk 2 introduceert het idee dat het beginselmodel zijn eigen
probleemgevallenn heeft. Dit zijn gevallen waarbij, indien men de grondregels van
hett beginselmodel toepast, redelijke argumenten kunnen worden aangevoerd ter
verdedigingg van twee of meer onderling onverenigbare oplossingen. Na een korte
analysee van de diverse typen moeilijke gevallen die zich kunnen voordoen in het
beginselmodel,, verschuift de aandacht volledig naar een van deze typen: de
gevallenn die problematisch zijn omdat er sprake blijkt te zijn van conflicterende
beginselen.. Twee verschillende visies op de aard van het probleem van
conflicterendee beginselen worden besproken. Leden van de zogenaamde 'Critical
Legall Studies' (CLS) beweging zien het verschijnsel van conflicterende beginselen
alss een uitdrukking van het feit dat het positieve recht fundamenteel onverzoenbare"
ideologischee theorieën bevat. In andere woorden: in de meeste gevallen behoren
conflicterendee beginselen (zoals bijvoorbeeld 'contractsvrijheid' en 'bescherming
vann de zwakkere contractspartij') tot verschillende onverenigbare beginselgefundeerdee theorieën. Deze visie gaat er van uit dat er geen rationaliteitsvereisten
zijnn die aangeven hoe gevallen met conflicterende beginselen moeten worden
beslist:: de beslissing is simpelweg een kwestie van een subjectieve keuze tussen
tweee verschillende ideologische standpunten. Dworkin stelt hier een andere visie
tegenover.. Hij brengt de beginselen die de CLS beweging in verschillende
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onverenigbaree theorieën plaatst, in een en dezelfde theorie onder. Dit betekent dat
hett positieve recht zijns inziens niet een lappendeken is waarbinnen op willekeurige
wijzee verschillende ideologieën zijn geïmplementeerd. In plaats daarvan stelt
Dworkinn dat het positieve recht grotendeels in één overkoepelende theorie
ondergebrachtt kan worden. Met het onderbrengen van botsende beginselen in één
theoriee is het probleem van conflicterende beginselen echter niet opgelost. Ook de
Dworkiniaansee constructie zal moeten aangeven hoe men een geval waarin
conflicterendee beginselen van toepassing zijn, dient op te lossen. Indien er geen
rationaliteitscriteriaa blijken te zijn die kunnen aangeven hoe men botsende
beginselenn dient toe te passen, dan zijn we met de Dworkiniaanse visie eigenlijk
niett veel verder gekomen.
Alvorenss de zoektocht naar dergelijke criteria van rationaliteit te beginnen,
wordenn in hoofdstuk 3 eerst beginselen zelf aan een nadere beschouwing
onderworpen.. Wat voor soort entiteiten zijn het eigenlijk en waarom dienen ze
zichh vaak aan in constellaties waarin ze met elkaar botsen? De essentiële eigenschappenn van beginselen komen het meest duidelijk naar voren door ze te
contrasterenn met een ander type algemene norm, te weten regels. Het hoofdstuk
neemtt Dworkin's onderscheiding tussen regels en beginselen als uitgangspunt. Dit
onderscheidd gaat er van uit dat regels functioneren op een 'alles-of-niets'-manier
terwijll beginselen niet meer doen dan 'in eenrichtingwijzen'. Dit onderscheid, waar
eenn aantal andere verschillen tussen regels en beginselen mee samenhangt, wordt
uitgebreidd verkend en waar nodig zo geïnterpreteerd dat een zo coherent mogelijk
beeldd van dit onderscheid wordt bereikt. Tevens wordt een diepere verklaring
gezochtt voor de verschillende wijzen waarop beginselen en regels functioneren.
Hett blijkt dat beginselen een fundamenteel ander soort entiteit zijn dan regels.
Beginselenn zijn zogenaamde idealen: het zijn zuivere weergaven van 'iets goeds'
datt men wil bereiken. Idealen abstraheren van de werkelijkheid en zijn in hun
zuiveree vorm niet pasklaar voor een onverkorte toepassing op situaties die zich
voordoenn in de werkelijkheid. Regels daarentegen hebben een heel andere functie:
zijj zijn gericht op de concrete werkelijkheid en zijn daarmee veel meer pasklaar om
opp concrete gevallen te worden toegepast.
Inn hoofdstuk 4 wordt een begin gemaakt met het zoeken van een
antwoordd op de vraag of er rationaliteitscriteria zijn die kunnen aangeven hoe men
dientt te redeneren met botsende beginselen. Eerst worden twee mogelijke
oplossingenn onderzocht die enigszins voor de hand lijken te liggen: (i) het idee dat
err achter de conflicterende beginselen uiteindelijk één overkoepelend metabeginsell (bijvoorbeeld het utiliteitsbeginsel) ligt dat gemaximaliseerd moet worden,
enn (ii) het idee dat beginselen kunnen worden geordend op een lexicografische
manier,, dat wil zeggen, op een manier die volledig situatie-onafhankelijk is. Beide
oplossingenn blijken niet te voldoen als oplossing voor botsende beginselen in het
recht.. Na verwerping van deze opties wordt een nieuw begin gemaakt. Twee
formelee eigenschappen van beginselen worden beschreven - eigenschappen die
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nodigg zijn voor de beschrijving van de nationaliteitsvereisten Deze eigenschappen
hebbenn betrekking op de twee componenten waar beginselen (evenals regels
overigens)) uit bestaan: (1) een bereik, dat alle situaties omvat waarop het beginsel
vann toepassing is, en (2) een rechtsgevolg, dat aangeeft wat volgens het beginsel
juridischh gezien volgt in deze situaties, en dat derhalve aangeeft naar welke
beslissingg het beginsel wijst. De eerste eigenschap bouwt voort op de eerste
component.. Deze eigenschap hangt samen met het feit dat men met een beginsel
meerr kan doen dan aangeven of het op een bepaalde situatie van toepassing is of
niet.. Veel situaties waarop het beginsel van toepassing is kunnen ten opzichte van
elkaarr worden geordend naar de mate waarin het beginsel bij de situatie is
betrokken.. De tweede eigenschap heeft betrekking op de tweede component. Een
beginsell kan meer dan alleen aangeven of een bepaalde beslissing het rechtsgevolg
vann een beginsel implementeert of niet. Beslissingen die mogelijk zijn in een
gegevenn situatie kunnen vaak ten opzichte van elkaar worden geordend naar de
matee waarin zij het beginsel realiseren.
Hoofdstukk 5 tenslotte bevat een uiteenzetting van drie rationaliteitscriteria
diee gelden bij de toepassing van conflicterende beginselen. De twee eigenschappen
diee zijn beschreven in hoofdstuk 4 worden hierbij gebruikt. De
rationaliteitsvereistenn zijn de volgende: (1) het optimaliseringsvereiste, (2) het
consistentievereiste,, en (3) het verbod van disproportionaliteit. Het
optimaliseringsvereistee houdt in dat men bij het selecteren van een beslissing uit de
sett van beslissingen die mogelijk zijn in een bepaalde situatie, een optimale en niet
eenn niet-optimale beslissing moet selecteren. Een beslissing is niet optimaal indien
hett mogelijk is een andere beslissing te kiezen die meer van minstens één beginsel
realiseertt zonder tegelijkertijd minder te realiseren van enig ander beginsel.
Consistentiee vereist dat, binnen een en hetzelfde systeem, beginselen op een
consistentee wijze worden toegepast. Dit houdt in dat gevallen die gelijk zijn vanuit
hett oogpunt van de beginselen (dat wil zeggen: dezelfde beginselen zijn van
toepassingg en deze zijn in dezelfde mate bij de situaties betrokken), gelijk dienen te
wordenn beslist (dat wil zeggen: de beginselen dienen in gelijke mate te worden
gerealiseerd).. Consistentie vereist tevens dat gevallen die ongelijk zijn vanuit het
oogpuntt van de beginselen van het system, moeten worden beslist op een manier
diee in overeenstemming is met hun ongelijkheid. Het verbod van
disproportionaliteitt vereist dat de prijs, in termen van de non-realisatie van een
beginsel,, die betaald wordt voor de realisatie van een ander beginsel, niet buiten
redelijkee proporties is.
Dezee drie rationaliteitscriteria leveren elk een eigen bijdrage aan het
reducerenn van de onbepaaldheid die aanvankelijk leek te bestaan bij de toepassing
vann conflicterende beginselen. Zij vormen als het ware drie filters waardoor alle
mogelijkee beslissingen in een gegeven situatie moeten worden geleid (waarbij elke
beslissingg één van de verschillende varianten belichaamt om het conflict tussen de
toepasselijkee beginselen op te lossen). Zoals aan de hand van de voorbeelden in
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hoofdstukk 5 is aangetoond, zal er aan het einde van het filterproces soms een
enkelee oplossing overblijven. In andere gevallen zal het residu bestaan uit meerdere
beslissingen.. Ook al zullen de geïdentificeerde raüonaüteitscriteria niet in alle
gevallenn naar één juiste oplossing leiden, de criteria zijn in ieder geval wel in staat
omm in veel gevallen een aantal beslissingen die in eerste instantie nog mogelijk
leken,, uit te sluiten omdat ze bij nader inzien irrationeel blijken te zijn.
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