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Samenvatting 

Dit proefschrift, 'DiaLaw - over juridische reclalvaardiging en dialoogspelen', handelt over 
het fornrele en in Prolog geïmpllenrenteerde dialogische niodel van juridischue 
rechtvaardiging DiaLaw. I-iet maakt deel wil. vaIr Izet onderzoekatenein Ktinsitsnatige 
Intelligentie & Recht. Een eerste doel van di l  onderzoeksveld is het recht en junrrdiscli 
redeneren zo precies te beschrijvesu dat het mogeliJk wordt o111 de resulterende ra rodel lei^ in de 
computer ie implementeren. Een vraag die in dit verbmd rijst, is hoe het inö-elijk is orri tiet 
recht precies te representeren, als er niet eens consensus bestaat over wat iieclzt precies is? Het 
helpen beantwoorden van deze vraag is een tweede doel van dit onde~zoeksveld, clergelijk 
onderzoek zou omscl~even kunnen worden als fornlele of conaputatioe~ele recl~tsdieoi-ic. Door 
precieze modellen (en cornpulerprogran~rnai's) kar1 een bijdrage geleverd warde11 uriui ecnr beter 
inzicht in wat reel12 nu eigenlijk is. I-let doel van dit proefschrift is een beter iiizzicht te 
verkrijgen in juridische rech~vaardigin~g. 

Een inspirerend uitgangspunt van her I~tiiclige onderzoek is dat door overtuigende 
arguiïnenten een sckiijnbaar verloren zaak gewonnen kan  orden. Het doel va11 hel 
onderzoek Is het beantwoorden v'm de volgende vragen: 

Q Iloe kan bepaald worden of een juridische bewering gereclitvaardigd is en zijl3 er 
criteria waar een juridische bewering aan moet voldoen wil deze gereclztvaardigd zi,jiil 

Q Wat is een bevredigend model van Juridische rcchrvaardiging en is lirel inogclijk een 
dergelijk model te definiëren ei] inipleinentercn? 

* I-Ioe wordt in vergelnjkbare modellen argumentatie gerepresenteerd? 
r Wat is aanvaardbaar als een argument in juridische rechtvaardiging? 

In hoofdstuk 2 wordt betoogd waasani juridische reclitvaardiging dialogisch geimodelleerd 
dient te worden. Eersi  word^ hct verschil tussen het product en het proces van 
recl.itvaardiging uiteengezet. In de product-benadering is een bewering gerechtvaardigd als 
deze middels een geldiige afleiding volgt uit gerechtvaardigde premissen. In de proces- 
benadering is een bewering gerechtvaardigd wanneer na een reeks van een o[ ineer stappeil 
de bewering gerechivaardigd is volgens de regels vali de procediirc. 

Vervolgens worden drie aspecten vuui l.iet recht besproken dil: sblcri in oger~oachoiiw 
nioeteil warden genomen bij een imodel var1 jusidisclie rcclitwaardiging. 

Iin de eerste plaats wordt de weerlegbaadieiid van Juridische conclusiec bespraken. 
Hiermee verband houdende bezwaren tcgcn een deductief model van nicchfviiardipui~g z-jn 
onder ineer dat uitzonderingen cxplicict un de voorwaarclen rrioleten worden opgenomen en 
dar een deductief model niet goed aansluit bij de wijzc waarop juristen rederberen 017 een 
bevredigende wijze rnodellereri van weerlegbaarheid vereist een niet-rrionotone logica. 

In de tweede plaats wordt het open karakier van het recht besproken. Dit wcrcisl dat hct 
mogelijk imoet zijn om wanneer een bevl~ering gerechtvaardigd wordt, i-uieuwe, regels c12 
fcitei~ toe te voegen. tiet rechtvraardigingsinodc1 mug derlialvc niet gesloten zijn. I-locwcl 
hcz resultaat van toevoegingen van rnaeuwe regels en ferten als product gemodellccsd zou 
kunnen worden, is het toevoegen zelr een proccs. Een model van rechtvaardiging moet 
derhalive procedureer zijn cn toevoeging van infomatie rnagelijk maken 

In de derde plaats bestaat het zogeheten MUnchhausen 'I'rrlemnua, dat betrcl<kirrg heeft 
up de problemen die spelen bij het funderen van bewei-mi~geir, ofkel Izet vinden wan 
voldoende draagvlak, grond voor een cor~clus~c Wanneer CGPI open model wan 
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rechtvaardiging gebruikt wordt, kan de rechtvaardiging in beginsel eindeloos doorgaan, 
Immers, ieder airgliment of  prernlsse aangevoerd om een bewering te rechtvaardigen, is zelf 
cen bewerang die gerechtvaardigd moet worden. Dit zogeheten oneindige regres kan op 
rwce manieren gesropt worden. Door een cirkelredenering te gebruiken, of door de 
rechtvaardiging op een willekeurig pun! af te breken. Het is evident dat een 
cirkelredenering niet een bevredigende oplossing is. Het probleem van het afbreken op een 
willekeurig punt is dat dit her bestaan van juridische dogma's veronderstelt, narnelijk 
beweringen die geen rechtvaardiging behoeven. Hoewel er wellicht dergelijke 
onwank~elbare punten in het recht bestaan, geldt dat de mogelijkheid van het ter discussie 
stellen van een scl-iijnbaar onwankelbaar punt niet afgesloten mag worden. liet 
MUncl.ihausen Trilemma behandelt derhalve drie onaangename situaties, oneindig regres. 
circwlarjteit en dogmatisering, waar ecn rechtwaardiging roe kan leiden 

Om de besproken problematiek het hoofd ie bieden, wordt een dialogisch model van 
rechtvaardiging voorgesteld. Aangegeweml wordt op welke wijze met de drie aspecten van 
het recht in een dialogisch model rekening kan worden gehouden. Een dialogisch model 
wan rechtvaardiging kan aIc volgt gekarakteriseerd worden: 
r er zijn tenminste twee spelers; 

er z i n  regels die Izet uitwisselen van beweringen tussen de spelers reguleren; 
a beweringen zijn gerechtvaardigd wanneer de spelers het eens zijn. 

Tcnslotre wordt gepoogd het dialogisch model van rechtvaardiging te plaatsen binnen &&n 
van drie door Rawls gedefinieerde procedures, te weten de zuivere, de onivolinaakle en de 
volmaakte. Hoewel in eerder werk de procedure als zuiver omschrevetu is, is de conclzisie 
nii dat bet dialogische model onder geen van de genoemde procedures valt. Derhalve wordt 
een vierde procedure-type gdntroduceerd, die de juridische procedure wordt genoemd. 

Cianiclusie van dit hoofdstuk is dat er geen onaflrankeli-ik, materieel criterium bestaat 
met behulp waarvan kan worden vastgesteld of een bewering gerechtvaardigd i s .  Daarom is 
het noodzakelijk een procedure tc ontwikkelen waarbinnen beweringen gerechtvaardigd 
kunnen warden. Deze procedure is vormgegeven als een dialoog, waarbinnen de spelers 
elkaar moeren proberen te overtuigen wan de ~echtvaadigheid van door hen aangevoerde 
beweringen. Of een bewering gerechtvaardigd is, kan enkel worden vastgesteld in een 
dergcli.jkc dialoog. De vraag of een binnen een procedure gerechtvaardigde bewering ook 
rcctitvaardig is, kan nlel worden beantwoord. De uitdaging 1s om een procedure te 
ontwikkelen die garairdeert dal iedere binnen de procedure gerechtvaardigde bewering ook 
rechtvaardig is. 

l i l  laoofdstuk i wordt hel dia1aglo;che model voor juridische rechtvaardiging DiaLaw 
gedefinieerd. DiaLaw is in de eersle plaats een theoretisch, analytisch model. Met behulp 
va11 BiaLaw ka11 juridisclre rechîvaardigiiig in her algemeen, en het proces van juridische 
rcchrvaardiging in liet bijzonder, worden geanalyseerd. DiaLaw heefi ook een normatief 
aspect, omdat hel richtlijncn geeft over hoe juridische rechtvaardiging zou kunnen 
verlopen. DlaLaw is nier een empirisch model. 

DirilJaw is een diailoogspel waarin doos twee spelers ahvisselend 1(argurnent)izetten 
kunnen worden gedaan. Die bedoeling van het spel is het rechtvaardigen van juridische 
beweringen door het aanvoeren van beweringenlargumenren en het bestrijden v a  
beweri~~gen/argumentenm v;un de ander. De rechtvaardiging heeft derhalve een sociaal 
karakter: het gaat eronz de ander te overtuigen van de (on)ijuist;beid van beweringen. 





gevolgen van een geldige zet zijn voor de cammitment, en op welk niveau de d~aliaog zich 
afspeelt 

I n  hoofdstuk 3 wordt aan de hand van twee casus ('Syrell en Chabot) de werking wm 
DiiaLaw geYllustreerd. In de gegeveil voortreeliddialogen zijn de definities en regels vaii 
honfd$ruk 3 toegepast en wordt geïllustreerd hoe juridische rechtvaardiging in DiaLaw 
gemodellcesd wordt 

ln hoofdstuk S warden andere dialogische modellen met elkaar en me! DiaLaw vergeleken. 
Meer uitgebreid aandacht wordt besteed aan drie n-iodellen die het toevoegen van nieuwe 
informatie toestaan (open inodellen), Le weten D i ~ i e c ~ ~ c s  van Resches, DC van MacKenzie 
en de PJeadifigs Game van Gordon. Centrale aandachtspunten zijn de gebruikte zetten en de 
aflliandeling van cornrnitn~ent. De modellen kunnen als volgt gekarakteriseerd worden. 

Een nadeel van formele dialoogmodellen is dat de resulterende dialogen vaak 
onnatuurlijk zijn. Dit geldt niet voor DG, maar een nadeel van dit systeem i s  dat 
onweerlegbare regels worden gebruikt. In DraEecticcis worden we8 weerlegbare regels 
gcbrinikt Een nadeel is dat de weerlegging enkel kan plaatsvinden op basis van specificiteit, 
en dat de regels niet ter discussie mogen worden gesteld. In  de Pr'elsa'rngs Game wordt een 
ri.jke juridische taal gebruikt en kunnen regels ter discussie worden gesteld. Een aladieel is 
dat slechts echfe argumenten op grond van de onderliggende logica mogen worden 
aangevoerd (vgl. I-Iioofdstuk 6) en dat de resulterende dialogen zeer gecompliceerd zijn. 
Deze en andere benvasen van gerioemde modellen gelden niet voor DiaLaw. Een nadeel 
van Dial.,aw is dat een dialoog niet gestopt kan worden zonder deze te verliezen. Dit laatste 
is in de Pkadings Gcsmc fraai opgelost. 

In hoolilsluk 6 wordt onderzocht war nu precies als een argument gezien moet worden bij 
het rechtvaardigen van juridische beweringen. Daartoe wordt een onderscheid gemaakt 
i1issei.i het logische err psyclrologiscl-zc perspectief. In hel Ilogiscl~e perspectief zijn 
premissen voldoende om de conclusie te rechtvaardigen. Of premissen voldoende zijn, 
wordt bepaald door de regels van een logica. Ini geval van een Modus Poncns argument zijn 
bi.jvoorbeeld de premissen A en A -+ B, voldoende om de conclusie B te rechtvaardigen, In 
l~e t  logische perspectief spelen (afleid)regels een belaurgrijke rol. 

In Iuet psyclaiologische perspectief wordt de conclusie gerechtvaardigd tra. daadwerkelijke 
aairvaardiiag, zonder dat de premissen voldoende behoeven te zifn in bovenbcdaelde zin. In 
hct psyclaologische perspectief gaat het erom dat de toelaoorder bewogen wordt een 
bewering te accepteren. 

Argumentatie bezien vanuit hct logische perspectief wordt doorgaarrs ratior.iele 
iirg~~iilentntie gerioenlid; itrgumentatie bezien vanuit her psycholagische perspectief kan a- 
sritioiielc arg~inien.talic wnidcn genoemd, en wordt in dit hoofdsnik dia-rationele 
argumcritritie yeiroeii~cl. 

Pcdere vonlu vat1 (dila-ratioaiele argumelieatie kan door Iret toevoegen van een preniisse 
rationeel geinaakt worden. Elet verband dat op deze wijze aangebracht wordt tussen de 
beweringen en de coi~clusie kan bevredigend zijn voor hen die slechts geloven in logisch 
geldige argumenten. Een dergelijke reconstructie rooi~t echter niet de eigenlijke 
arguiiientatie, omdat in dat geval het begrip argument niet mede de retoriek onizvat. Vanuit 
het oogpiirrl wan de retoriek voegt de pren~isse nier echt iets toe aan de argumentatie, 
behalve een doorgaans o~iotinatnurlijk verband tussen een verzameling beweringen en eeir 
conclusie. 



In DiaLaw wordt regel gebaseerde rechtvaardiging (IogiscLue) gecaniblneeiid nuct 
rechtvaardiging die niet op regels gebaseerd is (psychralogischie). Oiridait in GriaLaw zowel 
regel-gebaseerd rationalisme, als het regel-scepticisme van onder meer de Ameriknanse 
Realisten wordt geiriodelleercd, wordt de theorie die aan DiaLaw teil grondslag ligt 
Rationa/lslrc Realisw genoemd 

Voor zover mij bekend is DiaLaw het eerste formele dialooginadel tvaarin ratioirele en 
(dija-rntioihlele argumentatie wordt gecombineerd. en is DiaLaw het enige model waarin een 
reden een onderliggende regeh kan hebben, maar dit nieV noodzaGa'kel?gkcmduzx3: zo is 

Toekomstige modellen \rail juridische rechtvaardiging ~ u l l e n  bestaande modellen, zoals 
DiaLa\*., kuninen verbeteren. Het PS daarbij echter van belany dat vastgchoudeii wordt aan 
het principe van de dialectiek. Daarnaast moet niet alleen aandacht worden geschonkc11 aan 
logische geldigheid van argumenten, maar moet, ook in fomelc micadel!en, Iiel cetonsclzlls- 
karakter van argumentatie tot iuildmkkirig komen. Slechts als aan deze voorwaarden is 
voldaan, kan argunientatie in het algemeen eri juridisclie rechtvaardigiiig in I-iet bijzonder 
goed worden geinodelleerd. 




