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REFLEKTIES OVER JURIDISCHE LOGIKA 

door 

Ch. Perelman 

Onder invloed van de mathematisch geïnspireerde logici en in navolging van 
de ideeën van Kant, zijn moderne logici meer en meer de logika gaan identi
ficeren met de formele logika, terwijl ze weigerden om rekening te houden 
met al wat de inhoud van het oordeel betreft. Om dit doel te bereiken hebben 
zij gebruik gemaakt van twee verschillende technieken. De ene was: aile 
belangrijk geachte begrippen, zoals de idée relevantie, of de redeneringen die 
men wilde terugwinnen voor de logika, herleiden tôt formele schema's; de 
andere was: de redeneringen en de begrippen die zij niet tôt het formele 
konden reduceren, terugwijzen naar de psychologie of de kennisleer. 

Wat kwam er in een dergelijk perspektief terecht van het begrip 'juridische 
logika', dat traditioneel de wijzen van redeneren aanduidt die aan de juristen 
eigen zijn? 

Het werk van Ulrich Klug, verschenen in 1950 onder de titel Juristische 
Logik, ziet de studie daarvan wezenlijk aïs een studie van de formele logika, 
toegepast op het recht. In het derde hoofdstuk van zijn boek doet hij een 
poging de argumenten a simili, a contrario, a fortiori (a majori ad minus en a 
minori ad majus) en ad absurdum terug te voeren tôt formele strukturen^. In 
dezelfde geest konkludeerde G. Kalinowski in een polemisch artikel getiteld 
'Yatil une logique juridique?'^ op afdoende wijze: 'er bestaat naar onze 
mening slechts één logika, de logika zonder meer (opgevat in theoretische of 
normatieve zin). Voor het overige bestaan er onder de verschillende toepas
singen van de universele logische wetten of regels, toepassingen die gemaaakt 
zijn door juristen op het gebied van een bepaald juridisch kennen. Het is zeer 
intéressant en uiterst nuttig de verschillende toepassingen van de universele 
logische wetten en regels te analyseren op verschillende terreinen van juri
disch kennen. Het is verbazingwekkend en verrijkend om de juridische habi
tus te onderzoeken waaraan zij ontspruiten. Maar het heeft geen zin een 

1 Cf. U. YAng, Juristische Logik, 3e editie 1966, pp. 97-140. 
^ Logique et Analyse, 1959, pp. 48-53. 
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studie te maken van een juridische logika in de strikte zin van het woord, want 
die bestaat niet'^. 

Niettegenstaande deze konklusie publiceert Kalinowski in 1965 een boek 
onder de titel 'Introduction à la logique juridique'* waarin hij eveneens een 
poging doet een bepaald aantal redeneringen van de juristen te formalisèrent. 
Hij geeft overigens het bestaan toe van paralogische of retorische redenerin
gen zonder welke de juristen het niet kunnen stellen. 

Op deze verleiding om juridische redeneringen te reduceren tôt formele 
strukturen kan ik slechts antwoorden door erop te wijzen dat men met der-
gelijke formalisaties argumenten, die van het begin af aan alleen maar meer of 
minder plausibel wilden zijn, transformeert in dwingende redeneringen. Een 
argument a simili of a contrario zou, als het formeel geldig was, universeel 
toepasbaar moeten zijn. Welnu, omdat deze argumenten, toegepast'op een-
zelfde tekst, leiden tôt diametraal tegengestelde konklusies, zal er tussen die 
twee een keuze gemaakt moeten worden, als men niet wil uitkomen bij een 
kontradiktie. 

Als een wetgeving aile jonge mannen van een bepaalde leeftijd onderwerpt 
aan de militaire dienstplicht, zou men door het argument a simili kunnen 
konkluderen dat de meisjes daar eveneens onder vallen, en door het argument 
a contrario dat zij ervan ontheven zijn. 

Als men deze argumenten wil reduceren tôt zuiver formele schema's ont-
komt men er niet aan, de toepassing ervan telkens te doen voorafgaan door 
een argumentatie betreffende de bedoeling van de wetgever: heeft deze laat-
ste de meisjes van de dienstplicht willen uitsluiten of omvat daarentegen de 
uitdrukking 'de jongelieden' in de wettekst evenzeer 'de meisjes'? Deze prea-
labele keuze, die slechts gerechtvaardigd kan worden dankzij een argumen
tatie die geheel en al vreemd is aan de formele logika, wordt weggemoffeld 
door de technieken die dit type van argumenten herleiden tôt zuiver formele 
schema's. 

Deze laatste opmerking brengt ons tôt een meeromvattend probleem van 
een onmiskenbare filosofische draagwijdte: moet de logika zich beperken tôt 
de studie van de demonstratieve redeneringen, zoals die welke het wiskundig 
bewijs kenmerken, of moet zij evenzeer de uiterst gevarieerde redeneringen 
analyseren, welke geboden worden door argumenten ten gunste van een of 
andere keuze, een of andere beslissing? Is redeneren alleen maar afleiden, 
berekenen en bewijzen, of is het ook: argumenten voor en tegen een bepaalde 
stelling aandragen? We merken hierbij op dat de talrijke studies die versche-
nen zijn onder de titel 'Kunnen machines denken?' over het algemeen een 
negatief antwoord geven: berekeningen en bewijsvoeringen worden be-
schouwd als verder verwijderd van het denken dan de argumentaties in 
uiteenlopende richtingen die het kenmerk vormen van kritische redeneringen 
en hun weerlegging, zowel in het innerlijk beraad met zichzelf als in een 
diskussie met twee of meer personen. 
3 Ibid. p. 53. 
* L.G.D.J., Paris. 
5 Op.cit, pp. 155-170. 
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Moet de studie van de argumenten en dan speciaal die welke zich niet laten 
reduceren tôt zuiver formele schema's uitgesloten worden van de logika? De 
konsekwentie die er onmiddellijk uit zou voortvloeien, is dat men niets zou 
begrijpen van de logika van de kontroverse; want juist in diskussies en kon-
troversen zijn de argumentaties in verschillende richtingen te vinden die de 
formele logika alleen maar vreemd kunnen blijven, omdat deze een studie 
maakt van logische wetten, korrekte, geldige en dwingende redeneringen, 
waarbij voor onenigheid volstrekt geen plaats is. 

Het lijkt mij belachelijk om, onder het voorwendsel dat zij vreemd zijn aan 
de formele logika, niets te maken te willen hebben met de meest gevarieerde 
argumenten, welke men tegenkomt niet alleen in het recht, maar ook in de 
filosofie, in de méthodologie van aile wetenschappen en op aile gebieden 
waarop kritiek, weerlegging, rechtvaardiging een roi spelen, bezigheden die 
mij bij uitstek de nadenkende aktiviteit van een redelijk wezen lijken te 
karakteriseren. 

Ten onrechte, lijkt mij, heeft men de logika willen reduceren tôt de formele 
logika. Trouwens, Aristoteles, die vanwege zijn Analytica waarin hij de for-
meel geldige dedukties bestudeert, beschouwd wordt als de vader van de 
formele logika, heeft zijn Rhetorica, zijn Topica en de Sofistische weerleggin-
gen gewijd aan het onderzoek van de dialektische redeneringen, die betrek-
king hebben op zaken waarover men van mening kan verschillen, van de 
argumentaties die willen overreden en overtuigen, van de redenen voor en 
tegen, die ten dienste staan van kritiek, weerlegging en rechtvaardiging, en die 
onmisbaar zijn om de premissen van een redenering vast te stellen^. 

Welnu, en hiermee keren wij terug tôt ons onderwerp, dat is precies de roi 
van de juridische logika^. Deze is geen konkurrent van de formele logika, 
want geen verstandig mens twijfelt aan de geldigheid van het syllogisme, of 
van een andere, formeel korrekte wijze van redeneren. Maar omdat de waar-
heid van de konklusie niet kan worden gewaarborgd door korrekte deduktie 
alleen (want die draagt alleen maar de waarheid van de premissen over op de 
konklusie) moet ook nog de waarheid van die premissen zeker worden gesteld. 
Wanneer die premissen op hun beurt kunnen worden bewezen wordt het 
probleem slechts teruggeworpen op andere premissen. Per slot van rekening 
zal men wel moeten terugvallen op axioma's: als deze évident zijn of bij 
hypothèse zijn aanvaard, kan men de argumentatie laten rusten. Maar wan
neer het débat gaat over premissen die nôch évident nôch onverschillig zijn, 
kan men niet ontkomen aan het besluiten om te kiezen voor de éne of de 
andere van de tegenover elkaar staande stellingen. Als deze keuze welover-
wogen is, komt dat omdat zij steunt op argumenten die de redenen vormen en 
de motieven verschaffen van de genomen beslissing. Deze argumenten zullen 
niet korrekt of inkorrekt zijn, dat wil zeggen al dan niet overeenkomstig de 
regels van een geldige deduktie, maar meer of minder ter zake, meer of 
minder doeltreffend om de instemming te winnen van het auditorium waartoe 
zij gericht zijn. 

Aristoteles, Topica, 101b 1-4. 
'' Cf. mijn Logique juridique, Dalloz, Paris, 1976, 
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Een argument dat het ene auditorium overtuigt kan slechts een gering 
effekt hebben op een ander. Om niet alleen de doeltreffendheid maar ook de 
waarde van de argumenten te waarderen verwijst men normaliter bij gebrek 
aan objektieve kriteria naar de kwaliteit van het auditorium dat door het 
betoog wordt overtuigd. Men zou het beroep op de rede, zoals dat traditioneel 
gedaan wordt door de filosofen, kunnen opvatten als het beroep op een ideaal 
auditorium, dat zo geïnformeerd en zo veeleisend mogelijk is. Plato, die 
droomde van een rhetoriek de filosoof waardig, zou willen dat de betogen van 
deze laatste de goden zelf zouden kunnen overtuigen (Phaidros, 273e). In onze 
ogen zou het beroep op de rede zich richten tôt het universele auditorium. Een 
rationele argumentatie zou, evenals de morale handeling bij Kant, overeen-
komen met de kategorische imperatief: het beste argument zou dat zijn, wat in 
de geest van de spreker aile voldoende geïnformeerde mensen zou'moeten 
overtuigen. Maar omdat de argumentatie, zelfs al is ze rationeel, niet dwin-
gend is, kan het alleen maar gaan om een intentie van rationaliteit van de kant 
van de spreker. In feite gebeurt het zeer zelden dat men een unanieme 
instemming verkrijgt met één van de omstreden stellingen. Vooral als het 
geschil niet eindeloos gerekt kan worden, als men wenst uit te komen bij een 
besUssing, moet gezorgd worden voor daartoe strekkende procédures. 

De verschillende takken van het recht kennen instituties, beschikken over 
procédures en bevoegdheden, die preciseren hoe, en door wie, op elk gebied 
de rechtsregels worden uitgewerkt, geïnterpreteerd en toegepast. De rechts-
vordering geeft aan volgens welke procédures, in welke omstandigheden, 
geschillen worden beslist. Om te vermijden dat processen niet eindeloos 
heropend worden, genieten de beslissingen in zekere omstandigheden gezag 
van gewijsde. 

Al deze vragen, waarbij theoretische overwegingen onlosmakehjk verbon-
den zijn met hun praktische konsekwenties, kunnen door de juridische logika 
niet terzijde gelaten worden, want het specifieke redeneren van juristen moet 
zich aanpassen aan de kontekst die gekonstitueerd wordt door de instituties, 
de procédures en vooral de heersende idéologie. Deze laatste moet een ant-
woord geven op de vraag: wat is het recht? In welke mate dient de rechter zich 
in te laten met rechtvaardigheid en billijkheid? Moet de rechter die belast is 
met rechtspreken in elk zich voordoend geval bij de overwegingen voor zijn 
beslissing enkel maar gewag maken van wettelijke bepalingen, of kan hij deze 
aanvullen, en soms hun toepassing inperken, door andere rechtsbronnen in te 
roepen, zoals de algemene rechtsbeginselen? Ten aanzien van al deze vragen 
zal men een ontwikkeling konstateren vanaf de Oudheid tôt aan onze tijd. De 
idéologie van de Franse revolutie heeft een beslissende roi gespeeld in de 
ontwikkeHng van het kontinentale recht; maar ook vanaf de Code Napoléon 
tôt in onze tijd zijn veranderingen van perspektief te onderscheiden: eerst ziet 
men het rechtspositivisme van de Exegeseschool, daarna de funktionele en 
teleologische opvatting van het recht, tenslotte een meer sociologische en 
meer demokratische visie op de roi van de rechter, waarbij deze ernaar streeft 
de rechtsvrede tôt stand te brengen dankzij de konsensus van de veriichte 
publieke opinie. 
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Het spreekt vanzelf dat de toegelaten juridische argumenten telkens van 
een andere aard zuUen zijn, want wat een sterk argument vormt in de ene 
kontekst kan niet eens in beschouwing worden genomen in een andere. Moet 
de rechter wel of niet rekening houden met de sociale, ekonomische of poli-
tieke gevolgen van zijn beslissing? Of moet hij trouw blijven aan de stelregel 
pereat mundis, fiat justitia'! Welke zijn de overwegingen die hem het meest 
voor ogen moeten staan? Is het de rechtszekerheid, de wetsgetrouwheid? Is het 
een billijkheidsstreven? Moet hij deze twee eisen verzoenen wanneer zij 
schijnen te leiden tôt uiteenlopende beslissingen? 

Terwijl rechtszekerheid en onpartijdigheid eerbied eisen voor de formele 
rechtvaardigheid, dat wil zeggen de gelijke behandeling van wezenlijk ge-
lijksoortige situaties, kan het zijn dat de technische vooruitgang of de ont-
wikkeling van de zeden tôt een nieuwe wetgeving of een verandering in de 
rechtspraak nopen. Hoe is bij een dergelijke aangelegenheid willekeur te 
vermijden? Een eerste garantie daarvoor wordt verschaft door de kollegialiteit 
van de rechtskoUeges. Een andere is gelegen in de mogelijkheid van beroep. 
De Franse Grondwet heeft met de wet van 16-24 augustus 1790 nog andere 
waarborgen in het leven geroepen door het instellen van de verplichting om 
de vonnissen te motiveren en door een hof van cassatie in te stellen*. 

We weten dat volgens artikel 4 van de Code Napoléon** 'de rechter die 
weigert te vonnissen onder voorwendsel van zwijgen, van duisterheid of van 
ontoereikendheid van de wet kan worden vervolgd als schuldig aan rechts-
weigering'. Hij kan dus niet zoals de geleerde zijn toevlucht nemen tôt het zich 
onthouden van een mening en zich beroepen op zijn tekort aan kennis; hij 
moet vonnis wijzen. De juridische logika zal de technieken en de redeneringen 
bestuderen die het hem mogelijk maken een besluit te nemen en dat besluit te 
motiveren. 

De voltooiing van het bewijs der feiten is mede afhankelijk van de inner-
lijke overtuiging van de rechters. Deze kan gebaseerd zijn op welomschreven 
en eensluidende veronderstellingen. Wettelijke vermoedens ontslaan diegene 
aan wie zij voordeel opleveren van elk bewijs. Wanneer zij niet onweerlegbaar 
zijn, krijgt de andere partij de last tegenbewijs te leveren. Wanneer getuige-
nissen onmisbaar zijn om het bewijs der feiten te leveren kan de rechter 
bevelen getuigen te dagvaarden en hun vragen onder ede te getuigen. Maar 
het is niet toegestaan de afstammelingen te horen in zaken waarin hun 
bloedverwanten in opklimmende lijn tegengestelde belangen hebben (art. 931 
van de Code judiciaire*), en wel om geen onenigheid tescheppen in de fami-
liekring. Wie gehouden is door het beroepsgeheim kan weigeren te getuigen. 
Het zoeken naar de waarheid wordt dan ondergeschikt gemaakt aan de 
vertrouwensrelaties die voorop staan: tussen de advokaat en zijn client, de 
dokter en de zieke, tussen de biechtvader en hen die zich aan hem toever-
trouwen. Andere grenzen worden bij het onderzoek naar de feiten gesteld 

* Vgl. in Nederland art. 175 lid 1 Grondwet. 
** In Nederland; art. 13 wet Algemene Bepalingen. 
* In Nederland; art. 1947 van het Burgerlijk Wetboek. 
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door de eerbied voor de waardigheid van de persoon, waarop met name het 
verbod van marteling steunt. 

De roi van de rechter staat centraal in de rechtsbedehng, want juist hij 
bevindt zich in het middelpunt van de werkelijkheid der feiten, van de keuze 
en de interpretatie van de rechtsregel die op het geschil van toepassing is. Hoe 
moet men zich verzekeren van zijn onpartijdigheid en zijn onafhankelijkheid? 
We merken hierbij op dat bij het analyseren van een mathematische redene-
ring niemand zich interesseert voor de eerzaamheid en de onafhankelijkheid 
van de wiskundige, want de bewijsvoering is onpersoonlijk en haar geldigheid 
dringt zich op aan al diegenen die in staat zijn het verloop ervan te volgen. 
Maar de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van de rechters zijn we-
zenlijk voor het goed funktioneren van het recht. Het is strikt noodzakelijk dat 
ze beschermd worden tegen allerlei vormen van druk waaraan zij zijn bloot-
gesteld van de kant van degenen die de macht uitoefenen. Onmiddellijk valt 
het gevaar in het oog van spéciale rechtbanken die de justitiabelen aan hun 
natuurlijke rechter onttrekken. Overigens, de rechter kan worden gewraakt 
om de motieven die aangegeven zijn in art. 828 van de Code judiciaire en art. 
831 bepaalt dat hij gehouden is zich terug te trekken wanneer hij 'de oorzaak 
der wraking in zijn persoon weet gelegen'**. 

Door deze voorbeelden wordt duidelijk dat de juridische logika zich niet 
buiten de sociale en politieke kontekst kan houden waarin ze funktioneert. 
Zoals prof. Lon Fuller van de Universiteit van Harvard de regels heeft opge-
noemd die elk rechtssysteem in acht moet nemen wil het recht efficient 
funktioneren in een georganiseerde samenleving*, zo moeten er ook voor-
waarden worden gerealiseerd om een onpartijdige rechtsbedehng te verzeke
ren, het 'due process of law'. 

Omdat iedere argumentatie, hoe ze er ook uitziet, ernaar streeft de instem-
ming van een auditorium met de stellingen die men het ter goedkeuring 
voorlegt te verkrijgen of te vergroten, funktioneert zij in een psycho-sociale 
kontekst, want zij impliceert het bestaan van een geestesgemeenschap, het 
gebruik van een gemeenschappelijke taal, de inachtneming van een bepaald 
aantal konventies, praktijken en gewoonten die het taalgebruiken regelen. 
Maar wat vaag en onbepaald blijft wanneer het gaat om een sociaal aan-
vaarde praxis, is veel duidelijker geregeld wanneer het gaat om de juridische 
en in het bijzonder de rechterlijke praxis. 

De procedure-regels hebben ten doel het normaal verloop van de juridische 
geschillen te verzekeren, onder voUedige waarborging van de rechten der 
verdediging. Het is van belang dat de tegenover elkaar staande stellingen naar 
voren komen met al hun kracht, met de beste argumenten ten gunste van elk 
ervan, maar ook met al wat er tegenin gebracht kan worden, zodat de rechter 
met kennis van zaken zijn beslissing kan nemen. Al naargelang de wijze 
waarop hij zijn taak opvat, zal hij het primaat toekennen aan de rechtszeker-

** Vgl. in Nederland: art. 30 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en art. 512 Wetboek van 
Strafvordering. 
* L. Fuller, The-Morality of Law, Yale University Press, New Haven, 1964. 
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heid, aan overwegingen van koherentie, aan de sociale konsekwenties van zijn 
beslissing, aan de billijkheid. 

De juridische logika dient zich niet te beperken tôt de analyse van de 
bruikbare argumentatieschema's. Immers, het gaat om een argumentatie die 
zich ontwikkelt in een — meestal rechterlijke — kontekst, waarin de eerbied 
voor de rechtsregels, zowel betreffende de inhoud als betreffende de procé
dure, essentieel is. In een demokratische samenleving moeten de rechtsze-
kerheid, de eerbied voor de regels, het zoeken naar waarheid verzoend wor-
den met de eerbiediging van de menselijke persoon, de bescherming van de 
onschuldigen, de waarborging van de in het sociale leven onmisbare ver-
trouwensrelaties. Al deze belangen, voUedig vreemd aan de formele logika, 
maken dat de juridische logika, de logika van het geschil, erop gericht is in 
ieder voorkomend geval de voorrang van de ene of de andere waarde te 
bepalen. 

Dat is trouwens de reden waarom het juridische redeneren er niet buiten 
kan om een beroep te doen op juridische fikties, die toch hevig zijn aange-
vallen door rationalistische rechtstheoretici, zoals Jeremy Bentham. 

In tegenstelling tôt de geleerde of de filosoof moet de jurist een plaats 
inruimen voor fikties. Het gebeurt immers dat de rechter, die de wet moet 
toepassen, zonder de macht te hebben deze te wijzigen, gedwongen is een 
beroep te doen op de fiktie, als hij tenminste niet wil dat de beslissing die hij 
zou moeten gaan nemen, op een voor aile leden van de gemeenschap évidente 
wijze in strijd komt met de billijkheid. De juridische fiktie is te definiëren als 
een kwalifikatie van feiten of een motivatie die tegengesteld is aan de juridi
sche werkelijkheid. 

Ik geef enkele voorbeelden van jurisprudentiële fikties, ontleend aan ver-
schillende gebieden van het recht. 

Het Engelse strafrecht verschaft een karakteristiek voorbeeld van een be
roep op de fiktie ten gevolge van het verzet der jury's tegen de buitengewoon 
streng geachte wetten die in Engeland waren afgekondigd in de jaren die 
volgden op de Franse revlutie. Op aile delikten die gekwalificeerd waren als 
'grand larceny', stond aan het begin van de negentiende eeuw de doodstraf en 
als zodanig werd door de wet gekwalificeerd elke diefstal van zaken boven een 
waarde van veertig shilling. Omdat de rechters weigerden mensen die schul-
dig waren aan diefstal naar het schavot te zenden en ze de wet niet konden 
wijzigen, stelden zij elke diefstal van enige importantie steevast op negenen-
dertig shilling. Ze aarzelden niet om in het geval 'R.v. MacaUister' van 1808^ 
de diefstal van een biljet van tien pond ofwel tweehonderd shilling te waar-
deren op negenendertig shiUing. 

Een dergelijke révolte tegen een wettekst is moeilijk voorstelbaar van de 
kant van beroepsrechters. Maar er zijn talrijke gevallen bekend, waarin het 
Hof van Cassatie — vooral ter zake van motivering — zijn toevlucht heeft 
genomen, de ene keer tôt fikties, de andere keer tôt een herinterpretatie van de 
wet. 
^ Cf. G. Gottlieb, The Logic of choice, London, 1968, p. 44, naar Kenny-Oullines of criminal Law, 
p. 208(15eedi t ie , 1946). 
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Het Hof van Cassatie van België kan een vonnis alleen maar kasseren 
vanwege schending van de Belgische wet. De Code judiciaire van 1967 bepaalt 
in artikel 1080 bovendien dat het request in kassatie moet bevatten 'de aan-
duiding van wettelijke bepalingen waarvan de schending wordt aangeklaagd'. 
Welnu, wanneer een aangevallen arrest niet een wettelijke bepaling maar een 
algemeen rechtsbeginsel schond riepen de advokaten die het request redi-
geerden, en het Hof in de mate waarin het hun gelijk gaf, wetteksten in die, 
zoals procureur-generaal Ganshof van der Meersch het heeft gezegd in zijn 
bewonderenswaardige mercuriaal van 1970, slechts een 'verwijderd en ap-
proximatief verband hadden met de daadwerkelijk geschonden rechtsregel^''. 
Dit beroep op een min of meer fiktieve motivering scheen het Hof strikt 
noodzakelijk om een arrest te kasseren dat naar zijn mening tegen het recht 
inging, tôt op de dag waarop het op voorstel van zijn procureur-generaal heeft 
toegegeven dat 'de eiser, inzoverre hij een algemeen rechtsbeginsel inroept, 
voldoet aan zijn verplichtingen door dit in zijn request aan te geven'^^. Het 
beroep op de fiktie wordt overbodig zodra het Hof aanvaardt de termen 
'wettelijke bepalingen' te interpreteren in een ruime zin die eveneens andere 
rechtsregels dekt*. 

Het derde voorbeeld is ontleend aan het Franse administratief recht dat een 
beroep heeft moeten doen op een fiktie om te ontsnappen uit een belachelijke 
situatie die juridisch onontwarbaar leek. 

Artikel 191 van de Code Civil* biedt het Openbaar Ministerie de moge-
lijkheid elk huwelijk aan te tasten dat niet is voltrokken voor een bevoegde 
ambtenaar van de burgerlijke stand. Welnu, hier zijn de feiten zoals zij in 
gloedvolle bewoordingen worden verteld door Casamayor in zijn boek Les 
juges: 

'Omstreeks 1900 had de ambtenaar van de burgerlijke stand op het ge-
meentehuis van Montrouge in afwezigheid van de burgemeester een reeks 
jongelui getrouwd. Nu was hij wéliswaar wethouder, maar helaas!, hij was niet 
de naaste wethouder in de volgorde van de Lijst van zittende wethouders. 
Welnu, de gemeentewet van 1884 bepaalt dat de burgemeester wel zijn be-
voegdheden uitdrukkelijk kan delegeren aan een wethouder of een gemeen-
teraadslid van zijn keuze zonder rekening te houden met de fameuze lijst, 
maar dat daarentegen bij ontstentenis van spéciale delegatie de volgorde van 
de Lijst de bevoegdheid bepaalt. Is de burgemeester 'verhinderd', dan doet de 
eerste wethouder de huwelijken, is de eerste wethouder 'verhinderd', dan is 
het de tweede wethouder, enz.. . . Laten we zeggen dat de echtgenoten ver-
enigd waren door de derde wethouder, in plaats van door de tweede. Een 
drama! De procureur stelt een vervolging in om de huwelijken nietig te 
verklaren. De tijd verstrijkt; de echtgenoten worden konkubines, de kinderen 
worden bastaarden, maar onverschrokken en sereen rolde de trein van de 

Cf. Propos sur le texte de la loi et les principes généraux du droit, hnixeWes.hmylant, 1970, p. 132. 
" Ibid., p. 133. 
* In Nederland is een dergelijke bepaling in de wet opgenomen; vgl. art. 99, lid 1, sub 2, Wet op de 
Rechterlijke Organisatie. 
* Vgl. in Nederland art. 70 lid 1, Burgerlijk Wetboek. 
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procédure voort tôt aan het Hof van Cassatie dat, zeer geïnspireerd, ver-
klaarde dat de vordering idioot was en oordeelde dat de zaken moesten 
blijven zoals ze waren en door de inwerking van de juridische Heilige Geest 
werden de bastaarden weer wettig, de samenwonenden weer echtgenoten. De 
werkelijkheid had de fiktie weer ingehaald'^^. 

Maar als het Hof weer heeft kunnen terugkeren tôt de werkelijkheid dan is 
dat dankzij een juridische fiktie, namelijk die van de 'feitelijke funktionaris'. 
Zoals prof. J. Rivero schrijff. 'Deze kwaliteit van funktionaris die hij realiter 
niet had, kent de rechter hem fiktief toe, en hij behandelt die beslissingen van 
hem die de geadministreerden-te-goeder-trouw aangaan als kwamen zij van 
een werkelijke funktionaris'^^. 

Deze paar voorbeelden bieden ons gevallen waarin het zoeken naar een 
aanvaardbare oplossinghet beroep op de juridische fiktie rechtvaardigt. Maar 
het zal onmiddellijk duidelijk zijn in welk opzicht het beroep op de fiktie 
gevaarlijk is, want een rechtsorde die slechts een instrument zou zijn ten 
dienste van een despotische macht zou ze kunnen gebruiken om onschuldigen 
te veroordelen van wie deze zich zou willen ontdoen. Daarom is het beroep op 
fiktie niet erg gezien bij vele verstandige lieden, want het houdt het gevaar in 
de rechtszekerheid te doen afbrokkelen om overwegingen die aan de opdracht 
van de rechter vreemd zijn. 

Konkluderend kunnen we stellen: naarmate het recht wordt opgevat als 
een techniek die gelijktijdig verschillende, soms tegenstrijdige waarden zoekt 
te beschermen, dient de juridische logika zich essentieel aan als een argu-
mentatie die bestemd is om rechtsbeslissingen te motiveren, opdat ze een 
zekere konsensus genieten, namelijk die van partijen, van de hogere rechter-
lijke instanties en, tenslotte, van de verlichte publieke opinie. Als de oplossing 
van de rechtbank, die de tegenover elkaar staande waarden ordent of regelt, 
niet aanvaardbaar blijkt zal het vonnis, naargelang het geval, worden vernie-
tigd of gecasseerd en als het gaat om een arrest van het Hof van Cassatie zal 
het aanleiding kunnen zijn tôt wetswijziging. Zo resulteert de rechtsbedeling 
in een demokratisch land uit een voortdurende konfrontatie van waarden 
welke een dialoog impliceert tussen de rechterlijke macht, de wetgevende 
macht en de publieke opinie. 

Casamayor, Les Juges, Paris, 1957, pp. 154-155. 
J. Rivero, Fictions et présomptions en droit public français, in Les présomptions et les fictions en 

droit, Bruxelles, Bruylant, 1974, p. 106. 

Vert. G. van Roermund, (met dank aan O. de Haan-Chaillet, M. Kooij en P. J. van Kuppenveld). 
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