NJV Publicatieprijs - juryrapport
De jury heeft als winnaar van de NJV Publicatieprijs aangewezen het artikel ‘De betekenis van de
redelijkheid en billijkheid voor de bescherming van grondrechten’, geschreven door R. de Graaff, en
gepubliceerd in RM Themis 2016/4, p. 202-213. Het artikel was voorgedragen door de Universiteit
Leiden. Aan deze keuze legt de jury de volgende overwegingen ten grondslag.
1. De goed leesbare en helder gestructureerde publicatie behandelt de invloed van EVRMrechtspraak op de Nederlandse rechtsvorming door de Hoge Raad, in het bijzonder bij de
toepassing van de redelijkheid en billijkheid. Het stuk kiest een vernieuwende en spannende
invalshoek, waarbij de vraagstelling goed ingebed is in de bestaande doctrine. De
mogelijkheid om wetgeving buiten toepassing te laten via de redelijkheid en billijkheid is
weliswaar eerder beschreven, maar niet zo duidelijk in verband met de EVRM-rechtspraak.
Dat maakt het artikel prikkelend en interessant. De voorbeelden zijn goed gekozen en
overtuigend uitgewerkt.
2. De publicatie is een fraai voorbeeld van methodologisch verantwoord doctrinair onderzoek.
Het berust op uitvoerig bronnenonderzoek van zowel oude als recente rechtspraak en
literatuur en geeft een goede beschrijving van de stand van zaken. Bovendien is het artikel
juridisch interdisciplinair. Het richt zich primair op twee gebieden, civiel recht en de
rechtspraak van het EVRM, en bevat daarnaast ook waar passend korte uitstapjes naar het
staatrecht. Sterk hieraan is dat de verschillende deelgebieden indringend en met kennis van
zaken worden behandeld.
3. Naar het oordeel van de jury kan deze publicatie een voorbeeld zijn in de wijze waarop het
aanzet tot denken, ook zonder dat reeds thans een definitieve conclusie wordt bereikt. Wel
ziet de jury met interesse uit naar de verdere uitwerking van de vraagstelling. Het artikel
illustreert de mogelijkheden en kracht van doctrinair onderzoek met oog voor ontwikkelingen
buiten één juridisch deelgebied.
Overigens merkt de jury op dat de toekenning van de Publicatieprijs plaatsvindt op basis van de
voorgedragen artikelen, aangevuld met ambtshalve door de jury gedane suggesties. Hoewel de jury
zich inspant om tot een breed overzicht te komen, wordt hierbij graag benadrukt dat eenieder
gerechtigd is om (onderbouwd) voordrachten te doen, waarbij in het bijzonder een rol is weggelegd
voor redacties en faculteiten.

De jury heeft afgezien van het toekennen van de NJV Annotatieprijs wegens onvoldoende
voordrachten.

