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14. . 

Rechtt als dwangorde 

Dee kritiek op Kelsens these van de eenheid van de rechtsorde heb ik groten-
deelss kunnen opvatten als kritiek die voorkomt uit misverstanden. Dat zal 
ookk het geval zijn bij het algemeen geformuleerde verwijt dat Kelsen geen 
rekeningg houdt met de machtsaspecten van het recht. Dit verwijt is zelfs 
onbegrijpelijk,, gelet op de wijze waarop Kelsen het positieve recht beschrijft 
mett behulp van een definitie van recht als dwangorde. De definitie van recht 
alss dwangorde heeft echter ook de fundamentele kritiek opgeroepen, dat 
Kelsenss beeld van recht een ernstige vertekening geeft van de sociale functie 
vann het recht. 

A.. Definitie uit ervaring 

Dee rechtswetenschap die haar object - recht - wil beschrijven, heeft een 
afbakeningg van dat object nodig. Ze moet recht beschrijven, niet een andere 
normatievee orde, zoals moraal of religie. Elke normatieve orde bevat ge-
dragsvoorschriftenn voor degenen die eraan zijn onderworpen. Voor de ka-
rakteriseringg van normatieve ordes kan men volgens Kelsen letten op het 
verschill  tussen drie normeringstechnieken.1 

Bijj  de eerste twee daarvan gaat het erom mensen tot gehoorzaamheid te 
motiveren,, zoals veelal het geval zal zijn in moraal en religie. Aan de kant 
vann degene wiens gedrag geboden is, wordt de voorstelling dat hij te maken 
heeftt met een geldige norm, tot motief voor zijn gedrag overeenkomstig de 
norm.. Is zijn gedrag zo gemotiveerd, dan is er sprake van gehoorzaam-
heid.22 Anders gezegd: gehoorzamend handelen kenmerkt zich erdoor dat 
menn een voorschrift verbindend acht voor zichzelf en het voorschrift om die 
redenn volgt. 

Dee eerste normeringstechniek geeft, zonder hulpmiddelen, een directe 
aanzett tot gehoorzaamheid. In dat geval volstaat iemands voorstelling van 
hett voor hem geldige gedragsvoorschrift, dus iemands voorstelling van zijn 
plicht,, iemands 'plichtsgevoel', om hem te motiveren tot het gewenste ge-

11 Kelsen 1945/1961, p. 15-20; 1960, p. 34-36. 

22 Kelsen 1960, p. 25, 98, 108-109. 
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drag.. In sociale relaties zal deze rechtstreekse motivering volgens Kelsen 
zeldenn voorkomen. 

Dee tweede normeringstechniek motiveert op indirecte wijze tot gehoor-
zaamheid.. Het 'plichtsgevoel' wordt gestimuleerd doordat een beloning, een 
voordeel,, in het vooruitzicht wordt gesteld bij gedrag in overeenstemming 
mett de norm, en een nadeel bij afwijking van de norm. Deze twee technie-
kenn zijn niet vrij van dwang, maar de dwang waarvan hier sprake is, is 
gerichtt op het teweegbrengen van een intentie van gehoorzaamheid. Het is 
eenn psychische dwang, niet een fysieke. 

Dee derde normeringstechniek onderscheidt zich van de beide andere, en 
iss volgens Kelsen kenmerkend voor het recht. Het recht is er niet op gericht 
omm tot gehoorzaamheid te motiveren. De psychische toestand waarmee de 
rechtssubjectenn de hun opgelegde rechtsplichten vervullen, is voor het recht 
niett rechtstreeks relevant. Het recht reageert op gedrag - handelen of nala-
tenn - waarvan de rechtsgemeenschap heeft vastgesteld dat het ongewenst is. 
Hett probeert slechts te motiveren tot vermijding van dat gedrag, ongeacht of 
diee vermijding gebeurt uit gehoorzaamheid, vrees, of wat dan ook. Ten 
behoevee van de motivatie tot het vermijdingsgedrag gebruikt het recht de 
dreigingg van sancties, dat wil zeggen de dreiging dat leven, lijf , of andere 
goederenn zullen worden aangetast. De sancties kunnen worden geëffectueerd 
tegenn de wil van de betrokkenen, zo nodig met behulp van fysiek geweld. 
Zee zullen gewoonlijk door de betrokkenen als een nadeel worden ervaren. 
7/ii  this sense, the law is a coercive order', en: 'In diesem Sinne sind die als 
Rechtt bezeichneten Gesellschaftsordnungen Zwangsordnungen menschlichen 
Verhaltens.'3 3 

Volgenss Kelsen regelt een rechtsorde, wie bevoegd is tot fysieke dwang, 
enn onder welke voorwaarden die bevoegdheid gebruikt mag worden. Hij 
neemtt de definitie van recht als dwangorde op in zijn rechtswetenschappelij-
kee grondnorm. Daarmee is het recht als te onderzoeken normatieve orde bij 
vooronderstellingg afgebakend van andersoortige normatieve ordes. 

Dee toepassing van dwang is volgens Kelsen uitoefening van macht. De 
juridischee ordening van dwang is regulering van onderlinge machtsuitoefe-
ningg tussen mensen. Kelsen houdt dus wel degelijk rekening met het ver-
bandd tussen recht en macht. Hij zegt de 'oude wetenschappelijke waarheid' 
tee onderschrijven dat recht niet identiek is met macht, maar een bepaalde 
organisatie,, ordening is van macht.4 Als de rechtswetenschap recht be-
schrijft,, beschrijft zij geordende macht. Om misverstand te voorkomen merk 
ikk op, dat Kelsen zich hiermee niet bekeert tot het standpunt dat recht macht 

33 Kelsen 1945/1961, p. 19; 1960; p. 34; cursiveringen door mij toegevoegd. 

44 Kelsen 1960, p. 251. 
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controleert.. Elke associatie van 'ordening' met inperking of controle moet 
wordenn vermeden, gelet op de werking van het positiviteitsbeginsel. 

Kelsenn beroept zich bij zijn definitie van recht op de ervaring. Huidige 
samenlevingenn gebruiken sancties om het onderlinge gedrag te normeren. 
'Alss er geen sancties zouden zijn, zou de toelaatbaarheid van een definitie 
vann recht als dwangorde ter discussie staan.' Dan zou het karakter van de 
samenlevingg echter wezenlijk anders zijn.5 Hij zegt bovendien dat andere 
definitiess van recht mogelijk zijn, die wel sanctieloze rechtsplichten zouden 
kunnenn toelaten. In dat geval zou de definitie van recht het rechtsweten-
schappelijkee onderzoeksobject niet meer zo goed kunnen afbakenen. Een 
normm van de wetgever waarin deze bijvoorbeeld bepaald gedrag gebiedt 
zonderr aan de overtreding van de norm een sanctie te verbinden, zou dan 
alleenn door haar afkomst te onderscheiden zijn van een morele norm. De 
mogelijkheidd die Kelsen hier oppert, is te herkennen in de 'bronnenthese' 
vann Raz. Een rechtsregel heeft volgens Raz een bron 'if its contents and 
existencee can be determined without using moral arguments (but allowing 
forr arguments about people's moral views and intentions, which are neces-
saryy for interpretation, for example).' De bronnen van een rechtsregel zijn 
dee 'feiten op grond waarvan de regel geldig is en die de inhoud ervan iden-
tificeren'.6 6 

B.. Geweldsmonopolie, sancties, en dwang zonder delict 

Dee regulering van de onderlinge dwanguitoefening in een gemeenschap 
vindtt plaats doordat procedurele en materiële voorwaarden worden gesteld 
aann bevoegde uitoefening van dwang. Deze voorwaarden vormen de inhoud 
vann een rechtsorde. De inhoud van positieve rechtsordes is volgens Kelsen 
'oneindigg variabel'.7 Niettemin acht hij het mogelijk om, gestuurd door zijn 
definitiee van recht als dwangorde, in grote lijnen een beeld te schetsen van 
dee omwikkeling van moderne rechtsordes. 

Kelsenn beschouwt de vestiging van een geweldsmonopolie als het begin 
vann de ontwikkeling van rechtsordes, van rechtsgemeenschappen. Het ge-
weldsmonopoliee ontstaat als gevolg van een sociale tendens om het onderlin-
gee gebruik van fysiek geweld in een gemeenschap te verbieden. Een alge-

55 Kelsen I960, p. 54-55. Bij wijze van voorbeeld vermeldt Kelsen de marxistische profetie 
overr het afsterven van de staat: de dwang van het recht zal niet meer nodig zijn. Het lijk t 
Brouwerr (1990, p. 277) dan ook aannemelijk, dat Kelsen 'een preciserende definitie van het 
begripp recht heeft gegeven die berust op ervaringsgegevens en als gevolg daarvan het karakter 
vann een toetsbare hypothese heeft'. 
66 Raz 1979, p. 47. 

77 Kelsen 1945/1961, p. 436. 
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meenn verbod op fysiek geweld van mens tot mens komt tot stand, voorzien 
vann een uitzondering: elk fysiek geweld is verboden, tenzij het door de 
gemeenschapp is toegestaan. De gemeenschap bepaalt uitputtend onder welke 
voorwaardenn het geweld mag worden gebruikt, en wijst degenen aan die het 
geweldd mogen gebruiken. Het geweldsverbod gaat gepaard met de verlening 
vann bevoegdheden tot uitoefening van fysieke dwang in reactie op overtre-
dingg van het verbod. Hiermee is de rechtsgemeenschap ontstaan.8 

Dee rechtsgemeenschap van het loutere geweldsmonopolie kent slechts één 
soortt delict: niet-bevoegde uitoefening van fysiek geweld. Daartegen kan 
mett de dwang van de sanctie worden opgetreden. Kelsen ziet vervolgens in 
dee ontwikkeling van rechtsordes de tendens, dat de voorwaarden waaronder 
hett toegestaan is fysieke dwang toe te passen, worden losgemaakt van het 
directee geweldsverbod. Een rechtsorde breidt het bereik van de voorwaarden 
waaronderr dwang mag worden gebruikt, steeds verder uit. Ander menselijk 
gedragg dan onbevoegd gebruik van fysiek geweld wordt verboden, en tot 
voorwaardee van dwang gemaakt. Zulk gedrag wordt aangewezen als delict, 
waaropp met een sanctie kan worden gereageerd. Zelfs het nalaten van be-
paaldd handelen kan worden verboden, door te gebieden tot bepaald gedrag. 
Hett resultaat is, dat rechtsgeldig met dwang kan worden gereageerd op al 
watt door de rechtsgemeenschap tot delict is bestempeld. In de plaats van het 
geweldsdelictt als voorwaarde voor rechtsgeldige dwang komt te staan het 
delictt in de zin van de overtreding van welk gedragsvoorschrift ook.9 

Ookk anderszins breidt het bereik van de voorwaarden waaronder rechts-
geldigee dwang kan worden uitgeoefend zich uit. Moderne rechtsordes bevat-
tenn ook voorwaarden voor bevoegde dwanguitoefening zonder dat een delict 
heeftt plaatsgevonden, dus zonder dat een menselijke gedraging een voor-
waardee voor dwang heeft vervuld. Kelsen noemt als voorbeelden onder 
meer:: gedwongen opname van geesteszieken, preventieve vrijheidsbeneming 
vann personen die verdacht worden van een delict, gedwongen afbraak van 
gebouwenn met instortingsgevaar, gedwongen onteigening, internering van 
personenn die als staatsgevaarlijk worden beschouwd.10 

88 Het geweldsmonopolie is bij Kelsen geen monopolie op het gebruik van geweld, maar een 
interpretatiemonopoliee waarmee de rechtsgemeenschap de normatieve status van feitelijk 
geweldd bepaalt. Er is volgens Kelsen (1960, p. 41) veel meer fysiek geweld in een samenle-
vingg dan waarmee de rechtstheorie gewoonlijk rekening houdt. De rechtsorde stelt bijvoor-
beeldd aan de lijfstraf in opvoedingssituaties de grens dat deze niet mishandeling van het kind 
magg zijn; binnen die grens wordt het aan de ouders overgelaten om te bepalen welk gedrag 
vann het kind kan worden beschouwd als ongewenst gedrag waarop met een lichamelijke 
tuchtigingg kan worden gereageerd. 

99 Kelsen 1960, p. 37-40. 

100 Kelsen 1960, p. 41-43. Ruiter (1998, p. 471) meent dat Kelsen behoort tot de verdedigers 
vann 'the view that empowering norms are obligations not to violate the obligations created by 
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Inn de huidige Nederlandse wetgeving is de gedwongen opname van 
'iemandd die gestoord is in zijn geestvermogens' geregeld op een manier die 
all  door de formulering direct herkenbaar is als een ordening van sociale 
dwangg tegen iemand die geen gedragsvoorschrift heeft geschonden. De 
wetgeverr heeft gevaarscriteria vastgesteld voor de uitoefening van de be-
voegdheidd van de burgemeester om last te geven tot inbewaringstelling, 
voorr de uitoefening van de rechterlijke bevoegdheid om een voorlopige 
machtigingg te verlenen om iemand in een psychiatrisch ziekenhuis te doen 
opnemenn en verblijven, en voor de uitoefening van de rechterlijke bevoegd-
heidd om een machtiging tot voortgezet verblijf te verlenen.11 

Ontwikkeldee rechtsordes bevatten volgens Kelsen echter vooral voorwaar-
denn voor bevoegde dwanguitoefening bij overtreding van gedragsvoorschrif-
ten.. De overtreding van zulke voorschriften vormt het delict. Op delicten 
kann worden gereageerd door oplegging en uitvoering van sancties. Fysiek 
geweldd kan bevoegd worden toegepast als de effectuering van de sanctie op 
verzett stuit. Modern recht als dwangorde is hoofdzakelijk regeling van 
sanctiess in reactie op delicten. Anders gezegd: modern recht is voornamelijk 
sanctierecht.122 Het normeert sociale dwang, dat wil vooral zeggen: het 
regeltt - via allerlei rechtsvormende tussenstappen - welke mens in de 
rechtsgemeenschapp onder welke formele en materiële voorwaarden bevoegd 
iss om een ander te onderwerpen aan aantasting van leven, lij f of andere 
goederen,, kortom aan sancties, en wie bevoegd is om fysiek geweld toe te 
passenn bij verzet tegen de effectuering van de sancties. 

Kelsenn plaatst in zijn beeld van recht het dwingende handelen van be-
voegdee autoriteiten op de voorgrond. De kritiek dat hij de machtsaspecten 

appealingg to the empowering norms. Thus, on this view, all the norms of a legal system are 
correctlyy understood in the end as variations on the concept of legal obligation' (cursivering in 
origineel).. Zie echter Kelsen 1979, p. 83: 'Ermachtigen kann ein Gebieten implizieren. Es 
impliziertt ein Gebieten, wenn Normsetzung ermachtigt ist' (originele cursivering gewijzigd). 
Onderr 'Normsetzung' is in dit verband te verstaan het stellen van verbindende gedragsvoor-
schriftenn voor normsubjecten. 

111 Art. 1.1 aanhef en onder f, en an. 2, 15 en 20 Wet bijzondere opnemingen in psychiatri-
schee ziekenhuizen 1992. 

122 Ook in Allgemeine Theorie der Normen stelt Kelsen mijns inziens de definitie van recht 
alss dwangorde voorop - Kelsen 1979, bijv. p. 18, 40, 200 - terwijl hij zich overigens in 
hoofdzaakk bezighoudt met een bespreking van die dwingende handelingen die worden verricht 
inn reactie op schending van de rechtsplichten, dus met een bespreking van sanctierecht. 
Anders:: Brouwer (1990, p. 273), die stelt dat het sanctiebegrip dat in de Reine Rechtslehre 
gerangschiktt is onder het begrip dwang, de centrale plaats van dat begrip overneemt in de 
AllgemeineAllgemeine Theorie der Normen. Brouwer is zeer kritisch over het door Kelsen gehanteerde 
begripp dwang in verband met sanctiebedreiging, en over Kelsens karakterisering van recht als 
(voornamelijk)) sanctierecht; zie over dwang: hoofdstuk VIII , 'Sancties en dwang', m.n. § 1 en 
2,, p. 243-252; over Kelsens opvatting van recht als sanctierecht: hoofdstuk IX, 'De plaats van 
sanctiebepalingenn in het recht', p. 271-309. 
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vann het recht geheel verwaarloost, is niet terecht. Hij brengt een verbinding 
tott stand tussen recht en de dreiging met fysiek geweld, als uiting van 
macht.. Hij stelt slechts dat de rechtswetenschap over de causale aspecten 
vann de macht geen kennis te bieden heeft. Het gaat hem om de normatieve 
ordeningg van de machtsuitoefening. 

Neumannn stelde dat het gezag in de rechtssfeer van het politieke recht 
geenn afdoende rechtvaardiging van het moderne recht kan opleveren. Kel-
senss meer uitgewerkte beeld van de politieke rechtssfeer maakt duidelijk wat 
hett eigenlijk is dat nog nadere rechtvaardiging behoeft: het geordende ge-
bruikk van dwang in een gemeenschap. 

C.. Het rechtens irrelevante product 

Dee door Kelsen gebruikte juridische grondnorm bevat de definitie van recht 
alss dwangorde. Dit heeft gevolgen voor zijn beschrijving van het recht. Met 
behulpp van het interpretatieschema van de grondnorm kunnen nu alleen die 
handelingenn als objectief geldige rechtsvorming worden geïnterpreteerd die 
tee maken hebben met dwangregulering. 

Gegevenn de definitie van recht als dwangorde kan positief recht nog 
steedss elke willekeurige dwangregulering bevatten. Zou Kelsen iets anders 
beweren,, dan zou hij in strijd raken met zijn positiviteitsbeginsel van recht. 
Dee inhoud van een positieve rechtsorde komt tot stand doordat rechtsvor-
merss de specifieke procedurele en materiële voorwaarden stellen voor de 
uitoefeningg van rechtsgeldige dwang, en doordat zij de dwingende handelin-
genn nader omschrijven. Op deze wijze bepalen de rechtsvormers wat in hun 
rechtsordee de sociaal gewenste toestand is, en zo constitueert een rechtsorde 
zijnn specifieke rechtswaarden. Het positiviteitsbeginsel als zodanig wordt 
doorr de definitie van recht als dwangorde niet ingeperkt.13 

Err kan echter wel een spanning optreden tussen het positiviteitsbeginsel 
enn de vooronderstelling dat recht normatieve ordening van dwang is. Zo'n 
spanningg is vooral te verwachten, wanneer in een rechtsorde een bepaalde 
proceduree voor rechtsvorming is ingesteld, bijvoorbeeld voor wetgeving of 
voorr grondwetswijziging. Volgens het positiviteitsbeginsel denkt men bij een 
productt uit zo'n procedure in eerste instantie de bijpassende grondnorm. 
Maarr het is niet uitgesloten dat een (grond)wetgever van de procedure ge-
bruikk maakt om een handeling te verrichten die niet de betekenis van een 
rechtsnormm heeft volgens de definitie van recht als dwangorde. Dan is er 
watt Kelsen het 'rechtens irrelevante product' of de 'rechtens irrelevante 
inhoud'' noemt. Hij geeft een aantal voorbeelden. 

133 Kelsen 1960, p. 37, 84. 
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Eenn wetgever die de procedure heeft gebruikt om een gedragsvoorschrift 
tee stellen zonder de overtreding van het voorschrift tot voorwaarde van een 
sanctiee te maken, reguleert niet de uitoefening van dwang, en heeft geen 
'rechtenss relevante inhoud' gesteld. Kelsen is naar ik vermoed niet van 
mening,, dat de wetgever de procedure niet kan gebruiken om iets te doen 
watt hij anderszins nuttig vindt. Hij kan bijvoorbeeld een morele standaard 
bijj  wet willen vastleggen, zonder sanctiedreiging. Maar daarmee stelt hij 
nogg geen rechtsnorm.14 

Verderr is niet alles wat door wetgevers wordt uitgedrukt per se een 
norm.. De tekst van een wet kan bijvoorbeeld een plechtige verklaring van 
iemandss verdiensten bevatten. Een lofprijzing heeft echter niet de betekenis 
vann een norm, ook niet als ze bij wet plaatsvindt. 

Vakerr komt het voor dat geschreven constituties formuleringen bevatten 
diee een religieuze of politieke theorie uitdrukken, en om die reden geen 
normerendee betekenis hebben. Ook dan is sprake van een rechtens irrelevant 
product.155 Het recht van Kelsen prijst niemand, en theoretiseert niet. 'Das 
Rechtt gebietet, erlaubt, ermachtigt, es "lehrt" nicht', zegt hij zelf.16 Zo 
beschouwdd maakt men bijvoorbeeld het gehele wetgeversrecht tot rechtens 
irrelevantt product, als men de algemene normen van de wetgever uitsluitend 
opvatt als uitdrukking van theorieën over rechtvaardigheid, en aan deze 
algemenee normen het karakter toekent van falsifieerbare hypothesen.17 

Somss is het niet op het eerste gezicht duidelijk of in de tekst een norm is 
uitgedrukt.. Te denken is aan formuleringen als: 'Allen die zich in Neder-
landd bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld' (Nederlandse 
grondwet,, artikel 1, eerste volzin); 'De Staten-Generaal vertegenwoordigen 
hett gehele Nederlandse volk' (Nederlandse grondwet, artikel 50); 'All e 
Staatsgewaltt geht vom Volke aus' (Duitse grondwet, artikel 20). Als men 
will  nagaan of deze bepalingen normen uitdrukken, dan moet men de vraag 
stellenn of, en zo ja hoe, zij deel uitmaken van een regulering van dwang. 

Bijj  onderzoek van het positieve Nederlandse recht kan men bijvoorbeeld 
vaststellenn dat verordeningen onverbindend kunnen worden verklaard we-

144 Een mogelijke symboolwerking van rechtsnormen heeft geen betrekking op het normatieve 
aspectt van recht, maar valt onder het vraagstuk van 'causale effectiviteit' van recht; zie 
hoofdstukk 15. 

155 Kelsen 1960, p. 51-54, 236; 1945/1961, p. 123; 1979, p. 104. 
166 Kelsen 1960, p. 73. 

177 Vgl, Barendrecht 1992, p. 20: '[R]echtsregels kunnen worden gezien als modellen van 
rechtvaardigheidd of theorieën over rechtvaardigheid, termen die ik hierna als synoniemen zal 
gebruiken.. Rechtsregels blijken te worden aanvaard, verworpen of aangepast op een wijze die 
sterkee overeenkomsten vertoont met de aanvaarding, verwerping of aanpassing van weten-
schappelijkee theorieën.' En p. 273: 'Rechtsregels vormen een opslagplaats van kennis over 
rechtvaardigheid,, gelijk wetenschappelijke theorieën kennis over de werkelijkheid opslaan.' 
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genss strijd met artikel 1 Grondwet. Op grond daarvan kan men concluderen 
datt het artikel rechtens relevante inhoud heeft. Kelseniaans gezien is de 
betekeniss van artikel 1 in dit verband, dat het de bevoegdheid tot vaststel-
lingg van voorwaarden voor dwang door lagere wetgevers beperkt. 

Hett Duitse Bundesverfassungsgericht heeft zich op artikel 20 Grundgesetz 
beroepenn in zijn uitspraak van 12 oktober 1993 over de parlementaire goed-
keuringswett van het Europese Unieverdrag, het Verdrag van Maastricht. De 
rechterr stelde vast, dat de Duitse wetgever weliswaar de bevoegdheid heeft 
omm aan supranationale organen wetgevende bevoegdheden over te dragen, 
maarr dat deze overdrachtsbevoegdheid is beperkt door artikel 20, dat het 
democratiebeginsell  inhoudt, en dat rechtens niet voor wijziging vatbaar is. 
Dee rechter oordeelde: 'Duren den Umfang der eingeraumten Aufgaben und 
Befugnissee und die im Vertrag geregelte Form der Willensbildung in der 
Europaischenn Union und den Organen der Europaischen Gemeinschaften 
werdenn die Entscheidungs- und Kontrollzustandigkeiten des Deutschen 
Bundestagess noch nicht in einer Weise entleert, die das Demokratieprinzip, 
soweitt es Art. 79 Abs. 3 GG für unantastbar erklart, verletzt."8 Kelseni-
aanss gezien is hieruit op te maken dat artikel 20 een 'rechtens relevant 
product'' van een rechtsvormingsprocedure is. De betekenis van het artikel is 
dee rechtsnorm die een beperking stelt aan de bevoegdheid tot overdracht van 
(eenn deel van de) bevoegdheden tot vaststelling van de voorwaarden waaron-
derr sancties kunnen worden opgelegd. 

Kortom,, slechts als de formuleringen in documenten verband houden met 
dee regulering van dwang geven ze uitdrukking aan een rechtsnorm. De 
rechtswetenschapp moet er rekening mee houden dat niet elk gebruik van 
positievee rechtsvormingsprocedures resulteert in een rechtsnorm. Anders 
dann Fuller suggereert, leidt het rechtspositivisme van Kelsen niet tot het 
absurdee resultaat dat 'a grunt or a groan' van een bevoegde wetgever moet 
wordenn beschouwd als geldend recht.19 

D.. Primair recht en secundair recht 

Opp zichzelf maakt de erkenning van de geweldsdreiging in de definitie van 
rechtt Kelsens theorie niet bijzonder. Ook Raz bijvoorbeeld zegt dat 'all 
legall  systems regulate the use of force and ultimately rely on force to ensure 
compliancee with the law'.20 Gewoonlijk plaatst men echter de geweldsdrei-
gingg meer op de achtergrond van het recht dan Kelsen doet. 

188 Bundesverfassungsgericht 1993, p. 211 

199 Fuller 1969, p. 198. 

200 Raz 1979, p. 107. 
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a.a. Dwangregulering of gedragsvoorschriften voor rechtssubjecten 
Inn de rechtsliteratuur overheerst de opvatting dat de gedragsvoorschriften 
voorr de rechtssubjecten het primaire aspect van recht vormen en dat sancties 
hett secundaire aspect van recht zijn, waarbij de dreiging van fysieke imple-
mentatiee van de sancties zich nog verder op de achtergrond bevindt. Men 
meentt dat de door het recht geregelde sancties aanvullend zijn ten opzichte 
vann de gedragsvoorschriften en bedoeld zijn om de naleving daarvan te 
verzekerenn wanneer mensen zich niet uit zichzelf aan de voorschriften hou-
den. . 

Kelsenn haalt het dwang-aspect van recht naar voren wanneer hij het posi-
tiviteitsbeginsell  verbindt met de definitie van recht. Voor de rechtsorde als 
dwangordee is per definitie alleen de overtreding van de gedragsvoorschriften 
vann belang, de schending van de rechtsplichten. Juist daarom kan het recht 
eenn eigensoortige normeringstechniek gebruiken. Kelsen zegt dat een rechts-
ordee 'ein Verhalten dadurch gebietet, daft sie für den Fall des gegenteiligen 
Verhaltenss eine Sanktion als gesollt statuiert.' En elders benadrukt Kelsen 
dezee kenmerkende normeringswijze van het recht als volgt: 'Die Statuierung 
dieserr Sanktion ist so wesentlich, daft man sagen kann: das Recht gebiete 
einn bestimmtes Verhalten nur dadurch, daft es an das gegenteilige Verhalten 
einenn Zwangsakt als Sanktion knüpft.'21 

Inn een morele orde is naleving van normen niet minder relevant dan 
schendingg ervan. De positieve moraal wordt zowel gehandhaafd door posi-
tieve,, goedkeurende reacties op gehoorzaamheid als door negatieve reacties 
opp ongehoorzaamheid. In het recht als dwangorde is dat anders. Als het 
uiterlijkee gedrag van rechtssubjecten in overeenstemming is met de voor-
schriften,, is er geen aanleiding voor dwang. Het recht bemoeit zich slechts 
mett de rechtssubjecten voorzover zij door hun uiterlijke gedrag de hun 
opgelegdee rechtsplichten schenden. Het reageert niet op naleving van de 
voorschriften.. Bevoegdheden tot dwang worden alleen geactiveerd bij schen-
dingg ervan.22 Kelsen merkt terzijde op: 'Begreift man das Recht als 
Zwangsordnungg und zieht man nur jene Normen in Betracht, die Sanktio-
nen,, das heiüt: Zwangsakte als Reaktionen gegen ein dadurch als Unrecht 
qualifiziertess Verhalten statuieren, ist das Recht Reaktion gegen das Un-
recht;; und darm sind - wie Thomas von Aquino [...] sagt, nur die Bösen, 
nichtt die Guten der Rechtsordnung unterworfen'.23 

Watt Kelsen beschouwt als essentieel voor een rechtsorde, is voor hem 
ookk het primaire aspect van het recht. En wat hij de primaire rechtsnormen 

211 Kelsen 1960, p. 26 en bijv. p. 34-35, 56, 122; 1979, p. 115. 

222 Kelsen 1960, p. 122. 

233 Kelsen 1960, p. 117 asterisknoot. 
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noemt,, zijn de normen van het rechtsvormingsproces, die de uitoefening van 
dwangg regelen. Het primaire recht bestaat bij Kelsen uit normen die de 
bevoegdhedenn verlenen waardoor de sociale organisatie van dwang tot stand 
komt:: bevoegdheden tot het vaststellen van de algemene voorwaarden voor 
eenn algemeen omschreven dwingende handeling (waaronder de bevoegdheid 
tee bepalen dat bepaald handelen of nalaten een delict vormt); bevoegdheden 
tott het toepassen van deze algemene voorwaarden in een individuele situatie; 
bevoegdhedenn tot het verrichten van de dwingende handeling; en bevoegdhe-
denn om ten aanzien van dit alles procedurevoorschriften te stellen en de 
bevoegdee rechtsvormers aan te wijzen. Kortom, het primaire recht van 
Kelsenn is het recht in zijn operationele aspect, het betreft de bevoegdheid-
verleningg voor de activiteiten in het kader van de toepassing van dwang; te 
beginnenn met die van de grondwetgever en eindigend met het optreden van 
degenenn die de uiteindelijke dwingende handelingen verrichten. Dit primaire 
rechtt is het recht van het positiviteitsbeginsel.24 

Dee inhoud van het recht is volgens Kelsen het secundaire aspect van het 
recht.. Het recht verkrijgt zijn inhoud wanneer degenen die als bevoegde 
rechtsvormerss zijn aangewezen, gebruik maken van hun normerende be-
voegdheden,, dus wanneer zij de voorwaarden bepalen waaronder de dwang 
kann worden uitgeoefend, wanneer zij beslissen of in een concrete situatie 
aann de voorwaarden is voldaan, of wanneer zij in het algemeen of in een 
concretee situatie bepalen welke dwingende handeling kan worden verricht. 

Dee overtreding van gedragsvoorschriften vormt in ontwikkelde rechtsor-
dess niet de enige, maar wel de belangrijkste soort voorwaarde in algemene 
normenn die bevoegdheden tot dwang verlenen. Die voorschriften kan men 
volgenss Kelsen desgewenst als 'secundaire normen' beschrijven, gericht tot 
dee leden van de rechtsgemeenschap in hun positie van rechtssubjecten. Maar 
hijj  voegt er vaak een waarschuwing aan toe. De betekenis van de secundaire 
normenn is nooit volledig los te maken van hun plaats binnen het primaire 
rechtsvormingsrecht.. Het positiviteitsbeginsel van het recht mag nooit uit 
hett oog worden verloren. 

Alduss gebruikt Kelsen niet zonder reden de termen primaire rechtsnorm 
enn secundaire rechtsnorm op een manier die afwijkt van het gewone juridi-
schee spraakgebruik. Dit laatste sluit aan bij de theorie van Hart, die de 
verplichtendee gedragsregels de primaire regels noemt. Hart meent dat Kel-
senn een vervormd beeld geeft van de gedragsregels en hun sociale func-

244 Het primaire recht van Kelsen omvat dus veel meer dan constitutioneel recht; vgl. Kort-
mannn 1990, p. 5: '[H]et staatsrecht of constitutionele recht [is] het primaire, scheppende 
recht,, zonder welk de gelding van het overige recht positiefrechtelijk niet is te verklaren.' 
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tie.255 Het valt echter op dat ook Hart het voor het bestaan van een rechts-
systeemm kenmerkend acht, dat er regels zijn die specificeren op welke wijze 
eventuelee twijfel over de inhoud van gedragsregels kan worden weggeno-
men,, op welke wijze gedragsregels kunnen worden ingevoerd, opgeheven of 
gewijzigd,, en op welke wijze beslissend kan worden vastgesteld of schen-
dingg ervan heeft plaatsgevonden. Hij ziet in de introductie van dergelijke 
regelss zelfs de overgang van de prejuridische naar de juridische wereld. Hij 
noemtt deze regels secundair omdat ze gaan over de regels die betrekking 
hebbenn op de handelingen die individuen moeten verrichten of nalaten.26 

Razz zegt dit als volgt: secundaire regels veronderstellen het bestaan van 
primairee regels, terwijl primaire regels kunnen bestaan zonder secundaire 
regels.. Maar ook Raz zegt dat primaire regels niet als rechtssysteem kunnen 
bestaann zonder secundaire regels.27 

Hett lijk t mij niet nodig om over en weer slechts te blijven zeggen dat het 
doorr de ander gekozen primaire aspect van recht een vertekend beeld geeft. 
Err kunnen verschillende perspectieven op recht worden gebruikt, die elk tot 
eenn eigen kennisresultaat leiden. Beschrijft men het recht primair als een 
verzamelingg gedragsregels voor rechtssubjecten, dan leidt dat tot andere 
inzichtenn over recht dan wanneer men ervan uitgaat dat recht primair de 
onderlingee dwang tussen leden van een rechtsgemeenschap normeert. De 
keuzee van een perspectief zal afhangen van het doel dat men voor ogen 
heeftt bij de beschrijving van het recht. 

b.b. Probleemdefinities 
Hett is dus niet louter een kwestie van naamgeving welk aspect van recht 
menn primair noemt, het gedragsvoorschrijvende aspect van de verplichtende 
normenn of het dwangregulerende aspect van de bevoegdheidverlenende 
normen.. Men kiest er een perspectief mee voor de beschrijving van het 
recht,, en deze keuze werkt door in de bepaling van problemen van recht en 
rechtsstatelijkheid. . 

Dee doorwerking blijkt bijvoorbeeld wanneer men 'functies van het recht' 
aann de orde stelt. Voor Kelsen is het recht primair ordening, regulering, van 

255 Hart 1961, p. 38-39, onder het kopje 'Distortion as the price of uniformity'. 
266 Hart 1961, p. 89-92. 

277 Raz 1979, p. 93 nt. 24. Kelsen legt de nadruk op dit laatste inzicht. In verband met de 
moraall  is het bijvoorbeeld volgens Kelsen {1979, p. 115-116) wel adequaat om te zeggen dat 
hett gedragsvoorschrift de primaire norm vormt en de regeling van de nadelige reactie de 
secundairee norm; morele voorschriften kunnen namelijk wel bestaan zonder reactie op ovenre-
ding.. Raz plaatst overigens een kanttekening bij het onderscheid van Hart. Alle primaire 
normenn zijn verplichtende normen, maar niet alle secundaire normen zijn bevoegdheidverle-
nend.. Het criterium voor de bepaling welke regels primair zijn en welke secundair wordt 
volgenss Raz niet bepaald door hun normatieve karakter, maar door hun sociale functie. 
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dee onderlinge dwang tussen mensen in een gemeenschap. Als hij het vervol-
genss heeft over 'functies van recht', beperkt hij zich consequent tot dit 
ordeningsaspectt van het recht, en daarmee handhaaft hij een strikt internjuri-
dischh perspectief. Hij onderscheidt in verband met het primaire recht twee 
rechtsfunctiess 'in eigenlijke zin': vorming van recht en toepassing van recht. 
Inn verband met het secundaire aspect van recht, dat betrekking heeft op de 
voorwaardenn waaronder de dwang kan worden uitgeoefend, kan men vol-
genss hem desgewenst een derde rechtsfunctie onderscheiden. Dan heeft men 
dee naleving van de gedragsvoorschriften door de rechtssubjecten op het oog, 
dee vervulling van rechtsplichten. Omdat het nalevende handelen kan worden 
beschouwdd als sanctievermijdend gedrag, kan men het opvatten als juridisch 
gekwalificeerdd gedrag. 

Voorr Raz bestaat het primaire aspect van recht in de gedragsvoorschriften 
voorr de rechtssubjecten. Wanneer hij de functies van dit recht aan de orde 
stelt,, wordt hij verleid tot uitspraken over externe, sociale functies ervan. In 
eenn kelseniaanse optiek overschrijdt hij daarmee de disciplinaire grenzen 
vann de rechtswetenschap. Primaire functies van recht zijn voor Raz 'the 
intendedd or actual social consequences of law'.28 Hij noemt er vier: het 
voorkomenn van ongewenst gedrag en het verzekeren van gewenst gedrag; 
hett verschaffen van faciliteiten voor particuliere regelingen van individuen 
onderling;; het voorzien in diensten en het herverdelen van goederen; het 
oplossenn van ongeregelde geschillen. Secundair zijn voor Raz de functies 
diee te maken hebben met de operationaliteit van het rechtssysteem zelf: de 
vaststellingg van procedures voor wijziging van recht, en de regeling van de 
werkwijzee van rechtstoepassende organen. Onder verwijzing naar Kelsen 
merktt hij op dat de secundaire rechtsfuncties erin bestaan dat het recht zijn 
eigenn schepping en toepassing regelt. 

Hett verschil in perspectieven werkt ook door in probleemdefinities over 
dee terugwerkende kracht in het recht. Als het recht primair gezien wordt als 
richtinggevendd voor het handelen van rechtssubjecten, levert terugwerkende 
krachtt van verplichtende normen een internjuridisch probleem op van inner-
lijkee tegenspraak: men kan geen richting geven aan een voltooid verleden. 
Bijj  terugwerkende kracht van rechtsnormen kan het recht zijn primaire 
functiee niet vervullen. 

Inn Kelsens recht als dwangorde is er geen internjuridisch probleem wan-
neerr een rechtsnorm bepaalt dat iemand kan worden gestraft die zich niet 
na,, maar vóór het stellen van het gedragsvoorschrift op een bepaalde manier 
heeftt gedragen.29 In het recht dat primair dwang reguleert, kan bepaald 

288 Raz 1979, p. 164-179. 

299 Kelsen 1960, p. 13; 1979, p. 22, 116-118. 
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gedragg achteraf als delict worden gekwalificeerd, ook al heeft voor de be-
trokkenee feitelijk geen mogelijkheid bestaan de sanctie door ander gedrag te 
vermijden.. Gewoonlijk gaat men ervan uit dat een sanctie gekoppeld is aan 
eenn handelen of nalaten, omdat dit een delict vormt. Kelsen draait dit om: 
hett handelen of nalaten vormt een delict omdat er een sanctie aan gekoppeld 
is.. De betekenis van 'delict' wordt geheel bepaald vanuit de primaire be-
voegdheidd om met dwang te reageren. Het delictbegrip van Kelsen duidt er 
niett noodzakelijkerwijs op, dat een individu in een concrete situatie in staat 
moett zijn om te vermijden dat hij de voorwaarde voor een sanctie ver-
vult.300 Wat gebeurd is, is gebeurd, daar kan geen wetgever iets aan veran-
deren.. Wat een wetgever wel kan veranderen is de normatieve interpretatie 
vann een gebeurtenis in het verleden. 

Kelsenss benadering leidt tot constructies die weinig vertrouwd zijn.31 

Hijzelff  is consequent en compromisloos: recht normeert de uitoefening van 
socialee dwang. Hij zou dan ook Neumanns stelling verwerpen dat een ver-
bodd van terugwerkende kracht van gedragsvoorschriften reeds is geïmpli-
ceerdd in de internjuridische binding van statelijke autoriteiten aan algemeen 
recht.322 In ontwikkelde rechtsordes zijn bevoegdheden tot dwang afhanke-
lij kk gemaakt van verschillende soorten voorwaarden. Een delict onderscheidt 
zichh van andere voorwaarden voor dwang, doordat het een menselijk hande-
lenn of nalaten is. Een handeling van een rechtssubject is niet een delict 
omdatt een gedragsvoorschrift is overtreden, maar omdat de handeling een 
voorwaardee voor dwang vervult. 

Kelsenn wijst erop dat niet alleen de voorwaarden voor een sanctie met 
terugwerkendee kracht kunnen worden gesteld, maar dat ook bij de bepaling 
vann de sanctiehandeling sprake kan zijn van terugwerkende kracht. In het 

300 Kelsen 1960, p. 117. Kelsens ruime delictbegrip kan voor het huidige Nederlandse recht 
vaakk directer uitdrukken waaraan in feite een sanctie wordt verbonden. Zie bijv. - in verband 
mett de rechtspraak over de aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad bij onjuiste wetsuit-
legg door een overheidsorgaan - Betlem 1996, p. 139: 'Zelfs indien een beschikking vernietigd 
wordtt door een uitleg van de wet door de rechter die voor het overheidsorgaan destijds 
onvoorzienbaarr was, is er toch aansprakelijkheid.' Het is moeilijk in te zien hoe een onvoor-
zienbaree uitleg van een wet destijds een rechtsplicht in de zin van een oriëntatiepunt voor het 
handelenn kon opleveren. Een dergelijke moeilijkheid is er niet bij Kelsens delictbegrip: later 
kann worden bepaald dat het desbetreffende handelen een voorwaarde heeft vervuld waardoor 
thanss een bevoegdheid tot dwang wordt geactiveerd. Zie Brouwer (1998, p. 4-9; 1999, 
p.. 188-208) over rechtszekerheid en terugwerkende kracht van rechtsvormende rechterlijke 
uitspraken. . 

311 Bijv. Hart (1961 p. 35) over Kelsens opvatting: 'On this view, what is ordinarily thought 
off  as the content of law [.,.], is merely the antecedent or "if-clause" in a rule which is direct-
edd [...] to officials'. Het zij opgemerkt dat ook Kelsen dit beschouwt als de inhoud van het 
recht. . 

322 Zie hoofdstuk 8 onder A. 
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Duitsee nationaal-socialistische recht is wel eens de uitoefening van geweld, 
diee juridisch gezien moord was op het moment waarop het plaatsvond, met 
terugwerkendee kracht als de uitvoering van een sanctie gekwalificeerd.33 

Hett recht als bijzondere normeringstechniek bevat in zichzelf niets, wat dit 
belet.. Het is een politieke keuze om de juridische techniek op deze manier 
tee gebruiken. Op vergelijkbare wijze zal 'overwinnaarsrechtspraak' bij 
Kelsenn een probleem van politieke moraal zijn, niet een internjuridisch 
probleem.. Dat maakt, zo merk ik ten overvloede op, het probleem niet 
minderr groot; het wordt wel scherper gesteld. 

Eenn derde en laatste voorbeeld van uiteenlopende probleembepalingen 
betreftt de erkenning van een ongebonden rechtssfeer van politiek recht in 
hett positieve recht. Kelsens beeld van recht bevat geen enkele vooropgestel-
dee beperkende binding aan reeds geldig geachte juridische of morele nor-
men.. Hij zou de stelling van Neumann kunnen onderschrijven dat het recht 
zelff  niet kan verhinderen dat conflicterende gedragsvoorschriften worden 
gesteld,, waarvan nu eens het ene, dan weer het andere wordt gehandhaafd. 
Wanneerr Soeteman het probleem van conflicterende normen aan de orde 
stelt,, gaat ook hij ervan uit dat strijdige normen tegelijk kunnen gelden, 
maarr hij meent tegelijkertijd dat strijdigheid niet behoort voor te komen. 
Volgenss hem zijn rechtsnormen 'primair bedoeld om gedrag te richten, aan 
tee bevelen, te beïnvloeden, onder een maatstaf te leggen', in elk geval om 
'ietss aan te geven over de wenselijkheid of onwenselijkheid van bepaalde 
handelingen.'' Conflicterende normen slagen niet in die richtinggeving en als 
normeringg zijn ze daarom 'zinloos' en 'mislukt'. Het poneren van de gel-
dingg van twee strijdige gedragsvoorschriften is volgens Soeteman irrationeel 
enn deze irrationaliteit 'berust op de omstandigheid dat de normatieve oorde-
lenn van de normsubjecten iets verlangen waar deze onmogelijk aan kunnen 
voldoenn of dat ze, in combinatie, niet duidelijk maken wat ze verlangen.' 
Soetemann verwijt Kelsen dat deze zich van dit probleem onvoldoende reken-
schapp kan geven. Kelsen volstaat ermee te signaleren dat tussen conflicte-
rendee gedragsvoorschriften een strijdigheid bestaat 'die simpelweg hierop 
neerkomtt dat het niet mogelijk is de ene norm te gehoorzamen zonder de 
anderee te overtreden.'34 Zulke normering is kelseniaans gedacht echter niet 
zinlooss of mislukt. De strijdige gedragsvoorschriften kunnen niet worden 
losgemaaktt van hun positie in het primaire recht, en dit recht regelt be-
voegdhedenn tot dwang, ongeacht de omstandigheid of de rechtssubjecten in 

333 Kelsen 1960, p. 13; 1979, p. 117. 
344 Soeteman 1984, p. 136, 148-149. Zie hoofdstuk 16 onder C voor Kelsens eerdere opvat-
tingg dat normenconflicten in de beschrijving van recht door wetenschappelijke interpretatie 
moetenn worden weggewerkt. 
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staatt zijn te vermijden dat zij door schending van secundaire gedragsvoor-
schriftenn de bevoegdheden activeren. 

Degenenn die het richtinggevende karakter van recht voor de rechtssubjec-
tenn voorop stellen, leggen gemakkelijk, en vrijwel ongemerkt, een morele 
drempell  in het rechtsbegrip. Bij Soeteman is dat te zien wanneer hij zegt dat 
onzee rechtscultuur onmiskenbaar de norm bevat dat rechtspraak niet wille-
keurigg mag zijn, en daaraan toevoegt: 'Wie, op theoretisch niveau, bij een 
beschrijvingg en analyse van het rechtsfenomeen, voor deze norm geen plaats 
heeftt schiet reeds daarom tekort. Hij schiet niet tekort omdat, in zijn analy-
se,, de rechter de facto naar willekeur recht kan spreken (zoals logisch be-
zienn inderdaad mogelijk is), wèl omdat, in zijn analyse, de rechter naar 
willekeurr recht mag spreken (in de zin: dat zulks hem niet verboden is), of 
beter:: omdat hij niet in staat is criteria aan te geven op grond waarvan 
rechtspraakk als willekeurig veroordeeld kan worden.'35 Zulke criteria zijn 
well  te vinden in Fullers theorie over de inner morality of law. Het recht 
moett volgens Fuller worden ingericht als richtinggevend voor het handelen 
vann de rechtssubjecten. Dan erkent het recht hun morele waardigheid als 
verantwoordelijkee actoren. Juist doordat Fuller deze morele drempel in het 
rechtsbegripp legt, wordt zijn theorie over recht een theorie over een imma-
nentee minimale morele legitimiteit van positief recht. In Fullers theorie is er 
inn het positieve recht geen rechtssfeer van ongebonden politiek recht.36 

355 Soeteman 1984, p. 144. 

366 Fuller 1969, p. 33v., 106-107, 155-157, 162. 


