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18. . 

Toeschrijvingg aan de persoon van de staat 

Dee rechtswetenschap die onderkent dat de staat een bijzonder soort rechtsor-
dee is, maakt niet langer de dualistische fout om de staat als macht te onder-
scheidenn van de staat als rechtssubject. Het tweede bezwaar tegen het dua-
lismee staat echter nog overeind. Het gevaar bestaat nog steeds dat de staat 
opp een bepaalde manier wordt verzelfstandigd, nu niet meer als buitenjuridi-
schee feitelijke macht, maar als iets internjuridisch. * Men reproduceert de 
tweedee fout van het dualisme als men zegt dat een staat internjuridisch als 
zelfstandigee drager van bevoegdheden en plichten kan worden beschouwd, 
diee zich van gespecialiseerde leden van de rechtsgemeenschap bedient ter 
vervullingg van primaire rechtsfuncties en ter naleving van secundaire ambts-
plichten.. Kelsen verzet zich hiertegen op basis van zijn consequente indivi-
dualisme.. Geen enkele gemeenschap, ook de staat niet, heeft als bovenindi-
viduelee entiteit een onafhankelijk bestaan op zichzelf. De staat bestaat 
slechtss in handelingen van individuele mensen die door de rechtsorde op een 
specifiekee manier zijn bepaald. Alleen wanneer men zorgvuldig aan dit 
inzichtt vasthoudt, is een spreken over de staat als handelende persoon toege-
staan.. Het kan dan zelfs nuttig zijn, dit te doen. 

A.. De hulpconstructie 'staat als handelende persoon' 

Dee 'staat als handelende persoon' is een gedachtenconstructie. Het is een 
hulpconstructiee voor het gebruik van het begrip 'eenheid van de rechtsorde'. 
Dee hulpconstructie heeft het karakter van een personificatie. De 'chaotische 
totaliteit'' van allerlei handelingen van verschillende mensen op diverse 
plaatsenn kan als een eenheid worden beschouwd wanneer men ze relateert 
aann de normatieve eenheid van de rechtsorde. Voor het gemak kan men 
dezee relatie totstandbrengen in de vorm van een toeschrijving van de indivi-
duelee handelingen aan de als persoon gedachte staat. De staat gedacht als 
persoonn is de personificatie van wat een veelheid van individuen aan recht 
gemeenschappelijkk heeft.2 

11 Kelsen 1960, p. 314-315, 319-320; zie hoofdstuk 12 onder D. 
22 Kelsen (1960, p. 154) betreurt het dat hij voor het toeschrijven van handelingen van 
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Ookk in dit verband moet men weer letten op het onderscheid tussen pri-
mairr rechtsvormingsrecht en secundair rechtsplichtenrecht. Handelingen van 
individuenn die als rechtsorgaan optreden schrijft men direct toe aan de als 
persoonn gedachte eenheid van de relatief gecentraliseerde rechtsorde, de 
staatt in primaire zin. Dan zegt men bijvoorbeeld dat de staat wetten maakt, 
rechtspreekt,rechtspreekt, verdragen sluit. Handelingen van individuen die secundaire 
gedragsvoorschriftenn naleven of schenden schrijft men gewoonlijk slechts 
aann de staat toe wanneer de gedragsvoorschriften ambtsplichten vestigen. 
Menn kan dergelijke handelingen volgens Kelsen relateren aan de staat in 
secundairee zin, de staat als bureaucratische deelrechtsorde. Dan spreekt men 
vann de rechtsplichten van de staat waarvan de schending een delict ople-
vert.33 Deze toeschrijving vindt plaats wanneer men de 'Staat' dagvaardt 
wegenss onrechtmatige wetgeving, onrechtmatige rechtspraak, of onrechtma-
tigee bestuurlijke rechtstoepassing. 

Dee 'persoon staat' is volgens Kelsen niets anders dan een metafoor voor 
dee gedachte eenheid ofwel van de statelijke rechtsorde als geheel ofwel van 
dee bureaucratische deelrechtsorde. De in het denken vooronderstelde een-
heidd van zo'n rechtsorde wordt gepersonifieerd. Anders gezegd, gelet op 
Kelsenss waarschuwing dat orde(ning) en gemeenschap niet als twee verschil-
lendee dingen moeten worden beschouwd: de in het denken vooronderstelde 
rechtsgemeenschapp wordt gepersonifieerd. 

Dee metafoor van de staat als handelende persoon doet dienst als een 
hulpconstructiee van het juridische denken. Pas wanneer men dit onderkent, 
vervaltt men niet langer in de tweede fout van het dualisme van staat en 
recht.. Die fout ontstaat volgens Kelsen doordat het denken zelf de neiging 
heeftt om een aanvankelijk conceptueel aangebrachte eenheid vervolgens te 
denkenn als iets wat op zichzelf een reëel bestaan heeft. In het denken be-
staat,, anders gezegd, de neiging tot hypostasering.4 Wat een abstractie is, 
wordtt verheven tot een reëel bestaande zelfstandigheid. Door hypostasering 
treedtt een bijzonder soort verdubbeling op. Naast de hulpconstructie van de 
gepersonifieerdee staat, en los daarvan, ziet men ineens de staat als zelfstan-
dige,, reëel bestaande persoon. Men geeft bij wijze van spreken een lichaam 

individuenn aan een gemeenschap aanvankelijk (zie Kelsen 1925/1993, p. 65) gebruik maakte 
vann de term '(centrale) toerekening'. Daardoor ontstond verwarring met een ander soort 
toerekenen:: het ('perifere') toerekenen waarvan sprake is wanneer men in het recht een 
normatievee relatie aanbrengt tussen twee feiten, wanneer men bijvoorbeeld een bepaalde 
sanctiehandelingg (als gevolg) 'toerekent' aan een bepaalde delictueuze gedraging (als voor-
waarde).. Deze toerekening is de normatieve pendant van de causale interpretatie van twee 
feitenn als oorzaak en gevolg. 

33 Kelsen 1960, p. 270. 

44 Ook wel genoemd 'Verdinglichung' of 'reïficatie' (i.e. van de personificatie). 
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aann een metafoor. De abstractie 'de staat als handelende persoon' wordt 
voorgesteldd als een feitelijk handelende persoon. Wat een conceptueel hulp-
middell  was om de eenheid van de rechtsorde gemakkelijker tot uiting te 
kunnenn brengen, wordt een afzonderlijk object van kennis, dat bestaat naast 
hett oorspronkelijke object. Hierdoor, zo merkt Kelsen op, ontstaat het 
pseudoprobleemm van de verhouding tussen deze twee objecten: de eenheid 
vann de rechtsorde, en de staat als handelende persoon. 

Ziett men in dat de 'persoon staat' slechts de personificatie van de eenheid 
vann een statelijke rechtsorde is, dan is ook de tweede fout van het dualisme 
voorkomen.. Dan kan de rechtswetenschap niet langer zeggen dat de staat 
zichh als drager van rechten en plichten bedient van mensen ten behoeve van 
dee vervulling van zijn rechtsfuncties.5 

B.. Toeschrijving naar keuze 

Alss men onderkent dat toeschrijving aan de als persoon gedachte staat een 
conceptueell  hulpmiddel is om uit te drukken dat feitelijke handelingen van 
individuelee mensen betrokken worden op de normatieve eenheid van een 
statelijkee rechtsorde, is beter te begrijpen dat de vraag of iets een handeling 
off  een functie van de staat is, niet de betekenis kan hebben van een vraag 
naarr een feitelijk bestaan. De betekenis van zo'n vraag kan slechts zijn of, 
enn zo ja onder welke voorwaarden, een door een bepaald individu verrichte 
handelingg of vervulde functie aan de staat wordt toegeschreven. 

Voorr de vraag of iets een handeling van de staat is, vindt de rechtsweten-
schapp het aanknopingspunt niet in het zich feitelijk voordoen van handelin-
genn van de persoon staat, want die doen zich niet voor; de persoon staat is 
eenn abstractie. Het aanknopingspunt is te vinden in het juridische spraak-
gebruik,, in de 'zelfduiding' van het te beschrijven rechtsmateriaal. Een 
toeschrijvingg aan de fictieve persoon staat vindt plaats als men zegt dat de 
staatt wetten maakt, of verdragen sluit, of rechtspreekt, of een vervolging 
instelt,, of een onrechtmatige daad pleegt. In dit spraakgebruik lijk t het 
beginsell  van arbeidsdeling het criterium voor toeschrijving te zijn. Kennelijk 
vindtt de toeschrijving plaats wanneer gespecialiseerde leden van de rechts-
gemeenschapp de rechtsfuncties vervullen. 

Inn een statelijke rechtsorde kunnen bijvoorbeeld vele leden van de rechts-
gemeenschapp betrokken zijn bij het proces van totstandkoming van algemene 
rechtsnormen.. Hun handelen wordt daarbij niet steeds aan de staat toege-
schreven.. De uitoefening van het kiesrecht bij verkiezingen van een (mede)-

55 Pas dan is de rechtswetenschap volledig verlost van haar ideologische functie ter legitime-
ringg van de staat: Kelsen 1960, p 294; 1945/1961, p. 198. 
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wetgevendee vergadering vindt niet plaats volgens het beginsel van arbeidsde-
ling,, en wordt niet beschouwd als staatsfunctie. Kiezers worden kennelijk 
nochh individueel, noch als groep als staatsorgaan gezien. Men zegt immers 
niett dat de staat het parlement kiest. Leden van het parlement daarentegen 
wordenn wel als staatsorgaan beschouwd, hun functie wordt als staatsfunctie 
gezien.. Men zegt immers wel dat de staat wetten maakt. Daarentegen wordt 
dee vorming van algemene rechtsnormen door gewoonte in een statelijke 
rechtsordee weer niet als staatsfunctie beschouwd. Vorming van gewoonte-
rechtt vindt niet plaats volgens het beginsel van arbeidsdeling en wordt niet 
aann de staat toegeschreven.6 

Dee rechtsprekende functie van rechters wordt wel aan de staat toegeschre-
ven,, zo ook het optreden van een lid van het Openbaar Ministerie in het 
kaderr van de vervolging van strafbare feiten. Het aanspannen van een pro-
cess door een civielrechtelijke eiser vindt daarentegen niet plaats volgens het 
beginsell  van arbeidsdeling, en wordt niet als staatsoptreden beschouwd. 

Hett toeschrijven van door het recht gekwalificeerde individuele menselij-
kee handelingen aan de staat is altijd mogelijk. Het is nooit noodzakelijk, het 
iss geen activiteit waartoe het recht zelf op enigerlei moment dwingt. Het 
blijf tt steeds mogelijk om zo'n handeling niet als een handeling van een -
gespecialiseerdd - staatsorgaan te beschouwen, maar het te laten bij 'een 
doorr het recht geregelde handeling van een lid van de statelijke rechtsge-
meenschap'.77 De vermindering van strafrechtelijke immuniteit van de bu-
reaucratiee en de verruiming van het bereik van de onrechtmatige overheids-
daadd kunnen worden beschreven als de tendens dat meer handelingen van 
individuenn aan de staat in secundaire zin worden toegeschreven. 

Alss ik in het laatste deel van deze studie een aantal bijzonderheden be-
spreekk van de rechtsstatelijke binding van de staat aan het recht, heeft de 
toeschrijvingg plaatsgevonden. Het toegeschreven zijn van handelingen van 
individuelee mensen aan de staat is voorondersteld in het spreken over de 
gebondenheidd van de staat aan recht. 

C.. 'Staatsorgaan', 'ambt', 'staat', 'overheid' 

Individuelee leden van de rechtsgemeenschap treden rechtsvormend en -toe-
passendd op, of leven ambtelijke rechtsplichten na. Leden van de rechtsge-

66 Op de achtergrond van de opvatting dat gewoonterecht onafhankelijk van de staat totstand-
komtt is waarschijnlijk een gehypostaseerde voorstelling van de staat als feitelijk handelende 
persoonn werkzaam, evenals bij pluralistische opvattingen waarin 'de staat' wordt gesteld 
tegenoverr 'de minderheid' of 'de groep'; zie hoofdstuk 17 onder B. 
77 Evenals het altijd mogelijk is om zo'n feitelijke handeling helemaal niet normatief te 
interpreteren;; zie hoofdstuk 13 onder B over de anarchist en de rechtswetenschapper. 
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meenschapp worden door Kelsen 'staatsorganen' genoemd als hun handelen 
alss rechtsvormend, rechtstoepassend of rechtsnalevend handelen aan de staat 
wordtt toegeschreven. Hij waarschuwt dat men moet beseffen dat het begrip 
orgaann slechts het personele element bevat van de vervulde primaire of 
secundairee rechtsfuncties. Alleen als hulpbegrip kan het begrip orgaan wor-
denn gebruikt voor een zelfstandig gedachte 'drager' van de rechtsfuncties. 
Hett personele element van de functie wordt dan losgemaakt van de inhoud 
vann het handelen. Iemand is echter alleen staatsorgaan in verband met be-
paaldee door hem verrichte handelingen. Met deze kanttekening blijf t Kelsen 
dee orgaanterminologie hanteren. 

Hiertegenoverr is de begripsbepaling van de overheid als complex van 
ambtenn te stellen. Ook in de ambtenbenadering wordt het personele element 
vann de rechtsfunctie losgemaakt van de handelingsinhoud van de rechtsfunc-
tie.. Dat gebeurt echter met een tegenovergesteld doel, namelijk om de 
overheidsfunctiee juist gedepersonaliseerd te kunnen beschrijven. Het ambt 
blijf tt in stand, ook al ontbreekt de ambtsdrager. De ambtenbenadering is 
voorall  door Kortmann geijkt. Hij merkt op: 'Men kon ambtsdragers vervan-
genn zonder in een machtsvacuüm terecht te komen, of ambten tijdelijk 
zonderr ambtsdragers doen zijn.' Aanwijzing van nieuwe ambtsdragers kan 
gebeurenn 'zonder dat het bestaan en de bevoegdheid van het ambt als zoda-
nigg ter discussie hoefden te staan'. Kortmann noemt als voorbeeld dat de 
Staten-Generaall  tijdens de Tweede Wereldoorlog bleven bestaan, ook al 
kondenn de ambtsdragers niet functioneren en waren zij zelfs niet op het 
voorgeschrevenn tijdstip opnieuw gekozen.8 

Bijj  dit begrip ambt zijn een paar kanttekeningen te plaatsen. Het zou 
kunnenn worden gebruikt als hulpbegrip om gemakkelijker de normatieve 
interpretatiee te kunnen uitdrukken van feitelijke handelingen van mensen ter 
vervullingg van statelijke rechtsfuncties. Die handelingen moeten zich dan 
well  voordoen; zonder handeling is er niets wat als rechtsfunctie te interpre-
terenn is. Het lijk t er echter op, dat men meer van dit ambt-begrip verwacht. 
Menn lijk t er een oplossing in te zien voor het normatieve probleem van de 
continuïteitt in recht. Kelseniaans gedacht zou men daarvoor huiverig moeten 
zijn.. Begrippen normeren niet. De conceptualisering van overheidsfuncties 
alss ambten kan geen normatieve continuïteitsproblemen oplossen. 

Voorr het overige zou de keuze voor een orgaanterminologie dan wel voor 
eenn ambtenterminologie louter een kwestie van naamgeving kunnen zijn, 
waree het niet dat een tweede kanttekening op z'n plaats is. De term ambt is 
inn een kelseniaanse benadering reeds bezet. De vervulling van een primaire 
statelijkee rechtsfunctie kan ambtelijk zijn georganiseerd, maar dat hoeft niet. 

88 Kortmann 1990, p. 7. 
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Zee is ambtelijk georganiseerd als het recht - secundaire - voorschriften 
bevatt voor het handelen ter vervulling van de rechtsfunctie. Ik zal de amb-
tenterminologiee reserveren voor de beschrijving van de bureaucratische 
deelrechtsorde. . 

Inn de politicologische literatuur treft men opmerkingen aan over verschil-
lenn tussen de betekenis van 'staat' en die van 'overheid'. Stuurman maakt 
bijvoorbeeldd een kritische opmerking over het in Nederland gangbare 'ser-
vielee taalgebruik waarin de staat "overheid" heet', waardoor men zichzelf 
tott onderdaan in plaats van burger maakt. [...] [M]en stelle zich de Marseil-
laisee voor met de strofe "aux armes sujets".'9 En Keman, die een zeer ruim 
politiekk staatsbegrip gebruikt, stelt dat de overheid een deel is van de staat, 
tee weten dat deel dat formeel gecontroleerd wordt via democratische en 
juridischee instituties en altijd met behulp van algemene middelen wordt 
gefinancierd.10 0 

Ookk Kelsen gebruikt een betekenisverschil tussen 'staat' en 'overheid'. 
Zijnn terminologie neem ik over: de term 'staat' duidt op de normatieve 
eenheidd van de statelijke (deel)rechtsorde, de term 'overheid' op de indivi-
duenn die als staatsorganen optreden. De termen 'overheid' en 'orgaan' 
vestigenn er meer dan de andere termen de aandacht op dat rechtsgezag over 
mensenn door andere mensen wordt uitgeoefend. Wellicht zal daarbij minder 
snell  de neiging optreden de staat als personificatie van de rechtsorde te 
hypostaseren. . 

99 Stuurman 1985, p. 195-196. 

100 Keman 1992, p. 668/12. 


