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19. . 

Rechtsstatelijkk pleonasme 

Inn het beeld van de staat als handelende persoon personifieert men de een-
heidd van een relatief gecentraliseerde rechtsorde. Een relatief gecentraliseer-
dee rechtsorde is een staat. Vandaar de these van de identiteit van staat en 
recht.. Kelsen breidt vervolgens zijn identiteitsthese van staat en recht uit. 
Hijj  stelt dat staat, recht en rechtsstaat identiek zijn. 

A.. Abjecte rechtsstaten 

Eenn staat is een relatief gecentraliseerde rechtsorde. Een niet aan recht 
gebondenn staat is ondenkbaar. Inhoudelijke verschillen tussen rechtsordes 
zijnn in dit opzicht niet relevant. Gegeven deze uitgangspunten is het mijns 
inzienss niet opzienbarend dat Kelsen zijn these van het rechtsstatelijk pleo-
nasmee formuleert: zodra de staat als rechtsorde is geïdentificeerd, is de term 
'rechtsstaat'' als pleonasme te beschouwen. 

Eenn rechtsorde regelt de totstandkoming van zijn eigen rechtsnormen. In 
ditt primaire, dynamische opzicht verschilt een democratie of republiek niet 
vann een autocratie of monarchie. Het verschil tussen zulke staatsvormen 
wordtt pas duidelijk wanneer men nagaat of de rechtsorde de individuen van 
wiee het onderlinge gedrag wordt gereguleerd, al dan niet laat participeren in 
dee totstandkoming van de gedragsvoorschriften waaraan zij zijn onderwor-
pen.. Het probleem van de staatsvorm is volgens Kelsen dat van de vraag 
naarr de methode van rechtsvorming, van de rechtsvorming door de constitu-
tionelee wetgever tot en met het stellen van geïndividualiseerde normen door 
dee rechter. Ook in een autocratische staat is rechtsvorming niet volledig 
'vrij '' in de zin van losstaand van het recht. Ook zo'n volstrekt gecentrali-
seerdee dwangorde die geen enkele rechtszekerheid biedt, is een rechts-staat, 
eenn rechtsorde. De Russische bolsjewistische, Duitse nationaal-socialisti-
sche,, en Italiaanse fascistische staat zijn in deze zin alle rechtsstaten.1 

Dee redenen die Kelsen heeft voor de verdediging van de these van het 
rechtsstatelijkk pleonasme zijn dezelfde die hij heeft voor zijn afwijzing van 
hett rechtsstatelijk dualisme. Als men met 'rechtsstaat' een speciaal type staat 

11 Kelsen 1960, p. 231, 284; 1945/1961, p. 5. 
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will  aanduiden, een staat met moreel gerechtvaardigd recht, dan heeft men 
hett terrein van de beschrijvende rechtswetenschap verlaten: 'The concept of 
laww is [...] made to correspond to a specific ideal of justice, namely, of 
democracyy and liberalism.'2 Men wil dan bijvoorbeeld beweren, dat alleen 
inn een bepaald type staat sprake is van een 'ware', 'echte' rechtsorde. Aldus 
maaktt men de rechtstheorie tot een morele rechtvaardigingstheorie van de 
staat.. Wil men echter de staat door recht rechtvaardigen, zo bleek bij het 
rechtsstatelijkk dualisme, dan dient men niet alleen de staat tegenover het 
rechtt te stellen, maar is men ook aangewezen op het gebruik van een dubbel 
begripp 'recht': enerzijds met de betekenis van positief, statelijk recht, en 
anderzijdss met de betekenis van moreel gerechtvaardigd recht. Maar voor 
eenn oordeel over de morele gerechtvaardigdheid van het recht heeft een 
rechtswetenschapperr volgens Kelsen geen speciale deskundigheid. 

Hayekk verwoordde de kritiek van velen toen hij opmerkte dat de zuivere 
rechtsleerr van Kelsen 'signaled the definite eclipse of all traditions of limit-
edd government. [...] Thus the Rechtsstaat becomes an extremely formal 
conceptt and a tribute of all states, even a despotic one. [...] In short, every 
singlee tenet of the traditional conception of the rule of law is represented as 
aa metaphysical superstition.'3 Deze kritiek is slechts verklaarbaar uit onbe-
gripp voor Kelsens identiteitsthese. De rechtsstatelijkheid van deze these is 
niett een 'tribute' van elke staat, maar een moreel neutraal, juridisch ken-
merkk van elke staat. Een morele waardering van het recht getuigt niet van 
'metaphysicall  superstition', maar vindt vrijelij k plaats buiten de rechtswe-
tenschap,, die daartoe zelf niet met bijzondere deskundigheid uitgerust is. 
Ookk voor Kelsen zijn abjecte rechts-staten geen rechtsstaten in de rechtspoli-
tiekee zin van het woord. Uitdrukkelijk zegt hij dat zijn these van de identi-
teitt van staat, recht en rechtsstaat geen politiek waardeoordeel inhoudt.4 

Inn zijn verzet tegen dualistische benaderingen van staat en recht wordt 
Kelsenn gesteund door Neumann. Deze keert zich dan ook niet tegen Kelsens 
identiteitsthesee van recht, staat en rechtsstaat als zodanig. Zijn bezwaar is 
veeleerr dat Kelsens theorie geen enkel politiek probleem oplost. Hij zegt: 
'Evenn absolute monarchy and Fascist dictatorship are Rechtsstaten, since 
theyy become object of the pure theory of law only because we are compel-
ledd to conceive of the unlimited power of the monarch or of the dictator as 
derivedd from a basic norm. [...] Such a conception is neither right nor 
wrong;; it is simply meaningless.'5 Betekenisloosheid in politiek opzicht is 

22 Kelsen 1945/1961, p. 5. 

33 Hayek 1960, p. 238. 

44 Kelsen 1960, p. 320. 

55 Neumann 1936/1986, p. 179-180; zie ook p. 26: 'The pure science of law may indeed be 
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echterr precies het resultaat dat Kelsen wilde bereiken, om te voorkomen dat 
mett internjuridische begrippen van staat en recht politiek-morele legitimi-
teitsproblemenn worden opgelost. 

Kelsenss bewering dat nationaal-socialistisch Duitsland, fascistisch Italië, 
enn bolsjewistisch Rusland rechtsstaten zijn, is in zekere zin een samenvat-
tingg van twee andere beweringen. Ten eerste: de leden van deze rechtsge-
meenschappenn - althans een aanzienlijk aantal van hen - gaan bij het feite-
lij kk normstellende handelen van bepaalde mensen uit hun gemeenschap uit 
vann een bijpassende grondnorm, waardoor zij - primair - dit handelen als 
objectieff  geldige rechtsvorming interpreteren, en waardoor zij - secundair -
dee sociale juridische gehoorzaamheidsplicht voor alle leden van de 
rechtsgemeenschapp vestigen. Ten tweede: de op deze wijze als geldig voor-
ondersteldee rechtsordes zijn gecentraliseerde rechtsordes, dus staten. 

B.. 'Rechtsstaat' in technische zin 

Inn de ophef over Kelsens rechtsstatelijke pleonasme negeert men dat Kelsen 
zelff  uitdrukkelijk vermeldt dat het woord rechtsstaat meestal in een meer 
beperktee betekenis gebruikt. Wel heeft er, door de begrippen die hij aanvan-
kelijkk gebruikte, verwarring kunnen ontstaan, en dan met name door zijn 
onderscheidd tussen de 'rechtsstaat in formele zin' en de 'rechtsstaat in mate-
riële,, technische zin'. 

Ditt onderscheid komt voor in Allgemeine Staalslehre van 1925. Met een 
lang,, onvertaald citaat kan ik eens laten zien hoe Kelsen zich vaak uiterst 
nauwkeurigg en gecomprimeerd uitdrukt. Op kernachtige wijze toont hij de 
samenhangg tussen de definitie van recht als dwangorde, de normatieve 
eenheidd van de rechtsorde in zijn totstandkomingsproces, en de these van de 
identiteitt van staat, recht en rechtsstaat: 'Von einem streng positivistischen, 
jedess Naturrecht ausschlieBenden Standpunkt aus mufi aber jeder Staat 
RechtsstaatRechtsstaat in diesem formalen Sinne sein, sofern eben jeder Staat irgendei-
nee Ordnung, eine Zwangsordnung menschlichen Verhaltens und diese 
Zwangsordnung,, wie immer sie erzeugt wird, autokratisch oder demokra-
tisch,, und welchen Inhalt immer sie haben mag, eine Rechtsordnung sein 
mufi,, die sich stufenweise von der hypothetisch vorausgesetzten Grundnorm 
auss durch generellen Normen zu individuellen Rechtsakten konkretisiert. 
Dass ist der Begriff des Rechtsstaates, der mit dem des Staates ebenso wie 
demm des Rechtes identisch ist. In welchem MaBe rechtsinhaltliche Garantien 
dafürr geboten sind, daft die individuellen Rechtsakte tatsachlich den generel-
lenn Normen entsprechen, ist freilich eine andere Frage. Sie beantwortet der 

self-containedd and self-consistent, but it solves no political problem whatsoever.' 
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Begrifff  des Rechtsstaates im materiellen oder technischen Sinne des Wor-
tes.'6 6 

Kelsenn verstaat hier onder de 'rechtsstaat in formele zin' de rechts-staat 
diee identiek is met de staat en het recht. Deze formele rechtsstaat is de staat 
begrepenn als relatief gecentraliseerde, positieve rechtsorde, waarin het recht 
zelff  bepaalt hoe geldig recht tot stand kan komen. De rechtsstaat in formele 
zinn is kortom de aan het recht gebonden staat in het dynamische perspectief. 

Hiertegenoverr staat de 'rechtsstaat in materiële of technische zin'. In het 
process van rechtsvorming zijn bijvoorbeeld rechtsplichten aan de 
rechtssubjectenn opgelegd, waarvan de schending voorwaarde is voor de 
bevoegdee uitoefening van dwang. Of er zijn procedurele voorwaarden inge-
voerdd voor de bevoegde uitoefening van dwang. De vraag is dan hoe het 
vann een inhoud voorziene, als geldig veronderstelde recht latere rechtsvor-
mendee handelingen aan zijn inhoud kan binden. Welke die inhoud is, blijf t 
nogg steeds buiten beschouwing, waardoor er nog steeds ruimte is voor 
uiteenlopendee rechtsstaatsconcepties. Wat Kelsen 'rechtsstaat in materiële 
zin'' noemt, komt neer op een rechtsvormings- en rechtstoepassingspraktijk 
inn gebondenheid aan voorafgaande regels van positief recht, welke dan ook. 
Kelsenss begrippen vestigen er evenals die van Neumann de aandacht op dat 
eenn internjuridische binding van de rechtspraktijk aan voorafgaande algeme-
nee rechtsnormen niet vanzelfsprekend is. Zulke binding is niet gegeven met 
dee gelding van het positieve recht. Een positieve rechtsorde kan ook een 
eenheidd van despotische willekeur zijn. Stemt het rechtsvormend optreden 
vann gezagsdragers overeen met een reeds gegeven, geldige rechtsinhoud, 
dann handelen zij materieel of technisch rechtmatig. De keerzijde daarvan is 
eenn meer dan (formele) internjuridische legitimiteit van hun handelen. 

Inn Reine Rechtslehre van 1960 vermijdt Kelsen het begrip 'rechtsstaat in 
materiëlee zin'. Naast het rechtsstaatsbegrip van het rechtsstatelijk pleonasme 
gebruiktt hij het begrip 'rechtsstaat in een meer specifieke betekenis'. De 
'rechtsstaatt in een meer specifieke betekenis' is een staat die voldoet aan 
eisenn van democratie en rechtszekerheid. In één volzin vat hij de kenmerken 
vann dit type staat samen. Het is een relatief gecentraliseerde rechtsorde 
waarinn rechtspraak en bestuur aan wetten, dat wil zeggen aan algemene 
normenn zijn gebonden, die worden vastgesteld door een door het volk geko-
zenn parlement, met of zonder medewerking van een aan het hoofd van de 
regeringg staand staatshoofd, terwijl de leden van de regering voor hun han-
delingenn verantwoordelijk zijn, de rechters onafhankelijk zijn, en zekere 
vrijheidsrechtenn van de burgers, vooral gewetens- en godsdienstvrijheid en 
vrijheidd van meningsuiting, gegarandeerd zijn.7 

66 Kelsen 1925/1993, p. 91, met de originele cursiveringen. 

77 Kelsen 1960, p. 314. Kelsen was tevens voorstander van constitutionele rechtspraak, en 
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Ditt uitgedijde, politieke begrip 'rechtsstaat in een meer specifieke beteke-
nis'' vormt een van de concepties van de rechtsstaat. Het variabele deel van 
hett rechtsstaatsbegrip is nu met specifieke evaluatiecriteria ingevuld.8 In 
verbandd met de vaste kern van het rechtsstaatsbegrip - de binding van de 
staatt aan het recht - is alleen de combinatie van Kelsens begrippen 'rechts-
staatt in formele zin' en 'rechtsstaat in materiële, technische zin' uit 1925 
bruikbaar. . 

C.. De identiteitsthese en het rechtsstatelijk antagonisme 

Zowell  in de identiteitsthese van recht, staat en rechtsstaat van Kelsen als in 
hett rechtsstatelijk antagonisme van Neumann verschaft de binding van de 
staatt aan het recht legitimiteit. Maar het gaat om twee verschillende vormen 
vann binding en om twee verschillende vormen van legitimiteit. Op grond 
vann Kelsens rechtsstatelijk pleonasme is er interne legitimiteit bij de rechts-
geldigheidd van juridisch optreden als zodanig. Op grond van Neumanns 
rechtsstatelijkk antagonisme is er externe legitimiteit als de rechtspraktijk een 
doorr regels geleide praktijk is. 

Hoee moeilijk het is om deze twee vormen van legitimiteit uit elkaar te 
houden,, wordt op treffende wijze geïllustreerd door Witteveen: 'Het werk 
vann rechters is binnen het betekenisssysteem van het recht [...] zodanig met 
legitimiteitt overladen, dat het moeilijk is met een oogopslag te zien hoe 
aanvaardingg of verwerping van het rechterlijk optreden in de taal van het 
betekenissysteemm zelf aan de orde kunnen komen. Legitimiteit verwijst naar 
eenn extern perspectief op het recht om inhoud te geven aan iets wat bij 
uitstekk in een intern perspectief thuishoort. Op z'n minst is hier conceptuele 
verduidelijkingg nodig'.9 

Kelsenn verduidelijkt wat Neumann stelde, maar onderbelicht liet: de 
rechtssfeerr van het politieke recht levert een eigen bijdrage aan de seculiere 

bestreedd daarbij Schmitt. Zie Dyzenhaus (1997, p. 108v.) en Mertens (2000, p. 27v.) over het 
debatt over de 'Hüter der Verfassung' tussen Schmitt (: de rijkspresident) en Kelsen (: een 
constitutioneell  hof). Dyzenhaus (1997, p. 108) merkt op: 'Kelsen was not altogether clear 
whetherr his criticism is from the standpoint of legal science, or from the standpoint of a 
politicall  theory, or from what one might think of as a purely technical standpoint.' De wense-
lijkheidd van constitutionele rechtspraak kan niet als een kwestie van louter rechtstechniek 
wordenn beschouwd, en kan niet worden afgeleid uit de rechtswetenschappelijke beschrijving 
vann een rechtsorde. Rechtswetenschappelijke argumenten kon Kelsen wel gebruiken tegen de 
opvattingg van Schmitt dat de constitutie niets anders is dan 'de collectieve identiteit en fysieke 
gesteldheidd van een bepaald volk'. Mertens (2000, p. 31): 'Schmitts "Hüter der Verfassung" 
iss [...] naar het oordeel van Kelsen niets anders dan de verwoording van een "natuurrechtelijk 
wensideaal",, namelijk dat er een eenheid van het Duitse volk zou bestaan.' 
88 Zie hoofdstuk 2 onder B. 

99 Witteveen 1994, p. 86-87. 
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enn rationele rechtvaardiging van de moderne staat en zijn recht. Aan het 
normerendd handelen van mensen wordt rechtsgezag toegekend. Een rechter-
lijkee uitspraak wordt niet slechts gezien als een wilsuiting van een individu 
mett de subjectieve betekenis van een norm, maar verkrijgt bovendien de 
betekeniss van objectief geldige norm. Door de vooronderstelling van de 
grondnormm van de rechtsgemeenschap vindt de aanvaarding plaats van het 
originairee rechtsgezag van individuen, van hun 'legislatieve soevereiniteit'. 
Enn mét de aanvaarding van het originaire rechtsgezag is de internjuridische 
legitimiteitt gegeven van de rechtsvorming in directe of indirecte gebonden-
heidd aan de grondnorm. 

Kelsenss theorie over recht, staat en rechtsstaat is monistisch, opgesloten 
inn de normativiteit van het positieve recht, waarvan het een moreel neutrale 
beschrijvingg geeft. Om van een beperkende binding aan recht te kunnen 
sprekenn moet er iets voorafgaan aan het handelen, dat een bindende werking 
heeftt voor dat handelen. De binding van alle recht aan zijn eigen grondnorm 
iss echter een ex post gedachte relatie. De grondnorm past zich aan bij het 
rechtt waarvan men de gelding fundeert. De inhoud van de grondnorm komt 
tott stand wanneer men feiten normatief interpreteert, en is daarvan volledig 
afhankelijk.. De inhoud van een reeds gedachte grondnorm sluit naadloos aan 
watt men als geldig recht beschouwt. 

Dee internjuridische legitimiteit in de rechtssfeer van het politieke recht 
gaatt niet verder dan de 'transformatie' van macht in de normativiteit van het 
recht.. Kelsens theorie is er geheel op gericht om het gezag te kunnen den-
kenn van mensen die rechtsvormend handelen. Handelen dat geïnterpreteerd 
wordtt als geldige rechtsvorming realiseert een rechtswaarde, 'womit jedoch 
nichtss anderes gesagt wird, als daft das Recht Norm ist.'10 Alleen in deze 
zinn is het werk van de rechter binnen het betekenissysteem van het recht 
inderdaadd met legitimiteit overladen. 

Opp geen enkele wijze heeft deze internjuridische legitimiteit iets van doen 
mett een politiek-morele legitimiteit van staat en recht. Vandaar de moeilijk-
heidd die Witteveen signaleert, terwijl hij ook zegt: 'Legitimiteit verwijst 
naarr een extern perspectief op het recht'. Op dat moment signaleert hij het 
probleemm dat het gezag van mensen in de politieke rechtssfeer geen betrek-
kingg heeft op de inhoud van wat zij rechtsgeldig presteren, procedureel of 
anderszins.. Wanneer men de procedurele of materiële inhoud van het gezag-
hebbendee rechtsoptreden op legitimiteit wil toetsen, dan heeft men een 
buitenjuridischee norm nodig, waarmee het beoordeelde handelen in overeen-
stemmingg of in strijd kan zijn. Gesteld dat Witteveens probleem betrekking 
heeftt op aanvaarding of verwerping in morele zin, is het niet slechts 'moei-

100 Kelsen 1960, p. 68. 
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lij kk te zien hoe aanvaarding of verwerping van het rechterlijk optreden in de 
taall  van het betekenissysteem zelf aan de orde kunnen komen.' Het is onmo-
gelijkk dat dit gebeurt. Voor inhoudelijke legitimiteit is het proces van posi-
tievee rechtsvorming en -toepassing afhankelijk van de vervulling van buiten-
juridischee eisen. 

Kelsenss internjuridische begrip van de rechtsstaat is beperkt tot het juridi-
schee gezag van mensen in de politieke rechtssfeer van een statelijke 
rechtsorde.111 Dit door hemzelf 'formeel' genoemde rechtsstaatsbegrip zal 
ikk in het vervolg niet meer gebruiken. Het afsluitende deel van deze studie 
heeftt betrekking op de rechtsstaat in de zin van Neumanns rechtsstatelijke 
antagonisme.. Neumanns aandacht gaat uit naar een buitenjuridische norm 
voorr de binding van de staat aan het recht, die criteria biedt voor de beoor-
delingg van de externe legitimiteit van het statelijke rechtsoptreden: de 
rechtspraktijkk moet in gebondenheid aan algemene rechtsnormen verlopen. 
Dee rechtspraktijk moet een door rechtsregels geleide praktijk zijn. 

Dee binding van de rechtspraktijk aan algemene rechtsnormen is bij Neu-
mannn een kwestie van een legitimerend praktisch overwicht van de rechts-
sfeerr van beperkend, 'materieel' recht over de wilssfeer van het politieke 
recht.. Dit overwicht kan in moreel opzicht alleen legitimeren wanneer het 
waardevoll  is voor de leden van de rechtsgemeenschap, in Neumanns woor-
den:: wanneer het aansluit bij hun wensen en behoeften. Of, en zo ja in welk 
opzicht,, de aan algemeen recht gebonden rechtspraktijk waardevol is, is niet 
uitt die praktijk zelf af te lezen. Men moet daarvoor letten op de niet tot het 
positievee recht zelf behorende achtergrondideeën bij de binding aan alge-
meenn recht. In de binding van het rechtsvormingsproces aan algemeen recht 
zijnn die achtergrondideeën te operationaliseren. 

Eenn rechtsstatelijke evaluatie van een statelijke rechtsorde of van bepaald 
statelijkk rechtsoptreden behoeft een beschrijving van die aspecten van de 
rechtspraktijkk waarin de internjuridische operationalisering van de extern-
legitimerendee binding van de staat aan het recht tot uiting komt. Het is dan 
dee vraag hoe te beschrijven valt '[i] n welchem Malie rechtsinhaltliche Ga-
rantienn dafür geboten sind, daB die individuellen Rechtsakte tatsachlich den 
generellenn Normen entsprechen.'12 

111 Witteveen vermeldt dat 'gezag' wordt omschreven als 'legitieme macht'. Raz (1990) 
maaktt onderscheid tussen 'gezag' en 'legitiem gezag'. Het op kelseniaanse wijze gebruikte 
onderscheidd tussen - internjuridisch gelegitimeerd - gezag in de politieke rechtssfeer van het 
positievee recht en extern gelegitimeerd gezag van de positieve rechtsorde komt overeen met 
datt van Raz. 
122 Kelsen 1925/1993, p. 91; zie dit hoofdstuk onder B. 
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Rechtsstatelijkee evaluatie 




