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Na een bittere politieke strijd beëdigde de Amerikaanse 
president Donald Trump onlangs rechter Neil Gorsuch als 
lid van het Supreme Court, Amerika’s hoogste gerechts-
hof. Tijdens de hoorzittingen voor de senaat werd Gorsuch 
ondervraagd over zijn uitspraak in de zaak van de vracht-
wagenchauffeur Alphonse Maddin. Met een volgeladen 
vrachtwagen rijdt deze door het koude Illinois, tot hij zon-
der benzine komt te zitten en de truck stil moet zetten. De 
remmen van zijn oplegger vriezen vast en Maddin belt met 
zijn werkgever TransAm. Deze zegt hem dat als hij niet kan 
doorrijden hij moet wachten op de wegenwacht. In geen ge-
val dient hij de container alleen te laten. Maddin blijft zit-
ten, maar de verwarming in de cabine is stuk en na drie uur 
te hebben gewacht merkt hij dat het gevoel uit zijn torso ver-
dwijnt. Hij belt opnieuw met TransAm, die hem wederom 
zegt te blijven zitten, waarop Maddin besluit de oplegger los 
te koppelen en weg te rijden – zonder oplegger was het wel 
verantwoord te rijden. Vijftien minuten later arriveert de 
wegenwacht.

Maddin wordt ontslagen voor het achterlaten van de opleg-
ger. Hij vecht zijn ontslag aan bij de overkoepelende ‘Occu-
pational Safety and Health Administration’ (OSaHA), die 
oordeelt dat hij niet ontslagen had mogen worden vanwege 
een speciale wet: de ‘Surface Transportation Assistance Act’. 
Deze verbiedt het werkgevers een werknemer te ontslaan 
die ‘weigert een voertuig te bedienen… omdat de werknemer 
een redelijke voorstelling heeft van serieuze schade aan de 
werknemer of de samenleving’. 

De rechtszaak draaide voor een belangrijk deel om de be-
tekenis van de termen ‘voertuig’ (de hele vrachtwagen, de 
truck, de oplegger) en ‘bedienen’ (rijden, het vervoeren van 
de oplegger met bevroren remmen, wegrijden zonder opleg-
ger). Volgens rechter Gorsuch was de wet niet van toepas-
sing omdat zij mensen beschermt die weigeren een voertuig 
te bedienen terwijl deze truckdriver juist was gaan rijden 
met – een deel van – zijn voertuig.

Inleiding: grensconflicten

In discussies over casuïstiek wordt de vraag over de 
status van ethische overwegingen in de rechtspraak op 
scherp gezet. Gorsuchs vasthouden aan een zeer letter-
lijke interpretatie van de wet en het niet tegemoetko-
men aan de trucker die in levensgevaar verkeert, bracht 
velen ertoe hem als ethisch verwerpelijk persoon neer 
te zetten, die een werknemer opoffert voor bedrijfsbe-
langen.1 Tegen deze argumentatie is in te brengen dat 
ethiek een volstrekt andere discipline is dan het recht. 
Het toelaten van ethische overwegingen zou de zuiver-
heid van het juridisch proces verstoren. 

In het schuren, wringen, wrijven en tegen elkaar aan-
duwen van recht en ethiek wordt duidelijk dat ze grote 
overeenkomsten hebben. Beide spreken over goed en 
slecht handelen vanuit een normatief gezichtspunt; ze 
zetten in op hoe iets behoort te gaan. Daartoe creëren 
ze artefacten die niet in de fysieke realiteit zijn gegrond 
maar daar enige afstand van nemen. De maatgevende 
opvattingen die de juridische en ethische stelsels uitma-
ken zijn menselijke ‘verzinsels’, die door gemeenschap-
pen zijn opgebouwd en weer verloren kunnen gaan. 

Vanuit deze gelijkenis zijn grensconflicten onvermij-
delijk, met de dreiging van wederzijdse uitsluiting. De 
ethiek bagatelliseert soms rechterlijke uitspraken, want 
in het formalistische regelstelsel kan wat echt beteke-
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nisvol is niet altijd worden uitgedrukt. Vanuit de juridi-
sche wereld hoor je wel dat ethische overwegingen stoor-
zenders zijn, waar juristen pas iets mee kunnen als ze in 
juridische taal worden uitgevaardigd. Wat moet een rech-
ter met het softe, persoonlijke en willekeurige spreken 
van de ethiek? 

De discussie over de status van ethische overwegingen in 
de rechtspraak is gebaat bij helderheid over de verschil-
len tussen een juridische en ethische manier van kijken. 
Van hieruit kijken we kritisch naar een klassieke posi-
tie die de verschillen erkent: het rechtspositivisme van 
Hart. Het zal echter blijken dat hij geen recht doet aan 
de directe betrokkenheid van recht en ethiek, die voor de 
rechtspraak van belang is. 

Verschillen tussen recht en ethiek

Vanwege de veelzijdigheid van beide beperken we ons tot 
twee centrale verschillen tussen recht en ethiek die (rela-
tief) onomstreden zijn. Ze brengen ons op twee verschil-
lende manieren waarop ethiek binnen de rechtspraak 
aanwezig is.

Autoriteit met sanctiebevoegdheid versus persoon-
lijke motivatie
Als normatieve disciplines presenteren recht en ethiek 
kaders waarin de standaarden/criteria/normen vastlig-
gen waarop de handelende mens zich moet richten. In 
het recht komt dat kader relatief eenvoudig tot stand. 
Recht wordt door een formele autoriteit geproclameerd; 
in Nederland is een wet pas een wet als ze in Het Staats-
blad is gepubliceerd. De autoriteit bezit macht. Ze heeft 
voor naleving van de wetten het middel straf achter de 
hand. 

Bij ethische waarden, idealen, deugden en intuïties ligt 
dit anders. Ze worden niet door zo een heldere autoriteit 
uitgevaardigd, en bij misstanden in het ethische domein 
is het nog maar de vraag of het tot straf komt. Natuurlijk 
kent ook de ethiek lichte of zwaardere vormen van (infor-
mele) autoriteit. Denk aan instituties en personen met 
gezag. De druk tot naleving van de standaarden/criteria/
normen werkt echter anders. Om dit in te zien moeten 
we ons verplaatsen in het perspectief van de handelende 
mens. Voor hem geldt dat bepaalde zaken beter zijn dan 
andere, en erom vragen gerealiseerd te worden. Dit soort 
oriëntatiepunten zijn noodzakelijk voor het handelen. 
Als ze er niet zijn, zou het niet uitmaken wat de mens 
doet. Het handelen zou zinloos zijn, en de persoon on-

verschillig. Zodra iemand meent dat het ‘wél’ uitmaakt 
wat hij doet, is hij ervan overtuigd dat er bepaalde zaken 
van belang zijn, en gaat hij aan de slag. Die eigen kracht 
van de zaken waartoe mensen zich voelen aangetrokken 
komt heel sterk naar voren wanneer we zeggen dat iets 
‘een appel op ons doet’ of ‘ongepast is’, en wanneer we 
van typisch ethische idealen, intuïties of schuldgevoelens 
zeggen dat ze ‘zich opdringen’. Uitdrukkingen als deze 
geven aan dat de mens zich richt op iets dat sterker is 
dan zijn toevallige subjectieve voorkeur, en dat zijn di-
recte belangen te boven gaat. In die zin is ook in de ethiek 
sprake van autoriteit. De eigen kracht van de ethische 
fenomenen komt mooi naar voren in het onderscheid 
tussen wensen en waarden. Niet alles wat we wensen is 
waardevol, en lang niet altijd zien we belangrijke waar-
den weerspiegeld in de wensenlijstjes van mensen. 

Omdat ethische waarden uitstijgen boven de individuele 
willekeur, zijn ze niet vrijblijvend. Iemand voelt zich ver-
bonden met een zaak die niet zomaar opzij is te schuiven. 
Het is tegenstrijdig om te zeggen ‘ik vind het slecht zoals 
mijn kantoorpartner haar assistent bejegent maar het 
laat me verder onverschillig’. Zo motiveren en stimule-
ren ethische waarden tot handelen. Van oudsher is het 
bovenindividuele karakter van waarden en normen in 
verband gebracht met de autoriteit van God. Hij zou de 
mens bepaalde opdrachten (mee)geven. In onze gesecu-
lariseerde tijd is dit minder het geval, maar er zijn allerlei 
(inspiratie)bronnen van ethische motivatie overgebleven 
of voor in de plaats gekomen. Een samenleving kent een 
bepaalde moraal die het handelen van mensen stuurt, 
een organisatie heeft een organisatiecultuur waarnaar 
mensen zich richten en een beroepsgroep heeft een be-
roepsmoraal, die aangeeft hoe te handelen. 

Met deze uitleg van ethiek is het contrast tussen de ‘har-
de’ regels van het recht en het ‘subjectieve’, ‘willekeurige’ 
karakter van ethische uitspraken verzacht. Er bestaan al-
gemeen gedeelde ethische standaarden waarop mensen 
een beroep kunnen doen. Acceptatie van ethische over-
wegingen betekent niet per se dat een doos van Pandora 
wordt geopend en onbeheersbare krachten vrijkomen. 
Het is dus niet uitgesloten dat een rechter op breed ge-
deelde ethische overwegingen een beroep doet wanneer 
juridische middelen tot evident onbevredigende uitkom-
sten leiden.

De verschillende status van regels 
De door de juridische autoriteit uitgevaardigde regels 
hebben per definitie een algemeen karakter. Een jurist 
kan trots wijzen op de algemeenheid van de wetten en de 
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betrouwbaarheid en (rechts)gelijkheid die dat met zich 
meebrengt. Deze kracht van het juridisch stelsel werpt 
een interessant licht op de archetypische beelden van 
juridische en bureaucratische ‘boosdoeners’, die mensen 
van vlees en bloed het leven zuur maken. In Tolstojs ro-
man Anna Karenina is Karenin een vreselijke echtgenoot. 
Niemand wil getrouwd zijn met zo’n afstandelijk en kil 
personage. Toch zal een jurist hem liever als collega heb-
ben dan de lapzwans Oblonski, een charmante profiteur 
die geen afspraak nakomt. In de klassieke tragedie Anti-
gone is de nieuwe koning Kreon voor velen de boeman. 
Hij blokkeert de voor ieder weldenkend mens zo begrij-
pelijke wens van Antigone om haar dode broer een waar-
dige begrafenis te geven. Maar is de inzet van Kreon, orde 
en regelmaat in het stadsleven na woelige tijden, niet net 
zo lovenswaardig? De receptiegeschiedenis van de trage-
die kent rehabilitaties van Kreon, die volledig recht doen 
aan het tragische karakter van het conflict: een onvermij-
delijk conflict van twee even prijzenswaardige inzetten. 

Binnen de ethiek zijn regels niet het vaste uitgangspunt. 
De ethicus gaat uit van het individu dat zich de vraag 
stelt wat zinvol handelen is, en in antwoord daarop zijn 
gedachten, emoties en intuïties inzet. Omschrijvingen 
van goed handelen krijgen niet alleen vorm in regels 
maar ook in idealen, waarden en deugden. Als het in de 
ethiek tot regels komt, dan staat de persoonlijke betrok-
kenheid bij die regels centraal. Een ethicus is niet enthou-
siast over iemand die de regels puur uit angst voor straf 
navolgt. Terwijl ‘juridisch correct’ heet het gedrag dat 
conform de regels verloopt, spreken we van een ethisch 
goed mens wanneer de innerlijke motivatie klopt. 

Dit verschil in de status van regels zien we terug in de 
beroepsethiek, die ook in de rechtspraak steeds belang-
rijker wordt. Mensen komen regelmatig voor de vraag 
te staan hoe te handelen gezien de eisen die het systeem 
stelt. Nu zouden juristen geen juristen zijn als ze niet 
ook voor de omgang met dit soort vragen een stelsel van 
bindende regels hadden ontworpen. Het antwoord op de 
vraag hoe te handelen is in veel gevallen vastgelegd in 
juridische regels, die het systeem verfijnen. Wetten be-
vatten aanwijzingen voor het gedrag van rechters, en de 
advocatuur kent een omvangrijk tuchtrecht. Maar, hoe 
omvangrijk en verfijnd ze ook zijn, juridische regels kun-
nen per definitie niet het laatste antwoord geven op de 
vraag hoe ten opzichte van juridische regels te handelen. 
Bij iedere regel kan het individu zich de vraag stellen hoe 
met deze regel om te gaan. Antwoord op deze vraag kan 
per definitie niet in termen van het systeem worden ge-
geven. Uiteraard is er in de juridische wereld een sterke 

neiging om de beroepsethiek op een regelgeleide manier 
vorm te geven. Er zijn meerdere beroepscodes en andere 
documenten (als bijvoorbeeld de ‘Leidraad Onpartijdig-
heid en Nevenfuncties in de Rechtspraak’), waarin cri-
teria voor (on)geoorloofd handelen staan beschreven.2 
Maar uiteindelijk is beroepsethiek een zaak van de in de 
persoon aanwezige motivatie en overtuiging. Daarmee 
is ze ook voorwerp van een andere methode dan de ju-
ridische, zo blijkt uit het derde verschil tussen recht en 
ethiek.

Verschil in methode
Uit bovenstaande verschillen volgt dat recht en ethiek 
een andere manier van werken hebben. Rechtsregels ko-
men tot stand doordat een uitgebreide, van tevoren (in 
andere rechtsregels) vastgestelde procedure is doorlopen. 
Zelfs nare dictaturen hechten eraan de indruk te wekken 
dat dergelijke procedures zorgvuldig zijn gevolgd. Ethiek 
daarentegen is een onderdeel van de wijsbegeerte, die al-
tijd doorvraagt naar basale vooronderstellingen en ach-
tergrondgedachten. Filosofie is opener, vrijer, en minder 
disciplinegebonden (wat iets anders is dan ongediscipli-
neerder) dan het recht.

Het rechtspositivisme van Hart: de 
scheiding tussen recht en ethiek

Vanwege deze verschillen ligt het voor de hand te kijken 
naar het rechtspositivisme, de stroming die het recht 
sterk afbakent van andere disciplines, met name ethiek. 
Het recht zoals vastgelegd in wet- en regelgeving kan 
volgens positivisten geanalyseerd en beschreven worden 
zonder verwijzing naar de moraal in de samenleving. We 
nemen als gesprekspartner de klassieke uitdrukking van 
het rechtspositivisme door de Britse rechtsfilosoof Her-
bert Lionel Adolphus Hart (1907-1992). 

Hart is de geschiedenis ingegaan als degene die het rauwe 
rechtspositivisme van John Austin (1790-1859) heeft 
verfijnd. Voor Austin was een wet een door een autoriteit 
neergelegd commando dat mensen hadden op te volgen. 
Zijn positie was sterk gelieerd aan het utilisme van Bent-
ham, die ook de wet zag als een commando dat mensen 
aanzette tot goed handelen – een soort behaviorisme 
avant la lettre. Die driehoek commando-sanctie-gehoor-
zaamheid kan volgens Hart geen goede omschrijving van 
recht zijn, want die geldt ook voor de bankrover die men-
sen onder schot houdt. ‘Law is not the gunman situation 
writ large.’3 Allereerst niet omdat er ook typen wetten 
zijn waar het niet primair draait om gehoorzaamheid aan 
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een commando. Wetten dienen niet slechts voor regule-
ring van gedrag, ze faciliteren ook dat wensen van men-
sen gerealiseerd kunnen worden (‘als je dit wilt moet je 
dat doen’; ‘als je meerderjarig bent mag je dat doen’). De 
burger is voor de wet dus veel meer dan iemand die – 
onder dwang – plichten moet gehoorzamen. 

De voornaamste reden waarom Hart afstand neemt van 
Austins bankroversmodel is, dat dit model geen recht 
doet aan het vraagstuk van rechtvaardiging van wetten. 
Waarom gehoorzamen mensen aan Alexander II na-
dat Alexander I is overleden? Alexander II kan, als een 
bankrover, dreigen met straf maar zijn macht is op méér 
gebaseerd. Mensen gehoorzamen niet aan een persoon 
maar aan iemand die is gemachtigd tot het uitoefenen 
van gezag. Hoe werkt die machtiging? Mensen erken-
nen ‘secundaire regels’ (‘rules of recognition’), die aan-
geven waarom de wetten geldig zijn. Deze secundaire 
regels zijn ook onderdeel van het rechtssysteem. Hart 
noemt de eenheid van primaire en secundaire regels de 
‘kern’ en zelfs het ‘hart’ van het rechtssysteem. 

De secundaire regels spreken alleen de mensen aan die 
leven binnen het rechtsstelsel. Zij hebben een ‘intern ge-
zichtspunt’; voor hen zijn de wetten een vaststaand feit. 
Natuurlijk, als de wetsautoriteit steeds verkeerd beslist, 
dan wordt zij op een gegeven moment niet meer geac-
cepteerd. Maar zoiets gebeurt slechts in uitzonderlijke 
situaties. Doorgaans zullen mensen vanuit een ‘interne 
reflexieve houding’ de regels accepteren. Hart spreekt 
van obedience en zelfs habit. 

In Harts sterke nadruk op het feitelijke functioneren van 
(de acceptatie van) het rechtssysteem hebben ethische 
overwegingen geen plaats. De vraag wat een wet tot wet 
maakt, is een andere dan de vraag wat een wet tot een 
ethisch goede wet maakt. Een wet voldoet niet noodza-
kelijkerwijze aan de eisen van de ethiek, en dat hoeft 
ook niet. Dit betekent niet dat Hart de kracht en de re-
levantie van ethiek bagatelliseert.4 Ethische overwegin-
gen bepalen sterk het handelen van mensen. Maar juist 
omdat Hart de eigenheid van ethiek erkent, benadrukt 
hij het verschil tussen recht en ethiek. Hart zegt het niet 
met zoveel woorden, maar het helder stellen van de ver-
schillen tussen recht en ethiek biedt alle mogelijkheid 
om de wet vanuit ethisch gezichtspunt te beoordelen. 
Dergelijke oordelen zijn onvermijdelijk, en kritiek op de 
wet kan uiteindelijk leiden tot verandering van de wet. 
Hart toonde zich hierin een erfgenaam van Benthams 
uitspraak ‘to obey punctually, to censure freely’.5 

De onvermijdelijke betrokkenheid van 
recht en ethiek

Het is zeer de vraag of Harts scheiding tussen recht en 
ethiek is te handhaven. We werken deze problematiek uit 
op drie punten. Allereerst wat betreft Harts centrale in-
zet: de gehoorzaamheid aan de wet. Ten principale geldt 
dat de gehoorzaamheid aan een systeem niet in termen 
van dat systeem is te definiëren. Oftewel: ook ten aan-
zien van de secundaire regels kan de ethische vraag ge-
steld worden waarom iemand eraan zou gehoorzamen. 
Zo is de acceptatie van de regel dat een wet geldig is op 
grond van een parlementaire beslissing gebaseerd op de 
overtuiging dat democratie de minst slechte oplossing is 
om conflicten te reguleren. Dit is een ethisch principe. 
Het behelst waarden en betekenissen, en is in vrije dis-
cussie te problematiseren. De ultieme rechtvaardiging, 
ook zoals die door mensen wordt beleefd, ligt dus niet 
in het wetsysteem maar in ethische overtuiging daar-
achter. Het grondig en uitgebreid bespreken ervan ge-
schiedt bij uitstek in ethisch-filosofisch taalgebruik. 

Niet alleen op het niveau van de rechtvaardiging van 
de wet is er een verbondenheid tussen wet en ethische 
principes. Een belangrijke opponent in Harts hoofd-
werk The Concept of Law, hoewel niet expliciet ge-
noemd, is de Amerikaanse rechtsgeleerde Lon Fuller. 
Deze had in discussie met Hart verdedigd dat een wet, 
om goede wet te zijn, aan basale voorwaarden moet 
voldoen, die hij als ‘interne moraliteit van de wet’ ka-
rakteriseerde. Zo moet een wet algemeen geldig zijn, 
publiekelijk bekendgemaakt, helder en begrijpelijk, 
vrij van tegenspraak, en het moet niet extreem moei-
lijk zijn om de wet na te volgen.6 Een uitvoerige bespre-
king van deze principes is nu niet nodig, hier is slechts 
van belang op welke wijze Hart afstand neemt van Ful-
lers gedachtegoed. In The Concept of Law brengt hij de 
principes nadrukkelijk niet met moraliteit in verband, 
en in een later essay spreekt hij zelfs van ‘procedurele’ 
vereisten.7 Het zijn gewoon technische uitgangspun-
ten van goed wetgeverschap, die gelijkelijk bij kunnen 
dragen aan ethisch goede en slechte zaken. Hij verge-
lijkt ze met de efficiëntieprincipes die een gifmenger 
nodig heeft. Enkele keren lijkt Hart te erkennen dat 
voor die principes ethische gronden zijn te geven, maar 
hij is hierin niet consistent, zo toont Waldron aan.8 

Deze principes zijn echter niet moreel neutraal, ze ver-
tegenwoordigen kernwaarden. Wetten die aan deze 
principes voldoen, dragen veelal bij aan het geluk van 
mensen. Zij weten nu hoe groot hun vrijheid is, kunnen 
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met meer vertrouwen de toekomst plannen en zijn niet 
voorwerp van willekeur. Ze zijn dan ook niet exclusief 
aan wetten gebonden. Allerlei andere politieke en soci-
ale instituties hebben ze als uitgangspunt.9

Een andere verbinding tussen recht en ethiek waar Hart 
moeilijk raad mee weet, speelt sterk in de discussie over 
de casus van de vrachtwagenchauffeur. Voor veel critici 
is de uitspraak verkeerd omdat in de interpretatie van 
de rechtsregel de ethische dimensie geheel niet aan bod 
komt. Juist in de open ruimte van interpretatie dient de 
bredere, ethische achtergrond van de wet een rol te spe-
len. In discussies hierover treedt een zekere spanning 
naar voren. Het wetsysteem zelf voorziet in de ruimte 
mogelijkheid van interpretatie, door bijvoorbeeld het 
woord ‘billijkheid’ in de wet op te nemen, of door het 
stellen van open normen. Maar binnen die interpreta-
tieruimte gebeuren zaken die niet per se in termen van 
het rechtssysteem zijn te verwoorden en er zelfs mee in 
strijd zijn: empathie met het concrete geval, het preva-
leren van ethisch hoogwaardige motieven boven de let-
ter van de wet, het toegeven aan maatschappelijke druk. 

Een doordenking van deze zaken is ethisch-filosofisch 
van aard. En degene die stelt dat ethische overwegin-
gen niet in de rechtszaal thuishoren en de uitspraak van 
Gorsuch verdedigt, zal dat doen vanuit een bepaalde vi-
sie op het juridisch systeem, die niet in termen van dat 
systeem zelf is te verantwoorden. 

Hart miskent de structurele relatie tussen recht en ethi-
sche reflectie op geforceerde wijze. Volgens hem gaat 
het bij interpretatie van een wet slechts om discussie 
over concepten, een discussie waar een jurist in thuis is 
en waar hij niet ethische overwegingen bij moet halen. 
Zo moet volgens Hart de in de discussies veelgebruikte 
notie ‘ought to’ niet ethisch worden opgevat. Zij wijst 
er slechts op dat volgens bepaalde standaarden gehan-
deld moet worden, en die standaarden zijn niet per se 
ethisch. Je kunt ook van een slechte gifmenger zeg-
gen dat die zijn dosis ‘ought to’ (moeten) verhogen om 
te slagen in zijn vergiftigingspoging.10 Hart zal echter 
moeten toegeven dat ‘ought to’ vaker wel dan niet op de 
ethische dimensie betrekking heeft. En hij stelt zelf dat 
bij interpretaties gekeken moet worden naar de ‘sociale 
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doeleinden’ (‘social purposes’) van de wet. Maar die be-
zitten vaak een ethische component. 

In het laatste hoofdstuk van The Concept of Law gaat 
Hart expliciet in op de relatie tussen recht en ethiek. Hij 
erkent in een korte passage dat in de interpretatie van 
wetten ethische waarden een rol kunnen spelen, maar 
hij weidt hier niet over uit. Vervolgens bespreekt hij ver-
rassenderwijs de traditie van de natuurwet. Deze tradi-
tie heeft het bij het rechte eind met haar stelling dat de 
wet voortkomt uit de natuurlijke eigenschappen van de 
mens. In een geestig gedachte-experiment schetst Hart 
de situatie dat mensen schilden om zich heen zouden 
hebben die hen onaantastbaar zouden maken, en dat ze 
voedsel direct uit de lucht kunnen plukken. In zo’n situ-
atie had het recht op leven niet zo sterke verankering in 
de wet nodig. Vanuit de huidige menselijke conditie van 
kwetsbaarheid, basale gelijkheid, beperkt altruïsme en 
schaarste aan middelen, begrip en kennis zijn de fun-
damentele rechten af te leiden, die in de wetten worden 
beschermd. Hart spreekt over ‘eisen die aan de regels 
van recht en moraal worden gesteld.11 Deze formulering 
geeft wederom aan dat hij recht en ethiek als twee apar-
te systemen van elkaar onderscheidt. Dit is gekunsteld. 
Het ligt meer voor de hand te spreken van ethische ei-
sen die aan het recht worden gesteld. Zij betreffen vitale 
waarden en normen die in een rijke filosofische traditie 
zijn doordacht. 

Conclusie

Recht en ethiek zijn normatieve disciplines; beide be-
oordelen menselijk gedrag vanuit standaarden. Ze ko-
men echter op verschillende wijze tot die standaarden. 
Dat verschil wordt zeer sterk aangezet door de rechtspo-
sitivist Hart. Hij beschrijft de normativiteit in de recht-
spraak zonder hierbij de ethische dimensie te betrekken. 
Dit heldere onderscheid doet recht aan het verschil in 
methode tussen beide en maakt het bijvoorbeeld goed 
mogelijk een rechtssysteem ethisch te bekritiseren.  

Harts suggestie dat het recht als systeem op zich kan 
bestaan, miskent echter de directe relatie tussen recht 
en ethiek. Juridische kwesties roepen met regelmaat 
ethische vragen op. Deze zijn inherent met het recht 
verbonden maar niet in juridische termen te beant-
woorden. Begrip van het rechtssysteem en de praktische 
vormgeving vereisen dat de jurist zich ermee uiteenzet. 
Dit kan uiteenlopende vormen aannemen. Zo zien we in 
de rechtspraak dat de juridische autoriteit die met drei-

ging van straf naleving van regels afdwingt ook ethisch 
geaccepteerd moet zijn. De rechtspraak heeft zich direct 
of indirect te verantwoorden naar de ethische maatsta-
ven van de samenleving. En in de interpretatie van de 
regels door de rechter kunnen, in tegenstelling tot wat 
Hart stelt, ethische overwegingen een rol spelen. 

Deze dynamiek tussen ethiek en recht is delicaat omdat, 
zoals we hebben gezien, recht en ethiek in benadering 
verschillen. Pathetisch uitgedrukt: de jurist die in zo’n 
situatie terechtkomt, verlaat het vertrouwde terrein en 
betreedt vreemd gebied. Maar zo’n uitstapje hoort bij 
het juridische beroep, zeker in de rechtspraak.

Marcel Becker
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