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De rechtspraak staat onder druk. De afgelopen jaren zijn in 
Nederland in toenemende mate kritische geluiden te horen 
over de kwaliteit van rechtspraak, zowel van binnenuit als 
van buiten. Efficiency, schaalvergroting en standaardisatie 
zouden te ver zijn doorgeslagen.

Dit jaar verscheen het inmiddels befaamde Hiil-rapport 
‘Menselijk en rechtvaardig, is de rechtspraak er voor bur-
gers?’, waarin rechtspraak werd neergezet als een institutie 
die niet bijdraagt aan het oplossen van wezenlijke proble-
men van burgers, maar deze juist verergert. Mediators zou-
den het stokje van de rechter over moeten nemen. 

De rechtspraak bevindt zich zo beschouwd in het defen-
sief, niet in de laatste plaats door de soms vijandige hou-
ding van politici ten opzichte van rechters. Dit laatste is 
in extreme mate het geval in landen als Polen, Hongarije, 
Turkije en de VS. 

In de bijdragen van dit themanummer over rechtspraak en 
ethiek worden enkele van deze tendensen filosofisch ge-
duid. Verder komen klassieke beroepsethische vragen aan 
de orde. Ook analyseren we de relatie tussen rechtspraak 
en ethiek in gevallen waarin rechters te maken krijgen met 
ethisch en metafysisch beladen rechtsvragen. 

Anne Ruth Mackor opent het themanummer met een be-
spreking van de rechterlijke onafhankelijkheid in Neder-
land. Deze voor de rechtstaat cruciale waarde is voor haar 
geen rustig bezit. Het belang van onafhankelijkheid van 
togadragers laat zich bij uitstek voelen in het strafrecht. 

Wat is een rechtstaat waard als rechters en officieren van 
justitie zich laten leiden door een repressieve publieke 
opinie? In zijn bijdrage over de beroepsethiek in het straf-

recht benadrukt Hendrik Kaptein de noodzaak van een 
‘ongemakkelijk professioneel geweten’ bij respectievelijk 
de betrokken rechters, officieren van justitie en advoca-
ten. 

Britta van Beers zet vervolgens uiteen op welke wijze rech-
ters het beste kunnen oordelen over ethisch en metafysisch 
heikele rechtsvragen, zoals die rondom het begin van leven. 
De rechter als ‘symbolicus’ in plaats van als ‘metafysicus’ of 
‘ethicus’, zo concludeert Van Beers. Een van de vragen die 
dan rijst, is of de rechter bij ethisch geladen beslissingen 
wel altijd een eenduidig juist antwoord voor handen heeft. 
Bestaat er zoiets als een tragische rechterlijke beslissing? 
Iris van Domselaar beantwoordt deze vraag bevestigend en 
breekt in haar bijdrage een lans voor de erkenning van tra-
gische dilemma’s in de rechtspraak als alledaags juridisch 
verschijnsel. 

Juist bij rechterlijke beslissingen waar grote belangen op 
het spel staan, speelt de kwestie van legitimiteit. Waarom 
dienen burgers controversiële beslissingen van niet geko-
zen rechters te aanvaarden? Ronald Tinnevelt analyseert de 
relatie tussen democratie en de rechtstaat en de taak die de 
rechter in dit spanningsveld heeft in tijden van toenemend 
populisme. Marcel Becker rondt af met een bespreking van 
de rol van ethische overwegingen bij de interpretatie van 
het recht door middel van een kritische beschouwing van 
het rechtspositivisme van Hart. 

De huidige discussie en zorgen over de legitimiteit en kwa-
liteit van rechtspraak tonen dat de waarde en invulling van 
deze institutie geenszins vanzelf spreekt, maar opnieuw 
moet worden doordacht. Dit nummer laat zien dat een 
rijke ideeëngeschiedenis en wijsgerige traditie ons daarbij 
kunnen helpen.
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