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Inleiding
Aan het einde van de XXe eeuw en meteen van het tweede millenium
is er een algemeen gevoel van vermoeidheid en tevens van nieuwsgierigheid waarneembaar.
V ermoeidheid omdat men de indruk heeft dat in het politieke bestel en
zijn machtsverhoudingen ongeveer ailes werd gezegd en uitgeprobeerd. Het is in het bijzonder duidelijk dat in de westerse democratieen het parlementaire model zeer diepe sporen van slijtage vertoont,
terwijl de executieve macht aldaar meer en meer duidelijke trekken
begint te vertonen van een autoritaire vanzelfsprekendheid, die eigen
was aan verlichte en andere despoten.
De nieuwsgierigheid is niet aileen eigen aan het nakend einde van een
millenium(l), doch zij wordt bovendien vandaag sterk gevoed door de
razendsneile en overweldigende ontwikkeling van de zogeheten informatiesnelweg, die dreigt aile politieke modeilen en procedures, die
sinds 2.500 jaar opgeld maken, te verdringen, uit te hollen of te
vervangen.
Men zou, mutatis mutandis, met Whitehead kunnen steilen dat de
geschiedenis van het denken totnogtoe bestond uit voetnoten op Plato,
in het handschrift van Aristoteles(2).
Midden deze veroudering en omwenteling, blijft de rechter nog het
best overeind. Het meest typische voorbeeld blijft nog steeds de
Italiaanse rechterlijke macht midden de chaos op het politieke
veld(3).
Niettegenstaande de ingewikkeldheid van de economische en politieke technocratie weet hij zich niet aileen te handhaven, maar veel meer
nog zich in het bijzonder te bevestigen en te profileren(4). De voorbeelden liggen voor de hand: de Italiaanse rechters die de ,affari"
aanpakken en niet aarzelen oud-premiers voor hen te doen verschijnen; de Franse rechters die tegelijk politieke en econornische topfiguren aan de tand voelen en er niet voor terugdeinzen hen aan een
,mise en examen" - eufernistische uitdrukking voor een voorlopige
hechtenis - te onderwerpen; de Belgische rechte~ die de afschaffing
(1) DUBY, G., L'an mil, Paris, 1980
(2) RIETER, A.W.W., e.a., Hadden zij gedacht, 1988, p. 7.
(3) JESSURUND'OLIVEIRA, H.U., ,De Italiaanse magistratuur als kop van Jut", in RooD, M.G.,
Rechters en politiek, Zwolle 1993, p. 169 e.v.; - zie ook: GUARNIERI, C., Magistratura e
politica in Italia, Bologna, 1992.
(4) Zie ook,: MARTENS, P., ,Surles loyautes democratiques du Juge", in Liber Amicorum E.
Cerexhe, 1996, Brussel, 1997, p. 249 e.v.
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van parlementaire en andere onschendbaarheden vordert om een
strafrechtelijk onderzoek van politieke topfiguren te kunnen voltooien.
Men moet deze laatste gebeurtenissen leggen naast andere uit de
jongste jaren: de moord op de rechters SAETTA en FALCONE in Sicilie,
en de afzetting van rechter Rene GARCIA VILLEGAS in Chili. In wezen
gaat het in beide gevallen om hetzelfde: integere rechters zijn storend
niet aileen voor crirninelen doch ook voor gezagdragers of zoals
CORNU et FoYER het zo raak uitdrukten: ,A terme, la profession [de
juge] est dangereuse"(5).
Trouwens de democratie wordt m.i. nog steeds het rauwst doch ook
het best gekarakteriseerd door het feit dat in een dergelijk politiek
regime burgers nooit zonder enige vorm van proces worden gedeporteerd of verdwijnen. Mij blijven twee gebeurtenissen bij om dit te
illustreren. Tijdens de Tweede wereldoorlog verdween plots een
Joodse vrouw die te Gent in onze buurt woonde, nadat wij haar
maandenlang hadden ontmoet in een sjofele plunje getooid met een
gele Jodenster. En in 1976 hoorden wij 's nachts in de bossen van
Jassy (Roemenie) schoten, die een einde maakten aan het leven van
burgers, die het regime van CEAUSESCU hadden aangevochten.

I. Hoe het allemaal kwam
,Ce que !'Homme supporte le plus
difficilement, c 'est d' etre juge"
(A. Camus)
Hoe het komt dat de rechter aan het einde van de XXe eeuw zo' n
uitgebreide maatschappelijke rol heeft gekregen is een oud verhaal,
waarbij telkens nieuwe hoofdstukken worden toegevoegd.
Omdat het een oud en lang verhaal is, wil ik er niet uitvoerig bij
stilstaan, doch enkel pogen deze ontwikkeling te verklaren vanuit een
dubbele invalshoek: het conflict en de norm. Terwijl het conflict
toenam zowel in kwantiteit als in intensiteit, nam de norm af zowel
in de verkondiging ervan en de duidelijkheid van haar formulering, als
in de perceptie en de acceptatie.
Dat onze samenleving sterk conflictueel is geworden, behoeft geen

(5) Procedure civile, Paris, 1958, p. 248.
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uitvoerig betoog: in gezin en· familie, school en bedrijf, buurt en
omgeving zijn geschillen latent aanwezig(6).
Tegelijk verdwijnt het vanzelfsprekend gezag van de norm: het besef
ervan vervaagt en de anomie of normloosheid duikt overal op.
Het zich wijzigend waardenpatroon derouteert de burgers, terwijl de
morele stemmen verstornrnen. De ouders hebben hun ontslag gegeven, de school kan het niet meer aan en de Kerken zwijgen. Referentiepunten verdwijnen.
Zelfs de burgerlijke normgever bij uitstek, de wetgever met name,
heeft het Iaten afweten.
Dit geschiedde allereerst doordat het Parlement, supreme en enige
vertolker van de wetgevende macht, zich heeft Iaten wegdrurnrnen in
de trend naar deparlementarisering, een term waarmee men wil uitdrukken dat de machtsuitoefening van het Parlement overgedragen
wordt aan een regering, die wetgever is geworden. Het meest tragische voorbeeld hiervan is helaas het Europees Parlement.
Doch vervolgens kan de wetgever - behalve in puur technische
ontwerpen of voorstellen - geen consensus meer bereiken in een
volksvertegenwoordiging, die hopeloos verdeeld is wanneer het gaat
om essentiele keuzes als daar zijn: de bescherrning van het beginnend
of het tanend Ieven (abortus en euthanasie), de legalisering van drugs,
de functie van het strafrecht, de behandeling van imrnigranten, de
graad van tolerantie in een multi-culturele (religie, ethnie, taal) samenleving, de structurele werkloosheid, de ecologie.
De wet is er toch niet enkel voor 51% van de bevolking. De wet is er
toch ook niet voor de enkele duur van een legislatuur, in afwachting
dat een nieuwe parlementaire meerderheid de wet zou wijzigen. Want
dan gaat de zekerheid van de norm met de duurzaarnheid ervan teloor.
Tenslotte zal de wetgever zich te pletter storten in detailregelingen of
in normen, die veeleer een collectieve moraal willen opleggen dan een
maatschappelijk gedrag voorschrijven. De tijd dat de wet duidelijk,
klaar, eenvoudig, afdoend en efficient formuleerde datgene wat in de
samenleving min of meer consensueel aanwezig was, is definitief
voorbij.
Moet het dan verbazing wekken dat, om het met de woorden van
Roscoe PoUND te herhalen, men zijn toevlucht neemt tot de rechter,
die proefondervindelijk op een ,geval" kan werken en niet afhankelijk is van de aleas van profetieen: ,Judicial finding of law has a real
(6) Vgl. CADIET, L., ,Le spectre de Ia societe contentieuse", in Ecrits en hommage a Gerard
Cornu, p. 29 e.v.
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advantage in competition with legislation in that it works with concrete cases and generalizes only after a long course of trial and error
in the effort to work out a practicable principle. Legislation, when
more than declaratory, when it does more than restate authoritatively
what judicial experience has indicated, involves the difficulties and
the perils of prophecy"(?).
Is het dan verwonderlijk dat de burger zich afwendt van een wetgever
die niet meer of slechts zeer moeizaam in staat blijkt te zijn om keuzes
te maken, en naar een rechter stapt wiens essentiele rol het kiezen zou
zijn, zoals onlangs door Jan Vranken werd betoogd: ,Rechtspreken is

kiezen. Dit is de kortste en tegelijk meest adequate typering van het
werk dat de rechter doet"(8).
En zo deze rechters dan ook nog blijk geven van een extreme onafhankelijkheid tegenover de politieke en economische machthebbers
- voor enkele weken vertoefden in een buurland bijna gelijktijdig
enkele topfiguren onder hen in de gevangenis hetzij in voorlopige
hechtenis hetzij in definitieve strafuitvoering - verstilt de traditionele kreet van ,Klassejustitie ", zoals die reeds meer dan drie eeuwen
geleden door LA FONTAINE uitstekend was verwoord: ,Seton que vous

serez puissant ou miserable, les jugements de Cour vous rendront
blanc ou noir"(9).

II. Staatsmacht
Reeds ArusTOTELES had het over drie verschijningsvormen van de
Staatsmacht: de beraadslaging, het bevel en de rechtspraak.
Niettegenstaande veel van wat MONTESQUIEU leerde door de praktijk
werd uitgehold, blijft zijn driedeling (trias politica) ter karakterisering
van de Staatsmachten nog steeds een goed uitgangspunt: ,faire des

lois ... executer les resolutions publiques ... juger les crimes ou les
differends des particuliers"(lO).
Het bestaan en de noodzaak van de Rechterlijke Macht werden nooit

, im Frage" gesteld, maar waarom dit een Macht is werd zelden
ontleed. Waaraan herkent men de Macht van het Gerecht?
Macht is het vermogen om de dingen random ons te veranderen. Is ze
(7) The formative Era of American Law, geciteerd bij
in comparative perspective, Oxford, 1984, p. 45.
(8) Algemeen dee/ Asser-serie, Zwolle, 1995.
(9) Les animaux malades de Ia peste.
(10) L' esprit des lois, XI, 6.

CAPPELLETII,

M., The Judicial process
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legitiem, dan wordt ze verheven tot Gezag; is ze dat niet, dan verwordt
ze tot Geweld.
In strijd met wat MONTESQUIEU voorhield is het niet eigen aan de
rechterlijke macht om geschillen op te lassen.
De alternatieve geschillenregeling heeft ons intussen geleerd dat
geschillen ook door particulieren kunnen worden opgelost. Arbitrage,
mediation, conciliation, mini-trial en zovele andere spitstechnologieen om aan de traditionele rechtspleging te ontsnappen, verlenen aan
gewone burgers (leken) de bevoegdheid om andere gewone burgers of
rechtspersonen te beoordelen. Een en ander veronderstelt weliswaar
de instemming van aile betrokken partijen, maar het conflict wordt op
die wijze opgelost.
Wat daarentegen specifiek de Rechterlijke Macht als een Staatsmacht
karakteriseert is dat zij bindend en dwingend recht spreekt.
1. De rechter spreekt recht. Dit betekent dat hij zegt wat rechtens
recht is tussen de partijen (microproces). Dit betekent evenzeer dat hij
recht doet geschieden, hetgeen in strafzaken betekent dat de dader
wordt veroordeeld zo hij schuldig wordt bevonden en vrijuit gaat zo
hij onschuldig blijkt te zijn.
Dit betekent tenslotte dat hij zegt hoe een rechtsregel moet worden
gelezen (toegepast en/of gei'nterpreteerd) of hoe een rechtsbeginsel
moet worden geformuleerd. Dat hierbij niet zelden nieuwe rechtsontwikkelingen tot stand komen, behoeft geen verder betoog. En dat
nieuw recht aldus vloeit uit de pen van de rechter, is evident (macroproces).
Wie bij dit laatste zou verwijzen naar het principe in de continental
civil law countries dat de ,binding force ofprecedent" uit den boze is,
is een Don Quichote die tegen windmolens vecht. In elk land vinden
wij zogeheten mijlpaalarresten die sinds jaar en dag het juridisch
landschap hebben vertekend of geboetseerd.
Reeds in 1950 heeft de Nederlandse rechtsgeleerde Jan DRION overtuigend aangetoond dat de rechtseenheid, de rechtsgelijkheid en de
rechtszekerheid enige vorm van precedentenrecht rechtvaardigen(ll).
Bovendien kan men stellen dat het door precedenten gewekte vertrouwen het bestaan van een precedentenregel veronderstelt.
Dat dit problemen stelt m.b.t. de temporele werking van een rechterlijke uitspraak en m.b.t. de ommekeer van de rechtspraak (reversal), is

(11) DRION, J., Stare decisis, Het gezag van precedenten, Oratie Leiden, 1950.
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evident. Daarom zal hieraan verder nog enige aandacht worden besteed.
2. De rechter spreekt recht op bindende wijze, hetgeen betekent dat
de einduitspraak voor de partijen een definitief einde van het geding
en van het geschil betekent: res est judicata, de zaak is beslecht. De
rechter heeft met het gezag dat hij bezit een eindpunt geplaatst.
3. De rechter doet dit alles bovendien op dwingende wijze: hij verleent een uitvoerbare titel, dankzij dewelke beslag kan gelegd worden
op de goederen van de schuldenaar, de geldboete verhaalbaar wordt en
de gevangenisstraf ten uitvoer kan worden gelegd.
Alle overige vormen van (alternatieve) geschillenbeslechting leiden
niet tot een uitvoerbare titel. Arbitration en mediation behoeven de
tussenkomst van een rechter om aan de arbitrale beslissing of de
voorgestelde bemiddelingsregeling de nodige uitvoerbare kracht te
geven.
Terloops mag even gewezen worden op het feit dat ook wetten en
uitvoeringsbesluiten een rechter behoeven om kracht te worden bijgezet. Gelukkig wordt deze vaststelling gecorrigeerd door het feit dat
de wetten en besluiten nog steeds in hoge mate ,automatisch" worden
gerespecteerd en toegepast. Dit mechanisme is vanzelfsprekend gebaseerd op (het) gelukkig nog steeds bestaand gevoel van rechtszekerheid dat bij de burgers aanwezig is. In vele gevallen kan men
immers vaststellen dat de burger die de wetten en reglementen toepast
dit doet omdat hij erop vertrouwt dat een tussenkomst van de rechter
in casu overbodig is.
·

III. Een legitieme Macht
Sinds LAMBERT in 1921 het spookbeeld opriep van ,le gouvernement
des juges" zijn er geregeld oprispingen die naar deze uitspraak verWIJzen.
Het opmerkelijke is wel dat de kritiek die op die wijze wordt geuit
tegenover de rechterlijke macht, meestal tot uitdrukking komt wanneer rechters sommige wetten hebben ,gefnterpreteerd" (sensu latissimo) op een wijze die strijdig wordt geacht met de bedoeling van de
wetgever.
Bovenal komt deze kritiek naar boven op ogenblikken waarop politieke topfiguren strafrechtelijk worden vervolgd en al dan niet ver1349

oordeeld. Men moet de Franse pers maar gelezen hebben in de maand
juli 1996 om te beseffen wat het betekent te raken aan diegenen die
zich , intouchables" achten.
Dan wordt telkens weer de fundamentele vraag gesteld naar de
legitimiteit van de rechterlijke macht. En het antwoord dat nog steeds
als simpele dooddoener wordt gegeven is dan: ,De rechter is niet
verkozen en dus niet representatief". Alsof verkiezingen de nodige
legitimatie zouden bieden.
Legitimiteit betekent eigenlijk rechtmatigheid van een instelling,
doordat zij conform is aan een hogere juridische en/of ethische norm,
dewelke door de samenleving als fundamenteel wordt ervaren en
aldus het gezag van deze instelling doet aanvaarden.
Traditioneel vestigt men het gezag van de Rechterlijke macht op de
wil van de constituante, dan wei van de wetgever.
Men kan uiteraard stellen dat in de meeste modeme Staten de Natie
via een constitutionele tekst het imperium heeft geschonken aan de
rechterlijke macht, zoals aan de wetgevende en de uitvoerende macht.
Terloops moge opgemerkt worden dat het hier gaat om drie autonome
machten, die elk in hun gebied gelijkelijk opereren. Gewagen van een
rechterlijke macht als een derde macht, of als een aan de andere
machten ondergeschikte macht is derhalve volstrekt onzinnig.
En voor de intemationale rechtscolleges van Straatsburg en Luxemburg zijn het de intemationale verdragen die met de instemming van
de Nationale Staten, de legitieme bevoegdheid om recht te spreken
aan gemelde rechtscolleges hebben verleend.
Doch ook uit de gewone wet zelf zou men de opdracht van de
rechterlijke macht kunnen aflezen. De jongste jaren werd immers
aanvaard dat het inherent is aan het recht spreken dat de rechter in
wezen het wetgevingsmechanisme helpt voltooien. Het positiveringsproces van de rechtsregels, dat voordien nog niet was beeindigd,
wordt door de rechter in een stilzwijgende samenwerking met de
wetgever afgewerkt. De abstracte en voorlopige wetgeving wordt
a.h.w. in concreto gedefinitiveerd door de rechter.
De wet kan immers niet alles regelen.
Wat de wet ook moge regelen, toch zal dit interpretatie bij de
toepassing behoeven; er bestaat immers geen duidelijke wettekst(l2).

(12) Zie hierover ook
1979.
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VAN HoECKE,

M., De interpretatievrijheid van de rechter, Antwerpen,

Zelfs Procureur-Generaal P. LECLERCQ verklaarde destijds in een
conclusie voor het Belgisch Hof van Cassatie(13):
,Le texte n'enchafne pas l'interprete, il n'enchafne que l'ouvrier
imprimeur et le premier ne doit pas etre confondu avec le second.
Le texte est l 'enveloppe de la chose essentielle: la pensee que l 'auteur
du texte a par celui-ci voulu exprimer. C' est la pensee, le contenu qui
enchafne l 'interprete, et non le texte, le contenant".
Wat de wet ook moge regelen, toch behoeft zij aanvulling, die
meestal door de wetgever zelf wordt aangebracht, nadat de rechter
hierop had geattendeerd. Een recent voorbeeld hiervan is de Belgische
wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992, die de
cassatierechtspraak m.b.t. de recupereerbare kosten van de verzekerde
in de wetgeving integreert.
De wet zal dikwijls een uitbreiding kennen dankzij de toepassing van
de rationele uitleggingsmethode die per analogiam het toepassingsveld van de wettelijke norm verruimt.
Hierbij moge herinnerd worden aan de theorie van de ,historische
Durchbruchspunkte ", die volgens von Jhering hierin bestaat dat de
wetgever gelegifereerd heeft n.a.v. een specifiek probleem op een
welbepaald (historisch) moment. De geformuleerde regel was dus in
wezen een afgeleide van een algemene regel die in casu evenwel
gereduceerd werd tot een bijzondere regel. De rechter kan alsdan het
achter deze bijzondere regelliggende principe opsporen om daaruit
toepassing te halen voor andere dan de door de wet voorziene gevallen. Een simpel voorbeeld is dat van de Fax, die zonder twijfel een
toegelaten uitbreiding is van het gebruik van briefwisseling.
Ook vraagt de wet soms expliciet om invulling, wanneer vage rechtsnormen een blanco volmacht aan de rechter geven: goede trouw,
openbare orde, goede zeden, belang van het kind, redelijkheid en
billijkheid zijn zovele begrippen die door de rechter moeten worden
geexpliciteerd.
En wanneer de wetgever ooit zou talmen, dan treedt de rechter op als
plaatsvervangend wetgever( 14).
Men heeft in dit geval wel eens gewaagd van de rechter op de stoel
van de wetgever, maar dat is natuurlijk fundamenteel fout. Een rechter
kan weliswaar verplicht zijn om de wetgever te vervangen. Hierbij is
(13) Geciteerd in ,De rechter in onze samenleving", T.P.R., 1976, 618.
(14) De uitdrukking komt van een magistraat uit de Hoge Raad der Nederlanden, lens
VERBURGH, doch werd reeds gebruikt door het Bundes Arbeitsgericht toen het in een beslissing
van 21 april 1971 sprak over ,gesetzesvertretendes Richterrecht".
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de tekst van art. 1, lid 2, van het Zwitsers burgerlijk wetboek nog
steeds een lichtend voorbeeld: waar de wet geen antwoord geeft, moet
de rechter beslissen volgens de regel die hij zelf zou geven zo hij
wetgever zou zijn.
Maar een rechter kan nooit wetgever worden, evenmin trouwens als
een wetgever - casu quo het Parlement - rechter zou worden. Het is
dan ook niet gezond dat - we gens het falen van de rechterlijke macht
zelf - parlementaire onderzoekscommissies gerechtelijke onderzoeken op zich nemen.
Dit soort stoelendans, waarbij wetgever en rechter de indruk wekken
hetzij elkaars stoel te betwisten, hetzij elkaar op een stoel te drukken,
is een ontwikkeling die niet anders dan betreurd kan worden(15).
Wetten ondergaan ook de tand des tijds en behoeven alsdan actualisering of vervanging. In dat geval is elk optreden van de rechter
heilzaam. Inderdaad, ofwel past de rechter de wet in haar voorbijgestreefde normering toe en zal deze rechtspraak door haar absurde
karakter de wetgever dwingen de bestaande teksten te wijzigen. Ofwel
doet de rechter zelf de nodige aanpassing - soms zelfs contra legem
-en zal de wetgever dit stilzwijgend goedkeuren dan wei door een
wetsaanpassing expliciet bevestigen. Deze ,Gesetzeskorrektur" is
eigenlijk eentoepassing_v(!n _de J~~l" val! JozefEssER. l)e wet kan piet
beogen een slechte oplossing te geven aan een conflict. Het toepasselijke recht kan niet leiden tot ,ungerechtes und unverniinftiges", doch
eist daarentegen een dusdanige uitleg dat daaruit ,gerechte Losungen" moeten voortvloeien.
Soms gaat het volgens de wetgever te ver en zal hij de rechtspraak
corrigeren(16). Soms moet ook slechte wetgeving worden gerepareerd, maar dit is een onheuse vorm van reparatie.
Het meest frappante voorbeeld van deze toch wei gans bijzondere
samenspraak tussen rechter en wetgever is dat van de Hoge Raad der
Nederlanden, die in de arresten van 16 juni 1987 en van 9 februari
1988(17) oordeelde dat sexueel geweld binnen het huwelijk niet
strafbaar kon zijn. Deze arresten lokten tal van verhitte commentaren
uit, tot de wetgever in 1991 de desbetreffende artikelen van het

(15) Vgl. REMMELINK, J., in VAN DIJK, P. (ed.), De relatie tussen wetgever en rechter in een
tijd van rechterlijk activisme, Mededeling Koninklijke Nederlandse Acadernie van Wetenschappen, Amsterdam, 1989, p. 83.
(16) In Belgie spreekt men in dat geval van reparatiewetgeving: de schade die ontstaat door
een rechterlijke beslissing herstellen, repareren.
(17) Ned. fur., 1988, 156 en 613.
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Nederlands Strafwetboek wijzigde en bepaa1de dat voortaan verkrachting binnen het huwe1ijk ook strafbaar was(18).
In het voorgaande hebben wij de 1egitimiteit eigen1ijk gezocht bij de
wetgevende macht sensu 1atissimo: Grondwet, wet en internationaa1
verdrag.
Maar heeft deze referentie niet tot gevo1g dat men aan de rechterlijke
macht s1echts een afge1eide macht toekent via de omweg van een
andere Staatsmacht?
En moet 1egitimiteit niet vee1eer benaderd worden vanuit de houding
van de burgers ten aanzien van de instellingen die hen beheersen: , the
degree of consent that ... institutions ... are able to attract from its
citizens "(19).
Verwachting, vertrouwen, instemming en aanvaarding karakteriseren
de houding van de burger tegenover de rechterlijke macht, meer dan
tegenover ve1e andere machten. Hoe verk1aart men anders dat, hoe
tragisch de achterstand en de traagheid in de rechtsbedeling ook
mogen zijn, nog steeds zove1e burgers naar de rechter stappen om
recht te 1aten geschieden?
Maar het vo1staat uiteraard niet om met impressies tewerk te gaan. Er
moet vee1eer worden nagegaan of de overtuiging waarmee men de
rechterlijke macht gehoorzaamt, vo1doende gefundeerd is.
POTNAM en WoLTERS onderscheiden drie bronnen van waaruit 1egitimiteit kan ontstaan: de persoon, de procedure en de inhoud van het
be1eid(20).
Het is duide1ijk dat de persoon van de rechter(s) een bijzondere
betekenis blijft behouden voor het vertrouwen van. de burgers in de
rechterlijke macht. Men moet daarom niet aan heiligenverering doen
zoa1s destijds in Enge1and het geva1 was, toen er tekenen aanwezig
waren van een ,tendency to think of judges as if they were independent mouth-pieces of the Infinite" (21 ).
Of het feit dat - bij voorkeur vrouwe1ijke - onderzoeksrechters op
de cover staan van bou1evardb1aden bijdraagt tot het persoon1ijk

(18) Zie hierover oak nag: PESSIERS, D., ,We need love stories", N.J. B., 1996; p. 143 e.v.,
spec. p. 146.
(19) MoxoN-BROWNE, E., The legitimacy of the Union, in KEATINGE, E., (ed.), Political Union,
Dublin Studies in European Union, n° l, 1992, 63.
(20) POTNAM, H., en WoLTERS, M., ,Soevereiniteit, legitimiteit en acceptatie van beleid", in
WOLTERS, M. (ed.), Democratie en beleid in de Europese gemeenschap, Alphen aid Rijn, 1992,
p. 130 e.v.
(21) Justice HOLMES, aangehaald in WIARDA, G.J., Drie typen van rechtsvinding, 3e uitg.,
Zwolle, 1988.
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vertrouwen in de rechterlijke macht, betwijfel ik daarentegen ten
zeerste.
Hoe dan ook, de persoon van de rechter zal vooral benaderd moeten
worden vanuit het statuut van de rechterlijke macht: opleiding, selectie, benoeming en promotie zijn hierbij bepalend. Wij komen er dan
ook later op terug.
De procedure is in de legitimatie essentieel. Het was Niklas
LUHMANN die dit reeds in 1969 uitvoerig toelichtte in zijn hoek
,Legitimation durch Verfahren". Hierin benadrukte hij dater in het
rechtsgebeuren naast een zakelijke dimensie, met name de rationele
grondslag van de beslissing en haar verwoording, ook een sociale
dimensie functioneert, nl. de noodzakelijke legitimiteit als een soort
veronderstelde consensus.
De legitimiteit van het recht in de zin van aanvaarding door de
rechtsgenoten kan volgens LUHMANN alleen liggen in de formele
procedure. Ben consensus dank zij macht, dwang of inhoudelijke
instemming (er was ooit een Nederlandse rechter die het bevel gaf
tot een sociologische enquete om te vernemen hoe de Nederlandse
bevolking dacht over de actuele inhoud van het begrip goede zeden!)
lijkt hem niet mogelijk.
De procedure- volg(ms dewelke- derechtspraak tot stand komt-is wellicht de meest verfijnde die bij besluitvorming denkbaar is. De partijen worden uitgenodigd of gedwongen (verzoekschrift, dagvaarding)
om voor de rechter te verschijnen; hen wordt meestal ruimschoots de
nodige tijd gegeven om hun verdediging uit te bouwen; alle feitelijke
gegevens en juridische argumenten kunnen vrijelijk worden aangebracht; zowel schriftelijk als mondeling zullen partijen trachten de
rechter te overtuigen; de rechter neemt de nodige tijd - soms teveel
tijd - om het dossier grondig te bestuderen en zijn vonnis uit te
schrijven.
Men zou zelfs soms de vraag kunnen stellen of hier niet een te luxueus
product wordt aangeboden: ,It is a finished product of great beauty,
but entails an immense sacrifice of time, money and talent". Dit citaat
van HOOPER wordt aangehaald door M. CAPPELLETTI en B. GARTH in
het opus magnum van Mauro CAPPELLETTI, aan wie ik graag hulde wil
brengen omdat de internationale rechtsgemeenschap en de wetenschap hem zoveel verschuldigd zijn(22).
Men kan trouwens staande houden dat de besluitvorming in de rechtspraak democratischer verloopt dan het wetgevingsproces. Via een
(22) Access to Justice, vol. I, Milano, 1978, p. 123-124.
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door partij en tegenpartij op gelijke (Waffengleichheit) en tegensprekelijke wijze gebrachte these en antithese zal de rechter de synthese
moeten vinden. In het Parlement is de wetgeving de uitdrukking van
de meerderheid; wil zij met de minderheid rekening houden dan leidt
dit dikwijls tot een compromis, dat zelden goede legistieke producten
aflevert.
Sommigen hebben zelfs gewaagd van een partijdige wetgever, doordat wetgeving zeer dikwijls tot stand wordt gebracht op initiatief van
de regering en achteraf in haar toepassing en uitvoering gecontroleerd
wordt door dezelfde uitvoerende macht(23).
De inspraak van de betrokkenen en de openbaarheid van de rechtspraak (behandeling en uitspraak, niet de beraadslaging waarover
verder) zijn ongetwijfeld essentiele garanties voor de aanvaarding
en ,public accountability" van de rechtspraak(24). In een zekere
zin zou men kunnen gewagen van rechtsvinding als gemeenschapstaak voor allen die bij een geding betrokken zijn.
Doch de procedure alleen volstaat niet, vermits de rechtsonderhorigen
naast een correcte, publieke en tegensprekelijke behandeling van hun
dossier, ook een uitspraak verwachten waarin gerelateerd wordt waarom de rechter tot die uitspraak gekomen is.
En hiermee belanden we bij de derde toetssteen voor de legitimiteit:
de inhoud van een beslissing die keurig moet worden gemotiveerd.
Hierbij kan ik een verhaal kwijt over een kwarteeuw ervaring met een
cursus Kritische studie van de rechtspraak die ik te Gent van 1971 tot
1995- en eenjaar ook te Leiden (1987-88)- mocht doceren als een
keuzevak voor kleine groepen studenten.
In dit vak werd telkens het hele jaar door rechtspraak besproken
waarbij niet het formele procesrecht op de voorgrond stond, doch
de materiele rechtsvorming door de rechter en de oplossing die hij aan
het geschil wist te geven.
Meestal waren zeer gevoelige materies hierbij betrokken en bij voorkeur zelfs materies die in de samenleving controversieel waren. lk doe
een greep uit de vele gevallen: posthuum genetisch onderzoek, euthanasie, abortus, bezoekrecht van de donor bij een lesbisch paar,
vordering om plaatsing van kernwapens te verbieden, optreden van
groeperingen in rechte, opname van meisjes in een jongensschool,
vordering om vrouwelijke acteurs te verbieden in Beckett's Waiting
(23) Zie SCHELTEMA, M., in VAN DnK, P. (ed.), o.c., p. 89-90.
(24) Zie hierover ook uitvoerig MARTENS, P., o.c., met veelvuldige verwijzingen naar recente
Franstalige literatuur.
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for Godot, het huwelijk van homofielen, computercriminaliteit, het
doen ophouden van een bedrijfsbezetting, ...
Bij de bespreking met de studenten werd de gerechtelijke beslissing
volledig van top tot teen uitgerafeld: wie was de rechter? welke was de
verhouding tussen de partijen? hoe werd het geschil ten grande
gevoerd? welke is de structuur van de uitspraak? is deze logisch?
welke zijn de motieven? bent u het eens met de motieven?
Doch vooraleer dit alles nate gaan werd de ,test van het onbehagen"
verricht. Deze test houdt in dat elk student vooraf diende mee te delen
of hij zich na een eerste lectuur van de uitspraak prima facie al dan
niet onbehaaglijk voelde.
Nu is het opmerkelijke van dit verhaal dat een kwarteeuw lang mijn
studenten zich meestal behaaglijk voelden bij bet merendeel van de
besproken rechtspraak. Dit betekent m.a.w. dat juristen in spe zich als
kritische en aandachtige lezers van de rechtspraak konden vinden in
de beslissing van de rechter en diens motivering daarbij.
Hieruit afleiden dat de rechtspraak meestal en goeddeels door de
gemeenschap wordt geaccepteerd, is een voor de hand liggende conclusie.
Maar deze acceptatie kan slechts in stand worden gehouden, zo men in
een met· de dag ·ook tegenover de· rechterlijke- macht kritischer wordende samenleving, de rechterlijke oordeelsvorming uitvoerig en
rationeel weet te expliciteren. Dit gebeurt dan aan de hand van de
feiten van het geval, al was het maar om te vermijden dat een bepaalde
oplossing als een soort precedent zou gelden (zie ook verder). Dan
volgt de argumentatie die naar bet woord van Jan VRANKEN uit de
,gereedschapskist" komt van de rechter(25): het rechtssysteem, de
rechtsbeginselen, wetsgeschiedenis, anticipatie, rechtspraak en doctrine, interne en exteme rechtsvergelijking.
Vervolgens worden de beginselen van bet recht afgewogen tegen de
waarden en/of belangen die in bet geding aan de orde zijn, om
tenslotte hieruit de eindbeslissing op natuurlijke wijze te laten voortvloeien.
Uit bet voorgaande kan men aflezen dat ik een verwoed tegenstander
ben van zogebeten kop-staart-vonnissen, waarin enkel de claim wordt
samengevat en zonder verdere motivering wordt toegekend of afgewezen. Ben daarmee vergelijkbare oplossing vindt men nochtans in
art. lOla Nederlandse Wet Rechterlijke Organisatie, dat bepaalt dat de

(25) Algemeen dee/ Asser·serie, Zwolle, 1995.
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Hoge Raad der Nederlanden niet moet motiveren wanneer het cassatieberoep geen kans heeft en niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtszekerheid of de rechtsontwikkeling(26).
Dat een wijziging in de rechtspraak van het hoogste Hof noopt tot een
meer dan gewone motivering ligt natuurlijk wel voor de hand.
Of men tenslotte zo ver moet gaan dat men de interne beraadslaging
van de rechters in de schoot van het rechtscollege openbaar moet laten
plaatsvinden en daarop tegenspraak dulden, onderwerp ik aan een
discussie ,inter doctores". De uiteindelijk gekozen oplossing moet
vanzelfsprekend geheim blijven en niet meer vatbaar zijn voor discussie.
In dat verband kan enige ervaring geput worden uit de arbitrage,
alsook uit de mini-trial. Bij arbitrage is het niet ongebruikelijk dat
ontwerpen van sententies door de voorzitter aan de co-arbiters worden
meegedeeld; deze laatste hebben dan wel eens de neiging om het
standpunt van de partij die hen aanduidde binnen de grenzen van de
onpartijdigheid nader toe te lichten en met argumenten te stofferen. In
de mini-trial zijn het overigens de partijen zelf die in het panel zitting
hebben en mede de mediation-voorstellen helpen formuleren.
Samenvattend kan men stellen dat de gemotiveerde beslissing eerst de
- al dan niet gedwongen- instemming van de partijen moet krijgen.
Vervolgens zijn het de juris ten die de aanvaardbaarheid van de
rechterlijke beslissingen moeten toetsen door na te gaan of ze wel
in het bestaande rechtssysteem passen.
Ook de hele samenleving dient bij deze acceptabiliteit betrokken te
worden. En op dat gebied vervullen de media een onvervangbare rol,
dit binnen de grenzen die verder in dit betoog nog even zullen
getrokken worden.

IV. Rol van de Rechterlijke Macht
Hoger werd reeds onderstreept dat de rechter in de praktijk twee
dingen moet doen: een geschil oplossen en ter dier gelegenheid recht
spreken.
Wanneer wij evenwel dieper peilen naar de rol van de rechterlijke
macht op de vooravond van het derde millenium, dan moeten wij deze
(26) Zie nochtans hierover: MARTENS, S.K., ,Motivering van uitspraken van de cassatierechter", in Gemotiveerd gehuldigd, FB van Boeschoten, Zwolle, 1993, p. 133 e.v.
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macht ruimer situeren in onze maatschappij en haar niet beperken tot
een conflictoplossende functie.
Vandaag gaat het in wezen om drie essentiele opdrachten:
1. De rechterlijke macht moet actief deelnemen aan het proces van
rechtsvorming, maar hierbij tevens enige terughoudendheid in acht
weten te nemen.
2. De rechterlijke macht heeft tot supreme opdracht de mensenrechten te handhaven en te beschermen, in het bijzonder in de verhouding
van de burgers tegenover de overheid.
3. De rechterlijke macht is het laatste bolwerk ter handhaving van de
Rechtsstaat.
A. Judicial activism and restraint
Het is gebruikelijk geworden het activisme van de rechter te plaatsen
tegenover zijn terughoudendheid.
De oorsprong van de term judicial activism ligt bij het Amerikaanse
Supreme Court, dat men als activistisch bestempelde. Dit werd het
best verwoord door Me DowELL in de Oxford Companion to the
Supreme Court of the United States(27): ,Judicial activism, the
charge that judges-are going-beyond their appropriate powers and
engaging in making law and not merely interpreting it. Against this
position is placed the ideal ofjudicial restraint, which counsels judges
to resist the temptations to influence public policy through their
decisions and decrees. ".
Wil men dit begrip evenwel ontdoen van zijn toevallige creatie in de
Verenigde Staten, dan past het dat men met judicial activism overal
ter wereld bedoelt elke activiteit van de rechter die verder gaat dan de
,Montesquieuan conception" van ,cet etre inanime qui est la bouche
qui prononce la loi''. Het is in die ruime betekenis dat Dagmar
COESTER-WALTJEN en ikzelf destijds, ter gelegenheid van het Negende
Internationaal Congres van de International Association for Procedural Law te Coi'mbra (1991), een rechtsvergelijkend onderzoek hebben
verricht naar het activisme van de rechter, zowel materieelrechtelijk
als procesrechtelijk(28).
Zij sluit aan bij wat de Argentijnse rapporteur BERIZONCE bij dit
onderzoek schreef, toen hij een onderscheid maakte tussen actieve
(27) Oxford, 1992, p. 454.
(28) ,L'activisme du Juge, Derrichterliche Aktivismus", inPESSOA VAZ, A.M. (ed.), Role and
organization of judges and lawyers in contemporary societies, Coi:mbra, 1995, p. 311 e.v.
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en activistische rechters: ,El juez que pronuncia sus decisiones y
cumple sus deberes funcionales diligentemente dentro de los plazos
legales, podra ser considerado activo; sera ,activista" si, ademas, a
partir de una vision progresista, evolutiva, reformadora, sabe interpretar la realidad de su epoca y le confiere a sus decisiones un sentido
constructivo y modernizador, orientandolas ala consagraci6n de los
valores esenciales en vigor" (29).
Men kan moeilijk ontkennen dat dit activisme soms een diepe invloed heeft gehad op de verdere ontwikkeling van onze samenleving.
De rassensegregatie, evenals de discriminatie tussen wettige en natuurlijke kinderen, namen minstens in principe een einde na de
arresten BROWN (Supreme Court U.S.A.) en MARCKX (Europees Hof
voor de Rechten van de Mens). De directe werking van internationale
verdragen brak door dankzij het arrest VAN GEND en Loos (Europees
Hof van Justitie). En wij kennen allen nationale rechtspraak die waar
ook ter wereld nieuwe ontwikkelingen bracht dankzij door de rechtspraak zelfstandig ontwikkelde normen: het arrest Jacques VABRE van
de Franse Cour de Cassation (1975), dat de suprematie van het
internationale recht hoven het nationale definitief bezegelde; het
arrest ANcA van het Belgische Hof van Cassatie, dat voor de eerste
maal de aansprakelijkheid van de Belgische Staat voor onrechtmatige
rechtspraak introduceerde ( 1991); het kruisbeeldenarrest van het Duitse Bundesverfassungsgericht (1995); de stakingsarresten van de Hoge
Raad der Nederlanden, waardoor het stakingsrecht werd erkend(30).
Zonder twijfel is dit een ,exercise of power giving direction to
society". Aldus de omschrijving van het begrip politiek door de
Engelse auteur John BELL(31). Maar of dit te ver gaat, betwijfel ik,
des te meer daar ik ervan overtuigd ben dat judicial restraint niet
het tegengestelde is van judicial activism, maar ermee hand in
hand gaat, althans bij een behoorlijk functionerende rechterlijke
macht(32).

(29) Geciteerd in voormeld rapport: STORME, M., en COESTER-WALTJEN, D., o.c., p. 381.
(30) Zie de arresten van de Hoge Raad van 30 mei en 7 november 1986, N.J., 1986, 688 en
N.J., 1987, 226.
(31) Policy arguments in judicial decisions, Oxford, 1983, 6 e.v.;- zie ook VEROUGSTRAETE,
Y., Judicial politics in Belgium, West European politics, July 1992, p. 93 e.v.
(32) Over self-restraint van de rechter, zie ook: ScHUPPERT, G.F., ,Self-restraints der Rechtsprechung", in HoPPE, W., KRAWIETZ, W., ScHULTE, M. (ed.), Rechtsprechungslehre, KOlnBerlin-Bonn-Miinchen, 1992, p. 129 e.v.
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Bij de judicial restraint passen dan de volgende aantekeningen:
(1) De rechter heeft geen enkel initiatiefrecht om, zonder dat hij
hiertoe werd aangezocht, recht te spreken.
(2) Er zou wei moeten nagedacht worden over de vraag of men met
alles bij de rechter terecht kan. Om een verregaand, doch misschien
niet ondenkbaar, voorbeeld te nemen: een vrouw dagvaardt een
bisschop van de Rooms-Katholieke Kerk teneinde hem te dwingen
haar voor priesteropleiding in het serninarie toe te laten(33). Niet
aileen wordt de rechter ,iibeifordert", maar bovendien bestaat het
gevaar dat hij aan fundamentele politieke keuzes zou raken. Of zoals
dit onlangs werd, uitgedrukt in een maxime: ,De maximis non curat
praetor"(34).
(3) Dit gevaar is evenwel in die mate denkbeeldig, doordat de rechters zich meestal in dergelijke materies als juris prudentes(35) gereserveerd zullen opstellen, naar het woord van DWORKIN ,the integrity of the law"(36) zullen respecteren, d.w.z. de hele cohesie van het
rechtssysteem niet op de helling zullen zetten, en pas tot een beslissing
zullen komen na een ,Rechtsgespriich" dat nag steeds de beste
processuele waarborg is voor de judicial restraint.
De Duitse figuur van het ,Rechtsgespriich" betekent dat de rechter
aan het einde van de procedure in een gesprek met de partijen en hun
raadslieden nader ingaat op de feitelijke en juridische beoordeling van
het geschil(37).
(4) W anneer de rechter geen ,kapstok" heeft om zijn oplossing aan
op te hangen (wet, precedent, algemeen beginsel, ... ) en er in de
samenleving geen brede consensus bestaat, dan mag men van de
rechter verwachten dat hij zijn beslissing dusdanig zal inkleden dat
ze niet overkomt als een algemene norm, doch enkel als een concrete
beslissing in een welomschreven bepaald geval.
Deze uitspraak kan dan wei geleidelijk een stippel worden, die in
geval van concordantie kan uitgroeien tot het stippelwerk van de
rechtspraak.
(33) En toch blijft het zo dat ,la realite depasse toujours Ia fiction": Hoge Raad, 20 oktober
1995, R.v.d. W., 1995, 213, nadat inderdaad een vrouw de bisschop had gedagvaard om haar tot
het priesterambt toe te 1aten.
(34) KooPMANS, T., ,Het leerstuk van de political questions", in Rooo, M.G. (ed.), Rechters
en politiek, Zwolle, 1993, p. 9 e.v., at p. 22.
(35) Over de betekenis van de jurisprudentia voor de rechtspraak, zie ZENATI, F., La jurisprudence, Paris, 1991, p. 81 e.v.
(36) Law's empire, Cambridge (Mass.), 1986.
(37) Zie verder hierover: WEIMAR, R., ,Das Rechtsgesprach", in Rechtsprechungslehre, o.c.,
p. 283 e.v.

1360

Zo zou b.v. een rechter die een meisje is een jongensschool wil
binnenlaten, dit kunnen afdoen met stringente eisen die het geval
uitzonderlijk zullen houden: b. v. onbereikbaarheid van een meisjesschool in de nabijheid van de ouderlijke woonst.
(5) Nude rechter zo sterk ingrijpt in het rechtsleven van een gehele
samenleving, moet de temporele werking van een rechterlijke uitspraak sterk worden begrensd. Wij kennen allen het enorme verzet
waarop wetten met terugwerkende kracht stuiten. Het Bundesverfassungsgericht zei het in dier voege: ,,Auch ein gesetzlicher Eingrif.f mit
echter Riickwirkung ist ausnahmeweis zuliissig, wenn das Vertrauen
auf eine bestimmte Rechtslage sachlich nicht gerechtfertigt und daher
nicht schutzwiirdig ist"(38). Dit geldt derhalve eveneens voor de
rechter, die zich ook hier terughoudend moet opstellen.
Een mooi voorbeeld hiervan blijft nog steeds de zaak Defrenne,
waarin het Europees Hof van Justitie terdege rekening hield met de
catastrofale gevolgen van een volledige terugwerkende kracht van het
arrest(39). De regel van gelijk loon voor gelijk werk voor mannert en
vrouwen (art. 119 E.E.G.-verdrag) laten terugwerken, zou immers
ondraaglijke lasten meebrengen, zowel voor de overheid als voor het
bedrijfsleven.
De plaats ontbreekt om over een en ander uit te weiden. De temporele
werking van een gerechtelijke beslissing kan immers ex tunc, ex nunc
of ex mox (vanaf straks) werken en elk van deze mogelijkheden zou
uitvoerig commentaar vergen(40).
Men zal bij dit alles toch nog opwerpen dat een rechter zich nooit
publiekelijk zal moeten verantwoorden voor de inhoud van een gerechtelijke beslissing, die kennelijk de grenzen van het rechterlijk
optreden heeft overschreden. Maar dit euvel wordt m.i. opgevangen
door tal van mechanismen die dit gevaar sterk terugdringen: de
rechtsrniddelen enerzijds en de talrijke aansprakelijkheidsprocedures
die reeds voorhanden zijn (zie hierover verder). Er is tenslotte ook nog
de wetgever die de rechter tot de aftocht kan dwingen door wetgeving
die de verkeerd geachte rechtspraak ongedaan maakt.
Het gevaar blijft overigens rniniem, zoals destijds door Alexander
HAMILTON werd betoogd: , Whoever attentively considers the different
departments of power must perceive, that, in a government in which
(38) BVerf GE 32, 111.
(39) H.v.J, 8 april 1976, 43175.
(40) Zie desbetreffend: HAAZEN, 0., ,De temporele werking van een rechterlijke uitspraak",
in Mordenate college, De rol van de rechter in de moderne westerse samenleving, Leiden,
1993, p. 151 e.v.
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they are separated from each other, the judiciary, from the nature of
its functions, will always be the least dangerous to the political rights
of the Constitution; because it will be least in a capacity to annoy or
injure them. The Executive not only dispenses the honors, but holds
the sword of the community. The legislature not only commands the
purse, but prescribes the rules by which the duties and rights of every
citizen are to be regulated. The judiciary, on the contrary, has no
influence over either the sword or the purse; no direction either of
the strenght or of the wealth of the society; and can take neither
FORCE nor WILL, but merely judgment; and must ultimately depend
upon the aid of the executive arm even for the efficacy of its judgments"(41).
Dat daardoor de waardentoebedeling in onze samenleving wordt
toevertrouwd aan de zogeheten ,upper middle class"(42) is wellicht
een correcte vaststelling, doch een oud verhaal sinds de topoi van
Aristoteles bepaald werden als juridische gemeenplaatsen, vuistregels
die doorgaans opgaan omdat zij berusten op hetgeen in een bepaalde
tijd door allen, door de meesten, door de besten (aristoi) of door de
,verstandigsten" voor waar werd aangezien(43). En zijn ook de
volksvertegenwoordigers die de wetten maken meestal niet leden
van dezelfde ,upper middle class"?
Samenvattend: in een maatschappij die gekenmerkt wordt door anomie en vervagend normbesef en waarin de wetgever het meestal moet
laten afweten, dient de burger over een vluchtheuvel te beschikken
waar hij in nood terecht kan. Dit is de rechter, vooral wanneer het gaat
om bescherming van mensenrechten.
B. Beschermvrouw van de mensenrechten
Hier ligt zonder enige twijfel de belangrijkste democratische legitimatie van de rechterlijke macht, zoals nog door Jean RIVERO werd
beklemtoond: ,Je crois meme que le controle (juridictionnel) marque
un progres dans le sens de la democratie, qui n 'est pas seulement un
mode d'attribution du pouvoir, mais aussi un mode d'exercice du

(41) Geciteerd bij BICKEL, A., The least dangerous branch, Indianapolis, 1962, p. IX.
(42) KooPMANS, T., ,De constitutione1e kant van de rechtsvinding", in Rechtsvinding, Zwolle,
1996, p. 5, in navolging van de Amerikaanse auteur ELY, J.H., Democracy and Distrust, wiens
meningen evenwe1 m.i. terecht weerlegd werden door CAPPELLETII, M., ,The 'Mighty Problem' of Judicial Review", in Judicial Process in Comparative Perspective, p. 150-152.
(43) Zie VIEHWEG, T., Topik und Jurisprudenz, Miinchen, 1963;- zie ook VAN GERVEN, W.,
en LEYTEN, J., Theorie en praktijk van de rechtsvinding, Zwolle, 1981, p. 65 e.v.
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pouvoir. Et je pense que tout ce qui renforce les libertes fondamentales du citoyen va dans le sens de la democratie"(44).
Drie facetten komen hierbij om de hoek kijken:
(1) Het recht op rechtsbescherming wordt beveiligd door de fundamentele regel van de algehele toegang tot de rechter in een fair trial,
waar het recht van verdediging centraal staat (zie ook nog verder).
(2) Alle mensenrechten, die intussen formeel erkend werden in
Grondwetten en Internationale Verdragen, krijgen hun ultieme verwerkelijking dankzij de tussenkomst van de rechterlijke macht.
(3) En morgen wacht ons de uitdaging van de XXIe eeuw: aan de
mensenrechten verder inhoudelijk gestalte geven(45). Ook dat zal
door de rechter naar aanleiding van concrete gevallen moeten worden
ingevuld. Het zal trouwens de rechter zijn die in concreto de rangorde
van met elkaar conflicterende rechten dient vast te stellen, nu er geen
abstracte rangorde mogelijk is.
De rol van de rechter in deze materie is des te belangrijker naarmate
de bedreiging van de mensenrechten meer en meer toeneemt vanwege
de wetgevende en de uitvoerende macht.
Zo heeft de wetgever recentelijk in verschillende landen drastische
beperkingen ingevoerd ten aanzien van de opvang van politieke
vluchtelingen en asielzoekers.
Zo zijn regeringen Iicht geneigd om terroristen uit te leveren, of zelfs
zonder vorm van proces te laten neerschieten in Gibraltar. Zo zal ook
het strafbeleid de weerslag ondervinden van het feit dat gevangenissen
overbevolkt zitten. In 1993 veroorzaakte de toenmalige Nederlandse
Minister van Justitie een grote rel toen hij de rechterlijke macht ervan
beschuldigde een te eenzijdige nadruk te leggen op de rechtsbescherming van de burger tegen de overheid in plaats van voorrang te
verlenen aan de handhaving van elementaire strafrechtelijke normen(46).

C. De handhaving van de Rechtsstaat
V andaag kan de burger overheidshandelingen doen vernietigen of de

(44) In FAVORED, L., Cours constitutionnelles europeennes et droits fondamentaux, 1982,
b1z. 526-527.
(45) Zie hiervoor mijn bijdrage: STORME, M., ,Mensenrechten inhoudelijk gestalte geven: een
opdracht voor christenen", in Recht en Europese cultuur, Antwerpen, 1995, 25 e.v.
(46) Trema, 1993, 272 e.v.

1363

overheid wegens onrechtmatig handelen doen veroordelen tot schadeloosstelling.
Hij kan ook vragen een wet terzijde te stellen wegens strijdigheid met
de Grondwet of met het intemationaal recht.
Hij kan zijn eigen staat aansprakelijk stellen wegens niet-naleving van
de Europees-rechtelijke verdragsverplichtingen of hem zelfs doen
veroordelen wegens inbreuk op het E.V.R.M.
In wezen gaat het telkens om de toetsing aan een hogere norm:
eenieder, ook de hoogste machthebber, staat onder het gezag van
het recht, under the rule of law. En dat is precies de essentie van de
Rechtsstaat, die hoofdzakelijk, zoniet zelfs uitsluitend, door de rechter
wordt bewaakt en gekoesterd.

V. Statuut van de rechter
,The way of Justice is a tightrope
where no prince is safe for one instant"
(W.H. AUDEN, The Sea and the Mirror, II).

Reeds jaren geleden werd onder Ieiding var:t Shimon SI-IgTREE'J' een
document opgesteld waarin gepoogd werd ,General Standards on the
Independence of the Judiciary" op te stellen(47).
In dit artikel wil ik niet aileen pogen het begrip onafhankelijkheid te
demystifieren en te relativeren, doch ook daartegenover wijzen op de
vele erfdienstbaarheden van de rechterlijke macht.
En buiten het vrij fundamentele debat over de onafhankelijkheid van
de magistratuur, zijn er nog tal van andere aspecten verbonden aan het
Statuut van de rechterlijke macht, waarvan sommige hiema zullen
worden toegelicht.
A. De onafhankelijkheid revisited
,Judges must be shielded from coercion of any sort particularly from
executive control over the peiformance of their judicial duties"
(Lord Chief Justice LANE)

(47) SHETREET, S., ,L'independance et Ia responsabilite des juges et des avocats", in PEssoA
VAZ, A.M., Role and organization of judges and lawyers in contemporary societies, Coi'mbra,
1995, p. 113 e.v.
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Vooraf moet gesteld worden dat de onafhankelijkheid van de rechter
niet betekent dat men aan niemand of niets verantwoording verschuldigd zou zijn, want dan zou onathankelijkheid vervallen tot onverantwoordelijkheid.
Onafhankelijkheid is m.a.w. geen doel op zichzelf, maar een ,instrumental value" (48), een middel om de essentiele waarde veilig te
stellen, die van de onpartijdigheid van de rechter, sinds eeuwen
verzinnebeeld door de geblinddoekte Vrouwe Justitia. Het wezen
van de rechterlijke activiteit bestaat er immers in dat zij door een
onpartijdige en neutrale derde wordt uitgeoefend.
In de hiernavolgende toelichting poog ik een typologie voor deze
vorm van onafhankelijkheid te ontwerpen en hier en daar enkele
aantekeningen te maken. Voor het overige moge ik verwijzen naar
de oeverloze wereldliteratuur over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht( 49).
1. Onafhankelijkheid tegenover de drie grondmachten.
De onathankelijkheid tegenover de wetgevende en de uitvoerende
macht zijn vanzelfsprekend, hoewel in de praktijk niet steeds consequent gerespecteerd.
De afhankelijkheid van de wetgevende macht drukt zich nog steeds uit
door wetten die terugwerkende kracht hebben - erger nog ingrijpen
op hangende gedingen (in Belgie: de loodsenwet) - en uiteraard
indirect doch niet minder nefast door de begrotingswetten die overal
ter wereld, behalve in Costa Rica, onvoldoende financiele ruimte
geven voor een goede werking van de gerechtelijke instellingen.
Dat het Parlement op subtiele wijze zijn greep op de rechterlijke
macht wil behouden, blijkt uit de tendens om als rechter-plaatsvervanger op te treden en zich gerechtelijke onderzoeksbevoegdheden
toe te eigenen. De frustratie dat Parlementen niet meer in staat blijken
de regering te controleren wordt dan afgereageerd door een controle

(48) CAPPELLETII, M., ,Who watches the watchmen", in The Judicial Process in Comparative
Perspective, Oxford, 1989, p. 70.
(49) Voor een historisch overzicht, zie PICARDI, N., ,L'independance et Ia responsabilite des
juges et des avocats, Aperc,;u historique", in PES SOA VAZ, A.M., o. c., p. 71 e. v.; zie vooral het
voortreffelijk comparatief onderzoek dat verricht werd ter gelegenheid van de congressen der
Intemationale Vereniging voor Procesrecht in Wiirzburg (1983) en Colmbra (1991) door
SCHWAB, K.H., und GOTIWALD, P., ,Verfassung und Zivilprozess", in HABSCHEID, W.,
Effektiver Rechtsschutz und verfassungsmiij3ige Ordnung, Bielefeld, 1983, p. 1-89; VESCOVI,
E., ,La independencia de Ia magistratura", ibid., p. 161-214; zie ook PICARDI, N., et SHETREET,
S., ,Independance et responsabilite des juges et des avocats", in PESSOA V AZ, A.M., Role and
organization of judges and lawyers in contemporary societies, Coi'mbra, 1995, p. 73-144;
RoTH, G., ,Organisation und soziale Status der Richter", in PEssoA VAZ, A.M., o.c., p. 147186.
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op de rechterlijke macht. De Commissie VAN TRAA in Nederland is
hiervan een illustratie.
De afhankelijkheid van de uitvoerende macht blijft doorwegen in die
landen waar de benoemingen van rechters nog steeds in handen van
deze macht liggen. Doch bovenal dreigt ook hier een veel subtieler
gevaar, dat van het management-development door het Ministerie van
Justitie. Dit heeft niets te zien met ons pleidooi ten gunste van
productiviteitsanalyses en managerial justice binnen de schoot van
de rechterlijke macht (zie hierover verder).
Het gaat hier om de dreiging om van de rechterlijke macht een
ambtelijke buitendienst te maken van het Ministerie van Justitie(50).
Zo werden in Nederland sinds 1990 directeuren gerechtelijke organisatie in elk gerechtelijk arrondissement benoemd, d. w .z. ambtenaren
onder het gezag van de Minister van Justitie. Thans werd voorgesteld
de zittende magistratuur beheersfuncties toe te vertrouwen, waarover
aan de Minister zou worden gerapporteerd; deze laatste zou, zo het
beheer negatief werd beoordeeld, de Hoge Raad kunnen verzoeken de
betrokken rechter uit zijn beheersfunctie te ontheffen(51).
Doch er is ook de onafhankelijkheid tegenover het eigen rechterlijk
korps en zijn leden. De dreiging van conformisme en corporatisme is
helaas meer dan ooit reeel.
En er is ook de dreiging van de collegialiteit in eenzelfde rechtscollege. Het verhaal over de Amerikaanse Supreme Court dat gepubliceerd werd in The Brethren van WooDWARD en ARMSTRONG moge,
ook zo de waarachtigheid ervan niet helemaal vaststaat, een angstaanjagend voorbeeld blijven.
Een wegens moord veroordeelde man had er bij de Supreme Court
over geklaagd, dat zijn veroordeling op onregelmatige wijze tot stand
was gekomen. De tot de conservatieve vleugel gerekende rechter
BLACKMUN had voor de meerderheid een beslissing geformuleerd
waarin gemotiveerd werd, waarom de klachten ongegrond waren,
althans niet tot de vernietiging van de beslissing konden leiden.
Daartegen had rechter MARSHALL een dissenting opinion geproduceerd, die voor enige leden van de meerderheid z6 overtuigend
was, dat zij alsnog 6mgingen. Maar daarmee was nog geen meerderheid voor MARSHALL's visie verkregen. Om die te krijgen, zou nog

(50) De uitdrukking komt van BovEND'EERT, P.P.T., ,De rechterlijke organisatie: een nieuwe
buitendienst van het Ministerie van Justitie?", N.J.B., 1996, 669 e.v.
(51) Rapport beheersstructuur van de rechterlijke organisatie, neergelegd in het Nederlands
Parlement in november 1995.
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een rechter 6m moeten gaan. De hoop was gevestigd op de progressieve rechter BRENNAN. Deze werd daartoe door een van zijn
eigen clerks benaderd. Maar BRENNAN weigerde zijn stem aan de
meerderheidsopinie van BLACKMUN te onttrekken. Voor die weigering
zou hij de volgende grond hebben aangevoerd. Hij vond het ongewenst rechter BLACKMUN, die zich juist een beetje in progressieve richting aan het ontwikkelen was, voor het hoofd te
stoten door zich tegen diens met zoveel zorg geformuleerde opinion
te keren, op een moment dat er enige veel belangrijkere zaken beslist
moesten worden, waarin het van belang was BLACKMUNS steun te
verkrijgen.
Bij dit eerste type onafhankelijkheid passen enkele aantekeningen:
(a) Het principe van de scheiding der machten werd reeds lang
geleden ten grave gedragen. Daarom mag vandaag gesteld worden
dat onafhankelijkheid, die in wezen een vorm van autonomie is, een
samenwerking tussen de drie grondmachten niet in de weg mag
staan.
Samenwerking met de wetgevende macht, doordat zoals in de voormalige Sovjet-Unie het Plenum van het opperste Gerechtshof een
wetgevend initiatiefrecht had, of doordat zoals in Frankrijk het Hof
van Cassatie in zijn jaarlijks verslag suggesties mag doen ter verbetering van de wetgeving.
Samenwerking met de uitvoerende macht, doordat rechters, naar het
model van het Europese Hof van Justitie, informatie zouden mogen
vragen aan de administratie(52).
(b) Binnen de schoot van de rechterlijke macht, mag de collectieve
onafhankelijkheid niet verworden tot autonomie van afzonderlijke
individuele rechters, die zich verzetten tegen elke vorm van samenwerking bij de strijd tegen de traagheid en de achterstand van het
gerecht.
Ik beweer niet dat ijverige rechters de dossiers van hun luie collega' s
moeten overnemen. Ten aanzien van deze laatsten zou men veel
sneller disciplinair moeten optreden.
W el is het zo dat objectief kan worden vastgesteld dat bepaalde
rechters en rechtscolleges zwaarder belast worden dan andere. Deze

(52) Procesreglement Hofvan Justitie;- Vgl. art. 138 Belgisch Gerechtelijk Wetboek, dat
bepaalt dat in arbeidsgeschillen informatie kan worden gevraagd door het Openbaar Ministerie
aan het bevoegde bestuur; - zie ook in die zin: KooPMANS, T., ,Judicial activism and
procedural law", European Review of Private Law (E.R.P.L.), 1993, 67 e.v., at p. 81.
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laatsten zouden alsdan moeten ingeschakeld worden teneinde een
meer evenredige verdeling van de werklast te verzekeren.
Op deze wijze zal de rechterlijke macht ook verduidelijken dat zij haar
verantwoordelijkheid opneemt om zelf de gemelde problemen van
traagheid en achterstand op te lossen.
2. De rechterlijke macht en haar leden moeten zich onafhankelijk
opstellen tegenover de ,politieke wereld". Deze laatste maakt dit niet
gemakkelijk, want bijna overal ter wereld worden rechters nog steeds
door de politieke machthebbers benoemd en bijna overal ter wereld
wordt de omvang, de besteding en het beheer van de justitiebegroting
buiten de greep van de rechterlijke macht gehouden. Een en ander
bedreigt de onafhankelijkheid van de rechters.
Sinds vele jaren heb ik mijn studenten geleerd dat een rechter moet
lijden aan een Becket-complex, hetgeen verwees naar Thomas
BECKET, die na zijn benoeming tot Lord Chancelor door Koning
Henry II aan deze laatste zei: ,I was your friend, now I am your Lord
Chancelor". Toen ik dit verhaal vertelde in 1994 aan de Voorzitter
van het Opperste Gerechtshof in Argentinie, waarvan men zei dat hij
een notoir vriend was van President MENEM, antwoordde hij kordaat
en korzelig: ,Ik ben de vriend gebleven van President MENEM".
Doch-ik heb ook aan- mijn studenten geleerd- dat- men niet -tegelijk
rechter kan zijn en op de barricades gaan staan. Het bekende ,phenomene Magnaud"(53) is nooit veraf.
3. Dit laatste brengt mij tot een gans bijzondere - wellicht de meest
fundam~ntele toepassing van het onafhankelijkheidsprincipe: de
onpartijdigheid van de rechter: tegenover zichzelf, de partijen en hun
advocaten.
Tegenover zichzelf, hetgeen betekent dat de rechter van zijn eigen
levensbeschouwelijke, ideologische, politieke en andere overtuigingen afstand moet nemen bij het berechten van een zaak. Zo hij zich
daartoe niet in staat acht, dan moet hij zich uit die welbepaalde zaak
terugtrekken. Zo kan ik mij best inbeelden dat een rechter, wiens kind
door een dronken autobestuurder werd doodgereden, niet in staat zou
kunnen zijn om met de nodige sereniteit een gelijkaardig geval te
berechten.
Tegenover de partijen, hetgeen overigens in praktisch alle procesrechtssystemen ter wereld wettelijk is geregeld. En waar dit niet zou

(53) Zie hierover VAN
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volstaan, kan beroep gedaan worden op het beginsel van de onpartijdige rechter in art. 6 E.V.R.M. en van art. 14 B.U.P.O.
Maar ook tegenover de advocaten, vooral zo deze advocaten in het
maatschappelijk bestel een belangrijke rol vervullen, dan wei behoren
tot wat Yves DEZALAY betiteld heeft als ,marchands de droit qui
cumulent la triple fonction de conseiller les auteurs de normes, de
plaider les litiges qu 'elles suscitent et de commenter les decisions qui
les appliquent"(54).
4. Tenslotte moet de rechter zich onafuankelijk opstellen tegenover
de publieke opinie in het algemeen - een zogeheten vorm van
,insulation" -,de pers en de overige media in het bijzonder.
Ook zo de rechter moet luisteren naar wat in de samenleving leeft
(zie verder), dan nog mag hij zijn oordeel niet vellen in functie van
wat de publieke opinie denkt of verwacht. Bij een recente tragische
autobotsing in de ochtendmist waarbij verschillende personen omkwamen, werd een der verantwoordelijke vrachtwagenbestuurders
meteen aangehouden, hetgeen duidelijk geschiedde onder druk van
de publieke opinie, vermits men terzake tach moeilijk kon gewagen
van de noodzaak van het onderzoek. Onlangs hoorde ik een onderzoeksrechter verklaren dat de openbare opinie niet zou begrijpen dat
hij X, die in voorlopige hechtenis vertoefde, zou vrijlaten! Dit kan
tach niet.
Wat de communicatiemedia betreft, blijf ik persoonlijk voorstander
van een rigide toepassing van het sub judice-principe: wat nog gerechtelijk moet worden beslist, mag niet worden openbaar gemaakt,
laat staan gecommenteerd of bekritiseerd. En hierbij verwijs ik graag
naar wat Wolfram HENCKEL destijds schreef: ,Die Gerichtsberichterstattung der Medien sollte erkennen, dass auch schon der Anschein
bewusster oder unbewusster Einflussnahme auf laufende Gerichtsverfahren den Rechtsstaat gefiihrdet. Der Richter kann sich dagegen
nicht wehren. Der Berichterstattung und Kommentierung wachst
damit eine hohe Verantwortung zu, die mit dem Abschluss des Verfahrens nicht endet. Das Vertrauen der Burger zu den Richtern und
dem Rechtsstaat wird wesentlich beeinflusst durch die Darstellung
und Kommentierung der Urteile in Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen. Der im Grundgesetz verbrieften Freiheit und Unabhiingigkeit der
Presse muss in gleicher Weise wie der Unabhiingigkeit der Richter die
Verantwortung fiir die Erhaltung unseres demokratischen und sozialen Rechtsstaat zur Seite stehen. Wer diese Freiheit nicht verantwort(54)

MARTENS,

P., o.c.
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lich gebraucht, untergriibt die Verfassung und schwiicht die Organe,
die allein die Freiheit garantieren konnen. "(55).
B. En de erfdienstbaarheden
Onlangs had men het a.v. over ,Le mythe de l'independance"(56):
,L'independance est un mythe. Mais elle est un des mythes constitutifs
de la Justice et de la democratie.
La revendication de l'independance est liee a celle de la separation
des pouvoirs : le juge est independant parce que le corps des magistrats l 'est par rapport au pouvoir executif. Mais cette affirmation,
formulee in abstracto, comme principe et comme realite ne manque
pas d'audace.
Dans un monde domini par l'interdependance des hommes et des
circonstances, elle est une gageure et un deft.
Les philosophes, les economistes ou les psychologues trouveront qu 'il
est plus insense pour un juge de revendiquer son independance qu 'a
une molecule d'affirmer sa liberte.
Non seulement cette exigence est irrealiste mais, poussee a !'extreme,
elle est dangereuse. Quel risque ne court pas le citoyen livre au
jugement d'un homme qui ne se reconnaft aucunedependance?
Car, le voila, du coup, lie a un etre qui pretend echapper aux
hierarchies, aux filiations, a la causalite generale qui conduit le
monde".
Dit is natuurlijk een totaal vertekend beeld: onafhankelijkheid is geen
mythe, maar werkelijkheid, doch zoals de nieuwe eerste Voorzitter
van het Franse Hof van Cassatie het onlangs uitdrukte: ,autant de
dependances, que d'independance".
En hierover hebben we het nu: al hetgene waartegenover de rechter
zich niet onafhankelijk kan opstellen.
1. Wet, Grondwet en Verdrag
Niettegenstaande de zeer ruime interpretatievrijheid waarop hoger de
aandacht werd gevestigd, blijft de verbinding met de voorgeschreven
normen essentieel. Reeds RADBRUCH wist het bijzonder mooi te vertolken toen hij schreef: ,So ist juristische Interpretation nicht Nach-

(55) ,Richter im demokratischen und sozialen Rechtsstaat", J.Z., 1987, 209 e.v., at p. 215.
(56) LALLEMAND in luger, 5/1993, p. 6.
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denken eines Vorgedachten, sondern zu Ende Denken eines Gedachten ... "(57).
2. Men vergeet steeds te vermelden dat de rechter gebonden is aan de
feiten van bet verhaal dat hem door de partijen werd gebracht. De
rechter brengt de feiten tot hun recht. In bet feitenrelaas zit zeer
dikwijls de oplossing - ook de juridische - ingebakken.
3. Het is ondenkbaar dat de postmodeme rechter zich niet zou orienteren naar wat in de samenleving leeft. Hij moet zijn oor te luisteren
leggen naar wat zich in de maatschappij afspeelt: aankondigen wat
komen gaat, verwoorden wat reeds onderhuids aanwezig is en een
enkele keer halt toeroepen aan ontwikkelingen die hij nefast acht.
4. De rechterlijke macht is een overheidsdienst, die moet functioneren,
maar ook en vooral tijdig functioneren. Het enige artikel dat daarover
handelt is bet bekende art. 6 E. V.R.M. dat bet heeft over de , reasonable
time", maar daar blijft bet dan ook bij , zoals eerste Voorzitter Pierre
DRAI schreef: ,Ignorant ou feignant d'ignorer le ,facteur-temps", le
juge civil ne rend plus que des decisions qui, s 'etant trop fait attendre,
ne font plus peur ou ne sont plus credibles"(58).
Hier is dus een overheidsdienst werkzaam, die goederen, d. w .z.
vonnissen en arresten produceert, waarvan de leveringstermijn niet
is bepaald. Het gaat bovendien om de belangrijkste en tevens de
edelste overheidsdienst: hij moet menselijke conflicten oplossen,
bovendien recht spreken en bij dit alles gerechtigheid doen. Maar
de adel van deze activiteit rechtvaardigt niet dat bier geen termijnen
opgelegd worden.
De kwaliteit van bet produkt, om in de gebezigde terminologie te
blijven, kan daarentegen wel worden bekritiseerd. Er zijn niet alleen
de vele rechtsmiddelen, waarbij men de producent een nieuwe kans
geeft (verzet, derdenverzet, en in een zekere zin herroeping van gewij sde) of waarbij men naar een andere producent stapt (boger beroep,
cassatie, Straatsburg); er is ook de aansprakelijkheid van de producent
zelf (burgerrechtelijk en strafrechtelijk: verhaal op de rechter en
veroordeling wegens rechtsweigering). Soms is zelfs bet Staatsbedrijf
aansprakelijk voor de onbehoorlijke productie van bet rechterlijk
dochterbedrijf (Belgisch cassatie-arrest Anca, waarover verder). Maar
een ontijdige of laattijdige levering wordt vooralsnog niet in nationale
wetgevingen gesanctioneerd.
(57) Arten der Interpretation, in Recueil d'Etudes sur les sources du droit en l'honneur de
Franrois Geny, Paris, 1934, T. II, p. 218.
(58) ,L'execution des decisions judiciaires et les moyens de pression a la disposition du
tribunal", R.l.D.C., 1986, 512.
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Bij dit alles zal men wellicht Iaten opmerken dat elke vergelijking met
een tijdige levering door een bedrijf mank loopt, doordat de dienst van
het gerecht slechts behoorlijk kan functioneren, wanneer partijen en
hun raadslieden de grondstof - in casu het dossier met feiten,
argumenten en bewijzen - volledig en tijdig hebben geleverd.
Deze kritiek gaat voorbij aan de vaststelling dat elk behoorlijk werkend bedrijf ook vaste afspraken maakt met de leverancier van grondstoffen en/of met toeleveringsbedrijven. Getransponeerd op het gerecht, betekent dit dat de rechter aan partijen en hun raadslieden
termijnen voor het mededelen van stukken, het aanvoeren van bewijsmateriaal, het concluderen en het pleiten moet kunnen opleggen,
opdat het geheel binnen een redelijke termijn zou kunnen worden
afgehandeld. Zolang dit niet gebeurt, zal de acute perceptie van de
factor tijd door de rechtszoekenden geen bevredigend antwoord in ons
procesrecht krijgen.
5. Ook rechters moeten zich verantwoorden. Maar die verantwoording dient op een keurige en formele wijze te worden geregeld om te
vermijden dat rechters door de media zouden worden berecht, want
zoals CAPPELLETTI het destijds uitdrukte: "The worst of all kinds of
trials: trial by newspapermen "(59).
Wij hebbendestijds persoonlijk gepleit vooreen productiviteitsstudie
van het gerecht(60), maar een recente ervaring brengt mij tot een
ander voorstel.
Tijdens de eerste helft van dit jaar genoot ik het voorrecht in Nederland een Visitatiecommissie te hebben mogen voorzitten, dewelke tot
opdracht had de kwaliteit van de juridische opleiding in de tien
Nederlandse Rechtsfaculteiten te onderzoeken en daarover te rapporteren ten behoeve van de verantwoordelijken voor het beleid inzake
universitair onderwijs.
De commissie bestond uit 7 leden, kreeg voor het bezoek van elke
Faculteit een zogeheten "zelfstudie, waarin de betrokken Faculteit
zichzelf voorstelde, haar doelstellingen, methodes en programma's
toelichtte en zelf kritisch haar sterke en zwakke punten ontleedde.
Tijdens het bezoek werden alle geledingen van de Faculteit ontboden
en ondervraagd. En na dit alles volgt een uitgebreid rapport over de
gang van zaken. Een dergelijke visitatie vindt plaats om de vijf jaar.
Mutatis mutandis zou men de rechtscolleges om de vijf jaar kunnen
(59) ,Who watches the watchmen? a comparative study on judicial responsibility", Amer.
Journ. Comp. Law, vol. 31, I e.v., spec. 60.
(60) Mijmeringen van eenjurist bij 1984, Antwerpen, 1984, p. 109 e.v.
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visiteren met een commissie bestaande uit professoren, magistraten,
advocaten en vertegenwoordigers van de rechtzoekende burgers.
Rapport zou uitgebracht worden bij het Parlement.
Minstens zou elk jaar door elke korpsoverste een rapport moeten
overhandigd worden aan de Commissie van Justitie van het Parlement. Men moet zich kunnen rekenschap geven van de wijze waarop
de - in de meeste Ianden overigens luttele - overheidsgelden aan
Justitie worden besteed.
6. Het gaat hier ook om een overheidsdienst ten behoeve van de
burgers, die recht hebben op een ,fair trial". Wil men deze eerlijke
behandeling nader kwalificeren, zo is men het erover eens dat hierbij
vier criteria moeten gehanteerd worden: participation (zie wat boven
over de besluitvorming werd gezegd), interpersonal respect (partijen
en/of hun raadslieden worden met eerbied behandeld), neutrality (zie
wat boven over onafhankelijkheid werd gezegd) and fairness of
outcome(61).
Ook de rechter is aan deze consumer-friendly opdracht onderworpen:
de rechter is niet Ianger een boeman, maar zou een attente vader/
moeder moeten zijn die luistert naar wat men hem/haar komt vertellen
en vragen. En elke partij verwacht dat men haar op heuse wijze
bejegent.
Over de fairness of outcome hadden wij het reeds bij de motivering
van de gerechtelijke beslissing alsook bij de zogeheten test van het
onbehagen.
Dat dit gevoel m.b.t. een eerlijke uitspraak cultuur-historisch diep
geworteld zit in de antropologische benadering van het recht, moge
blijken uit het feit dat in de beroemde tekst over het schild van
Achilleus Homeros het heeft over rechters die een geschil moeten
beslechten en hij voegde er ondeugend aan toe:

, Two golden talents lay amidst, in sight,
The prize of him who best adjudged the right"
(Ilias, 18, 508-509)
7. Het is natuurlijk ondenkbaar dat de toenemende macht van de
rechter aileen zou gepaard gaan met een toenemende verantwoordelijkheid, en niet met een toenemende aansprakelijkheid. Men is het
uiteindelijk eens geworden over deze vaststelling, maar men is het
(61) TYLER, T., ,Procedure or result: what do disputants want from legal authorities?" in A
Handbook of dispute resolution, A.D.R. in action, ed. by K.J. Mackie, London, 1991, p. 19 e.v.
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niet eens over de wijze waarop dit moet gebeuren en over degene die
dit moet berechten. Reeds Juvenalis vroeg zich af: Quis custodiet
ipsos custodes(62)?
Inderdaad, eenieder wordt berecht door rechters: de burger als de
overheid, de uitvoerende en de wetgevende macht (dit laatste laat
geen twijfel meer na de ophefmakende arresten van het Europees Hof
van Justitie Francovich en Brasserie de !'Europe). Doch kan men
rechters door rechters zelf laten berechten?
Daar over dit vraagstuk bijna alles is gezegd en hier de plaats
ontbreekt om hierover nog verder uit te weiden, moge ik verwijzen
naar de desbetreffende literatuur(63).
Daarbij moge de nog steeds geldige conclusie van Mauro CAPPELLETTI
in herinnering worden gebracht: er is slechts ,one main road for
modern society to tread - the road of a 'responsive' model. This,
of course, is a model that avoids the excesses of each of those
discussed above. To do so, the responsive model will prevent a
corporate insulation of the judiciary, as well as un uncontrolled,
irresponsible anarchy of the individual judges, by combining a reasonable degree of legal (civil, disciplinary, and penal) responsibility,
without, however, either subordinating the judges to the political
branches, political parties, or other societal organizations, ar expo~
sing them to the vexatious suits of irritated litigants. "(64).
Deze weg werd reeds gedeeltelijk ingeslagen in verschillende landen(65); hij werd ook voor een stuk bewandeld door het Belgisch Hof
van Cassatie in het Anca-arrest van 21 december 1991, volgens
hetwelk de Staat verantwoordelijk is voor de schade die zou voortvloeien uit een rechterlijke beslissing, die omechtmatig bleek te zijn.
Het komt mij persoonlijk voor dat dit laatste beginsel nog moet
worden voltooid door een regresvordering tegen de rechter, indien
deze laatste een grove nalatigheid heeft begaan. Van deze oplossing
zijn ondermeer elementen aanwezig in Frankrijk en in Duitsland(66).

(62) Saturae, VI, 347-8.
(63) Men consultere hierover twee meesterwerken: CAPPELLETII, M., ,Who watches the
watchmen?", in The Judicial Process in Comparative Perspective, p. 57 e.v.; - VAN
OEVELEN, A., De overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de rechterlijke macht,
Antwerpen, 1987; - zie ook STORME, M., ,Wie berecht de onoordeelkundige rechter?", in
Feestbundel F. Duman, Brussel, 1983, 695 e.v.
(64) o.c., p. 112.
(65) Zie opnieuw CAPPELLETIJ voormeld;- zie ook GRAZIADEI, M., and MATTEI, U., ,Judicial
responsibility in Italy: A new statute", Amer. Journ. Camp. Law, 1990, 103 e.v.
(66) Action recursoire, Riickgriff: CAPPELLETII, o.c., p. 87-88.
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C. Hoe wordt men rechter?
1. Opleiding als jurist
Niet zonder overmoed heb ik in 1994 ter gelegenheid van een studieproject over het Gerecht in Argentinie een antwerp uitgetekend dat
de titel droeg: ,El disefio de una buena educaci6n legal para los
jueces en el mundo".
Samengevat zouden volgens dit antwerp de Rechtsfaculteiten een
programma op drie niveaus moeten aanbieden:
a) Twee jaar die zouden leiden tot de titel van graduaat in de rechten
en die een inleiding zouden bieden tot de grote basisdomeinen van het
recht: privaatrecht, publiekrecht, strafrecht en internationaal recht.
Elke materie zou worden opgesplitst in twee semesters, respectievelijk gewijd aan de theorie en de rechtspraktijk.
b) Twee jaar die basisattitudes voor de juridische beroepen zouden
aanleren: inleiding tot het recht en de fundamentele beginselen ervan,
een synthese van de grote rechtstakken, wijsbegeerte, psychologie,
rechtsmethodologie, economie, technologie en ethiek. Dit leidt tot de
licentiaatstitel.
c) Eenjaar, dat tot de titel van meester in de rechten leidt en waarbij
vnl. de klemtoon ligt op de rechtspraktijk: procesrecht, kritische
analyse van de rechtspraak, deontologie, management, conflictenbehandeling.
2. Opleiding, selectie en benoeming van de rechters
Het is hier niet de plaats om aile systemen ter wereld te analyseren.
Hiervoor moge verwezen worden naar de bestaande literatuur(67).
W el kan men goeddeels drie systemen onderscheiden: de benoeming
zonder meer door het Staatshoofd en/of de Regering; het examensysteem met vele varianten; de beroepservaring als voornaamste
criterium.
Van dit laatste blijft Engeland natuurlijk het uitgelezen model, dat
mijn persoonlijke voorkeur geniet: de balie als enig recruteringsveld
voor de rechterlijke macht. De enige, zij het niet onbelangrijke, kritiek
t.a.v. dit recruteringssysteem is zijn sterk corporatisme: de wereld van
het recht en het gerecht is een bijzonder select, gesloten en eenzijdig
georienteerd genootschap.

(67) Zie o.m. ROYER, J.P., Etrejuge demain, Lille, 1983;- Les structures de l'independance,
luger, 1993, ll0 5.
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Het examensysteem is slechts dan aanvaardbaar, zo het voorafgegaan
of gevolgd wordt door een opleiding ,on the spot".
Een benoeming die uitsluitend gebaseerd is op een beslissing van het
Staatshoofd of van de regering, is niet langer aanvaardbaar. Terloops
wens ik te beklemtonen dat ik persoonlijk geen voorstander ben van
beroepsscholen voor magistraten. Deze dreigen sterk conformistische
kandidaten op te leiden, die bovendien meer en meer de allure krijgen
van gerechtelijke ambtenaren i.p.v. zelfstandige rechters.
Dat bij de benoeming een belangrijke rol zou moeten weggelegd
worden voor een of andere Raad voor de magistratuur naar het
ltaliaanse model van de ,Consiglio superiore della Magistratura"
zal verder nog worden beklemtoond. Wel moet toegegeven worden
dat het ltaliaanse voorbeeld ook trekken vertoont van clientelisme en
politisering.
Tot slot van dit alles wil ik een pleidooi houden ten gunste van een
Europees statuut in dit verband.
In de Europese Unie zijn de nationale rechters de allereerste Europese
rechters, want zij moeten het communautaire recht dagelijks toepassen en dit doen op de meest uniforme wijze.
Dit veronderstelt in de allereerste plaats een vrijwel vergelijkbare
universitaire opleiding(68);
Maar dit veronderstelt ook dat de benoemingsvoorwaarden, de specifieke rechtersopleiding en de uiteindelijke selectie overal in de lidstaten van de Europese Unie naar elkaar zouden toegroeien in afwachting van de totstandkoming van een uniform Statuut voor alle Europese rechters in het kader van een codex, houdende uniforme regelen
voor het procesrecht(69).

D. Het persoonlijk statuut van de rechter
Desbetreffend zou men enigszins simplificerend moeten stellen: er
zijn teveel rechters en ze zijn meestal slecht betaald.
Inderdaad, het aanbod van goede rechters vermindert door de concurrentie van beter betaalde juridische beroepen. Hierbij past de
retorische vraag van Jean-Denis BREDIN: ,Ne faut-il pas reflechir
sur la ,feminisation" de la profession: est-elle un signe rassurant
(68) V gl. trouwens het meer algemeen pleidooi van VAN HoECKE, M. en OsT, F., ,Pour une
formation juridique europeenne", J.T., 1990, 206-207.
(69) Zie hierover: STORME, M. (ed.), Approximation of judicial law in the European Union,
Dordrecht, 1994.
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de vrai progres des femmes dans la societe, ou un symptome ,d'abandon" d'une profession"(70).
Opnieuw grijp ik naar het Engelse voorbeeld: in Engeland zijn er 1695
career-judges en hun jaarinkomen schommelt tussen 60.000 £ en
100.000 £. Daar is natuurlijk een superieure kwaliteit gegarandeerd
door de dubbele selectie: een eerste benoeming tot Queens' counsel en
nadien tot Judge.
Bij de bezoldiging dient ook de vraag gesteld of er niet moet gedacht
worden aan een zogeheten vlakke loopbaan, waarbij elke rechter op
dezelfde wijze wordt bezoldigd, tot welk rechtscollege hij ook moge
behoren. De promotiecultuur die vooral op het Europese vasteland
bestaat is immers niet bevorderlijk voor de interne onafhankelijkheid.
Enkel de ancienniteit zou alsdan een financiele weddeverhoging
kunnen teweegbrengen.
Bij de bezoldiging moet eveneens onderstreept worden dat de rechters
geen ambtenaren zijn, die derhalve niet kunnen getroffen worden door
regeringsmaatregelen die het openbaar ambt aanbelangen. Dit probleem werd ondermeer in alle hevigheid gesteld toen men in Engeland
anno 1931 de wedden van ambtenaren wou verminderen en hierbij de
vraag rees: are judges Crown servants?
Verder moet natuurlijk de onafzetbaarheid dankzij een benoeming
voor het leven worden gegarandeerd. Men moet de "ravages, hebben
meegemaakt in een land zoals Ecuador waar deze garantie niet bestaat
om te beseffen wat de echte voorwaarden zijn voor een Rechtsstaat.
Dit betekent nochtans niet dat men niet een eerste periode kan inbouwen waarbij men slechts voorlopig is benoemd en pas na b.v. 5
jaar definitief kan worden aangesteld.
Dit betekent evenmin dat binnen de schoot van de rechterlijke macht
geen disciplinaire sancties (tot en met de afzetting) zouden kunnen
worden overwogen wanneer uit een productiviteitsstudie (zie hierover
boven) blijken zou dat een rechter niet functioneert zoals het in de
eminente overheidsdienst van het Gerecht behoort.
Ben en ander brengt tenslotte mee dat een rechter zich veel meer
gereserveerd moet opstellen en zijn gedraging in het prive-leven naar
de eisen van dit ,nobile officium" moet afstemmen: men kan geen
orde brengen zo men zelf in wanorde leeft.
,Pourquoi doit-il s'imposer, meme dans sa vie privee, une reserve
superieure a celles d'autres corporations? C'est parce qu'il doit etre
(70) In

ROYER,

J.P., Etre juge demain, Lille, 1983, p. 39.
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independant non seulement a l'egard des pouvoirs politiques et
economiques mais aussi par rapport a l 'emprise des passions: il faut,
pour choisir le metier de juge, etre anime par la passion de demeler le
juste de l 'injuste, mais il faut, pour exercer ce metier, temperer la
passion du juste par la raison du droit. Or le juge qui dans sa vie
privee se laisse emporter par le dereglement des emotions - qu 'il
s'agisse de celles que procurent le jeu, la debauche ou ['engagement
politique- ne donne pas l'apparence d'un homme gouverne par la
raison" (71 ).
Het klinkt natuurlijk ouderwets maar toch geloof ik dat rechter
worden iets heeft van wat vroeger de intrede in een klooster placht
te betekenen: de opleiding tijdens het noviciaat als een voorlopige
leerschool, en na de wijding het definitieve engagement. En was het
niet Jean-Pierre RoYER die in zijn schitterend boek Histoire de la
Justice en France herinnerde aan de lijkrede van Bisschop F'LECHIER
voor een Eerste Voorzitter van het Hof van Cassatie (1677): ,La
judicature est une espece de sacerdoce ou il n 'est pas permis de
s'engager sans l'ordre du Ciel"! (o.c., p. 16).
E. Structuur voor de rechterlijke macht
lJitgegaan mo~t. worden van iiet feit dat -de . red1teriljke rnacht ais
dusdanig meestal een niet-bestaande organisatie is, ook in vele hoogge'industrialiseerde naties. Symptomatisch is hierbij het bestaan van
syndicaten van rechters, die overigens meestal slechts de marginale
functie van horzel in de pels van de magistratuur waarnemen. Een
meer systematische en globale aanpak lijkt dan ook aangewezen;
vandaar de drie hiernavolgende bedenkingen.
1. Sinds jaar en dag pleit ik voor een bepaalde vorm van ,managerial
Justice", maar dan wei in de schoot van de rechterlijke macht zelf: een
bepaalde vorm van interne quality control m.b.t. het goed en tijdig
recht spreken. Een eerste stap daartoe zou zijn dat de korpsoversten
van de rechtscolleges aan wie het management hiervan zou worden
toevertrouwd, voor een beperkte periode zouden worden gekozen,
doch niet aan het einde van hun carriere. Ik vergelijk het enigszins met
de verkiezing van de decaan van een Rechtsfaculteit.
2. Doch er is veel meer. Aan de rechterlijke macht zou men ook
structured een volledige autonomie moeten geven. En daarbij kunnen
twee suggesties worden gedaan.
(71) MARTENS, P., o.c., p. 259.
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In de eerste plaats zou de rechterlijke macht zelf haar eigen begroting
moeten opstellen en beheren.
En vervolgens zou men - zoals reeds genoteerd - in elke Staat een
Hoge Raad voor de magistratuur moeten oprichten, die bevoegd zou
zijn inzake discipline, benoerning en bevordering van de magistraten,
en advies zou moeten verlenen in aile materies die de goede werking
van de gerechtelijke instellingen zouden betreffen.
Aan deze Raad zou ook moeten toevertrouwd worden: het initieren
en activeren van overleg tussen rechtscolleges onderling. Aldus zou
men bij de rechterlijke macht het gevoel kunnen bijbrengen dat de
goede werking van het Gerecht allereerst haar zaak is: ,Tua res ipsa
agitur".
Deze Raad zou moeten bestaan uit eensdeels magistraten en anderdeels uit professoren, advocaten en personen die professioneel belangstelling en deskundigheid hebben in verband met de rechtsbedeling. In geen geval zouden parlementairen of politici hierin zitting
mogen hebben.
De benoeming van de leden zou moeten geschieden door de eigen
korpsen en niet door het Parlement. In geen geval zou dit tot de
bevoegdheid van de Uitvoerende Macht mogen behoren.
3. Er is tenslotte de hele infrastructuur voor de Rechterlijke Macht,
met name de inzet van mensen (personeel) en middelen (bibliotheek,
informatica, computertechnologie, behuizing, ... ). Deze infrastructuur
is veelal onvoldoende, soms ,miserable"; zij wordt bovendien bijna
overal ter wereld buiten de Rechterlijke Macht om beslist, zonder
enige inspraak. Ook via deze weg wordt de onafhankelijkheid van het
ambt emstig bedreigd.
Het gaat hier nochtans om een ereschuld van de overheid: de verplichting voor de overheid om ervoor te zorgen dat recht wordt verschaft
aan de burgers.

Conclusie

,Ik vermoed dan ook, dat in een maatschappij, die bezig is een
kwartslag om te draaien, de opgave bestaat de rechterlijke macht
zo samen te stellen, uit en toe te rusten, dat zij binnen die maatschappij representatief en ontvankelijk kan worden geacht voor dat steeds
moeilijker grijpbare fenomeen, dat eens als de 'volonte generale'
werd aangeduid."
(LEIJTEN, J., De rechter op de schopstoel, p. 23)
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Toen ik de allerlaatste hand legde aan deze bijdrage, hoorde ik in de
ochtendradio dat de Europese Commissie Belgie voor het Hof van
Justitie in Luxemburg zou brengen teneinde mijn land te doen veroordelen, omdat alhier een publiciteitsverbod in radio en televisie
bestaat voor dranken met een alcoholgehalte van meer dan 10 graden.
Nu kan men dit verbod inderdaad beschouwen als een verkapte maatregel ten gunste van nationale producten zoals bier, waarvoor wel
publiciteit mag worden gevoerd. Doch men kan dit verbod ook rechtvaardigen vanuit een oude traditie, die alcohol beschouwde als een
product dat schadelijk is voor de volksgezondheid.
In de laatste hypothese zou de rechter aldus ingrijpen in een ethischgeorienteerd beleid en een ommekeer brengen in de structuur van een
samenlevingsmodel. En werd het gedoogzaamheidsbeleid inzake
drugs ook niet ten dele door rechters uitgetekend?
De conclusie ligt eigenlijk voor de hand: de rechter is onomkeerbaar
centraal gaan staan in onze samenleving ril. b. t. de ontwikkeling van
het recht. Volgens VAN CAENEGEM was dat van oudsher het geval en
was de ontwikkeling van het recht niet gelegen in ,holy books" zoals
het Corpus juris civilis en de Code civil, doch ,by devising new ideas,
techniques and rules or, if that was shunned, new fictions to meet
practical needs as they ar_oseand as changing tirnes required"(72).
Maar uit deze bijdrage zal ook gebleken zijn dat deze macht totaal
anders is dan de Andere Machten en in dit anders-zijn moet worden
geaccepteerd, uiteraard niet zonder specifieke garanties eigen aan de
Rechterlijke Macht.
Eenmaal deze premissen aanvaard, moeten hieraan bepaalde consequenties worden vastgeknoopt en bijkomende aantekeningen worden
gemaakt.
1) De eerste waarborg voor de behoorlijke werking van het gerecht
moet blijven liggen in de opleiding, selectie en aanwerving van de
rechters. Hierbij druk ik de wens uit dat dit alles in een Europa, dat
door rechters wordt gemaakt, op het niveau van de Europese Unie zou
worden eengemaakt. Dit kan toevertrouwd worden aan een European
Institute for the Judiciary. Er kan alsdan geen bezwaar meer zijn tegen
het feit dat het vonnis afgeleverd door de rechter in Co1mbra zonder
verder exequatur in Rovaniemi zou uitgevoerd worden(73).
2) De rechter kan dit alles in de toekomst slechts verder blijven
(72) Judges, legislators and professors, Cambridge, 1987, p. 125.
(73) Zie mijn artikel ,Ein einheitlicher Europaischer Vollstreckungstitel als Vorbote eines
weltweiten Titels", in Feestbundel Nakamura, Tokyo, 1996.
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waarmaken, indien er een goed-functionerend procesrecht (artikel 6
E.V.R.M.) aanwezig is.
3) Zo het recht een discursieve grootheid is, d.w.z. het voorlopig
resultaat van meningsvorming en overtuiging(74) en het gerecht ,le
lieu ideal de la rencontre des difjhences"(75), dan moet het discours
voor de rechter in optimale voorwaarden kunnen plaatsvinden. En
deze worden geschapen niet door het materieel recht, maar door het
procesrecht. Het recht is een proces.
4) Er is een ontwikkeling gaande waaraan hoogdringend halt moet
worden toegeroepen: de processen buiten de muren(76). Dit gaat van
de onthullingsjournalistiek tot T.V.-processen zoals dat van O.J.
Simpson of van rechter Thomas.
Geen enkele van de waarborgen van een fair trial is bij ,trial by
media" aanwezig: recht van verdediging, tegensprekelijk debat, openbaarheid, motivering van de beslissing, aanvechting bij wege van
rechtsmiddelen, ...
Het wordt de hoogste tijd hieraan een einde te stellen.
5) Alternative dispute resolution valt niet onder het voorgaande
anathema. Wel is het duidelijk dat bij arbitrage en mediation andere
criteria en vooral andere omstandigheden de toevlucht tot de zogeheten private rechtspraak zullen bepalen: There are courses for horses!
Boverial moet erop gewezen worden dat A.D.R. inderdaad geschillen
helpt oplossen, maar geen rol speelt in de rechtsontwikkeling, tenzij in
intemationale commerciele geschillen, alwaar de door arbitrage ontwikkelde lex mercatoria een niet onbelangrijke functie vervult(77).
Wel moet erkend worden dat de informatiesnelweg in A.D.R. meer
benuttingskansen krijgt dan in de traditionele procedures voor de
overheidsrechter(7 8).
6) Er blijft bij de Rechterlijke Macht, zelfs in landen waar de ,rule of
law" de opperste norm pleegt te zijn, een gevoel van onbehagen en
onzekerheid.
Onbehagen omdat de Rechterlijke Macht niet meer de hoogste scores
boekt in het vertrouwen van de burgers. De traagheid en de achter-

(74) Aldus VRANKEN, J., o.c., p. 69 e.v.
(75) MARTENS, J.P., o.c.
(76) De uitdrukking is vanS. GUINCHARD, ,Les proces hors les murs", in Ecrits en hommage
de Gerard Cornu, p. 201 e.v.
(77) Zie DE LY, F., De lex mercatoria, Antwerpen, 1989.
(78) Zie hierover a.m. ,Conflict resolution in the 21st century", Dispute Resolution Journal,
April-September 1996.
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stand van het Gerecht enerzijds en de toegankelijkheid ervan anderzijds hebben dit vertrouwen doen afnemen.
Onzekerheid omdat de verstandhouding met de Wetgevende en de
Uitvoerende Macht grondig werd verstoord, vooral sinds de collectieve ethiek haar uitdrukkingsvorm heeft gevonden bij de rechter.
Niemand gaat nog vrijuit, zeker niet de politieke en economische
leiders, hetgeen de woede van deze laatsten opwekt.
De Rechterlijke Macht maakt zich dan zorgen omdat de Uitvoerende
Macht, met de medeplichtigheid van de wetgever, wel eens haar
onafhankelijkheid zou trachten te fnuiken via allerlei subtiele procedes.
Ben en ander leidt tot ontmoediging en ontmoediging kan de bijl aan
de wortel leggen.
7) Maar tenslotte is er ook de verzuchting dat wanneer allen die
verantwoordelijkheid zouden moeten dragen en alle machten die de
samenleving plegen te ordenen, het laten afweten, het niet de Rechterlijke Macht aileen is, die alles kan rechttrekken. Want daarvoor
werden de rechters noch opgeleid, noch benoemd, noch bevoegd
geacht.
Daarom zouden de wereldlijke, morele en kerkelijke leiders, maar ook
at wie een stukje verantwoordelijkheid- draagt, -vanaf de kleinste
menselijke eel, die het gezin nog is en zou moeten blijven, het roer
opnieuw in handen moeten nemen om in het derde millenium het
conflictueel karakter van onze samenleving te doen afnemen. Aldus
kan men wellicht de utopische boodschap uit de Bijbel geleidelijk
waarmaken, waarbij ,zwaarden tot ploegen worden omgesmeed" en
,de leeuw en het lam opnieuw samen zullen weiden". Alsdan krijgen
het Proces en het Gerecht een heel andere dimensie, doordat zij zullen
gereduceerd worden tot een restfunctie in onze maatschappij ,in geval
van".
Indien de ontwikkeling van de rechtspraak paradoxalerwijze daartoe
een (indirecte)- bijdrage zou hebben geleverd, dan zal de XX:Ie eeuw
een lichtend hoofdstuk worden in de fascinerende geschiedenis van de
beschaving door het recht, want dan wordt de Kaap der Stormen
vervangen door de Kaap van de Goede Hoop.
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SOMMAIRE
IMPORTANCE ET STATUT DU POUVOIR JUDICIAIRE COMME POUVOIR ETATIQUE

Le present article part de l'idee que le juge continue a occuper une place centrale
dans notre vie en societe et surtout dans !'evolution du droit. Cette position, ill'a
conquise en raison du renoncement des autres pouvoirs, en particulier le pouvoir
legislatif et le parlement.
Le pouvoir judiciaire est un pouvoir etatique en ce qu'il dit le droit de maniere
contraignante et urgente.
Que le pouvoir judiciaire est egalement un pouvoir legitime est parfois mis en doute,
mais a tort. Il tire, en effet, sa legitimite, tout d'abord de la Constitution (pour les
juridictions internationales, du droit des traites), mais ensuite egalement de la loi,
celle-ci necessitant tres souvent interpretation, complement, extension ou concretisation. Ceci demontre de fa<;on implicite que le juge doit parachever ou parfaire la
loi.
La legitimite du pouvoir judiciaire se trouve egalement assuree grace a la personne
du juge, ala procedure sui vie et au contenu de la politique judiciaire. La procedure en
particulier constitue le mode le plus important de legitimation.
L' analyse du role du pouvoir judiciaire amene a le situer dans un contexte plus large
que le seul cadre de la fonction de trancher les litiges. Ce pouvoir doit, en effet,
participer activement au processus de formation du droit, mais en faisant preuve
d'une certaine reserve. L'auteur plaide des lors pour une action concertee de
,judicial activism and restraint".
Le juge a plus particulierement aujourd'hui comme mission supreme de sauvegarder
et proteger les droits de l'homme, en particulier dans les rapports entre citoyens et
autorites publiques.
Enfin, le juge doit veiller tout specialement au maintien de l'Etat de droit. A cet
egard, il sera parfois necessaire d'annuler des actes des autorites, de condamner
l'autorite a des dommages et interets pour cause de faits illicites, d'ecarter des lois
pour cause d'inconstitutionnalite, de rendre l'Etat responsable du non-respect d' obligations decoulant de traites de droit europeen ... Dans chacun de ces cas, le juge
rappelle a chacun, en ce compris les autorites, qu'ils se trouvent sous la ,rule of law".
Quiconque accorde attention au statut du juge et du pouvoir judiciaire, se trouve
principalement confronte ala necessite de donner a l'independance une transcription
moderne et de relever en meme temps les nombreuses servitudes de ce pouvoir.
L'independance du juge ne constitue, en effet, pas un but en soi, mais a une valeur
d'instrument, c.-a-d. un moyen de preserver la valeur essentielle que represente
l'impartialite du juge. C' est pourquoi celui-ci doit etre independant, non seulement
par rapport aux trois pouvoirs constitutionnels, c.-a-d. meme par rapport au pouvoir
judiciaire lui-meme, mais egalement par rapport au monde politique.
L' independance du juge implique egalement son impartialite par rapport alui-meme,
aux parties et a leurs avocats.
Que le juge doit agir en toute independance par rapport a l'opinion publique en
general et a la presse et aux medias en particulier ne fait aucun doute.
Mais il n'y a pas seulement l'independance, il y a aussi les nombreuses contraintes ou
servitudes et notamment: la Constitution, le traite international et la loi, les faits de la
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cause et le contexte social. Le pouvoir judiciaire est par ailleurs un service public qui
doit fonctionner sans retard, c.-a-d. qu'il doit fournir dans un delai raisonnable le
produit de l'activite judiciaire.
Dans ce contexte, l'auteur plaide en faveur d'un controle externe du pouvoir
judiciaire, les juges devant egalement se justifier sur la fagon dont ils agissent
formellement.
Compte tenu de la place particulierement importante du pouvoir judiciaire dans la
societe d'aujourd'hui et du role fondamental devolu au juge, il importe, selon
l'auteur, d'accorder une attention plus qu'ordinaire ala formation, la selection et
la nomination des magistrats. Il plaide en faveur d'un modele europeen qui pourrait
servir dans tous les pays de l'Union Europeenne pour la mise en place d'un pouvoir
judiciaire europeen de haute qualite.
A propos du fonctionnement des juridictions, il est releve que 1' administration de la
justice devrait s'y faire de fagon plus experte. Sur ce point, I' auteur plaide avec force
en faveur d'une forme de ,managerial justice".
En conclusion, l' auteur constate que le juge a pris de fagon irreversible une place
centrale dans notre societe en ce qui concerne l' evolution du droit. C' est pourquoi il
faut non seulement accorder toute l' attention necessaire au fonctionnement du
pouvoir judiciaire, mais en outre rechercher les garimties permettant aux cours et
tribunaux de fonctionner de fagon correcte, impartiale et independante. Alors seulement, il pourra etre mis fin a une evolution nefaste dans laquelle des proces sont
souvent menes en dehors des palais de justice, notarnrnent dans les medias.
Que le juge n' est pas en mesure de corriger seulles evolutions de notre vie en societe,
ne doit pas etre plus amplement demontre. Un appel peut etre adresse egalement pour
que quiconque porte quelque responsabilite dans la famille et la societe, mette- a
nouveau tout en l>uvre pour que le troisieme millenaire voie une diminution du
caractere conflictuel de notre vie en societe, I' intervention du juge pouvant alors en
quelque sorte se limiter a une fonction residuelle dans notre societe.

ZUSAMMENFASSUNG
BEDEUTUNG UNO STATUS DER RICHTERLICHEN GEWALT ALS STAATGEWALT

In diesem Beitrag wird von dem Gedanken ausgegangen, daB der Richter in unserer
Gesellschaft und besonders in der Entwicklung des Rechtes eine zentrale Stellung
einnimmt. Diese Stellung wurde erobert, indem die tibrigen Gewalten, besonders die
gesetzgebende Gewalt und das Parlament, gescheitert sind.
Die richterliche Gewalt ist eine Staatsgewalt, weil sie auf verbindliche und dringliche
Weise Recht spricht.
DaB die richterliche Gewalt eine legitime Gewalt ist, wird manchmal bezweifelt,
dennoch zu Unrecht. Die richterliche Gewalt bezieht tatsachlich ihre Legitimitat an
erster. Stelle aus der Verfassung (ftir internationale Rechtskollege aus dem
Vertragsrecht), aber ebenfalls aus dem Gesetz, dort wo das Gesetz meistens einer
Deutung, Erganzung, Erweiterung oder Implementierung bedarf. Dies alles ist eine
implizite Andeutung, daB der Richter das Gesetz vervollstandigen soll.
Die Legitimitat der richterlichen Gewalt wird auch versichert dank der Person des
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Richters, des angewendeten Verfahrens und des Inhalts der richterlichen Politik. Das
Verfahren insbesondere ist die wichtigste Art der Legitimierung.
Wenn man die Rolle der richterlichen Gewalt analysiert, soli diese in einem grtiBeren
Rahmen situiert werden als nur im Bereich der konfliktltisenden Funktion. Die
richterliche Gewalt soli sich ja aktiv am ProzeB der Rechtsbildung beteiligen, unter
der Voraussetzung, daB dabei eine gewisse Zuriickhaltung beachtet wird. Der Autor
befiirwortet deshalb den Zusammengang von ,judicial activism and restraint".
Der Richter hat vor allem heute den ultimen Auftrag die Menschenrechte zu wahren
und zu schiitzen, insbesondere in der Beziehung der Biirger der Obrigkeit gegeniiber.
Letztendlich soli der Richter ganz besonders den Rechtsstaat aufrechterhalten. Dabei
wird es manchmal notwendig sein, Obrigkeitshandlungen nichtig zu erklaren, die
Obrigkeit wegen unrechtmaBigem Auftreten zu Schadenersatz zu verurteilen,
Gesetze wegens Verfassungswidrigkeit zur Seite zu schieben, den Staat fiir die
Nichterfiillung von europarechtlichen Vertragsverpflichtungen haften zu lassen, ...
Injedem dieser Faile erinnert der Richter jeden, auch die Obrigkeit, an die Tatsache,
daB er dem Gesetz unterliegt, daB er unter ,the rule of law" steht.
Werden Status des Richters und der richterlichen Gewalt beachtet, muB sich mit der
Notwendigkeit auseinandersetzen, der Unabhiingigkeit eine moderne Gestalt zu
geben und zugleich auf die vielen Basisdienstbarkeiten der richterlichen Gewalt
hinzuweisen.
Die Unabhangigkeit des Richters istja kein Ziel an sich, sondern ein instrumentaler
Wert, d.h. ein Mittel zur Sicherung des essentiellen Wertes der Unparteilichkeit des
Richters. Deshalb braucht der Richter nicht nur die Unabhangigkeit der drei
Basisgewalten gegeniiber, d.h. auch der eigenen richterlichen Gewalt gegeniiber,
sondern auch der politischen Welt gegeniiber.
Unabhangigkeit des Richters bedeutet ebenfalls Unparteilichkeit sich selbst, den
Parteien und ihren Rechtsanwalten gegeniiber.
DaB sich der Richter der tiffentlichen Meinung im allgemeinen, und der Presse und
den Medien insbesondere gegeniiber unabhangig aufstellen soli, unterliegt keinem
Zweifel.
Es gibt aber nicht nur die Unabhangigkeit, es gibt auch eine Menge Dienstbarkeiten,
wobei erwahnt werden: die Verfassung, den internationalen Vertrag und das Gesetz;
die Tatsachen der Streitigkeit und den gesellschaftliche Rahmen. Die richterliche
Gewalt ist auBerdem ein Staatsdienst, der rechtzeitig funktionieren muB, d.h.
innerhalb einer redlichen Frist muB sie das Produkt der richterlichen Aktivitiit
abliefern.
So befiirwortet der Au tor eine externe Kontrolle der richterlichen gewalt, bei der sich
die Richter tiber die Art und Weise wie sie nach der Form vorgehen, Verantwortung
geben sollten.
Wegen der besonders wichtigen Stellung der richterlichen Gewalt in der jetzigen
Gesellschaft und der grundlegenden Rolle die dem Richter zugeteilt wird, ist der
Autor der Ansicht, daB der Ausbildung, Auswahl und Berufung der Richter eine
iiberdurchschnittliche Beachtung zusteht. Er befiirwortet ein europaisches Modell,
das in allen Mitgliedstaaten der EU dienen ktinnte, zur Verwirklichung einer
qualitativ hochstehenden europaischen richterlichen Gewalt.
Bei der Funktionierung der Rechtskollege wurde notiert, daB die Verwaltung dieser
Rechtskollege mit grtiBerer Sachkenntnis durchgefiihrt werden soiL Mit Nachdruck
wird fiir eine Form des ,managerial justice" pliidiert.
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SchlieBlich behauptet der Autor, daB der Richter in unserer Gesellschaft
unumkehrbar zentral steht mit Bezug auf die Entwicklung des Rechtes. Deshalb
muB nicht nur die Funktionierung der richterlichen Gewalt beachtet werden, sondern
Garantien mtissen gesucht werden, damit das Gericht anstandig, unparteilich und
unabhangig funktionieren konnte. Nur dann kann der nefasten Entwicklung, bei der
Prozesse oft auBerhalb des Gerichtsgebaudes geftihrt werden, wie etwa in den
Medien, ein Ende gesetz werden.
DaB der Richter jedoch nicht allein die Entwicklungen in unserer Gesellschaft
zurechtriicken kann, braucht keine weitere Erklarung. Letzendlich geht der Appell
an jeden, der in der Familie oder der Gesellschaft eine gewisse Verantwortung hat,
im dritten Jahrtausend den konfliktuellen Charakter unserer Gesellschaft abzubauen,
sodaB der Richter allmahlich auf eine Restfunktion in unserer Gesellschaft reduziert
werden konnte.

SUMMARY
THE SIGNIFICANCE AND STATUS OF THE COURTS AS A STATE AUTHORITY

In this paper, the author starts from the premises that the courts continue to play an
important part in our society, more particularly in the development of the law. This
position has been reached because the other authorities, especially the legislature and
Parliament, have giving up trying.
The judiciary constitutes a state authority because it applies the law in a binding and
necessary manner.
The assertion that the judiciary also represents a legitimate authority is sometimes
called into question. Those who do so are wrong. Even though the judiciary derives
its legitimacy from the constitution in the first instance - and international courts
derive theirs from the law of treaties - it also derive this legitimacy from the
relevant legislation, since in most cases legislation needs to be interpreted, complemented, extended or completed. Implicit in all this is the notion that the courts act as
a necessary corollary to the law.
The legitimacy of the judiciary is also guaranteed by the personality of the judge, the
procedures followed and the judicial policy applied. More particularly court procedure is the most decisive element in securing this legitimacy.
When analyzing the role played by the judiciary, the latter must be placed in a
broader context than merely that of solving the conflict brought before it. The
judiciary is required to play an active part in law-creating process, provided it does
so with a certain degree of restraint. The author therefore advocates a combination of
judicial activism and judicial restraint.
Today, the courts have the supreme responsibility of safeguarding and protecting
human rights, more particularly as regards the relationship between the citizen and
the public authorities.
Finally, the courts have the task of maintaining the rule of law. In this regard, it will
sometimes be necessary to quash the instruments issued by the authorities, to order
the autP.orities to pay compensation for their tortious actions, to set aside statutes
because they fail to complay with the constitution, or to make the state liable for its
failure to meet its obligations under European law. In each ofthese cases, the courts
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==are reminding everyone concerned - including the authorities - that they are
subject to the rule of law.
Anyone who studies closely the status of the courts and of the judiciary will be faced
with the need to give express their independence in modern terms, as well as pointing
out the many burdens resting on the courts.
The independence of the courts is not an objective in itself, but a means to an end,
more particularly an instrument used in order to guarantee the impartiality of the
courts. This is why the courts must act independently, not only towards the three
constituted authorities - i.e. also towards the judiciary as an authority - but also
towards the world of politics.
The independence of the courts also entails that the latter must be independent in
relation to themselves, the parties involved and their lawyers.
There can be no doubt that the courts must assume a position of independence
towards public opinion in general, and towards the press and the media in particular.
However, independence is not the only issue at stake. There are also a large number
of factors of dependency or burdens, which include the constitution, international
treaties, and legislation, as well as the facts of the dispute and the social context in
which it takes place. The courts are, moreover, the public authority which has to
operate within certain time constraints, i.e. which has to deliver the product of its
judicial activity.
In addition, the author also calls for external supervision of the courts, in the course
of which they will be required to justify their formal actions.
In view of the extremely high profile assumed by the judiciary in present-day society,
and the fundamental role assigned to the courts, the author is of the opinion that the
training, selection and appointment of judges should be the focus of much greater
attention than would normally be the case. He advocates a European model, which
could be used in all member states of the European Union in order to call into being a
high-quality European judicial authority.
As regards the operation of the courts, it is emphasised that the latter should be
managed in a more professional manner. In this regard, the author reveals himself as
a strong supporter of the notion of ,managerial justice".
In conclusion, the author asserts that the courts have come to assume an irreversibly
central position in our society, and in relation to the future development of the law. It
is therefore necessary not only to devote the necessary degree of attention to the
functioning of the courts, but also to provide such guarantees as will ensure that the
court shall operate properly, impartially and independently. Only in those circumstances will it be possible to put an end to the unfortunate trend whereby court
proceedings are acted out in places outside the courtroom, such as the media.
However, it goes without saying that the courts are not in a position to remedy every
development in our society. In the final analysis, every citizen should be invited to
bear his/her own responsibility in the family and in society, and to take an active part
in reducing the conflictual nature of our society during the third millenium, thus
relegating the courts to a residuary function in society.
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RESUMEN
SIGNIFICACION Y ESTATUTO DEL PODER JUDICIAL COMO PODER ESTATAL

En este articulo, se parte de la idea que el juez sigue ocupando una posicion central en
nuestra sociedad y, sabre todo, en la evolucion del derecho. Esta posicion fue
conquistada porque fallaron los otros poderes, particularmente el poder legislativo
y el parlamento.
El poder judicial es un poder estatal porque administra justicia de una manera
vinculante y urgente.
A veces, se pone en duda el que el poder judicial tambien sea un poder legftimo, pero
son dudas injustificadas. En efecto, el poder judicial encuentra su legitirnidad en
primer lugar en la constitucion (los arganos jurisdiccionales internacionales la
encuentran en el derecho de los tratados), pero tambien en la ley, mientras que, en
general, la ley necesita ser interpretada, suplida, ampliada o concretizada. Eso
significa implfcitamente que el juez tiene que completar la ley.
La legitimidad del poder judicial tambien se asegura gracias a la persona del juez, al
procedimiento seguido y al contenido de la polftica judicial. Especialmente el
procedirniento es el modo de legitimacion mas importante.
Si se analiza el papel del poder judicial, hay que situarlo en un contexto mas amplio
que tan solo dentro del marco de la funcion de mera solucion de conflictos. En efecto,
el poder judicial tiene que participar activamente en el proceso de creacion de
derecho, siempre que adopte una posicion algo reservada. Por consiguiente, el autor
aboga por la combinaci6n de judieial activism and-restraint.
Particularmente hoy en dfa, el juez tiene como mision suprema la conservacion y la
proteccion de los derechos humanos, especialmente en la relacion de los ciudadanos
frente a las autoridades.
Finalmente, el juez tiene que conservar muy particularmente el estado de derecho. A
este respecto, a veces sera necesario anular actos de las autoridades, condenar a las
autoridades a pagar danos y perjuicios por hecho ilfcito, hacer caso orniso de ciertas
leyes por ser inconstitucionales, comprometer la responsabilidad del Estado por
incumplimiento de obligaciones que se derivan de los tratados de derecho europeo,
... En cada uno de esos casos, el juez recuerda a cada uno, tambien a las autoridades,
que estan sometidos ala rule of law.
Si se estudia el estatuto del juez y del poder judicial, uno se vera confrontado sobre
todo con la necesidad de dar una transcripcion moderna de la independencia y de
fijar, ademas, la atencion en las numerosas servidumbres del poder judicial.
De hecho, la independencia del juez no es un objetivo en si, sino un valor
instrumental, es decir un medio de poner a salvo el valor esencial de la imparcialidad
del juez. Por eso, el juez no solo tiene que ocupar una posicion independiente frente a
los tres poderes fundamentales, es decir tambien frente al propio poder judicial, sino
tambien frente al mundo polftico.
Independencia del juez tambien significa imparcialidad hacia si mismo, las partes y
sus abogados.
No cabe duda de que el juez tiene que adoptar una posicion independiente frente ala
opinion publica en general y frente a la prensa y los medios de comunicacion en
particular.
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Pero no solo existe la independencia, tambien hay muchas dependencias o
servidumbres, tafies como: la constitucion, el tratado internacional y la ley; los
hechos del litigio y el contexto social. Ademas, el poder judicial es un servicio
publico que tiene que funcionar con puntualidad, o sea que tiene que suministrar el
producto de la actividad judicial dentro de un plazo razonable.
El autor tambien aboga por un control externo del poder judicial, ante el cual los
jueces tendrfan que justificarse en cuanto al modo en que se han adoptado sus actos
formales.
Teniendo en cuenta la posicion particularmente importante del poder judicial en la
sociedad contemponinea y el papel fundamental asignado al juez, el autor opina que
hay que prestar una atencion particular a la formacion, la seleccion y el
nombramiento de los magistrados. Defiende la idea de un modelo europeo, que
podrfa servir en todos los paises de la Union Europea, para la realizacion de un poder
judicial europeo de calidad.
Respecto del funcionarniento de los organos judiciales, se ha dicho que habrfa que
administrar los organos jurfdicos de una manera mas profesional. Se defiende
vehementemente la idea de una forma de managerial justice.
En conclusion, el autor afirma que, en lo que se refiere al desarrollo del derecho, el
juez ha adquirido, irreversiblemente, una posicion central en nuestra sociedad. Por
eso, no solo hay que prestar la atencion necesaria al funcionamiento del poder
judicial, sino que ademas hay que crear unas garantfas para que la justicia funcione
debida, imparcial e independientemente. Solo entonces, se podra poner fin a una
evolucion nefasta en la que, a menudo, los procesos se llevan fuera del palacio de
justicia, tal como ocurre con los medios de comunicacion.
Sin embargo, es evidente que el juez no puede rectificar las evoluciones en nuestra
sociedad actuando en solitario. Finalmente, tambien se puede hacer un llamarniento
para que cada uno que tenga alguna responsabilidad en la familia y en la sociedad
empune de nuevo el timon al objeto de reducir el caracter conflictivo de nuestra
sociedad en el tercer rnilenio, de tal manera que, de hecho, la funcion del juez sea
reducida a una funcion residual en nuestra sociedad.
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