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TOEDELING VAN ZAKEN AAN EN BINNEN GERECHTEN - 

Introductie 

Dr. Philip M. Langbroek en dr. Marco Fabri 



1. 	Inleiding 

Dit eindrapport is de uitkomst van een internationaal vergelijkend onderzoek naar de wijze waar-
op zaken tussen en binnen gerechten worden verdeeld. De opdrachtgever van het onderzoek was 
het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum van het Ministerie van Justitie. 
Verdeling van rechtszaken tussen en binnen gerechten betreft de wijze waarop rechters en rechts-
zaken bij elkaar komen, zodat de aangebrachte zaken kunnen worden beoordeeld. Daartoe zijn de 
rechterlijke organisaties van de onderzochte landen globaal beschreven, alsmede de wijze waarop 
nationale beheersorganisaties omgaan met pieken en dalen in zaakslasten. Daarbij hebben wij 
zowel de procedures van zaakstoedeling ginventariseerd als de instrumenten die men op natio-
naal en lokaal niveau hanteert om daarmee om te gaan. Bijzondere belangstelling hadden wij 
daarbij voor innovaties die lcunnen bijdragen aan een flexibilisering van de zaakstoedeling aan en 
binnen gerechten teneinde de capaciteit van de gerechten zo effectief en efficient mogelijk te 
lcunnen benutten. Het gaat daarbij om de realisering van de volgende beginselen: 

• Rechtzoekenden l  moeten gelijkelijk toegang hebben tot de rechtspleging 
• Rechters behoren onafhankelijk en onpartijdig te zijn ten opzichte van het bestuursorga-

nen en ten opzichte van partijen 
• Het ius de non evocando (iedere rechtzoekende heeft aanspraak op beoordeling van zijn 

zaak door de rechter die de wet hem toekent) 
• Rechtzoekenden hebben recht op een gerechtelijke uitspraak binnen een redelijke termijn 
• Rechtspleging is een vorm van publieke dienstverlening en dient dus effectief en efficient 

te zijn 

In dit rapport beschrijven we achtereenvolgens het thema, de vraagstelling en de gehanteerde on-
derzoeksmethode, alsmede de vergelijkende analyse. We spitsen de vergelijkende analyse toe op 
de Nederlandse situatie. 

2. 	Onderzoeksopzet en vraagstelling 

Het onderzoek was internationaal vergelijkend van aard. Daarbij zijn wij oorspronkelijk uitge-
gaan van de bestaande typologie van Scandinavische, Duitse, Franse en Angelsaksische rechts-
systemen. Dat onderscheid heeft betrekking op de posities van wet en jurisprudentie in het rechts-
systeem, en dus ook op de taakstelling van rechters en gerechten. Globaal mag men aannemen 
dat in Angelsaksische rechtssystemen meer de nadruk ligt op de vrijheid en competenties van in-
dividuen terwijl de staat ter behartiging van het algemeen belang in de rechtspleging in de Franse 
rechtssystemen nadrulckelijker aanwezig is. Angelsaksische rechtssystemen zijn meer gebaseerd 
op precedentenrecht; Franse rechtssystemen zijn meer gefixeerd op wettenrecht. Scandinavische 
en Duitse rechtssystemen nemen tussen deze extremen een plaats in: de Scandinavische aan de 
flexibele kant; de Duitse meer aan de gefixeerde kant. 2  De praktijk van de rechtspleging is van-
zelfsprekend veel genuanceerder dan met deze typologie tot uitdrukking kan worden gebracht, en 

1 . Een reflex van juristen is om deze rechten toe te kennen aan burgers. Burgers zijn in deze tijden van mondialise-
ring echter een beperIcte groep van personen die zijn aangesloten bij een bepaald staatsverband. Wij prefereren daar-
om het woord `rechtzoekende', waannee wij aangeven dat de rechtspleging in beginsel ook open staat voor niet-
burgers. 
2  Vgl. K. Zweigert and H. Katz, introduction to comparative law, Clarendon press, Oxford 1998. 
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Anglosaksisch 	 Engeland en Wales, Quebec (Canadese federa- 
tie)  

Duits 	 Oostenrijk (federatie),  
Frans 	 Italie, Portugal  
Scandinavisch 	 Noorwegen  

Nederland 

soms wordt de zin van een nadere indeling van de Europese continentale rechtsstelsels emstig 
gerelativeerd. 3  
Het streven was er op gericht om in onze onderzoeksgroep al deze typen van rechtssystemen ver-
tegenwoordigd te hebben. Bovendien wilden wij zowel unitaire als federale staatsvormen in onze 
steelcproef vertegenwoordigd hebben. Onze 'call for interest' werd uiteindelijk positief beant-
woord door ambtelijke beleidsmakers en onderzoekers uit de volgende landen: 

2.1 	Onderzoeksformat 

Aan de onderzoekers werd het volgende onderzoeks-format voorgelegd: 

• Profiel van de organisatie van de rechtspleging 
• Wettelijke regeling van de verdeling van zalcen tussen gerechten en feitelijke verdeling 

van zaken tussen gerechten. (bestuursrecht, civiel recht, strafrecht) 

o beginselen en achtergronden 
o kunnen partijen de toedeling van een zaak aan een gerecht beinvloeden? 
o kunnen instituties als een dienst rechtspleging van een ministerie van justitie of 

een raad voor de rechtspraak de instroom van zaken naar een bepaald gerecht bij-
sturen (bij voorbeeld omdat een gerecht overbelast is, om redenen van efficiency 
of veiligheid.)? 

o komen competentieconflicten tussen gerechten voor? Hoe worden deze opgelost ? 
o is de absolute of relatieve competentie van gerechten gedurende de laatste 5 jaar 

om redenen van efficiency veranderd? 
o Wie is verantwoordelijk voor het bijstellen van de absolute en relatieve competen-

ties? 
o Is er een relevante intemationale dimensie bij de verdeling van zaken tussen ge-

rechten? 

• Wettelijke regeling van de verdeling van zaken binnen gerechten en feitelijk fimctioneren 
van de verdeling van zalcen binnen gerechten 

o Beginselen en achtergronden 
o Problemen 

3  Voor deze relativerende benadering, zie W. Pintens, Inleiding tot de rechtsvergelijking, Leuven University Press, 
Leuven 1998, met name hoofdstuk VI 
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• Verwachte en onverwachte veranderingen in hoeveelheid van zaken en achterstanden 

o Zijn de zaakslasten in sonunige gerechten hoger dan in andere? Wordt dit als 
een probleem ervaren en zo ja, wat voor oplossingen worden er geboden? 

o Zijn er bepaalde maatschappelijke of politieke oorzaken van toe en afnarne van 
zaakslasten aanwijsbaar (bij voorbeeld drugssmokkel, nieuwe wetgeving)? 

o Welke inzichten in en studies naar de oorzaken van het ontstaan van achter-
standen binnen gerechten bestaan er? 

o Zijn er relevante verschillen in doorlooptijden tussen verschillende gerechten? 
Zijn eventueel aangetroffen verschillen verklaarbaar? 

o Zijn er bepaalde gerechten met specifieke problemen? 
o Zijn sommige gerechten beter toegankelijk dan andere wat betreft het aanbren-

gen van een zaak? 
o Is er een verband tussen de formele vestigingsplaats van bedrijven en het ont-

staan van achterstanden in de behandeling van zaken? 
o Is er een speciaal beleid ontwikkeld om te reageren op het ontstaan van achter-

standen of op het veranderen van zaakslasten? Door wie? En worden deze op 
nationaal (door een dienst rechtspleging) of op gerechtsniveau (door de presi-
dent v.e. gerecht) toegepast? 

o Wie is verantwoordelijk voor de zaakstoedeling binnen gerechten, en hoe func-
tioneert dat? 

o Bestaan er vliegende brigades om lokale achterstanden te helpen wegvverken? 
o Is er voor de verdeling van zaken een bijzondere rol voor ICT weggelegd? 
o Is er een tendentie om gespecialiseerde gerechten te creeren? 
o Is er beleid ontwikkeld om te verhinderen dat bepaalde zaken aan gerechten 

worden voorgelegd? 

• Problemen en oplossingen. 

Met dit format hebben wij getracht zoveel mogelijk en zo volledig mogelijke informatie in te 
winnen over normering en het feitelijk functioneren van de zaaksverdeling tussen en binnen 
gerechten. Daarbij hebben wij de onderzoekers de instructie gegeven om niet alleen gebruik te 
malcen van de beschikbare schriftelijke bronnen, maar de onderwerpen van het research for-
mat te bespreken met ten minste drie functionarissen (beleidsmalcers, rechters) in de rechter-
lijke organisatie. De nationale rapporten volgen overwegend dit format, maar er zijn verschil-
len. 

Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode november 2003 — april 2004, en heeft geleid tot 
7 Engelstalige nationale rapportages en de hierna te presenteren vergelijkende analyse. 
Element van het onderzoek was de organisatie van een 2 daags seminar op 6 en 7 februari 
2004 in Utrecht, waarbij de 7 voorlopige landenrapporten werden besproken. Dat seminar 
heeft ondermeer geleid tot het opstellen van een Engelstalige lijst van door de onderzoekers te 
hanteren begrippen en hun definities, om spraakverwarring over begrippen als `rechter' en 
`gereche, die in verschillende landen naar verschillende kwaliteiten kiumen verwijzen, zo-
veel mogelijk te voorkomen. Naar aanleiding van de definitieve rapportages hebben wij in-
dien nodig om nadere uitleg gevraagd. Dat leidde tot een soms uitvoerige e-mail wisseling 
tussen de onderzoeksleiding en de onderzoekers. 

De landenrapporten hebben wij gdnventariseerd met behulp van een vergelijldngsmatrix. 
Deze is in het Engels in dit rapport gevoegd. 
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De landenrapporten hebben wij geinventariseerd met behulp van een vergelijkingsmatrix. Deze is 
in het Engels in dit rapport gevoegd. 

2.2 	Beperkingen 

De tijdsdruk heeft er toe geleid dat niet alle vragen — met name de empirische - even diepgaand 
zijn beantwoord. Met name de vragen over verschillen tussen gerechten, gerechten met veel of 
juist weinig achterstanden en gerechten met specifieke problemen waren vaak moeilijk te beant-
woorden; ook de vraag over ICT en verdeling van zaakslasten bleef overwegend onbeantwoord. 
Er is nogal verschil tussen landen in de beschikbaarheid van feitelijke informatie over de wijze 
van functioneren van gerechtsorganisaties. 4  
Een andere beperking is dat we geen lcwantitatief onderzoek hebben gedaan naar verschillende 
soorten gerechtelijke procedures in de onderzochte landen. Dat is niet goed mogelijk, omdat er 
geen gemeenschappelijke definities zijn van de verschillende soorten procedures. De inhoud van 
de navolgende vergelijkende analyse is gebaseerd op wat ons is aangeleverd in de landenrappor-
ten. 

3. 	Presentatie van de vergelijkende analyse 

We beschrijven de uitkomsten van de vergelijkende analyse overeenkomstig de onderdelen van 
het research format. Voor een beantwoording van de vragen uit het research format per land ver-
wijzen we naar de vergelijkingsmatrix (comparative grid). Voor een korte, vergelijkende beant-
woording van de in het research format gestelde vragen verwijzen wij naar de samenvatting. De 
indeling van de vergelijkende analyse is: 

• Algemene beschrijving van de rechterlijke organisaties. 
• Relatieve en functionele competenties. 
• Zaalcstoedeling in gerechten. 
• Instrumenten ter bevordering van een effectief en efficient case management. 
• Verschillen en overeenkomsten tussen de rechterlijke organisaties. 
• Case-management in Nederland in intemationaal vergelijkend perspectief. 

Daarbij hebben wij ook in het Nederlands de Nederlandse termen zoveel mogelijk gebaseerd op 
de Engelse woordenlijst, en die lcunnen ook voor de Nederlandse rechterlijke organisatie dus af-
wijken van de officiate Nederlandse termen. 

4  Voor dezelfde ervaring: zie Jos Blank, Martin van den Ende, Bart van Hu1st, Rob Jagtenberg, Benchmarking in an 
International Perspective, An international Comparison of the Mechanisms and Performance of The Judiciary Sys-
tem, ECORYS Research nr. 3, Rotterdam, April 2004, p. 29-30. 
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TOEDELING VAN ZAKEN AAN EN BINNEN GERECHTEN - 

Vergelij kende analyse 

Dr. Philip M. Langbroek en dr. Marco Fabri 



1. 	Algemene beschrijving van de organisaties van de rechtspleging 

1.1 	Constitutionele beginselen ten aanzien van relatieve en absolute competentie 

1.1.1 Ius de non evocando 
Gelijke toegang tot de rechtspleging voor rechtzoekenden, rechterlijke onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid, tijdige procedures en efficiency zijn basiswaarden die elke gerechtsorganisa-
tie regeren. Daarnaast is er het beginsel van het ius de non evocando. Dat beginsel heeft een 
janushoofd. Enerzijds geeft dit beginsel rechtzoekenden het recht op een toegankelijk gerecht 
in relatie tot het vereiste dat rechters onafhankelijk zijn van de executieve en dat zij onpartij-
dig zijn. Het benadnikt, dat de rechtspleging gelijkelijk en onpersoonlijk aan alien moet wor-
den toebedeeld. Impliciet daaraan is het normatieve uitgangspunt dat het niet zou moeten uit-
maken welke rechter de zaak behandelt. Anderzijds heeft dit beginsel betrekking op de 
rechtspositie van rechters als bijzondere ambtenaren. Dit beginsel beoogt hen te beschermen 
tegen externe inmenging met de wijze waarop zij een zaak beoordelen. Dat heeft mede be-
trekking op de wijze waarop zaken tussen gerechten en binnen een gerecht tussen rechters 
worden verdeeld. Het beginsel van ius de non evocando stelt dat niemand bij de behandeling 
van een zaak mag ingrijpen met het oog op een verlangde of beoogde uitkomst: niet wat be-
treft de verdeling van zaken tussen gerechten door `opeens' een nieuw gerecht in het leven te 
roepen; en ook met bij de verdeling van zaken binnen een gerecht door `administratieve maat-
regelen', teneinde een bevriende of wellicht omgekochte rechter een bepaalde zaak te laten 
behandelen, of teneinde iemand 'van de zaak te halen' en die zaak vervolgens te geven aan 
een onervaren rechter. Daarom is operationalisering van het ius de non evocando van groot 
belang in elke rechterlijke organisatie, hoe verschillend het ook kan worden geoperationali-
seerd. 

1.1.2 Burgers hebben recht op behandeling van hun zaak door hun natuurlijke rechter 
Sommige landen zoals de Oostenrijk, Italie en Portugal hebben het ius de non evocando in de 
Grondwet uitgewerkt als het beginsel dat burgers recht hebben op behandeling van hun zaak 
door hun `natuurlijke rechter'. Dit betekent twee dingen. In de eerste plaats, dat de toedeling 
van een zaak aan een rechter moet plaatsvinden volgens vooraf vastgestelde, neutrale criteria 
teneinde onvoorspelbaar te maken welke rechter de zaak krijgt. In de tweede plaats betekent 
het, dat indien een zaak aan een rechter is toegewezen, niemand die zaak van die rechter kan 
aftrekken. 
In Italie hebben deze beginselen behalve op rechters, ook betrekking op officieren van justitie. 
De strikte interpretatie van het ius de non evocando door de Italiaanse Raad voor de Magistra-
tuur heeft geleid tot een rigide bureaucratisch systeem van verdeling van zaken binnen de 
gerechten en van het fixeren van rechters op posities binnen de kamers van de sectoren van de 
gerechten. Inzet van rechters in andere eenheden of divisies als daar behoefte aan is, is daar-
door erg moeilijk. 
In de Angelsaksische landen, Noorwegen en Nederland speelt dit beginsel geen constitutione-
le rol van betekenis. 

1.1.3 Rechters zijn onafzetbaar 
In Nederland verwijst artikel 17 van de Grondwet algemeen naar het recht van een ieder op 
toegang tot de rechter die de wet hem toekent, terwijl artikel 117 Grw aangeeft dat rechters 
voor het leven worden benoemd. Dit impliceert dat rechters niet kunnen worden ontslagen op 
andere wijzen dan bij de wet voorzien. Ook in Engeland & Wales mogen rechters alleen wor-
den ontslagen wegens onvermogen of wangedrag, en via een speciale procedure, maar som- 
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mige benoemingen gelden slechts voor 6 jaar ('magistrates'). Dit beginsel wordt overigens 
evenzeer onderschreven in de andere onderzochte landen. 

1.1.4 Vergelijking van de toepassing van dew beginselen 
In de landen waar zowel het beginsel van de `natuurlijke rechter' als het beginsel van rechter-
lijke onafzetbaarheid gelden, kunnen rechters zonder hun toestemming in het algemeen niet 
worden overgeplaatst, zelfs niet binnen een gerecht. Dit is het geval in Oostenrijk, Italie en 
Portugal, ook al zijn er in het laatste land uitzonderingen mogelijk in civiele en bestuursrech-
telijke gerechten. In Nederland geldt een meer flexibel systeem, waar rechters benoemd wor-
den in een gerecht en het gerechtsbestuur kan beslissen over de inzet van rechters in een ande-
re sector al naar gelang de zaakslasten. In Noorwegen staat het beginsel van rechterlijke onaf-
zetbaarheid wel in de Grondwet, maar niet het beginsel dat rechtzoekenden recht hebben op 
behandeling van hun zaak door hun `natuurlijke rechter'. 
In Engeland & Wales en in QuObec verschilt de situatie van die in de landen met een conti-
nentale traditie. In de Angelsaksische rechtssystemen worden de meest belangrijke zaken 
(naar soort wetsovertreding en geldswaarde) afgedaan door gerechten die op een nationale 
schaal functioneren, ook al zijn er in eerste aanleg territoriale beperkingen van toepassing. 
Case management bestaat daar dus voomamelijk niet uit het toebedelen van zaken aan gerech-
ten, maar uit het sturen van rechters naar een zittingslocatie in hun circuit. Voor het Engelse 
High Court kan dit een zittingslocatie zijn op verschillende plaatsen in het hele land. Dat im-
pliceert dat rechtsprekende diensten niet gezien worden als het product van een enkele rech-
ter, maar als een product dat aan rechtzoekenden op gelijke voet door de rechterlijke organi-
satie geleverd wordt. Vanuit dat perspectief wordt het nonnaal gevonden dat de Lord Chan-
cellor persoonlijk verantwoordelijk is voor de benoeming of de advisering over benoeming 
(dat hangt af van het soort functie) aan de Koningin van alle leden van de professionele rech-
terlijke macht. Daarin past ook dat de Court Service de infrastructuur en de ondersteuning 
verzorgt op een wijze die de onafhankelijkheid van rechters ten opzichte van de overheid 
waarborgt. Efficiency, tijdigheid van beslissingen en een prompte toegankelijkheid van de 
gerechten zijn daarbij belangrijke doelstellingen. 

Enerzijds functioneert het ius de non evocando dus als een organisatieprincipe. Het beoogt 
rechters gevrijwaard te houden van exteme en interne bemoeienis met hun oordelen en hun 
rechtspositie. Anderzijds fimctioneert dit beginsel als uitwerking van een burgerrecht: het 
recht van rechtzoekenden op een eerlijk proces, namelijk op een onpartijdige beoordeling van 
hun zaalc. De aanspraak op realisering van dit recht is niet absoluut; het belang daarvan kan 
worden afgewogen tegen de publieke belangen van tijdige en efficiente rechtspraak. Inuners, 
een poging tot vrijwel absolute vrijwaring van rechters van interne organisatiedruk, door ze 
organisatorisch 'vast te zetten' in kamers van de gerechten gaat ten koste van de organisatie-
flexibiliteit — zie Italie en Portugal. Dat is overigens ook een uitwerlcing van publiek wan-
trouwen in de integriteit en onafhankelijkheid van rechters en hun leidinggevenden: ook door 
gezaghebbende functionarissen binnen de gerechtsorganisatie kan een zaak niet van een rech-
ter worden afgetroklcen zonder diens instemming. 
De afwezigheid van een externe regeling van de gerechtsinteme werlcverdeling zoals in Ne-
derland, Noorwegen, Engeland en Quebec, gaat wel heel erg uit van vertrouwen in het inter-
ne functioneren van de gerechten. Oostenrijk lijkt een werkbaar compromis gevonden te heb-
ben; het ius de non evocando wordt daar zeer benadrulct, maar het gaat klaarblijkelijk niet ten 
koste van de efficiency: de checks en balances ten aanzien van de zaakverdeling zijn daar 
deels intern en deels extern georganiseerd, maar steeds relatief nabij de 'werkvloef van de 
gerechten in de vorm van de zgn. 'Personal Senat' van het eigen gerecht en van het naast ho-
gere gerecht, waarop individuele rechters desnoods een beroep kunnen doen. 
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Autonome dienst 	Ministeriele dienst 
rechtspleging 	rechtspleging  

Raad voor de recht- 	Nederland 	Italie 
spraak 	 Portugal  
Geen Raad voor de 	Noorwegen 	Engeland & Wales 
rechtspraak. 	 Oostenrijk 

Quebec 

Op basis van het door ons verrichte onderzoek is het niet goed mogelijk om precies aan te 
geven binnen welke grenzen deze afweging in elk geval moet blijven. Want daarover wordt in 
de door ons onderzochte landen zeer verschillend gedacht. 

1.2 	De inrichting van de bestaande rechterlijke organisaties 

1.2.1 Verantwoordelijke organisaties 
We kunnen een onderscheid maken tussen landen met een ministeriele dienst rechtspleging en 
landen met een autonome dienst rechtspleging. We kunnen ook een onderscheid maken tussen 
landen met en landen zonder een raad voor de rechtspraak. Voor de landen met een raad voor 
de rechtspraak kunnen we onderscheiden tussen landen met een autonome dienst rechtsple-
ging en landen met een raad met alleen personele en disciplinaire bevoegdheden; deze laatste 
landen hebben een ministeriele dient rechtspleging. 

Daarbij moet worden aangetekend dat de Hoge Raad voor de Magistratuur in Italie ook een 
belangrijke rol speelt bij de zaakstoedeling in de gerechten. 
Het onderscheid tussen strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en civielrechtelijke jurisdicties is 
dominant, maar een aparte jurisdictie voor bestuursrecht ontbreekt in Noorwegen, en deels in 
Engeland en Wales. 

1.2.2 Rechterlijke indeling 
De bestudeerde landen hebben in het algemeen een rechterlijke organisatie in twee niveaus 
met de mogelijkheid van beroep op een hof van cassatie. In elke rechterlijke organisatie zijn 
er gerechten van eerste aanleg met een beperkte absolute competentie. In Portugal en in Italie 
zijn er `vrederechters' met een beperkte bevoegdheid. In Oostenrijk worden deze gerechten 
`districtsgerechten' (Bezirksgerichte) genoemd, terwijl in Nederland de kantonsectoren van de 
19 rechtbanken met territoriaal gespreide zittingslocaties deze functie vervullen. Noorwegen 
heeft zulke gerechten niet. In Engeland & Wales vervullen de `magistrates'courts' deze func-
tie in strafzaken. Zij behandelen 95% van de strafzaken in eerste aanleg. De overige strafza-
ken worden afgedaan door het Crown Court. Quebec heeft vrederechters in de gemeentelijke 
gerechten Tours Municipale', met een beperkte competentie in civiele en strafzaken op basis 
van lokale regelgeving en verkeersovertredingen. Deze gemeentelijke gerechten hebben deels 
dezelfde competentie als 'la Cour de Quebec', hetgeen resulteert in een vorm van forumshop-
ping door de politie, omdat deze kan kiezen waar een zaak zal worden aangebracht. 

1.2.3 Omvang 
Vanuit organisatieperspectief kunnen we de grootte van de verschillende rechterlijke organi-
saties beschouwen als een variabele die hun mate van complexiteit deels kan verklaren. Meer 
specifieke informatie kan worden gevonden in de vergelijkingsmatrix, maar we geven hier 
toch enige algemene cijfers weer. Italie heeft meer dan 1500 gerechtslocaties en ongeveer 
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9000 rechters en officieren van justitie, 3000 vrederechters niet inbegrepen.' Oostenrijk heeft 
ongeveer 160 gerechten en 1732 fte aan rechters.Nederland heefl ongeveer evenveel rechters 
(1810 fie), 25 gerechten en ongeveer 90 zittingslocaties. Portugal heeft ongeveer 1400 rech-
ters en Noorwegen heeft 94 gerechten (waarvan 88 districtsgerechten en 4 appelcolleges). En 
ongeveer 600 rechters. Quebec heeft meer dan 400 vrederechters, 270 rechters in `la Cour de 
Quebec', 20 rechters in la Cour d'Appel de Quebec en 144 rechters in La Cour Superieur de 
Quebec. Daarbij zijn rechter plaatsvervangers buiten beschouwing gelaten. Deze zijn gepen-
sioneerde rechters die functioneren als vangnet ingeval van zaakslasten die de capaciteit van 
het gerecht te boven gaan. Zalcen laumen gehoord worden in 50 lokaliteiten, maar rechters 
hebben hun basis in 17 regio's en zij reizen in hun regio naar gerechtslocaties al naargelang 
de omvang van de lokale zaakslasten. Een vergelijkbaar, maar meer ingewikkeld stelsel func-
tioneert in Engeland & Wales, met een grote hoeveelheid magistrates' courts (georganiseerd 
in 42 regio's), 218 county courts, het Crown Court voor de emstige delicten en appellen in 
strafzalcen, het High Court met zijn drie divisions (Queens Bench, Family and Chancery) als 
gerechten van eerste aanleg en in sommige gevallen als Appel gerecht. In dit stelsel functione-
ren 28500 magistrates en 3400 professionele rechters. Het grootste gedeelte van de strafzaken, 
2.500.000 in 2002, werd afgedaan door de magistrates' courts, en daartoe is men athankelijk 
van vrijwillige lekenrechters! Overigens wordt in 2004 een grote operatie afgerond waarbij de 
magistrates' courts fuseren met het Crown Court. 

Meer informatie over de inrichting van de rechterlijke organisatie kan gevonden worden in de 
landenrapporten. 

1.3 	Bestaande absolute competenties: jurisdicties. 2  

Volgens onze woordenlijst betreft de absolute competentie (jurisdictie) een bepaald rechtsge-
bied waarvoor een gerecht bevoegd is. We lumen een `gewone jurisdictie' voor civiele en 
strafrechtelijke zaken onderscheiden, een bestuursrechtelijke jurisdictie en een militairrechte-
lijke jurisdictie. In veel, maar niet in alle rechtsstelsels is de bestuursrechtelijke jurisdictie 
gescheiden van de gewone jurisdictie. Binnen de bestuursrechtelijke jurisdictie is soms een 
verdere differentiatie aanwezig. 

Portugal heeft de bestuursrechtelijke en fiscale competenties in een stelsel van bestuursrechte-
lijke rechtsbescherming georganiseerd, terwijl deze competenties gescheiden zijn in Oosten-
rijk, Italie en Nederland. Nederland heeft de bestuursrechtelijke rechtsbescherming in eerste 
aanleg in 1994 deels overgeheveld van de Raad van State naar de rechtbanken, terwijl de ap-
pellen nog steeds worden behandeld door gespecialiseerde gerechten, zoals de Centrale Raad 
van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. In Noorwegen vallen bestuurs-
rechtelijke zaken onder de gewone jurisdictie, terwijl in Engeland & Wales en in Quebec ge-
specialiseerde raden (tribunals, tribunatuc) bestaan voor bepaalde bestuursrechtelijke zaken. 
In Engeland & Wales kan hoger beroep ingesteld worden door een hoger 'tribunal', door het 
High Court of door het Court of Appeal. Daarbij worden circuit rechters (County courts) be-
noemd als rechter plaatsvervangers in sommige van deze bestuursrechtelijke tribunals, en 
High Court rechters zijn benoemd als rechter plaatsvervangers in het Employment Appeal 

1 Deze cijfers geven absolute aantallen weer. 
2 In de engelse versie hebben we een onderscheid gemaalct tussen 'jurisdiction' en 'competence'. Jurisdiction 
verwijst naar de absolute competentie (specific area of law); 'competence' verwijst naar de territoriale aspecten 
van de rechterlijke bevoegdheid: de relatieve competentie. 
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Tribunal en het Immigration Appeal Tribunal — om een indruk te geven van de complicaties 
aan de ander kant van de Noordzee. 
In Quebec hebben de bestuursrechtelijke raden ook competenties voor arbitrage in huur en 
pacht zaken; hoger beroep in bestuursrechtelijke zaken wordt behandeld door La Cour Supe-
rieure de Quebec, als een onderdeel van de gewone jurisdictie. 

In de onderzochte landen is niet een algemene trend waar te nemen van specialisatie van ge-
rechten voor verschillende rechtsgebieden. Er is wel enigszins een tendens waarneembaar om 
gerechten van dezelfde jurisdictie maar met verschillende functionele competenties (bij voor-
beeld competentie volgens zaakswaarde, of maximale straffen) samen te voegen, om het 
case management flexibeler te kunnen maken, en vanwege de schaalvoordelen bij het beheer. 
Vergelijk de samenvoeging van rechtbanken en kantongerechten in Nederland per 2002 en de 
samenvoeging van de zgn. Pretura en de Tribunale in Italie in 1999. 

De verschillende competenties zoals geregeld in de verschillende landen zijn beschreven in de 
vergelijkingsmatrix. Deze regelingen verschillen aanzienlijk van elkaar en dat heeft ook zijn 
weerslag op de wijze waarop zaken door gerechten van verschillende competenties worden 
afgedaan. 

Overigens is de grens tussen bestuursrechtelijke zaken en `gewone' zaken aan veranderingen 
onderhevig. In Italie zijn door een recente hervorming alle ambtenarenzaken overgeheveld 
naar de civiele gerechten. In Portugal werden recentelijk onteigeningszaken van de civiele 
gerechten overgeheveld naar de administratieve gerechten. In Nederland leidde de introductie 
van de administratieve afhandeling van verkeersovertredingen meer dan 10 jaar geleden tot 
een enorme reductie in de zaakslasten van de toenmalige kantongerechten. 
Dat betekent dat het zonder kunstgrepen eigenlijk onmogelijk is om de algehele efficiency 
van gerechten in verschillende landen te vergelijken. Het zou wel interessant zijn om bijvoor-
beeld te bezien welke zaken als bestuursrechtelijk worden beschouwd en welke zaken als be-
horend tot de gewone competentie in de verschillende landen. Deze grenslijn wordt in de ver-
schillende landen nogal verschillend getrokken en dat maakt ook kwantitatief nogal verschil. 

1.4 	Beslechting van jurisdictiegeschillen 

Jurisdictiegeschillen tussen gerechten worden in de verschillende landen op verschillende 
manieren beslecht. De eenvoudigste oplossing is de Noorse. Daar heeft men namelijk geen 
gerechten met verschillende jurisdicties. Als er een geschil is over de procedure volgens wel-
ke een zaak moet worden behandeld dan kan het gerecht daar zelf een beslissing over nemen. 
Partijen kunnen tegen zo'n beslissing hoger beroep instellen. In Oostenrijk worden geschillen 
m.b.t. de jurisdictie beslecht door het Constitutionele Hof. In Italie worden jurisdictie geschil-
len beslecht door de Hoge Raad, evenals in Nederland en Portugal. 

2. 	Relatieve en functionele competenties 

De relatieve competentie verwijst naar de territoriale aspecten van de zaakstoedeling; de 
functionele competentie verwijst naar specialisaties (m.b.t. zaakswaarde, maximumstraffen 
en/of procedures) binnen het kader van de relatieve competenties. In deze paragraaf maken 
we wat betreft de zaakstoedeling tussen gerechten een onderscheid tussen de civielrechtelijke, 
de strafrechtelijke en de bestuursrechtelijke jurisdicties. 

13 



2.1 	Zaakstoedeling tussen gerechten met de zelfde absolute maar verschillende 
relatieve competenties 

2.1.1 Civielrechtelijke jurisdicties 
In vrijwel alle landen uit onze steekproef volgt de toedeling van civiele zaken de interactie 
tussen drie variabelen: onderwerp, geldswaarde en territoir. In Portugal is het onderwerpscri-
terium gerntegreerd met een procedureel criterium. Dit betekent dat hetzij een gerecht van 
algemene bevoegdheid competent is, hetzij een in een bepaalde procedure gespecialiseerd 
gerecht, mits het bevoegd is in het district waarin het geschil behandeld moet worden. Som-
mige van deze gespecialiseerde gerechten zijn bevoegd in meer dan een district. 
Een algemene civielrechtelijke competentieregel is dat de bevoegdheid van een gerecht be-
paald wordt door de woonplaats van de gedaagde partij. Daarop worden verschillende uitzon-
deringen gemaakt in de verschillende onderzochte landen — zie de vergelijkingsmatrix. De 
meest algemene uitzonderingscriteria zijn: de locatie van het eigendom in kwestie, de locatie 
waar de schade werd veroorzaakt, waar de invordering werd gedaan, dan we!: overeenstem-
ming tussen partijen. Door de toepassing van een Europese richtlijn lcunnen consumentenge-
schillen niet bij overeenkomst naar een ander gerecht worden geleid. 

Het specifieke bevoegde gerecht kan worden gevonden volgens de verschillende nationale 
organisatie van de gerechten. In Noorwegen worden alle zaken geleid naar het districtsge-
recht voor een bepaald gebied. In Italie is de zaakstoedeling afhankelijk van het onderwerp en 
de geldswaarde. Onderwerpen als burengeschillen en motorongelulcken tot 25000 Euro wor-
den behandeld door de gerechten van de vrederechters. De regels voor de civiele procedure in 
Quebec geven aan dat zaken voor meer dan 70.000 Canadese dollars (42860 Euro) de be-
voegdheid vormen van la Cour Superieur; zaken die een lagere waarde betreffen zijn voor la 
Cour de Quebec. In Portugal is de koppeling tussen onderwerp en grondgebied, waarde en 
procedure voor de zaakstoedeling erg belangrijk, want die koppeling bepaalt in een specifiek 
geval welk `speciaal gerecht', `gespecialiseerd gerecht' of algemeen districtsgerecht een zaak 
moet behandelen. In sommige regio's vervangt de functionele bevoegdheid van verschillende 
speciale (procedure) gerechten en gespecialiseerde (onderwerp) gerechten de algemene rela-
tieve competentie van de districtsgerechten. Districtsgerechten in Oostenrijk hebben een be-
perkte functionele competentie voor zaken tot een waarde van 10000 Euro en daarbij hebben 
zij de exclusieve functionele competentie in familie zaken en huurzaken met betrelcking tot 
onroerend goed. Regionale gerechten (Landesgerichte) behandelen het hoger beroep tegen 
oordelen van de districtsgerechten. Deze regionale gerechten behandelen in eerste aanleg 
geschillen voor zalcen van meer dan 10000 Euro. Zij hebben de exclusieve functionele compe-
tentie voor geschillen inzake arbeidszaken, sociale zekerheid en overheidsaansprakelijkheid. 
In Nederland hebben de kantonsectoren van de districtsgerechten een exclusieve competentie 
voor arbeidszaken, huurzaken en een algemene competentie in zaken tot 5000 Euro. 

2.1.2 Strafrechtelijke jurisdicties 
In de onderzochte landen worden strafzaken toebedeeld aan de gerechten op de basis van 
grondgebied en onderwerp (het soort van wetsovertreding en de daaraan gerelateerde maxi-
mumstraf). Het meest algemene criterium is `de plaats van de wetsovertreding'. Uitzonderin-
gen betreffen de relaties tussen meerdere wetsovertredingen. In Italie gaat de zaak dan naar 
het gerecht dat bevoegd is voor de meest ernstige wetsovertreding; in Nederland en Noorwe-
gen naar het gerecht waar de eerste zaak was aangebracht. 

Het onderwernscriterium om de bevoegdheid van gerechten in strafzalcen te bepalen betreft in 
het algemeen de aard van de straf. Een rationeler en eenvoudiger systeem van zaakstoedeling 
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wordt in Noorwegen gebruikt, waar alle strafzaken worden behandeld door de districtsgerech-
ten. Alle andere landen hebben ten minste een gerecht van beperkte bevoegdheid voor lichtere 
wetsovertredingen en daarnaast een gerecht van algemene bevoegdheid voor zwaardere 
wetsovertredingen. Een uitzondering daarop is Portugal met `speciale' strafgerechten en 
meervoudige strafgerechten, en daarnaast speciale onderzoeksgerechten. In de verschillende 
landen worden `overtredingen' en `misdrijven' verschillend gedefinieerd. 
In Oostenrijk worden lichtere wetsovertredingen die strafbaar zijn met boetes of een maxi-
mum van 1 jaar gevangenisstraf behandeld door een enkelvoudige kamer van het districtsge-
recht. Alle andere wetsovertredingen worden behandeld door het regionale gerecht. In Italie 
worden sinds 2002 wetsovertredingen waarop maximaal 2500 Euro boete staat, 45 dagen 
thuisdetentie of maximaal 6 maanden dienstverlening behandeld door de gerechten van de 
vrederechters. Alle andere zaken worden behandeld door de gerechten van eerste aanleg van 
algemene bevoegdheid (Tribunale). In Quebec valt de grote meerderheid van de zaken onder 
de bevoegdheid van de vrederechters (Cours Municipale) of onder het Cour de Quebec; in 
sommige gevallen kan de politie kiezen waar de zaak zal worden aangebracht. In andere ge-
vallen kan de verdachte aangeven of zijn zaak wordt behandeld door een enkelvoudige kamer 
van het Cour de Quebec of door het Cour Superieur met een jury. In Portugal heeft men zoge-
naarnde speciale (procedure) en gespecialiseerde gerechten (onderwerp) die strafzaken behan-
delen afhankelijk van het soort wetsovertreding. Tot de gespecialiseerde gerechten behoort 
ook het gerecht voor de tenuitvoerlegging van strafvormissen. In Nederland behandelt de 
kantonsector strafzaken met een maximumgevangenisstraf van 3 maanden of een boete van 
4500 Euro. In de strafsectoren van districtsgerechten bestaan zgn. `politierechters' (enkelvou-
dige kamers) die strafzaken behandelen met een maximumstraf tot 1 jaar gevangenis. In En-
geland & Wales goon alle strafzaken via de Magistrates' courts en van daar naar het Crown 
Court of de High Court. 95% van de strafzaken worden afgedaan door de Magistrates' courts. 
Wat betreft gerechten voor kinderen, lijkt het er op dat alleen in Italie en Portugal speciale 
gerechten bestaan voor kinderen. In de andere landen worden jeugdzaken afgedaan door de 
gewone gerechten. In Oostenrijk is het Bezirksgericht Graz het enige gerecht met een aparte 
sector voor jeugdzaken. In Nederland hebben de gerechten wel speciale kamers van kinder-
rechters en de grotere districtsgerechten en sommige hoven hebben sectoren voor familie 
recht. 
Het Italiaanse ministerie van Justitie heeft recentelijk een wetsvoorstel bij het parlement inge-
diend om de jeugdgerechten samen te voegen met de Tribunale, maar dit wetsvoorstel is ver-
worpen. 

2.1.3 Bestuursrechtelijke jurisdicties 
In het algemeen worden bestuursrechtelijke zaken afgedaan door de gerechten binnen wiens 
territoir de beslissing werd genomen (Italie, Nederland), en anders door gespecialiseerde ge-
rechten. In Nederland geldt een uitzondering op deze regel voor besluiten van de centrale 
overheid, waarover het gerecht dat bevoegd is voor de woonplaats van appellant beslist. 
Zoals al eerder opgemerkt, is dit rechtsgebied constant in ontwikkeling en competenties kun-
nen dus overgaan van de bestuursrechtelijke gerechten naar de civiele gerechten of andersom. 
Hoger beroep van eerstelijns bestuursrechtelijke gerechten worden behandeld door meest op 
landelijk niveau functionerende appelinstanties, zoals het Verwaltungsgericht in Oostenrijk, 
het Hoge Bestuursrechtelijke Hof of een van de twee Regionale Bestuursrechtelijke Hoven in 
Portugal, de Raad van State in Italie en de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en 
het College van Beroep voor het bedrijfsleven in Nederland. Noorwegen kent geen bestuurs-
rechtelijke gerechten. In Oostenrijk vallen de bestuursrechtelijke raden onder de verantwoor-
delijkheid van de Bundeslander, en hun beslissingen kunnen worden voorgelegd aan het Ver-
waltungsgericht. Engeland & Wales hebben een grote hoeveelheid bestuursrechtelijke raden, 
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die 'tribunals' genoemd worden. Beroepen tegen beslissingen van deze tribunals worden be-
handeld door het High Court of het Court of Appeal. 

2.2 	Competentiegeschillen 

Competentiegeschillen tussen gerechten binnen dezelfde jurisdictie (absolute competentie), 
voor zover zij bestaah worden beslecht door het naast hogere gerecht (Nederland, Oostenrijk), 
door het Corte di Cassazione in Italie, of door het Hof van Cassatie clan wel de Appelgerech-
ten in Portugal. Zulke conflicten bestaan niet in Engeland en in Noorwegen. 

3. 	Zaakstoedeling binnen gerechten 

Voor de zaakstoedeling binnen gerechten spelen niet alleen wettelijke regels, maar ook ge-
rechtsreglementen een rol, maar voor dit explorerend onderzoek hebben we ons beperkt tot de 
wettelijke regelingen. Ook hebben we in beperkte mate informatie gelcregen over de feitelijke 
gang van zalcen bij de zaakstoedeling binnen gerechten. 
In het algemeen worden zaken toebedeeld aan rechters of kamers binnen een gerecht of de 
sector van een gerecht, gebaseerd op bij voorbeeld de alfabetische volgorde van de namen van 
eisers, maar het kan ook plaatsvinden op zaaksnummer, postcode of op onderwerp. Voor de 
interne organisatie van een gerecht is het functioneren van een geautomatiseerd zaakstoewij-
zingssysteem wezenlijk. In Engeland & Wales wordt tegenwoordig een meersporig case ma-
nagement systeem gebruikt, geinspireerd op het Woolf report en neergelegd in de nieuwe Ci-
vil Procedure Rules, en dat betekent dat men een gedifferentieerd case-management systeem 
gebruikt. Daarbij heefl men het 'first-in-first-out' principe verlaten en neemt men de corn-
plexiteit van de zaak als vertrekpunt bij de toewijzing van de zaak aan een bepaald spoor en 
de daarbij behorende procedure. 

In Quebec worden zaken niet aan rechters toebedeeld, maar andersom: rechters worden naar 
bepaalde zittingslocaties gestuurd op basis van lokale zaakslasten. De coordinatie is in handen 
van een speciaal daarmee belaste rechter. Deze hanteert daarbij de criteria voor gestandaardi-
seerde zaakstoekenning en houdt ook rekening met de werklasten van rechters in een bepaald 
gebied, dat 'circuit' wordt genoemd. Daarbij kan rekening gehouden worden met de speciali-
satie van rechters, maar dat hoeft niet. Een bijzonderheid, die Quebec gemeen heeft met Ne-
derland, is dat er een informele afstenuning en aanpassing van de zaalcstoedeling plaatsvindt, 
zodat overbelaste rechters tijdelijk kunnen worden ontlast, en onderbelaste rechters tijdelijk 
wat extra zaken kunnen afdoen. Dat maakt het gemalckelijker om een optimale capaciteitsbe-
nutting te realiseren. Overigens worden in Quebec zaken met een geldswaarde onder 7000 
Canadese dollars (E 4270) afgedaan door de 'small claims' sector van la Cour de Quebec, 
waarvoor een minder ingewikkelde en daarom snellere procedure wordt gevolgd. 
In Nederland worden gerechten globaal ingericht door de Wet op de rechterlijke organisatie. 
De indeling in sectoren en kamers is gebaseerd op artikel 20 van de Wet op de rechterlijke 
organisatie en enkele bijzondere bepalingen in de afdelingen 3-5 van hoofdstuk 2 van die wet. 
Die organisatorische indeling is naast de wettelijke verplichtingen (kort geding kamer, militai-
re kamers, ondernemingskamers) een verantwoordelijkheid van het gerechtsbestuur en is 
neergelegd in de bestuursreglementen van de gerechten, gebaseerd op artikel 19 Wet op de 
rechterlijke organisatie. In de bestuursreglementen worden echter primair verantwoordelijk-
heden toebedeeld en geen criteria voor zaakstoedeling gegeven. De facto vindt zaalctoedeling 
in de meeste gerechten plaats volgens gestandaardiseerde criteria. Het gerechtsbestuur is 
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daarvoor verantwoordelijk (in de persoon van de sectorvoorzitter) maar het eigenlijke werk 
wordt gedaan door een coordinerende rechter (bij voorbeeld de rolrechter in civiele zaken) 
met behulp van gerechtelijke ondersteuning. Overigens vindt er in de bestuursrechtsectoren 
van de gerechten en van de bestuursrechtelijke colleges ook gedifferentieerd case manage-
ment plaats, omdat de Algemene wet bestuursrecht verschillende soorten bodemprocedures 
kent (vereenvoudigd, versneld of normaal) terwijl het gerecht kan aanwijzen welke procedure 
gevolgd wordt. 
De zaakstoedeling binnen gerechten in Italie volgt een zeer rigide patroon, `organisatie 
schema' genaamd, dat elke twee jaren door de president wordt voorbereid en moet worden 
goedgekeurd door de Hoge Raad voor de Magistratuur. Dit gedetailleerde werkplan geeft de 
interne gerechtsorganisatie weer, die kan worden onderverdeeld in sectoren en kamers, afhan-
kelijk van de omvang van het gerecht. Daarnaast bevat het per sector en kamer de namen van 
de rechters en hun plaatsvervangers. Het goedkeuringsproces is zeer tijdrovend en het schema 
is zeer rigide, zodat het vooral in de kleinere en middelgrote gerechten niet helemaal kan 
worden toegepast. Dit schema en de goedkeuringsprocedure zijn voorgeschreven om te voor-
komen dat de president of de hoofdofficier hun bevoegdheid om zaken aan rechters resp. 
officieren van justitie toe te bedelen kunnen misbruiken. Specialisatie kan worden georgani-
seerd door het instellen van gespecialiseerde kamers. Maar sommige gespecialiseerde kamers 
zijn ingesteld bij wettelijk voorschrift, zoals `arbeids- en sociale verzekeringszaken' in de 
appelgerechten, `vooronderzoek', `patenten en intellectuele eigendom' (de laatste in 12 van 
de 166 gerechten van eerste aanleg). 
Een vergelijkbaar `werkplan' wordt gehanteerd in Oostenrijk, maar de zaaksverdeling is daar 
veel minder rigide en problematisch dan in Italie. Een lokale commissie samengesteld uit 
rechters (genaamd 'Personal Senat') is verantwoordelijk voor de toedeling van zaken volgens 
automatisch toe te passen onwillekeurige criteria. Deze commissie adviseert over voorstellen 
tot benoeming van rechters en heeft enkele andere beheersfuncties. Bij de zaakstoedeling 
volgt deze 'Personal Senat' het gelijkheidsbeginsel; rechters kunnen tegen een verdelings-
voorstel in beroep gaan bij de 'Personal Senat' van het naast hogere gerecht. Het werkplan 
moet echter elk jaar op 1 februari zijn vastgesteld. Bij de zaakstoedeling kan rekening gehou-
den worden met bepaalde deskundigheden van rechters, hetgeen betekent dat een bepaald 
soort zaken altijd aan dezelfde rechter(s) wordt toegewezen. Afwijkingen van het `werkplan' 
behoeven de goedkeuring van de Personal Senat. 
In Portugal vindt in de districtsgerechten en in de speciale en in de gespecialiseerde gerechten 
onwillekeurige zaakstoedeling plaats voor civiele en strafzaken. Daarbij wordt geen rekening 
gehouden met de zaakslasten voor elke afzonderlijke rechter, maar de complexiteit van de 
zaak speelt wel een rol. In bestuursrechtelijke gerechten worden zaken sinds 1 januari 2004 
niet alleen onwillekeurig toebedeeld aan rechters, maar wordt ook rekening gehouden met de 
ingewikkeldheid van de zaak en de werklast van de rechters. 
In Noorwegen worden zaken onwillekeurig (at random) verdeeld, maar sommige zaken wor-
den vaker toebedeeld aan `tijdelijke rechters' (rechters in opleiding), zoals zaken met betrek-
king tot proefverloven van met gevangenis gestraften en verklaringen van onvenriogen. In de 
grotere gerechten (bij voorbeeld in Oslo) wordt gewerkt met een roulatie schema voor be-
paalde civiele en strafzaken, zodat rechters een meer uitgebalanceerde werklast hebben. De 
presidenten van de gerechten hebben een discretionaire bevoegdheid bij de verdeling van za-
ken. Daarbij zijn hun persoonlijke vaardigheden en talenten van belang. In sommige gerech-
ten volgen zij de gevestigde praktijk; in andere gerechten vervullen ze een meer pro-actieve 
rol bij de zaakstoedeling. 
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4. 	Instrumenten ter bevordering van een effectief en efficient case ma- 
nagement 

We beschrijven de volgende in de verschillende landenrapporten beschreven instrumenten: 

• procedureregels, inclusief de regels van absolute en relatieve competentie 
• gebouwelijke voorzieningen van de gerechten (zittingszalen, kantoren) 
• de inrichting van de rechterlijke organisatie 
• institutionele relaties binnen de rechterlijke organisatie, verantwoordingsrelaties in-

cluis 
• rechtspositie van rechters in de rechterlijke organisatie en in de gerechten 
• regels die de toegang tot de gerechten bepalen 
• training van rechters en gerechtelijke ondersteuning. 

Binnen iedere paragraaf geven we de specifieke, aangetroffen instrumenten an 

4.1 	Procedureregels, inclusief de regels van absolute en relatieve competentie 

In de meeste onderzochte landen zijn de procedureregels aangepast om de snelheid van 
zaaksbehandeling te bevorderen. We onderscheiden tussen bestuurlijke, civiele en strafrechte-
lijke procedures. 
In sommige landen, zoals Italie, Nederland en Portugal is de competentie van de bestuursrech-
telijke gerechten uitgebreid met taken die zijn weggehaald bij de burgerlijke en de strafrech-
ter. 

4.1.1 Gedifferentieerd case management 
In Engeland & Wales werden in 1999 de Civiele Procedureregels van kracht. Deze maken een 
onderscheid tussen verschillende in gerechtelijke procedures te volgen sporen: small claims, 
het snelle spoor en het gewone spoor. Dit helpt de gerechten om zaken in een circuit te orga-
niseren (door een district judge) of in een van de nationale gerechten volgens capaciteit, maar 
ook overeenkomstig de wensen van de rechtzoekende. Het helpt de gerechten om sneller te 
werken. Vgl. ook in Nederland het onderscheid tussen versnelde behandeling, vereenvoudig-
de behandeling en de gewonen bodemprocedure naast de voorlopige voorzieningsprocedure 
in het bestuursprocesrecht. In Engeland en Wales kunnen gerechten die keuze maken, evenals 
de bestuursrechtdivisies van de rechtbanken in Nederland (m.u.v. de voorlopige voorzie-
ningsprocedure). 
Pogingen tot invoering van gedifferentieerd case management zijn voor de civiele procedure 
gedaan in Portugal, maar deze verandering sloot niet aan bij de gewoonten en werIcroutines 
van Portugese rechters. 

4.1.2 Rechters verantwoordelijkheid geven voor de leiding van de procedure 
In Nederland zijn de regels voor de civiele procedure vernieuwd. Zij geven een expliciete 
verantwoordelijkheid aan de rechter die de zaak behandelt om de voortgang in de gaten te 
houden, bij voorbeeld door een partij een duidelijke termijn te stellen voor het aanleveren van 
stuldcen. Dat laatste is overigens ook een bevoegdheid van rechters in Engeland. 
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4.1.3 Wijziging van territoriale aspecten van zaakstoedeling (relatieve competentie) 
In het algemeen wordt het met als klantvriendelijk gezien om de regels voor de territoriale 
aspecten van de zaakstoedeling te veranderen. Een zaak moet binnen reisafstand voor de ver-
dediging gehoord kunnen worden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Maar de ge-
rechtsinterne voorbereiding van een zaak en het horen van een zaak kunnen geografisch wor-
den gescheiden, zoals in Engeland & Wales en in Quebec. 
In Nederland worden vreemdelingenzaken over de zittingslocaties verdeeld door het landelijk 
coordinatie bureau vreemdelingenzaken. Voor mega strafzaken is het coordinatiecentrum me-
ga zaken in het leven geroepen, dat deze zaken door de rechtbank laat afhandelen die er capa-
citeit voor beschikbaar heel' Dat betekent dat van die geografische scheiding van voorberei-
ding en het horen van een zaak in Nederland geen sprake is, behalve wat betreft nevenzit-
tingsplaatsen binnen de arrondissementen en de ressorten. 

4.1.4 Uitbreiding van de competentie van enkelvoudige eenheden (kamers) 
Veranderingen in de procedureregels hebben ook betrekking op de toebedeling van zaken aan 
gerechten en eenheden die die zaken het meest efficient kunnen behandelen. Een waarneem-
bare trend is om het gewicht van zaken anders te definieren al naar gelang hun waarde, zodat 
enkelvoudige kamers zaken tussen de € 5000- € 10.000 kunnen behandelen. Een zelfde trend 
kunnen we waarnemen in strafzaken, ook als is de bandbreedte daar nog heel groot: van 3-12 
maanden maximum gevangenisstraf in Nederland tot 10 jaar maximum gevangenisstraf in 
Italie. 

4.1.5 Partijen verplichten om een gezamenlijke getuige-deskundige in te huren 
Ben speciaal onderwerp betreft de rol van getuige-deskundigen bij het veroorzaken van uitstel 
van de behandeling van een zaak. Ook in Engeland veroorzaakten getuige-deskundigen ver-
tragingen totdat de Civil Procedure Rules werden geIntroduceerd. Deze maken het mogelijk 
om een `gezamenlijke expert' in te huren. Dit heeft als gevolg gehad dat civiele zaken wat 
sneller konden worden behandeld, maar een onvoorzien neveneffect was dat partijen hun ei-
gen deskundigen gingen raadplegen. De andere rapporten gingen niet in op dit verschijnsel, 
maar we weten dat deskundigen in procedures in Nederland ook voor vertraging kunnen zor-
gen. 

4.2 	Fysieke en organisatorische voorzieningen van de gerechten (zittingszalen, kanto- 
ren) 

4.2.1 Gebouwelijke randvoorwaarden 
Hoe een rechterlijke organisatie ook georganiseerd is, gerechten kunnen niet functioneren 
zonder adequate gebouwelijke voorzieningen. Deze zijn een randvoorwaarde voor het goede 
organisatorisch functioneren. Ben uitbreiding van de bevoegdheid van enkelvoudige kamers 
kan in aantallen zaken de personele capaciteit van gerechten vergroten. Ben meervoudige ka-
mer kan toe met 1 zittingszaal. Drie enkelvoudige kamers hebben 3 x zoveel zittingsruimten 
nodig. Het is dus wezenlijk dat zulke procedure maatregelen en gebouwelijke maatregelen op 
elkaar worden afgestemd. Dat lijkt eenvoudig, maar in Italie bleef het succes van deze maat-
regelen uit, omdat er niet afdoende gebouwelijke zittingscapaciteit was gerealiseerd. 
Voorts wordt uitwisseling tussen rechters gestimuleerd als zij in hetzelfde gebouw werken. 
Ben praktijk dat gerechtskantoren overbevolkt zijn en dat rechters naar hun studeerkamers 

3 Voorzover de zaak volgens de gehanteerde criteria met territoir -gebonden is. 
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vluchten in hun eigen huis is een obstakel voor het goede organisatorisch functioneren van 
rechters. 

4.2.2 Randvoorwaarden in person eelsbeleid 
Fysieke en organisatorische werkomstandigheden zijn eveneens van belang om adequaat ge-
schoold personeel aan te trekken. Dat is een groot probleem in de landelijke gebieden van 
Portugal en Italie. Het is moeilijk om daar gevestigde gerechten adequaat bemenst te krijgen. 
En als de organisatie bovendien verberingen de werkverhoudingen niet stimuleert, zullen 
leden van de ondersteuning snel vertreklcen als zij daartoe een mogelijkheid zien. 

4.3 	De inrichting van de rechterlijke organisatie 

Er zijn verschillende manieren om de inrichting van de rechterlijke organisatie aan te passen 
aan een efficienter case management. 

4.3.1 Schaalvoordelen: samenvoeging van gerechten 
In Oostenrijk beziet men de mogelijlcheid om de 150 gerechten van eerste aanleg (de Be-
zirksgerichte) samen te voegen met de 20 regionale gerechten van eerste aanleg. Een derge-
lijke stap is al gezet door Nederland (kantongerechten en rechtbanken) en door Italie. 
Italie heeft de verschillende gerechten van eerste aanleg, de Pretura en de Tribunale, samen-
gevoegd en de bevoegdheid van enlcelvoudige kamers vergroot om de productiviteit van de 
gerechten te vergroten. Weliswaar heeft men daar ook een nieuw soort vredegerechten opge-
richt voor small claims en lichte overtredingen. Zo'n fusie operatie is thans ook in gang gezet 
in Engeland & Wales wat betreft het Crown Court en de Magistrates'Courts. 

4.3.2 Specialisatie van gerechten versus rechters als 	kunners ' 
Het is gebruikelijk een onderscheid te maken tussen burgerlijke zaken, strafzaken en bestuurs-
rechtelijke zaken. Als er enige vorm van specialisatie plaatsvindt is dat binnen het kader van 
deze driedeling. Daarbij valt op, dat in het algemeen niet kan worden gezegd dat het be-
stuursrecht zich meer leent voor gerechtelijke specialisatie dan strafrecht of civiel recht. Wel 
is het zo, dat in de Angelsaksische landen op het niveau van de tribunals specialisatie vanzelf-
sprekend lijkt, maar dat is in Oostenrijk en Italie niet het geval, evenmin als in Noorwegen. 
Nederland neemt wat dat betreft een gemengde positie in met een beperlct aantal gespeciali-
seerde bestuursrechtelijke colleges.' 

In Oostenrijk is er een grote stroom van zaken naar de gerechten in Wenen. Dat heeft er toe 
geleid dat er gespecialiseerde gerechten zijn opgericht voor handelszaken, en voor arbeidsza-
ken en sociale verzekeringszaken. In de rest van het land worden deze zaken afgedaan door 
gerechten van algemene bevoegdheid. Het lijkt er dus op dat de Oostenrijkse overheid er de 
voorkeur aan heeft gegeven in Wenen gespecialiseerde gerechten in het leven te roepen boven 
een uitbreiding van de bestaande gerechten. 

Een vergelijkbare benadering, maar op grotere schaal, is toegepast in Portugal. Er is een ge-
recht van algemene bevoegdheid voor een bepaald gebied (district) en binnen datzelfde ge-
bied zijn er afhankelijk van het aantal zalcen, tevens zogenaamde speciale gerechten (bevoegd 
voor het afhandelen van een zaak volgens een speciale procedure) en gespecialiseerde gerech- 

4 Zoals de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor milieu- en ruimtelijke ordeningszaken, de 
Centrale Raad van Beroep voor sociale verzekeringszaken en ambtenarenzaken in hoger beroep en het College 
van Beroep voor het Bedrijfsleven. 
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ten, zoals voor arbeidszaken. De Portugese overheid prefereert klaarblijkelijk dus het instellen 
van speciale en gespecialiseerde gerechten boven het uitbreiden van de bestaande gerechten 
met een aparte sector of met extra kamers. Daardoor is de Portugese rechterlijke organisatie 
dus in verregaande mate gecompartimenteerd. 
In Italie en Nederland worden bestaande gerechten wel ingericht met gespecialiseerde divisies 
(sectoren) en eenheden (kamers). 

In Quebec zijn de gerechten van eerste aanleg in civiele zaken hetzij la Cour Superieur de 
Quebec, hetzij la Cour de Quebec. Het Cour Superieur is exclusief bevoegd voor echtschei-
dingzaken en faillissementen, terwijl het Cour de Quebec bevoegd is voor jeugdzaken, zowel 
strafrechtelijk als wat betreft de kinderbescherming (voogdij). Overigens worden de rechters 
in Quebec geacht alle soorten zaken te kunnen behandelen. 
In Noorwegen is de algemene trend gericht op het instandhouden van gerechten van algemene 
competentie.Dus de districtsgerechten moeten in beginsel alle soorten zaken behandelen, 
maar er is wel een gerecht voorgeschillen over collectieve arbeidsovereenkomsten (Industrial 
Dispute Court). 

Uit dit onderzoek blijkt niet dat specialisatie van gerechten leidt tot een efficienter case mana-
gement. De meest algemene trend is nog steeds dat rechters formed l geacht worden `alles 
kunners' te zijn. Wel lijkt men te beseffen dat dit geen realistisch uitgangspunt meer is, maar 
dat besef leidt in de meeste landen niet tot het veelvuldig instellen van gespecialiseerde ge-
rechtsorganisaties. Een tussenoplossing is de weg van het instellen van gespecialiseerde divi-
sies (sectoren) en/of eenheden (kamers) binnen gerechten. 

4.4 	Institutionele relaties binnen de rechterlijke organisatie, verantwoordingsrelaties 
incluis 

4.4.1 Verzellstandiging van diensten rechtspleging 
Weliswaar is dit onderzoek niet gericht op algehele beschrijving van de institutionele stelsels 
waarin de rechterlijke organisaties fiinctioneren. Maar uit de aangeleverde rapporten blijkt dat 
sommige elementen daarvan ook uit oogpunt van case management belangrijk zijn, met name 
de wijze waarop gerechten worden gefinancierd en gecontroleerd. De introductie van een 
Raad voor de Rechtspraak in Nederland en van een zelfstandige Gerechts-administratie in 
Noorwegen kunnen gezien worden als belangrijke condities voor het bevorderen van flexibele 
werkverhoudingen in de gerechten. In Portugal is een vergelijkbare constructie opgezet voor 
de bestuursrechtspraak door de bevoegdheden van de Hoge Raad voor de Administratieve 
Gerechten en de Belastinggerechten uit te breiden. 

4.4.2 Productie gerelateerde financiering 
In de meeste landen worden gerechten gefinancierd volgens een maatstaf die verband houdt 
met de aantallen zaken die zij behandelen. De wijze van meten is daarbij cruciaal, evenals de 
wijze waarop de centrale gerechtsadministraties omgaan met de uitkomsten. Het gaat daarbij 
meestal om de productie (output). De meest flexibele systemen lijken die van Oostenrijk en 
Nederland te zijn. In Oostenrijk mag de productiviteit van een gerecht fluctueren tussen 90 en 
110% van de standaard, alvorens er budgettaire maatregelen worden genomen. In Nederland 
worden gerechten deels gefinancierd overeenkomstig de in een jaar gerealiseerde productie. 
Maar ook hier is de financiering nog gekoppeld aan jaarlijkse budgetcycli, en bestaan er dis-
cussies over de betrouwbaarheid van de metingen. Transparantie en controleerbaarheid staan 
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en vallen met betrouwbare metingen en een adequate presentatie van de resultaten daarvan. 5  
Gerechten worden vooral gefinancierd op basis van productie in het verleden. Nergens is nog 
een functionerend financieringssysteem ingevoerd dat gebaseerd is op te verwachten veran-
deringen in de toekomst — al is dat een onderwerp dat in de Nederlandse rechterlijke organisa-
tie wel de aandacht heeft. 

4.4.3 Flexibele inzet van personeel (rechters en ondersteuning) waar de zaakslasten hoog 
zijn 

Als flexibiliteit wordt verlangd, bij voorbeeld ingeval van onverwachte omstartdigheden, zo-
als een epidemie waardoor veel rechters uitvallen, of door het faillissement van een groot be-
drijf of door andere omstandigheden (Bolletj essliklcers op Schiphol, een telecom bedrijf dat 
zich in het gebied van een gerecht vestigt), dan moet daar een organisatorisch antwoord op 
komen. Dat zou een vliegende brigade lcunnen zijn, zoals die onder meer wordt ingezet in 
Nederland, Italie en Portugal. Het is in elk geval van belang dat men zulke onverwachte om-
standigheden niet ziet als incidenten; er is natnelijk altijd wel wat, en dat men er dus ook 
structurele en flexibele oplossingen voor creeert. Ben voorbeeld daarvan is het systeem van 
de nieuw benoemde rechters in Oostenrijk die vaak hun eerste jaren functioneren in het ge-
bied van een van de hogere appelgerechten,de Oberlandesgerichte, en die van tijd tot tijd bij 
een van de lagere gerechten te werk kunnen worden gesteld — waar nodig. 

4.4.4 Rechters niet 'opsluiten' in Un gerecht, édn divisie of Un eenheid. 
Hoe dat ook zij, het vermogen van rechters en gerechten om adequaat te reageren op fluctua-
ties in lokale zaakslasten of de beschikbaarheid van personeel is mede athankelijk van de wij-
ze waarop zij in verhouding staan tot andere gerechten en rechters. Slechts als de waterdichte 
schotten tussen en binnen gerechten poreus zijn gemaalct wat betreft het toedelen van zalcen 
aan rechters, dan wel wat betreft het brengen van rechters naar zaken, lumen schaalvoordelen 
ten goede komen aan een rechterlijke organisatie als geheel en aan het algemeen publiek. Het 
komt er op aan de mogelijkheden te creeren om capaciteit te brengen waar deze nodig is. 

4.5 	Flexibiliteit organiseren en de constitutionele eisen aan de rechtspositie van rech- 
ters respecteren 

4.5.1 Rechtspositie 
De rechtspositie van rechters in de rechterlijke organisatie en binnen de gerechten moet vol-
doen aan constitutionele eisen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid. In sommige landen 
betekent dat ook, dat voldaan moet zijn aan de eisen die het uitgangspunt dat burgers recht 
hebben op hun `natuurlijke rechter'. De vraag is hoe deze eisen het management van de inzet 
van rechters bethvloeden en op wat voor wijze deze inzet kan worden geflexibiliseerd. Deze 
eisen zijn soms vertaald door rechters een vaste positie te geven, niet alleen binnen een ge-
recht als geheel, maar oak binnen een divisie (sector) en binnen een eenheid (kamer). In corn-
binatie met een rigide systeem van toebedeling van zaken is dit een recept voor inflexibele 
inzetbaarheid van capaciteit, zoals in Italie en Portugal. In Portugal is de situatie in zoverre 
afwijkend 'van die in Italie, dat in gespecialiseerde gerechten soms rechters uit andere distric-
ten kunnen `zitten'. 
In Oostenrijk warden zaken aan rechters toebedeeld door de Personal Senat, onder toezicht 
van de Personal Senat van het naast hogere gerecht. Als zich onverwachte fluctuaties in 

5 Zie Jos Blank, Martin van den Ende, Bart van Hulst, Rob Jagtenberg, Benchrnarlcing in an International Per-
spective, An international Comparison of the Mechanisms and Performance of The Judiciary System, ECORYS 
Research nr. 3, Rotterdam, April 2004, p. 57. 
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zaakslasten voordoen of in geval van gebrek aan beschikbaar personeel, kan de Personal Se-
nat de zaakstoedeling veranderen. Dat is opmerkelijk, omdat men ook in Oostenrijk zeer hecht 
aan het recht op berechting door zijn `natuurlijke rechter'. 
In Nederland worden rechters benoemd in een gerecht. Hen kan verzocht worden om van di-
visie (sector) te veranderen, bij voorbeeld van bestuursrecht naar strafrecht. De plaatsing van 
rechters in een divisie (sector) is de verantwoordelijkheid van het gerechtsbestuur. 

4.5.2 Reserverechters 
In alle landen hebben gerechten een reservoir aan reserverechters. In vergelijkend perspectief 
gaat het echter om heel verschillende grootheden. Het kan gaan om jonge rechters zonder veel 
werk ervaring en rechters in opleiding (Oostenrijk). Soms zijn het gepensioneerde rechters 
(Engeland) dan wel sollicitors en banisters (Engeland), of juristen in het algemeen (Neder-
land). Gewoonlijk staan zij op een lijst en kunnen zij worden opgeroepen om op een zaak te 
zitten als de president of het gerechtsbestuur dat nodig acht. In Nederland zijn rechters sinds 1 
januari 2002 door de Wet op de Rechterlijke Organisatie benoemd tot rechter plaatsvervanger 
in alle andere gerechten op hetzelfde niveau. Daardoor beoogt men enige flexibiliteit te cree-
ren, bij voorbeeld als er buiten het eigen gerecht specifieke deskundigheid nodig is, maar ook 
om de schijn van partijdigheid te vermijden kan een zaak van een lid van de ondersteuning 
van een gerecht aanleiding zijn om deze zaak door collega's van een andere rechtbank te laten 
behandelen. 

4.5.3 Vliegende brigade 
Het idee van een vliegende brigade wordt in de meeste landen toegepast, maar op verschillen-
de manieren. In Nederland bestaat de vliegende brigade uit een groep juristen die onder de 
verantwoordelijkheid van rechters van de rechtbank Den Haag zaken voorbereidden voor 
rechtbanken met achterstanden. In Oostenrijk wordt 2% van de rechters van de gerechten van 
eerste aanleg binnen het gebied van een Oberlandesgericht beschikbaar gehouden om aan 
fluctuaties in personeel of zaken tegemoet te komen. Meestal werken deze nieuw benoemde 
rechters op tijdelijke basis bij zo'n gerecht. 

4.5.4 Vera ntwoording afleggen 
Een ander thema is hoe rechters verantwoording kunnen afleggen voor hun werk als leden van 
een gerechtsorganisatie. In sommige landen lijkt het idee te zijn dat rechters boven enige ver-
antwoordingsplicht zijn verheven. Maar in Oostenrijk en Nederland hebben rechters jaarlijks 
functioneringsgesprekken met de president of leden van het gerechtsbestuur over hun werk, 
productiviteit incluis — en deze gesprekken zijn tevens toekomstgericht. In Quebec zijn  coör-
dinerende rechters verantwoording verschuldigd aan de president van een gerecht voor het 
aantal rechters in relatie tot het aantal zaken en het aantal zittingsuren in hun 'circuit'. In 
Noorwegen wordt thans gediscussieerd over de positie van de presidenten, hoewel de presi-
denten in sommige gerechten al aan personeelsmanagement doen. 

4.6 	Regels die de toegang tot de gerechten bepalen 

De vraag naar rechtspraak is in beginsel onbegrensd. Daarom wordt in veel landen bezien hoe 
het beste aan deze vraag kan worden voldaan. Dat impliceert enerzijds het beperken van het 
beroep op rechtspraak, maar het kan ook meebrengen dat rechtspraak voor belangrijke groe-
pen juist toegankelijker wordt gemaakt 
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4.6.1 De vraag naar rechtspraak terug dringen 
Een goede toegankelijkheid van de gerechten is een basiswaarde van de rechtsstaat. Maar 
deze basis waarde wordt niet altijd gezien als een zegen voor de gerechten en hun wijze van 
functioneren. Daarom zijn in verschillende landen maatregelen genomen om de vraag naar 
gerechtelijke dienstverlening te verminderen. Hierin is men het meest effectief geweest in 
Quebec waar de hoeveelheid civiele zaken is verminderd met 20-30% in de laatste 10 jaar. De 
gehanteerde instrumenten zijn een aanmerkelijke verhoging van de griffierechten en het sti-
muleren van mediation, met name door een mediation poging verplicht te stellen voordat een 
zaak bij een gerecht kan worden aangebracht. 
Pre-trial Mediation is ook geprobeerd in Engeland & Wales voor het High Court, maar daar 
was het tot nu toe niet erg succesvol. 
De nationale rapporten geven onvoldoende inzicht in de oorzaken van deze verschillen om 
een analyse van succes- en faalfactoren te laumen weergeven. 

4.6.2 De toegang vergemakkelijken: Money Claim Online 
In Engeland zijn ook maatregelen genomen om de gerechten van eerste aanleg toegankelijker 
te maken. Een voorbeeld daarvan is de introductie van Money Claim Online. Dit maalct het 
mogelijk om geldvorderingen tot 100.000 pond via het intemet aanhangig te maken. Het blijkt 
dat dit een buitengewoon nuttig middel is om een exe,cutoriale titel te lcrijgen voor kleine on-
betwiste vorderingen waarvoor een normale gang naar de rechter weinig zin zou hebben. De 
Nederlandse Raad voor de Rechtspraak en het Ministerie van justitie hebben het voomemen 
om het succesvolle Engelse voorbeeld te volgen. 

4.6.3 Alternatieven: het opzetten van arbitragecentra voor consumentengeschillen 
In Portugal werden — vooral in de grotere steden — arbitragecentra voor consumentengeschil-
len opgezet. Daardoor is een redres mogelijk voor benadeeld consumenten die anders veel te 
lang zouden moeten wachten op een rechterlijke uitspraak. 

Bezien we de nationale rapporten, dan blijkt dat het bevorderen van efficiency en effectiviteit 
van rechtspleging niet alleen een lcwestie is van streven naar meer publieke waarde voor het-
zelfde of minder publiek geld. Het gaat er ook om te verzekeren dat de rechtspraak beschik-
baar is voor een groter publiek. 

4.7 	Training van rechters en gerechtelijke ondersteuning 

Dit laatste instrument is niet expliciet genoemd in de door ons geanalyseerde rapporten. Dat 
neemt Met weg dat het een belangrijk onderwerp is wat betrefit de rechterlijke betrokIcenheid 
bij het organisatorisch functioneren van een gerecht en vanuit het standpunt dat het succes 
van maatregelen om efficient case management te bevorderen meestal afhangt van flankerend 
beleid. Het hangt er echter ook van af wat men als de rechterlijke verantwoordelijkheid be-
schouwt. Maar op de een of andere manier moet iemand het organisatorische werk doen om 
een gerecht te laten fimctioneren; er is een directe relatie tussen de rechterlijke verantwoorde-
lijIcheid in een zaak en het organisatorisch functioneren van een gerecht. De beschreven maat-
regelen lcuimen alleen fimctioneren als rechters bereid zijn er aan mee te werken. Een noodza-
kelijke voorwaarde daartoe is dat zij begrijpen wat de organisatie van hen vraagt en hoe zij 
daaraan tegemoet kunnen komen. Om die reden kmmen inspanningen om rechters en ge-
rechtsmanagers te trainen om hun management en case management vaardigheden te ontwik-
kelen net zo belangrijk zijn als de hiervoor beschreven maatregelen. Maar we hebben in de 
landenrapporten weinig aanwijzingen gevonden dat speciale training van rechters beschouwd 
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wordt als een sine qua non voor een succesvol beleid voor een efficient case management. 
Een verklaring daarvoor kan zijn dat we er niet expliciet naar gevraagd hebben — maar het 
lijkt zo vanzelfsprekend. 

5. 	Algemene verschillen en overeenkomsten tussen de rechterlijke orga- 
nisaties 

Gegeven onze analyse van de nationale rapporten tot zover dringt de gedachte zich op dat, 
hoewel rechterlijke organisaties en gerechten in alle landen in grote lijnen hetzelfde soort 
werk doen, er toch ook verschillen zijn. Deze verschillen hebben met alleen te maken met 
verschillen in taal en verschillen in (organisatie) cultuur. Zij zijn ook gerelateerd aan de wijze 
waarop een rechterlijke organisatie is georganiseerd, en aan de wijze waarop verantwoorde-
lijkheden zijn verdeeld over verschillende spelers (wetgever, ministerie van justitie, raad voor 
de rechtspraaldmagistratuur, gerechtsbestuur en —beheer, rechters). Wij nemen aan dat er een 
verband is tussen de wijze waarop een rechterlijke organisatie is georganiseerd, en de wijze 
waarop bijvoorbeeld gerechten, het openbaar ministerie, het ministerie van justitie en de raad 
voor de rechtspraak dan wel raad voor de magistratuur met elkaar omgaan. 
De hieronder beschreven verschillen en overeenkomsten komen voort uit de rapportages; het 
betekent niet dat er geen andere verschillen en overeenkomsten zijn. 

5.1 	Verschillen 

5.1.1 Rechtspraak en politiek 
Sonunige verschillen staan in verband met de verhouding tussen rechtspraak en politiek'. Die 
verhouding is in Italie en Portugal soms spannend, terwijl dat in Noorwegen en Nederland 
minder het geval is. Dat is van belang, omdat de financiering van de rechtspraak een publieke 
aangelegenheid is en uiteindelijk ook per begrotingswet plaatsvindt. In het licht van de grote 
maatschappelijke en politieke veranderingen in de Europese landen is de interactie tussen 
rechterlijke organisatie en politick (regering en parlement) wat betreft de toewijzing van mid-
delen en wat betreft het ontwikkelen en implementeren van maatregelen om het goede fimcti-
oneren van gerechten te bevorderen, een factor van betekenis voor het functioneren van een 
rechterlijke organisatie. 

5.1.2 Beheersorganisatie 
We zijn op basis van dit onderzoek niet in staat om te beredeneren welke relatie er is tussen 
de omvang van het rechtssysteem en haar structuur, of tussen de staatsinrichting en de struc-
tuur van het rechtssysteem. Italie, Nederland, Noorwegen en Portugal hebben een gecentrali-
seerde Staat. Oostenrijk is een federatie met een gecentraliseerde rechterlijke organisatie; 
Quebec is onderdeel van de Canadese federatie, met een eigen rechterlijke organisatie. Enge-
land en Wales hebben een gefragmenteerde rechterlijke organisatie, met trekken waarin aan-
vullingen en aanpassingen door de eeuwen heen zijn terug te vinden. Maar deze rechterlijke 
organisatie wordt wel centraal beheerd, met name de hogere gerechten. De magistrates' courts 
worden lokaal beheerd door de zgn. Magistrates' Courts Committees (42), maar ze worden 
desalniettemin financieel ondersteund door het Department for Constitutional Affairs. 
In Italie, Portugal, Oostenrijk en Engeland en Wales en Quebec is de beheersorganisatie on-
derdeel van een ministerie. Italie en Portugal hebben een Raad voor de Magistratuur zonder 

6 Wij doelen hier op 'de bekleders van politieke ambten in democratische staatsinrichtingen' 
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daadwerkelijke beheersbevoegdheden, maar met bevoegdheden die de rechtspositie van rech-
ters raken. In Nederland en Noorwegen is het beheer verzelfstandigd, en dat strekt zich deels 
ook uit tot de rechterlijke rechtspositie. 

5.1.3 Flexibiliteit 
Wij denken dat onevenwichtigheden in de verdeling van zaakslasten tussen zittingslocaties in 
Anglo-Saksische rechtssystemen gemakkelijker kunnen warden geredresseerd dan tussen de 
plaatsgebonden en gecompartimenteerde continentale gerechten, zoals met name in Italie en 
Portugal. Dit is enerzijds een kwestie van schaal. Bij een groat gerecht qua aantal rechters 
wordt het relatief gemakkelijker am lokale fluctuaties in zaakslasten of onverwachte omstan-
digheden op te vangen. Anderzijds is het oak een kwestie van organisatie en bevoegdheden 
am de toebedeling van behandeling van nieuwe zalcen te veranderen, als veranderende om-
standigheden daartoe nopen. Maar gegeven een bepaald personeelsbestand kan het zenden 
van extra rechters naar een gerecht am extra zaken te helpen afdoen, er toe leiden dat elders 
nieuwe achterstanden ontstaan, zoals in Oostenrijk en Nederland mogelijk is. Dus behalve 
een flexibele inzet van personeel, is er oak behoefte aan andere maatregelen am oak bij lokale 
overbelasting de normale productiviteit elders te handhaven. Te denken valt aan het inzetten 
van rechter-plaatsvervangers. 

5.2 	Overeenkomsten 

5.2.1 Rechters houden niet van organisatieveranderingen 
Ben belangrijke gemeenschappelijke factor lijkt te zijn, dat rechters zelf nergens in de voor-
hoede staan als het aankomt op organisatieverandering — althans volgens de in het kader van 
dit onderzoek geschreven landenstudies. Zij zijn professionele juristen en niet professionele 
organisatiedeskundigen of managers. Dit betekent dat gewenste veranderingen in het functio-
neren van rechters en gerechten moeten warden gestimuleerd door externe priklcels van rege-
ringen, politici clan wel de publieke opinie. Het lijkt erop dat rechters overal vasthouden aan 
hun eigen rechtscultuur en tradities en dat zij terughoudend zijn am als bestuurders en be-
heerders op te treden am organisatie- en procedureveranderingen uit te voeren. De organisa-
tieaspecten van hun werk komen op de tweede plaats. Natuurlijk zijn deze eigenschappen niet 
overal even sterk. In Italie en Portugal lijken rechters nogal inflexibel te zijn wat betreft het 
functioneren van de organisatie. Ben veel meer cooperatieve houding van rechters is aanne-
melijk in Nederland en Oostenrijk. En een tussenpositie lijken de Anglo-Saksische rechterlij-
ke organisaties van Engeland & Wales en Quebec in te nemen. Met name in Engeland & Wa-
les heeft de Court Service het voortouw bij het organiseren van veranderingen in het functio-
neren van gerechten, terwijl de rechterlijke inbreng daarbij niet goed zichtbaar is —behoudens 
de deelname van prominente rechters aan de voorbereiding van verandervoorstellen.' Dat 
geldt oak voor Noorwegen. 

Deze overeenkomst is belangrijk voor het ontwiklcelen van instrumenten am case manage-
ment in gerechten en op een nationale schaal efficienter te maken. Door rechterlijke terug-
houdendheid bij organisatieverandering krijgen de beheersorganisaties van de rechterlijke 
organisaties een belangrijke rol te vervullen. In de normatieve context van constitutioneel en 
wettelijk gegarandeerde rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid zullen deze instru-
menten mede moeten warden vormgegeven in wetten in formele zin en daarop gebaseerde 
regelingen. Naast deze principiele redenen is er oak nog een praktische reden am dat zo te 

7 Een voorbeeld is het Woolf report uit 1996. 
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doen. Van rechters en gerechtsorganisaties mag men aannemen dat zij meer clan gewone bur-
gers en organisaties de wet respecteren. Daarom lijkt de verwachting redelijk dat juridische 
instrumenten voor hen een groter sturend vermogen hebben dan voor gewone burgers en or-
ganisaties. Maar het nadeel van juridische instrumenten is hun inflexibiliteit: het kost relatief 
veel tijd om ze aan ten passen. Welke instrumenten men ook kiest, steeds zullen er checks and 
balances moeten zijn: bij gedetailleerde regeling van het rechterswerk gaat het om controle en 
handhaving, bij een grotere organisatievrijheid gaat het om toezicht en verdergaande verant-
woording. 
Hoe dat ook zij, de juridische omgeving van rechters en gerechten maakt het onvermijdelijk 
dat de regeling van het rechterswerk een solide basis heeft in de grondwet en in wetten in 
formele zin. 

5.2.2 De complexiteit van rechterlijke organisaties maakt het noodzakelijk om maatregelen 
op elkaar af te stemmen 

Een andere belangrijke uitkomst van dit explorerend onderzoek tot zover is, dat maatregelen 
om de effectiviteit en efficiency van case management te vergroten nooit op zichzelf staan, en 
moeten worden bezien in relatie tot andere mogelijke maatregelen. Het kan bij voorbeeld een 
goed idee zijn om gespecialiseerde gerechten voor bij voorbeeld jeugd- of familiezaken in het 
leven te roepen, mede om de gewone gerechten te ontlasten. Maar zo'n maatregel is alleen 
zinvol als zij vergezeld gaat van bij voorbeeld een training om een afdoende aantal rechters en 
ondersteuning te helpen specialiseren. Dat geldt ook voor het creeren van extra functies voor 
rechters en ondersteuning. Zij zullen extra kantoorruimte nodig hebben, en ook de zittings-
ruimte zal wellicht moeten worden uitgebreid. Als er niet tevens ondersteunende maatregelen 
worden genomen is het onwaarschijnlijk dat zulke op effectiviteit en efficiency gerichte maat-
regelen succesvol zullen zijn. Het komt daarbij aan op de specifieke omstandigheden van elke 
rechterlijke organisatie, zoals onder meer de beschikbaarheid van afdoende gekwalificeerd 
personeel, gebouwelijke voorzieningen, trainingsfaciliteiten, ICT's, en daarnaast eigenschap-
pen zoals de organisatie cultuur, flexibiliteit van zaakstoewijzing, de opvattingen over de 
wenselijkheid van algemeen competente rechters of gespecialiseerde rechters, enz. 

5.2.3 Flexibiliteit in een rechterlijke organisatie organiseren is problematisch 
Elke situatie die om een efficienter en effectiever case management vraagt, vraagt eigenlijk 
om het herbezinning van het ontwerp van een rechterlijke organisatie en van de organisatie 
van de gerechten, met name op het Europese continent. Het gaat om de procedureregels, de 
institutionele betrekkingen binnen de rechterlijke organisatie inclusief de verantwoording, de 
interne organisatie van de gerechten, de regels met betrekking tot de toegankelijkheid van de 
gerechten, de samenwerking tussen rechters en hun ondersteuning, en last but not least de 
bereidheid van rechters om organisatieverantwoordelijkheid te nemen, binnen de gegeven 
constitutionele kaders. Het organiseren van flexibiliteit, d.w.z. het vermogen om snel te reage-
ren op veranderende maatschappelijke omstandigheden is problematischer naarmate de con-
stitutionele voorwaarden gedetailleerder zijn uitgewerkt en worden gehandhaafd, zoals in Ita-
lie en Portugal. Daarentegen krijgt in landen als Engeland en Quebec, Nederland en Noorwe-
gen, waar flexibiliteit organiseren minder problematisch lijkt, de organisatie van de verant-
woording wat betreft rechterlijke integriteit ten aanzien van zaakstoedeling opvallend weinig 
aandacht. 
Naast de spanning tussen constitutionele voorwaarden voor rechtspraak en flexibiliteit van 
rechterlijke organisaties bestaat er ook een spanning tussen de wenselijke organisatieflexibili-
teit en het vermogen van mensen om verschillende functies en rollen in die organisatie te ver-
vullen. Een flexibele organisatie eist in het algemeen dat de mensen die er werken over meer-
dere vaardigheden beschikken en ook bereid zijn om ze desgewenst te gebruiken. Het gaat er 
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dan niet alleen om, om deze flexibiliteit formed te organiseren maar ook om de mensen van 
de organisatie in staat te stellen en te motiveren om flexibel te zijn. In een organisatie met op 
flexibiliteit ingestelde mensen, zullen uiteindelijk ook formele veranderingen in het case ma-
nagement gemaldcelijker ge1mplementeerd kunnen worden. 

6. 	Betekenis van de vergelijkende analyse voor de Nederlandse rechter- 
lij ke organisatie 

Het geven van betekenis aan een analyse voor een specifiek context als de Nederlandse heeft 
het risico in zich dat we ons overgeven aan `wishful thinking'. Daarom beperken wij ons hier 
tot het aanduiden van thema's voor het beleid van de Raad voor de rechtspraak en het Minis-
terie van justitie, gebaseerd op deze vergelijkende analyse. Dat betekent overigens niet dat dit 
de enige mogelijke thema's zijn. 

Deze thema's zijn: 

• organisatorische vemieuwing 
• van flexibilisering van de zaakstoedeling naar flexibilisering van de inzet van rechters 
• het ius de non evocando 
• specialisatie van rechters en gerechten 
• de bevoegdheid van enkelvoudige kamers 
• rechtspraak en mediation 

6.1 	Organisatorische vernieuwing 

Wat meteen al opvalt is, dat Nederland op het terrein van management en organisatie van de 
gerechten in vergelijking met de continentaal Europese landen voorop loopt met vemieuwin-
gen. Nederland gaat in vergelijking met alle andere geanalyseerde Europese landen voorop 
met de flexibilisering van de beschikbaarstelling van capaciteit in termen van rechters (en 
ondersteuning). Die vemieuwingsdrang strekt zich evenwel niet evenzeer uit tot de toepassing 
van ICT in de rechtspleging wat betreft de gerechtelijke dienstverlening; Money Claim Online 
is een Britse, niet een Nederlandse uitvinding. In Nederland lijken we overigens tegen de 
grenzen aan te lopen van wat er met instandhouding van het huidige wettelijk stelsel aan ver-
groting van de efficiency in de zaakstoedeling mogelijk is; een verdere relativering van het 
grondgebied gebonden karalcter van de rechtspraak vraagt eigenlijk om een principieel andere 
organisatiewijze. Twee vragen zijn daarbij van belang: 

• Hoe kan bij toedeling van zaken aan gerechten en rechters, en eventueel bij de toede-
ling van gerechten en rechters aan zaken, het beste een evenwicht worden gevonden 
tussen efficiency eisen aan organisatie flexibiliteit enerzijds en institutionele en con-
stitutionele eisen aan rechterlijke onafliankelijkheid&onpartijdigheid, transparantie en 
verantwoording anderzijdsr 

• Is een minder op territoir gefixeerde, andere organisatiewijze zo principieel anders dat 
daarvoor andermaal wetswijzigingen noodzakelijk zijn of kan die andere organisatie- 

8 Zie daarover onder meer: Philip M. Langbroek en Marco Fabri , Developing a Public Administration Perspec-
tive on Judicial Systems in Europe, in: Fabri en Langbroek (eds), The Challenge of Change for Judicial Sys-
tems, Developing a Public Administration Perspective, IOS press, Amsterdam 2000, p. 15-18. 
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wijze evengoed vorm krijgen door samenwerking tussen gerechten, ondersteund door 
aanpassing van op de Wet op de rechterlijke organisatie gebaseerde gedelegeerde re-
gelgeving? 

Het belang van deze vragen rechtvaardigt een principieel politiek debat over de beantwoor-
ding daarvan. 

6.2 	Van flexibilisering van de zaakstoedeling naar flexibilisering van de inzet van 
rechters? 

Met alle flexibilisering van de zaakstoedeling lijkt de rechterlijke organisatie mede dank zij de 
samenwerking tussen het Ministerie van Justitie en de Raad voor de Rechtspraak op de goede 
weg, althans uit oogpunt van een efficiente inzet van zittingscapaciteit en (rechterlijke) mens-
kracht. De vraag is nu of een nog verdergaande flexibilisering van de zaakstoedeling wense-
lijk is. Ten opzichte van de huidige situatie kan dat alleen bereikt worden door in nog verder-
gaande mate dan nu al het geval is de plaatsen waar zittingen gehouden worden los te koppe-
len van de vestigingsplaats van een gerecht. Thans hebben gerechten nog nevenzittingsplaat-
sen en soms nevenvestigingsplaatsen. Dat veronderstelt dat er een hoofdvestiging is. Bij een 
verdergaande flexibilisering zouden rechters binnen een gebied van een gerecht naar de zit-
tingsplaatsen toe kunnen gaan op basis van een vorm van centrale coordinatie. Dat zou bete-
kenen dat we dan langzaamaan toegaan naar een Angelsaksisch gerechtsmodel, en dus ook 
van rechters (en ondersteuning) binnen hun 'circuit' gerechtsgebied enige fysieke beweeglijk-
heid verwachten. Zo bezien zou het niet alleen gaan om een structuurverandering maar ook 
om een min of meer ingrijpende verandering van de arbeidsomstandigheden van rechters en 
hun ondersteuning. De vraag is of deze nieuwe invulling van het begrip `rijdende rechter' wel 
wenselijk en noodzakelijk is gegeven het thans al bereikte niveau van flexibiliteit. Wellicht 
zijn er ook andere redenen om zulke stappen te zetten (rechterlijke dan wel gerechtelijke spe-
cialisatie, werkomstandigheden) maar de gedachte zet in elk geval ons traditionele idee van 
een gerechtsorganisatie op zijn kop. 9  

6.3 	Ius de non evocando 

Een punt dat in Nederland overwegend niet als principieel wordt gezien 1 °, maar in enkele an-
dere landen wel (Italie, Oostenrijk, Portugal) is de uitwerking van het ius de non evocando in 
relatie met de aanspraak van burgers op behandeling van hun zaak door hun `natuurlijke rech-
ter'. Dat is een nogal abstracte manier om te zeggen dat men het in die landen belangrijk vindt 
dat de waarborgen voor rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid zich ook uit behoren 
te strekken tot de wijze van zaaksverdeling binnen de gerechten. Die zaaksverdeling vindt in 
Nederland betrekkelijk infonneel plaats — onder rechterlijke verantwoordelijkheid. Het is op-
merkelijk dat deze speciale waarborgen van de rechterlijke onpartijdigheid in dit opzicht in 
Nederland niet primair als een constitutioneel te waarborgen waarde wordt geoperationali-
seerd, maar als een element van het beleid gericht op vergroting van de transparantie van de 
gerechtsinterne werkprocessen middels werklastmeting en vooral kwaliteitsborging en kwali-
teitsbevordering. In zuidelijke termen is een eis dat men dan toch ook laat zien dat er met de 

9 Het idee is al in verregaande mate uitgewerkt voor Noord-Holland: J.C. van Dijk en M.C. van der Jagt, Recht-
spraak in Noord-Holland in 2010, Trema 2003, blz. 325-327. Zie ook: P.Albers, C. Boonstra, F. vander Doelen 
en L.Mos, De territoriale verdeling van rechtsmacht in Nederland, Trema 2004, blz. 16-23. 
10 Maar zie: U. Jesserun d'Oliveira, Rechters die afstemmen en afhouden, NJB 1999, p. 377-384 
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interne zaaksverdeling niet wordt gerommeld — en de keerzijde daarvan is dat het zou niet uit 
moeten maken door welke rechter een zaak behandeld wordt. Vraag is of Nederlandse ge-
rechten in afdoende mate aan die laatste standaard voldoen en in het verlengde daarvan of het 
bestaande aan rechters en gerechten gegunde vertrouwen door enige vorm van expliciete 
checks and balances op dat punt zou moeten worden ondersteund, zodat men ook daarover 
verantwoording aflegt door zichtbaar te maken hoe men za1cen toedeelt en heeft toegedeeld. 
Biedt de Raad voor de Rechtspraak in zijn jaarverslag wel voldoende inzicht in de wijze 
waarop hij zijn functie vervult,en bieden de jaarverslagen van de gerechten wel voldoende 
inzicht in (de ontwikkeling van) hun interne werkwijzen? 

6.4 	Specialisatie van rechters en gerechten 

Dit is een thema dat vanuit verschillende perspectieven aan de orde is gekomen. Specialisatie 
van rechters en gerechten is op het continent in toenemende mate een aandachtspunt. 
Met name voor weinig voorkomende zaken lijkt een concentratie van rechterlijke deskundig-
heid aantreklcelijk uit oogpunt van juridische kwaliteitsbevordering. Een dergelijke geda.chte 
heefl echter in Portugal geleid tot een zeer vergaande compartimentering van de gerechten. 
Wellicht is de juridische inhoudelijke lcwaliteit van de inhoud van de oordelen van de specia-
le en gespecialiseerde gerechten daar wel goed, maar dat is dan wel ten koste gegaan van de 
flexibiliteit van de inzetbaarheid van rechters. 
In geval van een relatief geringe vraag naar een bepaald soort rechterlijke deskundigheid is de 
vraag of er sprake zou moeten zijn van een gespecialiseerd gerecht (op te vatten als zit-
tingslocatie met kantoren) dan wel van een concentratie van rechters in een 'judicial back 
office' van waaruit zittingslocaties in een regio of zelfs in het hele land bediend worden. Het 
antwoord op die vraag is afhankelijk van het soort dienst dat verleend zou moeten worden. 
Kan men voor bijvoorbeeld consumentengeschillen of ambtenarenzalcen verdedigen dat die 
in beginsel in het hele land gehoord zouden moeten kunnen worden, de grote belangen die 
vaak met intellectuele eigendom gemoeid zijn staan aan een reis van de vertegenwoordigers 
van partijen meestal niet in de weg. Vraag is dan of die consumentengeschillen of ambtena-
renzaken in alle gerechten gehoord moeten lcunnen worden of bij voorbeeld slechts in de 
vestigingsplaatsen van de hoven? Zijn rechters wel bereid am zich in een regio naar verschil-
lende zittingsplaatsen te begeven? 

6.5 	De bevoegdheid van enkelvondige strafkamers 

Het valt in het internationaal vergelijkende perspectief op dat met name in strafzaken de be-
voegdheid van enkelvoudige kamers nogal beperkt is (3 —12 maanden). Er is in Nederland 
politick oak niet zoveel draagvlak om de deze bevoegdheden uit te breiden." Toch is bier nog 
efficiency te winnen, die voor de kwaliteit van de rechtspraak niet negatief hoeft te zijn indien 
de mogelfilcheid blijft bestaan om hoger beroep in te stellen. 

6.6 	Rechtspraak en mediation 

In vrijwel alle onderzochte landen worden pogingen gedaan om de rechtspraak te ontlasten 
dan wel vormen van altematieve geschillenbeslechting als een altematief voor tijdrovende 

11 vgl. de gang van zaken rond de voorstellen tot uitbreiding van de competentie van de politierechter. TK stuk-
ken nummers 28215 en 28866. 
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procedures te presenteren. Dat beleid is vooral succesvol geweest in Quebec, mede door een 
aanzienlijke verhoging van de griffierechten, en in Portugal voor consumentengeschillen. Ook 
in Nederland worden ernstige pogingen ondernomen om vormen van mediation te ontwildce-
len als alternatief voor rechtspraak. In het licht van de grote en groeiende vraag naar recht-
spraak is de vraag of de mediation als een aanvulling op dan wel als alternatief voor recht-
spraak moet worden gezien, dan wel als beide. Voorts is de vraag of en zo ja in hoeverre de 
kosten voor mediation voor rekening van de overheid behoren te komen. Tenslotte is de vraag 
wat een goede verhouding is tussen rechtspraak als publieke dienstverlening en als basis voor 
het collectieve geheugen voor het omgaan met geschillen enerzijds en mediation anderzijds.' 

7. 	Besluit 

Het algemene beeld dat uit deze internationaal vergelijkende studie naar voren komt is dat van 
verschillende rechterlijke organisaties die onder druk staan om te voldoen aan de eisen vanuit 
de samenleving en van politieke beleidsmakers. Dit houdt vooral verband met ontevredenheid 
over de traagheid en het gebrek aan efficiency waarmee strafzaken worden behandeld en met 
de soms gebrelckige productiecapaciteit voor strafzaken. 
In verband daarmee hebben de beheerders van de rechterlijke organisaties zich ingespannen 
om maatregelen te nemen om de efficiency van rechters en gerechten in termen van producti-
viteit en tijdigheid te vergroten. Deze maatregelen vragen in het algemeen om een toename in 
de flexibiliteit van de inzetbaarheid van rechters. In de meeste landen betreffen getroffen 
maatregelen de aanpassing van de procedureregels, het rechterlijke case management en op 
het herstructureren van de gerechten en hun competenties, bij voorbeeld door het samenvoe-
gen van kleine gerechten met naast hogere gerechten van eerste aanleg, en door het uitbreiden 
van de bevoegdheid van enkelvoudige kamers. Daarbij probeert men ook de flexibiliteit van 
zaakstoedeling binnen en tussen de gerechten te vergroten, evenals de inzetbaarheid van de 
rechters, zoals door inzet van een vliegende brigade om achterstanden weg te werken en door 
de flexibele inzet van rechter-plaatsvervangers. De uitleg van het ius de non evocando in zui-
delijke landen functioneert in het algemeen als een obstakel voor de uitwisseling van rechters 
tussen sectoren en kamers van gerechten, en dus ook voor een gemakkelijke uitwisseling van 
rechters tussen gerechten. De gang van zaken bij zaakstoedeling in Nederland, Noorwegen en 
in de Angelsaksische landen is zeer informeel in vergelijking met die in Italie, Portugal en 
Oostenrijk. 
Een ander aspect is, dat men zich inspant om de toegang tot de rechtspleging gemaldcelijker te 
maken voor grotere groepen, met name voor 'small claims'. 
Het valt voorts op dat de discussie over specialisatie van rechters en gerechten elders in Euro-
pa nauwelijks gevoerd wordt in termen van de organisatorische voorwaarden voor juridische 
lcwaliteit (samenwerking van rechters, gebouwelijke voorzieningen, eventuele concentratie 
van rechtsmacht in geval van schaarse gevallen waar specialistische kennis voor nodig is) in 
combinatie met bevordering van efficiency en flexibiliteit. Oostenrijk is daarop met Neder-
land een uitzondering. 
Een flexibele inzet van rechters is meer eigen aan de Angelsaksische rechterlijke organisaties 
dan aan de continentale, omdat rechters op de locaties kunnen worden ingezet waar de be-
hoefte is aan rechtspraak. Dat betekent weliswaar niet dat Angelsaksische gerechten per defi-
nitie sneller werken dan continentale gerechten, maar in beginsel maakt een flexibele inzet-
baarheid van rechters een efficient gebruik van publieke middelen mogelijk. 

12 Zie M.A. Loth: Met openbaar gezag bekleed; over het publieke karakter van rechtspraak, te verschijnen in de 
bundel: Rechtspraak aan de Maas. 
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Ook wat betreft zaakstoedeling aan rechters en gerechten is de vraag hoe een evenwicht kan 
worden gerealiseerd tussen eisen van efficiency en rechterlijke onafhankelijkheid & onpartij-
digheid, met name wat betref het organiseren van flexibiliteit, transparantie en de het afleggen 
van verantwoording. 
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Issue 	 Austria 	 Italy 	 Netherlands 	 Norway 	 Portugal 	 Quebec 	
England & Wales  

(EW)  
Jurisdictions (specific 	Ordinary (in addition: The 	Ordinary, 	 Ordinary, Administrative, 	As a general principle 	Constitutional, 	Ordinary (civil and 	Ordinary (Criminal Law 
law areas) 	 Administrative Court (only 	Administrative, Military, 	Taxes, Business 	all courts have full 	Ordinary and 	criminal) 	 & Civil Law). 

as one of the "Courts of 	Audit, Tax. Italy also has 	organisation 	 jurisdiction. However, 	Administrative and Tax 	Specialized 
Public Lave established in 	a Constitutional Court. 	 there is one Industrial 	 administrative courts 
Vienna, mostly as a 	 dispute Courts mainly 

1 	
"guardian of the 	 handling cases on 
administration" in addition 	 collective agreements, 
to and as last instance 	 and only some District 
above the Independent 	 Courts handle labour 
Administrative Boards), the 	 disputes. 
Constitutional Court 
extraordinary courts)  

Decision on conflicts of 	Court, which is the next 	Supreme Court 	Conflicts of competence 	The court in which the 	Supreme Court or 	Conflicts of jurisdiction 	According to the 
jurisdiction regarding 	superordinated to the 	 within the ordinary 	case is raised must 	Court of Conflicts (ad 	are quite rare. They 	Human Rights Act 
specific law areas 	courts engaged in conflict 	 jurisdiction: Appeal Court 	determine whether it 	hoc court) (art. 116, n.° 	are decided by the 	1998, The House of 

Conflicts between 	 and Supreme Court 	falls within the Court 	1 Code of Civil 	next higher court : 	Lords is allowed to 
administrative authorities 	 according to art. 61 and 	Competence. This 	Procedure) 	 Superior Court (for the 	declare an Act as being 
and ordinary ("or any other" 	 art. 77 Judicial 	 decision might be 	 Court of Quebec), 	incompatible with EU 
— means also 	 Organisation Act 	appealed. 	 Appeal Court or 	law. 
extraordinary) courts and 	 Conflicts of competence 	 Supreme Court 	Criminal offences. —No 
also between The 	 within the administrative 	 conflict as jurisdiction is 
Administrative Court and 	 jurisdiction: 	judicial 	 prescribed by Act of 
the Constitutional Court are 	 division of the Council of 	 Parliament. 
decided by the 	 State, and Central 	 Civil matters 

2 	 Constitutional Court (Art. 	 Appeals Council, 	 The Civil Procedure 
138 of the constitution). 	 according to art. 8:9 	 Rules 1998 (CPR). 

General Administrative 
Law Act 

Conflicts of jurisdiction 
between courts of 
different jurisdiction, and 
conflicts not belonging to 
the judicial organisation 
are to be decided by the 
Supreme Court 
according to art.. 77 

Comparative grid: court jurisdiction and allocation of cases in European judiciaries 



Issue 	 Austria England & Wales Italy 	 Netherlands 	 Norway 	 Portugal 	 Quebec 
(EW)  

. 	 Judicial Organisation Act  
Principal of "natural 	Art. 83 Abs. 2 Constitution: 	Art. 25 Constitution: "No 	Citizens are entitled to 	There is no written 	Art. 32, n.° 9, 	This principle does not 	The Human Rights Act 
judge" 	 Everyone has a right to be 	one may be removed 	have access to an 	requirement. It is 	Constitution for 	exist as such. But, the 	1998 directly 

dealt by the competent 	from the 'natural judge' 	independent court; art. 	presumed that there 	criminal procedural 	Canadian Charter of 	introduced the effects 
judge. Citizens are entitled 	as provided bylaw". 	17 constitution. Meaning: 	shall be some element 	law 	 Rights, which is part of 	of The European 
to have access to an 	 govemment may not 	of coincidence in 	Civil and 	 Canadian 	 Convention on Human 3 	 independent court as the 	 inhibit citizens from 	allocating one case to a 	administrative 	Constitutional Law, 	Rights, so the 
only obstacle might be the 	 going to court, and: 	judge, so the parties 	procedural laws admit 	give the right to the 	principles of fair trial 
court fee, which is (for a 	 special courts may only 	cannot themselves 	some exceptions 	citizen to be tried by 	within reasonable time 
certain time) paid by the 	 be instituted by statute 	decide who the judge 	 an impartial and 	by an independent and 
Republic for the poor. 	 act. 	 will be. 	 independent Court 	impartial tribunal. 

_ 	 (art. 11(d) )  
Principle of 	 Art. 88 Abs. 2 Constitution. 	Art 107 Constitution: 	Art. 117 Constitution. 	Constitution art 22. 	Art. 216, n.° 1 	Canadian Chart of 	Judges may be 
immovability of judges 	 "Members of the 	Judges are appointed for 	 Constitution; art. 4, n. ° 	Rights (Constitutional 	removed from office 

judiciary may not be 	life 	 2 Law n.° 3199; and 	Law of 1982), art. 11 	and some 
removed from office. 	 art. 6 Law n.° 21/85. 	(d) Judges cannot be 	appointments are for a 
They may not be 	 Judges are appointed 	removed from office. 	fixed term. However 
dismissed or suspended 	 for life 	 They can be 	 removal from office is 
from their duties, nor 	 dismissed if they 	an exception; it follows 
moved to other judicial 	 commit a serious 	from misbehaviour or 

4 	 offices or functions, 	 offence, under the 	lack of capacity. 
save by a decision of 	 recommendation of 	Age restrictions apply. 
Judicial Council taken 	 the Judicial Council. 
for reasons and with 
guarantees for their 
defence laid down by 
the laws on the 
organisation of the 
judiciary, or with their 
own consent".  

Practical application of 	Decisions about the move 	Within the court judges 	The principle is not 	 Within the judicial 	Judges cannot be 	Judges are able to sit 
the principle of 	of a judge have to be 	cannot be moved from 	made explicit in the 	 system judges cannot 	moved without their 	in any court compatible 
immovability for judges. 	"formal courts decisions" 	their division without 	constitution. According 	 be moved without their 	consent. But they 	with their status, 

(words of Art. 88/2 of the 	their consent. 	 to court management 	 consent 	 have to travel in the 	training and geographic 
constitution). This formal 	 rules of the different 	 region or division 	appointment. The head 
court is the "Dienstgerichr 	 courts, based on the 	 where they are based 	of court can move the 
("Court of Service"), a 	 Judicial Organisation 	 to hear cases in 	judges through re- 

5 	 panel established at each 	 Act, a judge cannot be 	 different locations. 	appointment, 
Court of Appeal (for the 	 appointed to a court 	 promotion or workload. 
area of the Court of Appeal 	 without the consent of 
but not for the (vice-) 	 the management board 
presidents of the courts of 	 of the court. However, 
first instance and the 	 these rules are of lower 
judges of the Court of 	 legal status than royal 
Appeal itself) and the 	 decrees. 
Supreme Court (for all 
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Issue 	 Austria 	 Italy 	 Netherlands 	 Norway 	
' 	

Portugal 	 Quebec 	England & Wales  
. 	 _ 	 (EW)  

other judges; §90 Judge 
Office Law). 
The panel consists like the 
similar "Disciplinary courts" 
of a senate of five judges: 
A chairman, his deputy and 
three further judges. The 
members are elected by 
the "Personnel panel" of 
the relevant court for one 
year. _  

Principle of 	 § 38 Abs. 1 BOG: Possible 	Art. 107 Constitution. 	Non existent, A public 	For the two highest 	Art. 219, n.° 4 	Prosecutors are 	A prosecutor may 
immovability of 	under the conditions of the 	The principle, see the 	prosecutor is appointed 	tiers of the prosecution 	Constitution. Public 	ordinary civil servants, 	prosecute in any court 
prosecutors 	 "Public Servant Office Law" 	text above, applies also 	in an (district of 	authority, art 22 of the 	Prosecutors are 	They have the same 	before which he has a 

but only to another office of 	to public prosecutors. 	specialized office of the 	Constitution applies, 	appointed for life 	job security as any 	right of audience. 
public prosecution (§ 13/4 	 public prosecutions 	 civil servant. Their 	Prosecutors may be 
of the Public Prosecutions' 	 service) on 	 collective agreement 	transfer. the only 
Law; 	 recommendation of the 	 protects them against 	restriction would be 
"Staatsanwaltschaftsgesetz 	 chief public prosecutor. 	 punitive transfers 	their contract of 
— StAG"). 	 employment, which 

may restrict this 
flexibility. 

6 
Barristers — complete 
rights of audience, all 
courts 

Solicitor (Higher 
Rights) — complete 
rights of audience, all 
courts 

Solicitor — restricted 
rights of audience  

Court competence 	Matter, Value, Territory. 	Matter, Value, Territory. 	Matter, Value, Territory. 	Territory. 	 Hierarchy, Matter, 	Matter, value, territory 	Criminal law. — 
principles 	 Territory, Procedure 	 maximum sentence 

available for the 
offence, & age of 
defendant 

7 	 Civil law — value & type 
& complexity of matter 
as prescribed principle 
within the High Court 
& County Courts 
Jurisdiction Order 1971 

, & Practice Direction 



Issue 	 Austria 	 Italy 	 Netherlands 	 Norway 	 Portugal 	 Quebec 	
England & Wales

(EW)  
No.7  

Decision on conflicts of 	If court A declares itself 	Supreme Court. 	The court where a case 	The court where a case 	The court where a 	The Court has to 	Criminal law. This is 
Court competence 	incompetent, court B has to 	 is filed at, will decide 	is filed at, will decide 	case is filed at, will 	decided on its own 	precisely prescribed by 

accept this decision. Even 	 itself on its competence 	itself on its Court 	decide itself on its 	competence. This 	Statute and so no 
if court B also declares 	 regarding territory or 	competence. If it 	competence regarding 	decision can be 	conflict is possible 
itself incompetent, this 	 value. If it decides it is 	decides it Is 	 territory or value. If it 	appealed to the next 
conflict has to be decided 	 incompetent it will refer 	incompetent it will 	decides it is 	 higher appeal Court 	Civil law, 
by the court, which is the 	 the case to the 	 reject the case. 	incompetent it will 	 Prescribed by the CPR 
next superordinated to 	 competent court. 	 refer the case to the 	 1998 & so no conflict 
them. 	 If the court finds another 	 competent court, 	 is possible. 

court is competent 	 If the court finds 

	

8 	 because of the subject 	 another court is 
matter (e.g. an 	 competent because of 
administrative court), it 	 the subject matter 
will declare the claim 	 (conflict of jurisdiction) 
inadmissible, 	 it will declare the claim 

inadmissible. 

In case of conflict of 
competence, the Court 
of Appeal or the 
Supreme Court 

_ 	 decides the matter.  
Which are the main 	Domicile of the defendant. 	Domicile of the 	Domicile of the 	Domicile of the 	Domicile of the 	Domicile of the 	See the CPR. The 
rules of assessing a 	 defendant. 	 defendant. 	 defendant. 	 defendant 	 defendant 	 domicile of the 

	

,in 	courts' competence in a 	 defendant or business 

	

a 	concrete civil case? 	 address in a defended 
claim is a significant 
feature.  

Which are the main 	place of agreed 	 Place of issue of 	Consumer cases, 	Real property, contract 	Agreement between 	Place of contract, 	Automatic transfer 
exceptions to the main 	performance, place of 	invoice, agreement 	agreement between 	(the place of fulfilment 	parties; location of real 	place where cause of 	under CPR 26.2 e.g., 
rules of assessing a 	invoice, place of property 	between parties. 	parties. In request cases 	of the contract), tort 	property; domicile of 	action took place 	to defendants home 
courts' competence in a 	or place of damage. 	 (family law) the place of 	(forum delictii). 	the author in suits 	 district for defended 
concrete civil case? 	 the claimant is decisive). 	 concerning divorce 	 claim 

For more details see: art 	 and debts 
100 etc Code of Civil 	 Also. Transfer on 
Procedure and art 261 	 application of one of 

10 Code of Civil procedure the parties or under the 
courts direction Court 
may consider under 
CPR 30.3 that another 
court may more 
suitably deal with the 
matter, e.g. facilities 
and judicial expertise 

00 



_ 

Issue 	 Austria 	 Italy 	 Netherlands 	 Norway 	 Portugal 	 Quebec 	England & Wales  (EW)  
Consumer credit cases 
(Practice Direction 7).  

Which are the main 	Place where the crime was 	Place where the crime 	Place where the crime 	Main hearing: the 	Place where the crime 	Place where the crime 	Criminal law. — 
rules of assessing a 	committed. 	 was committed, 	as committed, or the 	forum delictii; other 	was committed 	was committed 	maximum sentence 
courts' competence in a 	 place of residence of the 	cases the domicile of 	 available for the 

11 	concrete criminal cases 	 suspect. 	 the defendant. 	 offence, age of 
case? 	 defendant, place where 

the crime was 
, 	 committed.  

Which are the main 	Connections between 	Connections between 	Connections between 	If more than one 	Connections between 	Reasons of "public 	Mixed charges. E.g. 
exceptions to the main 	crimes. Residence or 	crimes. The court 	crimes; if it occurs the 	criminal offence, they 	crimes 	 interest" and reasons 	Indictable and either 
rules of assessing a 	actual stay of a charged 	located where the most 	court where the first 	might be heard 	 of convenience, 	way or summary 
courts' competence in a 	person. 	 serious crime was 	case was filed will be 	together — at one 	 offences — Crime and 
concrete criminal case? 	 committed has 	competent 	 venue. 	 Disorder Act 1998 

12 competence. Schedule 3 para. 6-7 
apply. Following a 
guilty plea the matter 
may be transferred to 
the defendant home 
court.  _ 	 _ 

Which are the main 	No administrative courts. 	The main rule applied is 	For decisions of the 	General principle; the 	The place of residence 	Each administrative 	Administrative law is 
rules of assessing a 	 the territorial one. The 	central government the 	seat of the actual level 	of the author or the 	court has its own 	not a distinctly 
courts' competence in a 	 Administrative court 	residence of the claimant 	of administration; i.e. 	majority of authors 	procedure. But most of 	separate area though 
concrete administrative 	 competent is identified 	is decisive, for decisions 	Oslo, for cases against 	when the defendant is 	them have 	 it principally functions 
case? 	 on the basis of the place 	of territorially 	 the state; the 	 the State; the domicile 	decentralized hearings 	via the Divisional Court 

where the administrative 	decentralized public 	"headquarters" for the 	of the defendant when 	and hear the author in 	of the Queens Bench. 
act was enacted. 	bodies, the place of 	counties; for the 	it is a decentralized 	its own region. 	(QBD and via tribunals 

residence of the public 	municipalities — the 	public body 	 , inquiries and 
13 	 body is decisive, 	local district court. 	 ombudsmen 

depending on the 
subject matter 
Judicial Review — 
challenges to the 
illegality of decisions 
made by public bodies 
are heard by the 
Q.B.D.  

Which are the main 	No administrative courts. 	Some very peculiar 	Non,, but there are 	There are some 	Location of real 	 None other than the 
exceptions to the main 	 matters are under the 	several administrative 	specific exception; i.e. 	property 	 subject matter. 

14 	rules of assessing a 	 competence of the 	courts specialized 	tax cases might be 
courts' competence in a 	 Administrative Court of 	according to subject — 	raised before the venue 
concrete administrative 	 Rome. 	 matter. 	 of the plaintiff. 
case?  
Judicial "geography" 	142 (1.1.2005) District 	26 Districts of Court of 	Ordinary: 19 district 	89 District Courts, 6 	Ordinary: 	 1 Supreme Court for 	1 Final court for Appeal 

15 	 Courts, 20 First level 	Appeal, 166 Circuits of 	courts, with about 60 	courts of appeal and 	1 Supreme Court of 	all Canada (in Ottawa) 	2 Divisions (specialized 
courts; 4 Courts of A. •eal 	First Instance courts 	detached hearin 	one Su reme Court. 	Justice; 	 1 A. •eal Court for all 	b 	matters of the 



Issue England 84 Wales Austria 	 Italy 	 Netherlands 	 Norway 	 Portugal 	 Quebec (EW)  
and the Supreme Court. 	plus 222 detached 	locations for kanton- 	The number of District 	6 Courts of Second 	Quebec Province, 	Court of Appeal 

offices within which: 848 	cases; 5 appeal courts 	Courts will be reduced 	Instance; 	 hearing cases in 2 	3 Divisions of the High 
offices of justices of the 	and the court of 	to 85 by 2007. 	237 County Courts; 	cities 	 Court 
peace 	 cassation. 	 34 of which have Civil 	1 Superior court, with 	The Crown Court. 78 
1 national Supreme 	Administrative: 19 district 	 Trial Courts and 	judges, with judges 	locations 	within 	six 
Court (Code di 	 courts, 3 specialized 	 Criminal Trial Courts; 	based in 10regions on 	geographical circuits 
Cassazione). 	 appeal courts, 3 	 out of which, 10 also 	a permanent basis; 	County Courts -240 

specialized first and only 	 have Panel Courts; 	Judges are based in 	Magistrates' Courts 
instance courts (they are 	 out of which, 3 of 	43 locations on a 	Exact number not 
the same courts as the 	 which also have 	permanent basis, and 	published but 
appeal courts, but they 	 Misdemeanour Courts; 	in 5 locations on an 	estimated , approx 450. 
are specialized 	 and, out of which, 2 	itinerary basis. The 
according to subject 	 also have Small 	Quebec is divided in 
matter, e.g. Environment 	 Claims Courts. 	two "divisions"; judges 
— Council of State, 	 may have to hear 
Pensions — central 	 1 Central court of 	cases anywhere in 
appeals council, 	 criminal investigation 	their divisions. 
Industrial relations, - 	 and 4 criminal 
Industrial relations 	 investigation courts 	1 Court of Quebec, 
appeals tribunal. And: 1 	 with judges based in 
Aliens court, with 	 18 Family and 	10 regions, 57 
hearing locations on the 	 Children Courts; 	locations on a 
sites of the 19 district 	 permanent basis and 
courts. 	 50 Labour Courts; 	27 locations on 

itinerary basis. Judges 
2 Commerce Courts; 	may have to hear 

cases anywhere in 
5 Maritime Courts; 	their region. 

4 Judgement- 	The Court of Quebec 
execution courts 	is divided in three 

°chambers " : civil, 
criminal and penal and 

Administrative: 	youth. 
1 Supreme 
Administrative Court; 	Three specialised 
2 Regional 	 Courts are also 
Administrative Courts; 	included in the Court 
16 Administrative and 	of Quebec : the Court 
Fiscal Courts 	of Professions, the 

Labour Court, and the 
14 justices of the 	Court of people's 
peace (created) 	rights.  

No. of 	 1.732 fte (01.04.2003). 	7038 judges (2002 	1810 fte (end 2002) 	488. 	 1440 (2001) 	 433 judges (2001) 	1373 (2004). 
16 	"career/professional 	 data). 	 1979 persons. 

judges" in post 



Issue 	 Austria 	 Italy 	 Netherlands 	 Norway 	 Portugal 	 Quebec 	
England & Wales 

(EW)  
No. of "temporary 	No "temporary judges". 	Task force temporary 	Numbers not available. 	164. 	 Non existent 	 45 part-time judges 	2117 with 15 in 
judges" in post 	 judges (GOA) 682. 	 training. 

Acting judges (GOT) 
17 	 1404. 

Experts about 5000. 
Justices of the Peace 
3126 (2002 data no fte)  

Presence of 	 Yes. 	 No more, after the 1989 	Yes. 	 No. 	 Yes (However, 	Non existent 	This is not a role 
investigating judges 	 reform of the code of 	 investigating judges in 	 performed by the 

criminal procedure. 	 Portugal are only 	 judiciary in E & W. 
responsible for certain 

18 	 decisions in the inquiry 
phase and for the 
proceedings in the 
instruction phase 
(optional))  

No. of criminal 	70 (will be decreased 	Not applicable. 	Numbers not available. 	None. 	 19 (2001) 	 Non existent 
4 a 	investigating judges in 	significantly in 2008 after 

1 ' 	post (juge d'instruction) 	reform of the code of 
criminal procedure).  

No. of public 	 219 fte. 	 2133 (2002 data no fte). 	588 p (2002). 	 Numbers are not 	1070 (2001) 	 297 	 Approximately 7,046 
prosecutors in post 	 available. 	 (2002-2003) 

Not including 
20 	 'Dedicated Case- 

Workers- who 
prosecute minor 
offences.  

No. of "temporary 	No "temporary public 	1057 (2002 data no fte). 	Numbers not available. 	Numbers are not 	Non existant 	 Non existent 	 None but 'Agents' — 
public prosecutors" in 	prosecutors". 	 available, 	 lawyers in private 

21 	post 	 practice -are used to 
prosecute offences to 

• 	 . 	 meet demand.  
Civil matters dealt 	Maximum value of 10.000 	Maximum value of 2500 	€ 5000, labour contracts, 	None. 	 Small Claims Courts: 	Small Claim Court for 	County Court 
within the courts of 	Euro plus some exclusive 	euro plus some 	rent and lease cases 	 below 3.740€ if it 	all cases where the 	Small claims track 
limited competence. 	matters; District courts. 	exclusive matters. 	irrespective of the value 	 concerns debts and 	value is less than 	(under 7575 euro) 
Please mention the 	 in money. 	 civil liability 	 7 000 Canadian 	Fast Track 7575 — 
name of such courts 	 District courts, sector 	 dollars 	 22,727 euro (1515 euro 

kanton. 	 Civil Trial Courts: 	 for personal injury & 

22 	
when there are no 	 housing cases) 
Civil Panel Courts - all 	 Multi track for the most 
cases 	 complex cases. 
when there are Civil 
Panel Courts - cases 
until 14.963€ 
when there are Panel 
Courts and Small 
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Claims Courts - cases 
from 3.740E until 
14.963E, if they 
concern debts and civil 
liability, and until 
14.963E in other cases  

Maximum value for 	4000 Euro (and certain 	1000 euro (justice of the 	E 5000, labour contracts, 	No limitation. 	 Until 3.740E and if it 	No limitation 	With Money Claim 
self-representation in a 	disputes irrespective of the 	peace). 	 rent and lease cases 	 concerns debts and 	 Online anyone can file 
(specific) first instance 	value in litigation under the 	 irrespective of the value 	 civil liability 	 a claim up to about 
court 	 material jurisdiction of 	 in money. 	 150000 euro. 

District Courts, i.e. disputes 
concerning paternity, the 
recognition or contestation 
of legitimate descent, 
maintenance payments 
due under the law, divorce 

23 actions and dissolution or 
nullification of marriage as 
well as all other disputes 
arising from the relations 
between spouses or 
between parents and 
children, the disturbance of 
possession, lease of 
immovable and nearly all 
matters of non-contentious 
jurisdiction).  

Criminal matters dealt 	Max. 1 year imprisonment 	personal injuries, 	Poaching, most 	None. 	 Misdemeanour Courts: 	None 	 Limited only by 
with by the courts of 	or pecuniary penalties. 	personal property 	misdemeanours. 	 crimes punishable with 	 maximum sentencing 
limited competence and 	 damages 	 3 months of 	 imprisonment until 5 	 powers of the court, the 
maximum possible 	 45 days home 	 imprisonment or a fine 	 years that follow the 	 offence and age of 
penalty. 	 detention, 6 months 	of max. E 4500. 	 summary abbreviated 	 defendant. 

public works, 	 or very summary 	 Magistrates' Court 12 
procedure) 	 months imprisonment 

or a maximum fine of 
Criminal Trial Courts: 	 7575 euro. 
when there are no 24 	 Criminal Panel Courts 
- all cases 
when there are 
Criminal Panel Courts 
- crimes punishable 
with imprisonment until 
5 years and cases 
which follow the very 
summary, summary or 
abbreviated 
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procedures) 
when there are Panel 
Courts and 
Misdemeanour Courts 
- crimes punishable 
with imprisonment until 
5 years that don't 
follow the summary 
abbreviated or very 
summary procedures)  

Single judge 	 Almost all matters. A panel 	Almost all matters. A 	Kanton-judges, see 	In the District Courts all 	Cases until 14.963€ 	All civil cases are 	Except for appeal case 
competence in civil 	of three judges for civil 	panel of three judges for 	question nr. 23; 	 civil cases are handles 	 heard by a judge 	Judges sit alone. 
matters 	 matters is an exception 	civil matters is an 	summary proceedings. 	by one judge. In the 	 alone, except in 

(value above 50.000 Euro, 	exception. 	 Normal first instance 	court of appeal there is 	 administrative 
25 	 labour or commercial 	 proceedings, see art. 15 	always three judges in 	 tribunals 

disputes). 	 Code of Civil Procedure 	session. 
Family matters in Appeal 
Courts 

Maximum possible 	Max. 5 years 	 Up to 10 years 	 1 year imprisonment. 	Unlimited in the District 	5 years imprisonment 	Unlimited 	 Crown Court — Life 
penalty given by a 	imprisonment. 	 imprisonment, no 	 Courts. 	 imprisonment and or 
single judge in criminal 	 limitation for drug cases. 	 unlimited fine. 

26  cases 
Magistrates' Court — 
12 months imp. & or 
fine, maximum euro 
7575.  

Specialized divisions 	Civil: non-contentious 	Labour, family, 	 Civil: Kanton, Family 	 Civil and Criminal 	Court of Quebec 	Criminal law 
within the courts of first 	(especially family matters), 	bankruptcy, welfare, 	(including children), 	 Civil : Labour, Small 	Crown Court 
instance. Make a 	execution, bankruptcy, 	patent, preliminary 	Trade. 	 Claims and Human 	Magistrates courts 
distinction between 	labour and social; 	 investigation, 	 Criminal: Kanton, Other 	 Rights. 	 Youth courts 
criminal, civil and 	Criminal: preliminary 	agriculture. 	 Administrative. 	 Criminal : Youth 
administrative 	 investigation, juvenile, 	 Courts have a certain 	 Civil law 

drugs, sexual offences. 	 liberty to institute units 	 Superior Court : 	Queens Bench 
(chambers) as 	 criminal and civil 	Family 

27 	 organizational entities of 	 division 	 Chancery 
a court division (sector) 	 Employment (Tribunal) 

Administrative Judicial 
Review (process of 
challenging a decision 
made by public officials 
to determine if they 
have acted beyond the 
law.  

28 	Specialized divisions 	Civil, labour and social, 	Labour, juvenile, patent, 	Civil (trade), Tax, 	None. 	 Civil, Criminal and 	None 	 Commonwealth 
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within the courts of 	Criminal. 	 agriculture. 	 Criminal, Request 	 Social (Labour) 	 territories. 
appeal 	 (family). 	 Criminal (inc military) 

Civil.  

Judgements with or 	All sentences in both 	All sentences in both 	Civil judgements should 	All judgements are with 	All sentences in both 	All judgements are 	Verbal reasons for 
without an elaborate 	criminal and civil cases 	criminal and civil cases 	have a written 	 a written motivation, 	criminal and civil 	written 	 decision provided 
written motivation 	must explain in writing the 	must explain in writing 	motivation. Criminal 	 cases must explain in 	 usually on the day. 

judge's legal reasoning. In 	the judge's legal 	judgements by Kanton 	 writing the judge's 
some cases (more in 	reasoning. It is a very 	judges and by police 	 legal reasoning. 	 Appeal cases, written 
criminal, not common in 	time consuming 	judges may be without 	 However, in some 	 reasons provided. 

29 	
civil cases) the written 	practice. 	 written motivation, 	 simple procedures, the 
decisions can be edited in 	 unless the decision is 	 legal reasoning can be 
a shortened way by the 	 appealed against, 	 dictated by the judge 
judge (which for example 	 to the minutes of 
means an extended 	 hearing 
explanation, why the judge 
believes to witness A and 
not B is not mandatory).  

Does an organisational 	Exception. 	 Exception. Some judges 	By law (ant. 40, 58 	The Courts Act was 	Exceptions: 	 Almost all judges have 	Judges may sit in any 
feature exist enabling 	Judges might be appointed 	are assigned to the 	Judicial organisation Act, 	amended in 2001, 	Some judges are 	to work in different 	court for their level of 

judges to work in 	at more than one court 	Court of Appeal so that 	judges of a court are 	opening for this. So far 	allocated to judicial 	locations in their 	appointment (8t 

different courts for 	(referring to i.e. two 50% 	they can serve any court 	appointed as replacing 	no positions have been 	circuits and travel to 	region or division, 	geographical area , 

reasons of 	 posts), but not for flexibility 	within the area of the 	judges in all other courts. 	made. 	 courts within the 	 where relevant). 

30 	specialization and/or 	reasons. 	 Court of Appeal. 	 circuit. 	 Even the judges who 
flexibility ("travelling 	 Some judges, if 	are specialized on civil 

judges)? 	 necessarY and if they 	or criminal matters 
accept, can work, 	may hear other 
simultaneously in two 	matters, specially in 
first instance courts. 	small Courthouses  

Use of "flying squad" or 	2% of the posts of the 	Yes, only in civil cases 	Yes in Civil cases there 	No. 	 Yes, only in 	 Most first instance 	Not available. 

"task force" judges 	Judges within the territory 	to clean up cases filed 	are brigades for the 	 administrative and tax 	judges are "flying'. 	Where there is a need 
of a Court of Appeal are 	before April 1997. This 	district courts and for the 	 jurisdiction. In civil 	 Judges are appointed 

allotted to the Area of the 	task force is composed 	Appeal courts. These 	 cases there is the 	But there is a special 	on a temporary basis to 

Court of Appeal so that the 	of attorneys acting as 	task forces are 	 possibility of assigning 	flying justice task force 	a court or taken from a 

31 	 judges can be sent to a 	temporary judges (max 	composed of law clerks 	 a judge to a court for a 	(including a judge, 	reserve list or existing 

court within the Court of 	5 years) 	 writing concept 	 specific period to help 	prosecutors, clerks, 	judges are authorised 

Appeals territorial domain 	 judgements and some 	 clean up backlogs 	and defence 	 to perform additional 

where needed. 	 judges responsible for 	 attorneys) for the 	roles. 
the judgements. 	 small villages in the 

Far North part of 
_ Quebec.  

Head of Court 	Minister of Justice 	Judicial Council with 	The Crown on advice of 	The Crown on advise 	It's an automatic 	The Government of 	Usually the Queen but 

appointment 	 (Austrian President). 	formal consent of the 	the Council for the 	from a Council for 	appointment among 	Quebec (for the Court 	the appointment of 

32 	
Ministry of Justice. 	Judiciary and of the 	appointment of judges. 	the judges of a court, 	of Quebec) or the 	Judges is quite 

Minister of Justice. 	The Ministry of Justice 	according to rules 	Govemment of 	complex due to the 
brings the proposal 	established by law 	Canada (for other 	different grades and 
before the King in 	 courts), under the 	functions. Please refer 
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Cabinet. 	 recommendation of 	to main text. 
the Minister (federal or 
provincial) of Justice  

How are the amounts 	Amounts of posts (fixed by 	Judicial Council with the 	Judicial Council, with the 	The discretion of the 	The amount of judges 	It is determined by 	Workload and Statute. 
of judges per court 	law) are assigned by the 	technical support of the 	help of the Lamicie 	National Courts 	per court is 	 law. The criteria are 	Statute restricts the 
determined? 	 Ministry of Justice to the 	Ministry of Justice. 	workload/performance 	Administration. 	determined by law 	not formally 	 number of senior 

33 	 areas of the Courts of 	 measurement system. 	 established, being a 	judicial appointments 
Appeal and furthermore 	 matter of negotiation 	and how the available 
determined by them. 	 between the Heard of 	judges are distributed 

Court and the Minister 	on a workload basis. 
of Justice.  

Which is the role of the 	It is very limited. The 	It is very limited. The 	The board assigns the 	Formally the head of 	In administrative and 	The Head of the Court 	The administration of 
head of court in 	assignment is established 	assignment is pre- 	cases to the different 	the court might decide, 	tax jurisdiction the 	is responsible for 	the court system is by 
assigning cases 	by the Personnel Senate; 	established by an 	chambers. This is 	In most courts, with 	head of court can 	assignment of judges 	the Court Service with 
(formally and 	 proposal by the head of 	organizational schema 	automated, but in each 	more than one judge, 	assign cases to 	to different places or 	the exception that the 
informally)? 	 court. 	 approved by the Judicial 	sector a coordinating 	he or she has laid out 	judges. 	 cases. But this 	magistrates' courts are 

34 	 Council. 	 judge is responsible for 	bylaws on the 	 In ordinary jurisdiction 	responsibility is 	currently managed by 
the management of the 	allocation, 	 he has no part in 	delegated to 	 Magistrates' Court 
distribution process. 	 assigning cases. They 	coordinating judges 	Committees. The head 

. 	 are assigned 	 of the court does not 
randomly. See below, 	 play any role in 

assignment process.  
How are judges 	Prefixed scheme. 	 Cases are assigned to 	Randomly, e.g. using the 	Normally by turn, 	Cases are assigned to 	In most cases, the 	Cases are assigned to 
assigned to cases or 	Randomly by initial letter of 	judges randomly. E.g. 	alphabet, postal code., 	based on a list of the 	judges randomly 	judge hear the cases 	particular courts where 
cases assigned to 	the claimant/defendant or 	by initial letter of the 	but special judicial skills 	judges. 	 according to certain 	assigned to a place 	Judges are sitting. In 
judges? (e.g. Quebec) 	by cycle. 	 claimant/defendant. Day 	may also influence 	 groups (matters) of 	and a room where he 	civil cases Judges 

of filing, 	 internal case allocation 	 cases, established by 	has been assigned in 	allocate between 

35 	 law. Each judge 	a one year schedule. 	themselves lodged at 
receives the same 	The longer and more 	their court, meaning 
number of cases of 	complex cases may 	that they have some 
each group. 	 be assigned to a 	discretion as to which 

specific judge cases they hear from 
those they have been 
scheduled to hear.  

Role of the head of 	No such "appointments" to 	Very limited. It is not a 	The board makes a 	The head of court is 	He has no part in the 	No role : they are 
court in the 	 divisions; see 34. 	 full discretionary 	recommendation to the 	involves in the process 	appointment of the 	designed among the 
appointment of the 	 decision but it is a kind 	judicial council after 	(cfr 32) in so far that he 	heads of court 	judges of the Court by 

36 	heads of court divisions 	 of internal public 	consulting the judges of 	or she in consulted by 	divisions 	 the Government 
competition. 	 a division (sector). 	the Council, and also 

participate in the 
interviews  

Role of the Head of the 	No such "appointments" to 	Very limited. The Head 	The board of the court 	This fall within his or 	He has no part in the 	Judges are appointed 
court in the allocation of 	divisions; see 34. 	 has to follow an 	can assign judges to a 	her discretion. 	 allocation of judges in 	by the government to 

37 	judges in the different 	 "organizational schema" 	court-division. Normally 	However, normally 	the different divisions 	a specific "Chamber" 
divisions and units 	 approved by the Judicial 	they will seek the 	when a position is free, 	and units 	 of the Court. But they 

Council. Also for internal 	consent of the judges. 	this newly appointed 	 may be asked to help 
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transfer the Head has to 	This enhances internal 	judge will work in the 	 in other specialised 
organize a kind of 	efficiency. 	 same division as the 	 Chamber or oven in 
internal competition to 	 former judge. 	 another region 
assign the position.  

Role of the head of 	None; Units are 	 The Head of the court 	This is a responsibility 	Formally none. For 	In administrative and 	The Organization of 	The day to day running 
court in the 	 determined by the prefixed 	makes a proposal that 	and competence of the 	practical purposes, the 	tax jurisdiction, the 	the Courts is 	of the courts is 
organization of the 	scheme of case-allocation 	must be approved by 	management board. This 	Ministry has always 	Head of the court 	determined by law 	performed mainly by 
courts in different 	by the Personnel Senate; 	the local Judicial Board 	competence is regulated 	accepted proposals 	makes a proposal that 	 the Court Service. 
divisions and units 	see 34. 	 and by the national 	in the management rules 	from the courts. 	must be approved by 

Judicial Council. 	of each court. 	 Probably the National 	the High Council of 
38 	 Courts Administration 	Administrative and 

will upheld this 	Fiscal Courts 
practice. 	 In ordinary jurisdiction 

he has no part in the 
organization of the 
courts in different 
divisions and units  

Role of the chief 	Very limited. The 	 Very limited. The 	Is a responsibility of the 	It seems to be 	He establishes general 	The Solicitor General 	The authority of the 
prosecutor in case 	assignment is pre- 	assignment is pre- 	management board and 	according to his or her 	directives, but the 	(Minister of Justice) is 	Director of Public 
assignment 	 established by an 	established by an 	given in mandate to the 	discretion, 	 actual criteria are 	responsible for the 	Prosecutions (DPP) is 

organizational schema. 	organizational schema. 	chiefs of the divisions, 	 defined, within each 	decisions related to 	required before some 
service of the Public 	prosecutions. In most 	offences can be 
Prosecution Service, 	cases, this 	 prosecuted. The office 
by the prosecutors and 	responsibility is 	of DPP was created by 
assistant attorney 	delegated to local 	statute and is 

39 	 generals in charge 	prosecutors, under the 	responsible for almost 
control of a chief 	all criminal 
prosecutor. Except for 	proceedings. The chief 
the first hearing of a 	prosecutor does not 
criminal case, the 	have any discretionary 
case assignment is 	power on case 
the exclusive 	assignment. 
responsibility of the 
Court  

Role of the chief 	None. Appointment is 	None. Appointment is 	S/he Advises the college 	Limited for the two 	None. The High 	None. 	 The work of the DPP 

prosecutor in the 	made by the Minister of 	made by the Judicial 	of procurators general. 	highest tiers of the 	Council of the Public 	 (box 38) is supervised 
appointment of the 	Justice. 	 Council. 	 prosecution authority. 	Prosecution Service 	 by the Attorney 

Deputy chief. 	 Strong for the lowest 	makes the 	 General, a Government 
tier of the prosecution 	appointment 	 appointment who is 
authority. 	 accountable to 

40 	 Parliament for the 
operation of the CPS 
The DPP appoints 
Chief Crown 
Prosecutors who are 
responsible for the 
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operation of the CPS 
within each of the 42 
geographical areas. 
The chief prosecutors 
appoints their deputies.  

Criminal case filing 	Public prosecutors have 	Public prosecutors have 	Public prosecutors have 	Primarily public 	Public prosecutors 	Public prosecutors 	The Crown Prosecution 
(e.g. only public 	the monopoly over criminal 	the monopoly over 	the monopoly over 	prosecutors, there are 	have the monopoly 	have the monopoly 	Service (CPS) 
prosecutor, victim 	initiative, (but are — 	criminal initiative, 	criminal initiative, but are 	some limited 	 over criminal initiative 	over criminal initiative 	instigates most criminal 
directly before the 	theoretically - subjected to 	 subjected to instigations 	possibilities for the 	 proceedings. Local 

41 	judge — private 	instigations of the minister 	 of the minister of justice. 	victim if the prosecution 	 authorities and other 
initiative) 	 of justice). 	 does not bring a case 	 Government agencies 

before the court, prosecute specific 
offences (e.g. Land 
planning, tax evasion).  

Principle of "mandatory 	§ 2. Abs. 1 code of 	Art 112 of the 	 Criminal Procedure 	Art 219, n.° 1 of the 	 Each case has to 
criminal initiative" by 	criminal procedure : No 	Constitution states the 	 Act, however this 	Constitution 	 satisfy a 'public interest 

the public prosecutor 	criminal proceeding without 	compulsory criminal 	 principle is very limited, 	 and evidence' test. 

a charge. The prosecutor 	initiative by the public 
has to start a criminal 	prosecutor. 

42 	 proceeding when a criminal 
complaint is filed only if he 
think it is necessary from 
the law's perspective; 
otherwise he/she can 
autonomously drop it.  

Are there typical 	Divorcing — Mediation, - 	Checks without 	Traffic offences, 	Cases that will only 	Dejudicialised 	Dejudicialised : 	There is large scale 

matters decriminalized" 	Minor criminal offences — 	sufficient funds are 	Several mediation 	attract a fine is settled 	Probate, divorce by 	divorce by mutual 	application of fixed 

or "de-judicialised" 	Diversion, 	 administrative cases. 	'Pilots' have been 	out of court if the 	mutual consent and 	consent, mediation in 	penalties (crime) 

(e.g. criminal fines 	 Tax appeals go to the 	conducted during the 	defendant accepts the 	judgment execution 	civil and divorce 	mediation and dispute 

43 	changed into 	 tax appeal commission 	last few years. 	 proposed fine. In some 	 cases. 	 resolution 

administrative fines, 	 and not any more to the 	 cases — typically traffic 	Decriminalized 	 schemes(civil). 

divorcing changed into 	 court of appeal. 	 misdemeanours - this 	Drug consumption and 	Decriminalized : minor 
to mediation etc.). 	 is handled by the police 	flash cheques 	criminal offences may 

on the site, not the 	 be treated outside the 
prosecution. 	 Court.  

What system is being 	Within the frame of the 	Former expenditure plus 	The Lamicie 	 The workload 	No information is 	It is the discretionary 	Funding is a matter for 

used to determine how 	ministry's budget (given by 	informal negotiation 	workload/performance 	determines the number 	available 	 decision of the 	the Government 

much money is allotted 	law) former expenditure 	between the head of 	measurement system. 	of personnel. Actual 	 Government an the 	following annual bids. 

to a court? 	 plus informal negotiations 	court and the Ministry of 	 costs for salaries are 	 Parliament. 

44 	 between the President of 	Justice. 	 allocated. Other 	 Each court does not 
the Court of Appeal and 	 expenditures are either 	 even know exactly 
the Ministry of Justice is 	 allocated on basis of 	 what is the amount of 
relevant, 	 actual costs (i.e. rent) 	 his budget. 

or as a lump sum.  

A R 	Is a "weighted caseload 	Yes. 	 No. 	 Yes, Lamicie is a 	Yes. 	 No 	 Yes. Advocates are 	Yes. In both Civil and 

-'''' 	 system" used to 	 refined system referring 	 asked to estimate the 	criminal cases 
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"weight" the court 	 certain amounts of 	 time required for the 	advocates are asked to 
caseload? 	 minutes time to 	 trial. 	 Estimate the time 

different kinds of cases. 	 required for hearings 
and trials.  

How is processing time 	Certain amounts of 	(Initial pending + Final 	See above. 	 From filing to the act 	Processing time is 	There are more then 	Complex statistics are 
being measured? 	minutes to different kinds 	pending)/2 divided by 	 that constitutes the end 	measured attending to 	one indicator, 	collected on an annual 

of cases (orientated on 	(Incoming + decided)/2 	 of the case (i.e. a 	the number of days 	 basis and published. 
incoming cases); 	 then by 365. 	 judgement, the case is 	between the time the 	The first indicator is 	The duration of trials is 
Measured ex post by ICT 	 withdrawn, the case is 	case is presented to 	the hearing delay : in 	calculated from court 
(new). 	 dismissed, etc). 	court until the decision 	civil cases, it is the 	records. 

is issued in first 	delay between the day 
instance 	 when the case is 

ready to be heard and 
the first date available 

46 	 for hearing; in criminal 
cases, it is the time 
lapse between each 
hearing. 

The second indicator 
is related to the 
average "age" of the 
pending cases (in a 
location, a district and 
all the Court)  

Are court fees used to 	No. Occasionally court fees 	No. But court fees are 	No, court fees are being 	No. 	 Yes. Recently court 	No 	 No. 
influence the amount of 	are being increased in civil 	very low for cases 	increased in civil and 	 fees were increased in 
cases flowing towards 	and administrative cases 	before the justices of the 	administrative cases, in 	 civil and administrative 
the courts? 	 peace (limited 	 line with inflation rates; 	 cases 

competence). 	 however recently an 

47 	 increase of court fees 
with 15% will be 
enacted, in order to 
reduce government 
expenses. (not intended 
to reduce the amount of 
cases)  

How are court fees 	Civil (first instance): it 	Lump sum, based on 7 	Civil: it depends on the 	Civil and administrative 	Civil: 	 There a complex grid 	Criminal Law- 

(first instance courts 	depends on the value of 	brackets due to the 	value of the claim and/or 	cases; R (at the 	It depends on the 	of fees determined by 	Convicted defendants 
only) determined? 	the claim. mm.: E 17, max.: 	value of the case. It 	the kind of case. In 	moment app 90€) is 	value of the claim. In 	law 	 are asked to pay a 

Make a distinction 	up to 1,2% of the claim in 	goes from zero (small 	labour cases it is €29 up 	the basis. A case 	general, in claims until 	 contribution towards 

48 	between Civil, and 	cases concerning a value 	claims up to 1003 euro) 	to €90, in other cases it 	attract 5R, and 3R 	500E, each party pays 	 prosecution costs 

Administrative cases. 	of more than €363360 	up to 930 euro. 	is up to 1,9% of the 	each day, if more than 	89E. This value 	 based on a time / 

plus € 1509, without any 	 claim in cases 	 one day. For some 	increases gradually 	 complexity basis. 

maximum. Labour disputes 	 concerning a value of 	civil cases court fees 	until it reaches 2.136E 
up to E 1450 free of 	 more than E 11345, with 	are not paid. 	 (for claims from 	 Civil Law — pre- 

00 
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charge. Criminal: Up to the 	 a maximum of €3632. 	 200.000,01€ to 	 determined fees 
judge's decision. 	 250.000E. Above that, 	 depending on matter 

Administrative: up to 	 for each fraction of 	 and value. 
€ 232 per case. 	 25.000€ each party 

pays an additional 
445E. 
To the amount paid as 
court fee is added and 
undetermined amount 
due for other reasons. 

Administrative: 
It is determined in the 
same manner as in the 
civil claims, however, it 

. 	 . 	 has the limit of 2.136€  
What is the current 	4% per yea.r 	 3% per year. 	 2% per year. 	 12% for debts whose 	5% per year 	 Criminal cases — none 
legal interest rate? 	 creditors are 

49 	 commercial legal 	 Civil cases — 8% but 
entities and 4% for 	 the period from when 
other debts 	 this is applied varies  

Does the legal interest 	No information available. 	No, it does not, but it 	No information available. 	 No information is 	No information is 	No. 
rate play a role in the 	 can play a role in the 	 available 	 available 

50 	number of court 	 lawyers' strategy to 
incoming cases? 	 procrastinate as much 

as possible a case. 	 . 
Which policies are 	Personnel controlling, 	Increasing personnel, 	Civil: Reducing 	 A stronger focus on the 	Creation of new 	It is a major objective 	Pre-Action Protocols. 
pursued to enhance 	procedural reforms, ICT, 	procedural reforms, 	complexity of 	 role of the judge in 	courts, increasing 	of the Minister of 	These set standards & 
timeliness in 	 task force judges. 	 governance reforms, 	proceedings, giving 	reducing the 	 personnel and material 	Justice and of all the 	timetables for the 
proceedings? 	 use of ICT, task force 	judges explicit 	 complexity, the 	resources, procedural 	Courts. 	 conduct of before court 

judges. 	 competences to 	evidence, and the 	reforms, alternative 	 proceedings are 
Any of them have been 	'manage' a case, flying 	progress of the case. 	dispute resolution and 	Civil : reduction of the 	started. 
quite successful but the 	brigades, introduction of 	 use of ICT. 	 complexity of 	Strict deadlines for 
last one. 	 academically trained 	 proceedings; increase 	most procedures. 

lawyers as aids to the 	 jurisdiction of the 

51 	 judges; uniform set of 	 Small claim court; 	Criminal cases. 
Court rules 	 judges play a more 	National limits on 
Criminal: increase of 	 active role in the 	periods a defendant 
judges 	 management of the 	may be kept in custody 
Administrative: uniform 	 cases. 	 before trial. 
set of court rules. 

Criminal : judges exert 
pressure on advocates 
to reduce unnecessary 
delays 
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Issue 	 Austria 	 Italy 	 Netherlands 	 Norway 	 Portugal 	 Quebec 	
England & Wales

(EW)  
Which policies are 	ICT, Controlling. 	 None, but some more 	Use of ICT, 	 Very limited. Some 	None, but some more 	The search for the 	Annual performance 
pursued to enhance 	 attention to data 	exchangeability of 	courts have a strong 	attention to data 	best fit between the 	targets are set. 
efficiency in case 	 collection and ICT. 	judges between court 	focus on this, whilst 	collection and ICT 	caseload and the 
management within a 	 divisions, 	 others do not. 	The introduction of a 	assignment of judges 	Local Criminal Justice 
court? 	 Performance 	 Court Administrator 	(assign more judge 	Boards are responsible 

measurement per court 	 was attempted but it 	time where the 	for the delivery of set 

52 	 divisions, 	 was not implemented 	caseload is bigger) 	targets (Public Service 
Agreements). 

Simplification and 
speeding up 	 Magistrates' Court 
procedures 	 Committees are 

responsible for the 
management of 
Magistrates' courts.  

Which policies are 	Weighted caseload system 	None specific policies 	Several: first instance 	None specific policies. 	No specific policies 	Increasing the 	Annual performance 
pursued to enhance 	TAIT (see 45 and 46), 	but general attempts to 	court judges are 	 Alternative dispute 	jurisdiction of the 	targets are set. 
efficiency in case 	Monitoring by ITC, 	consolidate courts and 	replacing judges in all 	 resolution, 	 Small Claim division 
allocation to courts? 	Merger of District Courts 	establish a more flexible 	other first instance 	 dejudicialisation and 

(inventing auxiliary hearing 	system to manage 	courts by statute act. 	 decriminalisation of 
locations within a court 	human resources. 	Merger of former kanton 	 some maters 
district), 	 courts with district 	 See above 
Usage of flexible 	 courts, 
judges/staff (see 31). 	 The functioning of 

auxiliary hearing 
locations within a court 
district, 
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In Aliens cases are in 
effect centrally 
distributed over the first 
instance courts. 
For criminal 'mega' 
cases (defined as cases 
which need more than ... 
days of hearings, a 
special coordination 
centre is currently being 
formed. This should 
allocate these cases to 
those district courts that 
have some time left. 
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Anglosaksisch 	 Engeland en Wales, Quebec (Canadese fe- 
deratie)  

Duits 	 Oostenrijk (federatie),  
Frans 	 Italie, Portugal  
Scandinavisch 	 Noorwegen  

Nederland 

Samenvatting 

In deze samenvatting behandelen we de belangrijkste thema's uit ons onderzoeksformat. 

1. 	De landen selectie 

Deze internationaal vergelijkende studie is gericht op het inventariseren van de wijzen waarop 
gerechtszaken tussen en binnen gerechten worden verdeeld. Daarbij zijn wij uitgegaan van 
een min of meer aanvaarde typologie van 'families' van rechterlijke organisaties, naar analo-
gie van een typologie van rechtssystemen, namelijk het Angelsaksische, het Scandinavische, 
het Duitse en het Franse. Voorts wilden we in onze steekproef zowel federale als gecentrali-
seerde staten hebben. Daarbij waren we ook afhankelijk van de beschikbaarheid van ver-
trouwde buitenlandse onderzoekers. Dat heeft geresulteerd in de volgende selectie: 

De informatie uit de aangeleverde rapporten staat niet toe om een duidelijk verband te leggen 
tussen het type rechtssysteem en de organisatie van de rechtspleging. Er zijn verschillen tus-
sen de onderzochte landen, met name wat betreft de flexibiliteit in de zaakstoedeling. Voorts 
konden we in deze steekproef geen relevante verschillen aantreffen tussen de organisatiewijze 
van de rechtspleging en het gecentraliseerde dan wel het federale karakter van een staatsin-
richting. 

2. 	Wat zijn de achtergronden en uitgangspunten van de systemen van zaaktoede- 
ling? 

Organisatie van de rechtspleging 
De achtergronden van de organisaties van de rechtspleging zijn verschillend. We kutmen een 
onderscheid maken tussen landen met een ministeriele dienst rechtspleging en landen met een 
autonome dienst rechtspleging. We kunnen ook een onderscheid maken tussen landen met en 
landen zonder een raad voor de rechtspraak. Voor de landen met een raad voor de rechtspraak 
kurmen we onderscheiden tussen landen met een autonome dienst rechtspleging en landen met 
een raad met alleen personele en disciplinaire bevoegdheden; deze laatste landen hebben een 
ministeriele dient rechtspleging. 

Daarbij moet worden aangetekend dat de Hoge Raad voor de Magistratuur in Italie ook een 
belangrijke rol speelt bij de zaakstoedeling in de gerechten. 
Het onderscheid tussen strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en civielrechtelijke jurisdicties is 
dominant, maar een aparte jurisdictie voor bestuursrecht ontbreekt in Noorwegen, en deels in 
Engeland en Wales. 
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Constitutionele achtergronden  
Er zijn twee fundamentele uitgangspunten voor rechterlijke organisaties in Europa. De eerste 
is de eis van rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Deze hebben we niet uitge-
werkt. De tweede is het `ius de non evocando', dat een bijzondere betekenis heeft in Oosten-
rijk, Italie en Portugal. In alle landen heeft het Ills de non evocando' de betekenis dat recht-
zoekenden het recht hebben niet te worden afgehouden van de rechter die de wet hen toekent. 
Dit betekent dat geen executieve of leidinggevende zich met de wijze van behandeling van 
een zaak door rechters mag bemoeien, ook niet door voor een bijzonder geval een bijzonder 
gerecht in te stellen. Typerend voor de noordelijke landen is dat dit recht niet veel belangstel-
ling lcrijgt. Maar in Oostenrijk, Italie en Portugal wordt dit ius de non evocando mede genter-
preteerd als het recht van rechtzoekenden om hun zaak behandeld te lcrijgen door hun natuur-
lijke rechter. Deze interpretatie eist dat zaalcstoedeling binnen gerechten onwillekeurig (at 
random) plaatsvindt of volgens zeer gedetailleerde vooraf vastgestelde criteria, teneinde on-
voorspelbaar te maken welke rechter wellce zaak lcrijgt. Het betekent ook, dat een rechter die 
een zaak kreeg toebedeeld niet van die zaak mag worden afgetroldcen. In Italie en Portugal 
wordt aan deze eis mede voldaan door rechters niet alleen in een gerecht, maar ook in een 
divisie (sector) — Italie- en in een eenheid (kamer) te benoemen (Italie en Portugal). Daardoor 
wordt het moeilijk om rechters in andere divisies of eenheden in te zetten als dat een keer no-
dig is. 

Regels voor zaakstoedeling 
Groot verschil bestaat er tussen de Anglo-Salcsische landen en de continentaal Europese Ian-
den. In de Angelsaksische landen zijn zittingslocaties en gerechtsorganisatie vaak gescheiden. 
Rechters worden aan zittingslocaties en de daar te horen zaken gekoppeld. In de Europees 
continentale landen worden zalcen gekoppeld aan gerechten en aan gerechtsdivisies (sectoren) 
en eenheden (kamers), overeenkomstig regels van absolute en territoriale en ftmctionele corn-
petentie. 
In civiele procedures kunnen partijen per contract vaak afwijken van regels van territoriale 
competentie. In strafprocedures kan een openbaar ministerie vaak kiezen uit verschillende 
gerechten, omdat de regels van territoriale competentie flexibel zijn. In bestuursrechtelijke 
procedures bestaan verschillen. In Italie moeten beroepen tegen besluiten van de centrale 
overheid bij het administratieve gerecht in Rome aanhangig worden gemaalct; in Nederland 
geldt voor zulke besluiten de woonplaatsaanknoping van de belanghebbende. 

3. 	Zijn er bepaalde knelpunten bij zaakstoedeling in de methoden van zaakstoede- 
ling, bijvoorbeeld wat betreft (tijdelijke) over- of piekbelasting van gerechten? 

Onverwachte piekbelastingen komen niet vaalc voor. Gerechten in grote steden zijn groter en 
hebben meer zaken om af te handelen. Vanaf een bepaalde grootte heeft het geen zin een 
gerecht verder uit te breiden. Daarom worden in sonunige landen nieuwe gerechten gevormd 
(Italie, Oostenrijk) of kleine gerechten uitgebreid (Nederland). Speciaal in de zuidelijke Ian-
den met rigide systemen van zaakstoedeling is het lastig om flexibel te reageren op locaal 
veranderende omstandigheden (zaakslasten; beschikbaarheid van personeel). Daardoor ont-
staan achterstanden die nauwelijks weg te werken zijn. 

4. 	Zijn er veel conflicten over absolute competentie en relatieve competentie tussen 
gerechten? Hoe worden deze conflicten opgelost (bij voorbeeld hof van cassatie, 
gerechtshof, raad voor de rechtspraak etc.)? 
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Conflicten over de absolute en territoriale competentie tussen gerechten komen wel voor, 
maar niet in grote aantallen. Conflicten over de absolute competentie worden beslecht door 
een Hoge Raad of door een Constitutioneel Hof. Conflicten over relatieve competentie wor-
den meestal beslecht door het bevoegde naast hogere gerecht. 

5. 	Zijn er belangrijke verschillen in doorlooptijden tussen de verschillende gerech- 
ten? 

Dit was een erg lastig onderwerp, omdat er alleen bruikbare gegevens waren uit Noorwegen, 
maar niet uit de andere landen. 

6. 	Is een tendentie waarneembaar om gespecialiseerde gerechten in te stellen? 

Het uitgangspunt in alle landen is dat rechtspraak gelijkelijk aan alien moet worden toebe-
deeld. Rechters worden geacht alle soorten zaken aan te kurmen. Desalniettemin is specialisa-
tie van rechters en gerechten een onderwerp dat in alle landen aandacht krijgt, zij het met ver-
schillende oplossingen. Aan het ene uiterste staat de gecompartimenteerde Portugese rechter-
lijke organisatie; aan het andere uiterste de niet gespecialiseerde Noorse rechterlijke organisa-
tie. Het probleem dat bepaalde schaarse zaken bijzondere rechterlijke kennis of vaardigheden 
vereisen wordt in alle landen erkend, maar bijna nooit opgelost door concentratie van kennis 
en vaardigheden in eon gerecht. Het gebeurt wel, met name in het bestuursrecht in Engeland 
& Wales en in Nederland. 

7. 	Worden er — in vergelijking met Nederland verschillende rollen gespeeld bij de 
zaaksverdeling door bijvoorbeeld partijen, openbaar ministeries of andere insti-
tuties zoals een dienst rechtspleging? 

Zaakstoedeling is het meest flexibel in Engeland & Wales en in Quebec. De belangrijkste 
gerechten zijn landelijk georganiseerd en rechters worden daar gekoppeld aan zaken. Neder-
land heeft op het continent de meest flexibele zaakstoedeling, dank zij de recente maatregelen 
om zaakstoedeling onder meer naar locale capaciteit mogelijk te maken. Dat gebeurt door 
speciale, landelijk fimctionerende rechterlijke bureaus (vreemdelingenzaken en mega strafza-
ken). 

8. 	Hebben publieke en/of private partijen in verschillende soorten procedures de 
gelegenheid voor forumshopping? 

In het algemeen staan regels van zaakstoedeling geen forumshopping toe. Maar in civiele pro-
cedures kurmen partijen vaak een bepaald bevoegd gerecht aanwijzen. In strafprocedures kan 
soms een openbaar ministerie kiezen uit verschillende competente gerechten. We weten dat 
het gebeurt, maar hebben te weinig gegevens om hier dieper op in te gaan. 
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9. 	Welke maatregelen zijn genomen of worden voorbereid om problemen t.a.v. 
zaakstoedeling en efficiency op te lossen? Blijven de uitgangspunten van de rech-
terlijke organisatie daardoor onaangetast? 

In de meeste landen zijn maatregelen genomen om achterstanden aan te paldcen en efficiente 
en tijdige rechtspraak. Deze maatregelen zijn: 

• Rechters verantwoordelijkheid geven voor case management 
• Uitbreiding van de bevoegdheid van enkelvoudige kamers 
• Invoering van gedifferentieerd case management 
• Waterdichte schotten tussen sectoren en kamers van gerechten opheffen, teneinde mo-

gelijk te maken dat rechters in andere sectoren of kamers kunrien 'zitten' 
• Overdracht zaken naar gerechten met kleinere zaalcslasten om bestaande capaciteit 

efficienter te gebruiken. 
• Financiering van gerechten naar productie 
• Aanpassing van gerechtsgebouwen en kantoren aan modeme eisen. 
• Inzetten van een vliegende brigade om achterstanden weg te werken 
• Tijdelijk en flexibel inzetten van nieuwe rechters in gerechten binnen het gebied van 

een hoger beroepsinstantie. 
• Inzetten van rechter-plaatsvervangers 
• Vermindering van de vraag naar gerechtelijke dienstverlening door verwijzing naar 

mediation and arbitrage. 
• Vermindering van de vraag naar gerechtelijke dienstverlening door verhoging van 

griffierechten. 

Deze maatregelen tasten de uitgangspunten van een continentale rechterlijke organisatie in 
beginsel onaangetast. Echter, flexibilisering van de zaaksverdeling en de inzet van rechters 
kan ten principale een herbezinning op het ontwerp van een rechterlijke organisatie nodig 
maken. Het is de vraag of en wanneer zo'n herbezinning nodig is. 

10. 	Zijn er spanningen ten aanzien van de verdeling van zaken binnen gerechten? 

Sparmingen die zich voordoen hebben betreklcing op de hoeveelheid werk die individuele 
rechters moeten verzetten. In Italie en Portugal kurmen deze spanningen moeilijk worden op-
gelost. Gemaldcelijker lijkt het in Engeland & Wales, Quebec. Noorwegen en Nederland. In 
alle landen is hetzij de president hetzij het gerechtsbestuur verantwoordelijk. In Oostenrijk is 
de zaakstoedeling mede een zaal van de 'Personal Senat' van het gerecht. Individuele rechters 
kunnen beroep instellen bij de 'Personal Senat' van de naast hogere beroepsinstantie als ze het 
niet eens zijn met hun werklast. In Italie kunnen individuele rechters zich tot de Hoge Raad 
voor de Magistratuur richten. 

11. 	Is er een bijzondere rot voor ICT toepassingen om knelpunten in de zaakstoede- 
ling te verhelpen? 

In het algemeen lopen gerechtsorganisaties niet voorop bij het gebruik van ICT toepassingen 
Dat geldt ook voor knelpunten in de zaakstoedeling. Er wordt gebruik gemaalct van ICT toe- 
passingen, maar in het algemeen zijn deze vooral gericht op informatievoorziening en verbe- 
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tering van dienstverlening aan het publiek. Een voorbeeld daarvan is Money Claim Online in 
Engeland & Wales. We kunnen met een duidelijke relatie aangeven tussen gebruik van ICT 
en snelheid van rechtspraak of efficientie. 

12. 	Vragen voor de Nederlandse rechterlijke organisatie 

De vergelijkende analyse leidt tot de volgende vragen voor Nederland wat betreft case mana-
gement en toedeling van zaken aan en binnen gerechten. 

• Hoe kan bij toedeling van zaken aan gerechten en rechters, en eventueel bij de toede-
ling van gerechten en rechters aan zaken, het beste een evenwicht worden gevonden 
tussen efficiency eisen aan organisatie flexibiliteit enerzijds en institutionele en con-
stitutionele eisen aan rechterlijke onafhankelijkheid&onpartijdigheid, transparantie en 
verantwoording anderzijds? 

• Er bestaat enige spanning tussen de uitgangspunten dat rechters en gerechten in het 
hele land vergelijkbare oordelen moeten geven in vergelijkbare zaken en dat het niet 
zou moeten uitmaken welk gerecht en welke rechter een zaak behandeld aan de ene 
kant, en de onvermijdelijkheid van specialisatie van rechters in het licht van de toege-
nomen complexiteit van bepaalde rechtsgebieden aan de andere kant. Hoe kan deze 
spanning het beste worden opgelost? 

• Is een minder op territoir gefixeerde, andere organisatiewijze zo principieel anders dat 
daarvoor andermaal wijziging van de Wet op de Rechterlijke Organisatie noodzakelijk 
is of kan die andere organisatiewijze evengoed vorm krijgen door samenwerking tus-
sen gerechten, ondersteund door aanpassing van gedelegeerde regelgeving? 

• Is een verandering van de Nederlandse rechterlijke organisatie in een stelsel waarin 
rechters birmen bepaalde gebieden worden gekoppeld aan zaken en zittingslocaties ac-
ceptabel uit oogpunt van personeels beleid en rechterlijke rechtsposities? 

• Hebben gerechten voldoende mogelijkheden om verantwoording af te leggen over de 
wijzen waarop zij intern zaken toedelen aan kamers en rechters teneinde te voldoen 
aan eisen van transparantie? Is het nodig om expliciete en dus formele checks en ba-
lances in te stellen wat betreft gerechtsinterne zaaksverdeling? 
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Anglo Saxon 	 England and Wales, Quebec (federation)  
German 	 Austria (federation),  
French 	 Italy, Portugal  
Scandinavian 	 Norway  

Netherlands 

Summary 

This summary answers the main questions of our research format 

1. 	The selection of countries 

This international comparative study was set up to make an inventory of ways to manage case 
assignment between and within courts. We started from a more or less accepted typology of 
'families' of judicial systems, analogous to the typology of systems of law, such as the An-
glo-Saxon, the Scandinavian, the German and the French. Next to that we wanted federal 
states and centralized states in our sample. Together with the availability of reliable research-
ers abroad, our sample consisted of: 

From the reports delivered, it was not possible to draw solid conclusions on the type of legal-
system in relation to judicial administration. There are differences between the comities, es-
pecially in the flexibility of case assignment. In addition, in our sample no differences be-
tween judicial administrations could be found that relate to the centralized or federal character 
of the state. 

2. 	What are the backgrounds and the starting points of the systems of case 
allocation? 

Judicial administration 
The backgrounds of judicial administrations do differ. We can make a distinction between 
countries with a ministerial court service and countries with an autonomous court service. 
And we can also make a distinction between countries with and without a council for the judi-
ciary. For the countries with a council for the judiciary, we can distinguish between those with 
an autonomous court service and those with a council with only personnel and disciplinary 
powers, which have a ministerial court service. This leads to the following matrix: 

It should be noted that the High Council for the Magistracy in Italy also has a role in case as-
signment within the courts. A peculiar situation exists in England & Wales where the court 
service has quite some autonomy but still is a part of the department for constitutional affairs. 
The distinction between criminal, civil (trade and family) and administrative (general and 
taxation) jurisdictions is dominantly present everywhere, except for the administrative juris-
diction in Norway and, to a certain extent, in the Anglo-Saxon countries. 

Constitutional backgrounds  
There are two major starting points for judicial organizations in Europe. The first one is the 
demand of judicial independence and impartiality. We did not elaborate on that. 
The second one is the Ills de non evocando', which has a special meaning in Austria, Italy 
and Portugal. Ius de non evocando in all countries means that those seeking justice are enti- 
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tied to the court assigned to them by law. It means that no special courts should be instituted 
to deal with some case, and it stresses that no executive body or managing judge should try to 
influence the way in which a court handles a case. Typically, in the Northern countries, this 
ius de non-evocando gets not much attention. However, in Austria, Italy and Portugal, the ius 
de non evocando is also interpreted as the right to have one's case handled by one's natural 
judge. This interpretation demands that case assignment within courts takes place at random 
or with very detailed pre-established criteria so as to make unpredictable which judge gets 
which case. It also means that if a case is assigned to a judge, it is not to be assigned to an-
other judge. In Italy and Portugal this demand is also elaborated by appointing judges not only 
in a court, but also in a division (sector) — Italy and in a unit (chamber) Italy and Portugal. 
Fixing judges in their units and divisions, it is difficult to transfer them to the unit or division 
of the court where the caseload is high. 

Rules of case allocation 
A major difference exists between the Anglo-Saxon countries and the Continental countries. 
In the Anglo-Saxon countries, hearing locations and court organisation generally are sepa-
rated. Judges are allocated to hearing locations and deal with the cases to be heard there. In 
the Continental countries, cases are assigned to the courts and the courts' divisions. They fol-
low rules of subject matter jurisdiction and rules of territorial and functional competence. In 
civil procedure, parties may often deviate from territorial rules of competence if they agree to 
it. In criminal proceedings the public prosecutions service may sometimes choose between 
different courts, because rules of territorial competence allow flexibility. In administrative 
procedure, differences do occur. E.g. In Italy all cases against decisions of the central gov-
ernment have to be dealt with by the administrative court in Rome, in the Netherlands for 
such decisions the place of residence of the claimant is dominant. 

3. 	Are there any bottlenecks in the method of case allocation, for instance as 
regards: (temporary) unbalanced burdening of the courts (peak loads)? 

Unexpected peak loads do not occur very often. Courts in major cities are bigger because they 
have more cases to handle. Beyond a certain scale it is no use to enlarge a court. So in some 
countries extra courts are instituted to deal with big caseloads. Especially in southern coun-
tries with fixed case allocation systems, it is difficult to react flexibly to locally changing cir-
cumstances regarding caseload and personnel. Cases just pile up. 

4. 	Are there many conflicts of jurisdiction and territorial competence among the 
different courts? Which authority is charged with solving these conflicts? (E.g. 
court of cassation, court of appeal, judicial council etc.) 

Conflicts of jurisdiction and territorial competence do occur, but not in large numbers. Juris-
diction conflicts are mostly decided by the supreme courts or by the constitutional court. Con-
flicts of territorial competence are, in many cases, decided by the competent appeal court. 

5. 	Are there major differences in processing times between comparable courts? 

This aspect was most difficult to deal with. Data were available from Norway, but not from 
the other countries. 
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6. 	Is there a tendency to create specialized courts? 

The dominant attitude in all countries is that justice should be a delivered equally to all, so 
that judges should be able to handle any case. Nevertheless, specialization of judges and 
courts is an issue in almost all countries, with different solutions. One extreme is the com-
partmented Portuguese court system; the other side is the non-specialisation of the Norwegian 
court system. The problem that certain scarce cases demand special judicial knowledge and 
skills is recognized in most countries, but scarcely addressed by concentration of knowledge 
and skills in one court. It does happen, but especially so in the field of administrative law in 
England &Wales (tribunals), and in the Netherlands 

7. 	Are there - compared to the Netherlands - different roles played in the allocation 
of cases by, for instance, litigants, injured parties/victims, prosecuting authorities, 
institutions —like a court service department- involved in the dispensation of 
justice? 

Case allocation is the most flexible in England & Wales and in Quebec. The most important 
courts are organised on a national scale and judges are allocated to cases. Next in line is the 
Netherlands with many recent measures that enable an allocation of cases i.e. according to 
capacity (Aliens cases and big criminal cases) by special judicial bureaus that function nation 
wide. 

8. 	Do public and/or private parties in different kinds of proceedings (civil, 
administrative, criminal) have the opportunity for so-called forum shopping or 
forum selection? 

Generally speaking, in the continental countries, the rules of case allocation do not allow for 
special roles of parties. Forumshopping, however, is possible for civil proceedings (by agree-
ment of the parties) and in criminal proceedings, sometimes, by the public prosecutions ser-
vice. We know it happens but no adequate data were provided to gain more insight in this 
subject. 

9. 	What steps are taken or prepared to solve problems concerning case allocation 
and efficiency? Will this leave the specific basic principles of the judicial system 
unharmed? 

In most countries measures have been taken to do something about backlogs and to enhance 
efficiency and timeliness of justice. These measures are: 

• Give judges explicit responsibility for case management. 
• Enlarge the competence of single judge courts 
• Introduction of differentiated case management 
• Make court divisions pervious for judges, to enable transfer of judges to divisions with 

the largest caseload 
• Enable the transfer of cases to courts with a lesser caseload in order to use existing 

capacity more efficiently 
• Court funding according to productivity 
• Adapt court building and offices to modem needs 
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• Deployment of flying squads 
• Temporary and flexible deployment of new judges in courts within the resort of a sec-

ondary appeal court 
• Deployment of substitute judges 
• Reduce demand for court services by redirecting demand to mediation and arbitration 
• Reduce demand for court services by increasing court fees 

These measures leave the judicial systems basically unharmed. However, flexibilisation of 
allocation of cases and judges may necessitate in principle a recapitulation of the design of a 
judicial organisation and its functioning. The question is if and when such a recapitulation is 
necessary. 

10. 	Are there tensions regarding the allocation of cases within the court? 
Who is in charge to solve such conflicts if they occur? 

Tensions regarding case allocation do occur regarding the amount of work individual judges 
have to do. In Portugal and Italy, this is a problem that cannot be fixed easily. In England 
&Wales, Quebec, Norway and the Netherlands it is easier. In all countries it is either the 
president or the management board of the court who is responsible. In Austria the allocation 
of cases is a responsibility of the so-called "Personnel Senate" of the court. Individual judges 
may appeal the "Personnel Senate" of the next superior court if they disagree with their work-
load. In Italy, individual judges may address the High Council of the Magistracy 

11. 	Is there a special role of ICT applications to remedy bottlenecks in allocation of 
cases to courts? 

Court-organisations are not ahead in using ICT applications. This also holds for remedies for 
bottlenecks in allocation of cases. ICT is used in general. If this is done, it is done to improve 
court services primarily, e.g. Money Claim Online in England & Wales. We cannot give a 
clear relationship between the use of ICT and the speed of justice and efficiency 

12. 	Discussion for the Netherlands 

The comparative analyses leads to the following questions for the Netherlands concerning 
case management and case assignement to and within courts. 

• How should the tension be resolved between demands of efficiency for organisational 
flexibility on the one hand, and institutional and constitutional demands for judicial 
independence and impartiality together with transparency and accountability of the 
courts on the other? 

• There is some tension between the starting points that courts and judges are expected 
to give like judgements in like cases throughout the country and that it should not 
matter which court and judge deals with a case on the one hand, and the inevitability 
of specialization of judges given the increasing complexities of certain areas of law on 
the other. How should this tension best be resolved? 

60 



• Is a less territory oriented judicial organisation in principle so different that in order to 
reach that situation changes of the Judicial Organisation Act are desirable, or may this 
other judicial organisation also be realised by cooperation between courts and 
adjustments of delegated legislation (orders in council)? 

• Is, from the viewpoint of personnel policy and the legal position of judges, a 
transformation of the Dutch judicial organisation into a system which, within certain 
geographical area's, allocates judges to different several hearing locations acceptable? 

• Do Dutch courts have sufficient possibilities to account for the way in which they 
allocate cases internally in order to live up to demands of transparency? Is there a need 
for explicit and thus formal checks and balances within the judicial system concerning 
internal case allocation? 
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Appendixes 



Glossary of most important terms 

'Court': An organizational entity, appointed by law to judge on certain legal disputes, within a 
certain territory. 

Internal organization of a court: 'divisions' (e.g. criminal, civil, administrative),'Units' and, 
eventually, 'Sub-units'. 

Judicial apex of the court: 'Head of court', who may have one or more 'Deputy heads'. 

Decision making panel : panel of three (e.g. ordinary court of first instance) or five (e.g. Supreme 
court) or nine (e.g. Constitutional court) judges, single judge 

Personnel of the courts are: 'court managers' (administrative managerial positions), 'court clerk' 
(administrative personnel without a specific legal training), 'law clerk' (personnel with legal 
training who support the judges' legal decision making process), `Rechtspfleger' (legally trained 
personnel with some limited judicial functions), 'Enforcement officers' (law enforcement of civil 
decisions). 

Organizational structure of the courts: 'Supreme court', 'Court of appeal', 'First instance court' 
within which we may find: 'Magistrates courts' and 'Justices of the Peace'. 

We do not have a solution for the numerous figures of 'temporary judges' (e.g. lay judges — means 
no qualified judges — acting judges, part-time judges, substitute judges, deputy judges, apprentice 
judges etc.). 

Criminal and civil jurisdiction in a large classification can be called 'ordinary jurisdiction'. 

Jurisdiction: 'specific law area' (e.g. administrative, ordinary, military etc.) 

Court competence: 'domain of the court' determined by several principles/criteria (e.g. territory, 
subject matter, value, etc.) 

Conflict of jurisdiction (e.g. ordinary vs administrative or military) 

Conflict of territorial competence (e.g. between two courts of the same jurisdiction but in different 
areas. 

Conflict of value or subject matter competence (e.g. between two courts of the same jurisdiction in 
the same territorial area. 

Organizational structure of the administration of justice: 'Judicial boards' at the local level, 
'Judicial council' at the national level. 

Apex of the Public Prosecutor's Office: the 'Chief prosecutor', who may have one or more 'Deputy 
chief prosecutor' and several 'Deputy public prosecutors'. 
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