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Ten geleide

In haar in 1972 uitgebrachte rapport (“Gedachten over de toekomst van

de rechtspleging”) schrijft de werkgroep Wiersma dat het mogelijk lijkt

meer materiaal over de problematiek van de rol van de rechter in de

samenleving te verzamelen dan de werkgroep in de haar toegemeten tijds—

ruimte heeft kunnen doen. Zij verbindt daaraan de suggestie dit materiaal

te doen verzamelen v66r tot de instelling van de Staatscommissie Her

ziening Rechterlijke Organisatie wordt overgegaan.

Aan deze suggestie is indertijd in die zin gevolg gegeven dat het Weten

schappelijk Onderzoek— en Documentatiecentrum van het Ministerie van

Justitie in oktober 1973 een beschrijvend literatuurrapport heeft uit

gebracht over de rol van de rechter in de samenleving.

De in 1976 ingestelde Staatscommissie gevoelde behoefte aan wat men

zou kunnen noemen een supplement op het in 1973 uitgebrachte rapport,

en dit supplement, samengesteld door Drs. O.R. de Lange, medewerker

van het W.O.D.C. ligt thans ter tafel. Dit aanvullend onderzoek kan

ook los van het eerste rapport worden gelezen, omdat aan het begin van

elke paragraaf een korte samenvatting van de belangrijkste punten uit

het vorige rapport is opgenomen.

Hoewel op het schutbiad terecht wordt gesproken van een aanvullend

literatuuronderzoek “ten behoeve van de Staatscommissie Herziening

Rechterlijke Organisatie”, leek het de Staatscommissie aannemelijk dat

voor dit rapport, gezien het belang van het onderwerp, in ruimer kring

belangstelling zou bestaan. Daarom achtte de Staatscommissie het een

goede gedachte van het W.O.D.C. om het rapport op te nemen in de reeks

W.O.D.C.—publikaties, waardoor wordt bevorderd dat het rapport zijn

weg vindt naar allen die in het beschreven onderwerp belang stellen.

H.E. Ras,

Voorzitter Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie.
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1. Inleiding

Dit literatuurrapport is bedoeld als een aanvulling op het

beschrijvend literatuurrapport “De rol van de rechter in de

samenleving” dat in oktober 1973 door het Wetenschappelijk

Onderzoek— en Documentatiecentrum (verder: WODC) werd uitge

bracht. Het is samengesteld op verzoek van de Staatscommissie

Herziening Rechterlijke Organisatie Om het aanvullende

karakter te onderstrepen en om de bruikbaarheid te verhogen,

werd in overleg met de staatscommissie besloten zo nauw

mogelijk bij de opzet van het vorige rapport aan te sluiten.

De inhoud van dit nieuwe rapport is dan ook beperkt tot de

onderwerpen die in het vorige literatuuroverzicht zijn behan

deld. Om dezelfde reden bestaat de opgenomen literatuur (wel

ke na het vorige rapport is verschenen) voornamelijk uit

Nederlandse publikaties van juridische aard en betrekking

hebbend op de Nederlandse situatie. Evenals het vorige rapport

het geval was, hebben wij ons geconcentreerd op de zogenaamde

“fundamenteel—principile” zaken (Verburgh, 1975), zodat de

voornamelijk op organisatorisch—technische vraagstukken gerich

te artikelen slechts in zeer beperkte mate zijn opgenomen.

Sommige onderwerpen waarover veel literatuur werd gevonden

(zoals bijvoorbeeld de rechtsvinding) zijn alleen in grote

lijnen weergegeven, om het rapport niet nog omvangrijker te la

ten worden. Er is naar gestreefd vooral die literatuur te ver

werken die nieuwe gezichtspunten toevoegde aan hetgeen in het

vorige rapport is vermeld. Omdat de opvattingen die men huldigt

over de verschillende deelonderwerpen in sterke mate worden mee—

bepaald door de visie die men heeft op “functie vn het recht”

en “de functie van de rechter”, zijn deze thema’s verhoudingsge

wijs wat meer geaccentueerd (in de inleidende paragrafen 2 en

3.1). Dit sluit aan bij de aandacht die in recente publikaties

aan deze fundamentele vraagstukken is besteed.

Bij de materiaalverzameling is mede gebruik gemaakt van het
kaartsysteem van Mr. A.G. Bosch, lid—secretaris van de Staats
commissie Herziening Rechterlijke Organisatie.

** De Staatscommissie is ingesteld bij Koninklijk Besluit van
1 april 1976, nr. 71.
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Tot slot zij vermeld dat elke paragraaf begint met een samen—

vatting van de belangrijkste punten uit het vorige rapport,

zodat het huidige rapport eventueel ook apart kan worden

gelezen.
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DE PLAATS VAN DE RECHTER IN DE SANENLEVING

2. De functie van het recht

In het vorige rapport zijn de volgende functies van het recht

opgesomd; conflictoplossing, het bewerkstelligen van confor—

miteit van de gedragingen van de burgers aan de sociale nor

men, het verschaffen van ruggegraat aan de samenleving en ten

slotte de regulering van machtsmiddelen. Verder werd melding

gemaakt van de opvattinger over het recht als een passief

volgen van ontwikkelingen enerzijds, en als een actief vormend

instrument anderzijds.

De functies die in het vorige rapport zijn genoemd, komen wij

ook herhaaldelijk tegen in de recente literatuur. Daarnaast

onderscheidt men echter nog enkele andere functies. Voordat

deze zullen worden vermeld, zal eerst aandacht worden geschon

ken aan een tweetal belangrijke punten.

In de eerste plaats is de vraag naar de functie van het recht

een beperkte vraagstelling. Om te beginnen is het al proble

matisch om te spreken van “hët” recht. Afgezien van het feit

dat er eigenlijk geen bevredigende definitie van “het recht”

valt te geven (LANGEMEIJER, 1970), heeft men in de praktijk

niet zozeer te maken met “het recht”, als wel met verschil

lende soorten recht. Deze hebben naast hun meer algemene

regelende functie ook nog hun specifieke werking op hun spe

ciale terrein. De grenzen tussen de verschillende rechtsge—

bieden zijn overigens niet altijd scherp te trekken. Er is

nogal eens sprake van een zekere “overloop” (VAN DER HOEVEN,

1976 en NAGEL, 1974 onder anderen). Verder kan men in plaats

van naar de functie ook naar bijvoorbeeld het wezen of de

waarde van het recht vragen (LANGEMEIJER, 1975c)•
Tenslotte

kan erop gewezen worden dat het recht zeer verschillende,

soms onderling strijdige, functies kan hebben in plaats van
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een nduidige functie.

In de tweede plaats valt er een sterke samenhang te bespeuren

tussen iemands maatschappij—opvatting en zijn visie op (de

functie van) het recht. Ook op grond hiervan kan men eigen

lijk niet spreken van “de” functie van het recht, aangezien

verschillende opvattingen en interpretaties voortdurend met

elkaar concurreren. Wij zullen hierna op deze twee punten

nader ingaan. Daarbij zullen wij eerst de functionele bena

dering contrasteren met een natuurrechtelijke, om vervolgens

te bezien welke gevolgen deze functionele benadering kan

hebben voor het denken over het recht. Daarna zullen wij de

samenhang tussen recht en maatschappij aan de orde stellen.

Na een opsomming van de verschillende functies van het

recht welke in de literatuur worden onderscheiden, sluiten

wij vervolgens de paragraaf af met een schets van enkele maat

schappelijke ontwikkelingen welke van invloed zijn op het

recht en de rechtspleging.

Recht als natuur of als cultuur?

Men is in de functionele benadering geïnteresseerd in de vraag

wat men met het recht kan d6en (recht als instrument). Dit

in tegenstelling tot de natuurrechtelijke vraag naar het

“wezen” van het recht. Hierbij vat men het recht op als een

afgeleide van een ordenend principe dat bovenmenselijk is.

Volgens onder andere TER HEIDE (1973 a en b) moet het recht

echter niet worden opgevat als een boventijdelijk gegeven

(als natuur), maar als een produkt van menselijke vorming,

als een stuk cultuur.

Het recht is in zijn visie niet gegeven, maar gegroeid. In

deze zogenaamde “functionele” benadering is men sterk gericht

op het concrete maatschappelijk gebeuren (“law in action” in

tegenstelling tot “law in the books”). Hierdoor is het ook

al niet goed mogelijk te spreken van d functie(s) van ht

recht, zonder afbreuk te doen aan factoren als tijd en plaats.
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Methodo logische problemen

De verlegging van de aandacht naar het actuele maatschappelijk

gebeuren, leidde tot de vraag of men ter verklaring van het

functioneren van het recht in de maatschappij nog wel kon

volstaan met de hulp van de rechtswetenschap alleen. Van de

talrijke auteurs die dit vraagstuk aan de orde stelden, noemen

wij er enkelen.

SCHUYT (19751)) wijst (bewust generaliserend) op de verschil

lende manieren waarop juristen en sociologen naar de samen

leving kijken. Juristen kijken via het recht naar de samen

leving, terwijl sociologen via de samenleving naar het recht

zien. DRION
(1975a)

beschouwt het vervangen van de droomwereld

waarin vele juristen leven ten gevolge van het toepassen van

niet getoetste vermoedens door een relere wereld met onder

zochte feiten, als een van de belangrijkste taken voor de

rechtssociologie. Rij attenteert er daarbij echter nadrukke

lijk op dat ook in de (rechts)sociologie nogal eens met nog

niet getoetste hypotheses wordt gewerkt alsof het om bewezen

zaken zou gaan.

Ook andere disciplines dan de (rechts)sociologie kunnen een

bijdrage leveren aan de vermeerdering van kennis en begrip

op het gebied van recht en rechtstoepassing. Volgens WIELAND

(1976) is rechtsdenken per definitie interdisciplinair, het

geen hij een fundamentele methodologische problematiek noemt.

Volgens hem wordt de manier waarop men met het recht omgaat

en erover denkt uiteindelijk (mee)bepaald door dieper liggen

de keuzen, zoals bijvoorbeeld de keuze van theorie over het

verschijnsel mens.

De visie op de (moderne) samenleving

De gerichtheid op het maatschappelijk gebeuren leidt ook tot

een duidelijke belangstelling voor het soort samenleving

waarin het recht functioneert. VERBURGH (1975) wees in zijn

bespreking van de vier preadviezen van 1975 voor de Neder

landse Juristen Vereniging op het belang van de voorvraag

naar de visie die men heeft op de moderne staat. Alleen
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preadviseur SCHUYT
(1975a)

stelde zich volgens Verburg die

vraag. Toch kan volgens hem moeilijk ontkend worden dat de

opvatting die men huldigt over (de taak van) de moderne

staat voor een groot deel bepalend is voor de antwoorden die

men geeft op vragen omtrent plaats/taak/functie van de rech

ter, de samenstelling, benoeming en opleiding van de rech

terlijke macht, en de Organisatie van de rechtspraak in het

algemeen. Schuyt geeft in zijn preadvies een schema waaruit

men volgens Verburgh kan afleiden welke doelstellingen men

met de rechtsstaat wil nastreven. Ook kan men zo zien welk

geloof men erop na houdt met betrekking tot de legitimatie

van de macht en hoe men de huidige structuur van de samen

leving taxeert. Schuyt zelf komt tot de door hem normatief

en politiek genoemde keuze van een sociaal—democratische

rechtsstaat, welke keuze bij hem leidt tot een bepaalde op

vatting over de functie van het recht, welke hieronder op

bladzijde 9 zal worden vermeld.

Evenmin als over ht recht kunnen wij dus spreken over

samenleving, zonder aan te geven wat voor samenleving wij

bedoelen en kiezen. In navolging van VAN GERVEN (1976) willen

wij de woorden “de samenleving” uit de titel van dit rapport

dan ook verstaan als “een West—Europese democratie”. Deze

waardekeuze voor een democratische rechtsstaat is ook het

“Leitmotiv” voor de democratische bewegingen binnen de

Franse en Italiaanse magistratuur (DALLE, 1976 en RAMAT, 1976).

Recht en orde

De belangstelling voor het soort maatschappij waarin het

recht functioneert, voert ons vanzelf tot het tweede punt,

namelijk de relatie tussen recht en maatschappij, recht en

orde. De auteur die de laatste jaren in het Nederlandse

taalgebied het meest en het indringendst over deze relatie

heeft geschreven is SCHUYT. Nadat hij voor zijn proefschrift
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het thema “Recht, Orde en Burgerlijke Ongehoorzaamheid”

(1972) had genomen, werkte hij de relatie tussen recht en

maatschappij onder meer verder uit in zijn oratie (1973),

zijn hierboven genoemde preadvies en laatstelijk in zijn

onderzoek naar (leemten in) de rechtshulp (1976).

Recht is volgens Schuyt afhankelijk van orde. Een grote on

gelijkheid in de verdeling van levenskansen leidt tot door

machtsverhoudingen bepaald(e) recht(spleging). Al naar ge

lang de omstandigheden (meer of minder blote machtsuitoefe—

ning) is de rol van het recht uiteindelijk irrelevant of

slechts symbolisch relevant.

Ook VAN GERVEN (1976) tracht de relatie tussen recht en orde

te belichten. Hij voert hiertoe de denkbeelden van de Nobel

prijswinnaar Economie 1974 F.A. Hayek aan. Deze onderscheidt

twee typen orden: die welke van binnenuit ontstaan is als

uiting van een zichzelf organiserend en genererend evenwicht

(endogene of spontane orde), en die welke van buitenaf is

opgelegd en georganiseerd (exogene of geconcipieerde orde, of

wel Organisatie). Volgens hem is een echte sociale theorie

alleen mogelijk als mer. het bestaan van spontane orden erkent,

welke niet het resultaat zijn van een menselijk ontwerp.

Volgens Van Gerven vloeit hieruit voort dat recht en regel

geving tot verschillende orden behoren. Recht verwijst naar

gedragsregels die mensen van oudsher spontaan naleven, voor

dat deze in regels zijn vastgelegd. Er is verschil tussen

gegroeid en gegeven recht (“law” en “legislation”).

Zo wordt bijvoorbeeld op het gebied van het strafrecht wel

onderscheid gemaakt tussen “mala in se” en “mala prohibita”.

Van Gerven wijst erop dat de idee van een zichzelf reguleren—

de maatschappij wel nooit helemaal uit het oog is verloren.

Er wordt volgens hem immers in de literatuur herhaaldelijk

verwezen naar fenomenen die boven het niveau van de mense

lijke organisatie en regelgeving liggen en een criterium vor

men voor het handelen op het gebied van het recht. Binnen de
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rechtspraktijk zelf kan men dit criterium niet vinden, omdat

een criterium immers per definitie “extra—systematisch” moet

zijn. In de paragraaf over de rechtsvinding zullen wij hier

nog op terugkomen, omdat daar — zodra men een streng legis—

tisch standpunt laat varen — het probleem zich voordoet dat

de rechter een legitimatie voor zijn oordeel moet zien te

vinden. Veel rechtsvindingstheorie komt neer op een pogen

een acceptabel criterium aan te geven. Wanneer men nu, zoals

Van Gerven onder anderen, niet van mening is dat elke orde

(en dus ook de rechtsorde) het resultaat is van een persoon

lijk handelen gericht op een bepaald doel, maar integendeel

gelooft dat orde zichzelf leidt en organiseert, dan zal men

zeer terughoudend zijn met ingrijpen in deze spontane orde.

De vraag rijst wanneer er moet worden ingegrepen. Voor Van

Gerven is dat het geval wanneer de “equal liberty of others”

wordt aangetast. Het betreft hier het probleem van de opera—

tionalisering van een begrip als rechtvaardigheid.

Rechtvaardigheid door de verdeling van schaarse goederen

Sommige auteurs trachten het begrip rechtvaardigheid te con—

cretiseren door de verdeling van schaarse goederen om te

wisselen als maatstaf. VAN GERVEN (1976) verwijst naar

Rawis’ Theory of Justice, waarin getracht werd criteria voor

de verdeling van primaire sociale goederen te geven. Volgens

Van Gerven komen deze criteria overeen met de principes van

de Franse Revolutie, welke nog steeds de grondslag vormen voor

de Westerse sociaal—democratien. Deze ideen zouden tegelij

kertijd ook de leidende rechtsbeginselen zijn, de “topoi”

die door de meesten tegenwoordig voor waar worden aangezien.

De organen die met de taak belast zijn het recht te verwerke

lijken en vorm te geven, hebben daarom de plicht deze princi

pes en prioriteiten te helpen verwerkelijken.

In principe moeten volgens Van Gerven’s weergave van Rawis al

die goederen gelijk verdeeld worden. Bij deze verdeling moet

men over een verdeelsleutel beschikken. De politicoloog
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HOOGERWERF (1975) noemt de twee belangrijkste punten van waar

uit men kan vertrekken: die van de verdeling naar behoefte of

die naar prestatie.

Functies van het recht

Recht als rechtvaardig verdelingsmechanisme

Als men het recht als rechtvaardig verdelingsmechanisme ziet

— en hiermee zijn we aangeland bij de verschillende functies

die men het recht kan toeschrijven — dan zijn bovenvermelde

zaken van rechtstreeks belang voor de rol— en taakopvatting

van de rechter. Vercruysse en Glastra van Loon (zie vorige

rapport) waren de eersten die deze functie van het recht

belichtten. Hun ideen werden verder uitgewerkt door SCHIJYT

(1971, 1973 en 1976). Schuyt onderzocht de vraag naar de

rechtvaardigheid in de verdeling van kansen in het leven.

Hij stelt dat rechtvaardigheid zonder effectiviteit geen

rechtvaardigheid is. Er bestaat een kloof tussen de iure

erkenning van rechten op schaarse goederen enerzijds en de

verwerkelijking van de sociale claims de facto anderzijds.

Het recht moet waarborgen scheppen dat de schaarse goederen

overeenkomstig de daartoe opgestelde regels verdeeld worden,

met uitschakeling van het machtselement dat deze regels

zou kunnen frustreren. Het recht bindt macht aan maat en regel.

Legaal gezag is een combinatie van kunnen n mogen. Voor de

socioloog is 66k het ius constitutum (het positieve recht)

normatief. Bepaalde sociale claims mogen dan wel juridisch

gesanctioneerd zijn, daarmee zijn ze nog niet geffectueerd.

Het recht moet nog operatieve werkelijkheid worden. Bij de

handhaving en realisering van rechten en plichten kan men

geconfronteerd worden met ineffectieve rechtspleging.

Dit geldt voor de sociaal machtelozen ten aanzien van hun

rechten, en voor de sociaal machtigen ten aanzien van hun

plichten. Schuyt noemt dit de Januskopfunctie van het recht.

Niet alleen rechten en plichten zijn ongelijk verdeeld,

maar ook hun effectiviteit. Schuyt bepleit voortgaande juri—
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disering, een voortzetting van de revolutie van de “rule of

law”. Door de transformatie van sociale claims in juridische

rechten kan de emancipatie van de machtelozen worden bespoe

digd. Hoewel de ongelijkheid in levenskansen niet louter

door het recht ongedaan kan worden gemaakt, kan het recht wel

de invloed weren van machtsverhoudingen die de regels dreigen

te doorkruisen. Of en in hoeverre het recht daarin slaagt

is juist de (rechts—)sociologische probleemstelling.

De regulerende en garantiescheppende functie van het recht

In zijn preadvies beschrijft SCHUYT
(1975a)

het recht als

politiek,voortgezet met andere middelen. De strijd om schaar

se goederen en invloedrijke posities kan 6f via de vuist

6f via de rechtszaal worden gevoerd. Juist in de keuze van

de middelen verschilt de jurist (de rechter) van de politicus

het sterkst. Recht is n van de vier meest gebruikte probleem—

oplossende instituties (oorlog, wetenschap en politiek).

Recht is regulering van belangenconflicten met niet aan de

politiek of een van de andere instituties ontieende middelen.

Recht is in een democratische rechtsstaat regulatief en garan—

tiescheppend voor het individu en de (minderheids)groep. In tegen

stelling hiermee staat de opvatting van de functie van het

recht als instrument ter handhaving van de bestaande orde

en legitimering van de bestaande machthebbers en machtsuit—

oefening. Door middel van het recht tracht men de maatschap

pelijke en politieke machtsverhoudingen zodanig om te zetten,

dat het conflict van botte confrontatie van tegengestelde

belangen getransformeerd wordt in een aan regels gebonden

procedure van spraak en tegenspraak. Het is een objectivering

van strijd tussen subjectieve belangen. Het is een onderdeel

van een continu proces van rechtsontwikkeling. Met deze ge

dachten zat Schuyt vrijwel op dezelfde lijn als zijn mede—

preadviseur WEDEVEN (1975).

De opvattingen van PETERS (1972) sluiten goed bij de hiervoor

genoemde gedachten aan. Hij ziet als primaire functie van het

recht en vooral van de rechtsbeginselen, de rechtmatigheids—
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toets van het handelen van de diensten die met de uitwerking

en uitvoering van het recht en de wet zijn belast. Rechtsbe—

ginselen dienen ter bescherming van het individu tegen de

(willekeur van) de staat. De maatschappelijke orde wordt ge

zien vanuit een actieperspectief.De maatschappelijke orde

is het steeds problematische produkt van interactie tussen

individuen, groepen en organisaties, die elk hun eigen inter

pretatie hebben van wat orde zou moeten zijn. Recht en staat

vallen niet samen. Het specifieke van het recht ligt in de

secundaire controle dat wil zeggen: in het normeren van de

maatschappelijke controle. De typisch juridische taak van

bijvoorbeeld het strafrecht ligt niet zozeer in de controle

van de maatschappij, maar in de controle van de controleurs

(“policing the police”). In deze opvatting behoort de rech

ter het rechtskarakter van het recht te bewaken en de belan

gen van het individu te beschermen. Het rechtskarakter van

beslissingen wordt vooral bepaald door de wijze waarop zij

tot stand zijn gekomen, en niet zozeer wlke beslissing er

genomen is. De rechter hoort erop toe te zien dat er sprake

is van “due process”.

Recht als sociaal—controle mechanisme

In contrast met bovenstaande visie staat de opvatting van

het recht als sociaal—controle mechanisme. Deze opvatting

past in een structureel—functioneel maatschappijbeeld. Het

recht moet de stabiliteit in de maatschappij dienen. Alle

gedragingen welke deze stabiliteit dreigen te verstoren en

(“dus”) disfunctioneel zijn, moeten door middel van het

recht geredresseerd worden. De strafrechtstoepassing vindt

in deze visie plaats binnen een zogenaamd “Crime Control

Model”. Er is binnen dit systeemperspectief licht de nei

ging bespeurbaar om het recht te vereenzelvigen met de staat

(SOETENHORST—DE SAVORNIN LONMAN, 1975).
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De ideologische functie van het recht

Voorts wordt in de literatuur van marxistische signatuur — waar

van het merendeel vertalingen betreft — gewezen op de ideolo

gische bovenbouw functie van het recht. Recht is de intellec

tuele bovenbouw die de feitelijke machtsongelijkheid tussen

verschillende klassen moet versluieren. Recht dient ter recht

vaardiging van onrecht. De rechtsverhoudingen weerspiegelen

de produktieverhoudingen. Ook in zijn toepassingen wordt het

recht gekenmerkt door het klassekarakter ervan (ALTHUSSER,

1976). Binnen de marxistische en socialistische rechtstheorie

kunnen overigens diverse stromingen onderscheiden worden

(REICH, 1975).

Recht als instrument van behoud en verandering

In de literatuur wordt ook nog al eens melding gemaakt van het

recht als instrument van behoud en verandering, zoals de titel

van de feestbundel voor Van der Ven luidde. Het is juist

deze ambivalentie welke zo kenmerkend is voor recht en rechts—

toepassing. JASPERS (1976) wees erop dat veel rechten in de

wet zijn vastgesteld na moeizame strijd.

De mensen voor wie die rechten juist bevochten zijn, hebben

er dus belang bij dat die wet niet al te licht opzij kan worden

gezet. Aan de andere kant blijven er altijd sociale claims

bestaan welke nog op hun verwerkelijking wachten. En vanuit

dt oogpunt is een soepele verandering of aanpassing van de

wet wel wenselijk.

SCHUYT (1971) wees er op dat in de loop der tijd functiever—

andering en functieverlies van recht en rechtspraak valt te

constateren. Volgens hem schijnt het recht de functie van

conflictoplossing te verliezen aan de wetenschappelijke con—

flictbeheersing en aan niet—juridische vormen van conflictop—

lossing zoals het compromis.
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Verder kan worden opgemerkt dat functies onderling strijdig

kunnen zijn. Er moeten soms verschillende met elkaar op ge

spannen voet staande doelstellingen worden gediend. ZWANEN—

BURG (1974) spreekt in verband met de doelstellingen in het

strafrecht van een doelstellingencrisis.

Een ander aspect dat tot verschil in opvatting over de func

ties van het recht kan leiden, ligt in de omstandigheid dat

de deelorganisaties van het recht een eigen leven gaan leiden,

met hun eigen waarden en normen, hun eigen doelstellingen en

hun eigen beroepscultuur. Dit wordt in de hand gewerkt door

het feit dat de doelstellingen van het recht in het algemeen

vaag omschreven en bovendien niet altijd onomstreden zijn.

Wij zagen dat (de functie van) het recht niet los kon worden

gezien van de maatschappij, de orde waarop het gericht is.

Een van de meest kenmerkende ontwikkelingen die zich hebben

voorgedaan is de steeds verder toegenomen pluriformiteit

van de Nederlandse samenleving, gepaard gaande aan een demo—

cratiseringstendens. Aan de andere kant vond er steeds

verdere centralisatie van beslissingsmacht plaats en deed de

techniek steeds sterker zijn invloed gelden. De samenleving

werd ten gevolge hiervan een stuk complexer. Het werd voor

de wetgever zodoende vrijwel onmogelijk om bij elke wet in

alle mogelijke gevallen te voorzien (zie onder anderen

JASPERS, 1976 en SCHUYT,
1975a)•

Schuyt vermeldt in zijn preadvies

de kans op monopolievorming op economisch, politiek en

cultureel gebied. Bescherming van individu en groep vragen

om maatregelen die de macht van grote organisaties aan een

scherpere controle onderwerpen. Wanneer een Organisatie en

een burger tegenover elkaar staan in een rechtsstrijd, kan

er van een gelijkheid van partijen volgens hem geen sprake

zijn. Hij ziet dan ook als een van de voornaamste problemen

van onze huidige pluralistische rechtsstaat het verschijnsel

van de geringer wordende mogelijkheden om op te treden tegen

een verdere ontwikkeling van machtsconcentraties.
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Wij zullen in het hiernavolgende hoofdstuk over de functie van

de rechter zien hoe de rechter volgens verschillende schrijvers

functioneert, of — wat vaker het geval is — hoe hij volgens

dezen zou behoren te functioneren.

Wij beginnen met een inleidende paragraaf, waarna een aantal

aspecten van zijn functioneren in afzonderlijke paragrafen

aan de orde zullen komen.

3. De functie van de rechter

3.1. Inleiding

De rechtspraak blijft achter bij de maatschappelijke ontwikke

lingen. Aan de eisen die heden ten dage aan de rechtspraak

worden gesteld, kan deze steeds minder voldoen. Volgens de

Coornhertliga komt dit omdat de rechtspraak nog steeds ge

baseerd is op de oude boerensamenleving die nog slechts

enkele generaties geleden het gezicht van onze maatschappij

bepaalde.

Allereerst moet worden opgemerkt dat veel wat over de functie

van het recht is gezegd ook geldt voor de functie van de

rechter. Zo zijn er ook verschillende soorten rechters,

zoals de civiele, de straf— en de administratieve rechter

bijvoorbeeld. Tevens bestaan er verschillende visies over

de taak en functie van de rechter. Ook de rechter is nauw

verbonden met het type orde waarin hij moet functioneren.

Net als die orde is ook zijn rol geen statisch gegeven.

Zoals ieder ander heeft ook de rechter min of meer expliciet

een bepaalde maatschappijopvatting, welke van invloed kan

zijn op zijn rolopvatting en rolvervulling.

De rechter functioneert in samenwerking met andere personen

en instituties, waardoor de kwaliteit van de rechtspleging

niet alleen van de rechter afhangt. Volgens VERBURGH (1975)

is het probleem van de rechtshulp onlosmakelijk verbon—
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den met het functioneren van de rechterlijke macht.

Zo is de rechter bijvoorbeeld afhankelijk van de inbreng

van de wetgever, het openbaar ministerie, de politie, de

reclassering, de advocatuur en andere instituties en orga

nisaties. Ook is een zeker minimum aan vertrouwen in de

rechtspraak nodig, wil deze bevredigend kunnen functioneren

(zie onder andere VERPAALEN, 1974).

SCHUYT (1975 a) noemt twee verschillende perspectieven van

waaruit de rechter kan werken. Functioneert hij vanuit het

perspectief van de ordehandhaving, dan zal hij trachten

de status quo te handhaven, zelfs als dit ten koste gaat

van fundamentele rechten van het individu. Gaat hij daaren

tegen uit van het perspectief van de rechtshandhaving, dan

zal hij de fundamentele rechten proberen te handhaven zelfs

als dit ten koste gaat van andere sociale belangen, zoals

bijvoorbeeld de handhaving van de orde. In deze laatste

opvatting is de rechtspraak een creatieve handeling en een

bijdrage aan de rechtsontwikkeling, gericht op autonome

waarden van het recht als fairness, gelijkheid en dergelijke.

De rechter is als het ware een scheidsrechter die erop

toeziet dat de regels correct worden nageleefd, ook door de

staatsapparaten. Schuyt ziet vier taken voor een rechter

lijke macht die primair gericht is op rechtshandhaving,

namelijk: handhaving en realisering van het recht dat de grond

slag vormt van de democratische rechtsstaat (burgerrechten

en rechter van de mens), bewaking van de regels van due

process (de regels van fair play), verwerkelijking van het

beginsel van de gelijke behandeling en tenslotte de controle

op macht en machtsuitoefening door de toetsing van macht

aan maat en regel.

Van geheel andere aard zijn de publikaties waarin wordt inge

gaan op verschijnselen die zich voordoen op het gebied van

de rechtspleging als reactie op de vraag vanuit de maatschap

pij naar deskundige en snelle probleem— en conflictoplossing,
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vaak op zeer specialistisch terrein. Er ontstaan nieuwe con—

flictoplossers naast de gewone rechter. Veel conflictbeslech—

ting is overgenomen door instituties als arbitrage, en de

laatste jaren snel in aantal toenemende branche—geschillen—

commissies (OVEREEM, 1974, VAN DER GRINTEN, 1974).

In de gewone rechtspraak kan een beroep worden gedaan op

deskundigheid en specialisatie binnen het betreffende college

(zoals bij de pachtrechtspraak), terwijl ook de hulp van een

deskundige buitenstaander kan worden ingeroepen. Door de ge—

compliceerdheid van soumlige problemen rijst in verband met

de inbreng van de deskundige de vraag naar de positie van

de rechter en de deskundige.

In hoeverre is bijvoorbeeld het advies van een deskundige

in feite eigenlijk niet een beslissing in die gevallen waarin

de rechter steeds het advies pleegt te volgen? Hoe zit het

dan met de waarborgen van een behoorlijke procedure?

Tegelijkertijd gaan er stemmen op om de rolvervulling door

de rechter een andere inhoud te geven. De rechter zou meer

als bemiddelaar moeten optreden. Het bemiddelend vonnis

benadert immers het voortdurend streven van de rechtspraak

ieder het Zijne te geven. Bij rechtspraak gaat het naast

de beslissing ten aanzien van een rechtsvraag ook om het

vrede—stichten tussen partijen in oorlog (LEYTEN,
1974b)

VAN DUNN (1974) wees op de verschillende wijzen waarop

Stheeman en .Reuder als president van de rechtbanken res

pectievelijk van Amsterdam en Rotterdam functioneren. De

eerste is erop gericht om het conflict tussen partijen door

middel van het proces te beslechten, terwijl de tweede

erop aanstuurt om tussen partijen een schikking tot stand

te brengen.

Wij zagen in het slot van de vorige paragraaf reeds dat de

wetgever niet meer altijd in alle zich voordoende gevallen

kan voorzien. Ook kan het zijn dat een oplossing politiek

(nog) niet haalbaar is. Het gevolg hiervan is dat steeds

meer aan de rechter ter beslissing wordt overgelaten
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(LANGEMEIJER, 1974a
en JASPERS, 1976). De rechter zal steeds

vaker tegenover vaag geformuleerde rechtsnormen (de zogenaam

de blanconormen) komen te staan, welke hij dan zal moeten in

vullen. Deze delegatie van rechtsvorming aan de rechter bete

kent dat de rechter meer aan rechtsvinding gaat (moet gaan)

doen. Wij zullen de problemen die hiermee samenhangen in de

volgende paragraaf bespreken. Een van de kwesties die hier

bij een belangrijke rol speelt, is de vraag naar de onafhan

kelijke positie van de rechter. Irmners hoe meer de rechter

ook in belangrijke politieke kwesties min of meer kan (moet)

optreden, des te groter zal de belangstelling zijn voor de

wijze waarop zijn onafhankelijkheid formeel en feitelijk

is gewaarborgd. Deze kwestie zal in paragraaf 3.3. aan de

orde komen. In de paragrafen 3.4. en 3.5. zullen verder achter

eenvolgens de thema’s van de rechter als conflictoplosser

en de rechter in het strafrechtsysteem worden behandeld.

3.2. De rechter als rechtsvinder

Er valt een ontwikkeling te constateren in de functie van de

rechter van pure wetstoepasser (rechter als bouche de la bi)

naar de scheidsman die volgens redelijkheid en billijkheid

oordeelt. Een van de oorzaken hiervan is het steeds ruimere

gebruik dat de wetgever maakt van zogenaamde “blanco normen”.

Bij alle discussie en critiek die door de verschuiving van

heteronome naar autonome rechtsvinding wordt uitgelokt, moet

worden bedacht dat een belangrijk deel van de taak van de

rechter nog altijd bestaat uit het vaststellen van feiten.

De rechtsvindingstheorien staan sterk in de belangstelling,

waarbij de belangrijkste (strijd—)vraag is welke normen de

rechter moet hanteren, hoe hij zijn beslissingen moet legi

timeren, nu de wetgever steeds minder houvast geeft.



— 18 —

Wanneer men in de literatuur het woord rechtsvinding tegenkomt,

wordt vaak vrije rechtsvinding, rechtsschepping of rechtsvorming

bedoeld (VAN GERVEN, 1976). Wij zullen aansluiten bij het

meest gangbare woordgebruik en in alle bovenstaande gevallen

spreken van rechtsvinding. Het onderwerp is zeer uitgebreid

en er werd in verhouding tot de thema’s uit de andere paragra—

f en dan ook betrekkelijk veel literatuur over gevonden. In

verband met het feit dat de discussie over dit onderwerp al

geruime tijd gevoerd wordt, wekt het geen verbazing dat er

de laatste jaren (na 1973) betrekkelijk weinig nieuws wordt

toegevoegd aan hetgeen voordien reeds te berde werd gebracht.

Veel publikaties hebben dan ook min of meer (expliciet) het

karakter van een overzicht (bijvoorbeeld ROMBACH, 1974).

Naast auteurs die wijzen op de voordelen van een vrijere

rechtsvinding, zijn er die het als een onvermijdelijke gang

van zaken beschouwen welke men in zo goed mogelijke banen

moet zien te leiden, terwijl juist in de laatste jaren ver

schillende schrijvers de ongewenste gevolgen van een vrije

rechtsvinding in politiek “gevoelige” kwesties benadrukken

(bijvoorbeeld ENSCHEDE en — vooral — LEYTEN in het speciale

THEMIS—nuinmer in 1974).

In deze paragraaf zal de rechtsvinding slechts worden bespro

ken in grote lijnen en voorzover dit verhelderend zou kunnen

zijn voor enkele van de hierna nog te behandelen thema’s

welke min of meer verweven zijn met dit onderwerp, zoals

bijvoorbeeld de onafhankelijkheid en de politieke rechtspraak.

Dit houdt in dat niet zal worden ingegaan op allerlei soms

vrij specialistische en nogal “technische” aspecten van de

reclitsvinding (s—theorien). Zo wordt bijvoorbeeld de vraag

h6e nu precies de rechter recht vindt en hoe zijn oordeel

tot stand komt slechts zeer terloops vermeld. Wij zullen ons

voornamelijk bezighouden met het verschijnsel rechtsvinding

als zodanig en de invloed die het heeft op de rol en taak

van de rechter.
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Nadat er eerst aandacht zal worden besteed aan het feit dat

een aantal schrijvers er op heeft gewezen dat de rechtsvin—

dingsdiscussie eigenlijk a—typische gevallen betreft, zullen

wij achtereenvolgens bezien wat rechtsvinding inhoudt en

wat er het belang van is voor de rol van de rechter, waarbij

ook de verhouding tussen recht en wet(gever) en de

problemen die zich in dit verband voordoen aan bod komen.

Na een kort overzicht van verschillende visies op het onder

werp, besluiten wij deze paragraaf met enkele gedachten

over de materie uit rechtssociologische hoek.

Verschillende schrijvers benadrukken het feit dat in de dis

cussie over de (vrije) rechtsvinding vaak over het hoofd

wordt gezien dat het overgrote deel van de rechterlijke

taak bestaat uit het vaststellen van feiten volgens de nor

men van de wet. Het rechtsvindingsproces is in hun ogen in

de meeste gevallen niet meer dan een eenvoudige kenact, en

de oplossing van het concrete geval niet meer dan de uit

komst van een syllogisme. De taak van de rechter is na te

gaan of de concrete situatie onder de wettelijke begrippen

valt te brengen (subsumeren). In de rechtsvindingsdiscus—

sie met de nadruk op het rechtvormende aspect bij de tot

standkoming van de beslissing gaat het volgens auteurs als

DRION
(1975b)

en VAN GERVEN (1976) onder anderen voorname

lijk om a—typische gevallen. Zo stelt Drion dat op het ge

bied van het privaatrecht de rechter in “de grote ineerder—

heid van (de) geschillen” vaststelt wat de feitelijke gang

van zaken is (geweest), zonder dat er juridisch gezien veel

eer aan te behalen valt. In het merendeel van de gevallen is

de rechter volgens hem eerder “bouche de la bi” dan “rechts—

vinder”. Hij wijst op de wenselijkheid van onderzoek op

basis van een a—selecte steekproef uit alle rechterlijke be

slissingen (gepubliceerde en ongepubliceerde).

Andere auteurs bestrijden dit en betogen dat alle rechts—
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vinding tegelijk rechtstoepassing n rechtsschepping is

(VISSER ‘t HOOFT, 1975). Zelfs het “simpele” syllogismemôdel

kan niet alleen als toepassing, als automatisme, bedreven wor

den. Ook in dit model is immers een toepasser nodig met

eigen inzichten, welke zorgdragen voor het scheppend aspect

bij de oordeelsvorming.

Praktisch gesproken is dat inzicht (en de beslissing die

mede onder invloed daarvan is genomen) meestal voor de hand

liggend, maar dit doet niet af aan het feit dat het princi

pieel gezien om meer dan een vanzelfsprekendheid gaat

(MEIJER, 1975).

Wij stipten aan het eind van de inleidende paragraaf (blad

zijde 17) al aan dat de rechter steeds meer te maken krijgt

met een type wetgeving waarin gebruik wordt gemaakt van

zeer algemeen gestelde normen (de zogenaamde vage— of blanco—

normen, de “Generalklausel”) (WIARDA, 1973). Als wij het

over rechtsvinding hebben, doelen wij op die gevallen waarin

de rechter moet beslissen met als enige wettelijke richt

snoer een vage norm. Met andere woorden: wij gaan uit van

wat wij hierboven de a—typische gevallen noemden. Wij laten

de problematiek van de (teleologische) wetsinterpretatie

hierbij buiten beschouwing.

Afhankelijkheid van de wetgeving

Zoals wij al opmerkten is de onderlinge afhankelijkheid van

de organen op het gebied van recht en rechtspleging groot.

De rol en de taak van de rechter hangen bijvoorbeeld sterk

af van de wijze van wetgeving. Het traditionele beeld dat

men van diens rol heeft, past in de Trias Politica leer

welke nu ruim 200 jaar geleden door Montesquieu uiteen werd

gezet en waarvan vele schrijvers nu van mening zijn dat

deze grotendeels achterhaald is. Wij komen hier in de para

graaf over de onafhankelijkheid nog op terug. Op deze plaats
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willen wij volstaan met de opmerking dat de rechters in de

ogen van Montesquieu in hun verhouding tot de wet(gever)

slechts werden gezien als “la bouche qui prononce les

paroles de la bi; des tres inanims qui n’en preuvent

modérer ni la force ni la rigeur” (SIMONS, 1973). De rech

ter was zodoende wel in een ondergeschikte positie ten

opzichte van de wet(gever), maar tegelijkertijd was zijn

positie daardoor ook beschermd.

Nu is het zo dat een wetgever niet in staat is alle geval

len te voorzien, zodat de rechter zich niet altijd als

een “subsumptie—automaat” kan gedragen, zoals in de strikt

legistische opvatting het geval zou moeten zijn (afgezien

van de vraag of dit op kennistheoretische gronden Utberhaupt

mogelijk is). De rechter is dus altijd al ook rechtsvormer

geweest. Rechtsvorming is zo gezien een normaal aspect van

het rechterlijk functioneren (LANGEMEIJER, 1973). De flexi

biliteit die tegenwoordig van de wetgever gevraagd wordt,

dwingt welhaast tot het op grote schaal gebruik maken van

vage normen. Soms zijn de problemen zo groot dat er zelfs

geen politiek compromis kan worden gevonden, zodat een be

paalde kwestie dan maar ongeregeld (of op de oude niet be

vredigende wijze geregeld) blijft. De problemen worden zo

doende doorgeschoven naar de rechter. Ten gevolge hiervan

en het opgeven van de hoop dat deze situatie aanmerkelijk

zou verbeteren en in combinatie met een verschuiving in

de rechtsfilosofische denkbeelden, werd de vrije rechts—

vinding meer en meer toegepast (LANGEMEIJER, 1973).

Delegatie van rechtsvorming

Het werken met vage normen door de wetgever komt volgens

WIARDA (1973) in wezen neer op delegatie van rechtsvorming

aan de rechter. Hiermee is de basis gelegd voor wat men

wel pregnant uitgedrukt rechterlijke wetgeving noemt.

Wetgeving door de rechterlijke macht is niet bepaald een

verschijnsel dat goed in de opvattingen past zoals die in
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de Trias Politica leer worden geNildigd. In hoeverre de taak—

uitbreiding van “bouche de la bi” naar rechtsvormer van in

vloed is op de rol van de rechter zal verderop nader worden

bezien. De tendens om bij de wetgeving gebruik te maken van

blanco normen kan volgens Wiarda niet worden teruggedrongen,

ondanks de bezwaren die eraan verbonden zijn. Hij wijst erop

dat zelfs de makers van de Code Civil en in nog sterkere mate

de opstellers van het ontwerp van het nieuwe Burgerlijk Wet

boek, welke volgens hem niet als fervente aanhangers van de

vrije rechtsvinding kunnen worden aangemerkt, hun toevlucht

namen en moesten nemen tot vage normen. LANGEMEIJER (1973)

verklaart de (sterke) positie van de rechtspraak door het

feit dat dit een oude behoefte van de mens bevredigt, mér

dan de wetgeving kan doen. Ook de rechter zelf werkte mee

aan deze ontwikkeling, doordat hij in verschillende geval

len wettelijke normen omzette in vage normen (zoals in het

geval van artikel 1401 BW ten aanzien van de onrechtmatige

daad), of doordat hij het geldingsbereik van enkele vage

normen (zoals dat van de goede trouw) uitbreidde, aldus

Wiarda.

Wij kunnen in verband met het bovenstaande concluderen dat

het probleem niet zozeer is of er rechtsvinding plaats

vindt, maar veeleer de mate waarin dit het geval is (en al

dan niet dient te zijn). De meeste discussie betreft de

vraag hoe vrij de rechter zich tegenover de wet mag opstel

len en in welke situaties. Bij deze discussies spelen de

opvattingen over de rol en taak van de rechter een belang

rijke rol.

Houdi.ng van de rechter

Men zou de houding van de rechter tegenover de wet kunnen af

zetten op een schaal, waarbij zich aan het ene uiteinde de

rechter bevindt die slechts spreekbuis is van de wet (subsump—

tieautomaat) en op het andere de rechter die volledige auto

noom rechtspreekt naar eigen of andermans(partij—)inzicht.
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Geen van beide opvattingen vind in deze extreme vormen tegen

woordig veel aanhang. De meesten zijn van mening dat de rech

ter ergens tussen deze polen in zou (moeten) zitten. De mees

ten laten dit voor een groot deel afhangen van het soort

kwestie waarin de rechter moet beslissen. Naarmate een geschil

punt een meer politiek karakter heeft, worden sommigen voor

zichtiger bi] het toekennen van vrijheid aan de rechter.

Heteronome rechtsvinding

Bij de heteronome (vaste) rechtsvinding is de wet de belangrijk

ste (heteronome) factor. Gedurende bijna een eeuw is het wets—

positivisme de heersende opvatting geveest. Nog steeds staat

naar de letters van de wet de wetgever centraal bij de rechts—

vorming en is de rechter niet meer dan “bouche” (de artikelen

3,5,11 en 13 van de Wet houdende Algemene Bepalingen). Slechts

de wet vermag de burgers te binden, is de gedachte achter deze

opvatting, waardoor de burgers gevrijwaard blijven van wille

keur. ABAS (1975) stelt dat ook de codificatoren de betrekke

lijke waarde van de wet reeds zagen en de rechter niet als

eenvoudig verlengstuk van de wet beschouwden. Hij acht de

schijn die artikel 11 van de Wet houdende Algemene Bepalingen

wekt van strenge wetsgebondenheid van de rechter en verbod

van interpretatie op grond van wetshistorische interpretatie

onjuist. De wet is inuners middel en geen doel. De dienende

taak van het recht mag niet door een angstvallig legisme ge

frustreerd worden.

Autonome rechtsvinding

Bij een autonome rechtsvinding vormt de redelijkheid de be

langrijkste (autonome) factor. Het gaat hierbij niet om het

redelijkheidsoordeel van de rechter zelf, want dan loopt men
immers het gevaar dat de rechter”lui mme sa rgle” is. Het

redelijksoordeel wordt pas een rechtsoordeel als het uit—

stijgt boven de persoonlijke zienswijze van een individuele

rechter (waarbij het een vraag is wanneer dit het geval is
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en of dit wel mogelijk is). Juist als de autonomie het grootst is,

moet men zich volgens WIARDA (1973) richten op objectieve

normen, zodat de beslissing een transsubjectieve inslag krijgt.

Problemen hij autonome rechtsvinding

Wij zijn hiermee aangeland bij de problemen die met een vrije

rechtsvinding en een autonome opstelling van de rechter ver

bonden zijn. Het eerste probleem doet zich voor door het feit

dat de rechtszekerheid minder groot zou zijn. Het laat zich

kort samenvatten in de zin “beter zeker recht dan goed recht”.

In dit verband wordt de rechtszekerheid wel gecontrasteerd

met het begrip gerechtigheid. Bij de rechtszekerheid baseert

men zich op wat is, terwijl men bij een orintatie op de ge

rechtigheid meer op het ius constituendum gericht is. Hierbij

is het de vraag of rechtsvorming welke gericht is op een nog

te verwerkelijken situatie in beginsel niet eerder een taak

is van de wetgever dan van de rechter.

Bij deze laatste benadering worden geheel andere eisen gesteld

aan het recht dan bij de eerst genoemde. De spanning tussen

de zekerheid en de gerechtigheid, zou men kunnen vertalen in

die tussen zekerheid en flexibele, creatieve aanpassing.

Een goed voorbeeld van de moeilijkheden die hiermee verband

houden is de grotere ruimte die de rechter in de loop der

tijd heeft gekregen bij de straftoemeting. In het sterk daad—

gerichte klassieke strafrecht hoorde bij elk delict een

bepaalde strafpositie. Als het feit bewezen was en strafbaar,

moest de rechter de voorgeschreven straf opleggen. In deze

regeling, ontstaan uit afkeer tegen willekeur en rechtsonze—

kerheid, bleef voor de rechter weinig of geen ruimte voor

vrije rechtsvinding.

De keuzevrijheid die de rechter nu heeft tussen het vaste

maximum per delict en het algemene (lage) minimum, is een

goed voorbeeld van een vage norm. Deze situatie maakt het

weliswaar mogelijk rekening te houden met de persoon van

de dader en de omstandigheden die tot het delict leidden,
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maar geeft tegelijkertijd voedsel aan de telkens weer opdui

kende klacht van ongelijkheid in de (straf—)rechtspraak, welke

onvermijdelijk is bij dit systeem, aangezien noch de persoon

noch de omstandigheden in alle gevallen hetzelfde zullen zijn.

Overigens is de rechter hier minder vrij dan het lijkt, ten

gevolge van de invloed die de eis van de officier van justitie

en de gekozen delictsomschrijving op de straftoemeting heb

ben (VAN DER WERFF, 19fl, en d’ANJOU, 1976).

Wij komen hier in de paragraaf over de rechter als straf

rechter nog op terug.

Een ander probleem bij de “Rechtsanwendung” waarbij men de

redelijkheid als richtsnoer neemt in tegenstelling tot de

“Regelbefolgung”, wordt opgeroepen door de vraag of men

met zijn billijkheidsbeslissing binnen of volgens de wet

moet trachten te blijven, of dat men (soms, vaak, in de

regel?) tegen de wet in mag gaan. De meerderheid van de

Algemene Vergadering van de Nederlandse Juristen Vereniging

(juni 1975) stemde in met de vraag of het aanvaardbaar

is, “dat de rechter een beslissing geeft naar zijn rede—

lijkheidsinzicht, ook als dit indruist tegen het positieve

recht?”. LEYTEN (1974a
en

1975a)
toonde zich voor het

merendeel der gevallen een tegenstander van deze opvat

ting. Wij zullen deze belangrijke kwestie hier echter

verder laten rusten en onze aandacht richten op een vol

gend (hiermee nauw verwant) probleem.

Legitimatie van de beslissing

Wij zagen hierboven reeds dat men er naar zou moeten

streven een transsubjectieve inslag te geven aan het rede—

lijkheidsinzicht. Als de rechter immers de wet min of

meer loslaat, zal hij een andere bron van legitimatie voor

zijn beslissing (moeten) zoeken. De rechter zou bijvoor

beeld rekening kunnen houden met algemeen erkende rechts—

beginselen en met de in het Nederlandse volk levende

rechtsovertuigingen.

Met deze laatste bron voor legitimatie is de gedachte ver

bonden dat de rechter recht spreekt namens het volk. In het
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administratieverechtheeft een en ander zijn uitdrukking ge

kregen in de “in het algemeen rechtsbewustzijn levende begin

selen van behoorlijk bestuur”, waaraan de rechter overheids—

handelingen kan toetsen.

De moeilijkheid is echter dat Nederland een (zeer) pluriforme

maatschappij is, zodat er over een groot aantal problemen geen

consensus zal bestaan. Ook de “topische methode” van rechts—

vinding van Ter Heide gaat uit van de gedachte dat de rech

ter zou moeten aansluiten bij gezichtspunten van algemene

aard (de “topoi”).

WIARDA (1973) meent een oplossing te hebben gevonden voor het

feit dat het vaak onduidelijk zal zijn wat volgens de algemene

rechtsovertuiging billijk wordt gevonden. Als de rechter

nagaat wat onbillijk of onredelijk wordt gevonden kan hij

bij zichzelf te rade gaan en is hij niet afhankelijk van

(onmogelijke) onderzoekingen per geval naar hetgeen men bil—

lijk vindt. Volgens Wiarda kan de jurisprudentie door de

geleidelijke concretisering van de vage norm ook tot een

zekere objectivering van het rechterlijk oordeel leiden.

Anderen noemen de beginselen van de rechtsstaat, het gelijk

heidsbeginsel, of de waardigheid van de mens als criterium.

LANGEMEIJER (]973) stelde de eis van de aanvaardbaarheid

van de beslissing centraal, omdat anders gevreesd moet wor

den voor eigenrichting. De aanwezigheid voor de rechter

van mogelijkheden om een aanvaardbare oplossing te geven is

een noodzakelijke voorwaarde voor de rechter om zijn werk

goed te kunnen doen. Bij sterk maatschappelijk controversile

kwesties kan de positie van de rechter bij ontbreken van

een wettelijk instrumentarium tot een gevaarlijke situatie

leiden. De aanvaardbaarheid van de beslissing kan (te) sterk

op de proef worden gesteld, terwijl de rechter niet “ge

dekt” is door de wet.

De rol van de rechter

Afgezien van het feit dat het bij de rechtsvindingsdiscussie

vermoedelijk gaat om a—typische gevallen, hebben die kenne—
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lijk — gezien de beroering erover — toch zo’n invloed op de

beeldvorming bij de justitiabelen, zowel leken als ingewijden,

dat ook de opvattingen en verwachtingen over de rol van de

rechter hierdoor mede gevormd lijken te worden. Hierbij

speelt waarschijnlijk het soort kwesties waarbij de rechts—

vinding zo in de belangstelling staat sterk mee. Dit zijn

dan voornamelijk de maatschappelijk zeer controversile zaken,

waarbij opvattingen over de wenselijke inrichting van onze

maatschappij aan de orde zijn. In deze gevallen doet de vraag

zich ook het sterkst gelden of, en zo ja in hoeverre, de

rechter vrij kan staan ten opzichte van de wet. Als de rech

ter in zulke zaken een beslissing moet nemen, kan dit immers

verstrekkende gevolgen hebben. De rechter beslist in begin

sel wel per concreet geval, maar mensen die in een gelijksoor

tige situatie verkeren zullen met hun handelingen toch reke

ning houden met die beslissing.De rechter zal met dit gegeven

rekening (moeten) houden. In dit verband zegt men wel dat

de rechter “aan be7eid doet” (hierover onder anderen VAN CER—

VEN (1973 en 1976). Sommigen vertalen dit zo dat de rechter

“aan politiek doet”. (Wij komen hierop terug in de paragraaf

over politieke rechtspraak (4.1.).

Het feit dat het v66rkomt dat de rechter in zaken met een

politieke lading een beslissing moet nemen, zonder dat hij

daarbij steun heeft aan een (duidelijke) wet, roept naast

staatsrechtelijke ook sociologische en psychologische vragen

op. Als de rechter in het ene geval niet veel meer is dan

subsumptie—automaat en in het andere (meer de aandacht

trekkende) geval een rechtsvormer en een beleidsvormer is,

althans voor een aantal mensen lijkt te zijn, dan ontstaat

er licht enige rolverwarring bij de justitiabelen en bij

de rechters zelf.

Als de rechter moet beslissen over een vraagpunt dat eigen

lijk tot de competentie van de politieke organen behoort,

en dit terwijl hij niet onderworpen is aan democratische

controle, dan is het niet verwonderlijk dat die groeperingen
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die het gevoel hebben min of meer systematisch in het onge

lijk gesteld te worden, gaan twijfelen aan de feitelijke

onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechterlijke

macht. Het vertrouwen in de rechtspleging zal hierdoor bij

hen niet vergroot worden. Het woord klassejustitie is dan

al snel gebezigd. Deze onderwerpen zullen in de volgende

paragrafen verder aan de orde komen. Wij sluiten deze para

graaf nu af met de weergave van een rechtssociologische

visie op de rechtsvinding.

Volgens SCHIJYT (1975) zijn de discussies over de rechtsvin—

ding te theoretisch en te weinig rechtssociologisch. Hij wees

erop dat er meer aandacht zou moeten worden geschonken aan

een algemene theorie over de rol van de rechter in de samen

leving. Vooral de rechtssociologie zou daarin volgens hem

een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Hij illustreerde

dit aan de hand van hetgeen (rechts)sociologen bijvoor

beeld over de Vrije rechtsvinding schreven.

Volgens de door hem aangehaalde Duitser Fraenkel wordt de

streng legistische rechtsvindingsleer verlaten door de

rechterlijke macht, zodra de belangen van de traditionele

rechterlijke macht en de industrilen in gevaar komen door

de toenemende macht van de arbeidende klasse in parlement

en wetgeving.

‘t HART (1975) vermeldde de houding van de Italiaanse rech

ters die de waarden van een liberaal getinte maatschappij

voorstonden. Bij de opkomst van het fascisme namen zij een

strikt legistisch standpunt in (vasthoudend aan de liberale

wetgeving), terwijl zij na de oorlog een vrije rechtsvinding

praktizeerden, welke gericht was op ontkrachting van de

fascistische wetgeving. Hij is naar aanleiding hiervan van

mening dat Schuyt terecht aandacht vraagt voor de rechts—

sociologische aspecten van de keuze van rechtsvindingsleer.
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Volgens Schuyt leidt uitvoering van een vrije rechtsvinding

in een maatschappij die wordt gekenmerkt door grote ongelijk

heid in sociale structuur tot scherpere overheersing van de

lagere lagen. t Hart is echter van mening dat het innemen

van een legistisch standpunt niet noodzakelijkerwijze tot

beteugeling van restauratieve krachten leidt. Wetgeving is

immers niet coherent. Daarom kan er volgens hem niet gesteld

worden dat vrije rechtsvinding voor of tegen een ontwikke

ling naar een sociaal—democratische rechtsstaat uitpakt.

Dit sluit aan bij hetgeen JASPERS (1976) opmerkte ten aan

zien van de ambivalentie welke kenmerkend is voor recht en

rechtstoepassing. Een autonome opstelling van de rechter

tegenover de wet kan zowel leiden tot een verwerkelijking

van nog te effectueren sociale claims, als wel tot uithol—

ling van reeds bevochten rechten. Wij stipten dit aspect

al even aan op bladzijde 12.

3.3. De onafhankelijkheid van de rechter

De onafhankelijkheid van de rechter wordt algemeen als een

onaantastbaar uitgangspunt en groot goed beschouwd. De invoe

ring van een democratische controle op de rechterlijke macht

door bijvoorbeeld de invoering van een parlementaire ombuds

man die door sommigen wordt voorgesteld, of de vergroting

van de mogelijkheden van disciplinair toezicht door de Hoge

Raad die door anderen wordt bepleit, kan de vraag doen ont

staan of zodoende de onafhankelijkheid niet te zeer wordt

aangetast. Deze onafhankelijkheid hangt overigens niet alleen

van wettelijke regelingen af, maar evenzeer van factoren als

de persoonlijkheid van de rechter, zijn attituden, en zaken

als selectie, opleiding en benoeming van de rechter, evenals

de invloed die uitgaat van de “esprit de corps”. Ook de

verhouding tussen de rechterlijke macht en het ministerie van

justitie speelt hierbij een rol, omdat dit departement
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bemoeienis heeft met de benoeming van de rechters en het de

apparaatszorg van de rechterlijke macht onder zijn hoede heeft.

De onafhankelijke positie van de rechterlijke macht kan verbe

teren door een verdere ontwikkeling van een eigen identiteit

en door de instelling van breed samengestelde commissies bij

de hoven, die de apparaatszorg, de selectie en benoeming in

hun ressort dienen te begeleiden, n door de samenstelling van

een landelijk orgaan waaraan het toezicht op het functioneren

van de hoofdafdeling rechterlijke Organisatie onder andere zou

kunnen worden opgedragen.

Zodra men het heeft over de rol/taak/positie van de rechterlijke

macht in de samenleving, zal het onderwerp van de onafhankelijk

heid aan de orde (moeten) komen. Bij drie van de vier preadviseurs

voor de Nederlandse Juristen Vereniging over bovengenoemde thema’s

komt de onafhankelijkheid van de rechter dan ook min of meer

expliciet ter sprake (ROOD en REDEVEN wijden er elk een aparte

paragraaf aan, LEYTEN vermeldt dit punt in de tekst, (allen

1975). De socioloog—preadviseur SCHUYT
(1975a)

verwijst slechts

impliciet naar dit aspect als hij stelt dat rechters de durf

moeten hebben afstand te nemen van heersende machten en heer

sende moraal.

De grote belangstelling voor het onderwerp van de onafhankelijk

heid, houdt (ook bij de preadviseurs) verband met de verande—

rende taak van de rechter, welke wij hiervoor in de paragraaf

over rechtsvinding al schetsten. De vraag naar de onafhankelijk

heid van de rechter speelt vooral in de situatie dat de rech

ter zich bezighoudt met zogenaamde politieke kwesties.

“In hoeverre bedreigt een taak in politieke zaken de onafhan

kelijkheid van de rechter?”, vraagt bijvoorbeeld ROOD (1975)

zich af. In de discussies over politieke rechtspraak (para

graaf 4.1.) en klassejustitie (paragraaf 4.2.) is de kern—
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vraag eigenlijk ook of de rechter wel onafhankelijk (in de

zin van onpartijdig) is of kan zijn.

Rood wijst erop dat in ons cultuurgebied in het algemeen de

onafhankelijkheid van de rechter als wenselijk wordt beschouwd.

Hij contrasteert deze opvatting met de gedachten die hier

over in bijvoorbeeld China en de Duitse Democratische Repu

bliek bestaan. In deze landen wordt de onafhankelijkheid van

de rechter lager gewaardeerd, en is de afhankelijkheid van

de partij en de executieve groter dan bij ons het geval is.

Deze opvatting lijkt volgens hem niet goed samen te gaan

met de wenselijkheid en de feitelijkheid van een pluralis—

tische samenleving, waarin gestreefd wordt naar een zo

groot mogelijke bescherming van individu en (minderheids—)

groep en een zo groot mogelijke ontplooiingsmogelijkheid

voor allen. Rood meent dat deze waardering voor een onafhan

kelijke rechterlijke macht ons niet mag afhouden van de vraag

wat deze onafhankelijkheid inhoudt of in dient te houden.

Hij citeert Betterman, die de rechterlijke onafhankelijkheid

niet ziet als doel, maar als middel tot een doel.

LEYTEN
(1975a)

sluit zich aan bij de opvatting van Ricoeur

hij zijn bespreking van de situatie waarin van de rechter

wordt gevraagd een uitspraak te doen in een geschil over

de wenselijke inrichting van de samenleving, zonder dat n

van die inzichten aanspraak kan maken op volstrekte geldig

heid.

Voor Ricoeur is de onafhankelijkheid van de rechter de aller

eerste voorwaarde tegen machtsmisbruik. De rechterlijke

macht is een institutie die buiten de fundamentele conflic

ten van de samenleving zou moeten worden gehouden. Als men

de rechter vraagt in deze zaken een bindende beslissing te

nemen krachtens eigen gezag en (dus) zonder of zelfs tegen

het gezag van de wet, is het volgens Leyten met zijn gezag

6f met onze vrijheid gedaan. Een beslissing in zulke funda

mentele kwesties buiten de politieke beslissingsprocedures
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om, is voor de verliezende partij immers onaanvaardbaar.

WEDEVEN (1975) ziet het postulaat van de rechterlijke onafhan

kelijkheid als een uitvloeisel van het beginsel van de

rechtsgelijkheid, dat immers ten grondslag ligt aan civiel—

en strafrecht. De rechter oordeelt krachtens algemeen gelden

de, allen gelijkelijk bindende normen. Daarom moet de rechter

ook buiten controversile sociaal—politieke kwesties blijven.

Want als hij daarin partij kiest, oordeelt hij eo ipso niet

meer volgens algemeen geldende normen. Nu de rechter steeds

meer met vage nonnen als richtsnoer moet werken, zoals wij

in de paragraaf over rechtsvinding al zagen, moet hij zo

veel mogelijk zoeken naar objectieve aanknopingspunten,

zodat de transsubjectieve inslag die aan zijn functie eigen

is zo veel mogelijk wordt verwerkelijkt.

In een commentaar op de bovengenoemde preadviezen vraagt

VERBURGH (1975) zich af of een rechter door partij te kiezen

in maatschappelijk controversile politieke conflicten

nog de onafhankelijkheid en distantie kan bewaren, welke

volgens hem tot de meest essentile voorwaarden behoren

voor het blijvend vertrouwen in de rechtspraak. Zo zien we

dat het vertrouwen in de rechtsspraak (paragraaf 5) verbon

den is met de idee van de onafhankelijke rechterlijke

macht.

Uit hetgeen de hiervoor genoemde auteurs vermelden kan

worden opgemaakt dat de doeleinden van de onafhankelijkheid

bestaan uit de bescherming tegen machtsmisbruik, de bescher

ming van het gelijkheidsbeginsel en de fundering van het

vertrouwen in de rechtspraak. De onafhankelijkheid van de

rechterlijke macht is derhalve sterk verbonden met de

idee van de rechtsstaat. Deze berust (kort gezegd) onder

meer op de gedachte van de gelijkheid van een ieder voor

de wet en de opvatting dat ook de executieve zich bij de

uitspraak van de rechter dient neer te leggen, net als

alle andere rechtssubjecten. Het is de opvatting van de
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“rule of law”, waarbij macht gereguleerd wordt door het recht.

De rechter kan het recht alleen op juiste (dat wil zeggen:

aanvaardbare) wijze toepassen als hij in vrijheid (dat wil

zeggen: niet onder druk van buiten) het geschil kan overwe

gen en beslissen.

Wij zullen hierna eerst ingaan op de verschillende beteke—

nissen die men aan het begrip onafhankelijkheid kan geven,

om aan de hand daarvan de opmerkingen die wij in de litera

tuur over dit begrip tegen kwamen te ordenen.

Als we spreken over de onafhankelijkheid van de rechter,

kunnen we onderscheid maken tussen de feitelijke onafhanke

lijkheid (geformuleerd in onderzoekbare termen), de onaf

hankelijkheid zoals die door de verschillende auteurs worden

geinterpreteerd, de onafhankelijkheid zoals die door de

verschillende schrijvers gewenst wordt, de “ideaal—typische”

onafhankelijkheid en tenslotte de onafhankelijkheid zoals

deze door de wet is geregeld. Deze benaderingen overlappen

elkaar gedeeltelijk, maar zullen toch tot verschillende

bevindingen kunnen leiden. Voorts kan onderscheid worden

gemaakt tussen de onafhankelijkheid van de rechterlijke

macht “an sich”, die van de verschillende soorten rechter

lijke colleges (zoals bijvoorbeeld de strafkamer en de

rechter—commissaris), en die van de individuele functiona

rissen. Verder kan men de vraag stellen van wie en van

wat de rechter(lijke macht) onafhankelijk is/dient te zijn,

waarbij men weer een onderscheid kan maken tussen interne

en externe onafhankelijkheid. Tenslotte moet er verschil

worden gemaakt tussen de onafhankeLijke positie van de

rechterlijke macht en de onpartijdigheid van het oordeel

van de rechter. Het laatste vloeit niet noodzakelijker—

wijze uit het eerste voort. Het is echter ondoenlijk om

in het kader van dit aanvullende literatuuroverzicht op
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deze en andere mogelijke nuances in te gaan. Daar komt bij

dat de meeste auteurs er kennelijk geen probleem van maken

om te werken met het begrip onafhankelijkheid, znder al

deze onderscheidingen. Aan een operationalisatie van het

begrip is geen van de bestudeerde schrijvers toegekomen.

Over de feitelijke onafhankelijkheid van de rechterlijke

macht valt weinig concreets te vermelden wegens gebrek

aan onderzoek op dit terrein.

In de literatuur verstaat men nogal uiteenlopende zaken

onder het begrip onafhankelijkheid, zoals bijvoorbeeld:

objectiviteit en onpartijdigheid, het geen verantwoording

hoeven afleggen (aan wetgever en bestuur), de onafzet—

baarheid en het niet beïnvloed worden door factoren van

buitenaf.

DUYNSTEE (1974) bespreekt in een opstel over de rechter

lijke functie en onafhankelijkheid achtereenvolgens de

attributie van rechtsmacht aan rechterlijke organen en

de relatie tot het leerstuk van de machtenscheiding, de

zakelijke (functionele) onafhankelijkheid en tenslotte

de persoonlijke (rechtspositionele) onafhankelijkheid.

Ten aanzien van de attributie van rechtspraak aan rechter

lijke organen stelt hij dat deze in onze Grondwet gebrek

kig is geregeld, namelijk alleen de privaatrechtelijke

rechtspraak expliciet in artikel 167 GW. Hij wijst op de

verbetering die de voorstellen van de staatscommissie

Cals—Donner hierin zou brengen.

De attributie door de grondwet van rechtsmacht aan rech

terlijke organen houdt in dat “noch de wetgever, noch de

uitvoerende of administratieve macht de tenuitvoerlegging

van rechterlijke uitspraken staatsrechtelijk zou kunnen

weigeren of verhinderen” (afgezien van enkele in het

volkenrecht erkende uitzonderingen). Als de overheid als

privaatrechtelijke rechtspersoon partij is in een twist—

geding, is zij aan de vonnissen en aan de uitvoerbaarheid

ervan onderworpen.
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Duynstee merkt op dat het bestaan van administratieve recht

spraak enerzijds een mogelijkheid biedt tot het voeren van

twistgedingen tegen de overheid, maar dat dit anderzijds ook

kan worden gezien als een beperking van de vrijheid van de

burgers om dergelijke twistgedingen te voeren in het geval

er administratieve rechtspraak bestaat, omdat in deze

laatste situatie de burger rekening moet houden met bepaal

de beroepsgronden en —termijnen welke meer beperkingen

met zich mee kunnen brengen dan in het geval hij een beroep

op bijvoorbeeld artikel 1401 BW zou doen bij vermeend onrecht

matig overheidsgedrag. Zijns inziens zou de administratieve

rechtspraak de rechtsbescherming van de burgers tegen de

overheid op grond van artikel 167 GW en artikel 2 RO onaan

getast dienen te laten. Hij acht de uitsluiting van kennis—

neming door de gewone rechter van een twistgeding ex arti

kel 167 GW tegen de overheid in geval er terzake tevens

een met behoorlijke processuele waarborgen toegerust admi

nistratief beroep bestaat “staatsrechtelijk bedenkelijk”.

“De attributie van rechtsprekende macht aan de gewone rech

ters is in onze Grondwet op overigens niet dogmatische

wijze verbonden met de zogenaamde scheiding van machten”.
Het is volgens Duynstee niet duidelijk”dat grondwettelijke

attributie van rechtsprekende macht aan rechters op zich

zelf reeds de onafhankelijkheid van deze rechters ten opzich

te van wetgever en administratieve verzekert”. Hij betwij

felt of de staatscommissie Cals—Donner niet te ver gaat

als zij de attributie van rechtsmacht losmaakt van het grond—

wettelijk scheiden van machten, zonder dat zij hierbij

overigens wil tornen aan de grondwettelijke onafhankelijk

heid.

Hoeveel er ook valt af te dingen op het concept van de mach—

tenscheiding, het is volgens Duynstee “een zinvol middel om

een aantal staatsrechtelijke vanzelfsprekendheden op een

eenvoudige manier vast te leggen”, zoals onder andere de on

afhankelijkheid van de rechtsprekende leden van de rechter—
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lijke macht. Hij acht het wellicht zinvol om ook bij hand

having van de machtenscheiding een bepaling als het artikel

97 van het Bonner Grundgesetz in onze Grondwet op te nemen,

namelijk: “Die Richter sind unabhngig und nur dem Gesetz

unterworfen”. Dit in verband met de niet tot de rechterlijke

macht behorende personen die aan de rechtspraak deelnemen

en de leden van de colleges die de administratieve recht

spraak verzorgen. Hij merkt hierbij op “dat het niet vast

staat dat de zakelijke onafhankelijkheid noodzakelijk voort—

vloeit uit waarborgen van personele of rechtspositionele

onafhankelijkheid”. Duynstee maakt hier derhalve onderscheid

tussen zakelijke en persoonlijke (rechtspositionele) onaf

hankelijkheid.

Onder zakelijke onafhankelijkheid verstaat hij:

— “het staatsrechtelijke verbod aan het adres van andere

staatsmachten om te interveniren in de behandeling door

de rechters van de rechtszaken, in de vorming van hun

oordeel en in het doen van de uitspraak;

— het staatsrechtelijk gebod aan het adres van de rechters

om zich in de uitoefening van hun ambt uitsluitend te

laten leiden door hun juridisch geweten, zulks met het

gevolg, dat zij in hun optreden ook niet de schijn dienen

te wekken van het tegendeel”.

Duynstee merkt op dat indien in onze Grondwet de hiervoor

vermelde bepaling uit het Bonner Grundgesetz zou worden

opgenomen, ook de onafhankelijkheid tussen rechters onder

ling vast zou liggen (i.v.m. appel en cassatie).

Vervolgens gaat Duynstee in op de vraag “waarom de réchter—

lijke onafhankelijkheid?” en bijvoorbeeld niet de onafhan

kelijkheid van een ander orgaan dat een rol speelt in het

stelsel van “checks and balances”. Hij wijst in verband met

deze vraag op het argument dat “partijen uiteraard een on

afhankelijke rechter wensen, zeker ook indien zij procederen

met de staat”. Dit argument kan ertoe leiden dat vormen van

volksrechtspraak de voorkeur kunnen hebben. Duynstee voelt
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ook (net als de staatscommissie Cals—Donner) niets voor jury—

rechtspraak, maar vindt wel dat een systeem van gekozen rech

ters overdenking verdient. Gekozen rechters brengen echter

het gevaar van partij—politieke invloed met zich mee, maar

gestreefd zou kunnen worden naar “daadwerkelijke represen

tatie” van de Nèderlandse samenleving, zoals de werkgroep

van de Juridische Faculteit in Nijmegen aan de werkgroep

Wiersma voorlegde. Een tweede argument is gelegen in de om

standigheid dat het gewenst is in een maatschappij een or

gaan te hebben dat kan waken voor een zeker evenwicht tus

sen de aanspraken van verschillende belangengroepen. Het

is echter mogelijk dat wetten een ongelijke verhouding in

inkomen en eigendom inhouden. De rechter zal dan toch loyaal

tegenover de wetten dienen te staan, in overeenstemming

met zijn juridisch geweten.

Een derde aspect is het toetsingsrecht aan de Grondrechten

en de Grondwet. Duynstee merkt in verband hiermee op dat

“indien men een toetsingsrecht zou doorvoeren, dit zou mee

brengen dat de onafhankclijkheid des rechters n6g noodzake—

lijker zou worden, doch men dient te betwijfelen, of men

zodoende de maatschappelijke mogelijkheden van een onafhan

kelijke rechter niet zowel overspant, als verzwakt”. Een

vierde punt is dat de rechterlijke onafhankelijkheid met

zich meebrengt dat de eisen van politieke controle door

gekozen colleges niet van toepassing kan zijn op de rechts

pleging. Het doel van de rechtspraak is immers volgens

Duynstee het retrospectidf vinden van het recht en het

hieruit trekken van consequenties voor de uitspraak.

“Dit doel eist onafhankelijkheid van politieke of beleids—

doeleinden van wetgever of bestuur”. De rechterlijke

onafhankelijkheid sluit het afleggen van verantwoording

aan anderen uit. Onafhankelijke rechtspraak moet waarbor

gen scheppen tegen verpolitisering, tegen een teveel inspe

len op hetgeen vanuit het beleid als wenselijk wordt ge

formuleerd.
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Ook rechterlijke vorming van nieuwe rechtsregels dient niet

iets vanzelfsprekends te zijn. Zij “staat met de functionele

onafhankelijkheid van de rechter op gespannen voet”.

De voornaamste bepalingen omtrent de personele of rechtsposi—

tionele onafhankelijkheid van de rechters staan in artikel

180 GW (benoeming voorhet leven, ontslag door de Hoge Raad).

Duynstee is van mening dat ook ten aanzien van de leden

van een college belast met administratieve rechtspraak in

hoogste ressort de Hoge Raad de aangewezen macht zou zijn

om over afzetting en ontslag te oordelen. Ook bepleit hij

de handhaving van de regeling van de bezoldiging van de

rechterlijke macht door de wet. In verband met de selectie

van de leden van de rechterlijke macht merkt Duynstee op

dat de staatscommissie Cals—Donner concludeerde dat er

in de Grondwet geen voorzieningen nodig zijn betreffende

het benoemingssysteem. Hij wijst er daarbij op dat het

Bonner Grundgesetz een regeling kent van “Richterwahlaus—

schssen”. Tenslotte benadrukt hij dat “de rechtspositio—

nele onafhankelijkheid op zichzelf nog geen functionele

onafhankelijkheid brengt”.

Het onderscheid tussen zakelijke onafhankelijkheid (vrijheid

ten opzichte van ingrepen van buiten in de rechtspleging) en

persoonlijke onafhankelijkheid (onafzetbaarheid) wordt

eveneens gemaakt door Bettermann, welke door ROOD (1975)

wordt vermeld. Bettermann koppelt aan de zakelijke onafhan

kelijkheid de invloeden van politieke machten en sociale

groepen, waartegenover de rechter een grote mate van distan—

tie zou moeten betrachten. Rood verbindt aan de persoonlijke

onafhankelijkheid ook de verschillende invloeden waaraan

de rechter als individu bloot staat.

Wij zullen nu in het kort nogmaals — naast het hiervoor in

extenso weergegeven artikel van Duynstee — achtereenvolgens

het leerstuk van de maehtenscheiding, de wettelijke regelin

gen betreffende de persoonlijke (rechtspositionele)onafhan—

kelijkheid en de 2akelijke onafhankelijkheid bespreken aan
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de hand van de door de bestudeerde auteurs te dien aanzien

gemaakte opmerkingen.

In verband met het leerstuk van de machtenscheiding kan wor

den opgemerkt dat verschillende auteurs deze constructie

feitelijk achterhaald vinden (LEYTEN 1975b,
ROOD 1975, VAN

DUNNE 1975). Enkele ideen uit deze leer kunnen hooguit hun

waarde hebben als nastrevenswaardig ideaal.

In de ogen van Loewenstein (opgenomen in VAN BRAAM, 1970)

is de trias—leer niet adequaat om de functies van het staats—

bestuur te onderscheiden. In plaats van wetgeving, uitvoe

ring en rechtspraak (SCHUYT (1971) spreekt in dit verband

van normgeving, normhandhaving en norminterpretatie), kan

men beter spreken van beleidsvaststelling, beleidsuitvoeing

en beleidscontrole. Deze indelingen lopen veelal dwars door

de oude categorien van machtenscheiding heen.

Zo ontplooit de administratie vaak ook wetgevende en recht—

sprekende activiteiten, terwijl de rechter anderzijds, mede

door het tekortschieten van de wetgever in zijn rechtsvor—

mende taak, een steeds belangrijker rol vervult in de

rechtsvorming en daarbij ook “aan beleid doet”, daarmee

op het terrein van het bestuur tredend. De verhouding tussen

wetgever en rechter is bovendien aan verandering onderhevig

ten gevolge van het feit dat de Hoge Raad na de laatste

oorlog een toetsingsrecht heeft gekregen betreffende wetten

en bestuursdaden aan het Europees Verdrag voor de Rechten

van de Mens, terwijl bij de grondwetherziening voorgesteld

wordt dit recht uit te breiden tot de mensenrechten die

in onze eigen grondwet gegeven worden.

Naast deze toetsing aan verdrag en grondwet zien wij een

steeds verder gaande toetsing van bestuursdaden in het admi

nistratieve recht. De grens tussen rechtmatigheidscontrole

en beleidscontrole is volgens VAN DER HOEVEN (1974) dermate

vloeiend, dat het “Vrije oordeel” van het bestuur over

hetgeen de eigen taakvervulling met zich meebrengt nauwe—
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lijks meer vrij is. Ook hier vindt een sterkere controle van

bestuursdaden door de rechter plaats. Zonder dat de rechter

zijn eigen beleidsvisie gaat stellen in plaats van die van

het bestuur, zal de rechter de aan zijn oordeel onderworpen

bestuursdaad op zijn rechtmatigheid moeten toetsen op een

wijze die in wezen niet verschilt van die van het bestuurs

orgaan, zodat naast rechtsvragen ook doelmatigheidsvragen

bij de oordeelsvorming door de rechter betrokken zullen

worden. De vraag hoe ver de rechter moet/kan gaan doet zich

ook hier vooral in het geval hij moet werken met vage

normen of als hij bestuursdaden moet toetsen aan een (ruim)

criterium als “algemene normen van behoorlijk bestuur”.

De brede kloof tussen administratieve rechtspraak en admi

nistratief beroep is voor wat betreft de criteria van

beoordeling door deze ontwikkeling versmald. Toch bestaat

er bij het bestuur in ons land een grote reserve ten op

zichte van een rechterlijke controle van het bestuursbe

leid. Hierdoor is de optimale rechtsbescherming van de

burger tegen bestuursdaden nog niet gerealiseerd. De

administratieve rechter is immers gebonden aan de vaak

nauwe grenzen welke hem door de wetgever gesteld zijn.

Volgens Van der Hoeven gaf het (toen nog) wetsontwerp Arob

(Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen; wet

in werking getreden op 1 juli 1976) nog maar ten dele blijk

van een verminderde gereserveerdheid tegenover de gedachte

dat de (administratieve) rechter zich met bestuursbeleid

zou kunnen bezighouden.

Een duidelijk voorbeeld van de invloed die de rechtsvorming

door de rechter kan hebben op het bestuur, is het besluit

van de minister van sociale zaken dat de arbeidsbureaus

bij de beoordeling van de vraag of aangeboden werk “passend”

is, de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep als

leidraad dienen te nemen (STAATSCOURANT, 1977).In dit ver

band wees VAN DER BURG (1974) erop dat tengevolge van het

beroep dat op de rechter werd gedaan inzake de sociale

verzekeringswetten, deze rechter het beleid van de bedrijfs

verenigingen voor een groot deel ging bepalen.
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LANGEMEIJER (1973) vermeldt in verband met de verhouding tussen

wetgeving en rechtspraak dat de rechtspraak de oudste van de

dr-ie machten is. De functie ervan is altijd geweest om aan

vaardbare oplossingen te geven. De functie welke de rechtspraak

in de trias—leer kreeg, namelijk om de wetgeving te dienen,

heeft deze oorspronkelijke functie niet kunnen absorberen.

Hierdoor is de ontwikkeling van de rechtspraak, zoals in de

paragraaf over de rechtsvinding al werd aangegeven, naar een

wat onafhankelijkere, autonomere houding tegenover de wet(—ge—

ver) verklaarbaar.

Als de wet immers een belemmering vormt voor de rechters om

aanvaardbare be.slissingen te kunnen geven, zal de rechter

zich (noodgedwongen) vrijer tegenover de wet opstellen.

Wetgeving en rechtspraak zijn zodoende in labiel evenwicht.

Tenslotte vermelden wij nog een gegeven van belang in de reeks

factoren die maken dat de trias—constructie niet meer adequaat

is om de werkelijkheid weer te geven, namelijk de invloed van
de internationa7e rechter op een zo politieke zaak als de

eenwording van Europa bijvoorbeeld.

VAN GERVEN (1974) onder anderen vermeldde de sterke rechts—

vormende rol die het Hof van Justitie van de Europese Gemeen—

schappen speelt, in verband met conflicten tussen de suprana—

tionale rechtsorde en de rechtsorden der lidstaten.

2Ï_2i4

Wij zullen dit onderwerp slechts in het kort aan de orde

stellen, omdat de meeste schrijvers de betreffende wettelijke

regelingen slechts zeer terloops vermelden, aangezien zij

in de vakliteratuur immers schrijven voor een lezerspubliek

dat op de hoogte is van deze regelingen.

Belangrijke regelingen met betrekking tot de persoonlijke

onafhankelijkheid van de rechter die veelvuldig genoemd

worden, betreffen voornamelijk diens rechtspositie, zoals

de benoeming “voor het leven”, de onafzetbaarheid(behalve

ontslag door de Hoge Raad),het wettelijk geregelde salaris

en voorts de met waarborgen omgeven (weliswaar zeer bedis—

cussierde) benoemingsprocedure. Deze regelingen worden
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gezien als voorwaarden voor onafhankelijkheid, hoewel VAN

DER HOEVEN (1974) de onafzetbaarheid bijvoorb.eld eerder

ziet als belangrijk symbool van de onafhankelijkheid dan

als een per se noodzakelijk functioneel element.

Als men de onafhankelijkheid afmeet aan het al dan niet

bestaan van de wettelijke regelingen als hierboven vermeld,

dan kan er geen twijfel over bestaan dat de Nederlandse

rechter onafhankelijk is. Als men de onafhankelijkheid

echter afmeet aan de plaats die de rechter inneemt in het

gecompliceerde krachtenveld tussen geschreven en ongeschre—

ven rechtsorde, openbaar belang en individueel belang,

met andere woorden als men vraagt naar de factoren welke

van invloed kunnen zijn op de zakelijke onafhankelijkheid

van de rechter, dan spelen ook andere criteria een rol.

In de volgende paragraaf zullen wij onder meer op deze vraag

nader ingaan.

Zoals hierboven al vermeld, worden onder de zakelijke onaf

hankelijkheid mede de factoren en omstandigheden “van buiten”

die van invloed kunnen zijn op de onafhankelijkheid verstaan

(Bettermann bij ROOD (1974). Het kan de onafhankelijkheid

betreffen zowel van de rechtelijke macht als geheel, als

(vooral) die van de individuele rechter (in de zin van diens

onpartijdigheid bij de oordeel.svorming.

Geen afz ijdigheid

Storme (vermeld bij ROOD, 1975) is van mening dat onafhanke

lijkheid niet in die zin zou moeten worden opgevat, dat de

rechter geen rekening hoeft te hoiden met hetgeen in de

maatschappij leeft. Wij zagen in vorige paragrafen reeds dat

dit in de praktijk ook onmogelijk zou zijn, omdat de rechter

bij zijn rolvervulling immers uitgaat (zou moeten gaan) van

een eigen visie op de plaats en functie van de rechter in

de samenleving, en verder omdat de rechter (vooral bij de

vrije rechtsvinding) sterk rekening moet houden met de op—

vattingen in de maatschappij bij zijn oordeelsvorming.
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Behalve dat een volkomen geïsoleerde opstelling van de rech

ter vrijwel onmogelijk zou zijn, zou dit ook disfunctioneel

zijn, omdat er reden is te veronderstellen dat het vertrou

wen in de rechterlijke macht niet zou toenemen bij een

rechtspraak waarin geen band zou bestaan met de (evoluerende)

gevoelens in de maatschappij omtrent datgene wat als recht

vaardig moet worden beschouwd. De rechter dient maatschappe

lijke en zedelijke verantwoordelijkheid te dragen (LANGEMEIJER,

1973),en hij moet (dus) wel degelijk rekening houden met de

maatschappij waarin hij functioneert.

Objectiviteit hij de oordeelsvorming

In de paragraaf over de rechtsvinding werd al gewezen op de

invloed van het “Vorverstndnis” van de rechter op diens oor

deel, waarbij zijn mens— en maatschappijvisie en taakopvatting

een belangrijke rol spelen. Een onafhankelijke (rechts)positie

hoeft niet automatisch te leiden tot een onafhankelijk oor

deel. De onafhankelijkheid van het oordeel wordt meestal ver

taald in de onpartijdigheid en objectiviteit die de rechter

zo veel mogelijk zou moeten nastreven. Dit zou beter kunnen

worden bereikt door de explicitering van alle invloeden waar

aan de rechter (nolens volens) blootstaat, dan door ontken

ning daarvan.

In verband met dit “Vorverstndnis” merkte ROOD (1975) op

dat hierin een bepaalde kijk op allerlei (ook controversi1e)

kwesties besloten ligt, en dat het niet zo zeer van belang

is of de invloed van deze visie het etiket politiek, religieus,

of wereidbeschouwelijk draagt. Volgens hem is er ook geen

onderscheid te maken tussen politieke en partij—politieke

overtuiging. Hij acht het gevaar dat de onafhankelijkheid van

de rechter in gevaar zal worden gebracht doordat de rechter

de partijlijn als richtsnoer zal nemen niet groot, omdat de

rechter immers goed getraind is om standpunten af te wegen

en daardoor een weloverwogen en eerlijk oordeel mogelijk is.

Juist de formeel onafhankelijke positie van de rechter roept

bij een Vrije rechtsvinding, vooral bij “politieke kwesties”,

problemen op, omdat er hierbij onherroepelijk de vraag rijst
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van de controle op de rechter die de facto zulke ingrijpende

maatschappelijke beslissingen neemt. Bedacht moet worden

dat het hier voornamelijk de a—typische gevallen betreft.

Wellicht zouden er minder en geringere problemen rond de

onafhankelijkheid bestaan, wanneer de rechter inderdaad

(voornamelijk) subsumptie—automaat zou zijn en de justitia

belen hun beeld van de rechter hierop dan ook zouden baseren.

Wettelijke regelingen

De wet heeft enkele garanties ingebouwd voor een zo groot

mogelijke objectiviteit bij de oordeelsvorming, door de

leden van de rechterlijke macht te verbieden bepaalde neven

functies te bekleden (artikel 8 RO) en zich rechtstreeks

in te laten met partijen (artikel 24 RO) en door de rechters

bij hun eedsaflegging te laten beloven dat zij “middellijk

noch onmiddellijk tot het verkrijgen hunner aanstelling

aan iemand .... iets hebben gegeven of beloofd, noch zullen

geven of beloven ... (en) dat zij voorts hun posten met

eerlijkheid, nauwgezetheid en onzijdigheid .. zullen waar

nemen .“ (artikelen 180 GW en 29 RO). De controle op de

naleving hiervan is in verband met de onafzetbaarheid van

groot belang. Naast het bovengenoemde mogelijke ontslag door

de Hoge Raad (bij het nadeel toebrengen aan het in de

rechterlijke macht te stellen vertrouwen, artikel 11 RO) en

de mogelijkheid voor de presidenten om “de nodige waar

schuwing te doen” (artikel 14 RO), is er de openbaarheid

van de rechtspraak, in elk geval van de uitspraak (artikelen

20 RO en 175 GW).

Voorts biedt het wetboek van strafvordering bijvoorbeeld

de mogelijkheid van verschoning en wraking in het geval

de rechterlijke onafhankelijkheid (in de zin van onpartij—

digheid) schade zou kunnen leiden. De artikelen 844 en vol

gende van het wetboek van burgelijke rechtsvordering ten

slotte openen de mogelijkheid tot schadevergoeding door de

rechter bij “veroordeling” wegens rechtsweigering of evident

onzorgvuldig rechtspreken via een onrechtmatige daad actie,

welke negatieve sancties echter zelden of nooit worden

toegepast (LANGEMEIJER, 1973).
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Invloed van andere vormen van controle

Verdere meer informele controle op het rechterlijk functioneren

kan gelegen zijn in de selectie— en benoemingsprocedures, waar

bij er immers op kan worden toegezien dat slechts die kandi

daten in aanmerking komen voor een rechterlijke functie waar

van mag worden aangenomen dat zij het vertrouwen in de rechter

lijke macht niet zullen beschamen (deze aspecten zullen nader

aan de orde komen in de paragraaf over de herkomst van de

rechterlijke functionarissen). Ook van de RAIO -opleiding kan

een controlerende werking uitgaan.

Een andere externe controle kan gelegen zijn in het feit dat

de apparaatszorg is toevertrouwd aan het ministerie van jus

titie. Voorts is de strafrechter afhankelijk van de input

van het openbaar ministerie, tengevolge van het feit dat de

rechter lijdelijk is en het openbaar ministerie een vervol—

gingsmonopolie heeft. In een gelijksoortige afhankelijke

positie verkeert de civiele rechter. Als er een geschil be

staat dat is te brengen onder de omschrijving van artikel

2 RO, voorzover vallend onder de bevoegdheid van de civiele

rechter, dan mag deze immers niet het initiatief nemen tot

oplossing daarvan, maar zal hij moeten afwachten of een der

partijen die belang heeft bij het geschil hem adieert. Gebeurt

dit dan zal hij ook moeten rechtspreken op straffe van ver

volging wegens rechtsweigering (artikel 12 AB). Over de mid

delen waarmee hij dan mag rechtspreken handelen juist de

opmerkingen welke in het verband met de (vrije) rechtsvinding

werden gemaakt: alleen de wet of ook bronrten buiten de wet

welke niet door de wet zelf zijn aangewezen?

Interne controle kan uitgaan van het toezicht door de presi

denten, de rechtspraak in teamverband (soms gebruikt als

argument tegen de unus iudex) en de motivering van het vonnis

(controle door een hogere instantie (‘t HART, 1975)).

Ten aanzien van dit laatste aspect wordt wel opgemerkt dat

de rechter in principe wel het concrete geval beoordeelt,

maar dat zijn uitspraak toch verwachtingen zal wekken ten

aanzien van toekomstige gelijksoortige gevallen. Hierdoor

zal hij rekening houden met vorige uitspraken in het alge—
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meen en met de “lijn” waarop men bij zijn college zit in het

bijzonder (VAN DER BURG, 1974).

Afhankelijkheid van deskundigen

Een belangrijke ontwikkeling waardoor de onafhankelijke positie

van de rechter en de controleerbaarheid van het rechterlijk

oordeel gevaar zouden kunnen lopen, is de plaats die de des

kundige inneemt in de rechtspleging. De rechter wordt herhaal

delijk geconfronteerd met vraagstukken van zeer specialistische

aard. Een voorbeeld is hier de psychiatrische voorlichting.

Als de rechter, gesteld voor de situatie dat de deskundigen

het onderling oneens zijn, besluit het advies van een derde

deskundige in te winnen, wordt het zeer de vraag wie in feite

de uitslag van een geding bepaalt. Een recent voorbeeld van

de afhankelijkheid van de rechter van het oordeel van deskun

digen is het geschil over de echtheid van stenen vuistbijlen.

In een maatschappij waarin zich steeds meer vraagstukken van

specialistische aard lijken voor te doen, welke niet zelden

van groot maatschappelijk belang kunnen zijn (bijvoorbeeld

op het gebied van de milieubescherming en kernenergie), kan

deze gang van zaken leiden tot een verzwakking van de onaf

hankelijke oordeelsvonning door de rechter en tot uithol—

ling van zijn rechtsbeschermende functie. Zoals ‘t HART (1975)

opmerkte dient de rechter immers niet alleen toe te zien

dat de spelregels worden nageleefd, maar zal hij zich ook over

de inhoudelijke kant van de hem voorgelegde vraag dienen

te buigen.

Soortgelijke problemen kunnen zich gaan voordoen wanneer er

gebruik zal worden gemaakt van de computer in de rechtspraak.

Deze bijdrage in de verdere rationalisatie van de rechtsple

ging roept ondermeer het probleem op bij wie de middelen

zullen moeten berusten, wie uitmaakt hoe er geprogrammeerd

wordt en bij wie de controle berust. Door de normering die

onvermijdelijk met automatisering samengaat, zal er minder

ruimte overblijven voor een eigen oordeel van de rechter

(DALLE, 1975).
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Wij zullen met bovenstaande, allerminst volledige, opsomming

onze bespreking van de verschillende invloeden op de oor—

deelsvorming van de rechter beindigen. In de hierna volgen

de paragraaf zullen wij de positie van de rechter als con—

flictoplosser behandelen.

3.4. De rechter als conflictoplosser

Kenmerkend voor de taak van de rechter is het feit dat hij

beslissingen moet nemen welke bindende kracht hebben. De

rol van de rechter is hierbij ambivaZent: enerzijds moet

hij namelijk conflicten oplossen, anderzijds moet hij ook

erop toezien dat de regels worden gehandhaafd. In het

strafrecht neemt deze laatste functie een belangrijker plaats

in dan de eerste. De rechter is bi] zijn rolvervulling

“lijdelijk” omdat hij pas in actie kan komen door initiatief

van anderen. Voorts beschikt hij slechts over negatieve

sancties. De conflictoplossing wordt ook wel de vredemaken—

de functie van het recht genoemd. Sommigen vragen zich af

of bepaalde conflicten niet beter op andere wijze dan door

middel van de rechtspraak kunnen worden opgelost. Bij niet—

juridiseerbare conflicten zou de rechter volgens Ter Heide

recht moeten weigeren. Anderen zijn het hiermee oneens

en wijzen onder meer op het verbod van rechtsweigering, en

op de mogelijkheid van een schikking, bemiddelend vonnis

of ontslag van rechtsvervolging. Op het gebied van het

strafrecht is een ontwikkeling op gang gekomen om het straf—

reclitsapparaat zo min mogelijk in te schakelen. Dit bete

kent dat op de rechter op dit terrein minder vaak een beroep

zal worden gedaan.

Door een steeds ruimer sepot—beleid van het openbaar mini

sterie en ruimere transactiebevoegdheid voor de politie wordt

het mogelijk de rechter nog verder te ontlasten.
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In de inleidende paragraaf over de functie van de rechter

wezen wij er al op dat er vele niet—rechterlijke manieren

van conflictoplossing bestaan, zoals arbitrage, de bindende

adviezen (door de snel in aantal toenemende branche—geschil—

lencommissies) , de bemiddeling door politie, welzijnsinstel

lingen en (in de toekomst) door de commissaris van onderzoek.

ENSCHEDË (1974) stelde dat van het bestaan alleen al van het

civiele proces een preventieve werking uitgaat. Het werkt

zodoende conflictoplossend zonder in werking te hoeven treden.

De mogelijkheid van een proces bevordert de bereidheid om

tot een vergelijk te komen. Ook al komt het toch tot een pro—

ces,dan blijft als voornaamste doelstelling de oplossing

van het conflict bestaan. De rechter—civilist bijvoorbeeld

gaat bij die conflictoplossing uit van het beginsel van de

gelijkwaardigheid van partijen.

SCHUYT
(1975a

en 1976) wees erop dat de veronderstelling van

gelijkwaardige procespartijen in de praktijk niet altijd op

gaat. In 63% van de gevallen waarin individuen met rechts—

problemen te maken hebben, staan zij in een problematische

of conflictueuze relatie met organisaties. De rechtshulp

en de rechtspleging is nog niet voldoende ingespeeld op deze

tamelijk recente ontwikkeling. Schuyt onderscheidt dan ook

feitelijke en nominale gelijkheid. De rechter wordt met

deze ontwikkelingen geconfronteerd zonder daar zelf recht

streeks invloed op uit te kunnen oefenen. Indirect kan hij,

door erop toe te zien dat aan de rechtsbescherming van

minderheden en sociaal—zwakkeren geen afbreuk wordt gedaan,

toch enigszins corrigerend optreden.

Bovendien kan men de rechter wel conflictoplosser noemen,

maar dit betekent alleen dat de rechter aangeeft wat in de

gegeven situatie van elkaar verwacht mocht worden (bijvoor

beeld: hebben partijen zich aan de spelregels gehouden?),

maar het houdt niet in dat rechtspraak een middel tot paci—

ficatie kan zijn van onderliggende verschillen in maatschap

pelijke opvattingen, en dat de rechter een einde zou kun

nen maken aan de strijd tussen maatschappelijke groeperingen
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en concurrerende ideologien (‘t HART, 1975). In niet—juri—

diseerbare kwesties kan de rechter volgens hem geen (conflict—

oplossende) rol spelen. Zou hij dit wel (moeten) doen, dan

kan dit leiden tot een verminderd vertrouwen in de recht

spraak, zoals wij in nog volgende paragrafen zullen zien.

Bij de ontwikkeling van de moderne verzorgingsstaat waarin

de individuele burger steeds meer te maken krijgt met aller

lei organisaties die op vele en uiteenlopende terreinen

zijn doen en laten meebepalen met de daaraan gepaarde gevoe

lens van machteloosheid, relatieve deprivatie en behoefte

aan meer inzicht en informatie (SCHUYT, 1976), lopen de

belangen van de individuele burger vaak parallel met die

van andere individuen. Er ontstaan als tegenwicht tegen

deze hiervoor geschetste ontwikkeling dan ook steeds meer

belangenorganisaties die door middel van (collectieve)

actie de gelijksoortige belangen van meerdere individuele

burgers trachten te behartigen. De vergadering van de Neder

landse Juristen Vereniging in 1976 hield zich in verband

hiermee bezig met de vraag, of er wettelijke regelingen

getroffen dienen te worden met betrekking tot de behartiging

van groeps— of algemene belangen door groepen van personen

in civiel— en administratief rechtelijke procedures

(“class—action”). Bij de stemming meende een grote meerder

heid dat aan organisaties (welke voldoen aan bepaalde eisen)

op ruimer schaal dan nu mogelijk is door de wet het recht

moet worden toegekend bepaalde belangen (zoals milieu— en

consumentenbelangen) yan de leden van een groep te beharti

gen. De wenselijkheid van de behartiging van algemene belan

gen op ruimer schaal dan thans, werd door een kleine meer

derheid verworpen.

In het wetsontwerp op misleidende reclame wordt een begin

gemaakt met de collectieve actie bij de civiele rechter

(J.M. POLAK, 1976). HONDIUS (1976) wees erop dat er voor het

openbaar ministerie een taak zou kunnen liggen door ook in

civilibus voor het algemeen belang op te komen. VERBURGH

(1976) meende dat de vraag door wie de groeps— of algemene
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belangen via de rechter zouden mogen worden behartigd niet

essentieel is, maar eerder over welk soort belangen de rechter

mag beslissen. Volgens hem is de rechter niet “geschapen”

om te beslissen in algemene—belangen—conflicten (conflicten

die iedereen — op verschillende wijze — raken). Toch, zo

merkt hij op, worden de laatste tijd meer dan voorheen dit

soort conflicten aan de rechter ter beslissing voorgelegd.

De oorzaak hiervan is zijns inziens het feit dat de huidige

staats— en politieke beslissingsstructuur niet meer voldoet

aan de eisen die de huidige samenleving stelt. Conflictop—

lossing in dit soort belangenconflicten door de rechter is

een noodoplossing. Verburgh’s pleidooi voor een terughouden

de opstelling van de rechter hierin, wordt ingegeven door

zijn zorg dat een rechter die zich op grote schaal met de

oplossing van algemene—belangen—conflicten bezighoudt,

onontkoombaar onder democratische controle zal worden ge

steld. Hij zal niet alleen op politieke voorkeur worden

geselecteerd, maar hij zal ook afzetbaar worden. Ten ge

volge daarvan zal tegelijkertijd het rechterlijk conflict—

oplossingsmechanisme onbruikbaar worden. Onderzoek naar

de wijze waarop de betreffende belangenconflicten het

beste zouden kunnen worden opgelost is volgens Verburgh

van het grootste belang. GROENENDIJK (1975) vraagt zich

in een bespreking van de class—action af of de overheids—

administratie niet meer aangewezen is om de belangen

van grote bevolkingsgroepen te behartigen.

3.5. De rechter in het strafrechtssysteem

Sommigen accentueren de rechtsbeschennende functie van de

(straf—)rechter, anderen zijn maatschappij—beschermende functie.

Wanneer de rechter voornamelijk rechtsbeschermer zou (moeten)

zijn, zou het openbaar ministerie de bescherming van de

maatschappij (moeten) dienen. In deze opvatting zou de rech

ter niet boven de eis van het openbaar ministerie mogen

uitgaan.
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De rechter kan en mag geen taak hebben in het voeren van een

landelijk crimineel beleid volgens sommigen, terwijl anderen

van mening zijn dat hij zulks wel degelijk moet hebben. Ook

hebben enkelen hun twijfel geuit over de deskundigheid van de

rechter ten aanzien van de straftoemeting, omdat de rechter

de daartoe benodigde gedragswetenschappelijke kennis niet

zou bezitten. C.E. Mulder onderscheidt twee modellen van

waaruit men de rechterlijke activiteiten kan benaderen. In

het juridische mode 7- is de rechter het orgaan dat als enige

recht doet. Het strafproces is hierbij ondergeschikt aan

het materile strafrecht en dient er alleen toe om het straf

recht te kunnen verwerkelijken en daardoor het streven naar

gerechtigheid gestalte te geven. In het stuurmodel heeft de

rechter zijn exclusieve rol in de strafrechtspleging verloren.

Men is hierbij niet zozeer gericht op de verwerkelijking

van de gerechtigheid, als wel op de vraag naar het effect

en nut van de strafrechtspleging. Elke beslissing tijdens het

hele strafproces is een vorm van recht doen, en niet alleen

een voorbereiding op de rechterlijke beslissing. De straf—

rechtspleging, en vooral het strafprocesrecht, vormt een

stuursysteem door middel waarvan men op crimineel gedrag

kan reageren. Het hangt van de omstandigheden af welk appa

raat wordt ingezet, teneinde zo effectief en rationeel moge

lijk te handelen.

De rechter als orde— of als rechtshandhaver

SOETENHORST—DE SAVORNIN LOHNAN (1975) schetste in haar dis

sertatie de evolutie in het denken op hét gebied van de

strafrechtspleging. Er vond een ontwikkeling plaats van daad—

via dader— naar diensten—gericht strafrecht, waarbij het

accent ligt op het functioneren van de instituties die bij

de strafrechtspleging zijn betrokken. Bij het eerste stadium

past de idee van de rechtsstaat met zijn nadruk op de

rechtsbescherming van individuele burgers tegen willekeurig

overheidsoptreden, welke een legistisch standpunt en een zo
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ver mogelijk, doorgevoerde scheiding der staatsmachten met

zich meebracht. Bij het tweede stadi.wn hoort de functionele

visie op het recht waarbij men recht en rechtspleging voor

namelijk ziet als instrument om de orde te handhaven. In

het derde stadiwn tenslotte plaatst zij een stroming in op

komst, welke zij aanduidt met het “recht in actie perspectief”.

Zij verbindt hierbij de opvattingen van Peters (met diens

nadruk op het rechtskarakter van het strafrecht) en van Huis

man (die de doelmatigheid van het strafrechtelijk ingrijpen

centraal stelt) met elkaar (ondoelmatig is onrechtvaardig).

SCHUYT (1975) contrasteerde zoals wij al zagen de instrumen—

tele opvatting van het recht, gericht op ordehandhaving en

legitimering van de bestaande machtsuitoefening, met die

waarin het recht vooral in zijn (machts-regulerende en garan

tie scheppende functie wordt gezien (rechtshandhaving). Bij

de door hem voorgestane orintatie op de handhaving van de

fundamentele beginselen van rechtspleging en rechtsstaat,

zal het accent komen te liggen op een functie—opvatting door

de rechter, waarbij deze in de eerste plaats dient toe te

zien of het strafproces wel volgens de regels verloopt en

aan de rechten van de verdachte geen afbreuk wordt gedaan.

De rechter is er niet om de situatie zodanig te benvioeden

dat er bepaalde (maatschappelijk wenselijke) doeleinden

kunnen worden bereikt. Hij is er evenmin om beleid (crimi

nele politiek) mogelijk te maken of zelfs mede uit te voeren,

noch om therapie te bedrijven, aldus Schuyt.

Ook ENSCHEDE (1974) is van mening dat het bedrijven van

criminele en strafrechtelijke politiek eerder een taak is

voor h€t bestuur. De rechter moet ook volgens hem de rechten

van het individu bewaken, en per concreet geval de belangen

van individu en gemeenschap afwegen. Zou hij dit niet doen,

dan zou zijn onafhankelijkheid van het bestuur gevaar kunnen

lopen. “De rechter straft niet, hij zegt slechts of en hoe

er gestraft mag worden”. Toen de rechter nog slechts

“bouche de la bi” was en zijn aandeel in de straftoemeting

zeer gering was, deden zulke problemen zich nauwelijks voor.
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Rechterlijke vrijheid in het strafproces

Het strafproces is h€t gebied waarop de rechter een betrek

kelijk grote vrijheid geniet, Op het terrein van materile

strafrecht moet de rechter zich terughoudend opstellen,

vooral ten aanzien van de vraagstukken van de schulduitslui—

tingsgronden en van de zogenaamde materile wederrechtelijk—

heid. In vele bijzondere wetten paste de wetgever een veel

minder precieze delictsomschrijving toe dan in het wetboek

van strafrecht. Door een formele en inhoudsarme delictsom—

schrijving wordt zodoende een stuk strafwetgeving naar de

rechter verplaatst. De rechter staat echter geen apparaat

ter beschikking dat voor hem de consequenties van zijn

beslissing grondig kan onderzoeken. Niet alleen de wetgever,

maar ook de strafrechter zelf zorgde door zijn beslis

singen voor een verschuiving ten aanzien van zijn rechts—

vormende taak, zoals bijvoorbeeld door de erkenning van

een ongeschreven schulduitsluitingsgrond als de afwezigheid

van alle schuld, aldus Enschedé.

Rechterlijke terughoudendheid bij gebrek aan consensus

In tijden waarin de consensus over de wenselijke inrichting

van de maatschappij ontbreekt, moet de rechter volgens

Enschedé politieke vragen terugverwijzen naar de politieke

menîngs— en besluitvormingskanalen. Voor rechters—strafrecht

is alleen dan plaats wanneer het onderwerp geen aanleiding

geeft tot politieke tegenstellingen en wanneer duidelijk

is hoe de wetgever de zaak zou hebben geregeld. Rechtsweige—

ring heeft weinig zin, omdat de rechter die niet beslist

toch beslist. Hoe groter de meningsverschillen zijn in een

maatschappij, deE’ te terughoudender moet de rechter zich

voor wat betreft zijn rechtsvormende activiteiten opstellen.

Rechters vertegenwoordigen immers iemand anders dan zichzelf.

De vijf raadsheren van de strafkamer van de Hcge Raad, waar

de strafrechtelijke rechtsvorming grotendeels plaatsvindt,

kunnen nooit een afspiegeling zijn van de politieke en

machtsverhoudingen in onze maatschappij. Rechtsvorming is een
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stuk politiek en hoort als zodanig door de politieke organen

bedreven te worden.

Rechter en openbaar rriin-zsterie

De rechter is afhankelijk van het vervolgingsbeleid van het

openbaar ministerie, zoals wij eerder reeds opmerkten. Als

dit orgaan tot massale dagvaarding overgaat in zaken met

een politieke achtergrond, komt men snel terecht in het

grensgebied tussen functioneel en disfunctioneel optreden

van de strafrechter. Tussen rechter en openbaar ministerie

is samenwerking nodig. De verhouding tussen bestuurlijk en

rechterlijk beleid is subtiel. Welk beJ.eid moet de rechter

ten aanzien van de straftoemeting — waar het in het straf

recht uiteindelijk om gaat — voeren? Hoe moet de rechter

de grote vrijheid die hem hierbij is gegeven gebruiken?

Het enige houvast dat de rechter heeft, is de stijl van

zijn eigen gerecht. Hij volstaat daarom ook met een minimale

formulering van de motivering van de straf. Een strafproces

waarin over het belangrijkste punt, de strafmaat, niet of

nauwelijks gediscussieerd kan worden, is een disfunctioneel

proces.

Ensched bepleit een verlegging van de grens tussen bestuur

en rechter, door de wetgever het requisitoir van de officier

van justitie, nu nog slechts een advies, te laten omzetten

in een petitum. De rechter zou dan niet boven dit petitum

mogen uitgaan. Als men de rechter de bevoegdheid ontneemt

om boven de eis uit te gaan, legt men de verantwoordelijkheid

voor het algemeen strafrechtelijk beleid daar waar het thuis

hoort, namelijk bij het politiek verantwoordelijk orgaan.

Hierdoor kan de eigenlijke taak van de rechter, namelijk de

rechtsbescherming van het individu, beter worden verwezenlijkt.

Door het openbaar ministerie kunnen zodoende landelijke

straftoemetingsrichtlijnen worden ontwikkeld, welke kunnen

worden getoetst aan het rechterlijk oordeel, aldus Enschedé,

die hierbij aansluit bij de gedachten die door Mostert

werden geopperd in zijn preadvies voor de Nederlandse Juris

ten Vereniging in 1968 (in het vorige rapport vermeld).
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HET FUNCTIONEREN VAN DE RECHTER

4. Enkele aspecten van het functioneren van de rechter

Achtereenvolgens zullen in de volgende paragrafen de poli

tieke rechtspraak, klassejustitie en de herkomst van de

rechters aan de orde komen.

4.1 Politieke rechtspraak

Onder de term politieke rechtspraak worden verschillende

zaken verstaan. Al naar gelang de betekenis die men aan

het begrip geeft, wordt het bestaan van het verschijnsel

politieke rechtspraak ontkend of erkend, en geaccepteerd

of verworpen. De een wenst een expliciete waardering door

de rechter van politieke motieven, terwijl de ander van

mening is dat de politiek zo veel mogelijk uit de recht—

zaal moet worden gehouden. Ter Heide vindt dat de rechter

bij sociaal—politieke conflicten recht zou moeten weigeren,

omdat deze conflicten niet juridiseerbaar zijn.

Politieke rechtspraak: onderscheidingen

Het vraagstuk van de politieke rechtspraak kwam hiervoor

al ter sprake in de paragraaf over de rechtsvinding.

Wij zagen daar dat de vraag of (en zo ja in hoeverre) de

rechter zich vrij mag opstellen tegenover de wet,

vooral speelde bij die gevallen waarin er sprake was van

een geschil met een politieke lading. Wij zullen hier

nader op de problemen die hiermee verband houden ingaan.

Hiertoe dienen wij ons eerst af te vragen wat men onder

de woorden “politieke rechtspraak” verstaat. Men kan er

die gevallen mee aanduiden waarin de rechter te maken heeft

met geschillen welke een politiek aspect hebben, en men

kan er onder verstaan dat de rechter in zijn normale
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dagelijkse rechtspraak politiek bedrijft.

Sommige schrijvers zijn wel van mening dat de rechter

die met een politiek geladen zaak te maken krijgt onont

koombaar een politiek getinte beslissing zal moeten geven.

Ook zijn er auteurs die stellen dat zelfs in zaken waarin

het politieke aspect volkomen schijnt te ontbreken, de

rechter toch een politieke beslissing neemt, omdat men

6f van mening is dat alle rechtspraak ideologisch geladen

is (de marxistische visie), 6f omdat men van mening

is dat via het “Vorverstndnis” de wereidbeschouwing

van de rechter noodzakelijkerwijze van invloed is op zijn

beslissing en er zodoende een politieke component in

aanwezig is.

Op het terrein van het strafrecht kan men de gevallen

waarin er zich een geschil voordoet met een politiek

aspect onderscheiden in politieke delicten en zaken

met een politieke achtergrond. Politieke delicten in

de eigenlijke zin van het woord zijn die delicten waarbij

de dader de opzet heeft het staatsbestel of de veiligheid

van de staat aan te tasten (de delicten genoemd in de

eerste titel van het tweede boek van het wetboek van

strafrecht). Een zaak met een politieke achtergrond kan

in principe een zeer gewone routine—zaak zijn waaraan

door actie van buiten een politieke kleur wordt gegeven,

zoal,s bijvoorbeeld in het geval van bezetting van consu—

laten en dergelijke,welke formeel lokaaivrede—breuk ople

veren (Jaarverslag Openbaar Ministerie, 1975). Deze

politieke kleuring van formeel gezien a—politieke zaken,

kan in vrijwel iedere zaak op elk terrein van het recht

plaatsvinden, al naar gelang men maar verband wil leggen

tussen het concrete geval en de maatschappelijke structuur.

Is wat de rechter doet te beschouwen als politiek?

De in de vorige paragraaf gemaakte onderscheidingen mogen

wellicht enige duidelijkheid hebben verschaft in hetgeen

men onder politieke rechtspraak kan verstaan (de recht

spraak “art sich” is politiek of de gevallen waarin de



— 57 —

rechter moet beslissen zijn politiek), zij geven nog

geen antwoord op de vraag wat men onder het begrip

“politiek” in de context van de rechtspraak kan verstaan.

Van de interpretatie van dit begrip hangt immers af of men

van mening is dât de rechter aan politiek doet en zo ja

hoe men dit waardeert (LANGEMEIJER, 1975c).

Het begrip “politiek” in de context van de rechtspraak

kan (in volgorde van minder naar meer politiek—geladen)

betrekking hebben op: het voeren van beleid (policy), het

beslissen in een zaak met een politieke achtergrond, het

beslissen in een geschil betreffende maatschappelijk zeer

controversfle kwesties en tenslotte het bedrijven van

pure partijpolitiek. Ook hier hoeven de categorien el

kaar niet uit te sluiten.

ROOD (1975) onderzocht in zijn preadvies voor de Neder

landse Juristen Vereniging de vraag of de rechter een taak

heeft in zogeheten politieke kwesties. Hij achtte een

politiek aspect aanwezig “wanneer vraaggedrag wordt

uitgeoefend in kwesties de waarden en overtuigingen in de

samenleving rakend”. De autonomie die de rechter heeft hij

het nemen van zijn beslissingen,hangt via zijn “Vorver—

standnis”—zoals wij al zagen— samen met zijn eigen waarde—

oordelen en wereldbeschouwing. Dit betekent volgens Rood

dat de rechter de mogelijkheid heeft om ook op politiek

gebied een taak te vervullen. Maar deze individuele vrij

heid hoeft volgens hem niet noodzakelijkerwijze tot een

taak in politieke zaken te leiden.

Rood beantwoordt de vraag boven deze subparagraaf bevestigend.

Hij is van mening dat weliswaar op het totaal aantal zaken

dat aan de rechter wordt voorgelegd,het aantal politiek ge—

laden kwesties vrij klein is, maar dat deze echter van grote

inhoudelijke betekenis kunnen zijn voor de ontwikkeling van

de samenleving.

Verschillende sprekers op de vergadering van de Nederlandse

Juristen Vereniging van 1975 wezen er bij de beraadslagingen
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over de preadviezen en de stellingen op dat de omschrijving

van Rood nogal ruim was en dat zich op het gebied van deze

omschrijving niet de meeste problemen voordeden (onder andere

VAN BINSBERGEN). CNOOP KOOPMANS vestigt er de aandacht op

dat men met de omschrijving uit de eerste stelling, namelijk

de “vragen, die in de samenleving fel omstreden zijn”, ook

niet veel zou kunnen uitrichten, omdat zeer veel zaken “fel

omstreden” zijn. De meeste schrijvers zijn van mening dat de

bezwaren die verbonden kunnen zijn aan de situatie waarin een

rechter “aan politiek doet” niet het sterkst meespelen in

die gevallen waarin men aanneemt dat de rechter “aan

beleid doet”, als men daarbij tenminste de (ruime) omschrij

ving van VAN GERVEN (1976) neemt, aangezien hierbij vrijwel

elke beslissing een beleidsbeslissing is. (Van Gerven verstaat

immers onder beleid het vaststellen van doeleinden en het

uitstippelen van wegen waarlangs die doeleinden bereikt

kunnen worden). Dat de rechter aan partij—politiek

doet, wordt door vrijwel niemand aangenomen en wenselijk

geacht. ROOD (1975) wijst het onderscheid tussen politiek

en partij—politiek van de hand.

De bezwaren doen zich het meest gevoelen in die gevallen

waarin de rechter moet beslissen in geschillen die de struc

tuur van de maatschappij en de maatschappelijke (machts)

verhoudingen raken, zoals bijvoorbeeld een maatschappelijk

controversile kwestie als een stakingsgeschil, of in

die gevallen waarin centrale vragen van levensbeschouwe—

lijke aard aan de orde zijn, zoals bijvoorbeeld de abortus

of de euthanasie.

Nu is het zo dat verschillende auteurs menen dat zelfs al

beslist de rechter in een politieke zaak, zoals bijvoor

beeld een stakingsgeschil, het de vraag is of de rechter

wel “aan politiek doet”. De rechter beoordeelt immers niet

of een staking geoorloofd is, maar kijkt slechts of de

spelregels aanvaardbaar zijn en naar behoren zijn nage

leefd. WEDEVEN en SCHUYT zijn de twee preadviseurs die

zo’n procedurele aanpak van de rechter in controversile

zaken voorstaan (beiden 1975). ROOD (1975) meent echter
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dat de rechter de staking zodoende in principe accepteert,

welke keuze hij een politieke vindt. Ook VAN DUNN (1975)

wijst erop dat juist niet de manier waarop, maar de inhoud

van het conflict, de belangenstrijd, voorop staat.

Bovendien heeft een “procedurele” beslissing inhoudelijke

gevolgen: bij het voorschrijven van een afkoelingsperio

de bijvoorbeeld valt de directe dreiging van een staking

immers weg.

DONNER (1975) wees in verband met het werk van het Hof

van Justitie der Europese Gemeenschappen op het feit dat

de rechtspraak een politieke factor van belang kan bete

kenen, zonder zelf politiek te zijn,en zelfs destemeer

naarmate zij minder politiek is.

Dient de rechter zich met politieke zaken bezig te houden?

Bij de beantwoording van deze tweede (net als de eerste ook

aan ROOD (1975) ontieende) vraag, rijzen de volgende door

Rood genoemde bezwaren. In de eerste plaats zou door het

toenemend rechtersrecht de rechter op een andere plaats
in het staatsbestel terecht kunnen komen dan volgens de

trias—leer het geval zou moeten zijn. Omdat de trias—

leer volgens diverse auteurs achterhaald is (onder andere

Koopmans), lijkt dit bezwaar Rood niet al te sterk.

Een tweede bezwaar vormt het feit dat de rechter niet onder

worpen is aan democratische controle,hetgeen des te meer

klemt naarmate de rechter meer aan “politieke rechtspraak”

doet. Gezien de gang van zaken in het parlement is

Rood geneigd het gemis van democratische controle te rela

tiveren. Bovendien is er de controle via de beroeps— en

cassatierechter, de controle door de media en die door de

doctrine. Zonder direct de oplossing te zoeken in een ge

kozen rechter, is hmogelijk controle uit te oefenen door

de benoeming en bevordering met democratische waarborgen

te omgeven (DONNER, 1974). Rood constateert bij velen een



— 60 —

grote vrees voor de gekozen rechter, terwijl anderen zo’n

ontwikkeling volgens hem juist wenselijk zouden achten. Hij

meent dat de ervaringen met gekozen rechters geen reden tot

ongerustheid geven.

Het derde bezwaar tegen een rechter die zich met politieke

zaken bezighoudt, wordt tot uitdrukking gebracht in de ge

dachte dat de rechter niet goed voor deze taak is uitgerust.

Hij ontbeert immers een apparaat dat de consequenties van

zijn beslissing kan onderzoeken. Sommigen vinden dat het

beslissen in concrete zaken niet samengaat met het voeren

van beleid, anderen zijn van mening dat de rechter hier

wel een taak heeft, voor zover de wetgever daarvoor ruimte

heeft gelaten. Als vierde bezwaar zou men kunnen vermelden

dat de rechter, in die gevallen waarin hij geen houvast

heeft aan de wet en min of meer autonoom tot zijn oordeel

komt, de legitimering mist van de democratisch tot stand

gekomen wet.

GOUDSMIT (1975) gaf de bezwaren bij de hiervoor genoemde

beraadslagingen kort en krachtig weer: De wetgever kan in be

paalde situaties de verleiding moeilijk weerstaan om

kwesties waar hij (nog) niet uit kan komen (en deze zullen

in het algemeen juist de zr controversile zaken

betreffen) door te schuiven naar de rechter, door de zaak

ongeregeld te laten. Dit mag dan politiek begrijpelijk

zijn, Goudsmit acht dit echter onaanvaardbaar. De wetgever

dwingt de rechter zodoende standpunten in te nemen die als

politieke standpunten kunnen worden opgevat. De rechter

zal geen recht kunnen weigeren of zich onbevoegd verklaren,

omdat anders het recht van de sterkste zou zegevieren. De

beslissing zal voor de in het ongelijk gestelde partij

moeilijk aanvaardbaar zijn, juist ook omdat het de rechter

is die de beslissing heeft genomen. Er valt nu immers geen

politiek verhaal te krijgen. De zwarte piet is naar de rechter

doorgespeeld, hetgeen het vertrouwen in hem niet zal doen

toenemen omdat het publiek gaat denken dat de rechter partij

dig is. Dit alles maakt het begrijpelijk dat men invloed

wil gaan uitoefenen op de benoeming. Goudsmit ziet wel een
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taak voor de rechter in politieke zaken, maar dit zal altijd

een rechtsprekende taak (dienen) te zijn.

Met bijna algemene stemmen beantwoordde de hiervoor genoemde

vergadering de vraag ontkennend of de wet aan de rechter de

bevoegdheid dient te geven “zich van een oordeel te onthouden

in zaken, die hij niet kan beslissen, zonder een standpunt in

te nemen ten aanzien van vragen, die in de samenleving fel

omstreden zijn en waarop hij geen duidelijk antwoord in het

positieve recht vindt”.

LEYTEN
(1975b)

stemde in bevestigende zin bij deze vraag.Hij

meent dat de rechter zich in zulke zaken onbevoegd behoort te

verklaren, Hij wijst daarbij op het gevaar dat de rechter wordt

gedrongen in een situatie waarin eigenlijk de wetgever moest

beslissen. Als de rechter zich onbevoegd verklaart, zal de

wetgever in actie (moeten) komen. De gedachte die hieraan ten

grondslag ligt, is gebaseerd op enkele gedachten uit de

trias—leer (hoewel ook Leyten deze leer grotendeels achter

haald acht). Het betreft de opvatting dat in een parlemen

taire democratie niet de rechterlijke macht maar de politieke

organen welke onder democratische controle staan in politieke

geschillen dienen te beslissen. Het argument van LANCEMEIJER
(1975a)

dat niet—beslissen ook, maar dan onberedeneerd beslis

sen is, acht Leyten ten dele onjuist en (vooral) niet funda

menteel van belang.

De vraag is volgens Rood (1975) hoe men de gevolgen taxeert

van de situatie waarin de rechter 6f recht weigert (zoals

Ter Heide voorstelde — zie vorige rapport —), of zich niet

bevoegd verklaart (LEYTEN,
1974a

en 1975a)
Wat leidt tot

meer wantrouwen en onrust: een rechter die zich inlaat met

politieke kwesties en zodoende haast wel onvermijdelijk het

mikpunt wordt van felle beschuldigingen en daarbij zelfs

van klassejustitie wordt beticht (waarover de volgende para

graaf zal handelen), of een rechter die zich terughoudend

opstelt en deze kwesties terugverwijst naar de daartoe gei—

gende politieke kanalen? Het antwoord hangt voor een groot

deel af van de taxatie van de mogelijkheden die de wetgever

van dat moment heeft. Het probleem is immers juist vaak
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ontstaan omdat die wetgever er niet uitkwam, zodat terugver

wijzing erop neer kan komen dat de zaak ongeregeld blijft,

met alle onlust en onrust van dien.

42. Klassejustitie

Aan het begrip klassejustitie worden de volgende betekenissen

gegeven. In de marxistische visie wordt het justitile appa

raat gebruikt door de bezittende klasse ter onderdrukking

van de bezitloze klasse. Afgezien van het feit dat de meeste

auteurs klassejustitie in deze vorm niet aanwezig achten,

is het de vraag of de term”klasse”nog wel bruikbaar is, omdat

dit begrip veeleer sociaal—cultureel gedefinieerd zou

moeten worden dan economisch. Voorts kan men het begrip klasse—

justitie opvatten als ondemocratische— of selectiejustitie

waarbij die groepen die niet in de rechterlijke macht verte

genwoordigd zijn daar nadeel van ondervinden. Selectiejustitie

zou onder andere in de hand worden gewerkt door de herkomst

van de juridische studenten (een onevenredig klein percentage

komt uit de lagere sociale klasse), de behoudende opleidingen,

de zelfselectie van niet—conservatieve kandidaten en het

niet—voordragen van diegenen onder hen die zich toch aanmelden.

Deze vorm van klassejustitie wordt wl door diverse schrijvers

aanwezig geacht. Verder onderscheidt men de establishment—

justitie, waarin men zich laat leiden door het verlangen de

bestaande orde te handhaven. Een aantal auteurs is van mening

dat deze vorm van klassejustitie bestaat, onder andere ten

gevolge van de inwerking van de selectiejustitie en de aan

passing van nieuwkomers aan de groepscode. Eén schrijver

spreekt liever van differentile immuniteit, omdat in de

(straf—)rechtspleging bepaalde groepen gevrijwaard zijn

van strafvervolging. Een ander hanteert de term politieke

justitie wanneer er sprake van is dat de rechtspleging

misbruikt wordt om politiek te bedrijven. Verder wordt

er ook gesproken over discriminerende justitie, omdat niet

iedereen gelijke kansen zou hebben in de rechtspleging.

Tenslotte zijn verschillende auteurs van mening dat men
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hij het spreken over klassejustitie eigenlijk op convnunicatie

tekorten doelt, waarbij men onder meer denkt aan een tekort

aan begrip voor de justitiabele die uit een andere kring dan

de rechter komt.

Betekenissen

Het antwoord op de vraag of er in Nederland klassejustitie

bestaat, hangt geheel af van de betekenis die men aan dat

woord geeft. In het vorige rapport bleken er uiteenlopende

betekenissen aan te worden gehecht.

Het woord klassejustitie roept veel emotie op zonder een

precieze boodschap over te brengen. Het probleem ligt onder

meer in het feit dat het begrip klassejustitie stamt uit het

marxistische vocabulaire uit de negentiende eeuw wearin

het een duidelijke betekenis had, terwijl dit begrip met

die betekenis niet meer van toepassing kan zijn in de tot

verzorgingsstaat gevolueerde maatschappij van nu.

Een beperking van het begrip klassejustitie tot het bewust

en gewild bevoor— of benadelen van bepaalde groepen in

de samenleving biedt geen bevredigende uitweg. In deze zin

zal het verschijnsel zich immers naar alle waarschijnlijk

heid niet voordoen (SCHUYT,
J975a)

Door deze personalis—

tische benadering lost men het probleem van een rechtspraak

die niet steeds overal vertrouwen weet in te boezemen niet

op (JASPERS, 1976).

Klassejustitie en de idee van de rechtsgelijkheid

Men zal het begrip klassejustitie dienen te zien tegen de

achtergrond van een samenleving waarin de idee van de

gelijkheid van allen voor het recht als fundamenteel uit

gangspunt geldt. SCHUYT (1976) onderscheidt in dit verband

nominale en feitelijke gelijkheid. In de paragraaf over de

conflictoplossing wezen wij al op de gelijkheidsfictie.

Als bij belangrijke delen van de bevolking het gevoel zou

bestaan dat er in de praktijk van die gelijkheid niet zo

veel terecht komt, hebben we met een belangrijk (politiek)
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probleem te maken (MELAI, 1974). Ontkenning van dit potentile

vertrouwensprobleem door een enge definitie van klassejusti—

tie lost dit niet op. In de paragraaf over het strafrecht

wezen wij al op de spanningen die de gelijkheidsgedachte daar

kan oproepen.

Dit leidt ons tot een volgend punt van gewicht. Voor het opti

maal functioneren van de rechtspraak is het, in verband met

het vertrouwen erin, van belang dat er zo goed mogelijk ge

tracht wordt de waarden “gelijkheid” en “onpartijdigheid” te

verwezenlijken. Van even groot belang is echter dat zo veel

mogelijk justitiabelen de overtuiging hebben dt dit het geval

is. Met andere woorden: het gaat niet alleen om de vraag 6f

er klassejustitie plaats vindt, maar ook of de mensen danken

dat dit het gevalis.

Klassejustitie niet alleen hij rechtspraak

Voordat wij nu gaan onderzoeken wat men dan w61 onder klasse—

justitie kan verstaan, willen wij nog op het volgende wijzen.

Allereerst moet worden opgemerkt dat het begrip klassejustitie

niet alleen op de rechtspraak behoeft te slaan, maar ook

betrekking kan hebben op de wetgeving, het functioneren van

bestuursorganen (openbaar ministerie en de politie), de rechts

hulp en — meer algemeen — de mate waarin sociale claims kunnen

worden gerealiseerd.

Voorts kan onderscheid worden gemaakt tussen diegenen die

menen dat het klassekarakter van de rechtspleging gezocht moet

worden bij de kenmerken van de organen en hun individuele

functionarissen (zoals bijvoorbeeld het aspect”herkomst”),

Of het vertrouwensprobleem inderdaad (nog) een probleem is,
en zo ja hoe groot het is, blijft een kwestie van gissen.
Het laatste onderzoek dateert van 1971 (Hoekema). Bovendien
zal men nooit precies te weten komen hoe het met het vertrouwen
in de rechtspleging in vroeger tijden was gesteld en dus ook
niet of het wantrouwen is toegenomen. Tenslotte hangt het
oordeel hieromtrent ook van iemands criterium af: wat voor de
én nog een voldoende mate aan vertrouwen zou betekenen, kan
voor de ander een tekort daaraan inhouden.
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diegenen die dit begrip vooral koppelen aan de rechterlijke

beslissingen in een bepaald soort (politieke) zaken, en ten

slotte diegenen die bij het woord klassejustitie eerder den

ken aan de kenmerken van de justitiabelen. De pôlitieke

rechtspraak behandelder. wij in de vorige paragraaf. De her

komst zal hierna nog aan de orde komen. In deze paragraaf

zullen wij de kenmerken van de justitiabelen en die der

organen van de rechtspleging in het kort bespreken.

Klassejustitie in de zin van ongelijke kansen

De mogelijkheden die men heeft om de problemen met het woord

klasse in het begrip “klassejustitie” te omzeilen, zijn de

volgende. Men kan het woord vermijden en het vervangen door

een ander woord (dat op hetzelfde neer kan komen), of men

kan het woord blijven gebruiken en er een nieuwe betekenis

aan trachten te geven.

Beide “methoden” treft men aan in de publikaties over dit

onderwerp. Zo introduceerden JONGMAN en SMALE (1972) bijvoor

beeld de term prognosejustitie.

HOEKEMA (1976) stelt dat er van klassejustitie kan worden

gesproken als mensen uit hogere sociale groepen door het

recht bevoordeeld en mensen uit lagere groepen benadeeld

worden. Hij wijst op de grote verschillen in macht op basis

van allerlei (niet alleen economische) omstandigheden,

zoals afkomst, scholing, beroep en dergelijke. Deze ongelijk—

heden hebben hun invloed op het recht, terwijl andersom

het recht deze ongelijkleid weer bestendigt of zelfs versterkc.

Men spreekt in dit verband niet over klassen maar over

maatschappelijke groepen of lagen3 waarvan de belangen syste

matisch in de verdrukking komen.

Ook JASPERS (1976) gaat van de gedachte uit dat de positie

van de groep of het groepslid bepalend is voor (de uitkomst

van) het contact met de justitie. Als men toch wil blijven

spreken van een klasse—structuur van onze samenleving, dan

moet het onderscheidend criterium gezocht worden in de

kansen die de groep of het individu in het leven heeft (zie

ook paragraaf 2)
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Het feit dat er zogenaamde “kansarme groeperingen” bestaan,

heeft te maken met de sociale, economische en politieke

structuur van onze samenleving. Jaspers wil van een klasse—

karakter van het recht spreken indien het recht “de ongelijk

heid in de verdeling van posities, mogelijkheden en kansen

positiveert, bevestigt en sanctioneert”. Door de band tussen

recht en maatschappelijke realiteit vindt dit onvermijdelijke

plaats. De vraag is alleen, waar en hoe dit gebeurt, hetgeen

een zaak is voor nader onderzoek, aldus Jaspers.

Kenmerken van de organen der rechtspleging

Met een enkel woord over de benadering van het begrip klasse—

justitie waarbij men geneigd is in de eerste plaats te kijken

naar de kenmerken van de organen van de rechtspleging, willen

wij deze paragraaf besluiten.

Wij zagen reeds dat het een onvruchtbare benadering van de

problematiek zou zijn, als wij zouden uitgaan van de bewust

en gewild discriminerende rechter of officier van justitie.

Een mogelijk betere hypothese zou volgens de auteurs die

recent over dit onderwerp schreven de gedachte zijn dat er

sprake is van onbewuste en dus ongewilde invloed van allerlei

factoren, welke echter wel tot hetzelfde resultaat zouden

kunnen leiden: bevestiging en bestendiging van ongelijke

levenskansen (SCHUYT, 1975 bijvoorbeeld). Deze factoren zou

men voor wat het strafrecht betreft kunnen samenvatten

onder de werking die de beeldvorming ten aanzien van het

verschijnsel misdaad bij de beroepsgroepen werkzaam op het

terrein van de strafrechtspleging heeft op de beslissingen.

Het klasse—effect van de beslissingen en het (selectieve)

Over de vraag of ook de rechter (onbewust) wordt beïnvloed
door de sociale klasse waartoe iemand behoort en of dit dan
van invloed zou zijn op zijn beslissing, lopen de meningen
uiteen. Het onderzoek van JONGMAN en SCHILT (1976) waarin
deze vraag bevestigend werd beantwoord, is op technische
gronden aangevallen door VAN STRAELEN en VAN DER WERPF(1977)
en Ed.LEUW en LISSENBERG (1977).
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criminogene effect ervan zou volgens JONGMAN en SCHILT

(1976) het gevolg kunnen zijn van het geloof dat instanties

op het terrein van de strafrechtspleging zouden hechten

aan de geldigheid van secundaire klassekenmerken (als

“a—socialiteit van het gezin” of “criminaliteit van de buurt”)

voor de verklaring van crimineel gedrag. Dit geloof zou,

door de erop berustende beslissingen1 zichzelf bewijzen en

zodoende weer criminaliteit bevorderend werken (self ful

filling prophecy).

HOEKEMA (1976) veronderstelt dat deze factoren gezocht moeten

worden in de mogelijkheid dat de rechter aan de vage normen

van de wet een inhoud kan geven die gebaseerd is op de

levensstijl van een kleine machthebbende minderheid. Deze

veronderstelling berust noodzakelijkerwijze op de aanname

dat een belangrijk deel van de rechterlijke macht gerekru—

teerd wordt uit deze categorie machthebbers en dat dit boven

dien van (doorslaggevende) invloed is op de beslissingen.

Beide relaties zijn nog onvoldoende onderzocht. Ten aanzien

van de herkomst van de leden van de rechterlijke macht is

sinds kort echter iets meer bekend, hetgeen wij in de vol

gende paragraaf zullen bespreken.

4.3. Herkomst

In verband met het vertrouwen in de rechterlijke macht is

het van belang dat deze een zo goed mogelijke afspiegeling

is van het pluriforme beeld dat onze maatschappij kenmerkt.

Als dit niet het geval zou zijn, vallen onvermijdelijk be

schuldigingen van klassejustitie te verwachten. Over de

samenstelling van de Nederlandse rechterlijke macht valt

nog weinig concreets te zeggen door het ontbreken van onder

zoek.

Het begrip herkomst

Het begrip herkomst heeft in beginsel betrekking op het

milieu waar iemand in verkeert of is opgegroeid. De belang

stelling voor de herkomst van de leden van de rechterlijke
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macht heeft, in het bijzonder in de context van politieke

rechtspraak en klassejustitie, te maken met het vaak geuite

vermoeden dat dit orgaan verhoudingsgewijs weinig mensen

zou tellen uit de lagere sociale milieus. Aan dit vermoeden

van eenzijdige afkomst wordt vaak in één adem het vermoeden

gekoppeld dat de rechterlijke macht voornamelijk uit “conser

vatief” ingestelde leden zou bestaan. De zorg die verschil

lende schrijvers hierover verwoorden, is gebaseerd op de

gedachte dat in een democratische samenleving (ook) de

rechterlijke macht een zo getrouw mogelijke afspiegeling zou

behoren te zijn van de pluriforme Nederlandse bevolking.

Anderen menen daarnaast dat gevreesd moet worden dat de

(veronderstelde) eenzijdige maatschappelijke orintatie van

het merendeel der rechters van invloed zou zijn op de be

slissingen.

Bij de niet—representatieve samenstelling van de rechter

lijke macht kan men naast herkomst en politieke orintatie

ook denken aan godsdienstige gezindheid en geslacht. De

eerste twee factoren krijgen gewoonlijk de meeste nadruk.

De samenstelling van de rechterlijke macht heeft, zoals

spreekt,te maken met de selectie en benoeming (voor—)oplei—

ding van de kandidaten voor een rechterlijke functie. Wij

zullen deze onderwerpen echter buiten beschouwing laten,

overeenkomstig de opzet van dit rapport.

Veronderstelde eenzijdige herkomst en politieke voorkeur

SCHUYT
(1975a)

wees er al op dat over de frequentie en aard

van de herkomst, de politieke voorkeur en de samenhang daar

tussen nog geen onderzoek in Nederland is gedaan. Hij ver

onderstelt dat er wel samenhang bestaat, maar zegt dat dit

nog geen automatische samenhang betekent. Een lid van de

rechterlijke macht waarvan de vader tot de lagere sociale

klasse behoorde, kan inuners zo sterk beïnvloed worden door

zijn beroepsgroep dat hij de geringere levenskansen van

zijn vroegere groepsgenoten vergeet. Aan de andere kant

bestaan er natuurlijk ook mensen uit de hogere sociale klasse

die “progressief” zijn.
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Schuyt meent, mede op grond van onderzoek in de ons omringende

landen, dat men van de juistheid van de eenzijdige herkomst

en politieke voorkeur en de samenhang daartussen mag uitgaan,

tot het tegendeel bewezen is. Ook LEYTEN (1973) (onder anderen)

vermeldt het feit dat er in Nederland geen (geslaagd) onder

zoek is geweest naar afkomst, politiek en geloofsrichting.

Het buitenlands onderzoek waarnaar hij verwijst, bevestigt

hetgeen Schuyt stelt.

Gelijksoortige problemen bij de hoge ambtenaren

LANGEMEIJER (1974c) stelde dat het eigenlijk bevreemdend is

dat de samenstelling van de rechterlijke macht zo veel meer

aandacht krijgt dan die van de departementale ambtelijke

top, waarvan de invloed op het maatschappelijk gebeuren min

stens zo groot is. In beide gevallen spelen gelijksoortige

problemen een rol. Zo vermeldt VAI1 BRAAM (1974) enkele

onderzoekingen op het terrein van de rekrutering van hogere

rijksambtenaren, waaruit blijken zou dat ongeveer tien

procent van hen uit de zogeheten lagere sociale milieus

afkomstig zijn, terwijl vierendertig procent van de manne

lijke beroepsbevolking ouder dan achttien jaar tot deze

categorie behoort. Van Braam concludeert dat er een onder

vertegenwoordiging bestaat van zowel vrouwen als mensen

afkomstig uit de lagere milieus. Als voornaamste oorzaken

ziet Van Braam de gestélde geschiktheidseisen (opleidings

niveau) en de onvoltooide intellectuele en professionele

emancipatie (van de vrouwen). Ondervertegenwoordiging

van bepaalde groeperingen kan ook het gevolg zijn van

systematische benoeming van politieke geestverwanten.

In verband met de gedachte dat ondervertegenwoordiging van

een maatschappelijke groepering in principe ongewenst is,

spreekt men wel van een representatieve democratie (Van

Braam). Sommigen zien deze representativiteit als uitwerking

van de democratiseringsgedachte. Van Braam merkt hierbij

op dat men dan van de veronderstelling uitgaat, dat een

representatieve bureaucratie meer dan een elitaire demo

cratisch zou zijn, en een democratisch functioneren zou in—
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houden. De keuze voor een representatieve democratie heeft

invloed op de selectiecriteria. Het gaat volgens Van Braam

om de keuze en afweging van de waarden “optimaal rationeel”

en “optimaal democratisch”. Hij vraagt zich echter af of

een democratische gezindheid niet van meer belang zou zijn

dan een formele representativiteit.

De rechterlijke macht

Ten aanzien van de rechterlijke macht doen zich — bij alle

verschillen — vergelijkbare vragen en problemen voor.

VOETELINK (1974) haalt de opmerkingen aan van Cnoop Koomans

dat er zo weinig “progressieven” deel uitmaken van de

rechterlijke macht en van Borgerhoff Mulder dat er zo weinig

vrouwen in zitten. Hij constateert dat het probleem groten

deels bij het eenzijdige aanbod van kandidaten ligt. Hij

wijst erop dat onderzoek heeft aangetoond dat in de juridische

faculteit ‘1links” het minst vertegenwoordigd is. Hij ver

meldt dat op dit ogenblik bij de sollicitatie naar politieke

kleur wordt gevraagd. Tegelijkertijd bestaat de indruk dat

“links” echter in maar zeer geringe mate vertegenwoordigd is.

De samenstelling van de rechterlijke macht is al politiek

(conservatief). Zolang echter het departement van justitie

de cijfers over de politieke samenstelling niet bekend

maakt, blijft iedere discussie nog steeds een kwestie van

gissen.

Ook AERTS (1973) gaat uit van de stelling dat in een demo

cratische samenleving de rechterlijke ambtenaar uit alle

lagen van de bevolking moet worden gekozen. Hij wijst erop

dat ondanks het ontbreken van gegevens er voldoende aan

leiding is te geloven dat “links” ondervertegenwoordigd is.

Dit zou ondermeer bevestigd worden door onderzoek in andere

West—Europese landen. De uitkomsten hiervan komen erop neer

dat twee van de drie rechters uit de bovenlaag van de bevol

king staimuen welke vijf procent van de bevolking uitmaakt,

terwijl vrijwel alle rechters afkomstig zijn uit bevolkings

groepen welke twee—vijfde van de bevolking vormen. Ook Aerts
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wijst op de reeds in de studentenpopulatie bestaande onder

vertegenwoordiging van de lagere sociale klassen. Hij is

echter van mening dat representativiteit naar staatkundige

en godsdienstige overtuiging hierdoor niet onmogelijk wordt.

Hij meent dat het aanbod van kandidaten hiervoor voldoende

geschakeerd is.

LANGEMEIJER
(1974c)

vermeldt in verband met de pogingen na

de tweede wereldoorlog om tot verbetering van de selectie—

procedure te komen, dat de geestverwanten en aanhangers van

de Partij van de Arbeid inderdaad schaars waren in de toen

malige rechterlijke macht. Volgens Langemeijer bestaat er

nu, ondanks de sterk verbeterde selectieprocedure, nog

steeds kritiek en gebrek aan vertrouwen. Dit zou komen

omdat de rechterlijke macht nog altijd de indruk maakt van

een vrij besloten club met een geheel eigen stijl.

De arbeider of kleine zelfstandige zal er volgens hem nog

altijd slechts bij hoge uitzondering familie onder kunnen

vinden. Hierdoor zullen deze groeperingen zich licht af

vragen of deze uit zo andere groeperingen samengestelde

rechterlijke macht wel evenveel begrip kan opbrengen voor

hen als voor hun eigen groeperingen.

Onderzoek

In 1975 werd het onderzoek door het Instituut voor Toegepaste

Sociologie afgesloten “onder doctoraalstudenten Nederlands

Recht die voor september 1972 het kandidaatsexamen hebben af

gelegd naar hun houding ten opzichte van een werkkring bij de

Rechterlijke Macht”. Van deze populatie is 78% van het manne

lijk geslacht, de gemiddelde leeftijd is 25 jaar, de meesten

(76%) hebben Gymnasium alpha of H.B.S. A, 20% komt uit de

lagere sociale milieus, 7% uit dat der kleine zelfstandigen,

64% uit middelbare en hogere milieus, en tenslotte: 46% is

progressief, 27% liberaal en 14% confessioneel (overige: 13%).

Ten aanzien van de verschillen in bereidheid om een werkkring

bij de rechterlijke macht te aanvaarden, werden geen signi—

ficante verschillen gevonden tussen mannen en vrouwen en het



— 72 —

milieu van afkomst. Studenten met een voorkeur voor een

liberale of confessionele partij gaven vaker dan de progres

sieve studenten te kennen een werkkring binnen de rechter

lijke macht te ambiren.

4.4. Communicatie tussen rechter en justitiabele

Communicatie van de rechter kan plaatsvinden met individuele

justitiabelen of gericht zijn op de bevolking. In het eerste

geval kunnen onbegrijpelijkheid van de rechtsgang, de lange

duur of de hoge kosten ervan een belemmerende rol spelen.

In het tweede geval kan men denken aan de verhouding pers

en rechter. De pers zou — naast de kennelijke amusementsfunc—

tie — een voorlichtende en educatieve taak hebben bij de

verslaggeving over de rechtspleging. Zij dient dan ook goed

geïnformeerd te worden, hetgeen niet altijd het geval

schijnt te zijn. Factoren die belemmerend kunnen werken

op de communicatie in de vorm van een gesprek tussen rechter

en justitiabele (waarvan sommigen het belang relativeren),

kunnen gelegen zijn in de uiterlijke vormen van de proces—

voering of in de houding van de rechter. Ten aanzien van

dit laatste aspect wees een drietal onderzoeken uit dat de

communicatie verre van optimaal was. De juridische taal,

de stress—situatie waarin de verdachte verkeert en tijdge—

brek zijn ondermeer omstandigheden die verstorend werken op

een goede communicatie.

In het algemeen wordt een goede communicatie tussen rechter

en justitiabele van grote waarde beschouwd.

Onder communicatie kunnen wij (als vaktechnische term uit de

sociologie of de comunicatieleer) de uitwisseling van gedach

ten, gevoelens en strevingen verstaan (VAN DOORN en LAMMERS,

1967). Een iets andere ruimere, meer filosofische, betekenis
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vinden wij bij VAN DALE (1976), namelijk: het geestelijk met

elkaar verkeren. In verband met de eerste betekenis kunnen

wij in navolging van het vorige rapport onderscheid maken

tussen (grosso modo) twee soorten ontvangers waarop de bood

schappen van de rechter gericht zijn. In de eerste plaats

de individuele justitiabelen en in de tweede plaats het

publiek, de openbare opinie, de samenleving. Bij de tweede

betekenis zal men vooral denken aan communicatie op het

microniveau (tussen individuen), hoewel dit niet noodzake—

lijkerwijze het geval hoeft te zijn. In alle gevallen wordt

echter een zekere wederkerigheid verondersteld.Als een

der partijen (bijvoorbeeld door wantrouwen) niet open wil

staan voor de ander, is geen goede communicatie mogelijk.

Wij zullen ons voornamelijk met de communicatie in de

eerste betekenis bezighouden, hetgeen niet betekent dat het

(zo goed mogelijk) met elkaar verkeren van onbelang zou

zijn. Wij zullen hierna achtereenvolgens de communicatie

tussen de rechter en de samenleving en die tussen de rech

ter en de individuele justiabele bespreken.

Communicatie tussen rechter en samenleving

Bij de communicatie tussen rechter en samenleving denkt men

direct aan de pers. Zonder hulp van de massamedia is elke

communicatie op macroniveau uitgesloten. Het onderwerp wordt

zodoende toegespitst op de verhouding tussen rechtspraak en

pers. Dit nu is een dermate specialistisch onderwerp dat

het buiten het kader van dit rapport zou vallen als het hier

iets meer dan summier behandeld zou worden. Wij willen dan

ook volstaan met enkele opmerkingen. Voor diegenen die meer

over dit onderwerp willen weten zij gewezen op het rapport

“Pers en rechtspraak”, dat begin 1977 is uitgebracht door

een werkgroep onder voorzitterschap van Mr. B.W. van Houten

op initiatief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Naast alle afwegingsproblemen tussen het belang van de open

baarheid (in verband met de informatieve en de(o.a.) contro

lerende taak van de pers) en het belang van het eerbiedigen
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van het privéleven van de justitiabele, doet zich ondermeer

nog het volgende probleem voor. Afgezien van de (soms zeer

grote) aandacht die men voor bepaalde zaken in kort geding

heeft, handelt het overgrote deel van de verslaggeving

over de rechtspraak in stréfzaken. Hierbij geeft men oneven

redig veel aandacht aan geweldsmisdrijven. VAN DIJK (1977)

vermeldt onderzoek waaruit blijkt dat 31% van de politie—

verslaggeving is gewijd aan geweldsmisdrijven, terwijl

deze slechts 4% uitmaken van de criminaliteit waarmee de

politie wordt geconfronteerd. Dit heeft twee gevolgen.

In de eerste plaats wordt hierdoor het (voor—)oordeel van

grote delen van de bevolking ten aanzien van criminaliteit

telkens bevestigd. Hierdoor wordt een mentaliteitsverande

ring bemoeilijkt, hetgeen weer een rem op verdere humanise—

ring van de strafrechtspleging betekent, omdat de meningen

in de samenleving over criminaliteit voor een belangrijk

gedeelte de ruimte voor deze humanisering bepalen. In de

tweede plaats gaat van deze selectieve berichtgeving boven

dien nog een onrustbevorderend effect uit. Wat kan, mag of

moet een rechter aan de humanisering van de strafrechts—

pleging bijdragen en hoe zou hij dat moeten doen? Hier doet

zich het probleem voor dat de rechter zich als het ware

slechts over het hoofd van de verdachte heen tot de samen

leving kan richten. Althans dat pleegt hij te doen, want

hij zou zich net als zijn buitenlandse collega’s in bijvoor

beeld Frankrijk (bijv. via de Nederlandse Vereniging voor

Rechtspraak) rechtstreeks tot de samenleving kunnen wenden.

Tot slot kan nog worden vermeld dat KEMPE (1975) in zijn

historisch overzicht over de publieke opinie en de straf

rechter in de laatste halve eeuw weergeef t hoe het grote

kritiekloze vertrouwen in de rechter van tussen de twee

wereldoorlogen na de laatste wereldoorlog vervangen werd

door een veel kritischer opstelling door het publiek.

Dit geldt ook ten aanzien van de wet, getuige de massale

wetsovertredingen waar de samenleving herhaaldelijk
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getuige van is. Dit roept weer speciale problemen op voor

de rechters, zoals wij in paragraaf 3.5 aanstipten.

Convnunicatie tussen rechter en individuele justitiabele

Vervolgens zullen wij enkele aspecten van de communicatie

tussen de rechter en de individuele justitiabele behandelen.

BEYAERT (1976) bespreekt in een boek met de veelzeggende

titel “Rechtspreken, recht helpen” de interactie en communi

catie in de (strafjrechtspleging. Hij wijst daarin ondermeer

op wetmatigheden bij interacties, waar ook de (straf—)rechts—

pleging niet aan ontkomt. Hij benadrukt het feit dat de bele—

ving en de interpretatie van de verdachte een eigen reali—

teitswaarde bezitten, hetgeen consequenties heeft voor bij

voorbeeld het vertrouwen in de onpartijdigheid van de rech

ter. Alleen al de méning van de verdachte uit een lagere

sociale klasse dat hij een ongelijke kans heeft om “gepakt”

te worden, kan een escalerend conflict oproepen tussen

rechter en justitiabele, wat dan weer aansluit bij de ver

wachtingen van deze laatste.

In de verhouding tussen rechter en justitiabele spelen macht

en afhankelijkheid bijna steeds een rol, De rechter heeft

de macht de relatie te definiren en daardoor grotendeels

te bepalen. De relatie tussen rechter en verdachte is corn—

plementair, dat wil zeggen: er worden verschillende ongelijk—

waardige soorten gedrag aan elkaar uitgewisseld. De een

geeft en de ander krijgt, de een verkeert in de “one—up”

positie en de ander in de “one—down”—positie. Beyaert is van

mening dat in de rechtszaal de verhoudingen tussen rechter,

officier van justitie en verdachte zo zuiver mogelijk moeten

zijn, ook ruimtelijk. De tafels van de officier en verdachte

dienen zo opgesteld te staan dat zij een gelijkwaardige

positie innemen ten opzichte van de rechter. Dit is voor hem

ook daarom zo belangrijk omdat hij de strafrechtspleging

ook als een mogelijkheid van voorbeeldgedrag ziet.

De attitude van de rechter ten aanzien van afwijkend gedrag
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en crimineel gedrag in het bijzonder heeft zijn invloed niet

alleen op de straftoemeting, maar ook op de communicatie.

Het maakt verschil of men een delict als asociaal gedrag

definieert of als signaal dat er iets mis is bij verdachte

en/of diens omgeving, aldus Beyaert. Verder is het soort zaak

nog van invloed op de mogelijkheid tot coimnunicatie. Politiek

geladen kwesties stellen nu eenmaal andere eisen dan verkeers

overtredingen.

5. Vertrouwen in de rechter

In de vijf oudere onderzoeken over het vertrouwen in de rechter

werd telkens gevonden dat 40 50% van de ondervraagden van

mening was dat de Nederlandse rechter met twee maten meet.

Mensen uit de lagere sociale klassen staan volgens een onder

zoek kritischer tegenover de rechtsbedeling. Een recenter

onderzoekje uit 1972 (onder de ciinten van een rechtswinkel

te Rotterdam, welke populatie voornamelijk uit de lagere en

laagste milieus bestond) gaf een wat gunstiger beeld betref

fende het oordeel over de rechter. Vakcentrales constateerden

echter een duidelijke daling van het vertrouwen. Het verwijt

dat de rechter met twee maten meet, kan ook verklaard worden

uit de teleurstelling over de discrepantie tussen ideaal en

praktijk.

Inleiding

Ondanks het feit dat de rechter formeel geen rekening hoeft

te houden met een eventueel bestaand wantrouwen, en hij voor

zijn benoeming niet (rechtstreeks) van de burgers afhankelijk

en na zijn benoeming bovendien onafzetbaar is, achten de

meeste auteurs die over de rol en het functioneren van de

rechter schrijven het van zeer groot belang dat de rechtspraak

kan steunen op het vertrouwen van de bevolking. Het is dan
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ook niet moeilijk zich voor te stellen wat er zou gebeuren

indien grote delen van de bevolking uit wantrouwen de weg

van het recht niet meer zouden zoeken en zij rechterlijke

beslissingen op grote schaal zouden negeren.

Zo meent bijvoorbeeld LANGEMEIJER (1975a)
dat de apaiserende

werking van de rechtspraak voor een deel van het vertrouwen

in de rechter afhangt.

Hoewel er sinds het vorige rapport geen onderzoek is gepu

bliceerd waarin expliciet werd nagegaan hoe het met het

vertrouwen in de rechtspraak is gesteld, gaan vele schrijvers

toch uit van het bestaan van een vertrouwenscrisis. JASPERS

(1976) bijvoorbeeld maakt uit hetgeen hij van advocaten en

rechtswinkeliers hoorde op, dat het vertrouwen in de recht

spraak de laatste jaren bepaald niet is toegenomen. De ver

trouwenscrisis zou volgens hem niet alleen op het terrein

van het strafrecht gelden, maar ook op dat van bijvoorbeeld

het consumenten—, huurders—, arbeids— en sociale verzekerings—

recht.

Oorzaken van de vertrouwenscrisis

JASPERS (1976) geeft een overzicht van enkele dieperliggende

oorzaken voor de vertrouwenscrisis, welke als het ware een

samenvatting is van hetgeen in de voorafgaande paragrafen

aan de orde is gekomen. De grondoorzaak van het bestaan

van deze vertrouwenscrisis ligt volgens hem daarin, dat de

functie en taak van de rechter meestal omschreven worden

vanuit de fictie van een niet meer bestaande maatschappij,

waarbij onvoldoende rekening wordt gehouden met het nog

steeds voortgaande democratiseringsproces. Men kan niet vol

staan met verklaringen welke meer of minder met de persoon

van de rechter verbonden zijn, maar zal diens functioneren

moeten plaatsen binnen het juridisch systeem en de Organi

satie ervan. Het gaat er dus om te bezien op welke uitgangs

punten ons systeem van rechtspraak is gebaseerd.
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Jaspers gaat ervan uit dat ons huidige systeem van rechtspraak

is gebaseerd op de verworvenheden van de Franse Revolutie,

welke volgens hem voornamelijk het werk was van de bourgeoisie.

Deze wenste een einde te maken aan de willekeur van enkelingen

die bepaalden wat recht was. Zij was uit op rechtszekerheid,

welke de wet moest geven. Er deden zich echter enkele ontwik

kelingen voor die de zekere grondslagen van de burger—demo

cratie aan het wankelen brachten. In de eerste plaats was er

de opkomst van de lagere stand, voorts ging de uitvoerende

macht steeds onafhankelijker optreden en dreigde deze “vierde

macht” het trias—stelsel te ondermijnen, en tenslotte ont

stonden er binnen de burgerstand steeds grotere verschillen

tussen economisch machtigen en zwakken. De wetgeving was

nu niet meer een proces van eensgezinde politieke besluit

vorming, maar een moeizaam zoeken van een haalbaar compromis.

Hierdoor verloor de wet aan zekerheid en duidelijkheid,

waardoor eenvoudige wetstoepassing door de rechter niet

altijd meer mogelijk was. Hiermee verviel de onaantastbaar—

heid van de rechtszekerheid.

Waar moet de rechter zich op baseren als de wet vaag blijft,

als er reden is voor twijfel aan het democratisch gehalte

van de wet, of als de meningen over zo’n vaag omschreven

norm in de maatschappij sterk uiteenlopen? Naast de steeds

toenemende maatschappelijke pluriformiteit, werd de materie

waarover beslist moest worden complexer, hetgeen de neiging

om door middel van vage normen te trachten de oplossing te be

reiken nog stimuleerde. Jaspers suggereert voorts dat het

de moeite waard zou zijn te onderzoeken in hoeverre een

wetgevingstechniek door middel van blanco—normen verband

zou kunnen houden met het politiek mondiger worden van de

lagere stand (zoals Schuyt in zijn preadvies van 1975 voor

de N.J.V. opmerkte dat vrije rechtsvinding een middel

zou kunnen zijn om groeperingen die naar verdere emancipatie

streven af te houden van de verwerkelijking van hun sociale

claims).
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De rechter wordt bij zo’n wetgevingstechniek wel gedwongen

om zijn rol van wetstoepasser te verwisselen voor die van

rechtsvormer. De vrijheid die hij zich hiermee toeigent

(of beter: hem opgedrongen wordt), maakt hem kwetsbaar voor

kritiek vanuit de samenleving. Hij neemt nu immers beslis

singen in soms zeer ingrijpende politiek geladen zaken,

terwijl hij niet onderworpen is aan democratische controle.

Als hij nu voorts (om wat voor redenen ook) min of meer

systematisch de belangen van bepaalde groeperingen stelsel

matig bevordert, dan zal hij al spoedig het vertrouwen ver

liezen van die groepen waarvan de belangen ondergewaardeerd

worden (of die menen dat dit het geval is). De onafhankelijk

heid en onpartijdigheid van de rechter zijn dan niet meer

onaantastbaar.

ELDERS (1973) wees op de gespannen verhouding tussen onafhan

kelijkheid (in de zin van: distantie betrachten) en het vertrou

wen in de rechter. Bij een al te sterke nadruk op distantie,

zal de justitiabele dit kunnen opvatten als gebrek aan mle—

vingsvermogen van de rechter, hetgeen het vertrouwen zou kunnen

schaden. Aan de andere kant kan een te sterke nadruk op het

aspect vertrouwen afbreuk doen aan de onafhankelijkheid, voor

zover het vertrouwen geacht wordt af te hangen van de mate

waarin de rechter rekening houdt met belangen van de justitia—

bele in kwestie.

Beeldvorming en vertrouwen

SCHUYT
(1975a)

vraagt zich af of onzekerheid, onrust en veront

rusting ten aanzien van de rechtspleging tekenen van verande

ring of van een crisis zijn. Hij noemt een aantal symptomen,

welke hij als crisissymptomen betitelt, waaruit hij de conclusie

trekt dat er niet zo zeer gesproken zou moeten worden van een

vertrouwensbreuk tussen justitie en burgerij, maar van een

algemeen optredend proces van gezagsverandering in de maatschap

pij. De ook zijns inziens tussen burgerij en rechterlijke
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macht bestaande afwezigheid van een vertrouwensband kan

ongedaan worden gemaakt door de erkenning van de noodzaak

van zo’n band, door de bevordering van de realistische

beeldvorming en verwachtingspatronen bij de burgers over

recht(—spraak), door herstel van zelfvertrouwen bij de rech

ter die zich meer bewust moet worden van zijn specifieke

taak (scheidsrechter, rechtshandhaver) en tenslotte door

een realistischer beeldvorming bij de rechterlijke macht

over de burgers. Schuyt komt op grond van Duits en eigen

onderzoek (SCHUYT, 1976) tot de volgende kenmerken van

de relatie tussen de rechter en de burger. In de eerste

plaats is het vertrouwen in de rechterlijke macht sterk

afhankelijk van de beeldvorming hierover. Schuyt (1976)

constateert dat het recht door velen voornamelijk met

zijn dwangmatige aspecten wordt geassocieerd, zoals bij

voorbeeld met het strafrecht. Veel minder zou men denken

aan wat Schuyt noemt de faciliterende functie van het

recht, zoals bijvoorbeeld de rechtshulp, de huurbescher—

ming en de uitkeringen.

Volgens hem ligt in deze “dwang”- opvatting van het recht

“één van de cultureel verankerde hindernissen om de toegang

tot het recht te verbeteren”. Het beeld van het recht is

per sociale laag verschillend. Lagere sociale lagen komen

vaker op een dwangmatige wijze in aanraking met het recht

dan de hogere sociale lagen, welke op een meer facilite—

rende manier contact zouden hebben met het recht. Bij de

totstandkoming van het beeld spelen diverse factoren een rol,

zoals bijvoorbeeld eigen kennis en ervaring, het weten

“van horen zeggen”, de traditionele opvattingen en de ver

wachtingen. De eigen kennis en ervaring zal voor wat be

treft de lagere sociale lagen, gezien hun eenzijdige kennis

making met het recht, in het algemeen niet in gunstige zin

inwerken op hun beeld van de rechtspraak. Omdat dit beeld

slechts voor een deel gevormd wordt door een rechtstreekse
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ervaring met de rechtspraak, is dit beeld door de rechters

slechts zeer ten dele te manipuleren. Deze beeldvorming is

weer van invloed op de houding van de justitiabelen tegenover

de rechtspraak. In de tweede plaats is het beeld dat men van

de rechterlijke macht heeft vrij diffuits. Dit hangt samen met

nog een belangrijke factor bij de beeldvorming, namelijk de

sociale afstand.Als deze klein is, wordt het beeld scherper,

realistischer. Men weet dan meer wat men kan verwachten.

Schuyt (1976) onderzocht de sociale nabijheid tussen (onder meer)

de rechter en de justitiabele door middel van de vraag hoeveel

namen van rechters de respondenten uit zijn onderzoekspopu—

latie konden noemen. Van hen kon 83% gn naam noemen, 14% n,

1,5% twee, 0,5% drie en 1% vier of meer namen. Hij conclu

deerde dat rechters nauwelijks bekend zijn. Dit is volgens

hem in overeenstemming met de gangbare opvatting over de

rol van de rechterlijke macht in Nederland, waarin men ver

wacht dat de rechter niet te zeer. op de voorgrond treedt. De

rechters blijven voor de burgers anonieme beslissers. Schuyt

vraagt zich af of een grotere publieke bekendheid van de

rechters, zoals in de Verenigde Staten het geval is, een

ander patroon van vertrouwen met zich mee zou brengen.

De bekendheid met de rechter weerspiegelt de gelaagde opbouw

van onze samenleving, omdat is gebleken dat deze bekendheid

recht evenredig is met het opleidingsniveau, aldus Schuyt.

Zodoende zal door de relatieve onbekendheid bij de lager

opgeleide groeperingen met de rechters hun beeld over die

rechters tamelijk diffuus blijven, voorzover er tengevolge

van een confrontatie met het dwang—aspect van het recht al

geen negatieve beeldvorming heeft plaatsgevonden.

Alle functionarissen uit de bovenlaag van beslissers op het

gebied van de rechtspleging worden als n geheel beschouwd,

hoe hun staatsrechtelijke positie ook is.

JONCMAN en STEENHUIS (1975) vermeldden dat diegenen die in

voorlopige hechtenis zitten geen juist onderscheid weten
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te maken tussen bijvoorbeeld een officier van justitie, een

rechter—commissaris of een rechter. Het vertrouwen in de

rechter wordt derhalve ook door de andere instituties van

de rechtspleging bepaald.

Dit alles betekent dat de klasseverhoudingen en de daarbij

behorende socialisatieprocessen een Vrij sterke invloed

hebben op de onrealistische beeldvorming over de rechtspraak.

Andersom echter zal het beeld van de hogere rechterlijke

en bestuursambtenaren over de lagere sociale klasse ook vrij

vaag zijn, aldus Schuyt.

In de derde plaats bestaat er discrepantie tussen de verwach

tingen van de “gewone man” ten aanzien van de rechtspraak

en de manier waarop hij het proces ervaart. De subjectieve

opvattingen over recht lopen niet altijd parallel met de

rechtsregels. Schuyt acht Weber’s pleidooi voor een onper—

soonlijke, rationele rechtspraak juist, maar dan moet wel

getracht worden het waarom van die rationaliteit en de objec—

tivering aan de justitiabelen duidelijk te maken. De burgers

moeten gehoord worden in de subjectieve betekenis welke zij

daaraan geven. Schuyt vreest dat tengevolge van de bureau

cratische druk, de ongenteresseerdheid en de onbewuste

klassebevooroordeeldheid der rechters hiervan echter weinig

terecht komt. Het beginsel van het “due process” kan zodoende

niet optimaal nageleefd worden.

Tengevolge van de (te grote) distantie van de rechter wordt

het voor hem onmogelijk zich in te leven in de concrete

situatie van anderen. De (te geringe) distantie van de justi—

tiabele leidt er anderzijds toe dat deze gevangen blijft in

zijn eigen subjectiviteit. “De jurist vervreemdt van zijn

justitiabelen, zoals deze vervreemden van het recht” (SCHUYT,

1975). Schuyt concludeert dat de juridische objectivering

niet al dadelijk bij het begin van de procedure zou moeten

plaatsvinden, zodat het individu zijn beleving van zijn

situatie “kwijt” kan. Ook al voldoet de rechter aan alle
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voorwaarden, dan nog kan hij een beslissing (moeten) nemen die

zo sterk ingaat tegen de belangen van de burger dat deze

alleen al daarom het vertrouwen in de rechtspraak verliest.

(Wij stipten dit punt reeds aan in de paragraaf over de klasse—

justitie).

JETTINGHOFF en DE KONING (1976) wijzen op de toegenomen schaal

vergroting en bureaucratisering op het terrein van de recht

spraak. Omdat de “bureaucratische virtuositeit” juist bij de

lagere sociale klasse het minst tot wasdom is gekomen, kan

dit weer tot ongewenste gevolgen aanleiding geven, zoals

bijvoorbeeld een gevoel van vervreemding en vermindering van

vertrouwen. Ook zij wijzen (evenals Schuyt in zijn preadvies

van de Nederlandse Juristen Vereniging) op de ongelijkheid

in deze tussen individuen en organisaties. Deze laatste bena

deren immers het sterkst het ideaalbeeld van de rationele,

alerte en goed geïnformeerde justitiabele. De afstand naar

de rechtspraak wordt zodoende nog moeilijker te overbruggen

voor het individu, terwijl de machtsongelijkheid tussen

hem en de Organisatie verder wordt vergroot.
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6. Samenvatting

In dit rapport is getracht om aan de hand van de bestudering

van de literatuur meer inzicht te krijgen in de rol van

de rechter in de samenleving. Om die rol te kunnen bepalen,

bleek het zinvol eerst de verschillende visies op (de functies

van) het recht aan te geven.

Indien men het recht opvat als een produkt van menselijke

vorming, zal de nadruk meer op het tijdelijke en plaatselijke

vallen, dan in een benadering waarin het recht eerder wordt

gezien als een afgeleide van een boven—menselijk ordenend prin

cipe. De orfntatie op de concrete maatschappelijke

situatie brengt verschillende gevolgen met zich mee. In de

eerste plaats zal men niet kunnen volstaan met de inzichten

van de rechtswetenschap alleen, maar zal men tevens gebruik

moeten maken van die van met name de mens— en maatschappij—

wetenschappen. In de tweede plaats zal men zich gaan af

vragen in wat voor soort maatschappij het recht functioneert.

De beschrijving van “de” rol van “de” rechter in “de” samenle

ving in abstracto is geen vruchtbare benadering om tot een

groter inzicht in het functioneren van de rechter te komen.

Men moet een keuze maken in het soort maatschappij waarin men

de rechter situeert of wenst te situeren. Enkele schrijvers

nemen dan ook expliciet de Westerse democratische samenleving

als uitgangspunt, met alle waarden die hiermee verbonden

zijn. Deze waardekeuze is van invloed op de wijze waarop

men de rol van de rechter opvat.

Er werd in verschillende publikaties gewezen op de relatie

tussen recht en orde. Recht is afhankelijk van orde. Recht

schept geen orde, maar reguleert bestaande orde. Als een

maatschappij gekenmerkt wordt door grote ongelijkheid

in kansen voor verschillende groeperingen, heeft dit zijn

weerslag op het recht en de rechtspleging.

Er zijn verschillende functies van het recht te onderscheiden,

zoals de regulerende en garantiescheppende functie van het

recht, het recht als rechtvaardig verde]Jngsmechanisme, de So

ciale controle—functievanhetrechten de ideologische functie.
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Evenmin als men het kan hebben over d functie van het

recht zonder afbreuk te doen aan deze verschillende functies,

kan men spreken over de functie van de rechter, zonder hierbij

het gevaar te lopen de verschillen tussen soorten rechters

en rechterlijke colleges en de diversiteit aan functies uit

het oog te verliezen. De rechter kan zijn rol en functie

steeds opvatten vanuit het perspectief van de ordehandhaving

of van de rechtshandhaving. Bij deze laatste opstelling is

men gericht op de autonome waarden van het recht, de rechts—

beginselen. De rechter wordt hierbij als het ware gezien

als scheidsrechter, die beoordeelt of er wel sprake is van

“fair play”.

Naast functies als regelhandhaver, bemiddelaar, of beslisser

van wat in de maatschappij rechtens mag en niet mag, wordt door

het merendeel van de schrijvers de functie van de rechter

als conflictoplosser het meest vermeld. Het is hierbij echter

de vraag of de rechter ook in niet—juridiseerbare kwesties

wel een conflictoplossende rol kan en mag spelen. In het

civiele recht tracht de rechter tot conflictoplossing te

komen tussen in beginsel gelijkwaardige partijen. Er

wordt echter op gewezen dat in de praktijk van deze gelijk

waardigheid tussen partijen vaak geen sprake is.

Hoe langer hoe meer komt de burger te staan tegenover

(overheids—)oganisaties die vaak over eigen juridische

afdelingen beschikken. Tengevolge van de schaalvergroting

en bureaucratisering op het terrein van de rechtspraak

raken juist de lagere sociale lagen in de knel doordat

zij de vereiste bureaucratische vaardigheden niet voldoen

de hebben leren ontwikkelen. De organisaties hebben hier

veel minder moeite mee, zodat deze ontwikkeling in hun

voordeel werkt.

Zeer veel aandacht wordt in de literatuur besteed aan de

rechter als rechtsvinder. Er wordt hierbij meestal gewezen

op de samenhang tussen een vrijere opstelling tegenover

de wet (bij de wijze waarop de rechter tot zijn oordeel

komt en dit motiveert), en de omstandigheid dat de wet
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ontbreekt, lacunes vertoont, achter loopt, onduidelijk is of

slechts vage normen geeft. De vraag wordt gesteld of deze

grote belangstelling voor dit onderwerp in feite niet de zoge

naamde “a—typische gevallen” betreft. Bestaat het overgrote

deel van de rechterlijke activiteiten niet uit het vaststellen

van de feiten volgens de normen van de wet? Of kan men stellen

dat er ook in dit soort gevallen nog altijd een toepasser

nodig is, met eigen inzichten? Rechtssociologen veronderstel

len een verband tussen het gebruik maken door de rechter

van vrije rechtsvindingsmethoden en de emancipatie van de

lagere sociale lagen. Er zijn eigenlijk twee kernvragen

bij de rechtsvinding. Mag de rechter zich Vrij opstellen

tegenover de wet en zo ja hoe vrij? En in welke gevallen

mag hij dat? Bij de meeste schrijvers spitst de problematiek

zich toe op de combinatie van deze vragen. Men denkt hier

bij voornamelijk aan de zogenaamde politieke kwesties, dat

wil zeggen de maatschappelijk zeer controversile vraag

stukken. Een vrije opstelling tegenover de wet roept hier

(nog sterker dan anders) vragen op over de bekwaamheid

van de rechter om in zulke zaken te beslissen, over de legi

timatie van zijn oordeel, en over de rechtszekerheid.

Naarmate de rechter meer autonoom beslist, wordt de uitslag

van het geding moeilijker voorspelbaar. De hierbij bestaande

grotere kans op ongelijke beslissingen in gelijksoortige

gevallen zal het vertrouwen in de rechtspraak niet vergroten.

De rechtspraak in het geval van politieke kwesties kwam

aan de orde in de paragraaf over politieke rechtspraak.

Als men spreekt over politieke rechtspraak kan men denken

aan het politieke karakter van de rechtspraak zelf, zoals

in een marxistische opvatting het geval is. Een politiek

aspect kan ook via het “Vorverstndnis” en de attitude

van de rechter van invloed zijn op de rechtspraak. Men

kan echter ook denken aan het soort gevallen waarin de

rechter een beslissing moet nemen. Dit zijn de politieke

kwesties zoals hierboven vermeld. In dit soort kwesties
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is men er echter niet alleen in geïnteresseerd via welke

methode de rechter tot zijn oordeel komt, maar ook wat

het resultaat van zijn beslissing is.

Langemeijer wees op het belang van de aanvaardbaarheid van

de beslissing voor partijen (en belanghebbende derden), ter

voorkoming van eigenrichting. Deze aanvaardbaarheid hangt

af zowel van de wijze waarop de beslissing tot stand is ge

komen, als van hetgeen waartoe besloten is. De beslissing

moet ook voor de rechter aanvaardbaar zijn. Als de door de

wet gendiceerde oplossing van het geschil in concreto tot

een sterk onrechtvaardige oplossing zou leiden, mag de

rechter tegen de wet in rechtspreken. Dit zal in de

praktijk hij uitzondering het geval (dienen) zijn.

Wanneer men het over politieke rechtspraak heeft, is

het woord klassejustitie snel gevallen.Verschillende

schrijvers benadrukken het feit dat het begriklasse

eigenlijk niet goed bruikbaar meer is, verbonden als dit

vanouds is geweest met het marxistisch taalgebruik. Te

genwoordig spreekt men (ook in neo—marxistische kring)

liever van achtergestelde en bevoorrechte groeperingen.

De terughoudendheid in het gebruik van het woord klasse—

justitie blijkt onder meer uit de nieuwe woorden die

men “uitvindt”, zoals bijvoorbeeld “prognose—jusititie”.

Het begrip klassejustitie hoeft niet alleen op de recht

spraak betrekking te hebben, maar kan ook op het recht

en de rechtstoepassing in het algemeen slaan.

Men kan bij het begrip klassejustitie denken aan het soort

beslissing, het soort zaken, de kenmerken van de organen

der rechtspleging en de kenmerken van de justitiabelen.

De eerste twee aspecten kwamen bij de politieke rechtspraak

al aan de orde. Bij de kenmerken van de organen der rechts

pleging denkt men in het geval van rechterlijke macht in de

eerste plaats aan de herkomst. Het kenmerk van de justiti

abelen is dat zij in feite niet gelijk zijn.
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Van belang is niet alleen of er in feite van “klassejustitie”

sprake is, maar ook of de mensen ménen dat dit het geval

is. Dit laatste hangt voor een deel af van de convnunicatie

tussen rechter en justitiabele. Men kan hierbij onderscheid

maken tussen de communicatie met het publiek, de openbare

mening, en die tussen rechter en individuele justitiabele.

In het eerste geval raakt men aan de problematiek van de

relatie pers en rechtspraak. Naast vele andere problemen

speelt hier de vraag hoe men kaivoorkomen dat de pers een

te eenzijdig beeld geeft van de rechtspraak (voornamelijk

strafrechtszaken en daarvan de geweldsmisdrijven). In

het tweede geval heeft men te maken met wederzijdse be—

nvloeding van de communicatie door de attitude en ver

wachtingen van de justitiabele en de rechter. De een verkeert

daarbij in een andere positie dan de ander, bijvoorbeeld

doordat de een oordeelt en de ander wordt veroordeeld.

De verwachtingen en houding van de justitiabele worden

grotendeels bepaald door de mate waarin hij vertrouwen

heef t in de rechtspraak. Dit vertrouwen wordt door vrijwel

alle schrijvers als noodzakelijke voorwaarde beschouwd voor

een goed functioneren van de rechtspraak. Hoewel er sinds

het vorige rapport geen onderzoek is gepubliceerd over het

vertrouwen in de rechtspraak, nemen verschillende schrijvers

aan dt er sprake is van een vertrouwenscrisis.

Het vertrouwen wordt weer bepaald door het beeld dat men

heeft van de rechtspraak. Dit beeld wordt zoals wij hier

voor al zagen gedeeltelijk gevormd in de communicatie tussen

rechter en justitiabele. Voorzover de lagere sociale lagen

directe ervaring met de rechtspraak hebben, zal deze groten

deels bestaan uit contacten met een dwangkarakter. Aange

zien het merendeel der justitiabelen echter niet of nauwe—

lijks direct contact heeft met de rechtspraak, is het beeld

hiervan tamelijk diffuus. Dit geldt vooral voor de lagere So

ciale lagen, die tengevolge van de grote sociale afstand

tussen hen en de rechters geen kans hebben hun beeld in

rechtstreekse informele communicatie bij Ie stellen.
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Tengevolge van dit vrij vage beeld kan er een grote dis—

crepantie ontstaan tussen de hierop gebaseerde verwachting

en de feitelijke ervaring.

Het wantrouwen tegen de rechtspraak valt voor een deel te

vertalen in het in twijfel trekken van de onafhankelijkheid
van de rechter. Het thema van de onafhankelijkheid speelt een

belangrijke rol in de discussies over politieke rechtspraak

en klassejustitie. De rechterlijke macht heeft in politieke

zaken beslissingsmacht die vrstrekkende gevolgen kan

hebben, zonder dat die macht onderworpen is aan een andere

democratische controle dan de publieke opinie (via de pers).

Er werd voorts op gewezen, dat de idee van de onafhankelijke

rechter cultureel gebonden is. De onafhankelijkheid heeft nor—

matieve en feitelijke aspecten. Aan de ene kant wordt de

wenselijkheid van de onafhankelijkheid van de rechterlijke

macht telkenmale benadrukt. Door middel hiervan zouden ver

schillende doeleinden worden gediend, zoals bijvoorbeeld

de bescherming tegen machtsmisbruik, de bescherming van de

gelijkheidsbeginsel en de fundering van het vertrouwen in de

rechtspraak. Aan de andere kant bestaan er allerlei in

vloeden die inwerken op de rechterlijke macht en de rechter,

waardoor de feitelijke onafhankelijkheid niet geheel beant

woorden kan aan de kenmerken van de ideaal—typische onaf

hankelijkheid.

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid worden meestal in

én adem genoemd, hoewel deze begrippen wel onderscheiden moeten

worden. Bij onpartijdigheid denkt men vooral aan de persoon

van de rechter die op objectieve wijze, los van partijen of

belangengroepen de aan hem voorgelegde vraag kan overwegen

en beslissen. In die situaties waarin de beslissing voor

de partij die in het ongelijk wordt gesteld moeilijk aan

vaardbaar is, zal men licht geneigd zijn de onpartijdigheid

en onafhankelijkheid van de rechter in twijfel te
trekken. Vooral bij de zogenaamde politieke kwesties wordt

er nogal eens een verband gesuggereerd tussen het rechter—

lijk oordeel en de veronderstelde eenzijdige samenstelling
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van de rechterlijke macht, waarbij er impliciet vanuit

wordt gegaan dat de herkomst sociale klasse “automatisch” leidt

tot een bepaalde (politieke) overtuiging.

Er is echter nog steeds geen goed onderzoek gedaan naar

de feitelijke herkomst van de leden van de rechterlijke

macht en hun godsdienstige en politieke overtuiging, zodat

de eenzijdige samenstelling nog slechts verondersteld kan

worden.

Toch menen enkele schrijvers dat op grond van onderzoek

in de ons omringende landen er —behoudens tegenbewijs— vanuit

mag worden gegaan dat de rechterlijke macht geen afspiegeling

te zien zal geven van de verschillende sociale groeperingen

en politieke stromingen in ons land.

Als men uitgaat van de gedachte van een representatieve

democratie betekent dit een ongewenste situatie. Men kan

door middel van de personeelsselectie trachten een zo groot

mogelijke afspiegeling te krijgen, maar men zal hierin beperkt

worden door het feit dat diegenen die solliciteren naar de

functie van rechter al een eenzijdige selectie uit de

bevolking vormen.

Het Instituut voor Toegepaste Sociologie vond in een onder

zoek onder doctoraalstudenten Nederlands Recht dat 20% af

komstig was uit de zogenaamde lagere sociale milieus. Voor

wat betreft de politieke voorkeur was 40% progrssief, 27%

liberaal en 14% confessioneel. 78% was van het mannelijk

geslacht.

Tot slot maakten wij nog een enkele opmerking over de

rechter in het strafrechtssysteem.Hier spelen vergelijk

bare problemen als in het civiel— of administratief recht.

De straftoemeting zou men kunnen opvatten als vrije rechts—

vinding bij vage normstelling, gezien de ruimte die de

strafposities openlaten. De strafrechter zou er niet in

de eerste plaats zijn om het strafrechtelijk beleid (mede)

vorm te geven, maar om in het concrete geval de belangen

van het individu en de gemeenschap af te wegen. De onaf

hankelijkheid van de rechter is (ook) hier in de praktijk

minder groot dan deze lijkt of zou moeten zijn, bij

voorbeeld vanwege het feit dat de rechter lijdelijk is en af

hankelijk van het beleid van het openbaar ministerie.
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Slotopmerkingen

Wanneer wij het voorafgaande overzien, valt op hoe complex

het onderwerp is en hoe zeer alle aspecten met elkaar verweven

zijn. Wanneer men zich niet beperkt tot de specifiek juri

dische vraagstellingen, maar verbanden tracht aan te geven

tussen het recht en de maatschappij waarin dit recht ge

stalte krijgt, wordt men weldra geconfronteerd met een veel

voud van vraagstukken en problemen.

Uit de veelheid aan thema’s en gegevens kiezen wij een

drietal onderwerpen die wij in het kort zullen behandelen:

de discrepantie tussen de juridische constructies en de

sociale werkelijkheid, de beleving van de rechtspraak door

de justitiabele en de mogelijkheden die zijn geopperd om

het vertrouwen in de rechtspraak te vergroten.

Discrepantie tussen juridische constructie en werkelijkheid

Het is opvallend dat in de bestudeerde (voornamelijk Neder

landse, juridische) literatuur zo weinig onderscheid wordt

gemaakt tussen wens en feitelijkheid (Sollen en Sein).

De enkele keer dat wij gegevens tegenkwamen over de feite

lijke sociale werkelijkheid, hadden wij met niet—juridisch

(meestal rechtssociologisch) materiaal te doen. Het ver

schil tussen een Juridische constructie en de realiteit

wordt wel uitgedrukt met de begrippen “law—in—the—book&’

(de normatieve benadering) en “law—in—action” (de operatieve—

of praktische benadering).

In het rapport werd al gememoreerd dat bijvoorbeeld de staats—

rechterlijke constructie van de scheiding der machten in

de praktijk anders functioneert dan volgens de trias—leer het

geval zou moeten zijn. Ook ten aanzien van de beginselen van

onafhankelijkheid, objectiviteit, onpartijdigheid en gelijk

heid bijvoorbeeld bleken in het rapport theorie en praktijk

niet altijd met elkaar in overeenstemming. Hoe deze en

dergelijke zaken in werkelijkheid functioneren weten wij

nog maar ten dele. Er zal hier nog veel onderzoek gedaan

moeten worden. Door dit gemis aan “harde feiten” zijn

de discussies over de rol van de rechter vaak weinig con

creet en hebben zij eerder betrekking op wenselijkheden dan
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op feitelijkheden. Dit leidt ertoe dat persoonlijke opvattingen

een sterk stempel kunnen drukken op de discussie.

12e beleving van de rechtspraak

Een tweede onderwerp, mede ter illustratie van het bovenstaande,

is de beleving door de justitiabelen van de rechtspraak.

Er wordt vaak gesproken over het vertrouwen dat de bevolking

in de rechtspraak heeft/zou moeten hebben, terwijl er

betrekkelijk weinig bekend is over het beeld dat de justitiabelen

in werkelijkheid hebben over recht en rechtspleging. SCHUYT (1976)

onderzocht het beeld dat de respondenten uit zijn onder

zoeksgroep hadden van de rechtshulpverleners.Hij vond hierbij

dat vele respondenten hun antwoorden op nogal generaliserende wijze

uitten. Zijns inziens is dit een manier om in de fenomenen die zich

in de sociale werkelijkheid voordoen ordening aan te kunnen

brengen.Dit geeft tegelijkertijd echter ook aanleiding tot

misverstanden tussen de justitiabele enerzijds, en anderzijds

diegenen die het voorwerp zijn van die generalisaties (de rechters

onder anderen) tesamen met hen die hun beeld hebben gevormd door

middel van veelvuldige ervaringen of bestudering van het verschijn

sel in kwestie.

Allerlei nuanceringen en onderscheidingen die deze “deskundigen”

maken, zijn bij de leken vaak onbekend. Wij wezen in het rapport

al op het tamelijk diffuse beeld dat bij vele justitiabelen

over de rechtspleging bestaat.

Hierin zou een reden kunnen liggen voor het verschil tussen

leke—opvattingenoverhet recht en de rechtspraak, en de opvattingen

van de “ingewijden”.

Het vertrouwen in de rechtspraak

Het centrale thema in alle discussies over het functioneren

van de rechtspleging is de vraag op welke wijze het vertrouwen

in de rechtspraak behouden en mogelijkerwijze vergroot kan

worden.

Een zeer belangrijk aspect bij de beantwoording van deze vraag is

natuurlijk de aanvaardbaarheid vn de beslissing (zie blz.26).

Daarnaast speelt echter ook de wijze waarop de beslissing wordt
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gegeven een grote rol. Een beslissing — hoe aanvaardbaar deze
ook is — kan immers aan overtuigingskracht inboeten als de manier
waarop zij tot stand is gekomen en wijze waarop zij wordt gepre
senteerd ondoorzichtig of zelfs onbegrijpelijk is voor de jus
titiabelen.

Men zou zeker bij die categorie justitiabelen die het recht voor
namelijk met de “dwang”aspecten ervan associeert (zie blz. 80)
zo veel mogelijk rekening moeten houden met hun verwachtingen en
interpretaties. Gebeurt dit niet of in onvoldoende mate, dan kan
zelfs de meest “zuivere” oplossing van een geschil door deze in
terpretaties een heel ander effect sorteren dan werd beoogd. Men
zou hierbij niet op de “vertaalfunctie” van de advocatuur alln
moeten dichtvaren.

Ten aanzien van de vorm van het beslissingsproces worden door
verschillende schrijvers suggesties gedaan voor een begrijpelij—
ker taalgebruik, afschaffing van disfunctioneel ritueel, snellere
en doorzichtigere procedures en het geven van gelegenheid aan de
justitiabele om z5n visie op de zaak te vertolken.

In verband met het gegeven dat de meeste burgers zelden of nooit
rechtstreeks met de rechtspraak in contact komen, tesamen met het
feit dat de verslaggeving door de media over het algemeen geen
representatief beeld geeft van de rechtspraak in l zijn aspecten
(blz. 74), valt te overwegen of het aanbeveling zou verdienen de
voorlichting aan het publiek (in ruime zin) systematisch aan te
vatten. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren door deze voorlichten
de taak aan daartoe geschikte leden van de rechterlijke macht op
te dragen.

Zeker nu de rechterlijke macht nog tamelijk weinig als zodanig
naar buiten treedt, zou een goede voorlichting veel misverstand
over de wijze van functioneren en (vooral) de mogelijkheden van de
rechterlijke macht kunnen wegnemen. Hierbij kan bijvoorbeeld wor—
deit gedacht aan de opvatiingen die hier en daar bij de vakbeweging
tijdens de jongste stakingsgeschillen bleken te leven over de
taak en de mogelijkheden van de rechter.

De door sommige auteurs (SCHUYT en WEDEVEN o.a.) voorgestane pro
cedurele aanpak en de profilering van de rechtersrol als die van
scheidsrechter die toeziet op het “fair play”, heeft alleen dn
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kans van slagen in zijn opzet zodoende de rechter buiten de

politieke (machts—)strijd te houden, wanneer liet waar6m van deze

aanpak duidelijk wordt gemaakt. Door bijvoorbeeld te wijzen op

de gebondenheid van de rechter aan de wet (ondanks de —niet onbe

twiste — steeds vrijere opstelling hier tegenover), kan wellicht

voorkomen worden dat zo’n opstelling als scheidsrechter door

sommigen wordt opgevat als het onder n hoedje spelen met die

genen die belang hebben bij de handhaving van de status quo.

Naast de aanvaardbaarheid van de beslissing en de begrijpelijk—

heid en doelmatigheid van de procedure (en het rechtsgehalte er

van), speelt ook de doorzichtigheid en effectiviteit van de ge

hele rechterlijke Organisatie vanzelfsprekend een belangrijke

rol met betrekking tot het vertrouwen in de rechtspleging. Ook

de kwaliteit van de “weg naar het reçht” (de rechtshulp) is in

dit verband van zeer groot gewicht. Wij zullen deze onderwerpen

hier echter laten rusten. Tot slot wijden we nog een enkel woord

aan een ander belangrijk aspect, namelijk de representativiteit

en kwaliteit van de rechterlijke macht.

Door de selectie, benoeming en opleiding van de rechters zoveel

mogelijk met democratische waarborgen te omgeven, kan het verwijt

van de eenzijdige samenstelling van de rechterlijke macht enigs

zins worden ondervangen. Omdat echter voorlopig het aanbod van

kandidaten niet representatief zal zijn voor alle groeperingen

in onze maatschappij, zal er in de opleiding van de rechterlijke

ambtenaren naar dienen te worden gestreefd het eigen (groeps—)voor—

oordeel bewust te worden en te leren hanteren. Het willen en kun

nen openstaan voor de beleving van de verschillende groeperingen

is hiervoor vanzelfsprekend een vereiste.

Er zullen echter altijd partijen zijn waarvoor de beslissing niet

of zeer moeilijk te aanvaarden zal blijven. Het zou mogelijk het

ir.2Jcht in de factoren die van invloed zijn op het vertrouwen

van de justitiabele in de rechtspleging vergroten, indien onder

zocht werd of er verschil in vertrouwen bestaat tussen mensen

die geen en mensen die wel in rechtstreeks contact zijn gekomen

met de rechtspraak. Bij deze laatste categorie zou verder kunnen

worden nagegaan of er verschil bestaat tussen diegenen die in het

gelijk werden gesteld en diegenen waarbij dat niet het geval was.
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