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Na het in, augustus 1978 verschenen rapport over de herz,ie
ning van de rechterlijke organisatie in Belgie, is thans een 
soortgelijke studie over de Justizreform in de Bondsrepu
bliek Duitsland gereed. Ook deze studie is gemaakt ten 
behoevevan de Staatscorrrni~sie Herziening Rechterlijke Orga-

"-
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gegevens die v~~r de herziening van de recbtG~lijke organi
satie in Nederland van belang zijn. ~~J 
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Verantwoording 

Dit literatuuronderzoek bestaat uit twee onderdelen. In de 
eerste plaats wordt een beschrijving van de huidige organi
satie der rechtspleging in de Bondsrepubliek Duitsland gebo
den. Het gaat hier niet enkel om de organisatie van het 
rechterlijk apparaat. Er k~men meer aspecten aan de orde. In 
de tweede p 1 aats wordt de 1 arigdur i ge reorgan is at i e van de 
rechtspleging, de grosse Justizreform, naar inhoud en proce
dure beschreven. Beide veelomvattende onderdelen overlappen 
elkaar dikwijls. Met de indeling wordt een overzichtel'ijke 
presentatie beoogd. 

De keuze der onderwerpen werd behalve door hun relevantie 
binnen de rechtspleging van de Bondsrepubliek Duitsland be
paald door hun praktisch belang voor de Staatscommissie Her
ziening Rechterlijke Organisatie. Zo ~omen tal van voor ons 
land interessante onderwerpen, zoals de orgariisatie van de 
rechtshulp, niet ter sprake. De gerichtheid op het werkter
rein van de Staatscommissie bracht echter niet met zich mee 
dat een aantal voor de Justizreform belangrijke proces
rechtelijke herzieningen onbesproken moesten blijven. 

De meeste onderwerpen worden slechts globaal behandeld. Dit 
onderzoek dient als wegwijzer, aan de hand waarvan de 
St~atscommissie kan bepalen in hoeverre en waarnaar zij 
nader onderzoek wenst. 

Deze studie is -net als het eerder ten behoeve van de 
Staatscommissie geschreven rapport over de herziening van de 
rec~terlijke organisatie in Belgie- beperkt van omvang. De 
nadruk valt op een overzichtelijke beschrijving van de 
rechterlijke organisatie en de wijzigingen, die daarin zijn 

., , , . 

en worden aangebracht. Volstaan is met het weergeven van de 
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grote lijn -v~~r buitenstaanders al ingewikkeld genoeg- en 
vermeden is een grote gedetai lleerdheid. De studie dl'aagt 
niet de pretentie in zich aan evaluerende rechtsvergelijking' 
te doen mede omdat de rechtssystemen van de Bondsrepubliek 
Duitsland en ons land zo verschillen. 

Aangezien er in de Nederlandse literatuur nog weinig aan
dacht besteed is aan het merendee 1 van de in di't rapport 
behandelde onderwerpen hebben de literatuurlijsten ook een 
wegwijzer-functie. Vooral na 1969 kwamen er naar aanleiding 
van ingrijpende hervormingsvoorstellen in de Bondsrepubliek 
Duitsland levendige en vaak diepgravende discussies op gang. 
Daarom is er naar gestreefd een vrij uitgebreide dOOl~snee 

van hierop betrekking hebbende literatuur te verschaffen. 

De samenstelling van dit rapport was in verband met de om
vang van de te behandelen materie een werk van lange adem. 
Van verschi llende zijden heb ik hierbij hulp mogen ont
vangen. Bijzondere dank ben ik verschuldigd aan de heer von 
Kempski van het bondsministerie van justitie, die een twee
tal werkbezoeken in Bonn voor mij organiseerde. Ook de amb
tenaren van het bondsministerie, die toen zo vriendelijk 
waren de concepten van dit rapport kritisch met mij te be
spreken, verdienen in dit verb'and vermeld te worden. 

.'._- .------.-------.. -,~,."'.,,-..,-----... -. 

i \' 

Overzich! van de organisatie van de 
rechtspleging in de Bondsrepubliek 
Duitsland 

2. 1 A 1 gemeen 

i; 

De rechterlijke organisatie in de Bondsrepubliek Duitsland 
vert9ont~een zeer omvangrijk en gedifferentieerd beeld. 
Kenm~rken~voor het -al~ bijlage opgenomen- schema van de 
inroelingder g~rechten zijn de gelaagdheid in federale ge
rechten en gerechten der deelstaten en de vijf zuilen van 
rechtspraak, waarbi j onderschei d gemaakt wordt tussen or
dentliche Gerichtsbarkeit~ Arbeits-; Verwaltungs-, Sozial-. 
en Finanzgerichtsbarkeit. De drie laatstgenoemde soorten 
rechtspraak omvatten verschiliende terreinen van admini
stratief recht. Naast de rechtspraak op de vijf bovengenoem
de terreinen kent de Bondsrepubliek Duitsland rechtspraak 
in grondwetszaken, tuchtrechtspraak en arbitrale recht
spraak. 

Pas na de stichting van de Bondsrepublie~ Duitsland (1949) 
werd de rechterlij~e organisatie uitgebouwd tot zijn huidige 
omvangrijke geheel met vijf verschillende zuilen van recht
spraak. Tijdens net Duitse Keizerrijk (1871-1918) was er _ 

naa~t de mil itai re rechtspraak -aanvanke 1 i jk s 1 echts een 
zuil van re?htspraak, n1. de ordentliche Gerfchtsbarkeit 
voor civiele en ,strafzaken. In de verschillende delen van 
net Keizerrijk ontwikkelde zich de organisatie der admini
stratieve_rechtspraak, de Verwaltungsgerichtsbarkeit. Tij
dens de republiek van Weimar 11919-1933) werd.de rechtspraak 
in arbeidszaken, de Arbeitsgerichtsbarkeit,'op deelstaatni
veau .georganiGeerd. De militaire rechtspraak verdween als 
aparte zui 1 van rechtspraak en gi ng' op in de or dent 1 i che 
Gerichtsbarkeit. , 

" In de tijd van het nationaal-socialisme (1933-1945) werden 
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er tal van bijzondere gerechten -eerst diverse tuchtrechte
lijke, later ook strafrechtelijke colleges (l)-ingesteld. 
Deze gerechten verdwenen na 1945. 

In de na-oorlogse organisatie van de rechtspraak zou de in
stelling van bijzondere gerechten onmogelijk gemaakt moeten 
worden en zou de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht 
gegarandeerd moeten worden. De grondwet van 1949 1 egde de 
basis voor de -nader bij de wet te regelen- inrichting van 
vijf aparte zuilen van rechtspraak en voorzag ter bewaking 
van grondwettelijke bepalingen in de richting van de recht
spraak in grondwetzaken, de Verfassungsgeri chtsbarkeit. De 
rechters werden losgemaakt uit de ambtelijke hiEtrarchie, 
waarvan zij tevoren deel uitmaakten. Hen werd een onafhanke
lijke positie gewaarborgd. De grondwet bepaalde tevens (art. 
101), dat niemand aan de rechter, die hem volgens de wet 
behoort te berechten, onttrokken mag worden. Dit brengt mee, 
dat geen bijzondere gerechten ad hoc (Ausnahmegerichte) in

gesteld mogen worden. 

In dit hoofdstuk wordt eerst een beschrijving gegeven van de 
organisatie van de gerechten in de Bondsrepubliek Duitsland 
(paragrafen 2.2 - 2.3.8). Hierbij wordt tevens aandacht be
steed aan een aantal procesrechtelijke aspecten. 
De inrichting van het openbaar ministerie komt daarna aan de 
or de (paragraaf 2.4). In de laatste paragrafen (paragrafen 
2.5 - 2.8) komen een aantal -met het oog op de situatie in 
ons land-opmerkelijke aspecten van de organisatie van de 
rechtspleging in de Bondsrepubliek Duitsland ter sprake. Wij 
stippen er hier enkele aan: 

- de belangrijke rol van de niet met een rechterlijke 
beklede zogenaamde Rechtspfleger vooral op het gebied 
der niet contentieuze rechtspraak; 

- de inschakelih'g van lekenrechters op bijna alle ter
reinen van rechtspraak; 

- het grote aantal beroepsrechters; 
- de oplelding/bijscholing en benoeming van magistraten. 

2.2 Federale gerechten en gerechten der deelst-a-ten. 

De federale opbouw van de Bondsrepubliek Dui~sland brengt 
met zich mee dat behalve wetgevende en bestuurlijke ook 

" 

rechtsprekende bevoegdheden zowel op bondsoiveau als op het 
niveau van de elf deelstaten (2) uitgeoef~n~ worden. Vol gens 
de grondwet (art. 92) wordt de Techtspraak ~oorhet Bundes
verfassungsgericht, de bondsgerechtshoven en de gerechten 
der deelstaten uitgeoefend. 

Het Bundesverfassungsgericht heeft een ~peciale taak, welke 
in de volgende paragraaf uiteengezet zal worden. 

Hoogste instantie van de gerechten der deelstaten zijn de 
vijf bondsgerechtshoven. Elk bondsgerechtshof staat aan de 
top van een der zuilen van rechtspraak. Deze hoven oordelen 
voornamelijk in Revision, waarbij rechtsvragen beoordeeld 
worden. In het geval dat een hof in zijn beslissing wil 

afwijken van een uitspraak over dezelfde rechtsvraag van een 
ander hof moet de rechtsvraag voorgelegd worden aan de Ge
meinsamer Senat der obersten gerichtshofe des Bundes, die 
onder andere samengesteld wordt, uit de presidenten der 
bondsgerechtshoven. 

De gerechten der deelstaten zijn al naar gelang van de zuil 
van rechtspraak waar zi j toe behoren, op een (Fi nanzge
richtsbarkeit), twee (Arbeits-, Verwaltungs- en Sozialge
richtsbarkeit) of op drie (ordentliche Gerichtsbarkeit) ni
veau's georganiseerd. 

De vijf bondsgerechtshoven behoren organisatorisch tot de 
zorg der bondsministeries; de gerechten der deelstaten tot 
die van de van ministeries der deelstaten. 

In de deelstatenis de verzorging van de ordentliche Ge
richtsbarkeit, de Verwaltungsgerichtsbarkeit (3) en de Fi
nanzgerichtsbarkeit (4) toevertrouwd aan het ministerie van 
justitie. De Arbeitsgerichtsbarkeit wordt er verzorgd do~r 

het ministerie van arbeidszaken. De Sozialgerichtsbarkeit 
wordt in zeven deelstaten verzorgd door het ministerie van 
justitie, in vier deelstaten door het mipisterie van sociale 
zaken. 

Het Bundesgerichtshof, het Bundesverwaltungsgericht en het 
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ht z'·J·n toevert'rouwd aan het bondsmi rfi steBundesfina~zgeric 

rie van justitie; het Bundesarbeitsgericht en het Bundesso

zialgericht aan het bondsministerie van arbeid en sociale 

zaken. 

De bijzondere positie van het Bundesverfassungsgericht 

brengt met zich mee dat net organisatorisch niet tot de zorg 

van enig bondsministerie behoort. Het hof beschikt in de 

federalebegroting over een eigen budget. 
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2.3.1 

Terreinen van rechtspraak 

De Verfassungsgerichtsbarkeit 

De Verfass~ngsgerichtsbarkeit in haar huidige vorm heeft een 

lange geschiedenis achter zich en is nauw verbonden met de 

federa"le staatsopbouw. Wanneer er sprake is van meerdere 

deel staten moet er een orgaan zijn dat geschi llen tussen 
", 

deze bijlegt. Tijdens het Dui~,se Keize~rijk had een politi"ek 

orgaan, de Bundesrat, deze taak, tij~ens de republiek van 

Weimar het Staatsgerichtshof fUr das Deutsche Reich. Dit<Jof 

besliste onder andere ook over de grondwettelijke geschillen 

tussen het Y'ijk en de dee 1 ~taten en over -naar de ei gen 

grondwet van de betreffende deel staat gemeten-grondwette

lijke geschillen binnen de deelstaat wanneer deze deelstaat 
':\ 

niet de b~~~hikking had over een eigen gerechtshof in grond-

wetszaken. ~~bijzOndere. aandacht die na 1945 bijOhet maken 
(f 

van de grondwet en de opbouw" der rechterlijke o'rganisatie 

werd geg~ven aan de rechtspraak in grondwetszaken, is ge

deeltelijk te beschouwen als een reactie op het n~tionaal-
soc i ali st i sche ver'l eden. Zowe,l op federaa 1 a 1 s op deelstaat-

niveau werd er voorzien in de inrichtin"g van rechtsprekende 

colleges op dit terrein met uitgebr,eider bevoegdheden dan 
voorheen het geval was. 

),~ 

,\ 

" Het in 1951 ingestelde Bundesverfassungsgericht in Karisruhe 

is een zelfstandig en onafhankelijk bondsgerechtshof. Het 
':' 

waakt over degrondwet van de Bondsrepubliek Duitsland. 
" 

'Na,ast toetsing van federale en deelstaatwetten op hun vere-

n"igbaarheid met 'de grondwet heeff het onder meer de taak, op 

initiatief van ee~ rechterlijk college of van bepaalde con-
" 

st'ltutionele organen," grondwettelijke geschillen tussen 

deelstaten,onderling en metfederale ovet~heid te beslissen. 

reder die meent doot het bestullr of de wetgever" in zijn door 

de grondwet gegarand~erde grondrechten benadeeld te zijn" ' 

kan zichO wenden tot het Bundesverfassungsgericht, mits hij p 

eerst van alle andere beroepsmogelijkheden heeft gebruik ge

maakt. Ee'n der,ge 1 i jk rech,tsmi dde 1 k an ook tegen"ni et meer 

voor beroep vatbare rechterlijke uitsRraken worden inge-
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2.3.2 

2.3.2.1 

steld. Het Bundes~erfassungsgericht toetst in dat geval al
leen of schending van grondrechten heeft plaatsgevonden en 
niet of de aangevochten uitspraken op juiste feitelijke of 
juridische gronden zijn genomen. Onder bepaalde voorwaarden 
kan het rechtsmiddel ook direkt tegen een wet aangewend wor
den. 

Aangezien de deelstaten ook een 'eigen grondwet hebben, 
hebben ze ook de bevoegdheid eigen Verfassungs~erichtshofe 

(Staatsgerichtshofe) in te richten .J6). Deze toetsen deel-· 
staatwetten en -regelingen aan de grondwet van de deelstaat. 
Daar de rechters van deze hoven slechts zelden in functie 
zijn, worden ze gerecruteerd uit beroepsrechters van andere 
gerechten. Naast d~ze hebben. 1 ekenrechters dee 1 aan deze 

vorm van rechtspraak. Tegen de beslissingen der Verfassungs
gerichtshofe kan onder bepaalde voorwaarden het rechtsmiddel 
van Verfassungsbeschwerde worden ingesteld bij het Bundes
verfassungsgericht, wanneer men meent dat het Verfassungs

gerichtshof bij zijn beslissing een grondwet van de federale 
grondwet heeft geschonden. 

De ordent liche Ger ichtsbarkei t 

Aiganeen 

De organisatie van de ordentliche Gerichtsbarkeit berust op 
het Gerichtsverfassungsgesetz van 1877. Deze wet is sedert
dien veelvuldig gemoderniseerd. De laatste fundamentele her
ziening date\:rt van 1949, het jaar dat de Bondsrepubliek 
Duitsland gesticht werd. 
De ordentliche Getichtsbarkeit is op vier niveau's georgani

seerd. A~n de top staat het Bundesgerichtshof te Karlruhe 
als Revision-instantie (7). In de deelstaten wordt de recht 
spraak opopeenvolgende niveau's door respectievelijke Amts
gerichte, Landgerichte en Oberlandesgerichte uitgeoefend. 

Bij de ordentljche Gerichtsbarkeit hoort ook derechtspraak 
in octrooizp.ken, welke in eerste aanlegdo<:>r ,het Bundespa 
tentg~richt en. in tweede aanleg door het Bundesgerichtshof 

Il 
________________ J __________________ ~ ____________ ~--------------~---

2.3.2.2 

\; , 
\ 

behandeld wordt. 

CivieZe zaken 

In de civiele rechtspraak is hetAntsgericht vergelijkbaar 
metons k antongerecht. Daa.r is de Amtsr i chter -net a 1 s onze 
kantonrechter een alleensprekende rechter (8)- hoofdzake
lijk bevoegd in ge schillentot een procesgang van 3000 OM 
(v66r 1975: 1500 OM) en onder andere geschillen met betrek
king tot huur van woonruimten zonder een dergelijke finan
ciele beperking~ In het kader van de herziening van het 
huweli-ik- en echtscheidingsrecht onderging zijn taak aan
zienlijke uitbreiding. De rechtspraak in familierechtelijke 
aangelegenheden, voordien.ressorterend onder diverse soor
ten gerechten, is sedert 1977 geconcentreerd bij een aantal 
grotere Amtsgerichte (9). Daar is een aparte afdeling, het 

.Faniliengericht, met deze rechtspraak belast. Ook hier be
treft het alleensprekende rechters. De competentie van het 
Familiengericht omvat de echtscheidingszaken en alle zaken, 
die daarmee in verband staan, zoals de alimentatiebereke
n i ng, verde 1 i ng der goederen, onderhoudsp 1 i chten ten op

zichte van de kinderen, de ouderlijke macht en het bezoek~ 
recht. Door verdeling' van het werk binne~ het gerecht wordt 

.geWaarborgd dat al deze zaken, die dezelfd~oep mensen be

t~~ffen, door ,deze 1 fde rechter behande l,d word~. Door deze 
wlJze van behandeling wordt niet alleen verwacht dfr~proces
partijen sneller op voet van vrede met elkaar kome~~ maar 
ook dat het rechterlijk apparaat rationeler functioneert. 

In het Amtsgericht is ook een apart college voor Landwirt

schaftssachen (ongeveer: pacht- en grondiaken) waarin naast 
de voorzitter-beroepsrechter ·twee lekenrechters zetelen. 
De Amtsgerichte verschillen onderling sterk in omvang.In 
grote steden komt men Amtsgerichte met dertig" of meer 
rechters tegen, terwijl in plattelandsgebieden soms slechts 
twee of drie rechters bij het Amtsgericht werkzaam zijn. , 
Sinds'de oorlog is het aantal 'Am'csgerichte afgenomen doordat ' 

d~ kleinste samengevoegd werden (z4e verder par. 3.5.5). 
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Van vonnissen door de Amtsgerichter gewezen, staat, als het 
1/ 

procesbelang groter is dan 500 OM (v66r 1975: 200 OM), be-
roep open bij het Landgericht, dat in laatste feitelijke 
instantie beslist (10). Van vonnissen van het Familienge
richt echter dient men ntet bij het Landgericht maar bij het 
Oberlandesgericht in hoger beroep te gaan. 
Het Landgericht neemt in eerste aanleg _kennis van alle ci
viele geschillen, voorzover deze niet tot de bevoegdheid van 
het Amts gericht behoren. 
Bij het Landgericht, dat in kamers van drie rechters recht
spreekt, vindt men ook de alleenrechtsprekende rechter. Ter
wijl deze v66r 1975 bij het Landgericht uitsluitend werk
zaamheden verrichtte ter voorbereiding van de vonniswijzi
ging, by. als instructierechter, is zijn competentie sedert
dien ruimer. De beslissing van de rechtstrijd was voorheen 
voorbehouden aan de kamer, zij het dat procespartijen zich 
accoord konden verk 1 aren meteen bes 1 i ss ing van de un us 

aiudex. De unus iudex mag nu vonnis wijzen indien de betref
fende zaak door de civiele kamer naar hem verwezen wordt. De 
civiele kamer is vrij te bepalen welke zaken naar de alleen
sprekende rechter verwezen wordt. (11). 
Zijis daarbij niet gebonden aande voorkeur die procespar
tijen uitspreken. De beslissing tot verwijzing is niet voor 
beroep vatbaar. Terugwijzing door de alleenrechtsprekende 
rechter naar de civiele kamer is onder bepaalde omstandig
heden ook mogelijk. Sedert 1975 is het aantal der door de 
alleenrechtsprekende rechter afgedane zaken toegencmen. In 
1977 werd in de Bondsrepubloiek Duitsland ongeveer dertig 
procent der civiele zaken naar de alleenrechtsprekende 
rechter verwezen. 
Tussen ge Landgerichte (der verschillende deelstaten) ver
schilt het percentage verwljzingen aanzienlijk. 
B i j het Landger i cht is een aparte Kanner fur Hande l ssacllen 

i ngeste 1 d, di e bemand wordt door een voorz itter-beroeps
rechter en twee lekenrechters. De voorzitter heeft ook een 
aantal bevoegdhede~ als alleenrechtsprekende rechter, zowel 
wat de procedure, a 1 s het gesch il ze 1 f betreft (12). De 
civiele kamer kan eventueel .een zaak naar de kamer yoor 

~ ; , 

\ 
\. 

handel~zaken verwijzen (13). 

Ook de Landgerichte varieren aanzienlijk in grootte. 
Sommige hebben meer dan 100 rechtersJtbv. in West-Berlijn), 
andere zijn niet groter dan een doors nee Amtsgericht van 
vijf a tien rechters. In 1978 waren er 93 Landgerichte .. 

Tegen de beslissingen van het Landgericht staat beroep open 
bij het Oberlandesgericht. He,t Oberlandesgericht is de hoog
·ste feitelijke rechtsprekende instantie van een deelstaat en 
oordeelt in civiele zaken niet in eerst~ aanleg. Naast Zi

vilsenate heeft het ook Senate voor Landwirtschaftssachen, 

waarin naast drie beroepsrechters twee lekenrechters zitting 
hebben en Familiensenate, waarin drie beroepsrechters zete
len. Er is oak een al'leenrechtsprekende rechter, die naast 
taken die hij op procedureel terreinh~eft, met betrekking 
tot het geschil mag beslissen indien procespartijen daarmee 
akkoord gaan (14). 

Het Bundesger ichtshof heeft voor zijn Revi s i onrechtspraak 
Zivilsenate en Landwirtschaftssenate. Een bijzonderheid is 
nog dat bij het Bundesgerichtshof het ~echtsmiddel van Be
schwerde ingediend kan worden (15). 

Het Bundesgerichtshof heeft een Grosser Zivilsenat bestaande 
uit een president en acht leden, die beslist in rechtsvra
gen, waarbij een van bovengenoemde senaten wil afwijken van,. 
d~ jurisprudentie van een andere of van de Grosser Zivil
senat. 

De Grosser Strafsenat heeft voor haar terrein vergelijkbare 
bevoegdheden als de Grosse Zivilsenat. 

De Vereinigte Grosse Senate van het Bundesgerichtshof be
slissen wanneer een Zivil-of Stt"'afsenat willen afwijken van 
een. bes 1 iss i ng van een Strafsenat of Grosser Strafsenat . , 
respectievelijk Zlvilsenat of Grosser Zivilsenat. Tevens 
wanneer een Senat van een beslissing van de Vereinigte 
Grosse Senate wil afwij~\~n. De Vereinigte Grosse Senate be-

, ~'--

staat uit de president van het Bundesgerith)plhof en de zes-
tien leden van de Grosse Zivilsenat enGros~er Strafsenat. 
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2.3.2.3 Strafzaken 

De rege1ing vande competentie inzake de bes1issing van 
strafzaken in eerste aan1eg vertoont in grote trekken het 
vo1gende bee1d. 

Het ./mtsgericht bes1ist over stra.fzaken, die niet 
onder de bijzondere competentie van een hoger gerecht 
vallen, wanneergeen 1angere vrijheidsstraf dan van 
dri e j aar te verwachten is of wanneer de zaak geen 
bijzondere Bedeutung heeft (16). Wanneer~en vrij
heidsstraf van nietmeer dan zes maanden geeist is of 
wanneer bij strafzaken van geringe Bedeutung geen ho
gere vrijheidsstraf van een jaar te verwachten is dan 
bes1ist de Richter beim./mtsgericht of het Schoffenge

richt (e'en beroepsrechter, twee 1ekenrechters). Er 
wordt nog een beroepsrechter bij de zaak betr'bkken, 
\<Janneer het Sch6ffengericht dit op voorste1 van het 
openbaar ministerie vanwege de omvangrijkheid der zaak 
noodzake1ijk acht. Men spreekt dan van het Er~itertes 
Schoffengericht (17). 

Het Landgericht bes1ist over a11e strafzaken, waarin 
noch Amtsgericht noch het Ober1andesgericht competent 

zijn, en we1 in eerste aan1eg a1s grosse Strafk~r 

(drie beroepsrec'hters ~n twee 1ekenrechters). 
Strafkamers met bi jzondere bevoegdhei d (i n deze1 fde 
samenstelling) zijn onder andere het Sch'Vurgericht, 

(dat de zwaarste de1icten inhet bijzonder 1evensde-.. 
1icten) berecht, de Wirtschaftsstrafkammer, (die eco
nomische de1icten berecht) en de Staatsschutzkammer 
(die po1itieke de1icten en de1ictentegen d.estaatsvei-
1igheid berecht). De 1ekenrechters bes1issen bij a1 
deze cull eges samen met de beroepsrechters en hebben 
ge1ijk stemrecht a1s 1aatsgenoemde. Een bijzonderheid 
met betrekking tot het Schwurgericht is,dat dit col
lege tot 1924 a1s een juryrechtbank functioneerde, 
waarin naast dri e beroepsrechters twaa 1f Geschworene 
zete1den. De Strafsenat van het Oberlandesgericht, sa
mengesteld uit vijf b~roepsrechters, berecht gevallen 
van hoog-en 1 andverraad "en andere zware del(i\cten tegen 
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de staat, zoa1s bV.de vorming van terroristische ver
enigingen. 

Uit het in de bijlage opgenomen schema van de rechterlijke 

organisatie in de Bondsrepub1iek Duits1and kan afgelezen 
worden welke rechtsmiddelen bij welke gerechten tegen in 
eerste aan1eg gewezen strafrechtelijke vonnissen aangewend 
kunnen worden. 

De kleine Strafkammer van het Landgericht, samengesteld 
uit een beroeps- en twee·lekenrechters, is beroepsinstantie 
met betrekking tot de vonnissen van de Amtsrichter. De 
grosse Strafkammer is beroepsinstantie met betrekking tot 
de vonnissen van het Schoffengericht bij het Amtsgericht. 
De Strafsenat bij het Oberlandesgericht is slechts onder 
bepaalde voorwaarden Revision-instantie met betrekking tot 
in eerste aan1eg gewezen strafrechtelijke vonnissen van het 
Landgericht. Tegen appelvonnissen van het Lanc!gericht kan 
zonder beperking Revision bij de Strafsenat ingesteld worden 
(19). De Strafsenat bestaat uit drie beroepsrechters. 

Het Bundesgerichtshof is Revision-instantie voor de in 
eerste aanleg gewezen stt'afrechte1ijke vonnissen van het 
Oberlandesgericht en in het algemeen ook voor die van het 
Landgericht. Opmerkelijk in dit verband is de omstandigheid 

dat tegen de in eerste aanleg.~e~;,ezen vonnissen van het 
Landgericht slechts Revision ingesteld kan worden. De Straf-:' 
senat van het Bundesgerichtshof bestaat uit vijf beroeps
rechters. 

Sedert 1975 zijn er b-ij de Landgerichte Strafvollstreckungs

kammern, die.al naar gelang de hoogte van de opgelegde vrij
heidsstraffen en d.e moei 1 ijkheid van de za.ak bemand worden 
door een of door dr i e beroepsrechters. rf~-!r Vo 11 streckungs
richter dient duidelijk onderscheiden "te worden van de 
strafrechter, die het von~is oplegt. De Strafvollstreckungs_ 
kammern besl i ssen i nzake de tenui tvoer legging van .vri jheids
straffen en vrijheidsbenemende maatreg~len in.het bijzonder 
over de_ voorwaarde1ijke tenuitvber1eggi~g. 'Verder bes1issen 
zij o~ beklag van.eengedetineerde ~nzake tegen hem getrof
fen m~atregelen bij de tenuitvoerle~gingd~r strafe 

19 
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De wetgevi ng op hetgebi ed van het jeugdstrafrecht dateert 
van de twi~tiger jaren. Deze had aanvankelijk enkel betrek

king op de leeftijdsgroep van 14- tot 18- jarigen. Sedert de 
uitvoering van het Jugendgerichtsgestz d.d. 1953 ook op 18-
tot' 21-jarigen. Bij het Amtsgericht is er de Jugendrichter 

en het Jugendschoffengericht ({en beroepsrechter en twee le
kenrechters), bij het Landgericht de Jugendkammer (drie be
roepsrechters en twee lekenrethters). De competentie van de
ze colleges hangt af van de te verwachien sanctie (de 
Jugendrichter is by. competent wanneer opvoedings-of tucht
maatregelen te verwachten zijn) of van de ernst van het 
tenlastegelegde feit. De Jugendkammer is vooral competent in 

Schwurgericht-zaken. 
Z i j hebben ook de bevoegdhei d strafbare feiten, gep 1 eegd 
door volwassenen tegen jongeren, (met name zedendelicten) te 
berechten, wanneer het om de bescherming van minderjarigen 

gaat (20). 
Tegen vonnissen van deze colleges kan hoger beroep en 
revision ingesteld worden, echter de procesdeelnemers kunnen 

-in afwijking van het corrmune strafrecht- slechts e€nmaal 

van hun rechtsmiddelenrecht gebruik maken. 
Het jeugdstrafrecht wordt beheerst door de opvoedingsge
dachte. Daarom moeten zowel de beroeps- als de lekenrechters 
van oeze colleges op het betreffende gebied ervaring en des-

kundigheid bezitten. 

2.3.3 De Arbeitsgerichtsbarkeit 
Oorspronkelijk werd de rechtspraak in arbeidszaken verzorgd 
door de ordentl,iche Gerichtsbarkeit. Nu is de Arbe1tsge
richtsbarkeit een aparte zuil van rechtspraak. Grondslag van 
deze rechtspraak vormt het Arbeitsgerichtsgesetz van 1953. 
De Arbeitsgerichtsbarkeit wordt op drie niveau' s uitgeoe
fend: door de Arbeitsgerichte (94x) en Landesarbeitsgerichte 
(12x) der deelstaten en in geval van Revision door het Bun
desarbeitsgericht te Kassel. Bij al deze gerechten werken 

n~ast beroepsrechters lekenrechters mee. 
Deze gerechten beoordelen.onder andere geschi.llen tussen 

'werkgevers en werknemers over arbeidscontracten, tussen 

\ 
\ 

C.A.O.-partijen, geschillen betreffende de ondernemingsra
den en de medezeggenschap van werknemers in bedrijven. Door
gaans beslissen ze ook inzake de rechtsgeldigheid en de ge
volgen van stakingen. 

De arbeidsrechtelijke procedure komt in principe overeen met 
de civielrechtelijke, maar is met minder formaliteiten om
kleed om een snelle en weinig kostbare behandeling der zaak 
te bewerkstelligen. De behandeling van een zaak is doorgaans 
mondeJing. De gerechten zijn verplicht om bij de aanvang van 
het proces door middel van het GUteverfahren een schikking 
tussen procespartijen te beproeven. In het civiele proces
recht is dit facultatief gesteld. Verplichte vertegenwoordi
ging door een advocaat geldt alleen bij het Bundesarbeitsge
richt. Voor het Arbeitsgericht mogen procespartijen zelf op
treden of zich laten vertegenwoordigen door een derde. Voor 
het Landesarbeitsgericht is vertegenwoordiging door een ad
vocaat of een vertegenwoordiger van werkgevers- of werkne
mersorganisaties verplicht. 

2.3.4 De VepwaZtung8ge~icht8ba~keit 

Voorzover de wet administratieve rechtspraak niet aan andere 
gerechten heeft opgedragen (zie paragrafen 2:3.5 en 2.3.6) 
zijn de Verwaltungsgerichte bevoegd kennis te nemen van ge
schillen op het gebied van het administratieve recht, het 
ambtenarenrecht dagronder begrepen. De a 1 dus met een a 1 ge
meen-administratief rechtelijke bevoegdheid toegeruste Ver
waltungsgerichtsbarkeit kent drie niveau's van rechtspraak: 
de Verwaltungsgeri~hte (33x) en Oberwaltungsgerichte (lOx) 
der de.elstaten en in geval van Revision het Bundesverwal
tU'lgsgericht in Berlijn.' In de Verwaltungsgerichte hebben 
lekenrechters mede zitting, in de Oberverwaltungsgerichte 
van sommige deelstaten ook, maar -in het Bundesverwaltungs-

I> 

gericht zetelen enkel beroepsrechters. " " 
Organisatie, competentie en procedure met betrekking tot de
ze gerechten is pas op bondsniveaugeregeld in de Verwal-

'. tungsgerichtsordnung van 1960. De Verwaltungsgerichtsbar
kett op d~elstaat-niveau is al meer dan 100 jaar oud. 
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Opmerkelijk is dat het openbaar ministerie bij de Verwal
tungsgerichtsbarkeit is vertegenwoordigd. De Oberbundesan
walt beim Bundesverwaltunqsgericht staat onder direct gezag 
van de hondsregering en mo~t er op wij 7 en welke betekenis de 
beslissing voor het algemeen belang heeft In een vijftal 
deel staten is een vertegenwoordi ger van het openbaar mi
nisterie aan de Verwaltungs- en Oberverwaltungsgerichte ver-

bonden. 

De procesrechtelijke regel.ingen van de drie zuilen van admi
nistratieve rechtspraak vertonen vele punten van overeen
komst. Voora~gaand aan de gerechtel ijke procedure moet er 
eerst een soort bezwaarschriftprocedure bij de administra
tieve autoriteiten gevoerd zijn: het behordliches Vorver
fahren. In de Bondsrepubliek Duitsland is ~e civiele rech
ter, net al s in ons land, bij het onderzoet- :naar en de 
vaststelling van tertake dienende feiten, lijd~lijk. De ad
ministratieve rechter is dit echter niet. Verplichte proces
vertegenwoordiging door advocaat of deskundige geldt alleen 

ten aanzien van de Revision-gerechten. 

2.3.5 De Sozialgerichtsbarkeit 

De Sozialgerichtsbarkeit is voor de hele Bondsrepubliek 
"Duitsland ingevoerd bij het Sozialgerichtsgesetz van 1953. 
Deze aparte vorm van rechtspraak bestaat overigens al 111 

j aar. 
Deze administratieve gerechten doen voornamelijk uitspraak 
in sociale verzekeringszaken en in zaken betreffende vergoe

dingen aan oorlogsslachtoffers. 
In eerste aanleg beslissen de Sozialgerichte (50x), waarvan 
de kamers -g'especi al i seerd naar onder andere bove~genoemde 

competentie~cerreinen~ samengesteld zijn uit een beroeps
rechter en twee lekenrechters. Doorgaans is beroep van door 
deze kamers genomen beslissingen mogelijk bij de kamers der 
Landessozialgerichte (13x), samengesteld uit drie beroeps~ 
en twee lekenr~chters. De'beslissingen van deze deelstaatge
rechten kunnen in Revision aangevochtenworden bij de Senate 

van het Bundessozialgericht te Kassel. 

"~, ....•. ~~:,;:",;, 

2.3.6 

2.3.7. 
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De Finanzgeriahtsbarkeit 

De Finanzgerichtsbarkeit in haar huidige vorm berust op de 

Finanzgerichtsordnung van 1965. Deze administratieve recht
spraak in zaken van belasting -exclusief de gemeentelijke 
belasting, die onder de competentie van de Verwaltungsge
richte valt- en douane wordt slechts in twee instanties door 
de Finangerichte (13x) der deelstaten en in Revision door 
h~t Bundesfinanzhof in Mlinchen afgewikkeld. De Finanzge
richtsbarkeit kent !len'''i,nstantie minder dan de andere takken 

'i, 'J) 

van administratievexec~tspraak omdat het behordl iches Vor-
verfahren op dit terrei~ meer ontwikkeld is. Bij de Finanz
gerichte werken lekenrechters aan de rechtspraak mee, bij 
het Bundesfinanzhof niet. 

De Dienst- en Disaip Una:nger'iahtBbarkei t !J 

Ambtenaren, militairen en magistraten staan in eerf'--tvi'::Jzon
dere dienstbetrekking tot de staat. Het tuchtrecht voorziet 
in ,geval van plichtsverzuim in aparte maatregelen, zoals 
berisping, boete, in houding van salaris en ontslag. 
De Disziplinar- en Dienstgerichte legg~n zelf zwaardere 
tucht rechtelijke maatregelen op, voor het overige toetsen 
ze de rechtmatigheid van binnen de dienst opgelegde maatre
gelen. Deze colleges zijn samengesteld uit betoepsrechters, 
meestal werkzaam binnen de Verwaltungsgerichtsbarkeit-en 
vertegenwoordigers van de betreffende beroepsgroep. 

Voor bondsambtenaren zijn er het Bundesdisziplinargericht en 
in tweede instantie de Disziplfnarsenat van het Bundesver
w41tungsgericht. Grondslag, voor deze ~echtspraak is de 

.j 

B~ndesdisziplinarordnuhg van 1967., De deelstaten hebben hun 
eigen tu~htrechtelijke colleges in het leven geroepen. 

\\]) 

f 1"1 

v~.'or mili'Fairen ziJn er -enkel met betrekking tot dienstaan-
, 1 II 
g~ egenheden en niet met betrekking tot commune, delicten-het 
TruppendienstgePicht en in tweede instantie de Wehrdienst 
senate van het BU'ndesverwa ltungsger icht. Gr·onds 1 ag voor deze 
vorm van rechtspraak vOrl,nt de Wehrdi sz ip 1 i narordnung van 
1961. 
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Voor de leden van de zittende en staande magistratuur, ver
bonden aan de gerechten der deelstaten, zijn er -zoals voor
zien in het Deutsches Richtergesetz vanj.96 - Richterdienst
gerichte en in tweede instantie Richterdienstgerichtshofe. 
Hoogste instantie is een bijzondere kamer van het Bundesge
richtshof. Deze kamer is tevens in eerste en laatste aanleg 
bevoegd wanneer het magistraten, verbonden aan de bondsge
rechtshoven, betreft. 
Het tuchtrecht met betrekking tot rechters heeft in zoverrer 
een bijzonder karakter, dat het zln begrenzing vindt in de 
grondwettelijke gewaarborgde, rechterlijke onafhankelijk
heid. De presidenten van gerechten kunnen doorgaans lichte 
tuchtrechtelijke maatregelen aanhun rechters cpleggen. De 
presidenten zelf staan onder tuchtrechtelijk toezicht van de 
president van een hoger geresht of van de (bonds-) minister 
van justitie. De rechters v~n het Bundesverfassungsgericht 
staan niet onder tuchtrechterlijk toezicht van de bondsmi
nister van justitie. 

Voor een aantal beroepsgroepen -met name advocaten, bel as
t i ngsadvi seurs, accountants, artsen, apothekers- wordt de 
tucht rechtspraak door deze zelf in het leven geroepen 
tuchtcollegels uitgeoefend. Van de beslissingen van een deel 
van deze colleges kan in beroep gegaan worden bij een aparte 
kamer van het Bundesgerichtshof. 
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2.3.8 De Schiedsgerichtsbarkeit 

De Schiedsgerichtsbarkeit -hier gemakshalve te vertalen met 
arbitrale rechtspraak- berust op paragraaf 1023 van de 
Zivilprozessordnung. Net als in ons land moeten partijen, 
die'de berechting van een geschil aan arbiters hebben opge
dragen, voor het doen executeren van de arbitrale beslissing 
het "staatliche Gericht" inschakelen. Voor het overige zijn 
ze vrij de inschakeiing van het "staatliche Gericht" geheel 
uit te s 1 uiten. 

De Schiedsgerichtsbarkeit vervult vooral in het bedrijfs

leven een rol van betekenjs (21). Vooral de'snelheid, waar
mee zo iaken afgewikkeld kunnen worden, is daar een belang
rijk argument. Tot op heden is er geen ~mpirische en repre
sentatieve studie over de arbitrale gerechten in de Bonds
republiek Duitsland verschenen. 

Het Betriebsverfassungsgesetz voorziet in het instellen van 
openbare gerechten inzake alle geschillen, die een gelde
lijke vordering omvatten. De voorzitter van zo een gerecht 
behoort een beroepsrechter te zijn, de bijzitters zijn twee 
door elk van beide procespartijen gekozen deskundigen. De 
procedure is in principe vrij van formaliteiten. Slechts in 
uitzonderingsgeval~en (ernstige afwijking van wettelijke 
voorschriften) is hoger beroep van de door dit gerecht geno
men beslissingen mogelijk. 

Met deze vorm van rechtspraak zijn positieve ervaringen op
gedaan. Zij wordt nog niet yeel toegepast. Een bekende toe
passing is die met betrekking tot de automobielreparatie: de 
Schiedstelle ffir das Kraftfahrzeughandwerk(22). 
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Het operibaar miniiterie 

De hHkarchische opbouw van het openbaar ministerie kan vol-
. de ordentliche Gerichtsbarkeit aldus gens de organisatle van 

voorgesteld worden: 

Minister v. justitie 
van de deelstaat 

Bondsminister v. 
justitie 

Openbaar ministerie 
verbonden aan het 
Bundesgerichtshof 
onder leiding van 
de Generalbuindes
anwalt 

Bundesgerichtshof 

Openbaar ministerie 
verbonden aan het 
Oberlandesgericht 
onder leiding van de 
Generalstaatsanwalt 

1-----------Ober 1 andesgeri cht 

Openbaar ministerie 
verbonden aan het 
Landgericht onder 
leiding van de leiten
der Oberstaatsanwalt 

~ ____ -,.----,.--- L andger i cht 

r-------- ----------; 
I Openbaar ministerie I Amtsgericht 
: verbonden aan het :.....: __ ---"7-----
: Amtsgericht I 
~, ____________________ ..J 

,II. toezicht ,en instl"uctie van de minister v. justitie 
W = op het openbaar ministerie (extern), 

.:t; _ toezicht en ~~str~ct,i~ binnen de hierarchie' van het 
'V' - openbaar minlstene (lntern) ", , 

r---l = gee!,! zelf~tandig parket 
L ___ ..1 

! , 
I 
I 

I 

\ 
1 

i 

Aan het Bundesgerichtshof'verbonden is de Bundesanwaltschaft 
onder leiding van "de Generalbundesanwalt. Deze afdeling is 
betrokken bij de Revisionrechtspraak in strafzaken. De Ge-
neralbundesanwalt is ook de competente Staatsanwalt bij de 
Oberlandesgerichte met betrekking tot strafb~re feiten waar
ove~ deze in eerste aanleg vonnissen, indie~~het strafbare 
feit het belang van de bond in bijzondere mate raakt of 
indi~h dit in belang van de rechtseenheid nodig geoordeeld 
wordt (23). 
Aan elk Ober"'andesgericht verb on den is een Staatsanwalt
schaft opder leiding Van een leitender Oberstaatsanwalt. De-

-
, ze heeft ook de leiding van het openbaar ministerie, verbon-
den aan de Amtsgerichte binnen zijn ressort, waar naast 
Staatsanwal te Amtsanw~i1 te met betrekk i ng tot de 1 ichtste ca-

'tegorie strafzaken optreden (24). Aan het hoofd kan ook een 
aan de leitender Oberstaatsanwalt ondergeschikte Oberamts-
anwalt staan. 

Het openbaar ministerie bij het Bundesgerichtshof" is hier-
'archisch ondergesch,ikt aan de bondsminister vanjustitie. 

Het openbaar ministerie bij de overige gerechten is onderge-., 

schikt aan de minist~r;van justitie van de betrokken deel-
; .~"., 

staat. In de deel staten oefent de General st~atsa,nwa 1 t (onder 
de minister) de leiding uit~ 

,De staatsanw:)t is naast de vervol gi ng 'van strafbare feiten 
(25) belast met de tenuitvoerlegging van strafvonnissenin 
het. a 19,emeen (Strafvo 11 streckung) ., Naast de strafrechte-
lijke, verricht ode Staatsanwalt ingeringe mate c,iviel
rechtelijke act1vitetten, i~ het bijzonder op het gebied v~n 
het huwelijksrecht en in aangelegenheden met betrekking tot 
onder curatele stelling (26). Hij kan by. de nietigheid van 
een huwelijk inroepen of eeneis tot onder curateJe-stel1ing 

- "', ~,' . 

van een p,ersoon i nd i, eneili. 
" '\\ 

Sedert 1968 bestaan er in verschillende deelstaten zg. 
Schwerpunkt-Staat~anwaltschaften, waar een by. Oberstaatan
walt een op de vervolging van economische vergrijpen g~spe-

" 
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ci al iseerde afdel ing leidt. 

In de loop van de tijd is het aantal van deze afdelingen en 

de specialisatie-graad ervan toeg~nomen. Met betrekking tot 

jeugdstrafzaken is de ,Jugendstcratsanwalt bevoegd. 

Tenslotte moet als bijzondere vervolgingsi,nstantie de in 
1958 ingeri~hte Zentrale Stelle derLandesjustizverwal

tungen zurAufklarung nationalsozialistischer Verbrechen te 
Ludwigsburg verrneld worden. Deze stelt de strafdossiers sa
men ten behoeve van de inzake de vervolging competente 

Staatsanwalt. 

~,.-~-." ... -..---.. "".,..,., ~ .... 
~ 

\ 

I 
I 

() 

., f) 

• or 

2.5 De Rechtspfleger 
De Rechtspfleger is een ambtenaar van de z. g. gehobene 
Justizdienst. Een recht~r en een offici~r van jusitie zijn 
functionarissen van de zg. hohere Dienst. Binnen de rechts
pleging vervult de Rechtspfleger een zelfstandige role Hij 
is geen rechter, maar'neemt op het terrein van de rectit
spraak ter ontlasting van de rechter taken waar, die voonf 
heen aan de rechter waren voorbehouden. 
In de twintiger jaren begon men rechterlijke taken aan de 

Gerichtsschr~iber te delegeren. Sedertdien werd de competen
tie van d'e Gerichtsschreiber uitgebreid en deze ambtenaar 
werd voortaan als Rechtspfleger aangeduid. 
In 1957 werden de recht~positie en de taken van de Rechts
pfleger wettelijk vastgelegd in het Deutsche Rechtspfleger
gesetz. De huidige wettelijke regeling berust op het Rechts
pflegergesetz van 1969 en wijzigingswetten van 1970 en 1976. 

Het z\Vaartepunt van de bevoegdheden van de Rechtspfleger 
ligt bij het Amtsgericht. Daar wordt de niet-contentieuze 
rechtspraak grotendeels door hem uitgeoefend. Bij deze vorm 
van rechtspraak gaat het niet om beslechting van geschil1en~ 
maar om mee~ bestuurlijke taken, zoals o~der voo,gdij- of 
cur~teleste,11ing, afwik'keling van boedelzaken en het bijhou
den van handels: en verenigingSreg1sters. Ook contentieuze 
zaken worden·doorhem afgewikkeld, met name,zaken, die met 

eeng~rechtel ijk" betal ingsbevel (hetMahnverfahren) afge
daan kunnen worden, executoriale verkopen en ruilverkave-
1 ingszaken. 
Met name de procedure van het Mahnverfahren is van groot 
praktisch belaryg in. de B6ndsrepubliek Duitsland: elk jaar 
vinden er zoln vier miljoen plaats ,.tegen zol.n een miljoen 

civiele procedures van eerste aanleg." 
Naast ~eze heeft de Rechtspfleger ook taken op strafrechte
lijk geb·ied. Op het' parket bij de Amtsgerichte vervult hij 
betrekKelijk zelfstandjg taken op het gebied vande Straf-
vollstreckung. 

/. 
,~ " 

De wet heeftmet betrekkinog tot erikele categorie~~ zaken, 
waarvoor de Rechtspfleger telfstandig bevo~gd is, bepaalde 
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zaken wegens hun bijzondere betekenis en'belang voor proces
partijen voorbehouden aan de rechter (27). Onder bepaalde 
voorwaarden, bv. in geval van juridische gecompliceerdheid, 
is de Rechtspfleger gehouden een zaak aan de rechter ter 
beslissing voor te leggen. De rechter kan een hem verwezen 
zaak Dok weer terugverwijzen (met instructies) naar de 
Rechtspfleger. 

Beslist de Rechtspfleger in plaats van de rechter -dus als 
"gerecht"- dan is hij zakelijk onafhankelijk en slechts on
derworpen aan de wet. Tegen zijn beslissing kan men Erinne
rung bij de rechter instellen. Hoger beroep van de beslis
sing van derechter kan op normale wijze ingesteld worden, 
net als wanneer de rechter zelf de (door de Rechtspfleger 
genomen) beslissing geveld had. 

Op dit moment zijn er ongeveer 15.000 Rechtspfleger, onge
veer evenveel als het aantal beroepsrechters in de Bondsre
publiek Duitsland (zie paragraaf 2.7). Zijn positie als spe
cialist op vele rechtsterreinen is niet meer weg te denken 
uit de rechterlijke organisatie. 

Sedert 1976 is de opleiding van de Rechtspfleger onder ande
re in verband met de verdere uitbreiding van hem opgedragen 
taken op hoger niveau gebracht. Zijn opleiding duurt drie 
jaar. Van deze tijdspanne is hij ongeveer ~~n jaar praktisch 
werkzaam bij het Amtsgericht, Landgericht of openbaar mini
sterie. De resterende tijd wordt hij theoretisch geschoold 
op zg. Fachhochschule. Voor toelating tot deze opleiding is 
tenminste middelbare school of vergelijkoaar opleidingsni
veau vereist. 

" 

In verband met de verdereuitbreiding van de hen opgedragen 
taken en hun hoger oplSidingsniveau zijn ook de salarissen 
der Rechtspfleger in de loop van de tijd aanzienlijk opge
trokken. Momenteel ontvangen zij nauwelijks minder dan rech~ 

,. , 

ters van eerste aanleg. De inschakeli~g van Rechtspfleger in 
plaats van in plaat~ van rechters is voor de staat vooral 
voordeliger in die zin, dat eerstgenoemden de promotiemoge-

- .. - -~- n 

lijkheden missen van laatstgenoemden. 

Met betrekking tot de verlichting van de werk1ast der rech
ters zijn naast de bezigheden van de Rechtspfleger ook die 
van de Richtergehilfe het vermelden waard. Deze functionaris 
oefent niet zelfstandig rechterl ijke taken uit, maar ver
richt enkel werkzaamheden in het kader van voorbereiding der 
vonnissen. Op de budgetten van het Bundesverfassungsgericht 
en de bondsgerechtshoven is in de arbeidsplaatsen van deze 
universjtair geschoolde medewerkers voorzien (zie verder pa
ragraaf 3~5. 7). 

.\, 
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Lekenrechters 
Zoals al bleek in paragraaf 2.3 werken lekenrechters op uit
gebreide schaal mee aan de rechtspleging in de Bondsrepu
bliek Duitsland. De geschiedenis van de verschillende zuilen 
van rechtspraak wijst uit dat lekenrechters van oudsher bij 
de rechtspraak betrokken werden. Lekenrechter is degeen, die 
zonder beroepsrechter te zijn, volgens wettelijke bepaling 
in een rechterlijk college met volledig stemrecht meewerkt. 
Gedurende hun ambtsperiode, die doorgaans vier jaar duurt, 
hebben zij bij debehandeling van een zaak dezelfde rechten 
en plichten die een beroepsrechter heeft. 
Lekenrechters worden op verschillende manieren gerecru
teerd. Vertegenwoordigen zij het yolk, dan komt in principe 
elke staatsburger van de Bondsrepubliek Duitsland in aanmer
king. Dit is het geval bij de rechtspraak in grondwetszaken, 
de ordentliche Gerichtsbarkeit in strafzaken en de Verwal
tungsgerichtsbarkeit. Deze lekenrechters worden door', aparte 
kies colleges verkozen. Bij de verkiezing van Schoffen (in 
de strafrechtspraak) maakt het kiescollege gebruik van door 
de gemeenteraad opgestelde voordrachtslijsten. 
In andere gevallen ligt bij de recrutering van lekenrechters 
meer de nadruk op speciale deskundigheid en/of 'op represen
tativiteit voor een bepaalde groep van, de bevolking of'cate
gorie beroepsbeoefenaars. Dit is het geval bij de ordent
liche Gerichtsbarkeit (28), de Arbeitsgerichtsbarkeit (29), 
de Sozialgerichtsbarkeit (30), de Finanzgerichtsbarkeit 
(31) en de Disziplinargerichtsbarkeit (32). 
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2.7 Het aantal beroepsrechters 
Verge leken met ons 1 and heeft de Bondsrepub 1 i ek Du its 1 and 
ongeveer zes maal zoveel beroepsrechters per 100.000 inwo
ners. 
We geven hieronder de cijfers voor 1977: 

Aantal beroeps
rechters bij 

-de gewone recht
spraak ordent
liche Gerichts
barkeit 

-overige recht-
-spraak 

-alle recht-
spraak 

. 
Bondsrepubliek 
Duitsland 

11. 745 

3.020 

14.765 

Nederland 

534 

69 

603 

Aantal inwoners: ca. 61.000.000 ca.14.000.000 

Aantal beroeps-
rechters per ca. 24 ca. 4 

100.000 inwoners 

Wanneer we 'ia 11 e rechters in de verge 1 i jk i ng betrekken s 1 aat 
de balans nog meer door naar de kant van de Bondsrepubliek 
Duitsland. Behalve de beroepsrechters moeten dan ook de 
rechter-buitenstaanders en d~ lekenrechters meegeteld wor
den. Eerstgenoemde"functionaris is in de Bondsrepubliek 
Duitsland. onbekend (33). Het aantal lekenrechters van de 
Bondsrepub 1 i ek Duits 1 and overtreft dat van ons 1 and -z i e ook 
de vorige paragraaf- aanzienlijk (34). 
Bovengenoemdevergelijkingen zijn vooral interessant wan
neer ze in verband gebrachtworden met de werklast,der ge
rechten. Iri de Bondsrepubliek Duitsland worden ongeveer vijf 
a zes maal zoveel zaken afgedaan als in ons land- (35). 
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2.8 Q2leiding en benoeming van magistraten 
De g!ondtrekken van de juridische universitaire opleiding in 
de Bondsrepubliek Duitsland zijn neergelegd in het Deutsche 
R i chtergesetz. Op bas is van deze raamwet hebben de ver
schillende deelstaten eigen regel.ingen ontworpen, op basis 
waarvan de opleiding aldaar georganiseerd is. 
De traditionele zg. zweistufige juridische opleiding bestaat 
uit een universitaire studie gedurende tenminste zeven se
mesters. Deze studie wordt afgesloten met een eerste examen, 
het Referendarexamen. Tussen dit en het tweede examen, het 
Assessorexamen moeteen zg. Vorbereitungsdienst van twee 
j aar 1 i ggen. 
Door het afleggen van deze twee examens staat de toelating 
tot het Richteramt open. Deze ~roeve van geschiktheid voor 
het Richteramt moet de jurist niet alleen afgelegd hebben, 
wanneer hij rechter of officier van justitie wil worden, 
maar ook wanneer hij werkzaam wil zijn als advocaat of nota
rise Eenzelfde eis wordt doorgaans ook gesteld aan juristerr, 
die solliciteren naar een hogere functie binnen het ambt~

lijke apparaat of het bedrijfsleven. 
Gedurende de Vorbereitungsdienst moet de Referendar ervaring 
opdoen bij een civielrechterlijk college, een strafrechte
lijk college of parket, bij de overheidsadministratie, de 
advocatuur en bij een instantie van eige" keuze. Deze 
laatste mogelijkheid wordt geboden opdat de Referendar zich 
kan specialiseren met het oog op zijn beroepskeuze. 

, ,: 

Sedert decennia is deze traditionele, op de leest van binnen 
het justitieel apparaat werkzame jurist geschoeide, oplei
di nge~n omstreden zaak. Daarom wordt gestreefd naar een 
reorganisatie. V~~r een definitieve reorganisatie der oplei
ding worden eerst de ervaringen met nieuwe alternatieve op
leidingsmodellen afgewacht. Het Gesetz zur Anderungdes 
Deutschen Richtergesetzes 1971 heeft daarom de weg tot uit
testen van zg. /~instufige opleidingsmodellen vrijgegev~n. 
Deze wordengekenmerkt door eeo nauw samengaan van theorie 
en praktijk. De scheidi.ng tussen studie en Vorbereitungs-

i ~ ,'; 

dienst wordt opgeheven. Bij alle einstufige opleidfngsmo
~ellen wordt de student de mogelijkheid geboden zich te spe-

(/ 

\. 
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cialiseren in civiel-, straf-" bestuurs-, financieel-, ar
beids- en economisch recht. Bij sommige opleidingsmodellen 
nemen de sociale wetenschappen een belangrijke plaats in het 
programma in. 

De duur van de einstufige opleiding bedraagt ongeveer zes 
jaar. De studie wordt afgesloten met een examen, dat verge
lijkbaar is met het Assessorexamen. 

Een -zeve~ta 1 dee 1 ~t~ten heeft van de door de wet geboden 
mogelijkheid gebruikf g;,maakt. Verschillende einstufige op
leidingsmodellen worden gehanteerd door de universiteiten te 
A~gsburg, Bayreuth, Bielefeld, Bremen, Hamburg, Hannover, 
Konstanz en Trier (36). De eerste resultaten van het experi
ment lijken met betrekking tot de gemiddelde studieduur en 
examenresultaten positief uit te vallen (37). 
Het is nog niet duidelijk of de einstufige opleiding en zo ja 
welk model daarvan na afloop van de proeftermijn (1984) de 
traditionele zweistufige opleiding zal kunnen vervangen. 
Na het behalen van het Assessorexamen of het q1ternatieve 
examen kan een voorlopige aanstelling als rechter of offi
cier van justitie volgen (Richter auf Probe). Na een proef
~ijd van minstens drie jaar, die voor wat betreft officieren 
van justitie .bij uitzondering verkort kan worden, kan een 
vaste aanstelling volgen (Richter auf Lebenszeit). Aan de 
proeftijd wordt ook geacht (deels, men is dan eerst nog 
Richter kraft Auftrags) te zijn voldaan, indien men werkzaam 
is geweest als' onder andere advocaat, hoogleraar of hogere 
ambtenaar. 

Onder de beroepsrechters dienen ook nog begrepen te worden 
de zg. Richter auf Zeit. Dit zijn voornamelijk rechters der 
Verfassungsgerichtshofe, die voor acht jaar beroepen worden. 

-~---..-;;:;;:..-

De benqeming van rechters is verschillend gerege'~. Voorzo-
ver bet rechters van de gerechten der deel state~\ betreft 

. . ' 
geschi edt hun benoemi ng door de mi n i ster-pres i dent of de 

. 0 

voor de betreffe~de zui 1 van rechtspraak bevoegde mi ni ster 
van de deelstaat. Met betrekking tot bevorderingen en in 
sommige gevallen met betrekking tot benoemingen, moet naar 
het standpunt van de Pdisidialrat (een uit rechters samen 
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gesteld orgaan dat zich onder andere met rechtspositionele 
aangelegenheden bezig houdt) geinformeerd worden. In sommige 
deelstaten doet een aparte commissie, de Richterwahlaus
schuss, voorafgaand aan de benoemining van een rechter, een 
keuze uit de kandidatenlijst. De samenstelling van deze com
missie verschilt per deelstaat. In de regel hebben parlemen
tariers en 900r hun collega's gekozen rechters er zitting 
in. Het voorzitterschap wordt doorgaans bekleed door de mi
nister van justitie der deelstaat. 
De rechters van de vijf bondsgerechtshoven worden door de 
competente bondsminister tezamen met de Richterwahlaus
schuss voorgedragen en door de bondspres i dent benoemd. De 
Richterwahlausschuss bestaat uit de voor de betreffende zuil 
van rechtspraak bevoegde ministers der elf deelstaten en een 
gelijk aantal door de Bundestag (38) gekozen leden. De Pra
sidialrat van het hof, waar de benoeming moet plaatsvinden 
heeft een adviserende stem. 
De bijzondere positie van het Bundesverfassungsgericht 
brengt met zich mee, dat de beroepsrechters die er zitting 
in hebben door de Bundesrat en de Bundestag (39), verkozen 
en door de Bondspresident benoemd worden. 

In de Bondsrepubliek Duitsland is het instituut van bijscho
ling van rechters en officieren van justitie tot een zekere 
ontwikkeling gekomen. Het houden van cursussen (afwisselend 
in elk der deelstaten: die fliegende Richterakademie) was 
al sinds 1967 in zwang voordat in 1973 te Trier de Richter
akademie werd geopend, waar sindsdien doorlopend deze cur
sussen plaatsvinden. 
De bond- en deelStaten tezamen hebben de leiding van de 
Richt~r._akademie. De jaarlijkse begroting wordt door de deel-

- I 

staat 1~aar, het instituut gevestigd is) Rheinland-Pfalz op-
gesteld en moet door bond- en deelstaten gefiatteerd worden. 
Per jaar worden er op de Richtera'kademie ongeveer 44 cursus
sen voor 1700magistraten gegeven. De cursussen zijn erop 
gerichteen zo breed mogelijk terrein te beslaan -er wordt 
naar verhouding veel aandacht be steed aan menswetenschappen 
en a~n organisatorische en communicatieve vaardigheden- aan 

," ' 
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te sluite~ bij actuele onderwerpen en contacten tussen zit
tende en staande magistratuur te bevorderen. 

Naast de activiteiten van de Richterakademie worden er door 
de deelstaten zelf voortdurend cursussen georganiseerd. 

( ~, --------------------
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Belangrijkste welgeving 

Van onderstaande wetten wordt tel kens de tekst aangehaald, 
waarin ze voor het laatst integraal zijn gepubliceerd. 
I n de Bondsrepub 1 i ek Dui ts 1 and worden wetten onder andere 
gepubliceerd in het Bundesgesetzblatt (3 delen). 
De belangrijkste wetten worden oak in particuliere verzamel
bundels gepubliceerd. Tweeveel gebruikte losbladige bundels 
zijn: 

Schonfelder, Deutsche Gesetze ('civiel, straf- en proces
recht) 
Sartorius, Band I (grondwettelijk en administratief recht) 

Band II (internationaal recht) 

Tussen haakjes worden deze vindplaatsen aangegeven. 

Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland van 23 
mei 1949 - BGB1.S. (BGB1.III 100-1) - (~chonfelder und 
Sartorius I) 

Gesetz uber das Bundesverfassungsgericht van 12 maart 
1951 in de versie van 3 februari 1971 - BGB1. r S. 105 -
(Sartorius I) 

Gerichtsverfassungsgesetz in de versie van 9 mei 1975 -
BGBl. S. 1079 - (Sc-hoi"lfelcler) 

Ziv.,ilprozessordnung in de versie van 12 s,eptember 1950 
-BGB1. S, 533 (BGB1: III 3~P-4) - (Sch~nfelder) 

I 
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Gesetz uber die Angelegenheiten der Freiwilligen Ge
richtsbarkeit in de versie van 20 mei 1898 - BGB1. III 
315-1 -(Schonfelder) 

Strafprozessordnung in de versie"van 7 januari 1975 -
\\BGB1. I S. 129 - (Schonfelder) 
,~ 

'2:,,\ 
\. 

'\'-
Jug~!ldgerichtsgesetz van 4. August' 1953 in de versie 
van 11 december 1974 - BGB1. I S. 3427 - (Schonfelder) 

Arbeitsgerichtsgesetz van 3 september 1953 - BGB1. I S. 
,1267 (BGB1. III 320-1) - (Sch6nfelder) 

Verwa ltungsgericutsordnung van 21 j anuari 1960 - BGB 1. 
I S. 17 (BGB1. III 340-1) - (Sartorius) 

Sozialger1chtsgesetz in de versie va~ 23 september 1975 
BGB 1. I S. 2535 

Finanzgerichtsordnung van 6 oktober 1965 - BGB1. I S. 
1477 (BGB 1';1 II I 350-1)-

Deutsches Richtergesetz van 8 september 1961 in de ver
sie van 19 april 1972 - BGB1. I S. 713 - (Schonfelder). 
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deutscher Sprache.. ~ 

~Uitgegeven door de Gesellschaft fur Rechtsvergleichung, 
Karlsruhe 1964. 
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3.1 

I) 

De reorganisatie van de 
rechtspleging: de grosse Justizreform 

Hoofdlijnen 

In Duitsland he eft men zich sedert het begin van de eeuw 
bezonnen op een totale reoiganisatie der rechtsple9 ing. Deze 
wordt de. grosse Justizreform genoemd. De zogenaamde kleine 
Justizreform beslaat ilechts hervormingen op bepe~~t ter-

. . ~~ 

rein en komt in paragraaf 3.5.7 verder ter sprake. Pa~ na de 
stichting van de Bondsrepubliek Duitsland in 1949 werden de 
hervor~ingswerkzaamheden va~ overheidswege op grote schaal 
aangevat door het instellen van de met brede opdracht toege
ruste Kommission zur Vorbereitung einer RefOl"m der Zivilge
richtsbarkeit (1955-1961) en van op het werk van deze com
missie voortbouwende wetgevingscommissies met beperkte op
dracht (na 1964). Vooral in de jaren zevenotig begon de ver
wezenlijking van de grosse Justizreform door, het invoeren 
van een aantal door laatstgenoemde commissie voorbereide 
wetten, gestalte te krijgen. Ondanks pogingen van het kabi
net tussen 1969 en 1974 de hervormingen te versnelleri ver
liep de procedure stapsgewijs en traag. In het kader van de 
grosse justizreform zijn een aantal hervormingen verwezen
lijkt. Het laat ~ich aanzien dat de grate hervormingsaktivi_ 
teiten voorlopig afgesloten zijn. 

Terwijl voor de tweede wereldoorlog de rechters -hun aantal, 
" kwaliteit en ambtelijke status- in het brandpunt van d~ be 

langstelling der hervormingsgezinden stond, was na d~ oorlog 
in toenemerlde mate de wens om wat t'e doen aan de overbe 1 as 

t i ng dergerechten motor achter de hervormi ngsstromi ngen. 
Nadruk kwam te liggen op de structu~ele ~n procesrechtelijke 
aspecten van de grosse Justizreform. Tussen 1969 en 1974 

t"-.\ 

43 



• 'S 

44 Ii 

maakte het kabi net de i ntegratie der Amts- en Landgerichte 
,tot een belangrijk onderwerp van het kabinetsprogramma. 
;'", ',I 

'Daartoe diende het kabinet in 1~71 het "Referentenentwurf 
eines Gesetzes zur Neugliederung der ordentlichen Gerichts
barkeit" (voortaan te betitelen als het Referentenentwurf) 

in. 
De integratie werd (nog) niet verwezenlijkt. Andere structu~ 
rele hervormingen, nl., de inrichting van aparte Familien
g'erichte, de uitbreiding van de rechtspraak door de alleen
rechtsprekende rechter en delegatie van rechtsrlijke beslis
singen aan niet-rechters, werden (deels) wel verwezenlijkt. 
In de zeventige.r jaren werd vooral op procesrechtelijk ter
rein een belangrijk begin gemaakt met herzieningen. Reeds 
een deel van de voorgestelde maatregelen ter vereenvoudiging 

" en versnelling der procedure trad in werking. De harmonise-
ring van de proce~rechtelijke regelingen van verschillende 
zuilen van rechtspraak bevindt zich nog in een voorbereidend , 
stadium. 

Wanneer ,de geschiedenis van de grosse Justizreform in ogen
schouw genomen wordt, is het opvallend hoemoeizaam de ver
wezenlijking ervan op gang kwam. Inhet algemeen waren de 
hoge eisen, die men stelde aan de herzieningsprocedure en de 
omvang en inhoud der Justizreform, daar debet aan. 
Meer toegespitst op de jaren zeventig zijn er een aantal 
factoren aan te geven, die een ~nelle verwezenlijking van 
hervormingen in de weg stonden (zie paragraaf 3.6.2). Met 
name het toenemende belang van op gerechteltjke statistiek 
berustend Rechtstatsachen-onderzoek ter begeleiding van 
wetsontwerpen drukt(e) zijn stempel op de grosse Justizre

form. 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de hier genoemde 
aspecten. Achtereenvo.l gens wordt aandacht besteed aan de 
voorgeschiedenis van de Justizreform tussen 1906 en 1955 
(paragraaf 3.2), de in~;telling en de werkzaamheden' van her
v6rmi~'gs'conrnissies (paragrafen 3.3 efl 3.4), enke]e voor de 
Justizreform belangrijke onderwerpen (paragraaf 3.5) en de 

. I 

\ 
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problemen bij de verwezenlijking van de grosse Justizreform 
(paragraaf 3.6). 
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3.2 Voorgeschiedenis 
~uim zeventig jaar gel eden begon de discussie over de grosse 
Justizreform in het toenmalige Duitse Keizerrijk. Deze dis
cussie werd ingeluid door de Frankfortse burgemeester 
Adickes, toen hij in 1906 in het Pruisische Parlement in
grijpende voorstellen lanceerde met het. doel de Duitse 
rechterlijke macht opnieuw de haar toekomende "Autoritat, 
Kraft und Wurde" te ver schaffen. 
Kernprobleem voor Adickes was dat veel rechters ZlJns in
ziens weinig en vaak slecht werk afleverden. Zijn voorstel
len hielden dan ook in het aantal rechters drastisch te 
verminderen en voorwaarden te scheppen om de kwaliteit der 
rechters te verhogen. Dit laatste zou verwezenlijkt kunnen 
worden door derechters ui t het toen zeer nauwe keurs 1 i jf 
van deambtelijke hiEkarchie te bevrijden en ze een onaf
hankel ijke status te verschaffen, door hun sal arissen aan
zienlijk te verhogen en door ervaren juristen toe te laten 
tot het rechtersambt. Ook zou het takenpakket van de rechter 
teruggebracht moeten worden tot het meest wezenlijke ele
ment: het rechtspreken. De door Adickes geconstateerde ver
spilling van kostbare arbeidskracht van de rechter zou onder 
andere door delegatie van het schrijfwerk aan assistenten, 
door vereenvoudiging van de gerechtelijke procedure, door 
inkrimping de mogelijkheid van het aanwenden van rechtsmid
delen en door het veelvoudiger gebruik maken van alleen
rechtspraak tegengegaan k~unnen wor·den. De hervormi ngen voor
al met betrekking tot delegatie van rechterlijke werkzaam
heden ter verlichting v~n de werklast der rechters Wordt in 
de literatuu~ van oudsher aangeduid als de "kleine Justiz
reform" (zie verder paragraaf 3.5.7). 
Hoewel de ~dee~n va~ Adickes toendertijd niet voor Verwezen
lijking vatbaar bleken werden lij sindsdi.~n in de discussie 
over de grosse Justizreform met variaties en a~nvullingen 

door andere gezaghebbende juristen vertolkt {40). Deze deden 
tevens voorstellen Amts- en Landgerichte te integreren en 
meer n i et-C'bntent i euzeO 
Rechtspfleger. 

II 

rechtspraak te delegeren aan de 
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Slechts eeil klein deel van de wetsvoorstellen, op deze 
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idee~n gegrond, werd voor de tweede wereldoorlog verwezen
lijkt. Het betrof voornamelijk het delegeren van een deel 
der niet-contentieuze rechtspraak aan de Rechtspfleger, het 
aanpassen van competentiegrenzen der gerechten aan de geld
ontwaarding en het in beperkte mate vereenvoudigen der ~e
rechtelijke procedure. 

Na de tweede wereldoorlog bleek de belangstelling voor een 
grosse Justizreform nog zeer levend. Het bondsministerie van 
justitie kondigde in 1950 hervormingswerkzaamheden met be
trekking tot de rechtspleging aan. Er werd een programma 
ontworpen, volgens welke de grote Justizreform stapsgewijs 
~et behulp van up elkaars werk aansluitende commissies ge
stalte zou krijgen. De bondsminister van justitie stelde in 
1955 de eerste commissie in: de Kommission zur Vorbereitung 
einer Reform der Zivilgerichtsbarkeit. 
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3.3 De Kommission zur Vorbereitung einer Reform der Zivilge- 1 een hoeveelheid aanbevelingen, waarin -zander opgave van de 

~-~----

richtsbarkeit (1955-1961) I precieze stemverhoudingen- zowel meerderheids- als minder-
De opdr-a.cht aan deze cOll1llissie, oak wel de Vorbereitende heidsstandpunten vertegenwoordigd zijn. 

Kommission genoemd, was zeer breed. De commissie moest de 
hervorming van de rechtspleging, dat wil zeggen zowel m~t 
betrekking tot de rechterlijkeorganisatie als met betrekking 
tot het procesrecht, voorbereiden door een fundamenteel on
derzoek. Een uitwerking diende te worden gegeven van de uit
garrgspunten en ~oelen van de grosse Justizreform. 
De commissie hoefde niet met uitgewerkte wetsvoorstellen te 
komen; voldoende was dat haar aanbevelingen ter voorberei
ding van wetsvoorstellen konden dienen van later in te 
stellen cOll1llissies. 
Zoals oak uit de naam van de commissie blijkt was haar eigen-
lijke Werkterrein dat der civiele rechtspraak. Het brede 
karakter van de opdracht bracht evenwel met zich mee dat oak 
andere terreinen van rechtspraak in de beschouwing betrokken 

konden worden. 

De Vorbereitende KOl11T1ission bestond uit twaalf leden, af
komstig uit ministeries, magistratuur, advocatuur, univer
sitaire wereld en notariaat (41). De leden werden niet ver
onderste 1 d eni ge groeperi ngen te vertegenwoordi gen, doch 
dienden onafhankelijk te werk te gaan. 

De werkwijze van de Vorbereitende Kommission is vergelijk
baar met die van de later ingestelde commissies. Zij be
raadslaagde zes jaar en voltooide haar opdracht in 1961 met 
de publicatie van het Bericht der Komrnission zur Vorberei
tung einer Reform der Zivilgerichtsbarkeit, oak wel aange
puid als het Weissbuch. In totaa1 werden er 32 plenaire 
zittingen van enkele dagen achtereen gehouden en een aantal 

-,,"='=zjttingen van sub-coll1llissies. Bij deze beraadslaginqen werd r1 ' .~ -
het advies van tal van deskundigen ingewonnen.,Bij de admi-
nistratie, de gerechten en de advocatuur werden enquetes ge
houden. Deze informatie werd in het Weissbuch verwerkt. 

Het Weissbuch bevat geen uitgewerkte wetsvoorstellen~ wel 

\ 

De aanbevelingen beslaan vele terreinen en kunnen slechts in 
beperkte mate besproken worden. De aandacht wo'rdt in de pa
-ragrafen 3.5.1, 3.5.2 en 3.5.3 gericht op enkele aspecten 
van de grosse Justizreform met betrekking tot de rol van de 
rechters in de samenleving. Bij de bespreking van de in de 
parag~afen 3.5.4 tIm 3.5~10 ~ehandelde onderwerpen zal be
halve aan de aanbevelingen van' de Vorbereitende Kommission 
oak gerefereerd worden aan de voorstellen van de op het werk 
van deze cornrnissievoortbouwende commissies. 
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4 Commissies met beperkte opdracht 3. 

3.4.1 AZgemeen , <. • 
De aanbevelingen van de Vorbereitende Kommls~lon hebben de 
eerste jaren na hetuitbrengen van het Weissbuch niet de 

'aanzet kunnen vormen tot wetsontwerpen. 
In 1964 werden door de bondsminister van justitie ter ver
dere uitwerking van door de Vorbereitende Kommission aange
dragen probleemstellingen drie commissies met q~a werkter

rein beperkte opdracht ingesteld: 
_ de Kommi ssi on flir Gerichtsverfassungsrecht und 

Rechtspflegerrecht (paragraaf 3.4.2) 
_ de Kommission fUr das Zivilprozessrecht (paragraaf 

3.4.3) 
de Kommission fUr das Recht der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit einschlie~slich des Beurkundungsrechts 

, (betreft de niet-contentieuze rechtspraak en wordt in 

dit rapport niet verder besproken). 
Deze commissies moesten zien te komen tot wetsontwerpen voor 
het hun toegewezen werkterrein. De fundamentele aspecten van 
de grote Justizreform hoefden niet door hen behandeld te 
worden, aangezien de Vorbereitende Kommission dat al gedaan 

had (42). 

De bondsregering was al sedert 1956 bezig zich met de voor
~erei di ng van wetgevi ng voar het harmoni seren van proces-

. d ·1 van hteliJ·ke regelingen van de verschlllen e ZUl en rec < 

ht k In dl·t kader; stelde debondsminister van rec spraa. ,< 

binnenlandse zaken in 1968 de Koordinierungsausschuss zur 
Verei nheit 1 i chung der Verwaltungsgerichtsordnung, der F i
nanzgerichtsordnung und des Sozialgerichtsgesetzes in (pa-

ragraaf 3.4.4). 

De voorbereiding van' een wettelijke herziening van het 
strafprocesrecht werd in 1970 ter hand g~nomen door de Ar
beitsgruppe Strafverfahrensreform (paragraaf 3.4.5). 

-".........-..--.-~ 
{) 

\ 
\~ 

3.4.2 De Korru-nission filrGePichtsvepfassungspecht und Rechtspfle

geppecht (1964-1975). 

Zoals de naam van de commissie al aangeeft is haar werkter
rein dat van de rechterlijke organisatie, in het bijzonder 
met be-trekking tot de Zivilgerichtsbarkeit, en dat van het 
Rechtspflegerr,echt. Belangrijke onderwerpen op dit terrein 
zijn de integratie der Amts- en Landsgerichte (zie paragraaf 
3.5.4), de samenvoeging van Amtsgerichte (zie paragraaf 
3.5.5), de specialisatie der gerechten (zie paragraaf 
3.5.6). en de delegatie van rechterlijke werkzaamheden aan 
de Rechtspfleger (zie paragraaf 3.5.7). Indien haar dat mo
gelijk was, moest de commissie met wetsontwerpen komen. Bij 
de presentatie van haar bevindingen hoefden niet enkel meer
derheidsstandpunten naar varen gebracht te worden. 

De commissie bestond uit 22 leden. Hoewel de leden afkomstig 
. 

waren uit dezelfde beroepsgroepen als die van de Vorberei-
ten de Kommission waren de ambtenaren en de rechters in deze 
commissie verreweg het grootst in aantal (43). Ook hier wer
den de leden verondersteld onafhankeli.jk te werk te gaan. 

D~ cDmmissie kon negen jaar na haar instelling rapporteren 
aan de minister, welke rapport age in 1975 (f'ls IIBericht der 
Kommission fUr Gerichtsverfassungsrecht und Rechtspfleger
recht" gepubliceerd werd. In totaal werden er 22 plenaire 
.zittingen gehouden en een aantal vergaderingen van sub-com
missies en werkgroepen. Ook door deze q)mmissie werd het 
advies van deskundigen ingewonnen. Met betrekking tot ver
schillende onderwerpen, zoals de enkelvoudige rechtspraak, 
de competentiegrenzen tussen Amts- en Landgericht en de in
tegratie van deze gerechten, werd statistisch onderzoek ver
licht (44). Om haar werk af te stemmen op dat van andere 
corrmissies werd onder ande,re overleg gevoerd met de Kommis
sion fur das Zivilprozessrecht en de Kommission fur das 
Recht der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 
De publicatie van de commissie bevat naast uitgewerkte wets~ 
voorste 11 en, ,zoa 1 s met betrekk i ng tot het Rechtspfl eger-

:, ~'l 

recht, een aantal minder uitgewerkte voorste11en met be-
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trekking tot problemen waar minder eensgezindheid over be
stond. 

Een goed voorbeeld hiervan is het probleemvan de integratie 
der Amts-en Landgerichte. Bij deze voorstellen werden zowel 
meerderheids- als 'minderheidsstandpunten weergegeven. 

3.4.3 De Korrunission fUr das Zi'viZprozessrecht (1964-1975) 

Het werkterreln van deze commissie was dat van het civiele 
procesrecht. Van de commis~ie werd vooral verwacht dat zij 
met voorstellen zou komen ter versnelling en vereenvoudiging 
van de gerechtelijke procedure (zie paragraaf 3.5.9). De 
toekomstige organisatie van de enkel- en meervoudige recht- . 
spraak was behalve voor de Kommission fur Gerichtsverfas
sungsrecht und Rechtspflegerrecht vooral voor deze commissie 
een onderwerp van belang (zie paragraaf 3.5.8). Indien het 
haar mogelijk wa$ moest de commissie met wetsvoorstellen 
zien te komen~ Ook minderheidsstandpunten konden bij de rap
portage gepresenteerd worden. 

Qua samenstelling en werkwijze is de commissie vergelijkbaar, 
met de Kommission ftir Gerichtsverfassungsrecht und Rechts
pflegerrecht, met dit verschil dat in deze commissie de amb
etenaren de meerderheid vormden. Voorts maakten de rechters, 
professoren en advocaten er deel van uit. De 19 leden van de 
commissie behoorden onafhankelijk te werk te gaan. 

Decommissie beraadslaagde tot 1975. Haar rapport, het "Be
richt der Kommission fu'r das Zivilprozessrecht", werd in 
1977 gepubliceerd. In totaal werden er 23 plenaire zitt~ngen 
gehouden en een aantal vergaderingen van subcommissies en 
werkgroepen. Omdat ~et geraadpleegde onderzoeksmateriaal te 
omvangrijk was, werd dit niet in de publicatie opgenomen. Om 
haar werk af te stemmen op dat van andere commi ss i es werd 
overleg gevoerd met de andere twee in 1964 door bondsrege
ring ingestelde commissies, de Eherechtskonmission en de 
Koordinierungsausschuss zur Vereinh.eitlichung de~ Verwal
tungsgerichtsordnung, der Finanzgerichtsordnung, und des 

i, 

3.4.4 

Sozialgerichtsg~setzes (4S). 

De Koofdinierungsausschuss zur Vereinhe it l ichung der Ver

waltungsgerichtsordnung, der Finanzgerichtsordnung und des 
Sozialgerichtsgesetzes (1968-1977). 

Mat betrekking tot de samenstelling en werkwijze van deze 
commissie valt -in vergelijking met de in 1964 ingestelde 
commissies-het volgende op: 
De niet-ambtenaren van de commissie, nl. professoren, 
rechters en advocaten, werden pas in 1970 toegeyoegd. De 
plenaire zittingen vingen pas in 1971 aan. In eerder verband 
werd de samenwerking met andere commissies vermeld (para
graaf 3.4.3). ('-

Ter uitvoering van haar opdracht om het procesrecht van de 
drie zuilen van administratieve recht,spraak te harmoniseren, 
diende de commissie het Entwurf einer Verwaltungsprozess
ordnung in, dat in 1978 gepubliceerd werd (46). Wij komen 
hierop terug in paragraaf 3.5.10~ 

3.4.5 De Arbeitsgruppe Strafverfahrensform (vanaf 1970) 

In deze werkgroep hebben zowel ambtenaren van het bonds
ministerie als van ministeries van justitie der deelstaten 
zitting. 

De bezigheden van de werkgroep hebben geleid tot het Erste 
Gesetz zur Reform des Strafverfahrensrecht 1975. De wet 
geeft regels ter versnelling der gerechtelijke procedure. 
Ook werd de organisatie van het Schwurgericht veranderd (zie 
paragraaf 2.3.2~3). 

In 1979 trad een andere mede door de werkgroep voorbereide 
wet, het Strafverfahrensgesetz 1979 (47) in werking. Ook 
hier betreft het onder andere maatregelen ter vereenvoudi
ging en concentratie van de gerechtelijke procedure. Boven
di en wordt de competenti e tussen de verschi 11 ende strafka
mers van het Landgericht nader geregeld. 
De Wirtschaftsstrafkamer -zie ook paragraaf 2.3.2.3- werd 
als gespecialiseer'de kamerbij het Landgericht geinstitutio
naliseerd. 

Van de in dit hoofdstuk besproken hervor.mingscommissies is 
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Enkele belangrijke onderwerpen in het kader van de grosse 
JustizY'eform. 

Bet verotrooU1J)en van ).9 bevoZking'in de roechtsproaak 

De eerste vraag die de Vorbereitende,Kommission zich diende 
i~ () 

te stellen, ~as die naar de noodzakelijkheid van een grosse 
Justizreform. Deze vraag werd uitdrukkelijk bevestigend be
antWoord. Minder eensgezindhei~ was er over de vraag op wel
ke ,gronden en langs welke weg de grosse Justizreform verwe
zenlijkt zou mqeten worden. 
Denoodzakelijkheid van een grosse Justizreform werd vooral 
in verband gebracht met het vertrouwen van de bevolking in 
de rechtspraak. De commi ss i e verwoordde dit dui de 1 ijk in 

haar~ormulering van de hoofddoeleipden van de Justizreform 
. (" 

(48). 
Eehstemmigheid bestond er over de noodzaak dit vertrouwen 
door middel van een Justizreform, waarbij de rol van de 
rechter in de samenleving als uitgangspunt functi~neert, op 
hoger plante brengen, verschil van mening best~nd echter 
aangaande de vraag in hoeverre· er, sprake was van gebrek aan 
vert~ouwe~ (49). 

Een minderheid van de commissie sprak van een vertrouwen~,

~risis bij de bevolking, welke onder andere veroorzaakt werd 
door de ervaringen in de tijd van het nationaal-s.ocialisme, 
door de, vervreemd.ing der magistratuur van de maatschappij en 
de 'ondoorzichtigheid,van het rechterlijkapparaat. Zij was 
derhalve geporteerd v~~r een fundamentele bezinnJng op de 
rol van de rechterin de samenleving; welke vooraf zOU 
moeten gaan aan en de~asis z~u moeten vorm~n van organisa
torisGhe veranderingepin de rechtspleging. 

I;: 

De meerderheid van decommissje was h.et hierniet meeeens en 
oorde~lde aanmerkelijk milder over de contacten tussen jus
titiabel€n en magistratuur~ Zij verwachtte"dat organisato
rische maatregelen om de positie van de rechterlijke macht 
in "het algemeen en de rechter in het bijzonder te versterken 
en vQor,al" het creeren van een -niet a] leen in juridisch-

"technische zjn- goed korps "van rechters voldoende zou zijn 
\\.' ~ <, 

om het vertrouwen der justitiabelen in de rechtspraak te 
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vergroten. 

3. 5. 2'OiI~t Rechtspflegeministerium 

Met betrekking tot de positie van de rechterlijke macht in 

het staatsbestel is het ~nderwerp van de inrichting van een 
zg. Rechtspflegeministerium van belang. Onder een dergelijk 
Rechtspflegeministerium, dat bij het bondsministerie van 
justitie en bij d~~minfsteries van justitie der deelstaten 
ondergebracht zou moeten worden, zouden alle zuilen van 
rechtspraak moeten ressorteren. Als voordelen van een derge
lijke inrichting werden onder andere aangevoerd, dat zo de 
rechterlijke organisatie voor de justitiabelen inzichter
lijker zou worden gemaakt, dat zo de organisatie effici~nter' 
zou kunnen functioneren en last but not least dat de grond
wettel ijk gewaarborgde onafhankel ijkheid van de .rechter-

, lijke macht ook organisatorisch ges-talte zou krijgen. Soven
dien zou het vertrouwen van de bevolking in de rechtspraak 
verhoogd worden indien slechts eeh minister tegenover de 
volksvertegenwoordiging verantwoording schuldig was met be
trekking tot het functioneren van het gehele rechterlijke 

apparaat. 

De Vorbereitende Kommission deed om deze reden de aanbeve
lingeen Rechtspflegeministerium in te richten. Dit in een 
tijd dat het regel was, dat ministers van vier of vijf 
(bonds-) mihisteries verantwoordelijR waren voor de appa
raatszorg der vijf verschillende zuilen van rechtspraak. 
De aanbeveling van de commissie heeft niet kunnen leiden tot 
e~n algehele invoering van he~ instituut~ Zoals blijkt uit 
paragraaf 2.2 berust momenteel echter wel de apparaatszorg 
van de gerechten der deelstaten van vier zuilen van recht
spraak (bijna) overal bij de minister',es vi!n justitie der 
deelstaten en di~ van drie bondsgerechts~oven bij het bonds-

ministerie van justitie. 
Blijkens de inhoudsopgaven van juridische tijdschriften was 
het onderwerp van het Rechtspflegeminist~rium in de vijfti
geren zestiger jaren nog, aktueel, mci'ar, verdween het in de 

zeventiger jaren uit de,belangstelljng. 
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3.5.3 De kwal He it van het rechters-korps 

Een korps van rechters, ~at in grotere mate dan voorheen het 
vertrouw~n van de bevolking kon genieten, zou naar de mening 
van de Vorbereitende, Kommiss.ion voornamelijk langs twee we
gen tot stand kunn'«!;L:komen. 

rec ers uit ,ervaren juristen In de eerste plaats door meer ht 
met een goede staat van dienst te recruteren. 
I n de tweede p 1 aats door zorg te dragen voor een' bred ere 
opleiding van aankomende rechters en voor mogelijkheden tot 
bijscholing van rechters in functie (51). 

De universHaire opleiding zou minder "Fachjuriste" en meer 
rechtsfilosofisch en ma~tschappijwetenschappelijk geschool
de juri sten moe ten leveren. De commissie stond afwijzend 
tegenover een verlenging van het universitaire gedeelte van 
de juridische opleiding ten koste van het stagegedeelte 
zoals die voorge~teld werd door de Arbeitskreis fUr Frage~ 
der Jurt~tenausbildUng (52). Zoals ook vermeld in paragraaf 
2.8 ontwlkkelden zich in deUzeventig~r jaren op verschillen
de"u~iversiteiten in de Bonds~epubli~k Duitsland juristenop
leldlngen waarbij meer nadruk gelegd werd op een brede scho
ling van de jurist. 

De commissie achtte het h"" ." . onwaarsc lJnlijk dat door een geheel 
andere W1JZ~ van recrutering,of door by. de salaris~~n op te 
trekken,de belangstelling voor rechterlijke functl~s en d~ 
kwal iteit van sol1 icitanten verhdogd zou moeten 
(53). worden. 

Ook de deelname van lekenrechters aan de r~~htspraak is van 
be~ang Voor de kwaliteit van het rechters-korps. De Vorbe
reltende Kommission benadrukte met het oog op h,et vertrouwen 
~er justitiabelen in de rechtspraakhet belang van de grote 
lnbreng van lekenrechters. Zij deed echter niet -v~~r wat 
betreft de Zivtlgerichtsbarkeit- de aanbeveling deze uit te 
breiden.Dit onder andere vanwegCe de naar haar If" mening ge-
ringere objectivitE!1t de'i,' lekenrechters (54). 

In e rechtspraak heeft na het D,."e deelname, van lekenrechters . d 
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3.5.4 

uitbrengen van het Weissbuch ook,geen wijziging ondergaan. 
Met een uitzondering:bij het Sehwurgerieht werd hun aantal 
in 1976 teruggebraeht van zes tot twee (55). 

De integr'atie mn Amts- en LandgePiehte. 
Zoals reeds vermeld in paragraaf 3~2 werden er al voor de 
tweege were 1 door 1 og voorste 11 en gel aneeerd om de Amts- en 
Landgeriehte te integreren. De gronden, waarop v66r een der
gelijke integratie gepleit werd, zijn in de loop van de 
gesehiedenis ongeveer dezelfde gebleven. Effieie'ney-argu
menten kregen eehter in de loop ~~~)de zestiger jaren meer 
nadruk. De belangrijkste argumentei~ v66r 'integr,9.t'ie be
treffen in het algemeen de gr~tere mogelijkheden voar spe
eialisatie en enkelvoudige reeht~praak, de overziehtelijke 
indeling van de geografisehe ~ompetenties der gereehten en -
na de oorlog in toenemende mate in verb and met de toeneming 
van de werklast der 'gereehten- de effieie'ntere organisatie 
d.er reehtspraak. De gei ntegreerde gereehten van een eerste 
aanleg zouden effieie·nter kunnen funetioneren door onder an
dere vereenvoudiging van proeesreeht, veelvuldige aanwen
din~ Van gespeeialiseerde en enkelvoudige reehtspraak, uit~ 
breiding van delegatie van reehterlijke werkzaamheden en 
strooml ijni ng van het" ondersteunende admi ni strati eve appa- ~ 

raat. 

Een fundamentele hervorming van de ordentliehe Geriehtsbar
keit in eerste aan 1 egi n de Bondsrepub 1 iek Duits 1 and zou 

, . 
grootseheepse organisatorisehe aanpassingen vergen: het ge
hele netwerk vim vgereehten diende herzien te worden en de 
interne organisatie Van de gereehten van eerste aanleg dien
de nieuw opgezet te worden. Het bondsministerie van justitie 
zou de grote lijnen der rebrganisatie aan moeten geven en 
overgangsregelingen ontwerpen~ de deelstaten zouden de reor
ganisatie praktiseh gestalte moeten geven. 

Uiteraard was. ,de organisatie van de gereehten van eerste 
aanleg voor de Vorbereitende Kommission een probleem van de 
eerste orde. Zij sprak zieh uit voor handhaving van de be
staande organisatie der ordentliehe Geriehtsbarkeit. 

II 
l 

2. 

Een drietal in de reehtsgeleerde wereld herhaaldelijk be
sproken alternatie~en wordt in het Weissbueh uitgebreid uit
gewerkt. "of 

1. De Amtsgeriehte ,~ouden omgevormd moeten worden tot 
Friedehsgeriehte(~~). De eompetentie van deze 
gereehten in eiviele en vooral in strafzaken zou veel 
geringer zijn dan die van de Amtsgeriehte. De -net als 
de Amtsriehters- alleensprekende Friedensriehter 
zouden zieh wat loopbaan betreft onderseheiden van de 
reehters der hogere gereehten, de zg. gehobene Richter. 
Zowel de Friedensriehter als de gehobene Richter zouden 
bij hun'werkzaamheden in ruime mate gassisteerd moeten 
worden door juristen en Reehtspfleger, zodat ~ij m~er 
tijd besehikbaar zouden hebben v~~r het reehtspreken. 
Het voornaamste doel van ~it alternatief was: een 
effiei entere afwikkel ing van eenvoudige zaken 

De Vorbereitende Kommission had overwegend bezwaar te
gen dit alternatief. Zij grondde haar bezwaren op het 
prestige, dat de Amtsriehter naar haar mening bij de 
plaatselijke bevolkinggenoot. De Friedensriehter met 
zijn geringere eompetentie zou -zeker wanneer hij een 
ander (minder) type reehter zou uitmaken als de geho
bene Riehter- een dergelijk prestige nooit kunnen ver
werven. Bovendienzou de aantrekkelijkheid va'n dit ambt 
voor aankomende reehters 'wel eens heel gering kunnen 
zijn. 

In plaats van de Amtsgeriehte zouden administratieve 
autoriteiten, zg. Rechtsamter, ingesteld moeten worden 
als instantie van eerste feiteliJke aanleg (57). Door 
het op deze manier wegvallen van de Amtsgeriehte zou de' 
zui r van de ordent 1 iehe Geriehtsbarkeit voortaan op 
drie in plaa.ts van op vier, niveau's georganiseerd zlJn 
en zou het aantal reehters verminderd kunnen worden. De 
eompetentie van de Rechtsamter. zou in grote 1 ijnen 
vergel ijkbaar zijn met di e vim de Amtsgeriehte. Ze 
zouden bemand moeten worden met Reehtspfleger en -Voor 
wat betreft, ingewikkelder zaken- door ~niversitair 
gesehoolde zg. Reehtsra·ten.Do'eistel Hng van dit alter-
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nati ef was dat de werkzaamheden van de Rechtsamter een 
filterende ,en daarmee werklastverlichtende werking ten 
opzichte'van de dan op drie niveau's georganiseerde 
ordentliche Berichtsbarkeit zouden uitoefenen. Dital
ternat i ef was voorgeste 1 d door een commi ss i e uit de 
Deutsche Richterbund (58). 
De meerderheid van de Vorbereitende Kommission had . 
principi~el bezwaren tegen het inschakelen van aan de 
overheidsadministratie gelieerde niet-rechters bij 
rechterlijke werkzaamheden. Bovendien twijfelde ZlJ 

aan de in het vooruitzicht gestelde werklastverminderde 
werking. Naar haar mening was te verwachten dat proces
partijen veelvuldig van de mogelijkheid van beroep bij 
de "echte" rechters van het Landgericht gebruik zouden 
maken. " , 

,;- \( 

3. De Amts- en Landgerichte zouden geint\egree~;~. moeten 
worden tot een zg. BezirksgeT'icht (59). Een'praktisch 
voordeel van een dergelijke integratie zou zijn dat de 
harmonisering van wetgeving op het gebied van de 
rechterlijke organisatie en het procesrecht voor alle 
-dan op drie niveau's georganiseerde- zuilen van 
rechtspraak vegemakkelijkt zou worden. Tevens zou zo de 
ordentliche Gerichtsbarkeit een effici~ntere organisa
tie en een voor de justitiabelen overzichtelijker 
structuur' krijgen. Een grofmazig netwerk" van Bezirksge
richte zou de elkaar overlappende netwerken van Amts-
en Landgerichte vervangen. 
De meerderheid van de Vorbereitende Kommission wees dit 
altern~tief op fundamentelegronden van de hand. De 
Amtsrichter genoot naar haar mening te zeer het ver
trouwen der justitiabelen dan dat hij zou moe ten ver
dwijnen. De bestaande instel~ing van twee f~itelijke 

instanties functioneerde bovendien naar haar mening 
vanuit het oogpunt v~n effi ci entie en rechtszekerhei d 
bevr~digend en behoefde geen ingrijpende v~randering: 
de rechter van,het Landgericht zou zich moeten kunnen 
blijven wijd~n aan -jurid1sch i,ngewikkelde(r) zaken, 
terwijl de Amtsric~ter de grote toevloed van juridisch 

~: 

\ 

I 

I, 

\. 
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eenvoudige(r) en dikwijls meer plaatsgebonden geschil
len zou moeten verwerken. Ook op praktische gronden 
werden, bezwaren aan het i ntegrat i evoorste l~ onderkend. 
De meerderheid van de commissie vreesde voor ee toene
mende werklast van de als beroepsinstantie van de Be
zirksgerichte functionerende Oberlandsgerichte. Om be
roep binnen het Bezirksgericht mogelijk te maken werd 
in strijd met het verlangen der justitiabelen in beroep 
te kunnen gaan bij een ook organisatorisch onafhanke
lijke instantie. 

De Kommission fur Gerichtsverfassungsrecht und Rechts
pflegerrecht kon het niet eens worden over de meest wense
lijke organisatie van de rechtspraak van eerste aanleg. Zij 
kon derhalve geen wetsvoorstellen indienen en volstond met 
het presenteren van ~en viertal hervormingsmodellen, waarvan 
er drie uitgingen van een o'p drie niveau's georganiseerde 
ordentliche Gerichtsbarkeit en een een gemodificeerde vier
traps-opbouw als uitgangspunt hanteerde. Bij elk van de mo
dellen ging het om minderheidsvoorstell.en (60).' 

De eerstgenoemde drie modellen zijn vergel ijkbaar met de 
drie ,door de Vorbereitende Kornmission uitgewerkte alterna
tieven. Bij model I (vgl. alternatief 1) vervult de 

,Friedensrichter , bij model II (vgl. alternatief 2) de met 
contentieuze rechtspraak belaste Rechtspfleger en bij model 
III (vgl. alternatief 3) het Bezirksgericht een centrale rol 
met betrekking tot de rechtspraak van de eerste aanleg. Bij 
alle drie model len was de belangrijkste doelstelling de ver
lichting van de werklast der rechters en werd 'in min of 
meerdere mate gepleit voor uitbreiding van de bevoegdheden 
van de alleenrechtsprekende rechter en van delegatie van 
werkzaamheden aan de Rechtspfleger. 6 

De voorstanders van het roodel 'Van de gemodificeerde 

viertrapsopbouw der ordentliche Gerichtsbarkeit (model IV) 
knoopten aan bij de aanbevel ingen en motiveringen van de 
meerderheid van) de Vorbereitend~ Kommission. Ook zij waren 
van mening dat de nadelen van een grootscheepse reorganisa-
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tie de voorde 1 en ervan zouden overtreffen. De dee 1 staten 
zouden voor te grote financi~le en organisatorische proble 
men gesteld worden. De integratie der gerechten van eerste 
aanleg zou de kwaliteit van de rechtspraak in gevaar 
brengen. Naar hun mening zou een verlichting van de werklast 
der rechters en een efficientere organisatie van de recht
spraak a1 voor een aardig deel verwe zenlijkt kunnen worden 
door het bestaande systeem op een aantal punten.te stroom
lijnen: bv. door optrekken van de competentiegrens der Amts
gerichte en door het opheffen van de kleinste Amtsgerichte. 
Aanmerkelijke uitbreiding van de bevoegdheden van de alleen
rechtsprekende rechter, zoals dat voorgt:!steld werd in de 
drie andere door de commissie gepresenteerde modellen, werd 
door hen afgewezen op gronden, ontleend aan de kwaliteit van 

de l~echtspraak. 

De Kommission fur Gerichtsverfassungsrecht und Rechts-
pfl egerrecht was het er \'Iel over eens, dat de eventue 1 e 
verwezenlijking van een van de eerste drie door haar gepre
senteerde model len stapsgewijs zou moeten plaatsvinden. Uit
gebreid evaluatie-onderzoek zou deze verwezenlijking moeten 
begeleiden. Aangezien een dergelijke procedure nog wel enige 
tijd op zich zou laten wachten, stelde zij als overgangsre
gel"ing de uitbreiding van enkelvoudige rechtspraak bij de 
Landgerichte voor. Op praktische gronden werd een overgangs
regeling, waarbij de geografische en zakelijke competentie 

der Amtsgerichte uitgebreid werd, niet aanbevolen. 

Voor de Kommission fllr Gerichtsverfassungsrecht und Rechts- , 
pflegerrecht in 1974 met haar rapport uitkwam, presenteerde 
het kabinet0al in 1971 het Referentenentwurf eines Gesetzes 
zur Neugliederung der ordentlichen Gerichtsbarkeit (61). 
Dit ontwerp ging uit van de integratie der Amts- en Landge 
richte. De daarin vervatte voorstellen waren vergelijkbaar 
met die van model III van de commissie en van alternatief 3 
van de Vorbereitende Kommission. In plaats van de in 1971 
bestaaride 762 Amtsgerichte en 93 Landgerichte zouden onge
veer 350 Eingangsgerichte in eerste aanleg beslissen. In 
beroepszaken zouden ongeveer 35 Berufungsgerichte oordelen, ~. 

-~0 , 
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welk ~antal hoger 1igt dan dat van de 19 Oberlandesgerichte; 
Er was voorzien ~n ruime moge1ijkheden van a11eenrechtspraak 
bij de Eingangsgerichte: a11e civie1e zaken van eer~te aan
leg zouden eerst ter beoordeling van de al1eenrechtspreke~de 
rechter komen, die door hem als te omvangrijk of ingewikkeld 
beoordeelde zaken zou kunnen doorverwijzen naar de meervou-

. dige kamer. Door de ruime aanwending van alleenrechtspraak 
zou meer mankracht en tijd' ter beschikking komen vobr spe
cialisatie bij de Eingangsgerichte. A1s gespecialiseerde ka
mer zou er in ieder geva1 het Fmniliengericht fungeren. 
Het Referentenentwurf stuitte op vee1 kritiek, welke zich 
erop toespitste dat het ontwerp te vee1 door haast ingegeyen 
en te weinig doordacht was. Naar aan1eiding van het antwerp 
werd er in opdracht van de Bundesrechtsanwa1tskammer (dus 
van de zijde der balie) een uitgebreid Rechtstatsachen-on
derzoek aangevat om onder andere na te gaan hoe de kabinets
voorste1len in de praktijk zouden uitwerken (62). 
Wat betreft de be1angrijkste hervormingsvoorste11en van het 
Referentenentwurf, n1. de integratie der Amts- en Landge
richte en de invoering van alleenrechtspraak voor civiele 
zaken van eerste aanleg, was het Rechtstatsachenonderzoek 
gematigd positief. In het algemeen werden van deze voorstel
len nuttige effecten met betrekking tot de doorzichtigheid 
van het rechterlijk apparaat en de efficiente der recht
spraak verwacht (63). Bij tal van veronderstelde voordelen 
werden echter kritische kanttekeningen geplaatst. Zo b1eek 
bv. de grootte van het gerecht en de, graad van specia1ise
ring -de in te stel1en Eingangsgerichte zouden groot en ge
specialiseerd zijn- niet zonder meer positief samen te 
hangen met een snelle afwikkeling van (civiele) zaken(64). 
Ook was het niet altijd zo dat het in de praktijk toegenomen 
optreden van de alleenrechtsprekende rechter op het gebied 
van de procesgang bij de Landgerichte bijdr.oeg tot ver
lichting van de werklast der gerechte~ en tot verkorting van 
de procesduur (65). 

Toen de integratie van de Amts- en Landgerichte niet op 
korte termijn te realiseren bleek -het Referentenentwurf was 
op zoveel tegenstand gestuit dat het tenslotte niet eens bij 
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het parlement ter behandeling werd ingediend- formuleerde de 
bondsminister van justitie in 1974 hervormingsvoorstellen 

.<-

voor de ordentliche Gerichtsbarkeit, waarbij uitgegaan werd 
van de bestaande organisatie. Deze voorstellen kwamen gro
tendeels overeen met hetgeen voorgesteld werd door de voor
standers van model IV van de Kommission fur Gerichtsverfas
sungsrecht und Rechtspflegerrecht en door de Kommission fur 
das Zivilprozessrecht en behelsden het volgende: 

- de Familiengerichte zouden deel moeten gaan uitmaken 
van de grote Amts[erichte (in plaats van de Eingangs
gerichte zoals voorgesteld in het Referentenentwurf) 

- bij de Landgerichte zouden de mogelijkheden voor 
alleenrechtspraak uitgebreid moeten worden (alleen
rechtspraak als uitgangspunt voor berechting van zaken 
van eerste aanleg werd losgelaten) 

- de competentie der Amtsgerichte zou moeten worden ver
hoogd vall 1500 tot 3000 DM. 

- het proces van de concentratie der kleine Amtsgerichte 
zou onverminderd voortgang moeten vinden. 

Zoals ook blijkt uit het tweede hoofdstuk zijn deze hervor
mingsvoorstellen in de Bondsrepubliek Duitsland inderdaad 
verwezenlijkt. 
Blijkens de programmals met betrekking tot de rechterlijke 
organisatie~ zoals deze gepubliceerd worden in het Jahresbe
richt der Bundesregierung, is het doel van de integratie der 
Amts- en Landgerichte niet opgegeven enkel uitgesteld. Ge
zien de omstandigheid, dat er op dit moment op het bondsmi
nisterie van justitie geen nieuwe voorstellen dienaangaande 
in voorbereiding zijn en de belangstelling voor het onder
werp in de juridische tijdschriften de laatste jaren sterk 
is verminderd, blijft de drie-traps-opbouw van de ordent
liche Gerichtsbarkeit voorlopig nog w~l in de ijskast. 

3.5.5 De samenvoeging van de Amtsgerichte. 

Zoals al gezegd in paragraaf 2.3.2.2 is het proces van sa
menvoegi ng van de k 1 ei nste Amtsger i chte sedert de tweede 
wereldoorlog aan de gang. 

i 
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De Vorbereitende Kommission achtte dit een goede ontwikke
ling en was van mening dat loin kwart van de in 1961 bes~aan
de Amtsgerichte op die manier zou kunnen verdwijnen wanneer 
een minimum aantal van 60.000 inwoners per Amtsgerichts
res sort aangehouden werd (66). 

Het argument dat· juist de kleine Amtsgerichte zoln belang
rijke rol vervullen met betrekking tot het vertrouwen der 
justitiabelen in de rechtspraak, woog v~~r haar niet zo 
zwaar als de eisen van e-en rationele organisatie van de 
rechtspleging. Twee voorname overwegingen beinvloedden deze 
afweging v~n belangen, nl •. dat de toegenomen mobiliteit van 
de bevolking een wijdermaziger net van Amtsgerichte accep
tabel maakte en dat het moeilijk bleek geschikte kandidaten 
,v~~r het rechtersambt bij de kleine Amtsgerichte te vinden. 

De Kommission fUr Gerichtsverfassungsrecht und Rechts
pflegerrecht hechtte eveneens veel belang aan een efficiente 
rechtspraak en was van mening dat gerechten van eerste aan
leg, die ;met minder dan vijf rechters bezet waren, niet meer 
in een moderne' industr~ele maatschappij als de Bondsrepu
bliek Duitsland pasten (67). Ook zij achtte een minimum aan
tal bewoners per Amtsgerichtressort een bruikbaar criterium, 
zij het dat _ ze de grens van 60.000 inwoners tot minimaal 
40.000 wilde verleggen, inpien de verkeersverbindingen in de 
streek slecht waren (68) of indien de eisen van een goede 
rechtspleging in gevaar dreigde te komen. Zonder dat dit met 
zoveel woorden in haar rapport gezegd werd, knoopte de com

missie met haar nuancering van het minimum-aantal-inwoners
criterium van de Vorbereitende Kommission aan bij onderzoek
bevindingen. 

Rechtstatsache~-onderzoek van verschillende kanten had nl. 
uitgewezen dat de concentratie der Amtsgerichte wel iswaar 
een nuttige maatregel was, maar dar de aanbeveling van de 
Vorbereitende Kommission onvoldoende geent was op een derge
lijke analyse van de eisen van een goede rechtspleging.Het 
criterium van een minimum aantal inwoners per Amtsgericht
ressort wa~, wanneer het als enige gehanteerd werd, te wil
leke,urig. De gerechtelijke statistiek wees uit dat in dun 
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bevolkte gebieden, waar de geografische afstand tot het ge
recht dikwijls groot is, er per hoofd van de bevolking min
der geprocedeerd werd dan in de dichtbevolkte stedelijke 
gebieden (69). Dit had er toe bij gedragen dat de gerechten 
in landelijke gebieden kleiner en die in stedelijke gebieden 
groter werden. Bovendien bleken er in de landelijke gebieden 
ook aanzienlijk minder advocaten per hoofd van de bevolking 
gevestigd t~ zijn (70). Wanneer rechters en advocaten beirlen , 
beschouwd worden a 1 s del en van een organi satori sch gehee 1, 

nl. de rechtspleging, dan kan vanuit het oogpunt der rechts
verzorgi ng een grens getrokken worden, waar beneden een 
klein gerecht in dun bevolkte gebieden niet meer voldoende 
aan haar functies kan voldoen. 
Dit criterium der rechtsverzorging was volgens de onderzoe
kers daarom bi j de prob 1 emat i ek van de concentrati e der 
Amtsgerichte minder willekeurig dan dat der minimum-bevol
kingsaantallen. 

Tussen de jaren 1966 en 1978 daalde het aantal Amtsgerichte 
van 865 tot 572 en is de beoogde vermindering van hun aantal 
vrijwel verwezenlijkt. Sedert 1976 zijn er nog maar weinig 
Amtsgerichte samengevoegd. 
Bovengenoemde vermindering in aantal Amtsgerichte houdt in 
dat er 293 zelfstandige Amtsgerichte opgeheven zijn. Veelal 
functioneren deze nog wel al~ zodanig, nl. als Zweigestelle 
van een zelfstandig Amtsgericht. 

I 
3.5.6 Specialisatie in de rechtspraak. i,[ 

Met betrekking tot specialisatie in de civiele rechtspraak J 

had de Vorbereiten~e Kommission zich terughoudend opgesteld. 
Voora 1 met het oog ~-op het behoud van de eenhei d van recht
spraak werden voorstellen afgewezen om naast de op pacht- en 
grondzaken en hande 1 szaken gespec i ali seerde kamers ook op 
technische en economische aangelegenheden gespecialiseerde 
kamers in te richten bij ·de Land- en Oberl andesgerichte 
(71). Ook de inrichting van Famili~ngerichte stuitte bij de 
Vorbereitende Kommission op diverse bezwaren (72). Het con
centreren van alle familiezaken bij {en kamer van het Land 

t /. 

gericht zou een doorbreking betekenen van de door de meer
derheid van de commissie zo positief beoordeelde werkverde
ling tussen de Amts- en Landsgerichte, waarbij de Amtsge
richte grote aantallen eenvoudiger, en de landgerichte 
kTeine aantallen ingewikkelder zaken afwikkeTen. Bovendien 
zou het rechtsgebied van een Familiengericht te groot zijn 
om -zoals bij de Amtsrichter in familiezaken wel het geval 
was-een goed contact met de plaatselijke bevolking. 

De Kommission fUr Gerichtsverfassungsrecht und Rechts
pflegerrecht liet zich met betrekking tot de specialisatie 
in de civiele rechtspraak alleen uitv'oerig uit over het 
Familiengericht. 

Zij was net als de Vorbereitende Kommission van mening dat 
familiegerechten, zoals deze tot ontwikkeling waren gekomen 
in de Verenigde Staten en Japan, niet in de Bondsrepubliek 
Duitsland ingesteld moeten worden. Bij de buitenlandse ge
r.echten was de com?etentie uitgebreid (ook by. jeugdzaken) 
en was de inbreng van gedragswetenschapp~rs belangrijk. 

De commi.ssie was van mening dat een zg. IIkleine familienge
richtliche Losungll aanbeveling verdiende, welke inhield dat 
een enkelvoudige kamer bij de grote Amtsgerichte alle recht~ 
spraak in zaken van echtscheiding, ouderlijke macht e.d. 
(maar niet in jeugdzaken) zou moeten v·erzorgen. Daartoe 
stelde zij een wijziging van het Gerichtsverfassungsgesetz 
V~~r (73). Bij haar beraadslagingen over het Familiengericht 
heeft de c~mmissie binnen het kader van de algemene herzie
ning van het huwelijks- en echtscheidingsrecht overleg ge
pleegd met de Eherechtskommission, m~t de Kommission far das 
Zivilprozessrecht en de K9J~ission fUr das Recht der frei
wi 11 igen Gerichtsbarkeit. S1j dit overleg was overeenstem
ming over de instelling van de Familienrichter bij het Amts
gericht (74). 

Een belangrijk uitgangspunt van het Referentenentwurf waS,om 
-zoals gezegd- de rechtspraak in familiezaken door een ge
specialiseerde enkelvoudige of -wanneer de omvang of inge
wi~keldheid van de zaak daar aanleiding toe geeft~ meervou-
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dige kamer van het Eingangsgericht te laten verrichten (75) • 
Na het stranden van het antwerp conformeerde het kabinet 
zich met betrekking tot het Familiengericht aan het wets
voorstelvan de Kommission fur das Gerichtsverfassungsrecht 
und Rechtspflegerrecht. In 1977 tenslotte (zie oak 2.3.2.2) 
kreeg de instelling van het Familiengericht bij het Amtsge
richt wettelijke status. Er werd gekozen voor de kleine 
fami~iengerichtliche L6sung, wat tevens inhield dat de be
staande structuur van het gerecht zou worden gehandhaafd. Er 
zou geen vaste staf van experts (sociolog~n, psychologen eri 
psychiaters) als mede-rechters of adviseurs aan de gerechten 

worden verbonden. 

)I . , ,.;;;~ 

Op het gebied van de strafrechtspraak heeft oak speCl~~sa-
tie plaatsgevonden. Sedert 1979 is de Wirtschaftsstrafkammer 
als gespecialiseerde kamer gei'nstitutionaliseerd (zie para
graaf 3.4.5) bij het Landgericht. 

3.5,7 ~legatie van rechterlijke ~rkzaamheden. 
\) 

De verwezenlijking van de zg. "kleine Justizreform", welke . . 
vooral tot onder-werp heeft de verl icht ing van de werk 1 ast 
der rechters, was op het moment van het instellen van de 
Vorbereitende Kommission (1955) voor een flink deel gevor-
gerd. Het Rechtspflegergesetz, waarbij, in aansluiting op 
v'6'otporlogse wetgeving, een aa'ntal rechterl ijke werkzaam
hedJn aan de Rechtspfl eger gede 1 egeerd werden (z i e verder 

paragraaf 2.5) trad in 1957 in werking. 
De Vorbereitende Kommission b'eval aan de bevoegdheden van de 
::;~\~ChtsPfleger uit te breiden (76). Deze aanbeveling sloat 

aan bij de rechtspraktijk, waar op uitgebreidere schaal dan 
verwacht, door de gerechten gebruik werd gemaakt van de rna 
gelijk-heden"tot delegatie volgens het Rechtspflegergesetz 

van 1957 (77). 
Gezien de positieve ervaringen met het functioneren der 
Rechtspfleger plande het bondsministerie van justitie een 
vernieuwing vanhet Rechtspflegergesetz,welke taak zou moe
ten worden uitgevo'erd door de Kommission fUr Gerichtsverfas
sungsrecht und Rechtspflegerrecht. Deze commissie stelde in 

1965 een subcommissie in voor deze·werkzaamheden (78). 
De subcommissie heeft zich ertoe beperkt na te gaan in hoe

verre de Rechtspfleger met handhaving van zijn niet-rechter
lijke status rechterlijke taken toevertrouwd konden worden. 
De Kommission fUr Gerichtsverfassungsrecht und Rechts
pflegerrecht zelf zou over een eventuele verandering van de 
status van de Rechtspfl eger moeten beraads 1 agen. De aan
hangers van model II, volgens welke de Rechtspfleger met de 
contentieuze rechtspraak in ee~ste aanleg zou moeten worden 
belast, waren voorstanders van een·wijziging van paragraaf 
92 van de grondwet, welke de rechtspraak enkel aan rechters 
toevertrouwt. De rest van de commissie wees een dergelijke 
wijziging van de hand. 

De subcommissie stelde vo~r een aantal bevoegdheden op het 
gebied van de ni~t-contentieuze en de contentieuze recht
spraak wettelijk aan de Rechtspfleger te delegeren. Er werd 
naar gestreefd de Rechtspfleger hele rechtsterreinen en 
groepen met elkaar samenhangende zaken toe te wijzen. Vooral 
op vermogensrechtelijk gebied zouden hem vele taken toegewe
zen moeten worden." De mate waarin de subcommissie taken aan 
de Rechtspfleger wilde delegeren kwam in grate lijnen over
een met de wensen van de voorstanders van model I en III van 
de Kommission fUr Gerichtsverfassungsrecht und Rechts
pflegerrecht, maar ging niet zover als de 'wen,sen, die in het 
rechtspolitieke programma van de regering ter ondersteuning 
van het Referentenentwurf geformuleerd werden. Hoewel door 
het parlement een'aantal beperkingen werden aangebracht, 
vormen de voorstellen van de subcommissie de grondslag van 
het Rechtspflegergesetz van 1969 (zie verder paragraaf 2.5). 

Met het oog op de verlichting van de werklast van rechters 
had de Vorbereitende Kommission tevens voorgesteld werkzaam
heden te delegeren aan zg. Richtergehilfe. De universitair 
geschoolde Richtergehilfe zouden taken krijgen met 
betrekking tot de contentieuze rechtspraak. Dit biS wijze 
van proef enkel bij de Oberlandesgerichte en het Bundesge
richtshot;. 

Een bevoegdheid van hen tot vonnis wijzen in eenvoudige ju-
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ridische zaken werd onwensel ijk geacht met het oog op het 
ontstaan van twee verschillende rechtertypes (79). Hier was 
de Vorbereitende Kommission weinig voor geporteerd, zoals 
ook blijkt uit haar bezwaren tegen het creeren van Friedens
richter naast gehobene Richter. 
Met betrekking tot het inschakelen van Richtergehilfe advi
seerde de Kommi ss i on fUr das Gerichtsverfassungsrecht und 

",,! 

Rechtspflegerrecht in het algemeen afwijzend (80). Zijhad 
geen bezwaar tegen de omstandigheid, dat er Richtergehilfe 
werkzaam waren bij het Bundesgerichtshof, mits hiervoor een 
wettelijke regeling zou worden ontworpen. De commissie ba
see~de.haar advies voornamelijk op praktische gronden. In de 
eerste plaats zou de voorbereiding van een zaak in eerc;te 
aanleg (door de Richtergehilfe) niet goed te scheiden zijn 
van de beslissing van de rechtsvraag (door d~ rechters). In 
de tweede plaats waren de ervaringen met de Richtergehilfe 
bij de Revisionrechtspraak van het Bundesgerichtshof niet 
onverdeeld gunstig. In de derde plaats zou de aantrekkelijk
heid van het rechterambt voar aankomende juristen aanzien
lijk kunnen verminderen, indien zij -zoals de bedoeling was 
van voorstanders van de aanstelling van Richtergehilfe-eerst 

als Richtergehilfe zoudep moeten functioneren. 
Momenteel zijn er enkele Richtergehilfe werkzaam bij het 
Bundesverfassungsgericht en de bondsgerechtshoven (zie ook 

paragraaf 2.5) 

3.5.8 Ehk~lvoudige rechtspraak. 

Zoals al aangeduid in paragraaf 2.3.2.2 was de alleenrecht
sprekende rechter bi j het Landgericht v66r 1975 enke 1 be
voegd werkzaamheden te verrichten op het gebied'der proces
gang en derh al ve n i et bevoegd vonn i s te wi j zen. Het onder
werp van de bevoegdheid om vonnis te'wijzen van de alleen
rechtSprekende rechter is in geschiedenis van de grosse Jus
~izreform nauw "verbonden geweest met dat van je integratie 

van Amts- en Landgerichte. 

De Vorbereitende Kommission had -met afwijzing van de in
gr'ijpende integratie-voorstellen van de gerechten van eerste 
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aanleg- gepleit voor een aantal bijstu~ingen van de recht
spraak van de orde~tliche Gerichtsbarkeit, waarvan de uit
breiding van de delegatie van rechterlijke werkzaamheden en 
van alleenrechtspraak wel de belangrijkste waren (81). 
Met grote meerderhe i d van stemmen deed z i j de aanbeve 1 i ng 
alle civielrechtelijke geschillen in eerste aanleg van het 
Landger i cht door de a 11 eenrechtsprekende rechter te 1 aten 
beslissen en de meervoudige kamerrechtspraak enkel te hand
haven in zaken van hoger beroep of Beschwerde. Enerzijds 
werd dit verstrekkende voorstel ingegeven door de wens de 
toenemende werk 1 ast der Landgerichte beter op te vangen, 
anderzijds door het vertrouwen dat de alleenrechtsprekende 
rechter best ingewikkelde zaken kan afdoen, mits voor dit 

ambt ervaren rechters aangetrokken werden: Deze aanbeveling 
sloot naar het oordeel van de commissie goed aan bij de 
rechtsprakt:;jk, waar in toenemende mate door de civiele ka
mers van het Landgericht werkzaamheden op het gebied van de 
procesgang aan de alleenrechtsprekende rechter toeyertrouwd 
werden. 

In paragraaf 3.5.4 werd al aangegeven dat de voorstanders in 
de Kommission fUr Gerichtsverfassungsrecht und Rechts
pfl egerrecht v~~r een dri etrapsopbouw der ordent 1 i che Ge
richtsbark~it en de regering -vooral bij de presentatie van 
h~t Referentenentwurf- in min of meerdere mate de bevoegd
heden om vonnis te wijzen van de alleenrechtsprekende 
rechter uitgebreid wilden zien. Bij deze keuze speelde het 
belang van een efficientere organisatie van de rechtspraak 
een overwegende rol met het oog op de verlichting der toe
nemende werklast. 

De kommission fur das Zivilprozessrecht -wier taak het uit
eindelijk was met wetsvoor'stellen de bevoegdheden van de 
enkel- en meervoudige kamers van het Landgericht af te ba
kenen- was echter niet zo overtuigd Van de praktische voor-
.~elen van de alleenrechtspraak dat zij deze vorm van recht
spraak als uitgangspunt v~~r de civiele rechtspraak van eer
ste aanleg wilde hanteren (82). Zij steldevoor de civiele 
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kamer van het Landgericht -:met uitzonderi ng van bepaa 1 de 
categorieen van zaken waarin zij zelf moest vonnissen- de 
beslissing te laten om de zaak zelf af te doen of te verwij
zen naar de alleenrechtsprekende rechter. Ook de verwijzing 
van. niet-vermogensrechtel ijke 'geschi 11en -toentertijd be
langrijk voor de recntspraak in echtscheidingszaken- zou mo
ge 1 nk gemaakt moeten worden. Deze stell i ngname voor een 
beperkte toekenning van bevoegdheid om vonnis te wijzen aan 
de alleenrechtsprekende rechter bij het Landgericht stemde 
overeen met die van de regering na het falen van het Refe

rentenentwuff. 
De huidige wettelijke regeling voor de civiele .enkel- en 
meervoud i ge rechtspraak bi j het Landger i cht berust op het 
door de commi ss i e voor'berei de Gesetz zur Ent 1 astung der 
Landgerichte und zur Yereinfachung d~s Gerichtljchen Proto
ko 11 s, dat in 1975 in werk i ng trad. Meer hi erover en over de 
feitelijke toepassing van de nieuwe regeling staat geschre

v~n in paragraaf 2.3.2.2. 

3.5.9 Versnell ing en vereenvoudiging van de g~rechtel ijke proce

dure. 

Met het oog op het bel ang van een vlotte rechtspraak ten 
behoeve van de justitiabelen en de verlichting van de werk
last der gerechten zijn in de zeventiger jaren behal've door 
de Kommission fur das Zivilprozessrecht ook door de ~oord;
nierungsausschuss en de Arbeitsgruppe Strafverfahrensreform 
voorstellen ter versnelling en vereenvoudiging van de ge

rechtelijke procedure gedaan. 

De Vorbereitende Kommission stipte dit probleemgebied bij de 
behandeling van diverse aspecten van de gros~e Justizreform 
aan, maar ~af het niet,zoveel gewicht dat het\belang van een 
vlotte rechtspraak als een der hoofddoeleinde\~ V)ln de Jus

tizreform (zie noot 42) genoemd werd. 
Hoewel het Zivilprozessordnungsgesetz de mondelihge behan
deling van rechtsgeschillen als uitgangspunt hanteert, was 
de praktijk dikwijls die der langdurige schriftelijke proce
dures. De Vorbereite~de Kommission was van mening dat ver-
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sch11lende omstandigheden deze kwaal in stand hielden en 
noemde onder andere het slecht voorbereid aanhangig maken 
van zaken, het-onnodig vertragen van de afwikkeling van het 
proces door advocaten, het onvoldoende tijdig bestuderen van 
zaken en onvoldoende bewaken van de procesgang door rechter 
(83). De commissie deed tenslotte de aanbeveling (opnieuw) 
wetg~vende initiatieven te ontplooien om tot een concentra
tie en versnelling van de gerechtelijke procedure te komen, '. 
waarbij de praktische mogelijkheden van mondelinge afwikke-
ling van zaken vergroot moesten worden. 

De Kommission fur das Zivilprozessrecht constateerde op 
grond van de gerechtelijke statistiek,dat sedert de publica
tie van het Weissbuch civiele processen gemiddeld nog aan
zienlijk trager werden afgewikkeld (84). 
Zij legde meer nadruk op het bel ang van een vlotte recht
spraak, veel nadrukkelijker dan de Vorbereitende Kommission 
en betitelde de bestaande stand van zaken als een misstand, 
die de rechttoekende burger schade toebracht en het vertrou
wen in de rechtspraak ernstig dreigde te ondermijnen. Naar 
haar mening maakten de rechters onvoldoende gebruik van de 
in de wet geb0

9

den mogelijkheden de procesgang te bewaken. De 
mondeM,nge afhandel ing vanzaken was een papieren regel ge
bleven. E~n uitzondering maakte de commissie voor recente 
proefnemilgen bij een aantal gerechten met het zg. 
Stuttgarter-Modell (85) •. 

Deze procedure wordt sinds 1967 in de Bondsrepubliek 
Duitsland toegepast. Volgens een onderzoek van het bondsmi
nisterie van justitie d.d. 1973 paste ongeveer zes procent 
van de civiele kamers der Landgerichte (+ 50 van de 800) deze 
procedure toe. Dit percentage is ongeveer hetzelfde met be-

--trekking tot de civiele kamers der Oberlandesgerichte. V~~r 

de Am,tsgerichte ligt het aanzienlijk lager. Deze hanteren 
een gemodificeerd Stuttgarter-Modell. In de loop der zeven
tiger jaren is de toe passing van het Stuttgarter:-Modell 

tQ~genomen (86), 
Kern van de procedure vormt de mondelinge behandeling van de 
zaak, de Hauptverhandlung in Zivilsachen. Hieraan vooraf 
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gaat een aan termijnen gebonden schriftelijke behandeling -
dagvaarding, conclusie van eis~ con~lusie van antwoord-, die 
geheel door de griffie der rechtbank begeleid wordt. Na de 
conclusie van antwoord wordt het dossier aan de rechter 
voorgelegd, die na lezing daarvan rapporteert aan de civiele 

" kamer. Deze beslist of partijen nog aanvullend bewijs moeten 
aandragen en geeft de adyocaten der partijen aanwijzingen 
hoe ze over de zaak denkt, in het bijzonder met betrekking 
tot juri di sche vra'gen, di e door de advocaten nog ni et opge
worpen zijn. Tevens wordt de datum voor de Hauptverhandlung 
vastgesteld. 

Bij de Hauptverhandlung worden eerst de procespartijen ge
hoord, daarna wordt er gepleit. Dan trekt de iechtbank zich 
terug voor een eerste overleg. Op basis hiervan presenteert 
zij een voorstel om de zaak af te doen. Dit kan een voorstel 
tot schikking zijn of tot intrekken of erkennen van de vor
dering. Dit voorstel is omkleed met redenen. Na beraad ant
woorden de advocaten der partijen op het voorstel van de 
rechtbank. Wanneer de procedure(dan niet afgesloten kan wor
den, moeten bewijsrechtelijke punten, onder andere door mid
del van getuigenverhoor, uitgediept worden. Na beraad komt 
de rechtbank met een tweede voorstel om de zaak af te doen. 
Dit voorstel heeft bijna het karakter van een vonnis. Indien 
de advocaten gebruik maken van de mogelijkheid het woord te 
voeren, dan heeft hun betoog ongeveer het karakter van be
roep tegen het voorgeste 1 de II vonn i s II. Een week 1 ater vo 1 gt 
definitieve vonniswijzing. 
Dankzij de strenge procesbewakiijg kon bijcde gerechten, die 
het Stuttgarter Modell hanteren het merendeel der processen 
binnen een half jaar afgewikkeld worden. De snelheid van 
afdoening stak zeer gunstig af bij die van andere gerechten 
(87') • 

Een ander belangrijk effect was dat het aantal eindvonnissen 
vanwege het relatief grote aant~l schikkingen, geringer was 
dan bij rechtbanken die het Stuttgarter Modell niet hanteer 
den. 
Niet alleen vanuit het oogpunt van een efficiE!'nte recht
spraak maar ook ,vanuit hetoogpuri~~~12r justitiabelen lijkt 
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toepassing van het Stuttgarter Modell vruchten af te werpen. 
De rechtzaak wordt vonr hen inzichtelijker nu ze er zelf bij 
betrokken worden. De tevredenheid met de mondelinge behande
ling der zaak bleek onder andere uit hun geringere geneigd
heid( in hoger beroep te gaan (88). In de Bondsrepubliek 
Duit~land wordt veel in beroep gegaan: ongeveer 50 procent 
van de Landgericht-vonnissen van eerste aanleg wordt aange
vochten. 

Bij de analyse van de factoren, die van invloed waren op de 
trage proce~gang in de Bondsrepubliek Duitsland wees de 
Kommission'ftir das Zivilprozessrecht overigens niet alleen 
op de overbe 1 ast i ng van de rechters, maar ook op de nog 
onvoldoende toerusting der griffies (89). 

Geruime ti jd voor haar rapportage kwam de comilli ss i e met 
wetsvoorstellen, gebaseerd op het Stuttgarter Modell: de Be

schleunigungsnovelle (1967) en de Vereinfachungsnovelle 
(1971). Het kabinet ondersteunde binnen het kader van haar 
rechtspolltieke programma deze voorstellen sterk. De voor
stellen verkregen in 1976 grotendeel wettelijke status: das 
Gesetz zur Vereinfachung und Beschleunigung gerichtlicher 
Verfahren. 

Ook op het gebied van het strafprocesrecht en het adinini
strat -j eve procesrecht zijn maatrege len ter versne 11 ing en 
vereenvoudiging der gerechtelijke procedures in werking ge
treden. Wij verwijzen hiervoor naar respectievelijk de para
grafen 3.4.5 en 3.5.10. 

3.5.10 HaT'TOOnisatie van adninistratief procesrecht. 

loals wij zagen was het de opdracht van de KoHrdinierungs
~usschuss zur Vereinheitli~hung der Verwaltungsgerichtsord
nung, derFinanzgerichtsordnung und des Sozialgerichtsge
setzes een nieuwe wetgeving op dit gebied voor te bereiden. 
De commi ss~tedi ende in 1976 het ontwerp voor een Verwa 1-

tungsprozess?rdnung voor de drie zuilen van administratieve 
rechtspraak in, welke in 1978 werd gepubliceerd. 

De opdracht aan de commissie hield niet in dat het protes 
recht van de' Arbeitsgerichtsbarkeit aan een herz i en ingon 
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3.6 Problemen bij de verwezenlijking van de grosse Justizreform. 

3.6.1 De naoorlogse hervonningsprogramma's. 

Wanneer we het jaar van de instelling van de Vorbereitende 
Kommission, 1955, beschouwen als het moment, waarop een be
gin gemaakt werd met de verwezenlijking van de grote Justiz
reform, dan heeft het anna 1980 al bijna 25 jaar geduurd 
voo.rdat het m~rendeel der hervormingen voltooid werd. Zoals 
uit het voorgaande bleek, dateren de meeste hervormingswet

ten uit de zeventiger jaren. 

Dat het zo lang zou duren was zeker in de vijftiger jaren bij 
het opzetten van het programma voor de grote Justizreform 

niet voorzien. 
De Vorbereitende Kommission was optimistisch over de snel
heid waarmee hervormingen verwezenlijkt zouden kunnen wor
den. Zij was van mening dat haar voorstellen op korte ter
ml.Jn in de vorm van wettelijke regelingen gegoten zouden 
kunnen worden (92). Deze optimistische verwachtingen werden 
ook gekoesterd in de rechtsgeleerde wereld, waar het wel 
mogelijk geacht werd dat de grote Justizreform in drie 
stadia tussen 1959 en 1969 verwezenlijkt zou worden (93). 

Een belangrijk doel, waartoe de verslaglegg;,ng van de Vorbe
reitende Kommission moest bijdragen, was het aanzwengelen 
van een -als het kon ook buiten de juridische wereld- uitge
breide en levendige discussie over de Justizreform (94). Dit 
doel werd niet bereikt. De publicatie van het Weissbuch' 
leidde niet tot uitvoerige commental"en in de juridische bla
den. De drie wetgevingscommissies konden zo in 1964 in be
trekkelijke stilte hun werkzaamheden aanvatten. 

Het sedert 1969 optredende kabinet maakte de grosse Justiz
reform tot een belangrijk punt van haar politieke programma. 
Er stonden haar in dezen een drietal doelstellingen voor 
og~n: de Justizreform moest in de eerste plaats onderwerp 
van brede pub 1 i eke i:~be 1 angste 11 i ng worden, in de tweede 
plaats grondige wijzigingen in de bestaande organisatie der 
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rechtspleging brengen en in de derde plaats op zo kort moge
lijke termijn verwezenlijkt worden. 
De eerste doelstelling werd voar een flink deel verwezen
lijkt. Onder andere naar aanleiding van een aantal toespra
ken (95) van de bondsminister van justitie, waarin het 
nieuwe programma voor de Justizreform werd uiteengezet, kwam 
een uitgebreide discussie over tal van onderwerpen van de 
Justizr~form in de juridische bladen op gang. Ook in de 
landelijke pers werd nu betrekkelijk veel aandatht hieraan 
besteed. 
Zoals we zagen was de grondige wijziging, die het kabinet 
beoogde, de drie~traps-opbouw van de ordentliche Gerichts
barkeit. Dit was de crux van het rechtspolitieke programma, 
op basis waarvan andere onderwerpen als de rechtspraak in 
familie-zaken, de unusrechtspraak, delegatie van rechter
lijke werkzaamheden en herziening en harmonisering van pro
cesrecht opnieuw geregeld zouden moeten worden. 
Toen de in het Referentenentwurf voorgeste 1 de dri e-traps
opDOUW niet te verwezenlijken bleek, moest het gehele 
rechtspolitieke programma in minder revolutionaire zin bij
gesteld worden (1974j. 

Met het falen van het Referentenentwurf waren ook de kansen 
op een snelle verwezerilijking van de Justizreform aanzien
lijk geslonken. We zagen dat het kabinet zo gespitst was op 
snelle hervormingen, dat zij niet de bevindingen van de wet
gevingscommissies wilde afwachten. De woorden van de bonds
minister van justitie ter gelegenheid van een bijeenkomst 
van de Deutsche Richterbond in 1970 spraken in dit verband 
duidelijke taal: "Die Entscheidung fUr den Beginn der Jus
tizreform in dieser Wahlperiode ist gef~llen und dabei 
bleibt es. Nach fast sieben Jahrzehnten der Diskussion ist 
es auch an der Zeit" (96). We zagen dat het kabinet in 1974 
gas moest terugnemen enmoest berusten in tragere stapsge
wijze verwezenlijking van de Justizreform, begeleid door de 
wetgevingscommissies. 

De werkzaamheden van deze commissies hebben in de zeventiger 
jaren geleid,tot een aantal wijzigingen van en aanvullingen 
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op d,e bestaande wetgevi ng. De bel angrijkste hi ervan z ijn, 
zoals wij zagen, van prC?cesrechterlijke aard. Na 1977 is de 
herzieningsarbeid vrijwel stilgelegd, omdat men nu eerst wil 
nagaan welke effecten de tot dusver verwezenlijkte hervor
mingen zullen hebben. Afhankelijk van de uitkomsten van de 
evaluatie-ond~rzoeken, die op het ogenblik worden verricht, 
zal besloten worden in hoeverre men het werk wil voortzet
ten. 

3.6.2 De,langzcme stapsgewijze verwezenUjking van de Justizre

fonn: enkele beinvloedende factoren. 

Gezien het belang van de bovengeschetste ontwikkelingen in 
de Bondsrepubliek Duitsland voor de herziening van de 
rechterlijke organisatie in ons land willen we nader ingaan 
op enkele factoren, die enigszins begrijpelijk maken waarom 
de herzieningsarbeid er zo gekenmerkt werd door traagheid en 
degelijkheid en waarom de poging van het kabinet tussen 1969 
en 1974 om de Justizreform te versnellen en een beslissende 
wending te geven, mislukte. Deze factoren zijn duidelijk 
onderling vervlochten. Wij onderscheiden er vijf. 

I. 

" De eerste twee spelen een ral gedurende de gehele naoorlogse. 
periode, de overige drie zijn meer toegespitst op de jaren 
zeventig. 

De factoren hebben achtereenvolgens betrekking op: 
1.de hoge eisen die men stelde aan de nmvang en inhoud van 

een Justizreform; 
2.de hoge eisen die men stelde aan de herzienings

procedure; 
3.de behoudende invloed van groepen, werkzaam binnen de 

'rechtspleging; 
4.de financiele en organisatorische bezwaren tegen een 

ingrijpende Justizreform; 
5.de invloed van het Rechtsta~sachenonderzoek op de 

Justizreform. 

1. In het algemeen is de omv'ang van de taak, die men zich 
stelt, van invloed oj) de snelheid;, waarmee de taak verwezen 
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lijkt kan worden. In de Bonds~epubliek Duitsland was de taak 
die men zich in de vijftiger jaren stelde zeer omvangrijk: 
er moest bij een Justizreform ook gekeken worden naar funda
mentele aspecten, zoals de rol van de rechter in de samen
leving en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, en 
niet primair gestreefd worden naar beperkte juridisch-tech
nische hervormingen, zoals by. bij de herziening van de 
rechterlijke organisatie in Belgie het geval was (97). Te
yens moest een Justizreform niet alleen de herziening van de 
organisatie, maar ook van het proces~echt van een zeer ge
differentieerd rechterlijk apparaat omvatten. Om tot coordi
natie van een dergelijke omvangrijke taak te komen, moesten 
de wetgevingscommis'sies niet alleen onderling overleg plegen 
maar ook hun werkzaamheden afstemmen op elders voorbereide 
hervormingen, zoals op het ge~ied van het huwelijks-en echt
scheidingswet. Een extra nandicap tenslotte was de omstan
digheid~ dat de D~itsers voor hun omvangrijke plannen maar 
beperkt lering konden trek ken uit ervaringen in andere 
landen, aangezien d~ar de herziening der rechtspleging pas 
later op gang kwam of op beperkte schaal werd aangevat (98). 

2. De degelijkheid en de uitgebreidheid van de gevolgde pro
cedure met betrekking tot de verwezenlijking van de Justiz
reform stond snelle beslissingen in de weg. Eerst moest een 
Vorbereitende KommissiQn aan het werk en in aansluiting 
-daarop moesten wetgevi ngscommi ss i es met betrekk i ng tot hun 
toegewezen terrein met uitgewerkte voorstellen zien te ko
mert. Zoals blijkt uit het voorafgaande, verrichtten deze 
commissies hun werkzaamheden langzaam en grondig en schroom
den z i j er n i et voor.af te z i en van het presenteren van 
wetsvoorstellen in geval van gebrek aan communis opinio, 
zoa 1 s bv. de Kommi S5 i on ffir Gerichtsverfassungsrecht und 
RechtsPflegerr~cht deed me~ betrekking tot de integratie der 
Amts- en Landge~ichte. Een dergelijke keuze v66r presehtatie 

" van'alternatiev~ modellen nuanceert wel de meningsvorming, 
maar staat een sn~lle verwezenlijking van hervormingen in de 
weg • 

Wanneer een cOIT(;:nissie in de Bondsrepubliek"Duitsland wets-
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voorstellen pres~nteert, is de weg tot de wet moeizamer dan 
in ons land het geval is. De voorstellen in het kader van de 
Just i zreform worden doorgaans eerst ter beoorde 1 i ng aan de 
deelstaten en aan diverse belangengroepen voorgelegd. Op ba
sis van deze meningsvorming stellen zogenaamde Referenten, 
onder andere afkomstig uit de wetgevingscommissies, de mini
steries der deel~taten en de belangengroeperingen, een wets
ontwerp (Refer~enentwurf) op, dat het kabinet al dan niet 
gewijzigd ka~ indienen bij het parlement. 
Wanneer we de bovenomschreven procedure vergelijken met die 
in Belgie, waar het parlement reeds negen jaar na het ver
lenen van de opdracht tot ontwerp (door een man met zijn staf 
te verwezenlijken) de wettekst van het nieuwe Gerechtelijke 
Wetboek fiatteerde (99), springt het belang van deze factor 
in het oog,. 

3. Een aantal groepen, werkzaam binnen de rechtspleging, 
hadden belang bij het behoud van de bestaande toestand en 
voelden zich bedreigd door hervormingen op hun werkterrein, 
zoals deze vooral in de periode 1969 tot 1974 met politieke 
kracht werden voorgestaan door het kabinet. Ministeries, die 
hun bevoegdheden niet graag overdroegen aan een Rechtspfle
geministerium. 
Advocaten -toch al in hun concurrentiepositie bedreigd door 
de steeds grotere toevloed van afgestudeerde juristen- die 
bezwaar hadden tegen veranderi ng van rege 1 s omtrent ver
plichte rechtsbijstand, inperking der rechtsmiddelen en een 
nieuwe organisatie der rechtshulp. 
Amtsrichter, die niet ingelijfd wilden worden bij de Ein
gangsgerichte. 

Rechters van Oberlandesgerichte, die bevreesd waren voor 
veranderingen, welke de invoering van Eingangsgerichte en 
een daarmee gepaard gaande toeneming van beroepszaken voor 
hun status en werkomstandigheden zouden hebbe~. 

Deze verschi llende bel angengroepen-hoewel moeil ijk onder 
e'en noemer te brengen, metbetrekking tot hervormingen waar 
ze v66r geporteerd zouden zijn- waren in het bijzonder tij
dens de regeringsperiode 1969 tot 1974 in staat een coalitie 

ter verdediging van de status-quo te vormen (100). Ze werden 
daapb15 geholpen door de omst.andigheid daf c~llega's veelal 
in ruime mate z itt i ng hadde"n in wetgev'ings-, Referenten- en 
parlementaire commissies (101). 

4. Vooral met betrekking tot het Referentenentwurf speelde 
de factor van de financiele en organisatorische consequen
ties der voorgestelde hervormingen een rol van belang. Voor 
de deelstaten, op wier schouders de realisering van de reor
ganisatie zou komen te rusten, wogen deze consequenties 
veelal te zwaar. Met name de integratie der Amts- en Landge
richte betekende voor hen een te grote omschakel ing. Naar 
mate de j aren zeventig voortschreden kregen hun kriti sche 
stemmen meer bijval. Het wankelen van het geloof in een 
aanhoudende economische groei en de daarmee gepaard gaande 
roep om bezuinigingen tastten de "Reformfreudigkeit" van het 
kabinet en, voorzover het rechtpolitieke programma daar 
aangeslagen had, van de bevolking aan. 

Aan deze prakti sche bezwaren tegen de kabinetsvoorstell en 
werd extra kracht bij gezet door critici; die op meer funda
mentele gronden verzet aantekenden. De voorgestelde hervor
mingen waren naar hun mening te zeer gebase~rd op eisen met 

< 

betrekking tot de efficientie der rechtspleging. Van het 
Referentenentwurf bv. werd in dit verb and gesproken als van 
een "rein technisches Strukturgesetz", dat onmogelijk het 
vertrouwen der bevolking in de rechtspraak. kon herstellen 
(102). 

5. Rechtstatsachen-onderzoek, waarbij vooral met behulp van 
gerechtelijke statistiek onderzoek gedaan wordt ihzake de 
rechtspleging, speelt in de zeventiger jaren in de Bondsre
publiek Duitsland een rol van toenemende betekenis. Tegen
woordig worden bijna aUe wetsontwerpen op dit gebied voor
bereid en begeleid met behulp van aldus verzamelde gegevens 
(103). Ook nieuw ingevoerde wetten worden enkele jaren na 
inwerkingtreding op hun effecten ge~valueerd. Zo worden mo
menteel in opdracht van het bondsministerie van justitie de 
uitwerking van de nieuwe familierechtspraaken het Stuttgart-
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ter ~odell getoetst. Het Rechtstatsachenonderzoek wordt aan
zienlij~, vergemakkelijkt door de omstandigh,~id dat sedert 
een tiental jaren de justitiele statistiek met behulp van 
elektronische dataverwerking werd uitgebouwd tot een omvang
rijk gehe~1 (104). 

E~~-belaogrijke stimulans v~~r de opkcmst van het Rechtstat 
s ach~nonder'z_o~~ in de Bondsrepub 1 i ek Du i ts 1 and was het on
der:Z;,J2k "Tatsachen zur Reform der Zi vi 1 gerichtsbarkeit", dat 
naar aanleiding van het Referentenentwurf ingesteld werd 
(zie ook paragraaf 3.5.4). Dit onderzoek was niet alleen 
belangrijk vanwege de kritische inhoud der bevindingen, maar 
vooral omdat het in de Bondsrepubliek Duitsland bijdroeg tot 
het besef dat een omvangrijke operatie als de grosse Justiz
refor!:', niet enkel kon drijven\ op met poTitieke kraSrt onder
steunde doelstellingen, aangezien het effect van voorgenomen 
hervormingen onder andere met behulp van justitiele statis
tiek in min of meerdere mate vooraf meetbaar was. Terwijl 
het Rechtstatsachenonderzoek naar aanleiding van het Refe
rentenentwurf niet van regeringswege geinitieerd en pas 
achteraf ingesteld werd, is dit bij later onderzoek door
gaans wel het geval. 

Uitgebreide aanwending van Rechtstatsachenonderzoek ter 
voorbereiding van wetsvoorstellen verhoogt niet zonder meer 
de soliditeit van een Justizreform. Het behoeft aanvulling 
van rechtssociologisch onderzoek, waarbij niet alleen ge
bruik gemaakt wordt van zg. "Justiz-interne Daten", maarook 
gepoogd in wijder verband de relatie van de rechtspraak met 
de samenleving aan te geven. In dit verband werd uitbreiding 
van dergelijk breder opgezet onderzoek in de Bondsrepubliek 
Duitsland bepleit (105). 

De aanwending van Rechtstatsachen -en ander rechtssociolo
gisch onderzoek ter begeleiding van de verwezenlijking van 
de Justizreform heeft tot nu toe veel tijd in beslag genomen 
en heeft zo duidelijk bijgedragen-tot het trage en stapsge
wijze karakter, dat de'hervormingsprocedure kenmerkt. De 

moeilijkheid ligt in het vinden van een jUist evenw~cht tus
sen een degelijke en snelle aanpak der hervoriningen'. Het 
stranden van het Referentenentwurf en daarmee het falen van 
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het kabinetsprogramma met betrekking tot de JUstizreform 
tussen 1969 en 1974 kwam mede voort uit het ontbreken van een 
dergelijk evenwicht. In dit verband werd ervoor gepleit her
vormingsvoorstellen niet voortijdig van zware politieke la
ding te voorzien en met gebruikmaking van wetenschappelijke 
kennis niet alleen de inhoud maar oak het werkschema van de 
Justizreform te Planneni De kosten en tijd, aan een derge
lijke operatie besteed, zouden uiteindelijk gunstig afsteken 
bij die, welke de "onwetenschappelijke" verwezenlijking van 
de Justizreform zou vergen (106). 
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(1) In 1933 werden er Sondergerichte en in 1934 het 
Volksgerichtshof ingest~ld. Deze gerechten wezen 
vonnis in politieke dellcten. 

(2) De elf deelstaten zijn: 
Nedersaksen 
Noordrijn-Westfalen 
Hessen 
Rijnland-Pfalz 
Saarland 
Baden-Wurtemberg 
Beieren 

En de steden (West-)Berlijn 
Hamburg 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

Bremen 

In de deelstaat Beieren echter wordt d~ ~erfa~sungs
gerichtb~~rkeit verzorgd door het mlnlsterle van 
binnenlanase zaken. 

In de deelstaat Beieren echter wordt de Finanzge
richtsbarkeit verzorgd door het ministerie van 
financien. 

Dit kunnen zijn: de bondsregering, de deelstaatrege
riJlg of (minstens een-derde deel v-an) de Bundestag. 

Sleeswijk-Hol stein en (West-) Berl ijn hebben geen. 
eig~n ~erfassungsgerichtshof. 

Door middel van een tweetal wetten, voorbereid door 
de Kommission fur das Zivilprozessrecht (par~ .3.4.3), 
wordt gepoogd door., verClinder i ng van de moge 11.J k.heden 
om Revision in te stel:J ien en d?or vereenVOUdlglng van 
de gerechtelijke procedure (zle par. 3.5.9) de 
werk 1 ast van het hof te ver 1 i chten:. . 

_ d~s Gesetz zur Ent 1 astung des Bundesgerlchtshofe~ 
(1969) ., 'n 
das Gesetz zur "Anderung des Rechts der Revls 1 on ~\ 
Zivilsachen (1975). . ...... , ' .... ,' ...... I -_.:,-

Hi erb'ij word-t;'dndermeerde moge I T~Krh::: I (j UIIIIII 

Revision toegelaten te worden afhankell}k gesteld van 
juridische en financiele (procesbelarig - grens ,van 
40.000 DM) criteri!l. \l I', 

'. ''' .... -.-~,->-~ ... 
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(8) De Amtsrichter kan echter ook tegelijkertijd rechter 
bij een ander Amts- of bij een Landgericht zijn. 

(9) Gesetz zur Reform des Ehe- und Familienrechts, per 1-
7-1977 in werking en par. 23 Gerichtsverfassungsge-

(10) 

setz. 

De grens van 500 OM. is een algemene: ·volgens art. 
511 a. Zivilprozessordnung kunnen vermogensrechte -
lijke geschillen met een procesbelang beneden dit be
drag slechts in €en feitelijke instantie - Amtsge
richt of Landgericht -berecht worden. 

(11) Par. 348 Zivilprozessordnung beperkt de vrijheid tot 
verwijzen naar de alleenrechtsp~ekende rechter in 
twee gevallen, namelijk wanneer 

1 die Sache besondere Schwierigkeiten tatsachlicher 0-
der rechtlicher Art aufweist. 

2 die Rechtssache grunds~tzliche Bedeutung hat~ 

(12) Par. 349 Zivilprozessordnung specificeert twaalf be
voegdheden van de voorzitter. 

(13) Dit kan geschieden op verzoek van gedaagde. Terug
wijzing van de kamer voor handelszaken naar de ci
viele kamer is eveneens mogelijk (par. 98 en 99 Ge,.. 
richtsverfassungsgesetz) 

(14) Par 524 Zivilprozessordnung 

(15) Par. 133 Ger.i chtsverfassungsgesetz geeft de toepas
sing van dit rechtsmiddel met betrekking tot het Bun
desge~ichtshof nader aan. In het algemeen kunnen 
rechtelijke vonnissen met hoger beroep of Revision 
aangevochten worden en r.echterlijke beslissingen -
met betrekkin~ tot de procesgang - met Beschwerde. 

(16) 

(17) 

Par. 24 Gerichtsverfassungsgesetz. 

-De regeling voor de strafrechteli)ke competentie van 
de Amtsrichter en het (Erweitertes) Schoffengericht 
is ingewikkelder dan in de tekst aangegeven wordt en 
maakt gebruik ,van onderscheidingen tussen diverse 
soorten zg. Vergehen en Verbrechen (par. '25 en par. 
28 Gerichtsverfassungsgesetz). Het Duitse strafrecht 
kent geen overtredingen ~eer inonze zin, maar nog 
slechts Ordnungswidrigkeiten die door de administra
tie worden afgedaan en waa,rbij een beroep op de rech-
ter openstaat. Een andere bi jzonderhei dis dat het it-

openbaar ministerie strafzaken, waar,het Amtsgericht I 
voor competent j s, kan aanbrengen' bi j de grosse I 
Strafk~mer indien de jngewikkeldheid van de cas,us. lL",",;;,~C;,~":,, 
-hetpoiitiekekarakter\larihet ve'rgrijp of het belang 
van de ,rechtsvraag daar aanleiding toe geeft. De I, 

"1
1 

~~~S~~t;~~;~~~~~er kan de zaak echter verwijzen naar, ___ l",,== 
1} 

I 'J .1:1 " 
/j ~ . 
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(18) 

(19) 

(20) 

(21 ) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

---------- --- - ----

In het kader van de zogenaamde Emmingersche Justiz
reform. Het Schwurgericht als juryrechtbank werd be
schouwd als een "Fremdkorper" in de duitse :echt~r
lijke organisatie. Het functioneer~e bovend1en n~~t 
goed genoeg om zln bijzQndere pos)t1e te k~nnen bl1J
yen innemen. Meer over deze Just1zreform 1n E. Kern, 
Gerichtsverfassungsrecht, 1965. 

Par. 121 Gerichtsverfa~sungsgesetz 

Par. 26 en par. 746 Gerichtsverfassungsgesetz. 

K. MUller, Behorden - und Gerichtsaufbau in der 
Bundes-republik Deutschland, Band 2, blz. 17 en W. 
Zitschler, Mut zu neuem Zivilprozess, blz. 28. 

R. Bender, en C. Strecker, Access to justice in.the 
Federal Republic of Germany, in: Access to Just1ce, 
vol. I, blz. 560-564. 

Par. 142 a Gerichtsverfassungsgesetz. 
Het competent zijn in Staatsschutzsachen (zie vopr~l 
par. 153 c Strafprozessordnung) maakt hem - ook p~11-
tiek -bijzonder machtig. Hij is in geen enkel op~~cht 
te vergelijken met onze Proocureur-Generaal b1J de 
Hoge Raad. 

Par. 142 Gerichtsverfassungsgesetz. 
De Amtsanwalt is dikwijls geen jurist. Rechtspfleger 
vervullen dan deze functies. 

Het openbaar ministerie in de Bonds~e~ubliek D~i~s
land heeft niet de leiding over de cr1m1nele pol1t1e, 
hetgeen een vergelijking met het openbaar ministerie 
in ons land moeilijk maakt. 

Voor huwelijkszaken zie par. 607, par. 632 en par. 
638 en voor aangelegenheden met betrekking tot onder 
curatele-stelli~g zie par. 646 e.v. Zivilprozessord
nung 

Par. 25 en par. 13 e.v .. Rechtspflegergesetz. 

Bij de ordentliche Gerichtsbarkeit in civiele zaken 
zijn er slechts leke,nrechters bij de kamers voor 
pacht-/grondzaken en handelszaken. Zij worden ~eko
zen uit kandidatenlijsten opgesteld door agrar1sche 
bonden respectievelijk handels- en industriekamers. 

Bij d~ Arbeitsgerichtsbarkeit werken de lekenrech
ters op alle drie niveau I s van rechtspraak mee. Ze 
worden door de bonds- en deelstaatm;nisters van ar
beid benoemd aan de hand van kandidatenlijsten, op
geste 1 d door, de werknemers-en werkgeversbonden. 

1\ 

(30) 

(32) 

(33) 

(34) 

(35) 

Bij de Sozialgerichtsbarkeit worden op alle drie ni
veau I s van rechtspraak i ngeschake 1 de 1 ekenrechters 
verschillend gekozen al naar gelang de specialisatie 
van de kamer. 
Zo hebben by. werkgevers- en werknemersbonden invloed 
op de verk;ezing van lekenrechters, bestemd voor de 
karners, die oordelen aangaande werkloosheidsuitker
ingen en ziekenfondsraden invloed op die voor de 
kamers, die oordelen in ziekenfondsaangelegenheden. 

Bij de Finanzgerichtsbarkeit hebben lekenrechters 
slechts zitting in de kamers der Finanzgerichte. Ver
enigingen van deskundigen (accountants, belastingad
vi$eurs) worden geraadpleegd voor het opstellen der 
kandidatenlijsten. 

Bij de diverse vormen van Disziplinargerichtsbarkeit 
worden de lekenrechters op grond van het behoren tot 
een bepaalde beroeps~roep verkozen. 

De zogenaamde Richter kraft Auftrags (zie par. 2.8) 
zijn niet goed te vergelijken met de Nederlandse 
rechter-buitenstaanders. Bovendien is hun aantal 
(1977: 126) geringer dan dat van de rechter-buiten
staanders (enkele honderden, voornamelijk te vinden 
in kringen van kantonrechter - plaatsvervangers 
(1977:.486), rechter - plaatsvervangers (1977: 312) 
en raadsheer -plaatsvervangers (1977: 94). 

Een exacte telling van het huidige aantal lekenr
echters in de Bondsrepubliek Duitsland blijkt 
moeilijk te verkrijgen. Een indicatie is er wel: in 
het rapport van E. Johnson e.a. (A comparative ana
lys is, hoofdstuk 3, 1979) wordt gerept van 27.655 
"honorary judges" in 1974. Dit is bijna het dubbele 
van het aantal beroepsrechters in de Bondsrepubliek 
Duitsland anna 1977. Tevens is dit aantal een veel
voud van het aantal lekenrechters (enkele honderden, 
voornamel ijk van de raden van beroep en de pacht
kamersJ in ons land. 

Volgens het Statitisches Jahrbuch 1979 far die 
Bundesrepublik Deutschland en de Juridische Statis
tiek van het CBS werden in 1977 in de Bondsrepubliek 
Duitsland ongeveer 3,5 miljoen zaken en in Nederland 
ongeveer 650 dui zend zaken door de gerechten afge
daan. Het percentage admi ni strat i eve rechtzak'en 
hiervan lag voor de Bondsrepubliek Duitsland op onge
veer 20% en voor Nederlard op ongeveer 5%. 
Wanneer we enkel op de{ze en de in paragraaf 2.7. 
genoemde cijfers afgaan!,J betekent dit dat het aantal 
afgedane zaken per ber4epsrechter (de lekenrechters 
dus niet meegerekend!) f/in de Bondsrepubliek Duitsland 
en ons land ongeveer gelijk ligt. Interessant in dit 
verband ; s de bey; nd'; ng in het rapport van E. Johnson 
e.a. (A com.parative analysis, hoofdstuk 9, 1979), dat 
Westduitse rechters vergeleken met de Zweedse, Ita-
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(36) 

(37) 

(38) 

liaanse Franse, Californische en Britse rechters 
aanzieniijk minder zaken afdoen. Uiteraard is er 
diepergravend rechtsvergelijkend onderzoek nodig om 
deze stati st i sche verschi 11 en te kunnen verk 1 aren. 
Het gaat niet aan om en~el basis van deze statisti~k 
bijvoorbeeld eenvoudigweg te concluderen tot effl
cient en inefficient functionerende rechterlijke or
ganisaties. 

Grotere bekendheid genieten de opleidingsmodellen 
van de universiteiten te Bremen en Bielefeld. 
De opleiding in Bremen begint met een gemeenschappe
lijk jaar voor studenten in de rechten, in de econo
mische en sociale wetenschappen. 
De opleiding in Bielefeld begint met een periode van 
26 maanden, waarin de studenten in de rechten tevens 
worden onderwezen in economische en sociale 
wetenschappen :" 
Bij beide opleidingen is het tweede deel van de stu
die gericht op verdieping van de juridische kennis en 
op het verwerven van stage-ervaring bij het bestuur, 
de balie en de rechtspraak. 
In het derde deel van de studie wordt de juridische 
student in staat gesteld zich theoretisch en prak
tisch te specialiseren. 

Voor een kort overzicht: 
W. Pintens, De juridische opleiding in de Bondsrepu-
bliek Duitsland, 1259-1260 

In de stadsstaten (West-) Berlijn, Hamburg en Bremen 
door respectievelijk de BUrgemeister en de Senator. 

(39) De Bundestag is de rechtstreeks verkozen vol ksver-
tegenwoordiging. In de Bundesrat zetelen enkel rege
ringsleden der deelstaten en dienen -grondwettelijk' 
gezien-partijpolitieke belangen geen rol van bete
kenis te spelen. 
De procedure is overigens zodanig, dat Bundestag en 
Bundesrat achtereenvolgens aan de beurt zijn om een 
nieuwe rechter van het Bundesverfassungsgericht te 
verkiezen. 

(40) Onder andere Reichert (1912), Miigel (1919) en 
Schiffer (1949). Zie verder de literatuurlijst. 

(41) Bericht der Kommission zur Vorbereitung einer Reform 
der Zivilgerichtsbarkeit, blz; 21. 

(42) Bij de instelling van dezecommissies zei de toenma-
1 ige staatssecretaris van het bondsministerie van 
justitie indit verband het volgende: 
"Ihre Arbeit wird sich anschliessen an die Tatigkeit 
einer anderen Kommission, die unter ganz anderen Vor
zeichnen seinerzeit eingesetzt worden ist und deren 
Ergebnisse Sie alle kennen in der Gestalt des Be
richts zur Vorbereitung ei ner Reform der Z i vil ge-
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richtsbarkeit, des "Weissbuches". Wah rend jene Kom
mission die Grundfragen der Reform insgesamt behan
delte und Leitsatze aufgestellt hat, also Empfe
hlungen an den Gesetzgeber, wird Ihre Aufgabe etwas 
anderes sein: jetzt soll die Reform konkrete Gestalt 
annehmen. Jetzt hoffen wir, dass wir gemeinsamer Ar
beit zu direkten Vorentwu'rfen gelangen. II 
Bericht der Kommission fur Gerichtsverfassungsrecht 
und Rechtspflegerrecht, blz. 20. 

(di) Idem, blz. 81 

(44) Idem, blz. 21 

(45) 

(46) 

( 47) 

(48) 

Bericht der Kommission fUr das Zivilprozessrecht, blz. 
21-24. 
De tite 1 lui dt: "Entwurf ei her Verwa ltungsprozessord
nung. Sypnose zum Entwurf einer Verwaltungsprozessord
nung". 
Gepubliceerd in het Bundesgesetzblatt, Teil 1, nr. 57, 
10 oktober 1978, Bonn. 
De volledige tekst luidt: 
"Justizreform (muss) dazu beitragen., das Recht im Volk 
mehr als bisher lebendig werden zu lassen. Sie muss der 
rechtsprechenden Gewalt die ihr im Grundgesetz zuge
dachte Stel1ung verschaffen und Autoritat, Kraft und 
WUrde des Richteramts starken. 
Die Justizreform muss Voraussetzungen dafur verbessern 
dass geeignete Persci'nl ichkeiten fUr das Richteramt 
gewonnen werden. 
Sie muss ferner die Einheit der Justiz fordern. 
Die hiernach notwendigen Massnahmen durfen den gebote
nen Rechtsschutz nicht beeintrachtigen. 

Bericht der Komm'ission Zur Vorbereitung einer Reform 
der Zivilgerichtsbarkeit, blz. 65. 

(49) Idem, blz. 21-28. 
(50) Idem, ,b lz. 444 
(51) Idem, blz. 79-83 

(52) Die Ausbildung der Deutschen Juristen, 1960.' 
Nadruk krijgt verlenging van de universitaire studie 
(waarbij onderscheidt wordt gemaakt tussen Grundstu
dium en Vertiefungsstudium) van minimaal 3~ tot 4~ jaar 
en de verkorting van de daaropvolgende praktische leer
periode (Juristische Vorbereitungsdienst) van 3~ tot 2~ 
jaar. 

(53) Bericht der Kommission zur Vorbereitung einer Reform 
der Zivilgerichtsbarkeit, blz. 69. 

(54) Idem, blz. 93 en 114 

(55) Erste Gesetz zur Reform des Strafverfahrensrechts, 
1974. 

97 



98 

--------~----~~----------

(56 ) Bericht der Kommission zur VOY'bereitl,lng einer Reform 
der Z;vilgerichtsbarkeit, blz. 65-71. '. . 
Tussen 1945 en 1950 heeft d~ Fr ~edensrl chte~ 1 n de 
Br itse en Ameri k aanse bezett 1 ngszone gefunct lOneerd. 
Hierbij werden naast Rechtspfleger. ?ok lekenrechters 
bij de rechtspraak ingeschakeld. B1J model I van de 
Kommission fUr Gerichtsverfasjungsrecht und R~chtspf
legerrecht {hun Bericht, blz. 7~) werd.~rvan u1tgegaan 
dat d~ Friedensrichter enkel U1t de r1Jen der Rechts
pfleger gerecruteerd zouden moeten worden. 

(57) Idem, blz. 71-74. 

(58) Leitsatze fur die Gestaltung der grossen Justizreform 
von der Kommission des Deutschen Richterbundes, blz. 
346. 

(59) Bericht der Kommission zur Vorbereitung einer Reform 
der Zivilgerichtsbarkeit, blz. 74-77. 

(60) 

(61) 

Bij stemming waren dertien le.den v~~r. e~n op d~ie ni
veau's georganiseerde ordent11che Ger1chtsbarke~t (m~
del I-III) en negen leden voor behoud van de V1er n1-
veau' s (model IV). Indi en gekozen zou m6eten worden 
voor drie niveau's warendertien leden voor model II en 
twee leden voor model III. 

Bericht der Kommission fUr Gerichtsverfassungsrecht 
und Rechtspflegerrecht, blz. 58. 

De term "Referentenentwurf" is een a 1 gemene ook a 1 
wordt zij in dit rapport enkel gebruikt om het ontwerp 
van 1971 aan te duiden. Men zie verder paragraaf 3.6.2 
onder 2. 

(62) E. Blankenburg e.a., Tatsachen zur Reform der Zivilge
richtsbarkeit. Zie verder ook paragraaf 3.6.2. onder 5. 

(63) Idem, blz. 256':'257 •. 

(64) Idem, blz. 255 en 1".. Rasehorn, Justiz und Wirtschafts
struktur, blz. 177-182. 

(65) E. Blankenburg, Justizreform im Raten, blz. 276. 

(66) Bericht der Kommission Zur Vorbereitung einer Reform 
der Zivilgerichtsbarkeit, blz. 105-107. 

(67) Beri cht der Kommi ss i on fUr Geri chtsverfassungsrecht 
und Rechtspflegerrecht, blz. 100 

(68) Idem, blz. 27. 

(69) E. Blankenburg e.a., Tatsachen zur Reform der Zivilge
richtsbarkeit, blz. 12-18. 

_ ... ~ '_~_'._4 ___ .~_,~ .. " ..... _ " .. 

(70) E. Blankenburg en H. Wolff, Auswirkungen der Justizre
form auf die Anwaltschaft, blz. 176-182 en E. Blanken
burg, Justizreform im Raten, blz. 274. 

(71) Bericht der Kommission zur Vorbereitung einer Reform 
der Zivilgerichtsbarkeit, blz. 115-116. 

(72) Idem, blz. 109-115. 

(73) Bericht der Kommission fur Gerichtsverfassungsrecht 
und Rechtspflegerrecht, blz. 66. 

(74) Idem, blz. 70. 

(75) Referentehentwurf eines Gesetzes zur Neuglied~rung der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit, paragraaf 9. 

(76) Bericht der Kommission zur Vorbereitung einer Reform 
der Zivilgerichtsbarkeit, blz. 317. 

(77) Bericht der Kommission far Gerichtsverfassungsrecht 
und Rechtspflegerrecht, blz. 77. 

(78) Idem, blz. 78. 
In deze subcommissie zaten naast ambtenaren van de mi
nisteries van justitie van een zestal deelstaten ook 
leden van de Deutsche Richterbund, van de Deutsche An
waltsverein en van de Bund Deutscher Rechtspfleger. Zij 
beraadslaagde van 1965 tot 1967. 

(79) Bericht der Kommission zur Vorbereifung einer Reform 
der Zivilgerichtsbarkeit, blz. 100-101. 

(80) Bericht der Komrnission fUr Gerichtsverfassungsrecht 
und Rechtspflegerrecht, blz. 74. 

(81) Bericht der Komrnission zur Vorbereitung einer Reform 
der Zivilgerichtsbarkeit, blz. 78-79. 

(82) Bericht der Kommission fUr das Zivilprozessrecht, blz. 
111-113. 

(83) Bericht der Kommission zur' Vorbereitung einer Reform 
der Zivilgerichtsbarkeit,blz. 178-179. 

(84) Bericht der Kommission fur das Zivilprozessrecht, blz. 
29. 

(85) Idem, blz. 29. 

(86) R. Bender, The Stuttgart Model, in: Access to Justice, 
blz. 462 .. 

(87) Idem, blz. 469. 
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(88) E. Blankenburg, Justizreform im Raten, blz. 276. 
'R. Bender, The Stuttgart Model, blz. 471. 

(89) Bericht der Kommission fUr das Zivilprozessrecht, blz. 
29. 

(90) Bericht der Kommission zur Vorbereitung einer Reform 
der Zivilgerichtsbarkeit, blz. 78 en 89. 

(91) Entwurf eines Gesetzes zur Entlastung der Gerichte in 
tier Verwaltungs-und Finanzgerichtsbarkeit (1977). 

- Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung und Be
reinigung des arbeitsrichtlichen Verfahrens (1978). 
Dit ontwerp werd op 16 februari 1979 gefiatteerd door 
de Bundestag. 

(92) Bericht der Kommission zur Vorbereitung einer Reform 
der Zivilgerichtsbarkeit, blz. 20. 

(93) A. Wagner, Der Richter: Geschichte, aktuelle Fragen, 
Reformprobleme des Bundesjustizministeriums, blz. 265-
269. 

(94) Bericht der Kommission fi:ir Gerichtsverfassu~gsrecht 
und Rechtspflegerrecht, blz. 19. 

(95) Onder andere: 
- Op 4 mei 1970 te Bad-Pyrmont voor een conferentie van 

ministers van justitie en senatoren der deelstaten. 
Op 22 september 1970 te Mainz voor de Deutsche Juris
tentag. 

- Op 27 november 1970 te Stuttgart voor de Deutsche 
Richterbund. 

(96) In: Recht, Informationen des Bundesjustizminister~ der 
Justiz, nr. 77/1.970, blz. 2. 

(97) J.R.A. Verwoerd, De Herziening van de rechterlijke or-
ganisatie in Belgie, Ministerie van Justitie, 
's -Gravenhage, 1978, blz. 1 en 10. 

(98) Slechts met betrekking tot bepaalde onderwerpen wordt 
bij de raPIJortering van de commissies E!en enkel maal 
verwezen naar het buitenland. 
Naar aanleiding van de familierechtspraak bv. verwijzen 
de Vorbereitende Kormnission en de Kommission ftir Ge
richtsverfassungsrecht und Rech~spflegerrecht naar on
der andere de Verenigde Staten en Japan. 
Naar aanleiding van delegatie van rechterlijke werk
zaamheden bv. verwijzen deze commissies naar Engeland. 
Alleen in het Bericht der Kommission fUr Gerichtsver
fassungsrecht und Rechtspflegerrecht (blz. 192) wordt 
een totaalbeeld verschaft van hervormingen der rechter
lijke organisatie in een ander land (i.c. Frankrijk). 

(99) J.R.A. Verwoerd, De herziening van de rechterlijke or-
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ganisatie in Belgi~, Ministerie 
's -Gravenhage, 1978, blz. 9-10. 

van Justitie, 

(100) E. Blankenb~rg, Justizreform im Raten, blz. 273 en R. 
Wasserman, Rlchter, Reform und Gesellschaft, blz. 13. 

(101) T· Rasehorn, yan der Ohnmacht der Rechtspflege und der 
Macht de.r Jun.~ten. Zur Situation der Rechtspflege in 
der ,z~elten Halfte der siebziger Jahre, blz. 2. De 
schrlJ~er s~hetst in dit artikel hoe in de loop van de 
zeventlger Jaren de invloed van juristen als technische 
ontw~rpers van nieuwe regelingen in het kader van'de 
Justlzreform (weer) toenam. 

(102) Idem, blz. 2 

(103) Zie in literatuurlijst 
- Rechtsta~sachenforschung und Kriminologie Bonn. 
- O. Hartwleg, Rechtstatsachenforschung in 6bergang. 

(104) Voor een goed overzicht: 
E. Blankenburg e.a., Die Rechtspflegestatistieken 
Analyse der B.enutzerinteressen und Vorschla:ge fu'r ~ine 
neue Konzeptlon. 

(105) R. TBenRder, Tatsachen~orschung in der Justi·z, blz. 2-14 
en . asehorn, Justlz und Hirtschaftsstruktur b 177. ' lz. 

(106) ~. Bender, (Ta~s~chenforschung in der Justiz, blz. 9), 
dle, naar aanleldlng van de haastige voorbereiding van 
be~ ,Referenten,entwurf, de ontwerpers verweet dat zij 
bllJ~baar be~eld waren miljarden aan belastinggeld voor 
een Schuss lns .. Dunkle zu ~erpulvern". 
Verder ~. Baumgartel: Welche Anforderungen sind an die 
Vorbereltung der Gesetze zur Prozessreform zu stellen? 
blz. 254. ., 
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