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In the Name of Mediaton, Een empirisch onderzoek naar Chinese mediation 

praktijken in de rechtbank 

Samenvatting 

Dit onderzoek gaat over de rol van rechtbanken in court mediation in China. Het aantal zaken dat aldaar afgehandeld 

wordt middels mediation in de rechtbanken laat opvallende stijgingen en dalingen zien. Een sterke daling in 2004 werd gevolgd 

door een scherpe stijging gedurende de periode 2004-2011. H et uitgangspunt van dit onderzoek wordt gevormd door het 

statistische gegeven dat in 2011 ongeveer 68 procent van de zaken in China via mediation is afgedaan. De sterke toename van 

court mediation heeft de interesse van verschillende academici gewekt. Zij interpreteren deze trend soms positief, soms negatief. 

Degenen met een positieve lezing achten de ADR theorie van toepassing en beschouwen court mediation als een 

conflictoplossend proces dat is gericht op de twistende partijen. Degenen met negatieve interpretatie zijn van mening dat court 

mediation afwijkt van de rol die rechtbanken in de rechtstaat zouden moeten vervullen.  

Het bovenstaande debat brengt met zich mee dat het verband tussen rechtbanken en ADR’s inbedding in rechtbanken 

meer wordt betwist in niet-westerse landen. Het eerste twistpunt is de spanning tussen ADR en het formele juridische proces. In 

vergelijking met westerse jurisdicties lijkt het formele juridische proces, dat de primaire functie van de rechtbank zou moeten 

zijn, in China nog te zwak om een nadruk op een sterke mediationpraktijk te rechtvaardigen. Een andere uitdaging is de spanning 

tussen het op twistende partijen gerichte ADR en het belang van de rechtbank bij het promoten van ADR. De ADR theorie 

onderkent dat rechtbanken hun eigen belangen in mediation hebben, die niet noodzakelijkerwijs conflicteren met de belangen van 

partijen. De institutionele belangen kunnen echter verder worden versterkt door de niet-westerse “bureaucratische structuur van 

het rechtbankensysteem”, wat resulteert in de implementatie van politieke doelen, interne ranking en zorgen omtrent sociale 

stabiliteit. Dit geldt in het bijzonder in niet-westerse jurisdicties, waar de lijn tussen rechtspraak en mediation vaag is. Deze 

uitdagingen tonen aan dat zowel degenen met de positieve als de negatieve interpretatie slechts een deel van het verhaal kunnen 

vertellen. Zonder alomvattende empirische data is het moeilijk om te beweren dat de ene interpretatie beter is dan de andere. 

Daarom is meer empirisch onderzoek naar dit onderwerp nodig. 

In deze studie wordt inzicht verkregen in de opkomst van medation op zowel macro- als microniveau... Daarbij is 

rekening gehouden met het feit dat de term mediation diverse activiteiten van rechtbanken dekt, dat mediation verschillende 

doelen dient en dat evaluaties ervan verschillende dimensies kunnen omvatten. De centrale vraag van het onderzoek is: Wat is de 

rol van Chinese rechtbanken in court mediation, en hoe kan deze rol worden geëvalueerd binnen een breed kader van de functies 

van rechtbanken dat is afgeleid van hun prototypische rechtsprekende en politieke functies? 

 

Om zicht te krijgen op de rol van de rechtbanken bij het bevorderen van het aantal zaken dat via mediation wordt 

afgedaan, wordt in Hoofdstuk 2 eerst aandacht besteed aan relatie tussen mediation (als een minnelijk proces in ADR) en het 

formele juridische procederen (als prototype in de rechtsstaat).(1) ze kunnen tot hetzelfde proces gerekend worden (waarbij 

China’s Mao-tijdperk als voorbeeld wordt gebruikt); (2) ze kunnen tot twee compleet gescheiden processen behoren (waarbij het 

ideaal van het westerse procesvoeringssysteem wordt gebruikt). Door bestudering van de twee uitersten kom ik tot inzicht in 

hybride versie (3), namelijk hoe meditation en adjudication kunnen worden verenigd in dezelfde rechtbank. In het hybride 

systeem zijn mediation en het formele procesvoeringssysteem in de praktijk hoofdzakelijk verbonden door op twee manieren. De 

eerste is door rechters, mediation wordt dan uitgevoerd door dezelfde rechter die in een later stadium dezelfde zaak zal berechten. 

De tweede manier is door de rechtbanken als organisaties, namelijk de rechtbank als organisatie die mediation aanbiedt en 

mediation met het formele juridische proces verbindt.  

In jurisdicties over de hele wereld gedijt het hybride model in de praktijk, zo ook in China. Ook in de literatuur wordt 

deze vorm van mediation gezien als een positieve bijdrage aan de rechtsstaat in westerse landen, terwijl hetzelfde mediation 

model in China weinig bijval van wetenschappers krijgt; hier, zou deze vorm van mediation de rechtstaat ondermijnen. Deze 

uiteenlopende waarderingen komen voort uit de verschillende context waarin mediation plaatsvindt. Om de nuances in de context 

te begrijpen is een uitgebreider theoretisch kader nodig, dat het binaire perspectief van ADR en de rechtsstaat dient te overstijgen.  

In een rechtsstaat dient de onafhankelijkheid van de rechterlijke te worden gegarandeerd. Daartoe dient zij adequaat, 

gefinancierd en toegerust te zijn. Het eerste probleem ontstaat uit fundamentele onenigheid over de rol van de rechter; het wijst 

de idee afwijst dat het puur gaat om het interpreteren en toepassen van het recht. De tweede uitdaging komt voort uit de praktijk 

waarin een mondiale trend van ADR belicht wordt, aangezien rechtbanken inderdaad meer alternatief werk op zich nemen in 

plaats van zich slechts met rechtspreken bezig te houden. Deze twee argumenten in acht nemende, hanteert deze studie een 

rechtspolitieke en vergelijkende opvatting van de functies van de rechtbank. Om politieke elementen en mediation in het 

theoretisch kader te brengen, creëert deze studie zijn eigen analytisch kader gebaseerd op Martin Shapiro’s werk over de 



verklarende elementen voor de functies van rechtbanken. De overkoepelende bijdrage van Shapiro’s werk beweegt zich richting 

een meer algemene theorie van de aard van rechterlijke instituties, waarbij een eenzijdig prototype van hun taken wordt 

afgewezen. Dit multidimensionale kader is het meest waarschijnlijk om mondiaal te worden toegepast om het werk van 

rechtbanken uit te leggen.  

Deze studie neemt drie verschillende belangen te onderzoeken die worden weerspiegeld in drie corresponderende rollen 

van rechtbanken in court mediation in aanmerking: (1) adjudicator: beschermen van recht en gerechtigheid; (2) instemmende 

Neutrale Derde: respecteren van de toestemming en autonomie van partijen; en (3) maatschappelijk controleur: verwezenlijken 

van politieke doelen of andere belangen.  

Ondanks de onderlinge afhandelijkheid van de drie belangen en rollen is de legitimiteit van court mediation voornamelijk 

gebaseerd op de veronderstelling van de toestemming van partijen. Om de legitimiteit van mediation te waarborgen moet de rol 

van de rechtbank in mediation neigen naar de functie van “rechtbanken respecteren de toestemming en autonomie van partijen”.  

Toegepast op China zijn Chinese partijen mogelijkerwijs meer bereid om mediation te gebruiken gezien hun achtergrond 

en het Confucianisme en de communistische geschiedenis. Desalniettemin is het twijfelachtig of deze vrijwillige keuze een 

overkoepelende rol speelt in het vormen van de moderne Chinese court mediation. Op basis van de voorgaande analyse zijn de 

praktijken van Chinese court mediation mogelijkerwijs niet gebaseerd op de toestemming van partijen om twee redenen. Om te 

beginnen is het mogelijk dat door de unieke kenmerken van het Chinese politieke en rechterlijke systeem de Chinese rechtbanken 

meer druk uitoefenen om mediation te forceren dan rechtbanken in andere landen. Chinese rechtbanken staan bekend om hun 

hiërarchische structuur, dus het is zeer waarschijnlijk dat het top-down beleid een essentiele rol speelt in de inspanningen van 

rechtbanken om mediation op te dringen. Dit maakt het moeilijk om de toestemming van partijen te beschermen. Ten tweede kan 

mediation de taak van de rechtbank om het recht en gerechtigheid te beschermen, ondermijnen. Aangezien China een land is 

waar de rechtsstaat nog steeds in ontwikkeling is, is het twijfelachtig of rechtbanken recht in het procesvoeringssysteem kunnen 

waarborgen. Daar China inmiddels geen systeem meer is waarbij mediation en het formele juridische proces samengevoegd zijn, 

is de grote vraag in hoeverre de twee systemen nu onafhankelijk van elkaar zijn.  

Deze mogelijke verklaringen dienen empirisch te worden onderzocht. Om dit te doen heb ik oorspronkelijk diepgaand 

veldwerk gedaan in twee Chinese rechtbanken in twee jaar. De totale duur van de dataverzameling bedroeg twaalf maanden (drie 

maanden in 2011 en negen maanden in 2013). Ik nam deel aan 99 mediation sessies en nam 170 semigestructureerde interviews 

af, waarvan er 127 direct gerelateerd waren aan specifieke mediation sessies en 43 buiten de sessies. Ik nam 48 interviews af met 

werknemers (drie in niet-arbeidsrechterlijke conflicten als eisers), 34 interviews met vertegenwoordigers van bedrijven (drie in 

niet-arbeidsrechterlijke conflicten als verweerder), 54 interviews met advocaten en 34 met rechters, rechtbankpersoneel en 

ambtenaren. Gezien de kwalitatieve onderzoeksmethode tracht dit onderzoek niet bij te dragen aan kwantitatieve uitkomsten. In 

plaats daarvan richt het zich op het verrijken van het begrip en de diversiteit van de rollen van rechtbanken in mediation in China.  

 

Deze studie begint met het op macroniveau oplichten van een tipje van de sluier van de Chinese court mediation rate en 

onderzoekt de verschillende praktijken die hieraan bijdragen. Hoofdstuk 3 begint met het in twijfel trekken van de statistische 

mediation rate als weerspiegeling van de feitelijke betrokkenheid van rechtbanken in mediation. Mediation rate is geen juridische 

term, maar een statistische ratio, welke verwijst naar het deel van de zaken dat is beslecht door mediation in relatie tot de zaken 

die zijn geaccepteerd door de rechtbanken in totaal. 

Het ontdekte dat de sterke schommeling in de totale mediation ratio werd veroorzaakt door het beleid van de SPC’s om 

het aantal zaken dat wordt afgehandeld door mediation door de Chinese rechtbanken aanzienlijk te vergroten. De twee 

rechtbanken die diepgaand zijn bestudeerd tijdens het veldwerk pasten zich aan het door de SPC vastgestelde doel aan, maar op 

een andere manier dan verwacht. Zij gebruikten hun discretionaire bevoegdheid om nieuwe praktijken voort te brengen die 

leidden tot documenten die tot court mediation zaken gerekend konden worden. De verwachting dat rechters verantwoordelijk 

zijn voor de heropleving van de mediation vehouding blijkt onjuist te zijn. De rechtbanken hanteerden twee strategieen om de 

mediation rate te verhogen: (1) buiten-de-rechtbank mediation, waarbij rechtsambtenaren buiten de rechtbank treden en zaken die 

al via mediation zijn beslecht verzamelen. In dit proces zijn de rechtbanken slechts gegevensverzamelaars in plaats van mediation 

aanbieders; (2) binnen-de-rechtbank mediation, waarbij rechtbanken mediators werken in de rechtbank en meer collectieve acties 

behandelen. 

Door interviews met deelnemers van mediation beargumenteert deze studie dat de “innovatieve mediation rate 

verhogingsmethoden” werden ontwikkeld als gevolg van de top-down opgelegde mediation ratio druk. Het is een “verplicht” 

cijfergenererend proces gebaseerd op de eigen belangen van de rechtbank. Zo kan men proactief buiten de rechtbank zaken 

verzamelen die nog niet bij de rechtbank zijn aangemeld. Door partijen ervan te overtuigen hun zaken bij de rechtbank aan te 

melden, zorgen de rechtbanken ervoor dat de partijen het conflict voeren op de door de rechtbank gewenste wijze. Deze 

praktijken negeren de belangen van het recht en hebben weinig te maken met de zorg om de belangen van de partijen, ondanks 

dat de belangen van individuen de prikkel zijn voor het mediationbeleid. Aangezien het primaire doel van de mediation rate 



verhogende praktijken het bijdragen aan de statistiek is, kan deze praktijk niet bijdragen aan de beleidsdoelen die de SPC voor 

court mediation heeft gesteld, zoals het waarborgen van een goede relatie tussen de partijen onderling. Ze brengen neveneffecten 

met zich mee, zoals het verspillen van juridische middelen, het dwarsbomen van de partijautonomie in het ADR proces, etcetera.  

Op deze manier kan de bestaande hoge mediation rate niet de authentieke mediation dienst aangeboden door de 

rechtbanken tonen. Slechts door het onderzoeken van het mediationproces op een microniveau kan men nagaan wat de omvang 

van de betrokkenheid van rechtbanken in mediation is en hoe Chinese court mediation werkt in de praktijk. Dit gegeven maakt de 

analyse van het handelen van de twee types binnen-rechtbank mediation (rechtermediation en indieningsfase-mediation) nog 

belangrijker. Hierbij organiseren de rechtbanken zelf inhoudelijke mediation sessies, in tegenstelling tot buiten-de-rechtbank 

mediation waarbij de rechtbanken de rol van gegevensverzamelaar vervullen. De volgende hoofdstukken focussen op de twee 

types van binnen-de-rechtbank mediation.  

 

Hoofdstuk 4 begint met rechtermediation. Om de praktijk in een meer georganiseerde en multidimensionale manier te 

analyseren, ontwikkelt dit hoofdstuk een analytisch kader om de verschillende rollen van rechters in mediation te categoriseren. 

Het kader presenteert vijf rollen van rechters die als mediators optreden: Rol 1 “bemiddelaar”, Rol 2 “faciliterend 

onderhandelen”, Rol 3 “evaluerend onderhandelen”, Rol 4 “buiten arbiter”, en Rol 5 “informatie-verstrekkend over de komende 

uitspraak, of mediation direct verbinden aan de komende uitspraak”. Zich bewegend van Rol 1 naar Rol 5 oefent de mediator een 

steeds grotere invloed uit als arbiter. De uitkomsten van het veldwerk tonen aan dat Chinese rechtermediation nog steeds een 

rechter-gefocust systeem is; de partijen werken slechts samen met de rechter.  

De redenen waarom rechters kiezen voor mediation verschillen van de redenen van de rechtbank om mediation aan te 

moedigen. Ze zijn geworteld in het systeem waarmee het werk van rechters wordt geëvalueerd, dat onder bureaucratische 

controle staat. Mediation schoont de rol (= de voorraad lopende zaken) en maakt een einde aan de juridische procedure. Het 

functioneert als een black box welke de belangen van rechters kan verhullen in de naam van consensus van de procespartijen. Op 

deze subjectieve redenen na, maakt het huidige Chinese juridische kader het mogelijk dat er informatie van mediation naar de 

rechters in het latere formele juridische proces loopt, wat een bedreiging vormt voor het formele juridische proces. 

Vanuit het perspectief van de partijen zijn mediation en procesvoering duidelijk met elkaar verweven. Het 

mediationproces is van geen betekenis totdat het een succesvolle mediation overeenkomst oplevert. De mediationovereenkomst 

leidt tot pragmatische voordelen, zoals het snel beëindigen van het conflict. De interviews tonen aan dat zowel partijen als 

advocaten moeite hebben met het onderscheiden van de rol van rechters in mediation en de verhouding tussen mediation en 

reguliere rechtspraak wanneer het aankomt op het evalueren van rechtermediation. Verschillende stijlen van mediation die zijn 

waargenomen in de praktijk roepen verschillende zorgen bij de partijen op, en het op mediation volgende rechterlijk proces leidt 

ertoe dat de partijen menen dat rechters het recht en rechtvaardigheid dienen te waarborgen. Daarnaast nemen partijen de 

belangen van rechters en rechtbanken in de conflictbeslechting duidelijk waar. Dit verklaart waarom de rechters vaak menen dat 

zij mediëren in het belang van de partijen terwijl de geïnterviewde partijen zelf deze visie niet delen. Om deze reden verliezen 

partijen het vertrouwen in de rechters. 

Chinese rechtermediation loopt het risico een “win-win” voor de belangen van de rechters te worden. Het dient meer 

als doel dan als middel. Dientengevolge lopen rechters niet alleen het risico de basale logica van de rol van de rechtbank als 

neutrale derde in conflictbeslechting te ondermijnen, maar ook het te gebruiken als exit uit de juridische functie van de rechtbank 

en de ongelijkheid tussen partijen te vergroten, wat mogelijkerwijs de ontwikkeling van het rechterlijke apparaat in de rechtsstaat 

ondermijnt.  

 

Hoofdstuk 5 gaat over indieningsfase-mediation, wat mediation en het formele juridische proces met elkaar verbindt 

door de organisatie van de rechtbank. Indieningsfase-mediation lijkt op het westerse idee van “court-annexed mediation”. In dit 

type mediation worden zaken niet gemedieerd door rechters maar door ingehuurde mediators in de rechtbank, voordat de zaak 

naar de rechters wordt verwezen.  

Sinds de Pound Conference  in 1976 heeft de westerse ADR theorie de algemene voordelen van door rechtbanken 

aangeboden mediation diensten bewezen. Sommige Chinese wetenschappers betogen dat Chinese court-annexed mediation 

aangemoedigd moet worden om dezelfde redenen als de mondiale ADR theorie. Deze redenering is echter te simpel, aangezien 

een centraal punt in het debat is of er een gelijkenis is tussen de praktijk van Chinese mediation en de praktijken die worden 

gerechtvaardigd door westerse ADR theorie. Deze studie vatte de twee voorwaarden waaronder de praktijken kunnen worden 

gerechtvaardigd onder de theorie samen: (1) het mediation proces is een vrijwillige procedure gebaseerd op partijautonomie, en 

de standaard situatie in het initiëren van het mediation proces moet een vrijwillige keuze zijn; (2) als het initiatief verplicht is, dan 

is de toewijzing van zaken door de rechtbank gerechtvaardigd door het publiek belang en een systeem van het selecteren van 

zaken is dan onontkoombaar. 



In dit hoofdstuk worden deze twee voorwaarden getest. Ik betoog dat zij de huidige Chinese court mediation procedure 

niet kunnen rechtvaardigen, aangezien de instemming van partijen niet de standaard insteek is, en niet het publieke belang maar 

de rechtbank’s volle rol de doorslag geeft. Het primaire doel van indieningsfase-mediation is om de rol te schonen en te 

voorkomen dat zaken het formele juridische proces overspoelen, wat focust op de belangen van de rechtbank. Dit wordt duidelijk 

door het feit dat de mediation sessies verplicht werden ingesteld zonder dat partijen aanwezig waren, waarbij zij bovendien vaak 

erg kort waren. Niet alleen werd mediation een de facto voorwaarde voor het voeren van een rechtszaak, het werd ook 

doelbewust ingezet door gedaagde/sterke partijen als een uitsteltactiek en deze tactiek was welbekend en werd zeer sterk 

verworpen door de schuldeisers, veelal de zwakkere partij. Desondanks werden dergelijke tactieken gedoogd door de mediators 

en het rechtbankpersoneel.  

De geïnterviewde partijen hebben problemen met het onderscheiden van de verschillende rollen van mediators, 

sommigen van hen geloven bijvoorbeeld zelfs dat de mediators rechters zijn. Dit zorgt voor een resultaat-georiënteerde 

genoegdoening door mediation, wat vergelijkbaar is met de bevindingen in het kader van rechtermediation. Als nieuwe 

gebruikers van de gerechtelijke procedure verschillen de meningen van partijen niet veel tussen rechtbank M en rechtbank P, 

maar de professionals zoals advocaten zijn andere meningen toegedaan. De verschillende meningen hangen af van of de 

rechtbanken mediation gebruiken om te voorkomen dat ze overspoeld worden met zaken en of mediators zijn getraind.  

Alle bevindingen in ogenschouw nemende toont deze studie aan dat de belangen van de rechtbanken hun 

conflictbeslechtingsrol op twee manieren hinderen. In de eerste plaats is de voorkeur van de rechtbank voor het verzamelen van 

zaken in lijn met de uitstelstrategie van sommige eisende partijen en het versterkt de positie van de machtigere partij in het 

mediation proces. Het tweede is dat indieningsfase-mediation proces gevaar loopt een window-dressing proces te worden. 

Daarnaast wordt ook de rol van de rechtbanken in het waarborgen van het recht en rechtvaardigheid ontwricht, aangezien 

indieningsfase-mediation gebruikt wordt als een obstakel voor gerechtigheid en de partijen de rechtbank’s procedure doorgaans 

wantrouwen.  

 

Concluderend hebben de empirische bevindingen laten zien dat de belangen van de rechtbanken/rechters een essentiele 

rol spelen op verschillende manieren in alle vormen van mediation die zijn behandeld. De Chinese rechtbanken en rechters 

hebben hun eigen belangen ontwikkeld door het hele systeem van mediation heen: (1) de rechtbanken creëren nieuwe instituties, 

bijvoorbeeld buiten-de-rechtbank mediation, om de mediation rate op te krikken (hoofdstuk 3); (2) rechters die geconfronteerd 

worden met moeilijke zaken kiezen ervoor ze door te schuiven naar mediation (hoofdstuk 4); (3) het hoofddoel van 

indieningsfase mediation in de praktijk is casemanagement, het verzamelen van zaken en voorkomen dat zij de rechtbanken 

overspoelen (hoofdstuk 5). Veel activiteiten die plaatsvinden onder de noemer mediation wijken af van de originele betekenis van 

het begrip en van de doelen die de SPC nastreeft in het aanmoedigen van mediation en de ADR theorie. Er kan lering worden 

getrokken uit de ervaringen van de Chinese rechtbanken. Voor zich nog ontwikkelende rechtsstaatlanden verwatert een verplicht 

mediation systeem de integriteit van de rechtsprekende rol van rechtbanken, in tegenstelling tot de reeds lang gevestigde 

rechtsstaatlanden, aangezien het kan worden gemanipuleerd door de rechtbanken in hun eigen belang.  

In het licht van het driedimensionale analytische kader dat is besproken in Hoofdstuk 2, neigt de dagelijkse gang van 

zaken in Chinese court mediation naar de institutionele belangen van de rechtbanken, wat afwijkt van de legitimiteit van het 

ideale model. Dit betekent dat de daadwerkelijke praktijk ver afstaat van de functie van de rechtbank om het recht en 

rechtvaardigheid te waarborgen en op gelijke wijze ver afstaat van de instemming en autonomie van de procespartijen. Daarom 

kunnen de gronden die de rol van de rechtbank in mediation legitimeren in het ideale model niet worden gebruikt om de feitelijke 

praktijk van Chinese court mediation te rechtvaardigen.  

De feitelijke Chinese Court mediation, die afwijkt van het ideale model, heeft de volgende invloed op de functies van 

de rechtbanken. Het betrekken van de belangen van de rechtbank in mediation belemmert de vervulling van hun rol als 

conflictoplossers, omdat de keuze voor mediation niet volledig is gebaseerd  op de belangen in de zaak, maar ook op de 

institutionele belangen van de rechtbanken en rechters. De neutrale derdenstatus in de conflictbeslechting wordt daarmee 

gesaboteerd. Daarnaast bevestigen de empirische bevindingen dat de rol van de rechtbanken in de rechtsstaat inderdaad wordt 

ondermijnd. Hun functie van het waarborgen van het recht en gerechtigheid wordt ondermijnd ten aanzien van vier aspecten: (1) 

de reguliere rechtsgang; (2) de rechtbank’s functie om dichotome beslissingen te nemen en juridische normen te verhelderen; (3) 

de devaluatie van rechtspraak; en (4) de toegang tot het recht van partijen.  

De Chinese autoriteiten hebben onderkend dat er veel problemen zijn ontstaan door het opleggen van top-down 

mediation. Desondanks heeft deze studie verschillende redenen gevonden waarom rechtbanken en rechters kiezen voor 

mediation. Rechtbanken bekommeren zich primair om het halen van het gestelde mediation rate doel, terwijl rechters primair 

bezig zijn met de evaluatie van hun werk. Daarom zal zelfs het verwijderen van het mediation rate doel uit het 

werkevaluatiesysteem niet tot een duurzame oplossing kunnen leiden voor het probleem van het misbruik van mediation door 

rechtbanken om hun eigen doelen te realiseren. Daar de wortel van het probleem ligt in de bureaucratische controle, suggereert 



deze studie twee andere manieren om de belangen van rechtbanken in de institutionalisering van mediation te beheersen, 

namelijk het reguleren van de mediation procedure en het afzwakken van de bureaucratische controle van het juridische systeem.  

 


