
gemeenten en politiekorpsen daar
mee in hun beleid en operationele
aanpak rekening houden. Zowel de
operationele als de bestuurlijke as
pecten rondom evenementen dienen
goed te worden geïnternaliseerd.
Het COT-rapport is intussen door
een aantal regiokorpsen aangegre
pen om de eigen werkprocessen en
operationele alertheid te controle
ren. Los daarvan zal vanuit BZK en
Justitie het COT-rapport in de ko
mende voortgangsgesprekken met
de korpsen aan de orde worden ge
steld zodat andere korpsen ook le
ring uit de gebeurtenissen in Hoek
van Holland zullen kunnen trekken.
Naar aanleiding van deze (en eerde
re) gebeurtenissen is opdracht gege
ven om een verdiepend onderzoek
in te stellen naar het fenomeen ge
weld en ernstige openbare ordever
storingen die worden gepleegd door
groepen hij evenementen en groot
schalige gebeurtenissen. Thema’s
binnen dit onderzoek zijn: kenmer
ken van het gedrag van geweldple
gers en groepen, de rol van het mid
delengebruik, maatregelen en in
terventiestrategieën, risicomanage
ment en (bestaande) bestuurlijke
bevoegdheden. Daarnaast heeft de
Inspectie Openbare Orde en Veilig
heid in haar Werkplan 2010 aange
kondigd samen met de Inspectie
voor de Gezondheidszorg onder
zoek te doen naar de kwaliteit van
de vergunningverlening door ge
meenten bij publieksevenementen.
Daarbij wordt ook onderzocht in
welke mate gemeenten gebruik ma
ken van integrale advisering door
de hulpverleningsdiensten: politie,
brandweer en Geneeskundige Hulp
verlening bij Ongevallen en Ram
pen (GHOR). De bevindingen van

de inspecties zal in 2010 aan de
Tweede Kamer worden aangebo
den.

T Blom

48 Rechtspraak EHRM

Artikelen 2 en 3;6, 13, CII 34 EVRM;
art. i Protocol 13

Uitleveren aan land met reële kans
op doodstrt schending EVRM

EHRM 2 maart 2010, Al-Saadoon
en Mufdhi tegen het Verenigd Ko
ninkrijk
De zaak Al-Saadoon en Mufdhi
tegen het Verenigd Koninkrijk
(2 maart 2010) speelt zich af in en
rondom de oorlog in Irak. Het Hof
oordeelt over de vraag of, nu de
nieuwe Irakese overheid de dood
straf heeft heringevoerd, het over
dragen van klagers ter berechting
aan de Irakese autoriteiten een
schending is van de verplichtingen
van de Britse regering ingevolge de
artikelen 2 en 3 EVRM en artikel i

Protocol 13.

De feiten en procedures
De klagers zijn twee Irakese ver
dachten van moord op twee Britse
militairen in door Britse troepen
gecontroleerd Irakees grondgebied
kort na de invasie in 2003. De kla
gers werden sinds hun aanhouding
gedetineerd in een detentiecentrum
onder Brits gezag. Na de soevereini
teitsoverdracht aan de Irakese inte
rim regering (28 juni 2004) werd
door Britse en Irakese diplomaten

en leiders gesproken over de vervol
ging en berechting van de klagers en
hun overdracht aan het Irakees re
gime. Vanwege de Britse regering
werden bezwaren aangevoerd tegen
de mogelijke oplegging van de
doodstraf (heringevoerd in 2004) en
werd gepolst in hoeverre het Hoge
Tribunaal (opgericht in 2005 voor de

(
berechting van oorlogsmisdrijven)
gevoelig zou zijn voor Britse plei
dooien de doodstraf niet op te leg
gen.
Eind 2005 werden de zaken van de
klagers door de Irakese justitie aan
gebracht, maar de Britse autoritei
ten weigerden vooralsnog in te gaan
op de verzoeken van het Hoge Tri
bunaal om de klagers over te dra
gen. In 2008 startten de klagers in
het VK een procedure, waarmee ze
de rechtmatigheid van de voorge
nomen overdracht aan de Irakese
autoriteiten aanvochten. Het Divisi
onal Court oordeelde dat de over
dracht rechtmatig was, aangezien op
grond van staande jurisprudentie
(R(B) v Secretary of State for Fo
reign and Commonwealth Affairs
[20041 EWCA Civ 1344.) er een in
temationaalrechtelijke verplichting
zou bestaan tot overdracht van een
persoon die zich reeds op het grond
gebied van de verzoekende staat
bevindt. De rechter achtte deze uit
komst — een rechtmatige overdracht
ondanks het reële risico van opleg-
ging van de doodstraf bij veroorde
ling — zorgwekkend, maar onvermij
delijk. Bij het Court of Appeal kre
gen de klagers opnieuw nul op het
rekest. Ook voor dit Hof was de soe
vereiniteit van Irak de belangrijkste
overweging; de Britten hadden geen
eigen bevoegdheden meer en kon
den dus niet anders dan de klagers

overdragen aan het Irakese Hoge
Tribunaal. Hangende een verzoek
tot ‘leave to appeal’ bij de House of
Lords, verzochten de klagers het
EHRM op grond van Rule 39 een
voorlopige voorziening te treffen.
Het EHRM gaf daaraan gehoor en
deelde de Britse regering op 30 de
cember 2008 mede dat de klagers
niet mochten worden overgedragen.
De dag erna geschiedde de over
dracht niettemin. Het strafproces
tegen klagers ving aan op ii mei
2009 en op 9 september 2009 deed
het Hoge Tribunaal uitspraak: de
vervolging werd gestaakt wegens
gebrek aan bewijs. Het Cassatiehof
beval vervolgens een nieuw onder
zoek en proces; intussen blijven de
klagers in detentie.

Uitspraak EHRM
Bij het EHRM beroepen klagers
zich op de artikelen 2 en 3 van het
EVRM en artikel i van Protocol 13

(afschaffing van de doodstraf). Het
Hof herhaalt wat in Ocalan L Tur
kije (EHRM 12 mei 2005, appl.no.
46221/99) is uitgemaakt. De Grote
Kamer heeft in die zaak overwogen
dat, gelet op de uitdrukkelijke uit
zondering voor de doodstraf in arti
kel 2, artikel 3 niet kan worden geïn
terpreteerd als inhoudende een
verbod op de doodstraf. Dat de Pro
tocollen 6 en 13 zijn opgesteld, wijst
er veeleer op dat de Lidstaten er
voor hebben gekøzen de tekst van
het Verdrag langs de gebruikelijke
weg te amenderen door een nieuwe
verplichting, afschaffing van de
doodstraf, in het leven te roepen. De
ontwikkelingen richting afschaffing
van de doodstraf, ingegeven door
het Zesde Protocol en de verplich
ting tot afschaffing die de Raad van
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weld en ernstige openbare ordever
storingen die worden gepleegd door
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tegen het Verenigd Koninkrijk
(2 maart 2010) speelt zich af in en
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oordeelt over de vraag of, nu de
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van de Britse regering ingevolge de
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De klagers zijn twee Irakese ver
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kort na de invasie in 2003. De kla
gers werden sinds hun aanhouding
gedetineerd in een detentiecentrum
onder Brits gezag. Na de soevereini
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hun overdracht aan het Irakees re
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Eind 2005 werden de zaken van de
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gebracht, maar de Britse autoritei
ten weigerden vooralsnog in te gaan
op de verzoeken van het Hoge Tri
bunaal om de klagers over te dra
gen. In 2008 startten de klagers in
het VK een procedure, waarmee ze
de rechtmatigheid van de voorge
nomen overdracht aan de Irakese
autoriteiten aanvochten. Het Divisi
onal Court oordeelde dat de over
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(afschaffing van de doodstraf). Het
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46221/99) is uitgemaakt. De Grote
Kamer heeft in die zaak overwogen
dat, gelet op de uitdrukkelijke uit
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kel 2, artikel 3 niet kan worden geïn
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verbod op de doodstraf. Dat de Pro
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er veeleer op dat de Lidstaten er
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weg te amenderen door een nieuwe
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het Zesde Protocol en de verplich
ting tot afschaffing die de Raad van

t,

1

(

774 DD 2010, afi. 6/48 1 DD 2010, afi. 6/48 775



2 Europa aan aspirant-leden stelt, zijn
echter zo sterk dat de Grote Kamer
tot de conclusie kwam dat het niet
langer toelaatbaar is onder artikel 2

EVRM om de doodstraf in vredes
tijd op te leggen. Het feit dat een
groot aantal Lidstaten Protocol i
nog niet had ondertekend of gerati
ficeerd werd door de Grote Kamer
beschouwd als een mogelijk obsta
kel om te concluderen dat het op
leggen van de doodstraf als onmen
selijke behandeling in de zin van
artikel 3 moet worden beschouwd.
De Grote Kamer meende zich in
Ocalan niet over deze kwestie te
hoeven uitspreken, en hield het erop
dat het opleggen van de doodstraf
na een niet eerlijk proces niet was
toegestaan.
Nu zet het EHRM de volgende stap.
De Grote Kamer heeft destijds niet
uitgesloten dat de uitzondering in
artikel 2 reeds als ingetrokken kon
worden beschouwd. De ontwikke
lingen sinds het Öcalan-arrest in
2005 — Protocol i is door alle Lid
staten met uitzondering van Rus
land en Azerbeidjaan ondertekend,
waarvan alleen Polen, Letland en
Armenië nog niet hebben geratifi
ceerd, en het moratorium op de
doodstraf wordt nageleefd — zijn
sterke indicaties dat de uitzondering
van artikel 2 is vervallen en dat deze
bepaling thans de doodstraf onder
alle omstandigheden verbiedt. Der
halve is de tekst van artikel 2 niet
langer een belemmering om de
doodstraf als onmenseljke behande
ling in de zin van artikel 3 EVRM te
beschouwen.
Wat betreft uitzetting of uitlevering
door een Lidstaat aan een andere
staat geldt dat deze in strijd komt
met artikel 3, als verondersteld kan

worden dat de persoon in kwestie
-een reëel risico loopt te worden on
derworpen aan behandeling die in
artikel 3 wordt verboden. Hetzelfde
geldt voor artikel 2 EVRM en arti
kel i Protocol i: uitlevering of uit
zetting is verboden onder die bepa
lingen. als er een reëel risico bestaat
dat dë persoon in kwestie de dood
straf zal moeten ondergaan in de
verzoekende staat. De verantwoor
delijkheid van de Lidstaat onder
artikel i EVRM betreft alle gedra
gingen en omissies van zijn organen,
ongeacht of deze voortvloeien uit
het nationale recht dan wel worden
ingegeven door internationaalrech
teijke verplichtingen.
Voor de onderhavige zaak geldt dan
het volgende. De Britse rechters
hebben vastgesteld dat er goede re
denen waren om een reëel risico op
oplegging en executie van de dood
straf aan te nemen. De klagers moe
ten zich van dat risico bewust zijn
geweest en moeten, vanaf het mo
ment dat de Irakese autoriteiten de
vervolging in hun zaak ter hand na
men, aan angst voor executie en
daarmee aan intens psychisch lijden
onderhevig zijn geweest. Vanaf i fe
bruari 2004, de dag waarop Protocol
13 voor het Verenigd Koninkrijk in
werking trad, was het voor het VK
op grond van artikel 2 EVRM en
artikel 1 Protocol 13 verboden om
een overeenkomst aan te gaan waar
in wordt afgesproken dat personen
worden overgedragen aan een ande
re staat om te worden berecht voor
feiten waarop de doodstraf is ge
steld, waarmee bovendien, in strijd
met artikel 3, angst voor executie in
het leven wordt geroepen. Daarmee
is de intemationaalrechteljke ver
plichting tot overdracht, waarop de

Britse regering zich beroept, van
tafel. Het Hof gaat daarop nog wel
enigszins in, en stelt dat de zaak van
klagers zich op belangrijke punten
onderscheidt van de situatie van di
plomatiek asiel waarop het Britse
precedent betrekking had. De kla
gers hebben niet zeil de Britse be
scherming opgezocht, maar Britse

troepen
hebben de klagers binnen

de Britse rechtsmacht gebracht door
hen aan te houden en te detineren.
Derhalve hadden de Britse autori
teiten een bijzondere verplichting te
zorgen dat een en ander niet zou
eindigen in een schending van de
rechten van klagers onder artikelen
2 en 3 EVRM en artikel i Protocol
13. Het Hof is niet overtuigd dat de
Britse overheid alles heeft gepro
beerd om de twee op haar rustende
verplichtingen (het garanderen van
de EVRÎvI-rechten aan klagers en
het respecteren van de Irakese soe
vereiniteit) met elkaar te verzoenen;
er is niet daadwerkelijk onderhan
deld met de Irakese autoriteiten om
zelf de berechting van klagers ter
hand te kunnen nemen of een on
dubbelzinnige garantie te verkrijgen
dat de doodstraf niet zou worden
opgelegd. Door de strafzaken tegen
klagers en de klagers zelf over te
dragen aan de Trakese autoriteiten
heeft het VK zich onvoldoende re
kenschap gegeven van zijn Ver
dragsverplichtingen.
Door de klagers bloot te stellen aan
de angst voor executie is artikel 3
EVRM geschonden. Het Hof acht

4
het niet nodig nog te beoordelen of

‘0 er ook een schending van artikel 2

en artikel i Protocol 13 heeft plaats
gevonden. Artikel 6 EVRM is niet
geschonden; er is geen aanleiding te
oordelen dat het proces voor het

Trakese Hoge Tribunaal flagrant on
eerlijk zou zijn en is geweest. Wel
zijn de artikelen 13 en 34 van het
EVRM geschonden. Door in strijd
met de voorlopige voorziening kla
gers alsnog over te dragen aan de
Trakese autoriteiten, zijn de klagers
blootgesteld aan groot risico op em
stige en onherstelbare schade, ter
wijl er geen objectieve verhindering
was de voorziening na te leven. Het
Hof heeft immers al vastgesteld dat
de Britse regering niet (bewijsbaar)
alles heeft gedaan wat mogelijk was
om oplegging van de doodstraf te
voorkomen. Artikel 13 is geschon
den, aangezien door de overdracht —

waarvan reeds is vastgesteld dat
daarvoor geen objectieve rechtvaar
diging was — de effectiviteit van het
beroep van klagers op het flouse of
Lords teniet is gedaan.

Commentaar
Net als in Ocalan zet het Hof een
belangrijke stap in de richting van
het standpunt dat de doodstraf in
strijd is het met recht op leven zoals
verwoord in artikel 2 EVRM, maar
nog altijd wordt niet volmondig en
definitief een streep gehaald door de
in dat artikel vervatte uitzondering
voor de doodstraf. Volgens het Hof
levert de stand van zaken met be
trekking tot Protocol 13 ‘dear mdi
cations’ op dat de uitzondering voor
de doodstraf is vervallen, en daarom
is het niet lang4 een contradictie
om te zeggen dat als een Lidstaat
een persoon in de situatie brengt
waarin hij het risico loopt te worden
geëxecuteerd, deze Listraat in strijd
handelt met artikel 3 EVRM. Dit is
wel de stap die nodig was om het
Verenigd Koninkrijk tot schending
van een zeer belangrijk voorschrift
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echter zo sterk dat de Grote Kamer
tot de conclusie kwam dat het niet
langer toelaatbaar is onder artikel 2
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tijd op te leggen. Het feit dat een
groot aantal Lidstaten Protocol i
nog niet had ondertekend of gerati
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beschouwd als een mogelijk obsta
kel om te concluderen dat het op
leggen van de doodstraf als onmen
selijke behandeling in de zin van
artikel 3 moet worden beschouwd.
De Grote Kamer meende zich in
Ocalan niet over deze kwestie te
hoeven uitspreken, en hield het erop
dat het opleggen van de doodstraf
na een niet eerlijk proces niet was
toegestaan.
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De Grote Kamer heeft destijds niet
uitgesloten dat de uitzondering in
artikel 2 reeds als ingetrokken kon
worden beschouwd. De ontwikke
lingen sinds het Öcalan-arrest in
2005 — Protocol i is door alle Lid
staten met uitzondering van Rus
land en Azerbeidjaan ondertekend,
waarvan alleen Polen, Letland en
Armenië nog niet hebben geratifi
ceerd, en het moratorium op de
doodstraf wordt nageleefd — zijn
sterke indicaties dat de uitzondering
van artikel 2 is vervallen en dat deze
bepaling thans de doodstraf onder
alle omstandigheden verbiedt. Der
halve is de tekst van artikel 2 niet
langer een belemmering om de
doodstraf als onmenseljke behande
ling in de zin van artikel 3 EVRM te
beschouwen.
Wat betreft uitzetting of uitlevering
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worden dat de persoon in kwestie
-een reëel risico loopt te worden on
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straf zal moeten ondergaan in de
verzoekende staat. De verantwoor
delijkheid van de Lidstaat onder
artikel i EVRM betreft alle gedra
gingen en omissies van zijn organen,
ongeacht of deze voortvloeien uit
het nationale recht dan wel worden
ingegeven door internationaalrech
teijke verplichtingen.
Voor de onderhavige zaak geldt dan
het volgende. De Britse rechters
hebben vastgesteld dat er goede re
denen waren om een reëel risico op
oplegging en executie van de dood
straf aan te nemen. De klagers moe
ten zich van dat risico bewust zijn
geweest en moeten, vanaf het mo
ment dat de Irakese autoriteiten de
vervolging in hun zaak ter hand na
men, aan angst voor executie en
daarmee aan intens psychisch lijden
onderhevig zijn geweest. Vanaf i fe
bruari 2004, de dag waarop Protocol
13 voor het Verenigd Koninkrijk in
werking trad, was het voor het VK
op grond van artikel 2 EVRM en
artikel 1 Protocol 13 verboden om
een overeenkomst aan te gaan waar
in wordt afgesproken dat personen
worden overgedragen aan een ande
re staat om te worden berecht voor
feiten waarop de doodstraf is ge
steld, waarmee bovendien, in strijd
met artikel 3, angst voor executie in
het leven wordt geroepen. Daarmee
is de intemationaalrechteljke ver
plichting tot overdracht, waarop de
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enigszins in, en stelt dat de zaak van
klagers zich op belangrijke punten
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gers hebben niet zeil de Britse be
scherming opgezocht, maar Britse
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verplichtingen (het garanderen van
de EVRÎvI-rechten aan klagers en
het respecteren van de Irakese soe
vereiniteit) met elkaar te verzoenen;
er is niet daadwerkelijk onderhan
deld met de Irakese autoriteiten om
zelf de berechting van klagers ter
hand te kunnen nemen of een on
dubbelzinnige garantie te verkrijgen
dat de doodstraf niet zou worden
opgelegd. Door de strafzaken tegen
klagers en de klagers zelf over te
dragen aan de Trakese autoriteiten
heeft het VK zich onvoldoende re
kenschap gegeven van zijn Ver
dragsverplichtingen.
Door de klagers bloot te stellen aan
de angst voor executie is artikel 3
EVRM geschonden. Het Hof acht
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Trakese autoriteiten, zijn de klagers
blootgesteld aan groot risico op em
stige en onherstelbare schade, ter
wijl er geen objectieve verhindering
was de voorziening na te leven. Het
Hof heeft immers al vastgesteld dat
de Britse regering niet (bewijsbaar)
alles heeft gedaan wat mogelijk was
om oplegging van de doodstraf te
voorkomen. Artikel 13 is geschon
den, aangezien door de overdracht —

waarvan reeds is vastgesteld dat
daarvoor geen objectieve rechtvaar
diging was — de effectiviteit van het
beroep van klagers op het flouse of
Lords teniet is gedaan.

Commentaar
Net als in Ocalan zet het Hof een
belangrijke stap in de richting van
het standpunt dat de doodstraf in
strijd is het met recht op leven zoals
verwoord in artikel 2 EVRM, maar
nog altijd wordt niet volmondig en
definitief een streep gehaald door de
in dat artikel vervatte uitzondering
voor de doodstraf. Volgens het Hof
levert de stand van zaken met be
trekking tot Protocol 13 ‘dear mdi
cations’ op dat de uitzondering voor
de doodstraf is vervallen, en daarom
is het niet lang4 een contradictie
om te zeggen dat als een Lidstaat
een persoon in de situatie brengt
waarin hij het risico loopt te worden
geëxecuteerd, deze Listraat in strijd
handelt met artikel 3 EVRM. Dit is
wel de stap die nodig was om het
Verenigd Koninkrijk tot schending
van een zeer belangrijk voorschrift
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te veroordelen. Het Hof acht het
niet nodig een uitspraak te doen
over de vraag of het VK artikel 2

EVRM en artikel T Protocol i3
heeft geschonden. s Hofs eerdere
standpunt (para. 143) dat de Britten
hun verantwoordelijkheden onder
deze bepalingen hebben miskend
door de klagers (zonder garanties)
over te dragen, komt daarmee in de
lucht te hangen.
Dit arrest gaat inmiddels wel een
stuk verder dan Soering t. het VK
(7juli 1989. appl.no. 14038/88),
waarin nog gold dat uitlevering aan
een staat die de doodstraf kent, in
beginsel geen probleem onder de
artikelen 2 en 3 EVRM oplevert. De
overwegingen van het EHRM om
trent de verantwoordelijkheid van
de Britten zijn kort en helder. Het is,
vanaf het moment van inwerking
treding van Protocol 13, de Lidstaat
verboden om personen uit te leve
ren aan staten waar hun mogelijk de
doodstraf kan worden opgelegd. Dit
verbod moet worden meegenomen
in de internationale verplichtingen
die de Lidstaten aangaan, te reke
nen vanaf het moment dat het
EVRM in werking is. De Britten
hadden dus ofwel de klagers zeil
moeten berechten, ofwel alles op
alles moeten zetten om van de Ira
kezen een garantie te krijgen dat de
doodstraf niet zou worden opgelegd.
Hoezeer aansprekend, er blijven
nog een paar vragen over. Nu deze
verplichting in belanijke mate
wordt gestoeld op artikel i Protocol
13. wordt de indruk gewekt dat deze
nier (gelijkelijk) opgaat voor Lidsta
ten waarvoor Protocol 13 niet in
werking is. Maar dat kan niet gelden
voor de interpretatie van artikel 3
die het Hof ten beste geeft in het

licht van de (als gewijzigd beschouw
-de) verhouding tussen artikel 2 en 3
EVRM. Dat zou dan betekenen dat
een L.ïdstaat die Protocol 13 (nog)
niet heeft ondertekend of geratifi
ceerd. de vrijheid heeft afspraken te
maken met staten die de doodstraf
kennen, terwijl dit bij voorgenomen
of daadwerkelijke overlevering be
tekent dat artikel 3 EVRM wordt
geschonden. In de praktijk betekent
dit dan voor alle Lidstaten dat alleen
mag worden overgedragen als er
garanties worden verkregen dat de
doodstraf niet wordt opgelegd. Dat
de Britten niet in de positie waren
daarover stevig te onderhandelen
met de Irakezen acht het Hof onge
loofwaardig. Zo hoeft het Hof niet
te exphciteren dat het onacceptabel
zou zijn als een staat, die eerst de
soevereiniteit van een andere staat
met een militaire invasie heeft ge
schonden, zich vervolgens zou kun
nen beroepen op het soevereiniteits
beginsel om daarmee burgers van de
andere staat die zich, door de inva
sie, binnen zijn macht bevinden, be
scherming te ontzeggen.

LvL

Artikel

Wettelijke basis
neming van op
teerde personen

FHRM 29 maart 2010 (GC), 1Wed-
vedvev e.a, t Frankrijk

De uitspraak van de Grote Kamer
inzake Medvedyev e.a. t. Frankrijk
verandert niets aan de eerdere (hier
toen overigens niet besproken) uit-

spraak van de gewone kamer
(EHRM ro juli 2007, NJB 2008,

‘688; EHRC 2008, 123 m.nt. Van de
Velde; schending artikel 5 lid 1, geen
schending artikel 5 lid 3). In het licht
van de activiteiten van onder meer
de Nederlandse marine voor de kust
van Somalië staan we er toch even
bij stil. De Franse marine heeft, na
daarvoor toestemming te hebben
gekregen van de Cambodjaanse au
toriteiten. een Cambodjaans schip
(de Winner) op open zee (voor de
territoriale wateren van Kaapverdie)
geënterd. Aan boord zou zich een
aanzienlijke hoeveelheid drugs be
vinden (wat ook bleek te kloppen).
De bemanning is vervolgens aange
houden door de Franse mariniers en
opgebracht naar de haven van Brest
in Frankrijk. Enkele dagen na aan
komst in Brest zijn zij voorgeleid
aan de RC. Door Medvedyev e.a.
wordt geklaagd over schending van
artikel 5 lid 1 en 3 (geen grondslag
voor vrijheidsbeneming en geen on
verwijlde voorgeleiding aan rechter
lijke autoriteit).

Het EHRM staat eerst stil bij de
vraag of het gedrag van de Franse
autoriteiten wel onder bescherming
van het EVRM valt, nu een belang
rijk deel van de actie zich heeft afge
speeld buiten het territorium van
Frankrijk. Desalniettemin ziet het
EHRM binnen zijn eigen jurispru
dentie en de internationaalrechte
lijke gewoonten ruimte om het
EVRM van toepassing te laten zijn.
De actie werd gecoördineerd door
Franse autoriteiten, met gebruikma
king van schepen met Franse be
manning. die onder Franse vlag voe
ren. De controle over de Winner is

steeds volledig in Franse handen
geweest. De klagers zijn dus de facto
continu onder Franse jurisdictie ge
weest.
VervoLgens oordeelt het EHRM dat
het vasthouden van de klagers op
hun eigen schip (waar ze welbe
schouwd de hele tijd al op vastzaten)
wel degelijk als vrijheidsbeneming in
de zin van artikel EVRM moet
worden beschouwd. De koers van
het schip werd immers bepaald door
de Franse autoriteiten.
Vervolgens onderzoekt het EHRM
of er een juridische basis is geweest
voor de vrijheidsbeneming van
Medvedyev c.s. Het probleem is dat
op basis van internationaal recht in
beginsel Cambodja rechtsmacht had
over het schip en zijn bemanning.
Cambodja is echter geen partij bij
het Verdrag van de Verenigde Na
ties inzake het recht van de Zee
(Verdrag van Montego Bay, 1982)

en het Verdrag van de Verenigde
Naties tegen de sluikhandel in ver
dovende middelen en psychotrope
stoffen (Verdrag van Wenen, 1988).
Deze verdragen geven volgens het
EHRM in casu geen rechtsmacht
aan Frankrijk en dus ook geen basis
voor vrijheidsbenemende maatrege
len als in het onderhavige geval.
Ook het Franse recht biedt verder
geen rechtsmacht en als die er al was
geweest, dan was de kwaliteit van
die regelgeving volstrekt onder de
maat geweest (nie*oreseeable)
Het EHRM vraagt zich vervolgens
af of de toestemming die door de
Cambodjaanse autoriteiten is gege
ven voor de actie van de Franse Ma
rine wellicht voldoende wettelijke
basis geeft. Zowel binnen de context
van relevante internationale verdra
gen over de bestrijding van drugs-
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te veroordelen. Het Hof acht het
niet nodig een uitspraak te doen
over de vraag of het VK artikel 2

EVRM en artikel T Protocol i3
heeft geschonden. s Hofs eerdere
standpunt (para. 143) dat de Britten
hun verantwoordelijkheden onder
deze bepalingen hebben miskend
door de klagers (zonder garanties)
over te dragen, komt daarmee in de
lucht te hangen.
Dit arrest gaat inmiddels wel een
stuk verder dan Soering t. het VK
(7juli 1989. appl.no. 14038/88),
waarin nog gold dat uitlevering aan
een staat die de doodstraf kent, in
beginsel geen probleem onder de
artikelen 2 en 3 EVRM oplevert. De
overwegingen van het EHRM om
trent de verantwoordelijkheid van
de Britten zijn kort en helder. Het is,
vanaf het moment van inwerking
treding van Protocol 13, de Lidstaat
verboden om personen uit te leve
ren aan staten waar hun mogelijk de
doodstraf kan worden opgelegd. Dit
verbod moet worden meegenomen
in de internationale verplichtingen
die de Lidstaten aangaan, te reke
nen vanaf het moment dat het
EVRM in werking is. De Britten
hadden dus ofwel de klagers zeil
moeten berechten, ofwel alles op
alles moeten zetten om van de Ira
kezen een garantie te krijgen dat de
doodstraf niet zou worden opgelegd.
Hoezeer aansprekend, er blijven
nog een paar vragen over. Nu deze
verplichting in belanijke mate
wordt gestoeld op artikel i Protocol
13. wordt de indruk gewekt dat deze
nier (gelijkelijk) opgaat voor Lidsta
ten waarvoor Protocol 13 niet in
werking is. Maar dat kan niet gelden
voor de interpretatie van artikel 3
die het Hof ten beste geeft in het

licht van de (als gewijzigd beschouw
-de) verhouding tussen artikel 2 en 3
EVRM. Dat zou dan betekenen dat
een L.ïdstaat die Protocol 13 (nog)
niet heeft ondertekend of geratifi
ceerd. de vrijheid heeft afspraken te
maken met staten die de doodstraf
kennen, terwijl dit bij voorgenomen
of daadwerkelijke overlevering be
tekent dat artikel 3 EVRM wordt
geschonden. In de praktijk betekent
dit dan voor alle Lidstaten dat alleen
mag worden overgedragen als er
garanties worden verkregen dat de
doodstraf niet wordt opgelegd. Dat
de Britten niet in de positie waren
daarover stevig te onderhandelen
met de Irakezen acht het Hof onge
loofwaardig. Zo hoeft het Hof niet
te exphciteren dat het onacceptabel
zou zijn als een staat, die eerst de
soevereiniteit van een andere staat
met een militaire invasie heeft ge
schonden, zich vervolgens zou kun
nen beroepen op het soevereiniteits
beginsel om daarmee burgers van de
andere staat die zich, door de inva
sie, binnen zijn macht bevinden, be
scherming te ontzeggen.

LvL

Artikel

Wettelijke basis
neming van op
teerde personen

FHRM 29 maart 2010 (GC), 1Wed-
vedvev e.a, t Frankrijk

De uitspraak van de Grote Kamer
inzake Medvedyev e.a. t. Frankrijk
verandert niets aan de eerdere (hier
toen overigens niet besproken) uit-

spraak van de gewone kamer
(EHRM ro juli 2007, NJB 2008,

‘688; EHRC 2008, 123 m.nt. Van de
Velde; schending artikel 5 lid 1, geen
schending artikel 5 lid 3). In het licht
van de activiteiten van onder meer
de Nederlandse marine voor de kust
van Somalië staan we er toch even
bij stil. De Franse marine heeft, na
daarvoor toestemming te hebben
gekregen van de Cambodjaanse au
toriteiten. een Cambodjaans schip
(de Winner) op open zee (voor de
territoriale wateren van Kaapverdie)
geënterd. Aan boord zou zich een
aanzienlijke hoeveelheid drugs be
vinden (wat ook bleek te kloppen).
De bemanning is vervolgens aange
houden door de Franse mariniers en
opgebracht naar de haven van Brest
in Frankrijk. Enkele dagen na aan
komst in Brest zijn zij voorgeleid
aan de RC. Door Medvedyev e.a.
wordt geklaagd over schending van
artikel 5 lid 1 en 3 (geen grondslag
voor vrijheidsbeneming en geen on
verwijlde voorgeleiding aan rechter
lijke autoriteit).

Het EHRM staat eerst stil bij de
vraag of het gedrag van de Franse
autoriteiten wel onder bescherming
van het EVRM valt, nu een belang
rijk deel van de actie zich heeft afge
speeld buiten het territorium van
Frankrijk. Desalniettemin ziet het
EHRM binnen zijn eigen jurispru
dentie en de internationaalrechte
lijke gewoonten ruimte om het
EVRM van toepassing te laten zijn.
De actie werd gecoördineerd door
Franse autoriteiten, met gebruikma
king van schepen met Franse be
manning. die onder Franse vlag voe
ren. De controle over de Winner is

steeds volledig in Franse handen
geweest. De klagers zijn dus de facto
continu onder Franse jurisdictie ge
weest.
VervoLgens oordeelt het EHRM dat
het vasthouden van de klagers op
hun eigen schip (waar ze welbe
schouwd de hele tijd al op vastzaten)
wel degelijk als vrijheidsbeneming in
de zin van artikel EVRM moet
worden beschouwd. De koers van
het schip werd immers bepaald door
de Franse autoriteiten.
Vervolgens onderzoekt het EHRM
of er een juridische basis is geweest
voor de vrijheidsbeneming van
Medvedyev c.s. Het probleem is dat
op basis van internationaal recht in
beginsel Cambodja rechtsmacht had
over het schip en zijn bemanning.
Cambodja is echter geen partij bij
het Verdrag van de Verenigde Na
ties inzake het recht van de Zee
(Verdrag van Montego Bay, 1982)

en het Verdrag van de Verenigde
Naties tegen de sluikhandel in ver
dovende middelen en psychotrope
stoffen (Verdrag van Wenen, 1988).
Deze verdragen geven volgens het
EHRM in casu geen rechtsmacht
aan Frankrijk en dus ook geen basis
voor vrijheidsbenemende maatrege
len als in het onderhavige geval.
Ook het Franse recht biedt verder
geen rechtsmacht en als die er al was
geweest, dan was de kwaliteit van
die regelgeving volstrekt onder de
maat geweest (nie*oreseeable)
Het EHRM vraagt zich vervolgens
af of de toestemming die door de
Cambodjaanse autoriteiten is gege
ven voor de actie van de Franse Ma
rine wellicht voldoende wettelijke
basis geeft. Zowel binnen de context
van relevante internationale verdra
gen over de bestrijding van drugs-
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1

smokkel (hoewel Cambodja daar
dus geen partij bij is) als binnen de
context van het ‘algemene’ intema

tionale
recht is er geen bezwaar te

gen ad hoc samenwerking tussen
staten. De vraag is wel hoever de
toestemming die door Cambodja is
gegeven reikte: er stond in dat de
Fransen de Winner mochten onder
scheppen, inspecteren en verdere
juridische actie mochten onderne
men. Die omschrijving is onvoldoen
de duidelijk. Bovendien heeft het
EHRM bezwaar tegen dergelijke ad
hoc samenwerking omdat de voor
zienbaarheid ervan onvoorspelbaar
is. Tussen Cambodja en Frankrijk is
er op dit vlak geen sprake van een
bestendige praktijk. Dit terwijl de
kwaliteit van de regelgeving juist bij
ingrijpende onderwerpen als vrij
heidsbeneming streng moet worden
beoordeeld. Schending van artikel 5
lid i EVRM dus (io stemmen tegen
7), waarbij het EHRM nog specifiek
aantekent dat het spijtig is dat ge
brek aan intemationaalrechteljke
afspraken op deze manier de be
strijding van drugshandel kan ver
hinderen (een notie die voor de 7
‘dissenters’ zo zwaar weegt dat zij
tegen het aannemen van de schen
ding hebben gestemd).
Ten aanzien van de schending van
artikel lid 3 EVRM overweegt het
Hof dat in redelijkheid niet ver
wacht kon worden dat het schip met
Medvedyev c.s. sneller in Brest zou
zijn (het transporteren van de Win
ner kostte relatief veel tijd). In de
uitspraak van de Kamer werd nog
aangenomen dat er na aankomst in
Brest pas na twee (en ten aanzien
van sommige klagers: drie) dagen
een voorgeleiding aan een rechter
lijke autoriteit had plaatsgevonden.

Dat, na de dagenlange vaarpartij,
nog zo lange tijd was verstreken was
voor een aantal dissenters niet ac
ceptabel (zie ook de noot van Van
de Velde in EHRC). Thans komt de
Franse regering met bewijs dat al op
de dag van aankomst alle klagers
aan een rechter zijn voorgeleid. Dat
maakt de beslissing van het EHRM
op dit punt een stuk makkelijker.
Hoewel er na de aanhouding op zee
13 dagen zijn verstreken totdat ze
aan een rechter werden voorgeleid,
is er in de omstandigheden van deze
zaak geen schending van artikel 5 lid
3 EVRM, waarbij verwezen wordt
naar Rigopoulos t Spanje (EHRM
12 januari 1999, waarin in vergelijk
baar geval de reis naar Spanje ruim
i dagen had geduurd). Desalniet
temin wordt dit oordeel met de
kleinst mogelijke meerderheid (j

tegen 8) geveld. De dissenters ver
bazen zich er over dat het EHRM
überhaupt nog wilde overgaan tot
het beoordelen van de klacht, omdat
er al een schending van artikel 5 lid
1 EVRM was aangenomen. Daar
naast zijn ze niet overtuigd van de
bijzondere omstandigheden van het
geval. Wat was er tegen geweest om
een magistraat richting de Winner te
sturen? Of om de bemanning op een
sneller schip naar Frankrijk te laten
varen?

Commentaar
De zaak laat zien dat, als het gaat
om vrjheidsbenemende maatrege
len, het EHRM ook als er aanzien
lijke belangen spelen weinig ruimte
laat voor creatieve interpretatie van
het (internationale) recht. Het gaat
het bestek van deze rubriek vol
strekt te buiten om in te gaan op
de internationaalrechteljke kaders

waarbinnen voor de kust van Soma
lië in een door de EU gecoördineer
de actie door onder meer Nederland
wordt/is opgetreden tegen de daar
actieve piraten. Maar in de media is
al herhaaldelijk wat meewarig ge
oordeeld over het feit dat de piraten
doorgaans gewoon weer aan land
worden gezet (of, voorzien van een

4 . kompas, op een bootje). Het hier
behandelde arrest laat zien dat dat
wellicht niet slechts uit praktische
overwegingen gebeurt; het EHRM
kan zich uitstrekken tot die activitei
ten en het ‘opbrengen’ van de ver
dachten naar de vlagstaat mag niet
zonder specifieke juridische basis
plaatsvinden. Het zal interessant zijn
te bezien hoe één en ander bijvoor
beeld geregeld is in het geval van de
Somalische piraten die door Neder
landse mariniers zijn gearresteerd en
om wier overlevering door Duits
land gaat worden (of inmiddels is)
verzocht (‘Opgepakte piraten naar
Nederland, NRC Handelsblad
15 april 2010, p. 3; zie ook ‘Een
piraat berechten lukt bijna niet’,
Trouw i6 april 2010).

JL

Artikel 6

Onderzoeksplicht rechter naar ver
onderstelde gebrekkige rechtsbij
stand

EHRM 26januari 2010, Ebanks t.
Verenigd Koninkrijk

Feiten
Dit betreft een zaak die zich af
speelde op de Kaaimaneilanden,
Brits overzees gebied in de Caraf

ben. 0p grond van artikel 56
EVRM is het verdrag ook van toe
passing verklaard op dit gebied.
Ebanks wordt tot levenslang ver
oordeeld wegens medeplegen van
moord. In de bewijsvoering is een
verklaring meegenomen die hij bij
de politie heeft afgelegd. Volgens
het achteraf met betrekking tot ver
klaring opgemaakte proces-verbaal,
wilde Ebanks niet dat de politie
agenten tijdens zijn verhoor aante
keningen of opnames maken, aan
gezien hij zijn verklaring wellicht
nog wilde heroverwegen.
Het gebruik van dit proces-verbaal
als bewijs is onderwerp van discussie
tijdens de ‘voir disc’ (het preliminai
re onderzoek waarin onder meer de
toelaatbaarheid van het aan de zit
tingsrechter voor te leggen bewijs
wordt beoordeeld). Namens Ebanks
wordt het standpunt ingenomen dat
de verklaring is gekregen zonder dat
Ebanks de cautie had gekregen en
dat de wijze waarop de verklaring is
verkregen onrechtmatig was. De
betrokken politieagenten worden
ter zake ondervraagd, maar Ebanks
verklaart zelf niet. Ook bij een twee
de ‘voir dire’, waarin nu ook de stel
ling wordt betrokken dat de verkla
ring onder druk zou zijn afgelegd,
verklaart Ebanks zelf niets. Uitein
delijk wordt door de rechter beslo
ten dat het verslag van het gesprek
als bewijs mag worden gebrnikt;
een formele caute hoefde namelijk
niet gegeven te worden aangezien
Ebanks op dat moment nog niet als
verdachte werd aangemerkt en er
waren verder geen aanwijzingen van
ongeoorloofde pressie.
De zaak wordt voor de Grand Court
behandeld, zonder jury (op verzoek
van Ebanks). Ebanks wordt bijge

1

4

780 DD 20]0,afl.6/48 r DD 2010, afi. 6/48 781



1

smokkel (hoewel Cambodja daar
dus geen partij bij is) als binnen de
context van het ‘algemene’ intema

tionale
recht is er geen bezwaar te

gen ad hoc samenwerking tussen
staten. De vraag is wel hoever de
toestemming die door Cambodja is
gegeven reikte: er stond in dat de
Fransen de Winner mochten onder
scheppen, inspecteren en verdere
juridische actie mochten onderne
men. Die omschrijving is onvoldoen
de duidelijk. Bovendien heeft het
EHRM bezwaar tegen dergelijke ad
hoc samenwerking omdat de voor
zienbaarheid ervan onvoorspelbaar
is. Tussen Cambodja en Frankrijk is
er op dit vlak geen sprake van een
bestendige praktijk. Dit terwijl de
kwaliteit van de regelgeving juist bij
ingrijpende onderwerpen als vrij
heidsbeneming streng moet worden
beoordeeld. Schending van artikel 5
lid i EVRM dus (io stemmen tegen
7), waarbij het EHRM nog specifiek
aantekent dat het spijtig is dat ge
brek aan intemationaalrechteljke
afspraken op deze manier de be
strijding van drugshandel kan ver
hinderen (een notie die voor de 7
‘dissenters’ zo zwaar weegt dat zij
tegen het aannemen van de schen
ding hebben gestemd).
Ten aanzien van de schending van
artikel lid 3 EVRM overweegt het
Hof dat in redelijkheid niet ver
wacht kon worden dat het schip met
Medvedyev c.s. sneller in Brest zou
zijn (het transporteren van de Win
ner kostte relatief veel tijd). In de
uitspraak van de Kamer werd nog
aangenomen dat er na aankomst in
Brest pas na twee (en ten aanzien
van sommige klagers: drie) dagen
een voorgeleiding aan een rechter
lijke autoriteit had plaatsgevonden.

Dat, na de dagenlange vaarpartij,
nog zo lange tijd was verstreken was
voor een aantal dissenters niet ac
ceptabel (zie ook de noot van Van
de Velde in EHRC). Thans komt de
Franse regering met bewijs dat al op
de dag van aankomst alle klagers
aan een rechter zijn voorgeleid. Dat
maakt de beslissing van het EHRM
op dit punt een stuk makkelijker.
Hoewel er na de aanhouding op zee
13 dagen zijn verstreken totdat ze
aan een rechter werden voorgeleid,
is er in de omstandigheden van deze
zaak geen schending van artikel 5 lid
3 EVRM, waarbij verwezen wordt
naar Rigopoulos t Spanje (EHRM
12 januari 1999, waarin in vergelijk
baar geval de reis naar Spanje ruim
i dagen had geduurd). Desalniet
temin wordt dit oordeel met de
kleinst mogelijke meerderheid (j

tegen 8) geveld. De dissenters ver
bazen zich er over dat het EHRM
überhaupt nog wilde overgaan tot
het beoordelen van de klacht, omdat
er al een schending van artikel 5 lid
1 EVRM was aangenomen. Daar
naast zijn ze niet overtuigd van de
bijzondere omstandigheden van het
geval. Wat was er tegen geweest om
een magistraat richting de Winner te
sturen? Of om de bemanning op een
sneller schip naar Frankrijk te laten
varen?

Commentaar
De zaak laat zien dat, als het gaat
om vrjheidsbenemende maatrege
len, het EHRM ook als er aanzien
lijke belangen spelen weinig ruimte
laat voor creatieve interpretatie van
het (internationale) recht. Het gaat
het bestek van deze rubriek vol
strekt te buiten om in te gaan op
de internationaalrechteljke kaders

waarbinnen voor de kust van Soma
lië in een door de EU gecoördineer
de actie door onder meer Nederland
wordt/is opgetreden tegen de daar
actieve piraten. Maar in de media is
al herhaaldelijk wat meewarig ge
oordeeld over het feit dat de piraten
doorgaans gewoon weer aan land
worden gezet (of, voorzien van een

4 . kompas, op een bootje). Het hier
behandelde arrest laat zien dat dat
wellicht niet slechts uit praktische
overwegingen gebeurt; het EHRM
kan zich uitstrekken tot die activitei
ten en het ‘opbrengen’ van de ver
dachten naar de vlagstaat mag niet
zonder specifieke juridische basis
plaatsvinden. Het zal interessant zijn
te bezien hoe één en ander bijvoor
beeld geregeld is in het geval van de
Somalische piraten die door Neder
landse mariniers zijn gearresteerd en
om wier overlevering door Duits
land gaat worden (of inmiddels is)
verzocht (‘Opgepakte piraten naar
Nederland, NRC Handelsblad
15 april 2010, p. 3; zie ook ‘Een
piraat berechten lukt bijna niet’,
Trouw i6 april 2010).

JL

Artikel 6

Onderzoeksplicht rechter naar ver
onderstelde gebrekkige rechtsbij
stand

EHRM 26januari 2010, Ebanks t.
Verenigd Koninkrijk

Feiten
Dit betreft een zaak die zich af
speelde op de Kaaimaneilanden,
Brits overzees gebied in de Caraf

ben. 0p grond van artikel 56
EVRM is het verdrag ook van toe
passing verklaard op dit gebied.
Ebanks wordt tot levenslang ver
oordeeld wegens medeplegen van
moord. In de bewijsvoering is een
verklaring meegenomen die hij bij
de politie heeft afgelegd. Volgens
het achteraf met betrekking tot ver
klaring opgemaakte proces-verbaal,
wilde Ebanks niet dat de politie
agenten tijdens zijn verhoor aante
keningen of opnames maken, aan
gezien hij zijn verklaring wellicht
nog wilde heroverwegen.
Het gebruik van dit proces-verbaal
als bewijs is onderwerp van discussie
tijdens de ‘voir disc’ (het preliminai
re onderzoek waarin onder meer de
toelaatbaarheid van het aan de zit
tingsrechter voor te leggen bewijs
wordt beoordeeld). Namens Ebanks
wordt het standpunt ingenomen dat
de verklaring is gekregen zonder dat
Ebanks de cautie had gekregen en
dat de wijze waarop de verklaring is
verkregen onrechtmatig was. De
betrokken politieagenten worden
ter zake ondervraagd, maar Ebanks
verklaart zelf niet. Ook bij een twee
de ‘voir dire’, waarin nu ook de stel
ling wordt betrokken dat de verkla
ring onder druk zou zijn afgelegd,
verklaart Ebanks zelf niets. Uitein
delijk wordt door de rechter beslo
ten dat het verslag van het gesprek
als bewijs mag worden gebrnikt;
een formele caute hoefde namelijk
niet gegeven te worden aangezien
Ebanks op dat moment nog niet als
verdachte werd aangemerkt en er
waren verder geen aanwijzingen van
ongeoorloofde pressie.
De zaak wordt voor de Grand Court
behandeld, zonder jury (op verzoek
van Ebanks). Ebanks wordt bijge
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staan door twee advocaten; de ‘lea
ding counsel’ was een ervaren advo
caat die speciaal voor de zaak uit
Londen naar de Kaaimaneilanden
was gekomen. Tijdens het onder
zoek ter terechtzitting wordt door
Ebanks zelf geen verklaring afge
legd (in het Angelsaksische systeem
kan de verdachte zelf bepalen of hij
wel of niet bewijs wil leveren door
middel van een verklaring).
Na de veroordeling wordt namens
Ebanks hoger beroep aangevraagd.
Na negen maanden blijkt dat hij
heeft zijn oorspronkelijke advocaten
terzijde gesteld en voorzien van
nieuwe rechtshulp legt hij een beë
digde verklaring over waarin hij stelt
dat zijn eerdere advocaten hem heb
ben verhinderd om de twee politie
agenten te beschuldigen zijn verkla
ring te hebben vervalst. Daarnaast
zouden zijn advocaten hem tegen
zijn zin niet zeil hebben laten getui
gen tijdens het proces.
De twee ‘gewraakte’ advocaten leg
gen ieder ook een schriftelijke beë
digde verklaring af, waarin zij aan
geven dat Ebanks van meet af aan
heeft gesteld dat hij niet zelf wilde
getuigen en dat de consequenties
daarvan uitgebreid met hem waren
besproken. Voorts geven zij aan dat
er voor was gekozen om de toelaat
baarheid van de bekentenis aan te
vechten op grond van het gegeven
dat deze onder druk was afgelegd.
De ‘leading counsil’ van Ebanks
gaat in zijn verklaring echter niet in
op de vraag of Ebanks ooit heeft
gesuggereerd dat hij wilde aanvoe
ren dat zijn verklaring vervalst was.
De ander advocaat stelt in zijn ver
klaring echter dat Ebanks vanaf het
begin heeft benadrukt dat het pro
ces-verbaal niet klopte, maar dat hij

er uiteindelijk wel mee instemde dat
dat niet ter verdediging zou worden
aangevoerd.
Het Hof van Beroep oordeelt ver
volgens dat het geen reden heeft om
te twijfelen aan de verklaringen van
de advocaten, ofschoon het goed ge
bruik is dat er door de verdachte een
verklaring wordt getekend dat hij
afstand doet van het recht om op
zitting te getuigen (wat hier niet was
gebeurd). Zeker nu er veelvuldig
contact is geweest tussen Ebanks en
zijn advocaten, twijfelt het Hof van
Beroep er niet aan dat het een wel
overwogen beslissing van Ebanks
moet zijn geweest om niet te getui
gen. Het hof van beroep overweegt
daarbij dat de wens van Ebanks om
niet zelf te getuigen impliceerde dat
de vervalsing van de verklaring niet
kon worden aangevoerd; om dat
standpunt in te nemen was het, aldus
het hof, noodzakelijk geweest dat
Ebanks zelf in zijn proces zou getui
gen. Ebanks mag niet in beroep.
De zaak wordt vervolgens door
Ebanks voorgelegd aan de ‘Privy
Council’ (dit is de laatste beroepsin
stantie voor de Engelse overzeese
gebieden, gevestigd in Londen).
Ook dit beroep slaagt niet. De Privy
Council oordeelt dat de theorie van
het Hof van Beroep dat de politie
agenten alleen van het opmaken van
een vals proces-verbaal hadden mo
gen worden beschuldigd als Ebanks
zelf zou getuigen, niet juist is. Uit de
verklaringen van de advocaten is
echter af te leiden dat van die ver
valsing nooit een punt is gemaakt
omdat ze daartoe nooit instructies
hebben gekregen. De advocaten
hebben dus in de geest van de in
structies van Ebanks gehandeld,
waardoor het Hof van Beroep (on

danks de deels onjuiste maatstaf)
niet tot een andere conclusie had
kunnen komen. Daartoe had het
Hof van Beroep, in tegenstelling tot
wat Ebanks aanvoerde, niet nog
maals de betrokken advocaten hoe
ven horen.

EHRM
Ebanks klaagt bij het EHRM dat
artikel 6 lidi en lid 3 sub c EVRM
zijn geschonden doordat zijn advo
caten namens hem geen goede ver
dediging hebben gevoerd en zijn
instructies hebben genegeerd en dat
de beroepsinstanties hebben gewei
gerd dat gebrek te repareren door
hem hoger beroep toe te staan.
Het EHRM behandelt de klachten
onder het eerste en derde lid geza
menlijk. Het neemt als uitgangspunt
dat gedrag van advocaten op zich
niet kan worden toegerekend aan
een verdragsluitende partij. Dit
neemt niet weg dat staten actief zul
len moeten ingrijpen als duidelijk
wordt dat er problemen zijn ten aan
zien van de juridische bijstand waar
iemand recht op heeft. Afhankelijk
van de omstandigheden van het ge
val en in het licht van de gehele pro
cedure zal er uiteindelijk sprake
moeten zijn van praktische en effec
tieve rechtsbijstand.
Met betrekking tot de vraag of er
een eerlijk proces is geweest, stelt
het EHRM zich (zoals gebruikelijk)
terughoudend op: het vaststellen
van de feiten en de beoordeling van
de noodzaak om bepaalde getuigen
te horen is een taak van de nationale

‘0 rechter; het EHRM beoordeelt de
procedure in het geheel, inclusief de
wijze waarop het bewijs tot de rech
ter is gekomen.

Volgens het EHRM gaat het in ca
sus om twee klachtpunten: (i) de
wijze waarop Ebanks tot de beslis
sing is gekomen om niet zelf te ge
tuigen en (2) de weigering van zijn
advocaten om op zitting het stand
punt in te nemen dat hij geen beken
tenis had afgelegd bij de politie en
dat het daarover geproduceerde
proces-verbaal dus vals was. Ebanks
stelt zich daarbij overigens nog op
het standpunt dat het Hof van Be
roep voor zijn beslissing niet alleen
had mogen afgaan op de schriftelijke
verklaringen van zijn voormalige ad
vocaten, maar dat de advocaten ook
nog door het hof gehoord hadden
moeten worden.
Het EHRM oordeelt dat het niet
van de appelrechter kan worden
verwacht dat hij ten aanzien van elk
betwist feit getuigen zou moeten
horen; er kan ook geoordeeld wor
den dat de voorliggende schriftelijke
stukken voldoende zijn, waarbij (ui
teraard) de ondubbelzinnigheid en
betrouwbaarheid van de stukken en
de te verwachten opheldering door
nader te horen getuigen een rol
moeten spelen.
Het EHRM oordeelt voorts dat,
hoewel het ongelukkig is dat er geen
geschreven verklaring is dat Ebanks
afstand deed van zijn recht om te
getuigen, uit de door het Hof van
Beroep bestudeerde bewijsstukken
voldoende aannemelijk is geworden
dat Ebanks door n advocaten ade
quaat is voorgelicht over de voor- en
nadelen van een dergelijke getuige
nis en dat de beslissing om niet te
getuigen hem niet is opgedrongen.
Deze feitelijke vaststelling, die ge
dragen wordt door de stukken, kon
door het Hof van Beroep worden
gedaan zonder nadere getuigen te
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staan door twee advocaten; de ‘lea
ding counsel’ was een ervaren advo
caat die speciaal voor de zaak uit
Londen naar de Kaaimaneilanden
was gekomen. Tijdens het onder
zoek ter terechtzitting wordt door
Ebanks zelf geen verklaring afge
legd (in het Angelsaksische systeem
kan de verdachte zelf bepalen of hij
wel of niet bewijs wil leveren door
middel van een verklaring).
Na de veroordeling wordt namens
Ebanks hoger beroep aangevraagd.
Na negen maanden blijkt dat hij
heeft zijn oorspronkelijke advocaten
terzijde gesteld en voorzien van
nieuwe rechtshulp legt hij een beë
digde verklaring over waarin hij stelt
dat zijn eerdere advocaten hem heb
ben verhinderd om de twee politie
agenten te beschuldigen zijn verkla
ring te hebben vervalst. Daarnaast
zouden zijn advocaten hem tegen
zijn zin niet zeil hebben laten getui
gen tijdens het proces.
De twee ‘gewraakte’ advocaten leg
gen ieder ook een schriftelijke beë
digde verklaring af, waarin zij aan
geven dat Ebanks van meet af aan
heeft gesteld dat hij niet zelf wilde
getuigen en dat de consequenties
daarvan uitgebreid met hem waren
besproken. Voorts geven zij aan dat
er voor was gekozen om de toelaat
baarheid van de bekentenis aan te
vechten op grond van het gegeven
dat deze onder druk was afgelegd.
De ‘leading counsil’ van Ebanks
gaat in zijn verklaring echter niet in
op de vraag of Ebanks ooit heeft
gesuggereerd dat hij wilde aanvoe
ren dat zijn verklaring vervalst was.
De ander advocaat stelt in zijn ver
klaring echter dat Ebanks vanaf het
begin heeft benadrukt dat het pro
ces-verbaal niet klopte, maar dat hij

er uiteindelijk wel mee instemde dat
dat niet ter verdediging zou worden
aangevoerd.
Het Hof van Beroep oordeelt ver
volgens dat het geen reden heeft om
te twijfelen aan de verklaringen van
de advocaten, ofschoon het goed ge
bruik is dat er door de verdachte een
verklaring wordt getekend dat hij
afstand doet van het recht om op
zitting te getuigen (wat hier niet was
gebeurd). Zeker nu er veelvuldig
contact is geweest tussen Ebanks en
zijn advocaten, twijfelt het Hof van
Beroep er niet aan dat het een wel
overwogen beslissing van Ebanks
moet zijn geweest om niet te getui
gen. Het hof van beroep overweegt
daarbij dat de wens van Ebanks om
niet zelf te getuigen impliceerde dat
de vervalsing van de verklaring niet
kon worden aangevoerd; om dat
standpunt in te nemen was het, aldus
het hof, noodzakelijk geweest dat
Ebanks zelf in zijn proces zou getui
gen. Ebanks mag niet in beroep.
De zaak wordt vervolgens door
Ebanks voorgelegd aan de ‘Privy
Council’ (dit is de laatste beroepsin
stantie voor de Engelse overzeese
gebieden, gevestigd in Londen).
Ook dit beroep slaagt niet. De Privy
Council oordeelt dat de theorie van
het Hof van Beroep dat de politie
agenten alleen van het opmaken van
een vals proces-verbaal hadden mo
gen worden beschuldigd als Ebanks
zelf zou getuigen, niet juist is. Uit de
verklaringen van de advocaten is
echter af te leiden dat van die ver
valsing nooit een punt is gemaakt
omdat ze daartoe nooit instructies
hebben gekregen. De advocaten
hebben dus in de geest van de in
structies van Ebanks gehandeld,
waardoor het Hof van Beroep (on

danks de deels onjuiste maatstaf)
niet tot een andere conclusie had
kunnen komen. Daartoe had het
Hof van Beroep, in tegenstelling tot
wat Ebanks aanvoerde, niet nog
maals de betrokken advocaten hoe
ven horen.

EHRM
Ebanks klaagt bij het EHRM dat
artikel 6 lidi en lid 3 sub c EVRM
zijn geschonden doordat zijn advo
caten namens hem geen goede ver
dediging hebben gevoerd en zijn
instructies hebben genegeerd en dat
de beroepsinstanties hebben gewei
gerd dat gebrek te repareren door
hem hoger beroep toe te staan.
Het EHRM behandelt de klachten
onder het eerste en derde lid geza
menlijk. Het neemt als uitgangspunt
dat gedrag van advocaten op zich
niet kan worden toegerekend aan
een verdragsluitende partij. Dit
neemt niet weg dat staten actief zul
len moeten ingrijpen als duidelijk
wordt dat er problemen zijn ten aan
zien van de juridische bijstand waar
iemand recht op heeft. Afhankelijk
van de omstandigheden van het ge
val en in het licht van de gehele pro
cedure zal er uiteindelijk sprake
moeten zijn van praktische en effec
tieve rechtsbijstand.
Met betrekking tot de vraag of er
een eerlijk proces is geweest, stelt
het EHRM zich (zoals gebruikelijk)
terughoudend op: het vaststellen
van de feiten en de beoordeling van
de noodzaak om bepaalde getuigen
te horen is een taak van de nationale

‘0 rechter; het EHRM beoordeelt de
procedure in het geheel, inclusief de
wijze waarop het bewijs tot de rech
ter is gekomen.

Volgens het EHRM gaat het in ca
sus om twee klachtpunten: (i) de
wijze waarop Ebanks tot de beslis
sing is gekomen om niet zelf te ge
tuigen en (2) de weigering van zijn
advocaten om op zitting het stand
punt in te nemen dat hij geen beken
tenis had afgelegd bij de politie en
dat het daarover geproduceerde
proces-verbaal dus vals was. Ebanks
stelt zich daarbij overigens nog op
het standpunt dat het Hof van Be
roep voor zijn beslissing niet alleen
had mogen afgaan op de schriftelijke
verklaringen van zijn voormalige ad
vocaten, maar dat de advocaten ook
nog door het hof gehoord hadden
moeten worden.
Het EHRM oordeelt dat het niet
van de appelrechter kan worden
verwacht dat hij ten aanzien van elk
betwist feit getuigen zou moeten
horen; er kan ook geoordeeld wor
den dat de voorliggende schriftelijke
stukken voldoende zijn, waarbij (ui
teraard) de ondubbelzinnigheid en
betrouwbaarheid van de stukken en
de te verwachten opheldering door
nader te horen getuigen een rol
moeten spelen.
Het EHRM oordeelt voorts dat,
hoewel het ongelukkig is dat er geen
geschreven verklaring is dat Ebanks
afstand deed van zijn recht om te
getuigen, uit de door het Hof van
Beroep bestudeerde bewijsstukken
voldoende aannemelijk is geworden
dat Ebanks door n advocaten ade
quaat is voorgelicht over de voor- en
nadelen van een dergelijke getuige
nis en dat de beslissing om niet te
getuigen hem niet is opgedrongen.
Deze feitelijke vaststelling, die ge
dragen wordt door de stukken, kon
door het Hof van Beroep worden
gedaan zonder nadere getuigen te
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horen. Het EHRM acht geen gron
den aanwezig om zich op dit punt
met de nationale rechtsgang te be
moeien.
Het EHRM is het met de Privy
Council eens dat het Hof van Be
roep ten onrechte heeft vastgesteld
dat Ebanks’ wens om niet te getui
gen impliceerde dat de valsheid van
het proces-verbaal niet kon worden
aangevochten. Als Ebanks dat ad
vies daadwerkelijk van zijn advoca
ten zou hebben gekregen zou hem
inderdaad een eerlijk proces zijn
onthouden. Het volgt echter niet uit
de voorliggende stukken dat de ad
vocaten Ebanks dat advies gegeven
hebben. Zij hebben van Ebanks ook
niet de opdracht gekregen om de
valsheid van het proces-verbaal aan
te vechten. Dat blijkt ook niet uit de
wijze waarop de klacht van Ebanks
is verwoord; hij stelt slechts dat hem
is ontraden om de valsheid van het
proces-verbaal aan te vechten.
Voorts staat het EHRM nog stil bij
de vraag hoe in een strafproces tot
de keuze wordt gekomen om voor
een bepaalde procestactiek te kie
zen. In casu was de keuze om niet de
verondersteld onjuiste (verzonnen)
inhoud van het proces-verbaal aan
te vechten, maar de totstandkoming
ervan. Daar zijn (zoals ook al door
de Privy Council was aangegeven) in
casu best goede redenen voor te be
denken. Dat het achteraf voor
Ebanks slecht is afgelopen zal hem
misschien hebben doen denken dat
een andere opstelling in de verdedi
ging succesvoller zou zijn geweest.
Het feit dat Ebanks pas maanden na
zijn veroordeling is gaan klagen over
zijn advocaten voedt het vermoeden
dat de onvrede pas na de veroorde
ling is opgetreden. waardoor het vol-

doende aannemelijk is, dat de advo
taten tijdens het proces in overeen
stemming met de instructies van
Ebanks hebben opgetreden. De
schriftelijke verklaringen van zijn
advocaten waren heLder genoeg.
zodat het nogmaals (op zitting) ho
ren door het hof van beroep ook
volgens het EHRM niet nodig was.
Het EHR5VI komt unaniem tot de
slotsom dat er geen schending is ge
weest van artikel 6 EVRM.

Commentaar
Het belang dat gehecht wordt aan
controle door de rechter op deskun
dige rechtsbijstand wordt door deze
uitspraak nog eens onderstreept. In
het Licht van het arrest HR 17 no
vember 2009. NJ 2010, 143 (m.nt.
Schailcen) vonden wij het aardig
even bij dit (op zich niet heel bijzon
dere) arrest van het EHRM stil te
staan. In het arrest van de Hoge
Raad werd gecasseerd vanwege het
feit dat het Hof onvoldoende onder
zoek had gedaan naar de vraag of de
verdachte de consequenties van het
afzien van het recht op deskundige
bijstand wel kon overzien. Dit on
danks het feit dat de verdachte bij
herhaling door het gerechtshof was
gevraagd of hij echt geen bijstand
van een advocaat wilde. 1-lierbij
werd mede in ogenschouw genomen
dat de verdachte was veroordeeld
tot een levenslange gevangenisstraf.
Ook in de onderhavige zaak is
Ebanks veroordeeld tot een levens
lange gevangenisstraf en rijst er dis
cussie over de vraag of hij door zijn
advocaten voldoende is voorgelicht
over de volgen processtrategie. Ook
hier draait het er uiteindelijk om of
het Hof van Beroep voldoende on
derzoek heeft gedaan (naar de kwa

liteit van de rechtsbijstand). Het is
interessant om te zien dat het
EHRM hier genoegen neemt met
een niet helemaal waterdichte rede
nering. De leading counsil’ gaat in
zijn schriftelijke verklaring eigenlijk
helemaal niet in op de vraag of met
Ebanks de mogelijkheid is bespro
ken om de zaak op een andere wijze

.Ø te benaderen, terwijl de andere ad
vocaat in zijn verklaring daar wel
nadrukkelijk over spreekt. Het ver
schil in die twee verklaringen is door
de Privy Council veggeredeneerd.
waarbij wellicht nog interessant is
dat het beroep met 3 stemmen tegen
2 werd verworpen. In een felle dis
senting opinion geeft een van de
rechters van de Privv Council aan
dat het Hof van Beroep niet alleen
op (pas kort voor de zitting van het
hof van beroep tot stand gekomen)
schriftelijke verklaringen had mogen
afgaan. maar op zijn minst nog een
extra verhoor van de twee advoca
ten had moeten afnemen. Het
EHRM gelooft het allemaal wel,
waarbij het de zaak zeer formeel
benadert. Uit § 79 van het arrest
volgt dat door het EHRM van door
slaggevend belang vindt dat niet is
komen vast te staan dat Ebanks
door zijn advocaten is voorgehou
den dat hij de betrouwbaarheid van
het proces-verbaal alleen maar kon
aanvechten als hij zelf zou getuigen
(hetgeen een juridisch onjuist advies
zou zijn geweest). Ebanks heeft
steeds enkel gezegd dat hij door jn
advocaten is overgehaald om de be

4ê
trouwbaarheid niet aan te vechten
(zonder dat hij daarbij aangeeft dat
er specifieke. juridische redenen wa
ren genoemd). Tevens blijkt niet uit
de door de advocaten afgelegde ver
klaringen dat het beschuldigen van

het opmaken van een vals proces-
verbaal achterwege is gebleven om
dat men meende dit niet te kunnen
doen zonder Ebanks ter zitting te
laten verklaren.
Uiteraard is het op meerdere punten
een scheve vergelijking, maar waar
onze Hoge Raad met een levenslan
ge straf in het vooruitzicht geen en
kele ruimte voor twijfel wil laten
bestaan. lijk het EHRM in dit speci
fieke geval de lat dus wat minder
hoog te leggen.
Of Ebanlcs nu een juridisch onjuist
gemotiveerd advies of een in het
geheel niet gemotiveerd ‘advies’
(het is hem uit zijn hoofd gepraat)
heeft gekregen. maakt dat nou uit
voor de vraag of het EVRM is ge
schonden’?

JL

Artikel 6 lid 2 EVRM: onschuids
presumptie

EHRM 30 maart 2010, Poncelet t

België

Feiten en procedures
Deze zaak is begonnen in de jaren
‘90, toen een onderzoek werd geo
pend naar malversaties rondom on
derhoud aan de elektriciteit rondom
de Luikse wegen. Mager was des
tijds directeur bij d Luikse elektrici
teitsdienst. onder cel van het mi
nisterie van openbare werken. en
mede verantwoordelijk voor het
toezicht op de rekeningen en beta
lingen. De ‘enquêteur’ die het on
derzoek verrichtte, heeft in zijn pro
cessen-verbaal aangegeven dat kla
ger betrokken was bij begunsting
van bepaalde bedrijven, het betalen
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horen. Het EHRM acht geen gron
den aanwezig om zich op dit punt
met de nationale rechtsgang te be
moeien.
Het EHRM is het met de Privy
Council eens dat het Hof van Be
roep ten onrechte heeft vastgesteld
dat Ebanks’ wens om niet te getui
gen impliceerde dat de valsheid van
het proces-verbaal niet kon worden
aangevochten. Als Ebanks dat ad
vies daadwerkelijk van zijn advoca
ten zou hebben gekregen zou hem
inderdaad een eerlijk proces zijn
onthouden. Het volgt echter niet uit
de voorliggende stukken dat de ad
vocaten Ebanks dat advies gegeven
hebben. Zij hebben van Ebanks ook
niet de opdracht gekregen om de
valsheid van het proces-verbaal aan
te vechten. Dat blijkt ook niet uit de
wijze waarop de klacht van Ebanks
is verwoord; hij stelt slechts dat hem
is ontraden om de valsheid van het
proces-verbaal aan te vechten.
Voorts staat het EHRM nog stil bij
de vraag hoe in een strafproces tot
de keuze wordt gekomen om voor
een bepaalde procestactiek te kie
zen. In casu was de keuze om niet de
verondersteld onjuiste (verzonnen)
inhoud van het proces-verbaal aan
te vechten, maar de totstandkoming
ervan. Daar zijn (zoals ook al door
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Ebanks slecht is afgelopen zal hem
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Het feit dat Ebanks pas maanden na
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doende aannemelijk is, dat de advo
taten tijdens het proces in overeen
stemming met de instructies van
Ebanks hebben opgetreden. De
schriftelijke verklaringen van zijn
advocaten waren heLder genoeg.
zodat het nogmaals (op zitting) ho
ren door het hof van beroep ook
volgens het EHRM niet nodig was.
Het EHR5VI komt unaniem tot de
slotsom dat er geen schending is ge
weest van artikel 6 EVRM.

Commentaar
Het belang dat gehecht wordt aan
controle door de rechter op deskun
dige rechtsbijstand wordt door deze
uitspraak nog eens onderstreept. In
het Licht van het arrest HR 17 no
vember 2009. NJ 2010, 143 (m.nt.
Schailcen) vonden wij het aardig
even bij dit (op zich niet heel bijzon
dere) arrest van het EHRM stil te
staan. In het arrest van de Hoge
Raad werd gecasseerd vanwege het
feit dat het Hof onvoldoende onder
zoek had gedaan naar de vraag of de
verdachte de consequenties van het
afzien van het recht op deskundige
bijstand wel kon overzien. Dit on
danks het feit dat de verdachte bij
herhaling door het gerechtshof was
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Ook in de onderhavige zaak is
Ebanks veroordeeld tot een levens
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het Hof van Beroep voldoende on
derzoek heeft gedaan (naar de kwa

liteit van de rechtsbijstand). Het is
interessant om te zien dat het
EHRM hier genoegen neemt met
een niet helemaal waterdichte rede
nering. De leading counsil’ gaat in
zijn schriftelijke verklaring eigenlijk
helemaal niet in op de vraag of met
Ebanks de mogelijkheid is bespro
ken om de zaak op een andere wijze

.Ø te benaderen, terwijl de andere ad
vocaat in zijn verklaring daar wel
nadrukkelijk over spreekt. Het ver
schil in die twee verklaringen is door
de Privy Council veggeredeneerd.
waarbij wellicht nog interessant is
dat het beroep met 3 stemmen tegen
2 werd verworpen. In een felle dis
senting opinion geeft een van de
rechters van de Privv Council aan
dat het Hof van Beroep niet alleen
op (pas kort voor de zitting van het
hof van beroep tot stand gekomen)
schriftelijke verklaringen had mogen
afgaan. maar op zijn minst nog een
extra verhoor van de twee advoca
ten had moeten afnemen. Het
EHRM gelooft het allemaal wel,
waarbij het de zaak zeer formeel
benadert. Uit § 79 van het arrest
volgt dat door het EHRM van door
slaggevend belang vindt dat niet is
komen vast te staan dat Ebanks
door zijn advocaten is voorgehou
den dat hij de betrouwbaarheid van
het proces-verbaal alleen maar kon
aanvechten als hij zelf zou getuigen
(hetgeen een juridisch onjuist advies
zou zijn geweest). Ebanks heeft
steeds enkel gezegd dat hij door jn
advocaten is overgehaald om de be

4ê
trouwbaarheid niet aan te vechten
(zonder dat hij daarbij aangeeft dat
er specifieke. juridische redenen wa
ren genoemd). Tevens blijkt niet uit
de door de advocaten afgelegde ver
klaringen dat het beschuldigen van

het opmaken van een vals proces-
verbaal achterwege is gebleven om
dat men meende dit niet te kunnen
doen zonder Ebanks ter zitting te
laten verklaren.
Uiteraard is het op meerdere punten
een scheve vergelijking, maar waar
onze Hoge Raad met een levenslan
ge straf in het vooruitzicht geen en
kele ruimte voor twijfel wil laten
bestaan. lijk het EHRM in dit speci
fieke geval de lat dus wat minder
hoog te leggen.
Of Ebanlcs nu een juridisch onjuist
gemotiveerd advies of een in het
geheel niet gemotiveerd ‘advies’
(het is hem uit zijn hoofd gepraat)
heeft gekregen. maakt dat nou uit
voor de vraag of het EVRM is ge
schonden’?

JL

Artikel 6 lid 2 EVRM: onschuids
presumptie

EHRM 30 maart 2010, Poncelet t

België

Feiten en procedures
Deze zaak is begonnen in de jaren
‘90, toen een onderzoek werd geo
pend naar malversaties rondom on
derhoud aan de elektriciteit rondom
de Luikse wegen. Mager was des
tijds directeur bij d Luikse elektrici
teitsdienst. onder cel van het mi
nisterie van openbare werken. en
mede verantwoordelijk voor het
toezicht op de rekeningen en beta
lingen. De ‘enquêteur’ die het on
derzoek verrichtte, heeft in zijn pro
cessen-verbaal aangegeven dat kla
ger betrokken was bij begunsting
van bepaalde bedrijven, het betalen
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van rekeningen voor werk dat niet
gedaan was, en dat hij zich door de
ze bedrijven heeft laten fêteren op
reisjes en uitjes.
Klager werd pas in 2005 vervolgd ter
zake van bedrog, verduistering en
corruptie. De raadkamer besliste
evenwel dat de vervolging moest
worden gestaakt vanwege onder
meer overschrijding van redelijke
termijn. verjaring en schending van
de onschuldpresumptie. Deze schen
ding zou hebben bestaan in de par
tijdige wijze waarop de opsporings-
ambtenaar zich had uitgelaten over
de door hem geconstateerde fouten
en over klagers betrokkenheid daar’
bij. Na appel door het openbaar mi
nisterie en cassatie door de klager,
wordt de zaak in 2007 door de ka
nier van inbeschuldigingstelling ont
vankelijk verklaard en doorgestuurd
ter berechting naar het tribunal cor
rectionnel.
Deze rechtbank deed in 2009 de uit
spraak dat het strafproces niet eer
lijk is geweest vanwege de partijdig
heid die sprak uit de processen-
verbaal, en die de verdedigingsrech
ten ernstig heeft geschaad en vanaf
het begin een eerlijk en objectief
onderzoek onmogelijk heeft ge
maakt. Na hoger beroep door het
openbaar ministerie verklaarde het
gerechtshof het openbaar ministerie
ontvankelijk in de vervolging: de
klachten van klager. gericht tegen de
ontvankelijkheid. waren reeds afge
daan door de kamer van inbeschul
digingstelling die de zaak voor be
rechting geschikt had geacht en
konden niet opnieuw door de feiten-
rechter worden onderzocht. De ver
volging wordt echter door het ge
rechtshof gestaakt, aangezien de
feiten zijn verjaard.

- De uitspraak van liet EHRM
Het EHRM onderscheidt deze zaak
van zaken zoals Allenet de Ribemont
t. Frankrijk (to februari i9s. ap
pl.no. 15175/89) en Y.B. en anderen
t. Turkije (28 oktober 2004. appl.nos.
48173199: 48319/99). Daarin was
sprake van publieke uitlatingen door
de autoriteiten over de schuld van
de verdachten, die het publiek kon
den aanzetten de verdachten schul
dig te achten en een voorschot na
men op de beoordeling door de
rechter. Daarom werd in die zaken
een schending van de onschuldpre
sumptie aangenomen. Van dergelij
ke uitlatingen in het openbaar was
in de onderhavige zaak geen sprake.
Evenmin waren de processen-ver
baal opgesteld door een rechter. Op
het moment dat zij werden opge
steld, lag de zaak nog niet ter be
rechting voor. In zoverre, zo begrij
pen wij het Hof, is hier niet duidelijk
sprake van het terrein van de on
schuldpresumptie.
Het Hof stelt vervolgens dat in de
fase van het proces waarover het in
deze zaak gaat (het voorbereidend
onderzoek dus) de vraag of de on
schuldpresumptie is geschonden
moet worden beoordeeld in samen
hang met de mogelijkheden tot te
genspraak die de klager in rechte
heeft gehad en de onpartijdigheid
die de rechtspraak aan de dag heeft
gelegd bij het beoordelen van het
bewijs. in dit geval in het bijzonder
de gewraakte processen-verbaal.
Het probleem ligt in dit geval in de
uitspraak van het gerechtshof. Of
schoon dit zich niet heeft uitgelaten
over de schuld van de klager, heeft
het wel, door eerst de ontvankelijk
heid uit te spreken ondanks klagers
verzet daartegen met onder meer

een beroep op de onschuldpresump
tie. maar vervolgens de vervolging
vervallen te verklaren op grond van
verjaring. de indruk gewekt dat al
leen de verjaring klager van veroor
deling heeft gered. De eerdere uit
spraken en daarmee het daarin ver-
vatte oordeel dat de onschuldpre
sumptie was geschonden, zijn daar
mee, aldus het EHRM, door het
gerechtshof de facto ongeldig ver
klaard. Een belangrijk verschil met
de zaak Daktaras t. Litouwen (jook
tober 2000. appl.no. 42095198). waar
in het ook ging op de bewoordingen
in een verslag, maar geen schending
van artikel 6 lid 2 werd aangenomen.
is dat in de onderhavige zaak rech
terlijke instanties eerder hebben ge
oordeeld dat de onschuldpresumptie
was geschonden. Artikel 6 Lid 2 is
geschonden.

Commentaar
Vanwege de uitzonderlijke aard van
de feiten zal deze zaak gelukkig niet
de aanleiding vormen om van een
nieuwe categorie voor de onschuld
presumptie te spreken; het oordeel
van het EHRM is moeilijk te volgen
en de uitkomst bevredigt (mede
daarom) niet. Interessant aan deze
zaak is dat het Hof laat zien hoe
voor- en eindonderzoek op het punt
van de onschuldpresumptie met el
kaar verbonden kunnen zïjn. Het
EHRM herinnert er niet voor niets
direct aan dat artikel 6 lid 2 van toe
passing is op het gehele suafproces.
niet alleen op het eindonderzoek.

I.

Hoewel het EHRM niet met zoveel
woorden zegt dat de onschuldpre
sumptie niet van toepassing is op de
wijze waarop opsporingsambtenaren
hun processen-verbaal verwoorden.
ligt dit in zijn beoordeling besloten.

In een situatie als de onderhavige
zijn het kennelijk niet de uit artikel 6
lid i voortvloeiende eisen van tegen
spraak en onpartijdigheid. maar is
het de onschuldpresumptie die eist
dat eenzijdig opgestelde processen-
verbaal door de verdachte effectief
kunnen worden aangevochten en
door de rechter op onpartijdige wij
ze worden beoordeeld. Dat is ken
nelijk wat de rechtbank heeft ge
daan met haar uitspraak dat er geen
sprake was van een eerlijk proces.
onder meer op grond van schending
van de onschuldpresumptie. De uit
spraak in appel voldeed niet, kenne
lijk juist omdat het onderwerp van
de eerlijkheid van de vervolging en
de berechting van klager, dat door
de rechtbank zo prominent naar vo
ren was gebracht, door het gerechts
hof geheel werd genegeerd. Zo
wordt het niet geëxpliceerd en on
gemotiveerd verwerpen van het eer
dere rechterlijke oordeel over de
eerlijkheid en de onschuldpresump
tie gelijk gesteld met het onbevoegd
uitspreken van een schuldoordeel.
Het Hof lijkt dan toch wel een
beetje de redenering van klager te
volgen die stelt dat de processen-
verbaal via de openbaarheid van
zitting en uitspraak gelijk moeten
worden gesteld met publiekelijk ge
dane uitspraken door politie of justi
tie over de schuld van verdachten.
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van rekeningen voor werk dat niet
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niet alleen op het eindonderzoek.
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woorden zegt dat de onschuldpre
sumptie niet van toepassing is op de
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ligt dit in zijn beoordeling besloten.
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zijn het kennelijk niet de uit artikel 6
lid i voortvloeiende eisen van tegen
spraak en onpartijdigheid. maar is
het de onschuldpresumptie die eist
dat eenzijdig opgestelde processen-
verbaal door de verdachte effectief
kunnen worden aangevochten en
door de rechter op onpartijdige wij
ze worden beoordeeld. Dat is ken
nelijk wat de rechtbank heeft ge
daan met haar uitspraak dat er geen
sprake was van een eerlijk proces.
onder meer op grond van schending
van de onschuldpresumptie. De uit
spraak in appel voldeed niet, kenne
lijk juist omdat het onderwerp van
de eerlijkheid van de vervolging en
de berechting van klager, dat door
de rechtbank zo prominent naar vo
ren was gebracht, door het gerechts
hof geheel werd genegeerd. Zo
wordt het niet geëxpliceerd en on
gemotiveerd verwerpen van het eer
dere rechterlijke oordeel over de
eerlijkheid en de onschuldpresump
tie gelijk gesteld met het onbevoegd
uitspreken van een schuldoordeel.
Het Hof lijkt dan toch wel een
beetje de redenering van klager te
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zitting en uitspraak gelijk moeten
worden gesteld met publiekelijk ge
dane uitspraken door politie of justi
tie over de schuld van verdachten.

4Ø

4

(t

1

LvL

786 DO 2010, ati. 6/48 DO 2010, afi. 6148 787



Salduz-gerelateerde zaken: het eer
ste moment van gelding aan de hand
van

EHRM
i8 februari 2010, Alek

sandr Zaichenko t Rusland
Het Salduz-recht roept nog verschil
lende vragen op: wie is een ‘suspect’,
wanneer zijn vragen van de politie
een ‘eerste politieverhoor’ en wat
moet de ‘toegang tot een advocaat’
inhouden? Hoewel men in Neder
land vooral lijkt te willen weten of
Salduz aanzet of zelfs ‘dwingt’ tot
toegang van de raadsman tot het po
litieverhoor en, zo ja, wat de raads
man dan mag doen (zie onder meer
Aanwijzing Rechtsbijstand politie-
verhoor 2oIoA007, inwerkingtreding
1 april 2010), 5 ook het eerste mo
ment waarop toegang tot een raads
man moet worden gegund belang
rijk. Védr het reguliere politiever
hoor moet toegang tot een advocaat
worden verleend als een agent vra
gen stelt aan de op het politiebureau
vastgehouden verdachte (zie rubriek
DD 2009, 10 Dayanan t. Turkije),
maar geldt het Salduz-recht al op
een (nog) eerder ondervragingsmo
ment buiten de verhoorkamer?

De feiten
Tijdens een voertuigcontrole langs
de openbare weg, die plaatsheeft op
verzoek van Aleksandr Zaichenko’s
bedrijf dat wordt belaagd door die
selstelende werknemers, worden in
Zaichenko’s auto twee jerrycans
aangetroffen. Naar aanleiding van
deze vondst vraagt de agent Zai
chenko, zonder hem de cautie te
verlenen, naar ‘de herkomst’ van de
brandstof in die jerrycans. Zaichen
ko antwoordt dat hij uit zijn be
drijfsauto diesel heeft overgegoten
in zijn eigen jei-rycans, omdat hij —

zo stelt hij bij het EHRM — geen
tankbonnetje bij zich had en zich
geïntimideerd voelde.
Na afgifte van deze ‘eerste verkla
ring’ wordt Zaichenko gevraagd in
een nabijgelegen politiebureau het
proces-verbaal te ondertekenen. De
agent: neemt deze verklaring op in
het proces-verbaal en schrijft daarbij
een ‘uitleg’ waarin hij vermeldt dat
Zaichenko is geïnformeerd over het
Russische wetsartikel dat handelt
over het privilege om zichzelf niet
te belasten. Zaichenko ondertekent
het proces-verbaal en de ‘uitleg’,
omdat hij bang zou zijn geweest om
te worden vastgezet en zou hebben
gehoopt op vrijspraak na de zitting —

althans dat geeft hij hierover aan bij
het EHRM.
Het proces-verbaal en de ‘uitleg’
worden door de agent opgestuurd
aan een onderzoeker, die op zijn
beurt aan zijn meerdere adviseert
om Zaichenko te vervolgen voor
diefstal van diesel van zijn werkge
ver. Daarop sommeert deze meer
dere, ene major K., Zaichenko. Hij
verzoekt Zaichenko, het is dan ruim
een week na de voertuigcontrole,
een formulier te ondertekenen
waarop zowel een afstandverklaring
staat van zijn recht op rechtsbijstand
als de aanklacht tegen hem. Zai
chenko ondertekent het formulier
en verklaart, ook bij het EHRM, dat
hij vrijwillig afstand doet van zijn
recht op rechtsbijstand, omdat hij
hoopte dat zelfverdediging hem een
vrijspraak zou opleveren.
Ter zitting verklaart Zaichenko, op
dat moment wel bijgestaan door een
advocaat, dat hij één jerrycan zelf
heeft gekocht en dat de andere door
zijn vrouw is aangeschaft. Hij ver
zoekt de rechtbank onderzoek te

doen naar het tankstation waarvan
hij de naam en locatie opgeeft, maar
de rechtbank geeft hieraan geen ge
volg. Zaichenko probeert een tank
bonnetje te overleggen, maar de
rechtbank accepteert dit niet omdat
hij geen goede uitleg zou hebben
voor de late inbreng ervan. Getuige
Kh. bevestigt ter zitting dat hij Zai

4 chenko de ene jerrycan heeft zien
tanken en Zaichenko’s vrouw ge
tuigt dat zij de andere voor hem
heeft getankt. Getuige F. bevestigt
dat de voertuigcontrole op instigatie
van Zaichenko’s bedrijf plaatshad.
Desondanks komt de rechtbank tot
de conclusie dat Zaichenko’s ‘eerste
verklaring”logisch’ en in overeen
stemming is met de andere bewijs-
middelen: de drie getuigenverklarin
gen van de agent en van twee poli
tiegetuigen die aanwezig waren bij
de voertuigcontrole en de politie
stukken. Zaichenko wordt veroor
deeld tot zes maanden voorwaar
delijke gevangenisstraf. In hoger
beroep maken Zaichenko en zijn
advocaat bezwaar tegen het in eerste
aanleg gehanteerde bewijs en tegen
het gebrek aan informatie over het
privilege om zichzelf niet te incrimi
neren. Het vonnis wordt desalniet
temin bekrachtigd.

De klacht die door Zaichenko bij
het EHRM is ingediend, handelt (i)
over het feit dat hij tijdens het vraag
gesprek met de agent een misdrijf
heeft toegegeven zonder rechtsbij
stand en zonder kennis van het pri
vilege om zichzelf niet te belasten en
(ii) over het gebrek aan tijd om een
raadsman te raadplegen uit een an
dere stad dan de vestigingsplaats van
het politiebureau alwaar wel advo

caten zouden zijn gevestigd. Maar
het EHRM neemt Zaichenko’s
klacht te baat om Zaichenko’s ge
brek aan rechtsbijstand in het voor
onderzoek en de afgifte van zijn
(deels) belastende verklaring zonder
rechtsbijstand te onderzoeken.
Het EHRM geeft hierover aan dat
het uitblijven van rechtsbijstand kan
worden onderzocht, omdat de Rus
sische regering niet heeft bepleit dat
de nationale rechtsmiddelen op dit
punt niet zijn uitgeput. Het Hof be
oordeelt zo echter wel een klacht
waarover de klager zich niet eerder
bij de appelrechter noch expliciet bij
het EHRM heeft beklaagd. Dat
blijkt vooral omdat het EHRM ten
aanzien van de eerste beoordeling,
ten aanzien van het gebrek aan
rechtsbijstand van Zaichenko in het
vooronderzoek, vermeldt dat het
niet voorbij kan gaan aan het stand
punt dat de klager zelf inneemt: kla
ger deed vrijwillig afstand van zijn
recht op rechtsbijstand bij major K.
Ten aanzien van die eerste vraag, of
Zaichenko’s gebrek aan rechtsbij
stand een schending van artikel 6 lid
3 EVRM oplevert, is allereerst van
belang dat het EHRM oordeelt dat
artikel 6 EVRM van toepassing is op
het gesprek tussen de agent en Zai
chenko. Het EHRM komt tot dit
oordeel omdat het meent dat Zal
chenko op dat moment ‘substantieel
is beïnvloed’ doorjie ‘charge’.
Voor de meer specifieke vraag over
de mogelijkheid van een eventuele
schending van artikel 6 () (c)
EVRM onderscheidt het EHRM de
onderhavige zaak van soortgelijke
zaken over een gebrek aan rechtsbij -

stand in het vooronderzoek, omdat
Zaichenko niet ‘formeel is gearres
teerd’ noch ‘is verhoord in politie-
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Salduz-gerelateerde zaken: het eer
ste moment van gelding aan de hand
van

EHRM
i8 februari 2010, Alek

sandr Zaichenko t Rusland
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zo stelt hij bij het EHRM — geen
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gehoopt op vrijspraak na de zitting —

althans dat geeft hij hierover aan bij
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doen naar het tankstation waarvan
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4 chenko de ene jerrycan heeft zien
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tiegetuigen die aanwezig waren bij
de voertuigcontrole en de politie
stukken. Zaichenko wordt veroor
deeld tot zes maanden voorwaar
delijke gevangenisstraf. In hoger
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caten zouden zijn gevestigd. Maar
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blijkt vooral omdat het EHRM ten
aanzien van de eerste beoordeling,
ten aanzien van het gebrek aan
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bewaring’. De voertuigcontrole op
straat en Zaichenko’s zelfincrimine
rende opmerkingen vinden public
kelijk en in het bijzijn van twee poli
tiegetuigen plaats. Dat de voltooiing
en ondertekening van de uitleg’ in
het politiebureau plaatsvindt, doet
aan dit karakter niet af omdat dit
plaatsheeft in een •direct sequence
of events’. Daarbij komt dat het Hof
concludeert dat op Zaichenko’s
‘freedom of action’ geen ‘significan
te’ inbreuk is gepleegd. Hoewel een
‘significante’ inbreuk in beginsel
vereist dat rechtsbijstand in deze
fase wordt verleend, zo voegt het
EHRM toe, heeft in deze zaak Zai
chenko, ondanks het feit dat hij niet
vrij was om te gaan, enkel te verdu
ren gehad dat een politieagent stuk
ken opmaakt en Zaichenko’s ant
woord in ontvangst neemt. Boven
dien wordt Zaichenko. nadat hij is
gesommeerd door major K.. onmid
dellijk geïnformeerd over zijn recht
op rechtsbijstand. Zaichenko, die in
niets is weerhouden van een consult
van een raadsman voor de ontvangst
van de brief van deze major K..
doet. terwijl hij op de hoogte is ge
bracht van de aanklacht jegens hem,
vrijwillig afstand van zijn recht op
rechtsbijstand. Daarom is artikel 6
() (c) EVRM niet geschonden.
Ten aanzien van het privilege om
zichzelf niet te belasten en het zwijg
recht constateert het Hof dat voor
afgifte van Zaichenko’s eerste ver
klaring reeds een vermoeden van
schuld ter zake van diefstal tegen
hem bestaat. Daarom had de poli
tieagent hem in casu onmiddellijk de
cautie moeten geven. De noodzaak
van een cautie is volgens het EFIRM
ook gevoeld door de agent. die met
een in de ‘uitleg’ opneemt dat de

- klager is gewezen op een wetsartikel
waarin het zwijgrecht en het privile
ge om zichzelf niet te belasten staat.
Zaichenko heeft zich, in een tame
lijk stressvolle situatie met relatief
snel afwisselende gebeurtenissen,
uitgesproken zonder dat hij de even
tuele gevolgen kan inschatten. Dat
doet hij ten minste deels belastend
in een vraaggesprek met de agent
dat tot zijn vervoLging leidt. Boven
dien is het EE-JRfvl er niet van over
tuigd dat Zaichenko, voor of tijdens
het ondertekenen van de ‘uitleg’,
vrijwillig afstand heeft gedaan van
zijn rechten. Dat Zaichenko later
vrijwillig verklaart, doet hieraan niet
af, omdat de nationale rechter ge
wicht toekent aan zijn eerste verkla
ring. Sterker nog. de schending die
het gebruik van die eerste verklaring
oplevert, wordt niet hersteld in de
nationale rechtsgang. De nationale
rechter concludeert immers dat de
eerste verklaring van Zaichenko
rechtmatig is verkregen en gaat
daarmee voorbij aan zijn ter zitting
afgelegde, veel gedetaifleerdere ver
klaringen. Volgens het EHRM ‘te
leurstellend’ motiveert de rechtbank
niet waarom Zaichenko’s bewijs
verweren zijn verworpen terwijl het
andere bewijs tegen klager ‘zwak’ is.
Dat andere bewijs is het bewijs van
de aanklager — die de bewijslast
heeft, zo benadrukt het EHRM —

dat enkel de conclusie rechtvaardigt
dat de controle heeft plaatsgevon
den en dat de jerrycans zijn aange
troffen. De rechtbank verklaart de
potentieel ontlastende getuigenver
klaringen â decharge onbetrouw
baar en weigert Zaichenko’s tank
bonnetje. Zo is Zaichenko’s eerste
verklaring in wezen als het enige
bewijs voor zijn veroordeling ge-

bruikt. Daarom is artikel 6 (i)

EVRM geschonden.

Commentaar
Het EHRM toont in deze zaak het
belang van rechtsbijstand. ook in het
geval van een ‘significante’ beper
king van de ‘freedom of action’ van
een verdachte — zoals het Hof ten

4 - overvloede stelt — maar dit arrest
Levert ook een vraag op. Een rede
lijk vermoeden van schuld dwingt
wel tot de cautie, maar niet zonder
meer tot ‘toegang tot een advocaat’.
Die toegang moet worden gegund
als de ‘freedom of action’ van een
verdachte ‘significant’ wordt be
perkt. Een procedurekenmerk lijkt
daarbij le worden benadrukt: zolang
de verdachte nog niet officieel wordt
vervolgd, hetgeen pas gebeurde na
dat major K. de klager sommeerde.
is rechtsbijstand nog niet vereist.
Maar is dit onderscheid op deze
grond wel gerechtvaardigd?

De beantwoording van deze vraag
wordt bemoeilijkt door het feit dat
in dit arrest onvermeld blijft op
grond van welke bevoegdheid (een
algemene controlebevoegdheid?) de
Russische politie welke vraag (of
vragen?) stelt en wat Zaichenko pre
cies antwoordt. Een rechtvaardiging
voor de situatie van het vraagge
sprek niet Zaichenko zou kunnen
zijn dat van de politie tijdens een
reguliere controle niet kan worden
verwacht dat zij altijd voorziet dat
een verdachte (deels) belastend zal
verklaren. In dat geval kan de politie
niet verantwoordelijk worden ge
houden voor een verdachte die
‘spontaan’ bekent. Maar als een ge
richt opsporingsmiddel wordt inge
zet enlof de politie vragen stelt die

antwoorden over betrokkenheid bij
een strafbaar feit ontlokken, dan
gaat deze redenering niet zonder
meer op (zie bijvoorbeeld Plastic
Boodschappeniasje HR 29 septem
ber ig8i DD 82.oo5 en NJ 1982/258).
In deze zaak valt niet meteen in te
zien hoe de vondst van jerrycans in
een auto op zichzelf blijk zou kun
nen geven van een strafbaar feit.
Dat ziet het EHRM ook zo. De
‘context van de voertuigeontrole’ en
de onmogelijkheid om een tank
bonnetje te overleggen, legt het Hof
ten grondslag aan zijn oordeel dat
sprake is geweest van een redelijk
vermoeden van schuld aan diefstal
van diesel. Niet duidelijk is welke
context het Hof bedoelt, maar het
EHRM is bekend met de omstan
digheid dat Zaichenko’s werkgever
had verzocht om voertuigcontroles
in verband met dieselstelende werk
nemers. Bovendien vermeldt het
EFIRM in zijn arrest zelf dat de
agent aan werknemer Zaichenko
vroeg naar de herkomst van de
brandstof in de jerrycans in zijn au
to. Tot slot was het Hof ook geïn
formeerd over de wettelijke basis
voor de voertuigcontrole: een on
derzoek naar een plaatsdelict. Deze
omstandigheden nopen onafhanke
lijk van elkaar en in samenhang be
zien tot de vraag of het EFIRM niet
had moeten uitzoeken of de agent
misschien een bastend antwoord
op vragen die dTi’ect toezagen op
betrokkenheid bij het strafbare feit
van diefstal van diesel heeft uitge
lokt. Dit is een feitelijk oordeel dat
op zich bezwaarlijk zou kunnen zijn.
Maar had het EHRM hiertoe niet
moeten overgaan nu het ook zozeer
op zaaksfeiten ingaat door een rede
lijk vermoeden van schuld aan dief-
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stal van diesel vast te stellen en te
oordelen dat het bewijs tegen Mager
‘zwak’ was. Wordt het Hof zoge
noemde ‘fourth instance court’?

Zo bezien, is in het licht van het ne
mo tenetur-beginsel verbazingwek
kend dat wel de cautie moet worden
gegeven, maar niet ‘toegang tot een
advocaat’. Het EHRM zou hiermee
kunnen aangeven dat er twee gron
den zijn om toegang tot een advo
caat te vereisen: of als een politie-
verhoor in een verhoorkamer plaats
vindt (Salduz t Turkije), of als de
verdachte van zijn vrijheid is be
roofd (Dayanan t. Turkije). Nu in
casu van beide situaties geen sprake
is, hoeft rechtsbijstand niet te wor
den gegund. Maar waarom dan wel
de cautie, dat is toch een waarschu
wing in het kader van een verhoor?
Of wat rechtvaardigt het verschil
tussen een verhoor dat wel en dat
niet in een verhoorkamer wordt af
genomen? En waarom zou vrijheids
beneming een aparte grond zijn
voor toegang tot een raadsman on
der artikel 6 EVRM, terwijl vrij
heidsbeneming is geregeld in artikel
5 EVRM en dit recht, in ieder geval
vooralsnog, in de context van poli
tievragen aan een gehechte verdach
te wordt uitgelegd (Dayanan t. Tur
kije)?

Dit leidt tot de vraag of niet eerder
de doorslag heeft gegeven dat kon
worden volstaan met de cautie ter
wijl (informatie over) het recht op
rechtsbijstand onnodig was omdat
(i) een verdachte eerder in vrijheid
zal verklaren — en dus waarheidsge
trouw — in de openheid van een
vraaggesprek op straat dan in de
beslotenheid van een verhoorkamer

enlof (ii) dat de opsporing te zeer
- wordt bemoeilijkt als voor iedere
politievraag de verdachte naar een
verhoorkamer moet worden geleid.
Nog afgezien van de vraag of empi
risch kan worden onderbouwd dat
een verklaring op straat eerder
waarbeidsgetrouw zal zijn dan een
verklaring die een (gehechte) ver
dachte in de verhoorkamer aflegt,
hetgeen mij moeilijk lijkt, dienen
beide alternatieven eerder een op
sporingsbelang dan rechtsbescher
ming van de verdachte. Beide alter
natieven — die overigens niet gelijk
waardig worden voorgesteld omdat
het EHRM niet of waarheidsvinding
of een opsporingsbelang in gedachte
zal hebben gehad — lijken vooral
dienend aan de opsporing. Ze voe
ren eerder terug op een meer nor
matieve vraag: kan de verdachte
voldoende worden geïnformeerd
van het privilege om zichzelf niet te
belasten en het zwijgrecht middels
een cautie door de autoriteiten of is
hiervoor een raadsman nodig? Een
raadsman kan op dit eerste, vaak
doorslaggevende moment van het
onderzoek de benodigde informatie
geven over (de werking van) het
privilege om zichzelf niet te incrimi
neren en het zwijgrecht en, indien
nodig, over de verdere procedure,
terwijl de cautie daarin niet voorziet.
Zou daarom niet eerder rechtsbij -

stand de gevolgtrekking rechtvaar
digen dat een verdachte ‘op de
hoogte is van de mogelijke gevolgen
van zijn verklaring’ dan een cautie
door de autoriteiten? Deels kan de
verdachte mogelijk zelf bepalen wat
die gevolgen zijn, maar is daarvoor
niet juist ook een rol van de raads
man weggelegd?

houd) in afwezigheid van raadsman
D. Raadsman D. ondertekende zijn
verklaringen mede. Deze schending
in het vooronderzoek werd niet her
steld geacht, hoewel klager ter zit
ting de mogelijkheid had om het
bewijs aan te vechten in een adver
saire procedure. In Adamkiewicz t.

Polen wordt unaniem een schending
geconcludeerd omdat een mindetja
rige verdachte onder meer, pas na
zes weken nadat het proces tegen
hem was aangevangen en hij al die
tijd al in jeugddetentie zat, door zijn
raadsman wordt geïnformeerd over
zijn zwijgrecht. Zijn raadsman had
toen al aanhoudend, acht keer wel te
verstaan, om een bezoek aan zijn
cliënt verzocht en de minderjarige
had reeds tijdens een van die verho
ren in afwezigheid van zijn raads
man bekend. Niettemin wordt in
Yolda t Turkije (in een beslissing
van vier tegen drie) geen schending
aangenomen, omdat de in detentie
verblijvende verdachte Yolday vrij
willig afstand zou hebben gedaan
van zijn recht op rechtsbijstand.
Maar de drie dissenters redeneren
op basis van eerdere jurisprudentie
dat niet kan worden geconcludeerd
dat een verdachte altijd onder alle
omstandigheden afstand kan doen
van alle garanties van artikel 6
EVRM en dat verdachte Yolda
zowel in de ‘garde â vue’ als in de
‘détention provis ire’ rechtsbijstand
had moeten krijg n. Zij citeren uit
bovengenoemd arrest Dayanan t.

Turkije dat de raadsman nodig is
voor: ‘la discussion de l’affaire,
l’organisation de la défense, la re
cherche des preuves favorables â
l’accusé, la préparation des interro
gatoires, le soutien de l’accusé en
détresse, le contrôle des conditions

1

t 1
Vooral dat laatste is de aanleiding
om de vraag te stellen welke rol van
de raadsman het EHRM voor ogen
staat. Deze vraag over de geëigende
rol van de raadsman, waarmee de
rechten van de verdachte daadwer
kelijk in deze fase kunnen worden
gewaarborgd, is altijd al van belang
geweest, maar lijkt steeds relevanter

a te worden. Deze vraag — die overi
gens losstaat van de vraag of de
strafrechtadvocaat ook in alle ge
vallen kan worden voorondersteld
kwalitatief goede rechtsbijstand te
hebben verleend — wordt belangrij
ker nu verschillende EVRM-lid
staten op principiële gronden het
Salduz-arrest verschillend lijken te
interpreteren. Bovendien heeft de
vraag aan belang gewonnen omdat
de EHRM-jurisprudentie niet langer
consistent en coherent lijkt op dit
punt. Zo kan met een beroep op de
rubriek 2009-3 toch worden afge
vraagd of het gerechtvaardigd is om
in Aleksandr Zaichenko t. Rusland
een officiële opening van het straf
rechtelijk onderzoek tegen klager te
eisen voordat rechtsbijstand moet
worden gegund, terwijl in Dayanan
t Turkije rechtsbijstand is vereist
voor een in bewaringgestelde ver
dachte die zwijgt op politievragen.
Dat geldt ook voor recente uit
spraken zoals Pavlenko t. Rusland
waarin unaniem een schending is
geconcludeerd, omdat de gehechte
Pavlenko onder meer geen effectie
ve rechtsbijstand van zijn toege
voegde raadsman D. kreeg. Deze

4 . verdachte die zijn toegevoegde
raadsman D. kennelijk niet ver
trouwde en zweeg op politiewagen
in raadsman D.’s bijzijn, legde be
kentenissen af in ‘politiegesprek
ken’ (met niet nader bepaalde in-
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stal van diesel vast te stellen en te
oordelen dat het bewijs tegen Mager
‘zwak’ was. Wordt het Hof zoge
noemde ‘fourth instance court’?

Zo bezien, is in het licht van het ne
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5 EVRM en dit recht, in ieder geval
vooralsnog, in de context van poli
tievragen aan een gehechte verdach
te wordt uitgelegd (Dayanan t. Tur
kije)?
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kwalitatief goede rechtsbijstand te
hebben verleend — wordt belangrij
ker nu verschillende EVRM-lid
staten op principiële gronden het
Salduz-arrest verschillend lijken te
interpreteren. Bovendien heeft de
vraag aan belang gewonnen omdat
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consistent en coherent lijkt op dit
punt. Zo kan met een beroep op de
rubriek 2009-3 toch worden afge
vraagd of het gerechtvaardigd is om
in Aleksandr Zaichenko t. Rusland
een officiële opening van het straf
rechtelijk onderzoek tegen klager te
eisen voordat rechtsbijstand moet
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Pavlenko onder meer geen effectie
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de détention, etcetera.’ Nieuwe ju- geval alle reden toe.
risprudentie zal moeten uitwijzen Rechtspraak
welke rol van de raadsman het JCvV
EHRM voorstaat. A leksandr Zai
chenko t Rusland geeft hier in ieder Jili Coster van Voor/zout, Leonie van

Lent en Joep Lindeman
MM. Dolman’

. 49 Bimienstebuiten: hoe bepaalt anterieur verwijt de
toepassing van strafuitsluitingsgrondenD

49.1 HR £2 februari 2008, UN BC3797; NJ 2008, 285, m.nt. N. Keijzer
(Cannabiintoxicatie)

‘3. Beoordeling van het middel

3.1. Het middel behelst onder meer de klacht dat het Hof het verweer dat de feiten
niet aan de verdachte kunnen worden toegerekend, omdat hij handelde vanuit een
acute psychose terwijl hij niet kon verwachten dat die psychose zou kunnen ontstaan.
ten onrechte althans op ontoereikende gronden heeft verworpen.

3.2. Het Hof heeft het in het middel bedoelde verweer als volgt samengevat en ver
worpen:

“De eerste rechter heeft geoordeeld dat de door de verdachte gepleegde feiten hem
niet kunnen worden toegerekend en dat hij dient te worden ontslagen van alle rechts
vervolging, op de gronden als in gezegd vonnis nader staan omschreven.
De verdediging heeft aangevoerd dat verdachte heeft gehandeld vanuit een acute
psychose, terwijl hij niet kon verwachten dat dit zou gebeuren.
Ten aanzien van de verdachte is door drs. A.F.J.M. Zwegers, psycholoog, een onder
zoek naar de geestvermogens van de verdachte ingesteld en van dat onderzoek heeft
genoemde psycholoog op 22 juni 2005 een rapport opgemaakt, dat onder meer als
conclusie vermeldt dat er bij verdachte ten tijde van het ten laste gelegde sprake was
van een psychotische stoomis door cannabis met wanen en hallucinaties en dat ver
dachte als sterk verminderd toerekeningsvatbaar dient te worden beschouwd.
Ten aanzien van verdachte is voorts door dr. L.H. Jacobs-Dani psychiater, een On
derzoek naar de geestvermogens van verdachte ingesteld en van dat onderzoek heeft

4 ‘ De auteur is als universitair docent strafrecht verbonden aan het se,ninariu,n ‘Van
HamelÇ Universiteit van Amsterdam.

2 Citeerwijze: MM. Dolman, ‘Binnenstehuiten: hoe bepaalt antcrieur verwijt de
toepassing van strafuitsluitingsgronden?’, DD 20W. 50.
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