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zijn ontstaan na het uiteenvallen van Joegoslavië, niet 

mee worden veroordeeld.

5. De grote kamer stelt daarnaast ook een schending 

van art. 13 EVRM vast. Hoewel sommige verzoekers van 

de interne rechters een vonnis verkregen dat de schuld 

van de Staat of van de betrokken banken vaststelde, werd 

tot op heden geen enkel van die vonnissen ten uitvoer ge-

legd, zodat niet van een daadwerkelijk rechtsmiddel kan 

worden gesproken (§ 134).

6. Tot slot duidt de grote kamer deze zaak aan als een 

pilootzaak. Het stelt vast dat voor het Hof 1850 soortge-

lijke zaken hangende zijn, met betrekking tot meer dan 

8000 verzoekers, en dat er nog eens vele duizenden poten-

tiële verzoekers zijn. Er is dus sprake van een systemisch 

defect, dat moet worden verholpen met maatregelen met 

een algemene draagwijdte. Het Hof geet  Slovenië en Ser-

vië daarom één jaar de tijd om alle nodige maatregelen te 

nemen, met inbegrip van wetswijzigingen, om eenieder die 

nog deposito’s in vreemde valuta heet  bij de vroegere Joe-

goslavische banken, zo spoedig mogelijk over zijn geld te 

laten beschikken (§ 147). Omgekeerd moeten alle verzoe-

kers ingaan op elk verzoek van de overheid tot verii catie 

in het kader van die maatregelen, zij het dat een eis niet 

mag worden verworpen louter omdat de contracten of ei-

gendomstitels intussen verloren zijn gegaan (§ 148).

(Ališić e.a. t/ Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Servië, Slo-

venië en Macedonië)
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1. De zaak-Allen heet  betrekking op de vraag in welke 

mate het vermoeden van onschuld een hinderpaal kan 

vormen bij het afwijzen van een vraag tot compensatie 

uitgaande van een persoon die misschien ten onrechte 

werd veroordeeld tot een straf.

Mevrouw Allen werd in 2000 in Engeland veroordeeld 

tot drie jaar gevangenisstraf wegens doodslag op haar 

zoontje van vier maand oud. Bij die veroordeling was er-

van uitgegaan dat het kindje gestorven was naar aanlei-

ding van het shaken baby-syndroom. Die diagnose was 

gebaseerd op de aanwezigheid van drie bepaalde vormen 

van weefselschade in het hoofd van het slachtof er. Op het 

ogenblik van de veroordeling werd in de medische wereld 

aangenomen dat de cumulatieve aanwezigheid van deze 

drie vormen van schade steeds in causaal verband stond 

met het shaken baby-syndroom.

Allen tekende in eerste instantie geen hoger beroep aan 

tegen haar veroordeling. In latere medische studies met 

betrekking tot het shaken baby-syndroom werd echter 

aangevoerd dat dezelfde inwendige letsels ook te wijten 

kunnen zijn aan een andere oorzaak. Op basis van dit 

nieuwe element tekende Allen alsnog (buiten termijn) 

hoger beroep aan tegen haar veroordeling. Ondertussen 

werd ze vrijgelaten, nadat ze reeds zestien maanden ge-

vangenisstraf had uitgezeten.

Het hoger beroep werd toegelaten, maar bijzonder is 

dat de appelrechter (Court of Appeal, Criminal Division, 

hierna: CACD) enkel te beslissen had over de vraag of de 

veroordeling door de jury nog wel veilig (safe) was, gelet 

op de nieuwe feiten. Een eigenlijke herbeoordeling, waar-

bij ten gronde beslist werd over schuld of onschuld, was 

niet aan de orde. Uiteindelijk werd de veroordeling van 

Allen ongedaan gemaakt in 2005. In de beslissing werd 

onderstreept dat het bewijs dat tegen Allen werd aange-

voerd in eerste aanleg voor de CACD zeer overtuigend 

was, maar dat de gewijzigde opinie in de medische wereld 

het oordeel van de jury over de schuld toch zou hebben 

kunnen beïnvloeden. Een nieuwe beoordeling door een 

jury (retrial) werd echter niet opgelegd, omdat dit niet 

meer wenselijk werd bevonden, aangezien Allen toch 

reeds haar straf had ondergaan.

Deze situatie kan zich in België niet voordoen, aange-

zien een herzieningsverzoek in geval van inwilliging door 

het Hof van Cassatie steeds leidt tot een vernietiging van 

de veroordeling zonder verwijzing of een verwijzing naar 

een hof van beroep of een hof van assisen dat vervolgens 

opnieuw zal moeten oordelen over de schuldvraag. Proble-

men met betrekking tot het vermoeden van onschuld kun-

nen zich bij ons wel voordoen in het raam van een verzoek 

tot schadevergoeding wegens onwerkdadige hechtenis (zie 

bv. EHRM 13 januari 2005, Capeau t/ België).

Naar aanleiding van de beslissing van de CACD werd 

door Allen een verzoek tot compensatie ingediend, wat in 

het Verenigd Koninkrijk mogelijk is in geval van gerech-

telijke dwaling. Dat verzoek werd afgewezen. Als reden 

voor het afwijzen van het verzoek werd opgegeven dat het 

ongedaan maken van de veroordeling niet was gebaseerd 

op een nieuw feit, maar louter op een gewijzigde opinie in 

de medische wereld over de kwestie welke mate van geweld 

nodig is om bepaalde letsels te doen ontstaan. Er werd on-

voldoende aangetoond dat er sprake was van een gerech-

telijke dwaling. Uit het feit dat er geen nieuw proces was 

gekomen mocht niet worden afgeleid dat dit niet nodig zou 

geacht zijn om de schuldvraag i naal te beslechten. Uit de 

beslissing om de veroordeling ongedaan te maken kon dus 

niet per dei nitie worden afgeleid dat Allen onschuldig was 

en dus ten onrechte werd veroordeeld.

2. In het arrest-Allen geet  de grote kamer eerst en voor-

al een overzicht van de mogelijkheden tot compensatie na 

gerechtelijke dwalingen in de diverse lidstaten (§§ 73-77). 

Daaruit blijkt dat de mogelijkheden om een compensatie 

te verkrijgen in bijna alle landen ruimer zijn dan in het 

Verenigd Koninkrijk, aangezien er doorgaans bijna au-

tomatisch tot compensatie wordt beslist op basis van een 

vrijspraak of op basis van het ongedaan maken van de ver-
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oordeling of het stopzetten van de strafprocedure. Dat is 

trouwens ook in België zo, aangezien art. 447, derde lid Sv. 

bepaalt dat wanneer in het raam van een herzieningspro-

cedure de veroordeling wordt vernietigd zonder verwijzing 

of de betrokkene na verwijzing wordt vrijgesproken, een 

vergoeding wordt toegekend ten laste van de Staatskas.

Vervolgens onderzoekt de grote kamer de rechtsvraag, 

namelijk of er sprake is van een schending van het ver-

moeden van onschuld. Volgens de verzoekster was dat 

het geval, niet omdat haar vordering tot compensatie op 

zich werd afgewezen, maar omdat die afwijzing werd ge-

grond op motieven die haar onschuld in twijfel trokken. 

Een schending van art.  3 van het Zevende aanvullende 

protocol (het recht op schadeloosstelling na gerechtelijke 

dwaling) werd niet aangevoerd, omdat die bepaling niet 

van toepassing is in het Verenigd Koninkrijk, dat het Ze-

vende protocol niet heet  geratii ceerd.

De grote kamer herinnert eraan dat het vermoeden van 

onschuld niet enkel dient als een procedurele bescherming 

in het raam van het strafproces zelf (waaruit onder meer 

voortvloeit dat de bewijslast op de vervolgende instan-

ties rust en er een verbod van gedwongen zeli ncriminatie 

geldt), maar ook een tweede doel dient. Dat tweede doel be-

staat erin om eenieder die werd vrijgesproken of ten aanzien 

van wie de strafprocedure werd stopgezet, te beschermen 

tegen een behandeling door de overheid alsof men schuldig 

zou zijn aan het ten laste gelegde feit (§ 94). In dat geval heet  

de procedurele bescherming er in de strafzaak zelf welis-

waar al voor gezorgd dat geen oneerlijke veroordeling werd 

uitgesproken, maar zou de bescherming van art. 6 EVRM 

slechts theoretisch en illusoir zijn mocht het vermoeden van 

onschuld niet doorwerken in andere procedures die volgen 

op de vrijspraak of het stopzetten van de vervolging. Op dat 

ogenblik staat immers nog steeds de reputatie van de be-

trokkene op het spel, wat het EHRM ertoe brengt om te be-

sluiten dat het vermoeden van onschuld deels overlapt met 

de bescherming vervat in art. 8 EVRM (recht op eerbiedi-

ging van het privéleven). Wel moet worden aangetoond dat 

er een verband is tussen de ene procedure en die welke erop 

volgen, bv. omdat de latere procedures een beoordeling van 

de eerste procedure vereisen (§ 104).

In het geval-Allen was die link voor de grote kamer in 

elk geval aanwezig (§ 108), zodat onderzocht moest wor-

den of bij het afwijzen van de vordering tot compensatie 

al dan niet het vermoeden van onschuld werd geschon-

den. De grote kamer verwijst eerst naar eerdere arresten 

in dit verband (§§ 120-126). Het principe werd verduide-

lijkt in de zaak-Minelli (EHRM 25 maart 1983, Minelli t/ 

Zwitserland, Series A, nr.  62). Sedert dat arrest geldt als 

uitgangspunt dat in een rechterlijke beslissing geen stel-

ling mag worden ingenomen over de schuld van een per-

soon aan een strab aar feit als die persoon voor dat feit 

nooit schuldig werd bevonden in rechte. Uit de vele ar-

resten die later volgden, blijkt dat het taalgebruik in de 

beslissing die volgt op een vrijspraak of een stopzetting 

van de vervolging cruciaal is om te beoordelen of die be-

slissing al dan niet het vermoeden van onschuld schendt, 

ook al spelen eveneens de aard van de navolgende beslis-

sing en de context een rol.

Toegepast op de zaak-Allen, wijst de grote kamer er voor-

eerst op dat de CACD geen uitspraak heet  gedaan over 

schuld of onschuld van de verzoekster, maar enkel heet  

vastgesteld dat de uitspraak van de jury anders zou kun-

nen geweest zijn mocht toen reeds sprake zijn geweest van 

het andersluidende standpunt in de medische wetenschap. 

Aangezien er ook geen nieuw proces gekomen is omdat de 

verzoekster haar straf al had uitgezeten, is er dus geen «zui-

vere» vrijspraak en is de situatie van de verzoekster eerder 

te vergelijken met een stopzetting van de vervolging (§ 127).

Vervolgens stelt de grote kamer vast dat ook de voor-

waarden die in het Verenigd Koninkrijk gelden om een 

compensatie te verkrijgen na gerechtelijke dwaling niet met 

zich meebrengen dat een oordeel moet worden geveld over 

de schuld van degene die om compensatie verzoekt, zodat 

die criteria op zich geen schending van het vermoeden van 

onschuld opleveren (§ 128). Voorts wordt erop gewezen dat 

een vrijgesproken beklaagde in het Verenigd Koninkrijk niet 

steeds recht heet  op compensatie, maar enkel wanneer er 

sprake is van een gerechtelijke dwaling die pas aan het licht 

is gekomen na het verstrijken van de beroepstermijn op ba-

sis van nieuwe feiten. Om te weten of een schadevergoeding 

aan de orde was, moest dus worden nagegaan of er al dan 

niet sprake is geweest van een gerechtelijke dwaling. Het 

komt de nationale rechter toe om dat begrip, dat vervat is 

in de nationale wetgeving (aangezien het Zevende Protocol 

bij het EVRM niet geratii ceerd is door het Verenigd Ko-

ninkrijk), te interpreteren conform de wil van de wetgever 

(§ 133). Volgens de grote kamer hebben de nationale rech-

ters daarbij geen standpunt ingenomen over de schuld of 

onschuld van de verzoekster, maar enkel vastgesteld dat de 

jury met kennis van de nieuwe gegevens anders kon hebben 

beslist (§ 134). Het Hof wijst er ook op dat in het Verenigd 

Koninkrijk enkel de jury kan oordelen over schuld of on-

schuld. In casu kwam er echter geen herbeoordeling en dus 

ook geen dei nitief standpunt over de schuld van Allen. De 

CACD heet  zich nooit in de plaats van de jury gesteld, maar 

enkel vastgesteld dat de veroordeling «onveilig» was en dus 

geen stand kon houden. Het feit dat er geen herbeoordeling 

door een jury meer is gekomen, wordt geacht in het voordeel 

van Allen te zijn geweest, aangezien haar hierdoor de stress 

van een nieuwe procedure bespaard is gebleven (§ 135). Ze 

heet  er bovendien nooit om verzocht. Toen het High Court 

en de Court of Appeal nadien de vordering tot compensatie 

beoordeelden, hebben zij zich enkel gebaseerd op de beslis-

sing van de CACD en niet zelf een beoordeling gemaakt van 

de feiten die oorspronkelijk aan mevrouw Allen werden ten 

laste gelegd. In die omstandigheden is er volgens het Hof 

geen sprake van een schending van het vermoeden van on-

schuld, zodat geen schending wordt vastgesteld (§ 136).

(Allen t/ Verenigd Koninkrijk)

(Elektronische vindplaats: http://www.echr.coe.int/

echr/)
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