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Rechten van de mens – Rechtsmacht Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens – Extraterritorialiteit 

– Toerekenbaarheid – Recht op leven – Procedurele 

waarborgen

1. Met de deelname van Europese staten aan militaire 

operaties rijst in toenemende mate de vraag naar hun 

mensenrechtelijke verantwoordelijkheid voor schendin-

gen begaan op het grondgebied van een andere staat. In 

dergelijke militaire operaties zijn veelal verschillende 

staten betrokken. De zaak Jaloud t/ Nederland verduide-

lijkt de criteria om na te gaan aan welke staten mensen-

rechtenverplichtingen toe te schrijven zijn.

2. Azhar Sabah Jaloud was de passagier van een auto 

die werd beschoten bij een controlepost in het zuidoos-

ten van Irak. Hij kwam daarbij om. De controlepost 

werd bemand door het Iraqi Civil Defence Corps (hierna: 

«ICDC»), een Iraakse gewapende eenheid die door de Co-

alition Provisional Authority (hierna: «CPA», bestaande 

uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk) was 

opgericht. Een Nederlandse militair voerde het bevel en 

oefende toezicht uit op die controlepost. De vader van 

het slachtof er betwistte de onah ankelijkheid en de ef-

fectiviteit van het onderzoek dat door de Koninklijke 

Marechaussee (een politiekorps met militaire status) was 

gevoerd.

3. Een grote kamer van het EHRM gaat in de eerste 

plaats na of Nederland rechtsmacht uitoefende over de 

gebeurtenissen. Nederland argumenteerde van niet: het 

gezag lag ofwel bij de CPA (de bezettingsmacht volgens 

een resolutie van de VN-Veiligheidsraad) ofwel bij het 

Verenigd Koninkrijk als de staat die de leiding had in 

het zuidoosten van Irak. Het Hof laat zich voor het be-

antwoorden van die vraag leiden door het internationaal 

recht en de feitelijke toedracht.

De status van bezettingsmacht is op zichzelf niet bepa-

lend om rechtsmacht uit te oefenen. Bovendien is het feit 

dat een beslissing of bevel van een andere staat wordt uit-

gevoerd op zichzelf niet voldoende om zich van zijn  eig en 

rechtsmacht te ontdoen. In dit geval was de werking van 

de multinationale macht van VN-lidstaten onder het ge-

zag van de CPA geoperationaliseerd door een netwerk 

van Memoranda of Understanding. Nederlandse militai-

ren kregen hun dagdagelijkse bevelen dan wel van bevel-

hebbers van de leidende staat (in casu het Verenigd Ko-

ninkrijk), maar de formulering van het basisbeleid, met 

inbegrip van de regels over het gebruik van geweld, bleef 

het voorbehouden domein van de individuele, troepen 

leverende staten (§ 147). De grote kamer besluit daarom 

dat de Nederlandse troepen niet ter beschikking gesteld 

waren van een vreemde macht, noch dat ze zich onder 

het exclusieve bevel of de controle van een andere staat 

bevonden (§ 151). Jaloud was bijgevolg overleden binnen 

de rechtsmacht die Nederland uitoefende over personen 

die langs de controlepost kwamen.

4. Ten gronde moet de grote kamer zich enkel uitspre-

ken over het al dan niet naleven van de procedurele ver-

plichtingen die gelden voor het recht op leven, zoals ge-

waarborgd door art. 2 EVRM. Met de onah ankelijkheid 

van het onderzoek, dat gevoerd werd door een afdeling 

van de Koninklijke Marechaussee die ingekwartierd was 

in dezelfde kazerne als de Nederlandse militairen, heet  

het EHRM geen problemen. Daarentegen rijzen ernstige 

problemen met de ef ectiviteit van het onderzoek: het of-

i ciële verslag van het verhoor van de ICDC-manschap-

pen was niet opgenomen in het dossier; de betrokken 

Nederlandse militair werd pas na zes uren ondervraagd 

en er werden geen maatregelen genomen om collusie te 

vermijden; de lijst van wie gevuurd had was niet toege-

voegd aan het dossier; het autopsieverslag was niet opge-

steld door een gekwalii ceerd Nederlands patholoog en 

vertoonde ernstige tekortkomingen; kogelfragmenten die 

in het lichaam van Jaloud waren gevonden, waren niet 

bewaard noch onderzocht. Het Hof verklaart zich bereid 

om redelijke tegemoetkomingen te doen voor de relatief 

moeilijke omstandigheden waarin het onderzoek gevoerd 

moest worden, maar acht de procedurele tekortkomingen 

van die aard dat ze een schending van art. 2 EVRM vor-

men.

5. Sinds de Al-Skeini-zaak is duidelijk dat een staat ex-

traterritoriale rechtsmacht uitoefent (en bijgevolg gebon-

den is door zijn mensenrechtenverplichtingen op grond 

van het EVRM) wanneer hij hetzij gezag en controle uit-

oefent via overheidsagenten («State agent authority and 

control»), hetzij ef ectieve controle heet  over een gebied 

(«ef ective control over an area») (EHRM 7  juli 2011, 

Al-Skeini t/ Verenigd Koninkrijk, §§  130-139). De Al-

Jedda-zaak heet  geleerd dat het optreden van de troepen 

leverende staten in een multinationale troepenmacht toe-

rekenbaar blijt  aan die staten en niet aan de Verenigde 

Naties, tenzij de Veiligheidsraad ef ectieve controle of ul-

tiem gezag en controle over de troepen uitoefent (EHRM 
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7  juli 2011, Al-Jedda t/ Verenigd Koninkrijk, §§  74-86). 

De voorliggende zaak verduidelijkt de toerekenbaarheid 

tussen troepen leverende staten. Bepalend daarbij is wel-

ke staat in de feiten de basislijnen uitzet, onder meer ook 

over het gebruik van geweld.

Deze zaak toont ook aan dat het Hof weliswaar bereid 

is om enige toegeel ijkheid aan de dag te leggen wat de 

procedurele waarborgen voor het recht op leven betret  in 

een moeilijke omgeving als die van een buitenlandse mi-

litaire missie in een vijandelijke context, maar toch vast-

houdt aan alle basisvereisten van bewijsgaring.

(Jaloud t/ Nederland)

(Elektronische vindplaats: http://hudoc.echr.coe.int)

Wouter Vandenhole

Universiteit Antwerpen

EHRM 28 oktober 2014

Rechten van de mens – Redelijke termijn – Straf-

rechtelijk onderzoek – Recht op een doeltref end 

rechtsmiddel – Geen afdoende systeem om de 

onredelijke duur van de strafprocedure aan de orde 

te stellen

1. De verzoeker in deze zaak, Zuli karali Panju, een 

Canadese man die in Bukavu woont, werd op 19 novem-

ber 2002 in België gearresteerd op verdenking van ille-

gale handel in goud en witwassen van geld. De 50 kilo-

gram goud die hij op dat moment bij zich had, werd in 

beslag genomen en zijn Belgische bankrekeningen wer-

den bevroren. Enkele weken later werd hij vrijgelaten on-

der voorwaarden. In de loop van 2002 werden vijf andere 

personen beschuldigd in dezelfde zaak.

In 2005, 2006 en 2007 diende de verzoeker drie verzoe-

ken in bij de bevoegde kamer van inbeschuldigingstelling 

op grond van art. 136, tweede lid Sv., waarin hij de lange 

duur van het strafrechtelijk vooronderzoek aankaartte. 

Hoewel de kamer van inbeschuldigingstelling erkende 

dat de verzoeker zich terecht beklaagde over de duur van 

de procedure, oordeelde ze telkens dat de opgelopen ver-

traging niet abnormaal was, gelet op de omvang en de 

complexiteit van de zaak. De kamer van inbeschuldiging-

stelling stipte ook aan dat «de procureur-generaal, nadat 

hij de moeilijke werkomstandigheden bij het parket van 

Brussel had beschreven, verontschuldigingen aanbood 

voor de opgelopen vertraging en zich engageerde om de 

procedure zo snel mogelijk af te ronden».

In 2007 en 2008 vroeg de verzoeker meermaals om de 

ophei  ng van de coni scatiemaatregelen, zoals bepaald 

in art. 61quater Sv., op grond van de overweging dat de 

redelijke termijn gewaarborgd door art.  6, §  1 EVRM 

werd overschreden. De kamer van inbeschuldigingstel-

ling wees deze verzoeken af, omdat zij de verzoeker slecht 

geplaatst achtte om te klagen over de duur van het straf-

rechtelijk onderzoek, aangezien hij zelf had bijgedragen 

tot de opgelopen vertraging door verschillende verzoeken 

op grond van art. 136, tweede lid Sv. in te dienen. De con-

i scatiemaatregelen werden overigens wel geannuleerd in 

2011 ten gevolge van vastgestelde onregelmatigheden in 

het onderzoek.

2. In maart 2009 diende de verzoeker een klacht in bij 

het EHRM, waar hij aanvoerde dat de duur van de straf-

procedure onredelijk was en derhalve een schending uit-

maakte van art. 6, § 1 EVRM. Tevens beklaagde hij zich 

over het ontbreken van een doeltref end rechtsmiddel in 

het nationale strafprocesrecht om de onredelijke duur 

van de strafprocedure aan te klagen (art. 13 EVRM).

3. Op het moment dat het Europees Hof uitspraak 

deed in deze zaak, bleek het strafrechtelijk onder-

zoek, bijna twaalf jaar nadat de verzoeker aangehou-

den werd, nog steeds hangende te zijn (§ 82). Het Hof 

meent dat een dergelijke duur niet louter te wijten kan 

zijn aan de complexiteit van de zaak (§  83). Ook het 

gedrag van de verzoeker, die volgens het Hof weliswaar 

had bijgedragen tot de vertraging in de procedure 

door meermaals verzoeken in te dienen op grond van 

art.  136, tweede lid Sv. en art.  61quater Sv., verklaart 

als zodanig niet de volledige duur van het onderzoek 

(§  86). Inzake de aangevoerde problemen van over-

belasting van de (onderzoeks)gerechten wijst het Hof 

België erop dat op de lidstaten de verplichting rust om 

hun gerechtelijk apparaat zodanig te organiseren dat 

zij kunnen voldoen aan de vereisten gesteld door art. 6, 

§  1 EVRM (§  88; zie o.m.: EHRM 20  februari 2007, 

Remzi Aydin t/ Turkije, § 66). Op basis van het boven-

staande oordeelt het Hof dat de voornaamste oorzaak 

voor de duur van de procedure gelegen is in de manier 

waarop de bevoegde instanties het onderzoek gevoerd 

hebben (§ 89) en besluit het derhalve, overeenkomstig 

zijn vaste rechtspraak (§ 81; EHRM 22 mei 2012, Ida-

lov t/ Rusland, § 186), tot een schending van het recht 

op een eerlijk proces binnen een redelijke termijn, zo-

als gewaarborgd door art. 6, § 1 EVRM (§ 90).

4. Wat de aangevoerde schending van art.  13 EVRM 

betret , brengt het Hof allereerst zijn rechtspraak in her-

innering dat een rechtsmiddel pas doeltref end is om de 

duur van een strafrechtelijke procedure aan te klagen in-

dien het geen overdreven vertraging tot gevolg heet  en 

voorziet in een passende vorm van rechtsherstel (§  53; 

zie o.m.: EHRM 29 maart 2006, Scordino t/ Italië, §§ 195 

en 204-207; EHRM 10 september 2010, McFarlane t/ Ier-

land, § 108). Het staat de lidstaten wel vrij om te kiezen 

tussen «preventieve» rechtsmiddelen die ertoe strekken 

een hangende procedure te versnellen en «compensatoi-

re» rechtsmiddelen, waarbij de opgelopen vertraging na 

al oop van de zaak wordt vergoed (§ 53; zie o.m.: EHRM 

26 oktober 2000, Kudla t/ Polen, § 158; Scordino t/ Italië, 

§ 187; McFarlane t/ Ierland, § 108).

Als «compensatoir» rechtsmiddel roept de Belgi-

sche regering een arrest van het Hof van Cassatie 

van 28  september 2006 in, waarin de Belgische Staat 

op grond van art. 1382 BW aansprakelijk werd geacht 
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