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EHRM, 23 februari 2016 

rechten van de mens – rechtsmacht – extraterritoriale verplichtingen - recht op vrijheid en veiligheid – 

verbod van foltering 

1.  In het arrest Mozer t. Moldavië en Rusland werd het EHRM opnieuw 

geconfronteerd met een aanklacht van mensenrechtenschendingen in de Moldavische 

republiek van Transnistrië (MRT). De verzoeker, Boris Mozer, beweerde dat hij 

onrechtmatig was gearresteerd en vervolgens aangehouden in onmenselijke 

omstandigheden. Dit arrest moet geplaats worden in de context van eerdere arresten 

tegen Moldavië en Rusland in verband met de omstandigheden in de MRT (EHRM 8 juli 

2004, Ilasçu e.a. t/Moldavië en Rusland; EHRM 19 oktober 2012, Catan e.a. t/Moldavië 

en Rusland) een de facto onafhankelijke staat maar internationaal nog altijd erkend als 

onderdeel van Moldavië.  

2. In 2008 werd Boris Mozer opgepakt op verdenking van fraude, en uiteindelijk 

veroordeeld door het ‘Tiraspol People’s Court’ in de MRT. Gedurende zijn detentie in 

verschillende centra kreeg de verzoeker niet de nodige medische behandeling voor zijn 

astma en ontwikkelde hij door de detentieomstandigheden (o.a. geen ventilatie, 

verwarming of sanitaire voorzieningen; slechte kwaliteit voedsel) andere aandoeningen 

waardoor zijn gezondheid gevaarlijk achteruit ging. De ouders van de verzoeker hebben 

gedurende zijn detentie verschillende klachten ingediend bij de Russische ambassade in 

Moldavië alsook bij de Moldavische autoriteiten. Deze laatsgenoemden gaven echter te 

kennen dat gezien de politieke situatie zij niet konden instaan voor het naleven van het 

EVRM in Transnistrië. Na zijn vrijlating vroeg de verzoeker aan het Hoogerechtshof in 

Moldavie om zijn veroordeling te vernietigen. Deze oordeelde in zijn voordeel dat het 

‘Tiraspol People’s Court’ niet was opgericht in overeenstemming met de Moldavische 

wetgeving en dus ook niet de verzoeker wettelijk kon veroordelen. Het Hoogerechtshof 

gebood de openbare aanklager de personen verantwoordelijk voor zijn aanhouding te 

identificeren en aan te klagen. In 2013 werd de verzoeker op de hoogte gebracht dat een 

onderzoek naar zijn onwettelijke aanhouding was ingesteld maar dat er geen vooruitgang 

kon geboekt worden omwille van de onmogelijkheid om procedurele stappen te 

ondernemen in de MTR. 

3. Net zoals in andere zaken met een transnationaal of extraterritoriaal element 

moest het EHRM vaststellen of Rusland en Moldavië al dan niet rechtsmacht hadden. 

Moldavië aanvaardde dat ze rechtsmacht hadden maar dat hun verplichtingen beperkt 

bleven in lijn met eerdere rechtspraak (Ilasçu arrest). Rusland bleef bij hun standpunt dat 

ze geen rechtsmacht hadden over personen in de MTR en dus ook niet over de 

verzoeker. Bijgevolg moest de klacht onontvankelijk verklaard worden volgens Rusland.  

4. Met betrekking tot Moldavië verwees het EHRM naar hun eerdere vastellingen in 

Ilascu en Catan: Moldavië was de territoriale staat en had daardoor rechtsmacht. In lijn 

met hun rechtspraak hield het EHRM echter dat de reikwijdte van hun verplichtingen 

beperkt bleven tot positieve verplichtingen gezien zij geen controle uitoefenden over 

Transnistrië (zie bv. Catan). Er kunnen vragen worden gesteld bij deze reductie van 



verplichtingen. Het gebrek aan controle over een deel van een grondgebied hoeft niet 

sommige van de verplichtingen (in casu negatieve) op te heffen. Het lijkt aangewezen om 

te allen tijde verdragspartijen de volledige reikwijdte van verplichtingen toe te kennen. 

Dit lijkt ook niet problematisch aangezien dit los staat van de vraag naar de 

verantwoordelijkheid (schending van een verplichting) van een verdragspartij.  

5. De kwestie of Rusland al dan niet rechtsmacht had was snel beslist aangezien de 

feiten en aangehaalde argumenten door Rusland identiek waren aan deze in eerdere 

arresten. Het EHRM stelde vast dat de regio nog steeds economisch afhankelijk was van 

Rusland (levering van gas, betaling pensioenen en andere financiele hulp) en ook politiek 

en militair wordt ondersteund door de in de regio gelegerde Russische troepen. De 

Moldavische republiek van Transnistrië kan enkel blijven bestaan door deze steun aldus 

het EHRM. Het EHRM besloot bijgevolg dat Rusland effective controle en invloed 

behoudt over de regio en dus kan zijn rechtsmacht worden vastgesteld (zie recent ook: 

EHRM 16 juni 2015, Chiragov t/Armenië). 

6. Ook hier men kan vragen stellen over de door de EHRM gebruikte test om 

rechtsmacht toe te wijzen. Men kan argumenteren, zoals rechter Dedov in zijn 

afwijkende mening, dat effectieve controle bepalen op basis van economische, politieke 

en militaire steun zonder de actieve inmenging van Russische staatsagenten verre van 

eenduidig is. Verder, leidt dit tot de vraag of dan ook andere staten die ook invloed 

kunnen uitoefenen ook (positieve) verplichtingen tegenover de bevolking in Transnistrië 

hebben? Wat onder effectieve control valt blijft doorheen de extraterritoriale rechtspraak 

van het EHRM een heikel punt, van het Bankovic arrest (EHRM 19 december 2001, 

Bankovic e.a. t/ België e.a) tot en met dit arrest.  

7. Rechtsmacht blijft een problematisch concept dat in dit arrest ook voor 

verwarring zorgt met de controle test voor het toewijzen van gedrag van personen aan 

een staat (zie ook Ilascu arrest, § 392 en verder). Het EHRM blijft echter op de vlakte 

omtrent deze kwestie en geeft simpelweg aan dat de aanwijzing van gedrag van personen 

aan een staat (attribution of conduct) verschillend is van de test voor rechtsmacht 

aangezien de eerste wordt gebruikt om de verantwoordelijkheid voor een schending van 

een verdragspartij te bepalen (§102). Dit is correct maar rechtsmacht kan echter ook 

beschouwd worden als een noodzakelijk stap in het bepalen van de verantwoordelijkheid 

van een verdragspartij dus verdere verduidelijking lijkt toch aangewezen. Verder geeft het 

EHRM aan dat om de rechtsmacht van Rusland te bepalen het noodzakelijk is om te 

bepalen of het MRT onder Russische controle of invloed staat (§101). Dit lijkt echter 

eerder op een test voor de toewijzing van het gedrag van persoon aan een staat aangezien 

het niet gaat over de controle over de verzoeker. Bovendien lijkt het EHRM in de 

discussie rond de verantwoordelijkheid van Rusland impliciet deze test niet belangrijk te 

vinden door aan te geven dat het niet nodig is om te bepalen of Rusland effectief 

controle had over het beleid en de acties van de MTR (§157).  

8. In zijn afwijkende mening geeft Judge Dedov aan dat de logica van het EHRM 

inzake rechtsmacht Rusland aanmoedigt om daadwerkelijke controle over de MTR tot 

stand te brengen. De logica hier zijnde dat Rusland dan kan vermijden om weer 



veroordeeld te worden voor schendingen in het MTR. Nu lijkt het alvast dat - gezien de 

vaststelling van zijn rechtsmacht - Rusland voor alle schendingen in de MTR regio 

verantwoordelijk kan gehouden worden. 

9. Na het vaststellen van een schending van onder andere artikel 5(1) and artikel 3 

EVRM hield het EHRM Rusland ook hiervoor verantwoordelijk. Volgens het EHRM is 

het in de eerste plaats Rusland– gezien zijn effectieve controle over de MTR - die de 

verantwoordelijkheid draagt voor de detentiefaciliteiten en het correct functioneren van 

de rechtshoven in de MTR. Moldavië droeg in casu geen verantwoordelijkheid aangezien 

het volgens het EVRM alle mogelijk maatregelen heeft genomen om de rechten van de 

verzoeker te garanderen, alsook de controle over de MTR te herstellen (zie ook EHRM 

19 oktober 2012, Catan e.a. t/Moldavië en Rusland). In Ilascu werd Moldavië nog 

verantwoordelijk gehouden omdat het niet alle beschikbare wettelijke en diplomatieke 

maatregelen had genomen om de rechten te proberen garanderen in de MTR. 

10. De discussie rond rechtsmacht blijft dus verwarring veroorzaken en dit arrest lijkt 

weer een gemiste kans om het concept van rechtsmacht te verduidelijken. Het EHRM 

blijft echter onvermoeibaar in hun geloof in de consistentie (en duidelijkheid!) van hun 

extraterritoriale rechtspraak. De controverse rond het concept blijft echter voortduren en 

de bestaande rechtspraak blijft open voor verschillende interpretaties. 

(Mozer t/ Moldavië en Rusland) 
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