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Europese rechtspraak «Rechten van de mens» 

in kort bestek
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Rights and Critical Studies, KU Leuven, met medewerking van Cathy Van Vyve, Universiteit 

Antwerpen, en Michaël Merrigan, KU Leuven

EHRM 19 oktober 2012

Rechten van de mens – a) Rechtsmacht – Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens – Handelingen 

buiten het grondgebied van een verdragsstaat – 

Criteria – Gezag en controle over individuen door 

statelijke actoren – Ef ectieve controle over een 

grondgebied – b) Recht op onderwijs – Sluiting van 

school wegens niet-naleving van taalwet

1. In het oosten van Moldavië, aan de grens met Oekra-

ine, ligt Transnistrië. Hier ontstond begin jaren 90 een 

separatistische verzetsbeweging tegen de Moldavische 

onah ankelijkheid. Al snel riepen deze Russischgezinde 

separatisten de onah ankelijkheid uit van de Moldavische 

Republiek Transnistrië (hierna: MRT). Deze wordt echter 

niet erkend door de internationale gemeenschap.

2. Art.  6 van de MRT-taalwet (1992) bepaalt dat het 

Moldavisch te allen tijde volgens het cyrillische alfabet 

moet worden geschreven. In het verlengde hiervan wordt 

ook het gebruik van het Latijnse alfabet in scholen verbo-

den (1994) en worden scholen verplicht zich te registre-

ren bij de MRT-overheden, op straf e van niet-erkenning 

(1999) (§§  43-45). Deze maatregelen waren tussen 2002 

en 2004 de aanzet tot de gedwongen sluiting van drie lo-

kale scholen. Deze scholen waren niet geregistreerd bij de 

MRT-overheden en hanteerden het Latijnse alfabet. Leer-

lingen en ouders waren bovendien het slachtof er van in-

timidaties en bedreigingen door het MRT-regime. Hoe-

wel de scholen mede door de tussenkomst van de Molda-

vische regering na enkele maanden hun deuren opnieuw 

konden openen, waren zij genoodzaakt dit te doen in an-

dere, minder goed uitgeruste gebouwen die niet over alle 

nodige faciliteiten beschikten of zelfs gelegen waren in 

een andere regio. De verzoekers, negentig leerlingen uit 

de drie verschillende scholen en tachtig ouders, riepen in-

ter alia de schending in van art. 2 van het Eerste Aanvul-

lend Protocol bij het EVRM tegen zowel de Moldavische 

als de Russische overheid.

3. Allereerst beantwoordt de Grote Kamer de belang-

rijke vraag van de rechtsmacht van beide staten in de 

zin van art. 1 EVRM. De uitoefening van rechtsmacht is 

voor een verdragsstaat immers een noodzakelijke voor-

waarde om verantwoordelijk te kunnen worden gesteld 

voor zijn handelingen (§ 103) (EHRM 8 juli 2004, Ilaşcu 

t/ Moldavië en Rusland, § 311). Ondanks het hoofdzake-

lijk territoriaal karakter van rechtsmacht (EHRM 12 de-

cember 2001, Banković t/ België e.a., §§ 61 en 67), heet  

het EHRM doorheen zijn rechtspraak gewag gemaakt 

van enkele uitzonderlijke omstandigheden waarin ook 

handelingen buiten het grondgebied van de verdrags-

staat in kwestie kunnen leiden tot de vaststelling van de 

rechtsmacht (§§ 104-105). Hoewel het deze uitzonderin-

gen de afgelopen decennia enigszins onoverzichtelijk en 

inconsequent heet  vormgegeven, zijn er thans twee grote 

categorieën vast te stellen: gezag en controle over indivi-

duen door statelijke actoren («state agent authority and 

control») en ef ectieve controle over een grondgebied ten 

gevolge van wettig dan wel onwettig militair ingrijpen 

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

Skeini t/ Verenigd Koninkrijk, §§ 133-140). Het Hof be-

klemtoont dat zo’n controle ook door een ondergeschikt 

lokaal bestuur kan worden uitgeoefend en dus niet recht-

streeks door het leger van de verdragsstaat in kwestie. 

Bovendien hoet  deze Staat geen gedetailleerde controle 

uit te oefenen over het beleid en de handelingen van dit 

bestuur. Het volstaat dat het overeind blijt  dankzij de 

steun van de betrokken verdragsstaat (§  106) (EHRM 

10 mei 2001, Cyprus t/ Turkije, §§ 76-77).

4. Met toepassing van deze principes verwijst de Grote 

Kamer herhaaldelijk naar haar eerder vermelde beslissing 

in de Ilaşcu-zaak, die voor het eerst de rechtsmacht van 

Moldavië en Rusland in Transnistrië behandelde. Hierin 

besprak het Hof namelijk reeds de periode waarin de fei-

ten van de huidige zaak zich afspeelden. De Grote Ka-

mer ziet daarom geen reden om van deze beslissing af te 

wijken en oordeelt volledig in lijn met het arrest inzake 

Ilaşcu.

5. Voor Moldavië betekent dit dat het, ondanks het 

gebrek aan ef ectieve controle over Transnistrië, toch 

de verplichting had om alle wettelijk en diplomatiek be-

schikbare middelen in te zetten om het genot van de ver-

dragsrechten te (blijven) verzekeren, omdat deze regio 

naar internationaal recht erkend is als Moldavisch grond-

gebied (§ 109-110) (Ilaşcu, § 333). Met betrekking tot Rus-

land oordeelde het Hof in het arrest inzake Ilaşcu dat de 

MRT enkel kon blijven voortbestaan dankzij de Russi-

sche militaire, economische, i nanciële en politieke steun 

en dat het daardoor minstens onder de beslissende in-

vloed stond van Rusland (Ilaşcu, § 392). Op basis hiervan 

verschuit  het Hof in de huidige zaak de bewijslast naar 

de Russische overheid. Deze blijkt echter niet in staat om 
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de eerdere bevindingen te weerleggen (§§  119-121). Het 

Hof is o.a. van mening dat ondanks de afname van het 

Russische militaire personeel in de periode 2002-2004, 

de invloed van het Russische leger in de regio nog steeds 

groot was. Bijgevolg oordeelt het Hof dat de verzoekers 

ook onder de Russische rechtsmacht vallen. 

6. Vervolgens focust het Hof zich op art.  2 van het 

Eerste Aanvullend Protocol bij het EVRM, het recht op 

onderwijs. Het Hof oordeelt dat de sluiting van de des-

betref ende scholen op basis van de MRT-taalwet en de 

hiermee gepaard gaande intimidaties het recht van de 

leerlingen op toegang tot de onderwijsinstelling alsook 

hun recht om in de nationale taal onderricht te worden, 

schenden. Daarenboven is de Grote Kamer van mening 

dat de genomen maatregelen ook strijdig zijn met de 

tweede zin van de desbetref ende bepaling, namelijk dat 

ouders het recht hebben om zich voor hun kinderen te 

verzekeren van onderwijs in overeenstemming met hun 

religieuze en i losoi sche overtuigingen. In casu wilden 

de ouders dat hun kinderen in de oi  ciële landstaal zou-

den worden onderricht, maar de facto zou dit gebeuren 

in een kunstmatige, nergens anders gebruikte combinatie 

van de Moldavische taal en het cyrillische alfabet. Hun 

enige alternatief bestond erin hun kinderen verre ver-

plaatsingen te laten maken en les te laten krijgen in on-

dermaatse omstandigheden (§ 143). Hoewel het recht op 

onderwijs niet absoluut is en dus aan beperkingen kan 

worden onderworpen, meent het Hof dat de maatregelen 

genomen door de MRT geen legitiem doel nastreven. Het 

taalbeleid van de MRT had immers enkel de russii catie 

van de Moldavische gemeenschap in Transnistrië tot doel 

(§ 144).

7. Volgens het Hof heet  Moldavië aanzienlijke inspan-

ningen geleverd ten behoeve van de verzoekers. Door de 

i nanciële tussenkomst van de Moldavische overheid zijn 

de scholen blijven functioneren en worden de leerlingen 

nog steeds onderricht in de Moldavische taal. Het Hof 

is bijgevolg van oordeel dat Moldavië zijn positieve ver-

plichtingen jegens de verzoekers heet  vervuld (§§  147-

148). Met betrekking tot Rusland stelt de Grote Kamer 

dat er geen bewijs is van enige rechtstreekse Russische 

betrokkenheid bij de maatregelen van de MRT. Aange-

zien het Hof echter al heet  vastgesteld dat de Russische 

staat ef ectieve controle uitoefende over de MRT op het 

ogenblik van de feiten, draagt Rusland de verantwoor-

delijkheid voor de schending van het recht op onderwijs 

(§§ 149-150).

8. Hoewel het Hof dus erkent dat Rusland, in tegen-

stelling tot in het arrest inzake Ilaşcu, niet rechtstreeks 

betrokken was bij de intimidaties van de verzoekers 

en de inmenging van hun recht op onderwijs, oordeelt 

het toch in lijn met deze eerdere beslissing. Dit doet de 

vraag rijzen of Rusland verantwoordelijk is voor alles wat 

de MRT doet. Waar ligt de grens tussen enerzijds hun 

rechtsmacht en anderzijds hun verantwoordelijkheid 

voor de vermeende mensenrechtenschendingen? Hoewel 

dit afzonderlijke concepten zijn (rechtsmacht is immers 

een voorwaarde voor verantwoordelijkheid, geen syno-

niem ervan), wordt dit onderscheid immers vrijwel niet 

gemaakt bij de beoordeling van de feiten. Het Hof voor-

komt hiermee alleszins wel een zogenaamd mensenrech-

tenvacuüm. Het niet vaststellen van de Russische rechts-

macht zou namelijk een lacune hebben veroorzaakt in de 

mensenrechtenbescherming binnen de grenzen van de 

Raad van Europa.

9. In tegenstelling tot bij de rechtsmachtvraag, wijkt het 

Hof wel enigszins af van eerdere rechtspraak aangaande 

het recht op onderwijs. Zo verwijst de Russische rechter 

(Kovler) in zijn (voorspelbare) dissenting opinion naar de 

belangrijke Belgische Taalzaak, waarin het Hof oordeelde 

dat het recht op onderwijs geen aanspraakrecht op on-

derwijs van eigen taalvoorkeur inhoudt (EHRM 23  juli 

1968, §  6). Het Hof antwoordde hiermee negatief op de 

beweringen van enkele Franstalige ouders dat België het 

recht op onderwijs schond door in de scholen van het of-

i cieel onderwijs in Vlaanderen enkel Nederlandstalig 

onderwijs te organiseren. De beslissing in de zaak-Catan 

opent echter niet de deur voor nieuwe soortgelijke zaken 

in België. De feitelijke verschillen tussen beide zaken en 

regio’s zijn immers te groot om aan te nemen dat het Hof 

afstand heet  willen nemen van zijn beslissing in de Bel-

gische Taalzaak. De concrete situatie in de huidige zaak 

(bedreigingen, gedwongen sluiting van scholen, ...) vroeg 

om een specii eke benadering. Hoewel taal in de Belgi-

sche Taalzaak niet als een wezenlijk aspect van iemands 

identiteit werd beschouwd, heet  ze in de zaak-Catan een 

heel duidelijke ideologische dimensie. De genomen maat-

regelen kaderen immers in de russii catie van de regio (en 

zijn er bv. niet ter bevordering van de homogeniteit van 

de taalgebieden zoals in de Belgische Taalzaak). Wegens 

deze duidelijke verschillen lijkt het arrest-Catan ons dan 

ook maar in geringe mate relevant voor België.

(Catan e.a. t/ Moldavië en Rusland)

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

Nico Moons

EHRM 25 oktober 2012

Rechten van de mens – Eigendomsrecht – 

Onteigening in algemeen belang – Beoordeling – 

Billijke schadeloosstelling – Beperking

1. Op 25  oktober 2012 velde de Grote Kamer van het 

EHRM een arrest in het geschil inzake Vistiņš en Pe-

repjolkins t/ Letland. Dit dispuut betrof de onteigening 

van vijf percelen land op basis van een specii eke wet van 

1997 ter uitbreiding van de haven van Riga. De percelen 

werden, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, gedenati-

onaliseerd en in 1994 door schenking overgedragen aan 

Vistiņš en Perepjolkins. In eerste aanleg oordeelde het 

Hof dat, ondanks de extreme disproportie tussen de hui-

dige waarde van het goed en de uitgekeerde vergoeding, 
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