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Rechten van de mens – Verbod van foltering en 

onmenselijke of vernederende behandeling en 

bestrai  ng – Vasthouden van beklaagden in metalen 

kooien gedurende strafproces

1. In de zaak-Svinarenko en Slyadnev t/ Rusland heet  

de grote kamer beslist tot veroordeling van Rusland we-

gens een schending van art.  3 EVRM (onmenselijke en 

vernederende behandeling) en van art. 6.1 EVRM (over-

schrijding van de redelijke termijn in strafzaken). Voor-

al het eerste aspect is van belang. De klacht werd inge-

diend door twee verzoekers, van wie de ene uiteindelijk 

werd vrijgesproken en de andere veroordeeld, weliswaar 

slechts voor een aantal tenlasteleggingen waarvoor hij 

werd vervolgd. De verzoekers vochten de wijze aan waar-

op zij werden behandeld tijdens de fase ten gronde en 

meer bepaald het feit dat zij daarbij werden opgesloten in 

een metalen kooi.

Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie was het een 

standaardpraktijk om beklaagden die onder de banden 

van een aanhoudingsbevel voor de strafrechter dienden 

te verschijnen, te laten terechtstaan in een dergelijke kooi. 

Die praktijk is heden ten dage in de meeste landen die 

voorheen tot de Sovjet-Unie behoorden, verlaten (§ 122). 

In de landen waar er wel nog gewerkt wordt met metalen 

kooien, zoals Rusland, is ondertussen wel geopteerd voor 

de afschai  ng ervan. Wat Rusland betret , zijn sedert 

1  juli 2013 nieuwe regels van kracht met betrekking tot 

de opbouw van gerechtszalen. Daarbij wordt ervoor ge-

opteerd om de metalen kooien te vervangen door cabines 

van kogelvrij glas, al is er geen deadline bepaald waarbin-

nen dat moet gebeuren (§ 101). In sommige rechtbanken 

werden trouwens al sedert 2004 metalen kooien vervan-

gen door dergelijke «veiligheidscabines». Ook in sommi-

ge andere landen wordt bij gelegenheid gebruik gemaakt 

van veiligheidskooien bij bepaalde strafzaken. Zo kan in 

Frankrijk beslist worden om een glazen afscheiding aan 

te brengen die soms nog versterkt is met stalen kabels 

(§ 76). Ook in België wordt trouwens soms in assisenza-

ken gebruik gemaakt van kooien in kogelvrij glas (bv. bij 

de processen tegen Dutroux en Haemers).

2. Alvorens dieper in te gaan op deze problematiek, gaat 

de grote kamer na of er wel voldaan is aan de termijn van 

zes maanden om klacht neer te leggen. In de eerdere beslis-

sing waarvan Rusland de verwijzing naar de grote kamer 

had gevraagd (EHRM 11  december 2012), werd daarop 

niet ingegaan. Het feit dat Rusland op dit punt geen be-

zwaren had geuit tegen die beslissing, belet de grote kamer 

niet om ambtshalve toch te onderzoeken of aan de termijn 

voldaan is (§  85). De voorliggende zaak is in dat opzicht 

enigszins speciaal, aangezien de klacht betrekking had op 

drie verschillende processen in dezelfde zaak (telkens met 

jury), wat te wijten was aan het feit dat het proces twee-

maal diende te worden overgedaan ingevolge vernietiging 

door het Hooggerechtshof. De grote kamer verduidelijkt 

dat wanneer een klacht betrekking heet  op een voortdu-

rende situatie waarvoor geen remediëring mogelijk is via 

het interne recht, de termijn om klacht neer te leggen bij 

het EHRM pas een aanvang neemt op het ogenblik dat die 

voortdurende toestand een einde neemt (§  85). Van zo’n 

voortdurende toestand kan ook sprake zijn door de op-

eenstapeling van afzonderlijke gebeurtenissen, zoals het 

vervoeren van een gedetineerde naar de gerechtszaal op 

verschillende data (zie: EHRM 17  januari 2012, Fetisov 

e.a. t/ Rusland, § 75). In een dergelijke situatie valt de hele 

toestand onder de bevoegdheid van het Hof en dus ook de 

handelingen die zich hebben voorgedaan langer dan zes 

maanden vooraleer de klacht werd ingediend. Dat geldt 

dus ook voor dit geval, waarbij het uiteindelijke laatste 

proces veel tijd in beslag nam en er dus ook al sprake was 

van verschijning in een metalen kooi langer dan zes maan-

den vooraleer de klacht was neergelegd.

Er is echter wel een ander probleem. De grote kamer pre-

ciseert immers dat de klacht inzake het terechtstaan in een 

metalen kooi enkel tijdig was m.b.t. het derde proces. Het te-

rechtstaan in een metalen kooi was immers een standaard-

praktijk, en de verzoekers wisten dus na het eerste en tweede 

proces reeds dat zij opnieuw op dezelfde manier zouden te-

rechtstaan na de vernietiging door het Hooggerechtshof, net 

zoals zij ook wisten dat daartegen geen remediëring moge-

lijk was via het interne recht. Om die reden beslist de grote 

kamer enkel acht te slaan op de feiten tijdens het derde pro-

ces (§ 87). Uiteraard heet  deze vaststelling geen invloed op 

de klacht m.b.t. de redelijke termijn, die tijdig werd ingesteld 

na de uiteindelijke dei nitieve beslissing.

3. Wat de grond van de zaak betret , eerst wat cijfers. 

De «kooi» waarin de verzoekers terecht stonden, was om-

geven door tralies met een diameter van 1 cm, elk met 

een tussenafstand van 19  cm. De kooi zelf was 255  cm 

lang, 150 cm breed en 225 cm hoog. Het «plafond» ervan 

bestond uit een stalen gaas en de deur eveneens uit tra-

lies. Naast de kooi bevonden zich gewapende politieman-
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nen, twee per beklaagde. De verzoekers beschreven het 

geheel als stonden ze terecht als apen of wilde dieren in 

een circus of in de zoo (§§ 108 en § 112). Het EHRM be-

sloot reeds eerder tot een schending van art. 3 EVRM we-

gens het gebruik van een metalen kooi tijdens de fase ten 

gronde, dat als streng en vernederend werd omschreven 

(zie: EHRM 27 januari 2009, Ramishvili en Kokhreidze t/ 

Georgië, § 102; EHRM 15 juni 2010, Ashot Harutyunyan 

t/ Armenië, §§ 128-129 en EHRM 26 juni 2012, Piruzyan 

t/ Armenië, §§ 73-74). Nagegaan werd dan steeds of die 

behandeling kon worden verantwoord om redenen eigen 

aan de zaak, zoals de persoonlijkheid van de beklaagde, 

zijn gerechtelijk verleden, zijn gedrag, of andere elemen-

ten die aantonen dat het gevaar in de gerechtszaal te 

groot zou zijn of dat de beklaagde zou trachten te vluch-

ten (§  119). Tot een schending van art.  3 EVRM werd 

dus slechts besloten wanneer het gebruik van een meta-

len kooi ongerechtvaardigd of excessief werd bevonden 

(§ 120). In dat opzicht is het arrest inzake Svinarenko en 

Slyadnev t/ Rusland vernieuwend, aangezien de grote ka-

mer thans duidelijk vooropstelt dat het berechten van een 

beklaagde in een metalen kooi steeds in strijd moet wor-

den geacht met art. 3 EVRM (§ 138, zie ook de duidelijke 

bewoordingen in de joint concurring opinion van rechters 

Nicolaou en Keller, § 6). Daarbij gaat de grote kamer er-

van uit dat er heden ten dage andere middelen zijn om 

de veiligheid in de gerechtszaal te verzekeren die geen 

schending inhouden van de waardigheid van de beklaag-

de (§  135). Het gebruik van een metalen kooi kan dan 

ook niet langer op enig begrip rekenen bij het EHRM, 

wat ook de elementen eigen aan de zaak zijn. De grote 

kamer merkt daarbij terloops ook op dat, hoewel dat in 

deze zaak niet aan de orde was, het gebruik van een me-

talen kooi ook kan leiden tot vragen m.b.t. andere fun-

damentele rechten, waaronder het recht van de beklaagde 

om ef ectief te participeren aan het proces en het recht op 

daadwerkelijke bijstand van een raadsman (§ 134) of het 

vermoeden van onschuld (§ 131).

4. Met dit arrest legt het EHRM de lat dan ook opnieuw 

iets hoger en verankert het een principe dat al terug te vin-

den was in onder meer art. 15.3 van het «Fair Trials Ma-

nual» van Amnesty International. Het Hof verduidelijkt 

daarbij dat het aan de overheid toekomt om het proces zo 

te organiseren dat het niet alleen eerlijk is, maar ook waar-

digheid voor de beklaagde uitstraalt. Er moet wel beklem-

toond worden dat het arrest enkel betrekking heet  op het 

gebruik van een metalen kooi, en dus niet op het gebruik 

van een glazen kooi. Wat dat laatste betret , merken som-

mige rechters op dat ook het gebruik van een glazen kooi 

kan leiden tot een aantasting van het recht op een eerlijk 

proces of van het vermoeden van onschuld (joint concur-

ring opinion van rechters Nicolaou en Keller, § 2).

(Svinarenko en Slyadnev t/ Rusland)

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

Joachim Meese

Universiteit Antwerpen

EHRM 3 juli 2014

Rechten van de mens – Interstatelijke klacht – 

Noodzakelijke faciliteiten – Collectieve uitzetting 

– Persoonlijke vrijheid – Verbod van foltering en 

onmenselijke of vernederende behandeling en 

bestrai  ng  – Recht op daadwerkelijke rechtshulp

1. In deze zaak veroordeelt de grote kamer van het 

EHRM voor de eerste maal Rusland in een interstate-

lijke zaak. De zaak betreft de collectieve uitzetting van 

Georgische onderdanen na diplomatieke spanningen 

tussen de twee landen. Aangezien de uitwijzingen ge-

beurden zonder redelijke en objectieve aandacht voor 

elk individueel geval, vormden ze een bestuurspraktijk 

die strijdig was met art.  4 Protocol nr.  4 EVRM. De 

zaak is ook van belang omdat het nog maar de vier-

de interstatelijke zaak is die door het Hof ten gronde 

wordt behandeld, hoewel vroeger de Europese Com-

missie voor de Rechten van de Mens zich ook reeds in-

houdelijk over interstatelijke zaken heeft uitgesproken. 

Voor meer over de interstatelijke procedure verwijs ik 

graag naar de bespreking van EHRM 12  mei 2014 in 

RW 2015-16, ter perse.

De grote kamer besluit tot een schending door Rusland 

van art. 38 EVRM (verplichting tot levering van noodza-

kelijke faciliteiten), art.  4 protocol nr.  4 EVRM (verbod 

op collectieve uitzetting), art. 5, §§ 1 en 4 EVRM (recht 

op vrijheid en veiligheid), art.  3 EVRM (verbod op on-

menselijke en vernederende behandeling) en art. 13 junc-

to art. 3 en juncto art. 5, § 1 EVRM (recht op een daad-

werkelijk rechtsmiddel). Het Hof vindt geen schending 

van art. 1 Protocol nr. 7 EVRM, art. 8 EVRM of art. 1 en 

2 Protocol nr. 1 EVRM. Het Hof besluit ten slotte voor-

alsnog geen uitspraak te doen over art. 41 EVRM (billijke 

genoegdoening), maar aan de partijen ruimte te laten om 

tot een vergelijk te komen.

2. Na de arrestatie door Georgië van vier vermeende 

Russische spionnen, besloot Rusland vanaf einde 2006 

tot begin 2007 een groot aantal Georgische staatsburgers 

het land uit te zetten, waarbij het niet steeds duidelijk 

was of zij legaal dan wel illegaal in Rusland verbleven. 

Georgië argumenteerde dat deze praktijk een wraakac-

tie uitmaakte die specii ek gericht was tegen Georgische 

onderdanen. Op korte tijd werden uiteindelijk meer dan 

2300 Georgiërs opgepakt en uitgewezen, en meer dan 

2000 anderen kregen het bevel het Russische grondgebied 

te verlaten en vertrokken op eigen kracht. Rusland hield 

echter vol dat de uitwijzingen met wraak niets van doen 

hadden, maar simpelweg deel uitmaakten van een nor-

maal immigratiebeleid.

3. Het onderzoek naar de ware toedracht van de feiten 

levert al meteen interessante rechtspraak op. Rusland 

weigerde immers pertinent om enkele relevante docu-

menten over te leggen die de ten laste gelegde feiten kon-

den bevestigen of ontkrachten, en argumenteerde dat 
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