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van de journalist, enkel het feit dat hij niet gehoorzaamde 

aan de politie. Het Hof erkent weliswaar dat verzoeker 

met een belangenconl ict worstelde, maar journalisten 

staan niet boven de wet. De keuze om in zulke situaties 

tot vervolging over te gaan, is een discretionaire bevoegd-

heid waar Staten heel wat beleidsruimte krijgen (§  110). 

In dit specii eke geval gaat het Hof akkoord met de eva-

luatie door de Finse rechter (§ 111). Aangezien verzoeker 

uiteindelijk geen straf kreeg opgelegd, betrof het «slechts» 

een formele schuldbevinding, die volgens het Hof geen 

«chilling ef ect» kon teweegbrengen (§ 113). De Staat ging 

in dit concrete geval zijn appreciatiemarge dus niet te 

buiten en vond een aanvaardbaar evenwicht tussen de 

verschillende in het geding zijnde belangen (§  114). Het 

Hof komt bijgevolg tot de conclusie dat er geen schending 

van art. 10 EVRM heet  plaatsgevonden (§ 115).

4. De grote kamer komt tot haar conclusie met een 

ruime meerderheid (dertien tegen vier). Toch is deze zaak 

niet onproblematisch. In een dissenting opinion van de 

vier rechters in de minderheid wordt het probleem duide-

lijk uiteengezet. De inmenging in de rechten van verzoe-

ker bleef doorgaan nadat duidelijk was dat hij journalist 

was. De dissenting-rechters oordelen dat de criteria die 

het Hof uiteenzette in Stoll t/ Zwitserland (grote kamer) 

niet gevolgd werden. In plaats van de betwiste maatrege-

len (arrestatie, detentie, veroordeling) afzonderlijk te be-

schouwen, had de meerderheid ze als een geheel moeten 

bekijken en zich moeten afvragen of alle maatregelen sa-

men wel gerechtvaardigd waren.

Eerst en vooral nam de meerderheid niet voldoende 

alle belangen in overweging, al erkende die meerderheid 

tegelijkertijd wel het oordeel van de Finse rechter dat de 

keuze om een politiebevel te negeren verschoonbaar was.

Een tweede criterium gaat over de kwestie of de maat-

regelen wel voldoende het voorwerp hadden uitgemaakt 

van rechterlijke controle. De Finse rechter analyseert ner-

gens of er een dwingende reden bestond voor de detentie, 

de afname van de apparatuur of de veroordeling. Ener-

zijds was het gedrag van verzoeker volgens de Finse rech-

ter verschoonbaar, anderzijds werd er aangenomen dat de 

maatregelen door de overheid noodzakelijk waren. Die 

contradictie vormt een probleem (§ 10).

Ten derde wijst de minderheid op het gedrag van de 

journalist. Die nam immers geen deel aan de betoging, 

en zijn gedrag was zelfs «verschoonbaar». Het staat bo-

vendien vast dat hij de politie over zijn status inlichtte op 

het bureau (§§ 11-12).

Ten vierde is er de vraag naar de proportionaliteit van 

de straf. Ook al was de veroordeling puur formeel, vol-

gens de minderheid heet  ze toch een signii cant afschrik-

wekkend ef ect (§ 12). Om die redenen vindt de minder-

heid dat er wel degelijk sprake is van een schending van 

art. 10 EVRM.

5. Het valt niet te ontkennen dat, onder meer met de 

opkomst van de «onliberale democratie», de persvrijheid 

– altijd al een broos gegeven – op sommige plaatsen nog 

verder onder druk is komen te staan (zie ook minderheid, 

§ 14). Het is essentieel dat journalisten, als waakhond van 

de democratie, zonder vrees voor vervolging hun werk 

moeten kunnen doen, zeker op momenten dat mensen hun 

recht om samen te komen uitoefenen (art.  11 EVRM) en 

wanneer ze worden opgepakt (art. 5 EVRM). Niemand be-

twist dat een journalist de wet dient na te leven en dat het, 

in het heetst van de strijd, kan voorkomen dat journalisten 

door ordediensten samen met andere betogers worden op-

gepakt. Door echter toe te staan dat een journalist ook na 

duidelijke identii catie vele uren wordt vastgehouden, dat 

zijn materiaal wordt afgenomen en dat hij vervolgens ook 

nog eens veroordeeld wordt, zet het Hof de deur gevaarlijk 

wijd open voor de arrestatie en vervolging van journalisten 

wanneer zij op moeilijke momenten hun – voor de demo-

cratie essentiële – werk proberen te doen. De bezorgdheid 

hierover lijkt dan ook meer dan terecht.

(Pentikäinen t/ Finland)

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

Michaël Merrigan

KU Leuven

EHRM 20 oktober 2015

Rechten van de mens – Strafvervolging – 

Politieverhoor volgend op vrijheidsberoving – 

Recht op bijstand van een raadsman naar keuze – 

Beperkingen – Relevante en voldoende redenen in 

het belang van de rechtsbedeling

1. In de nacht van 13 maart 2007 worden in een residen-

tiële buurt in Rijeka verschillende ernstige feiten gepleegd: 

drie moorden, een gewapende overval en een brandstich-

ting. Dezelfde dag nog worden verschillende personen 

gearresteerd en overgebracht naar het politiebureau. Een 

daarvan is Dvorski. De volgende ochtend wordt hij formeel 

aangehouden. Kort daarop contacteert zijn moeder een ad-

vocaat (G.M.) om haar zoon bij te staan. Reeds vijf minu-

ten later biedt die advocaat zich aan op het politiebureau, 

maar daar wordt hem de toegang tot Dvorski geweigerd. 

Korte tijd later op de dag ontvangt G.M. een schrit elijk 

mandaat van de vader van Dvorski. Volgens G.M. wordt 

daarna door een stagiaire getracht dat mandaat af te geven 

op het politiebureau, waar zij echter in niet erg vriendelijke 

bewoordingen wandelen wordt gestuurd. Later op de mid-

dag probeert G.M. dan nog maar eens om toegang te krij-

gen tot Dvorski, maar dat wordt opnieuw geweigerd.

Pas ‘s  avonds wordt Dvorski voor het eerst verhoord, 

zonder dat hem evenwel is gemeld dat G.M. werd aan-

gesteld door zijn moeder en dat die zich meermaals had 

aangeboden op het politiebureau. Vervolgens wordt aan 

Dvorski een lijst met advocaten voorgelegd, waaruit hij 

M.R. kiest, een voormalige politiechef. Er vindt een voor-

afgaand consult plaats, maar gelet op het tijdstip van aan-

komst van M.R. op het politiebureau en het aanvangsuur 

van het verhoor, kan dat consult hooguit vijfentwin-
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tig minuten hebben geduurd. Uit een verklaring van de 

openbare aanklager blijkt zelfs dat het onderhoud maar 

een tiental minuten in beslag nam (§ 106).

Tijdens het eigenlijke verhoor legt Dvorski met bijstand 

van M.R. een bekentenis af en attesteert hij dat hij de ver-

klaring vrijwillig heet  afgelegd. Elke bladzijde van het ver-

hoor wordt door Dvorski ondertekend. Op 15 maart 2007 

wordt Dvorski opnieuw verhoord, ditmaal door een on-

derzoeksrechter. Deze stelt vast dat het dossier een machti-

ging bevat tot aanstelling van G.M. als raadsman. Dvorski 

vertelt dat hij om bijstand van G.M. heet  verzocht en dat 

hij helemaal niet op de hoogte was van diens komst naar 

het politiebureau. Vervolgens ondertekent hij de machti-

ging voor G.M. als raadsman en trekt hij de machtiging 

voor M.R. in. Wanneer Dvorski uiteindelijk terechtstaat, 

verklaart hij niet schuldig te zijn aan de hem ten laste ge-

legde feiten. Enkele medebeklaagden leggen daarentegen 

verklaringen af die de oorspronkelijke bekentenis van 

Dvorski bevestigen. Dvorski wordt veroordeeld en krijgt 

een gevangenisstraf van veertig jaar. De veroordeling 

wordt gebaseerd op zijn bekentenis, de verklaringen van de 

medebeklaagden, andere getuigenverklaringen, deskundi-

genonderzoeken en fysiek bewijs (§  50). In hoger beroep 

houdt de veroordeling stand en ook een procedure voor 

het Hooggerechtshof en het Grondwettelijk Hof kunnen 

daarin geen verandering meer brengen.

In zijn verzoekschrit  tot het EHRM beklaagt Dvorski 

zich erover dat hij tijdens het politieverhoor volgend op 

zijn vrijheidsberoving niet werd bijgestaan door een door 

hem gekozen raadsman en dat de bekentenis die hij bij 

dat verhoor heet  afgelegd werd gebruikt bij de beoor-

deling van zijn schuld. Op 5  november 2013 beslist een 

gewone kamer van het EHRM dat art.  6 EVRM niet is 

geschonden. Het verzoek tot verwijzing naar de grote ka-

mer wordt ingewilligd.

2. De grote kamer komt tot het besluit dat er wel sprake 

is van een schending van het recht op een eerlijk proces en 

van het recht op bijstand. De grote kamer herinnert eraan 

dat art. 6 EVRM, met inbegrip van het recht op bijstand 

(art.  6.3 EVRM), ook van toepassing is tijdens het voor-

onderzoek (§§ 76 en 77). Het Hof hecht er in dat verband 

belang aan dat de verdachte van bij de aanvang van het on-

derzoek een beroep kan doen op een raadsman naar eigen 

keuze (§  78). Dat recht is echter niet absoluut, aangezien 

de vrije keuze van raadsman kan worden doorkruist als er 

sprake is van relevante en voldoende redenen in het belang 

van de rechtsbedeling («relevant and sui  cient reasons in 

the interests of justice»), bv. omdat er sprake is van koste-

loze rechtsbijstand. Zijn dergelijke redenen niet voorhan-

den, dan zal een beperking van de vrije keuze van raads-

man een schending opleveren van het recht op bijstand en 

het recht op een eerlijk proces indien die beperking een 

negatieve invloed heet  gehad op de verdediging van de 

verdachte (§  79). De grote kamer verwijst in dit verband 

naar de Salduz-rechtspraak, maar voegt er wel aan toe dat 

het verschil hier uiteraard is dat de klacht er niet in bestaat 

dat er geen bijstand is geweest, maar dat die bijstand niet 

werd geleverd door een raadsman naar keuze. In een der-

gelijk geval moet het Hof nagaan of het recht van verde-

diging hierdoor negatief werd beïnvloed in een mate die 

ervoor zorgt dat het eerlijke karakter van het proces, over 

het geheel beschouwd, niet meer kan worden gegaran-

deerd (§ 81). Om dat te beoordelen, kan rekening worden 

gehouden met verschillende omstandigheden, waaronder 

de aard van de zaak, de omstandigheden met betrekking 

tot de aanstelling van de advocaat, de ef ectiviteit van de 

verleende bijstand, de vraag of het recht op verbod van ge-

dwongen zelf-incriminatie al dan niet werd nageleefd, de 

leet ijd van de verdachte en het gebruik van afgelegde ver-

klaringen door de bodemrechter (§ 82).

Vervolgens past de grote kamer deze principes toe op de 

voorliggende zaak. Met betrekking tot de vraag of de ver-

zoeker werd bijgestaan door een raadsman naar keuze, komt 

het Hof tot het besluit dat de keuze van Dvorski om te wor-

den bijgestaan door M.R. gebrekkig is geweest, aangezien 

hij er niet van op de hoogte werd gebracht dat een andere 

advocaat was aangesteld door zijn ouders en dat die advo-

caat zich al had aangeboden op het politiebureau maar werd 

weggestuurd (§ 93). Vervolgens onderzoekt de grote kamer 

of er sprake is geweest van relevante en voldoende redenen 

om in het belang van de rechtsbedeling te beslissen tot het 

beknotten van de vrije keuze van raadsman. Conform het 

interne recht in Kroatië (art. 62 CCP) kan een advocaat zo-

wel door de verdachte als door familieleden, zoals zijn ou-

ders, worden aangesteld. Is de advocaat aangesteld door een 

familielid, dan kan de verdachte deze advocaat weigeren. De 

grote kamer wijst erop dat dat laatste maar mogelijk is als de 

verdachte er eerst van op de hoogte is gebracht dat deze aan-

stelling heet  plaatsgevonden, wat de politie echter heet  ver-

zwegen (§ 96). De inperking op de vrije keuze van raadsman 

wordt dan ook geacht te zijn gebeurd zonder dat daarvoor 

aanvaardbare redenen voorhanden waren (§ 99).

Er is ook geen sprake geweest van een afstand van het 

recht op bijstand van een raadsman naar keuze doordat 

Dvorski uiteindelijk heet  gekozen voor M.R. als advocaat. 

Van een dergelijke afstand kan immers maar sprake zijn 

in geval van een bewuste en weldoordachte afstand («kno-

wing and intelligent waiver»), en die was in casu niet voor-

handen, gelet op de onwetendheid over de aanstelling van 

een advocaat door de ouders van de verzoeker (§§ 101-102).

Ten slotte onderzoekt de grote kamer of het eerlijke 

karakter van het proces globaal genomen werd aangetast 

door de vastgestelde feiten. Wat dat betret  wijst de grote 

kamer er allereerst op dat de afgelegde bekentenis mee 

in overweging werd genomen bij de veroordeling, maar 

dat het niet om een centraal bewijselement ten laste ging 

(§ 103). Voorts wordt erop gewezen dat Dvorski eigenlijk 

nooit heet  geklaagd over gebrekkigheid van het juridisch 

advies verleend door M.R. en dat er uiteindelijk voor de 

bodemrechter subsidiair zelfs werd gevraagd om rekening 

te houden met de afgelegde bekentenis en het berouw van 

de verzoeker bij de beoordeling van de strat oemeting 

(§ 104). Daar staat tegenover dat er eigenlijk niet kan uit-

gemaakt worden of er geen onredelijke druk werd gelegd 
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op de verzoeker om een advocaat van de lijst aan te duiden 

(§ 105). De grote kamer wijst er ook op dat een consult van 

een tiental (en maximum vijfentwintig) minuten wel erg 

kort is, gelet op de ernstige tenlasteleggingen, en legt in dat 

verband de link met de inhoud van art. 6.3.b EVRM, dat 

voorziet in voldoende tijd en faciliteiten ter voorbereiding 

van de verdediging. Aangezien G.M. zich al in de ochtend 

had aangeboden op het politiebureau, zou er aldus veel 

meer tijd geweest zijn voor de voorbereiding van de verde-

diging in vergelijking met het consult met M.R. dat pas net 

vóór het verhoor kon plaatshebben (§ 107).

De grote kamer herinnert nogmaals aan het belang van 

de bijstand tijdens het vooronderzoek, die alle aspecten van 

de verdediging moet omvatten, waaronder de bespreking 

van de zaak, de organisatie van de verdediging, het zoeken 

naar bewijselementen ten ontlaste, de voorbereiding van 

het verhoor, de morele ondersteuning van de verdachte en 

het nagaan van de omstandigheden van de vrijheidsbero-

ving (§ 108). Ze neemt er ook aanstoot aan dat de bodem-

rechter onvoldoende heet  onderzocht welke de precieze 

omstandigheden zijn geweest die ertoe hebben geleid dat de 

bijstand door G.M. werd geweigerd (§§ 109-110). Nochtans 

kan er worden verondersteld dat die weigering tot gevolg 

heet  gehad dat hij in zijn eerste verklaring een bekentenis 

heet  afgelegd, terwijl hij zich anders waarschijnlijk op zijn 

zwijgrecht zou hebben beroepen. Reeds de dag na de beken-

tenis heet  Dvorski immers al de wijze waarop de bekente-

nis werd verkregen aangekaart bij de onderzoeksrechter. De 

impact van de oorspronkelijk afgelegde bekentenis op het 

verdere verloop kan daarom niet worden genegeerd, zodat 

er volgens het EHRM sprake is geweest van een aantasting 

van het recht op een eerlijk proces.

Deze beslissing werd genomen met een meerderheid van 

zestien tegen één. Het arrest wordt gevolgd door diverse 

concurring opinions en een enkele dissenting opinion.

3. Het arrest-Dvorski is een erg interessante aanvulling op 

de vele arresten inzake het recht op rechtsbijstand bij het po-

litieverhoor. Er wordt immers uitdrukkelijk gewezen op het 

onderscheid tussen een algehele inperking van het recht op 

bijstand enerzijds en een inperking van het recht op bijstand 

van een raadsman naar eigen keuze anderzijds. Het eerste is, 

conform de klassieke Salduz-rechtspraak, enkel mogelijk als 

er sprake is van dwingende redenen («compelling reasons»), 

wat eerder uitzonderlijk is en uiteraard restrictief moet wor-

den geïnterpreteerd. Wat het tweede betret , wordt de lat iets 

lager gelegd: een inperking van het recht op bijstand van een 

zelf gekozen raadsman kan immers als er sprake is van re-

levante en voldoende redenen in het belang van de rechts-

bedeling («relevant and sui  cient reasons in the interests 

of justice»). Dat ligt wel in de lijn van het brede scala aan 

Salduz-arresten dat ondertussen bestaat, aangezien daaruit 

al duidelijk is gebleken dat de strengheid waarmee met de 

bewijsuitsluitingsregel moet worden omgesprongen ook af-

hankelijk is van de kwestie of men te maken heet  met een 

«klassieke» Salduz-miskenning (geen bijstand bij het ver-

hoor na vrijheidsberoving), dan wel met een miskenning 

van een eerder afgeleide regel (bv. een miskenning van het 

recht op bijstand bij een verhoor zonder vrijheidsberoving 

of bij andere onderzoekshandelingen dan een verhoor). Dat 

wil uiteraard niet zeggen dat een miskenning van een afge-

leide regel niet zou kunnen leiden tot een schending van het 

recht op een eerlijk proces en het arrest-Dvorski is daar met-

een ook een illustratie van. Met deze rechtspraak moet dan 

ook terdege rekening worden gehouden, bv. wanneer een 

verdachte een raadsman aanwijst die net niet tijdig in het 

verhoorlokaal kan aanwezig zijn (zie art. 2bis van de wet van 

20 juli 1990 betref ende de voorlopige hechtenis).

(Dvorski t/ Kroatië)

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

Joachim Meese

Universiteit Antwerpen

EHRM 15 oktober 2015

Rechten van de mens – Recht op vrijheid van 

meningsuiting – Ontkenning van de Armeense 

genocide – Veroordeling van een politicus

1. De Zwitserse wetgeving stelt het ontkennen of 

goedkeuren van om het even welke genocide strab aar, 

zelfs indien die meningsuiting niet aanzet tot haat of 

geweld. Toen de verzoeker, de voorzitter van de Turkse 

arbeiderspartij, tijdens drie congressen op Zwitserse bo-

dem de Armeense genocide van 1915 «onbestaand» en 

een «internationale leugen» noemde en aangaf dat het 

veeleer ging om een «opruiing van de Armenen tegen 

de Turkse overheid door westerse en tsaristische impe-

rialisten», werd hij op grond van art. 261bis, § 4 van het 

Zwitserse Strafwetboek veroordeeld tot een strafrechte-

lijke geldboete van omgerekend 11.000  euro. De Zwit-

serse rechters oordeelden dat zijn uitspraken racistisch 

en nationalistisch waren en niet bijdroegen tot een ge-

schiedkundig debat.

2. Op 17 december 2013 oordeelde een gewone kamer 

van het EHRM met vijf stemmen tegen twee dat die ver-

oordeling niet verenigbaar was met art.  10 EVRM. Op 

verzoek van de Zwitserse overheid werd de zaak vervol-

gens voorgelegd aan de grote kamer.

3. De Zwitserse overheid voerde allereerst aan dat 

het verzoek onontvankelijk moest worden verklaard 

op grond van art. 16 en 17 EVRM. Art. 17 EVRM be-

paalt dat de rechten in het EVRM niet mogen worden 

gebruikt om diezelfde rechten teniet te doen. In vroe-

gere negationisme- en revisionismezaken hanteerde 

het Hof die bepaling soms om zich niet ten gronde te 

moeten uitspreken over de verenigbaarheid van een 

strafrechtelijke veroordeling wegens racistische me-

ningsuitingen met de vrijheid van meningsuiting (bv. 

EHRM 24  juni 2003, Garaudy t/ Frankrijk), maar 

recenter gaat het Hof ervan uit dat, indien een me-

ningsuiting als doel heeft om de kernwaarden van het 

EVRM te ondergraven, dit wel uit de evenredigheids-

toets zal blijken (§ 115).
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