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Europese rechtspraak «Rechten van de mens» 

in kort bestek

Coördinatie: Wouter Vandenhole, Universiteit Antwerpen, en Koen Lemmens, KU Leuven, met 

medewerking van Cathy Van Vyve, Universiteit Antwerpen, en Michaël Merrigan, KU Leuven

EHRM 15 december 2015

Rechten van de mens – Eerlijk proces – Recht op het 

doen ondervragen van getuigen – Bewezenverklaring 

gebaseerd op getuigenverklaringen afgelegd door 

slachtof ers in afwezigheid van de verdachte – 

Voorwaarden

1. Schatschaschwili wordt vervolgd wegens twee ge-

welddadige overvallen in Kassel en in Göttingen. In beide 

gevallen was er sprake van twee vrouwelijke slachtof ers. 

De verzoeker wordt uiteindelijk voor die beide feiten sa-

men veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar 

en zes maanden. Noch de beroepsprocedure noch een 

procedure voor het Duitse constitionele hof brengen voor 

de verzoeker soelaas. De discussie die uiteindelijk aan het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens wordt voor-

gelegd, heet  enkel betrekking op de bewezenverklaring 

van de feiten gepleegd te Göttingen. Met name beklaagt 

Schatschaschwili zich erover dat deze bewezenverkla-

ring gebaseerd is op onder meer getuigenverklaringen 

afgelegd door de beide slachtof ers in afwezigheid van de 

verzoeker. Geen van deze getuigen kon nadien nog door 

de bodemrechter worden gehoord, naar hun aanvoeren 

wegens een posttraumatische stressstoornis, maar ook 

omdat zij in Letland verbleven en noch een overbrenging 

noch een gedwongen verhoor op afstand mogelijk is ge-

bleken. Op 17  april 2014 beslist een gewone kamer van 

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat het 

recht op een eerlijk proces (art. 6.1 EVRM) in combina-

tie met het ondervragingsrecht (art.  6.3.d EVRM) niet 

geschonden is. De verwijzing naar de grote kamer wordt 

toegestaan op 8 september 2014.

2. In tegenstelling tot de gewone kamer, is de grote ka-

mer van oordeel dat er wel degelijk sprake is van een 

schending van het ondervragingsrecht in combinatie met 

het recht op een eerlijk proces. Het arrest is een bijzonder 

interessante aanvulling op de rechtspraak aangaande het 

recht op kruisverhoor («cross-examination») die door het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens is ontwikkeld 

sedert het arrest van de grote kamer inzake Al-Khawaja en 

Tahery t/ Verenigd Koninkrijk van 15 december 2011 (zie 

o.m.: O. Michiels, «Le principe de la preuve unique ou dé-

terminante» (noot onder EHRM 15 december 2011), Rev.

trim.DH 2012, 693-711; zie ook: D. De Wolf, «Het recht op 

horen van getuigen (à charge) na het arrest-Al-Khawaja 

en Tahery van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens» in F. Deruyck (ed.), Strafrecht in breed spectrum, 

Brugge, die Keure, 2014, 25-58). In dat arrest heet  de 

grote kamer niet alleen als algemene regel vooropgesteld 

dat een veroordeling in beginsel slechts mogelijk is als al 

het bewijsmateriaal ten laste van de beklaagde ter terecht-

zitting op tegenspraak wordt gepresenteerd (§  118, dit 

is het zogenaamde onmiddellijkheidsbeginsel), maar als 

ook een toetsingskader wordt ontwikkeld om na te gaan 

of het niet horen van een getuige ter terechtzitting al dan 

niet de eerlijkheid van het proces in het gedrang heet  

gebracht. Daaruit volgt dat moet worden nagegaan of er 

goede redenen zijn geweest om de getuige niet te horen, 

welk gewicht aan de getuigenverklaring werd verleend bij 

de beoordeling van de zaak (waarbij vooral moet worden 

onderzocht of de veroordeling uitsluitend of in beslissende 

mate op de getuigenverklaring is gebaseerd) en of er sprake 

is geweest van compenserende factoren (waaronder sterke 

procedurele waarborgen) die een eerlijke en deugdelijke 

waardering van de betrouwbaarheid van de tijdens het 

vooronderzoek afgelegde verklaring kunnen garanderen. 

Dat beoordelingskader is trouwens ook van toepassing op 

anonieme getuigenverklaringen (EHRM 10 april 2010, El-

lis, Simms en Martin t/ Verenigd Koninkrijk, § 76).

De eerste vraag die in het arrest-Schatschaschwili wordt 

beantwoord, is of het ontbreken van een goede reden om 

niet over te gaan tot het horen van een getuige à charge 

ter terechtzitting automatisch leidt tot de vaststelling dat 

het eerlijk karakter van het proces is geschonden (en dus 

zonder dat de overige vragen uit het toetsingskader nog 

moeten worden beoordeeld). Volgens de grote kamer is 

dat niet zo, aangezien dat ertoe zou leiden dat zelfs een 

schending van het recht op een eerlijk proces zou moe-

ten worden vastgesteld in een zaak waarbij de kwestieuze 

getuigenverklaring irrelevant is gebleken voor de beoor-

deling van de zaak (§ 112). Maar er wordt wel aan toege-

voegd dat het ontbreken van een goede reden voor de af-

wezigheid van de mogelijkheid tot kruisverhoor een zeer 

belangrijke factor is bij de beoordeling van het eerlijk ka-

rakter van het proces, die er zeker toe kan leiden dat het 

proces oneerlijk bevonden zal worden (§ 113).

Een volgende vraag is of het nog noodzakelijk is om te 

onderzoeken of er sprake is van voldoende compenseren-

de waarborgen als wordt vastgesteld dat de veroordeling 

niet uitsluitend of in beslissende mate («sole or decisive») 

is gebaseerd op de verklaring van de afwezige getuige bij 

het oordeel over de schuld. Die vraag moet wel positief 

worden beantwoord. Met name verduidelijkt de grote ka-
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mer dat de beoordeling van het eerlijk karakter van het 

proces vereist dat het bestaan van voldoende compense-

rende waarborgen ook moet worden onderzocht in zaken 

waarin aan de getuigenverklaring in duidelijke mate ge-

wicht («signii cant weight») werd verleend en waarbij het 

gebruik van de verklaring als bewijs de verdediging heet  

bemoeilijkt (§  116). Daarbij is sprake van een evenredig 

verband tussen het gewicht dat aan de verklaring werd 

verleend als bewijs en de eisen die aan de compenserende 

waarborgen worden gesteld: hoe belangrijker de verkla-

ring is geweest voor de veroordeling, des te sterker de 

compenserende waarborgen zullen moeten zijn.

Ten derde onderzoekt de grote kamer of er sprake is 

van een specii eke volgorde waarin de drie deelvragen 

van de Al-Khawaja-test moeten worden behandeld. De 

deelvragen moeten normaliter behandeld worden in de 

hierboven beschreven volgorde, maar in sommige zaken 

kan het wel wenselijk zijn om toch van deze volgorde af 

te wijken (§ 118). Dat zal vooral het geval zijn als het ant-

woord op de tweede of de derde vraag determinerend is 

om het eerlijk karakter van het proces te beoordelen.

Vervolgens geet  de grote kamer een overzicht van de 

algemene principes m.b.t. de drie deelvragen, telkens met 

verwijzing naar eerdere rechtspraak.

Wat de eerste deelvraag betret  (of er voldoende rede-

nen waren voor de afwezigheid van de getuige), kunnen 

diverse redenen worden vermeld. Onder meer de dood 

van de getuige, angst, medische redenen of onbereik-

baarheid kunnen een verklaring bieden (§ 119). Wat dat 

laatste betret , rust op de overheid wel de positieve ver-

plichting om alles in het werk te stellen om de getuige te 

vinden en zijn aanwezigheid ter terechtzitting te verzeke-

ren. Zo moet er in geval van onvindbaarheid actief wor-

den gespeurd naar de getuige en moet de overheid zich 

desnoods beroepen op internationale rechtshulp als de 

getuige in het buitenland verblijt  (§ 121).

M.b.t. de tweede deelvraag (of de veroordeling uitslui-

tend of in beslissende mate werd gebaseerd op de ver-

klaring van de afwezige getuige), verduidelijkt de grote 

kamer dat er weliswaar wordt nagegaan of de nationale 

rechter zelf heet  beoordeeld of er uitsluitend of in beslis-

sende mate werd gebaseerd op de verklaring, maar dat 

die beoordeling door het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens terzijde kan worden geschoven indien de 

beoordeling van de nationale rechter onaanvaardbaar 

of arbitrair zou zijn (§ 124). Hoe dan ook zal het Euro-

pees Hof voor de Rechten van de Mens zelf oordelen over 

het gewicht van de verklaring als bewijs als de nationale 

rechter daarover zelf geen standpunt heet  ingenomen of 

daarover onduidelijk is geweest.

Aangaande de derde deelvraag (of er sprake is geweest 

van voldoende compenserende waarborgen), herinnert 

de grote kamer er allereerst aan dat die waarborgen ga-

rant moeten staan voor een eerlijke en behoorlijke beoor-

deling van de betrouwbaarheid van de verklaring (§ 125). 

Uit de beslissing van de nationale rechter moet ook dui-

delijk blijken dat hij er zich van bewust is geweest dat een 

verklaring van een afwezige getuige minder mag door-

wegen bij de beoordeling van de zaak (§ 126). Een bijko-

mende waarborg kan erin bestaan dat ter terechtzitting 

een video-opname wordt getoond van het verhoor dat 

van de afwezige getuige werd opgenomen (§ 127). Ook de 

aanwezigheid van andere bewijselementen die duidelijk 

de inhoud van de afgelegde verklaring ondersteunen, kan 

een waarborg zijn (§ 128). Hetzelfde geldt voor de moge-

lijkheid voor de verdediging om op indirecte wijze vra-

gen te kunnen stellen aan de afwezige getuige, bv. schrif-

telijk (§ 129), of nog, wanneer de verdediging tijdens het 

vooronderzoek vragen heet  kunnen voorleggen aan de 

getuige (§  130). Wat dat laatste betret , geldt trouwens 

als regel dat wanneer reeds tijdens het vooronderzoek 

kan worden ingeschat dat een getuige niet zal (kunnen) 

worden gehoord ter terechtzitting, het essentieel is om de 

verdediging al tijdens het vooronderzoek de mogelijkheid 

te bieden vragen te stellen aan de getuige.

De hierboven beschreven principes worden vervolgens 

toegepast op de zaak zelf.

Wat de eerste deelvraag betret , stelt de grote kamer 

vast dat er goede redenen waren om de twee slachtof-

fers van de overval in Göttingen niet te horen als getuige 

(§  140). Deze getuigen, beiden van Letse nationaliteit, 

werden verhoord bij de aanvang van het onderzoek. Op 

dat ogenblik was Schatschaschwili zelf in het belang van 

het onderzoek nog niet op de hoogte gebracht van de ver-

denking op zijn persoon. Kort na het al eggen van de ver-

klaringen ten overstaan van de politie en de onderzoeks-

rechter, keerden beide getuigen terug naar Letland. Zij 

werden later evenwel, in het kader van het onderzoek ter 

terechtzitting, gedagvaard om te verschijnen als getuige. 

Op grond van medische redenen gaven zij daaraan geen 

gevolg. De Duitse bodemrechter bleef ook daarna aan-

dringen op een getuigenverhoor en startte een verzoek 

tot rechtshulp opdat de getuigen zouden worden gehoord 

in een rechtbank in Letland via videoconferentie. Ook 

dat getuigenverhoor had echter niet plaats, omdat de Let-

se rechter van oordeel was dat er wel degelijk sprake was 

van medische redenen die het verhoor onmogelijk maak-

ten. Er volgde een nieuwe brief van de Duitse rechter, 

ditmaal om te verzoeken dat de getuigen zouden worden 

onderzocht door een onah ankelijke arts. Die brief bleef 

onbeantwoord. Uit dit feitelijk verloop besluit de grote 

kamer dat de Duitse rechter alle mogelijke wettelijke 

stappen heet  ondernomen om de getuigen te doen horen, 

zodat aan de positieve verplichting terzake is voldaan.

M.b.t. de tweede deelvraag stelt de grote kamer vast dat 

de getuigenverklaringen van de slachtof ers doorslaggevend 

(«decisive») zijn geweest bij de beoordeling van de schuld 

van de verzoeker (§ 144). Ander belastend bewijs bleek voor-

namelijk te gaan om verklaringen de auditu («hearsay») of 

om indirect bewijs («circumstantial evidence»), waaronder 

telefoniegegevens, gps-data en het bewijs van het soortgelijk 

misdrijf gepleegd door Scha tschaschwili.

Wat ten slotte de derde deelvraag betret , onderzoekt 

de grote kamer verschillende aspecten. Eerst en vooral 
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wordt vastgesteld dat de Duitse rechter de betrouwbaar-

heid van de getuigenverklaringen op diligente wijze heet  

onderzocht (§  150). Zo was de beslissing omstandig ge-

motiveerd en werd door de Duitse rechter expliciet ver-

meld dat de bewijswaarde van de getuigenverklaring la-

ger was wegens het gebrek aan tegenspraak. Er was ook 

sprake van andere bewijselementen die de inhoud van de 

getuigenverklaringen ondersteunden. Vervolgens onder-

zoekt de grote kamer de procedurele waarborgen waar-

over Schatschaschwili beschikte. Zo stelt de grote kamer 

onder meer vast dat de verzoeker wel de betrouwbaarheid 

van de verklaringen in vraag kon stellen ter terechtzit-

ting, maar dat hij niet de mogelijkheid heet  gehad om 

vragen te stellen aan de getuigen tijdens het vooronder-

zoek, al was het maar schrit elijk (§§ 152-153). De grote 

kamer beklemtoont voorts dat wanneer een vonnisrech-

ter niet overgaat of kan overgaan tot het horen ter te-

rechtzitting van belangrijke getuigen («key witnesses»), er 

al snel sprake zal zijn van een schending van het recht op 

een eerlijk proces als een tijdens het vooronderzoek afge-

legde verklaring van die getuige wordt gebruikt als bewijs 

(§ 156). Een cruciaal element om het eerlijk karakter van 

het proces te beoordelen in een dergelijke omstandigheid, 

is of de overheden er zich op het ogenblik dat de verkla-

ring werd afgelegd redelijkerwijze van bewust moesten 

zijn dat de getuige in een later stadium niet meer zou 

worden verhoord. Is dat het geval, dan moet er al tijdens 

het vooronderzoek worden voorzien in de mogelijkheid 

voor de verdachte om vragen voor te leggen aan de ge-

tuige (§ 157). Dat was in casu niet gebeurd, ook al liet de 

Duitse wet toe dat een advocaat aangesteld voor de ver-

zoeker vragen zou hebben gesteld aan de getuigen (§ 160). 

De grote kamer preciseert voorts in het arrest nogmaals 

dat de mogelijkheid om een belangrijke getuige minstens 

tijdens het vooronderzoek via een advocaat te kunnen 

ondervragen essentieel is voor het eerlijk karakter van 

het proces. De afwezigheid van een dergelijke mogelijk-

heid weegt daarom zwaar door bij de beoordeling van de 

globale eerlijkheid van het proces (§ 162). Dat brengt de 

grote kamer er dan ook toe te beslissen dat het proces ten 

laste van Schatschaschwili niet eerlijk is verlopen.

3. Het spreekt voor zich dat het arrest-Schatschaschwili 

een erg belangrijke verdere stap is in de rechtspraak van 

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inzake 

het recht op kruisverhoor. Het is opvallend dat de Bel-

gische rechtspraak deze problematiek tot op heden vrij 

stiefmoederlijk behandelt. Naarmate de krijtlijnen van 

het Straatsburgse standpunt almaar duidelijker vastlig-

gen, neemt daardoor het risico voor veroordelingen door 

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens toe. Het 

klassieke uitgangspunt dat de strafrechter op onaantast-

bare wijze mag beslissen of het voor de waarheidsvinding 

noodzakelijk is om een getuige al dan niet ter terecht-

zitting te horen, wordt dan ook beter verlaten voor wat 

het verhoor van getuigen à charge betret  die tijdens het 

vooronderzoek een verklaring hebben afgelegd zonder 

inspraak van de verdediging. Niet de noodzakelijkheid 

voor de waarheidsvinding is dan immers determinerend 

voor het antwoord op de vraag of de getuige moet wor-

den gehoord, maar wel het antwoord op de vragen of er 

een goede reden is om de getuige niet meer ter terecht-

zitting te horen, of en in welke mate de rechter zich op 

de tijdens het vooronderzoek afgelegde verklaring baseert 

en of er voldoende compenserende waarborgen zijn ter 

vrijwaring van het recht op een eerlijk proces.

(Schatschaschwili t/ Duitsland)

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

Joachim Meese

Universiteit Antwerpen

EHRM 10 november 2015

Rechten van de mens – Recht op vrijheid van 

meningsuiting – Conl icterende grondrechten – 

Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven 

– Recht op eer en goede naam – Afweging – Criteria

1. Elke journalistieke publicatie, met inbegrip van de 

roddelpers, geniet de bescherming van art.  10 EVRM, 

zowel vanuit het oogpunt van de persvrijheid als vanuit 

het oogpunt van het recht op informatie van het publiek. 

De personen over wie die publicaties handelen, genie-

ten op hun beurt de bescherming van art. 8 EVRM, dat 

onder meer het recht op eer en goede naam en het recht 

op ab eelding omvat. Die grondrechten komen vaak met 

elkaar in conl ict, en in dat geval genieten de verdrag-

sluitende partijen een ruime appreciatiemarge om een 

evenwicht tussen beide grondrechten te vinden. Indien 

de nationale rechter die afweging grondig heet  gemaakt, 

zal het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zijn 

eigen toetsing slechts in de plaats daarvan stellen indien 

daarvoor sterke redenen bestaan.

Het Hof ontwikkelde zes criteria aan de hand waarvan 

die afweging moet geschieden (bv. EHRM 7 februari 2012, 

Axel Springer t/ Duitsland, §§  90-95; EHRM 7  februari 

2012, von Hannover (nr. 2) t/ Duitsland, §§ 109-113): (i) de 

mate waarin de gepubliceerde artikelen of foto’s bijdragen 

aan een debat van algemeen belang; (ii) de bekendheid van 

de betrokkene, in verhouding tot de aard en de ernst van 

de feiten waarover de publicatie handelt, zodat kan worden 

nagegaan of de pers zijn rol van waakhond van de demo-

cratie speelde, dan wel of hij slechts een nieuwsgierigheid 

van het publiek naar het privéleven van bekende personen 

trachtte te bevredigen; (iii) het vroegere gedrag van de per-

sonen over wie de publicatie handelt; (iv) de methode van 

informatievergaring en de waarachtigheid ervan; (v) de in-

houd, de presentatie en de gevolgen van de publicatie; en 

(vi) de aard en ernst van de eventueel aan de journalist of 

de uitgever opgelegde sancties.

2. Op 10  november 2015 sprak de grote kamer zich 

opnieuw uit over dit delicate evenwicht. De hoofdredac-

teur en de uitgever van Paris Match werden op vordering 
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