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Rechten van de mens – Non bis in idem – Vervolging 

wegens oorlogsmisdaden na amnestie

1. In een uitgebreid arrest heet  de grote kamer zich uit-
gesproken over een geval waarbij een legercommandant 
in 2007 veroordeeld werd wegens oorlogsmisdaden nadat 
hem in 1997 amnestie was verleend voor gedeeltelijk de-
zelfde feiten. De eerste vervolging van de verzoeker had 
betrekking op verschillende feiten uit 1991, waaronder 
moord op burgers. Op 24 september 1996 kwam in Kroatië 
een algemene amnestiewet tot stand waarin werd bepaald 
dat amnestie kon worden verleend voor alle strab are fei-
ten die werden begaan in het kader van de oorlog in het 
land tussen 17 augustus 1990 en 23 augustus 1996 (na de 
onah ankelijkheidsverklaring van Kroatië van de vroegere 
socialistische federale Republiek Joegoslavië), behalve voor 
de ergste vormen van miskenning van mensenrechten en 
voor oorlogsmisdaden, waaronder genocide. De strafver-
volging ten laste van de verzoeker werd op basis van die 
wet op 24  juni 1997 beëindigd bij rechterlijke beslissing 
van het «Osijek County Court». Die beslissing betrof ech-
ter niet alle in 1991 gepleegde feiten, aangezien sommige 
daarvan al in 1991 waren geseponeerd.

Geruime tijd na de uitspraak van 1997 – de precieze 
datum is niet gekend – werd de beslissing tot amnestie 
door de «State Attorney» aangevochten voor het Hoog-
gerechtshof. Op 19  september 2007 besliste het Hoog-
gerechtshof tot vernietiging van de beslissing van het 
«Osijek County Court» wegens een schending van de 
amnestiewet van 1996. Intussen was reeds een nieuwe 
vervolging gestart ten laste van de verzoeker, aangezien 
hij op 26 april 2006 gedagvaard werd om te verschijnen 
wegens oorlogsmisdaden jegens burgers. Voor die feiten 
diende hij opnieuw te verschijnen voor het «Osijek Coun-

ty Court», overigens voor drie rechters van wie de voor-
zitter dezelfde was als die van de kamer die in 1997 had 
beslist tot amnestie. Op 21 maart 2007, dus nog vooraleer 
de beslissing tot amnestie van 1997 werd vernietigd, werd 
de verzoeker veroordeeld tot een gevangenisstraf van 
veertien jaar. Die veroordeling hield niet alleen stand, 
maar werd zelfs verhoogd tot vijt ien jaar gevangenisstraf 
nadat ze werd aangevochten voor het Hooggerechtshof, 
dat hierover besliste op 19 september 2007, dus gelijktij-
dig met de vernietiging van de eerdere beslissing tot am-
nestie. De verzoeker richtte zich vervolgens nog tot het 
Grondwettelijk Hof, maar ook dat was tevergeefs.

2. Voor de grote kamer worden door de verzoeker twee 
grieven aangevoerd. De eerste grief heet  betrekking op 
onder meer het feit dat dezelfde rechter eerst in 1997 op-
trad als voorzitter van de kamer die besliste tot amnestie 
en vervolgens als voorzitter van de kamer die hem in 2007 
veroordeelde tot een gevangenisstraf voor dezelfde feiten. 
Hierover had een gewone kamer van het EHRM op 13 no-
vember 2012 beslist dat er geen schending was van het ver-
bod van partijdigheid, aangezien in 1997 amnestie werd 

verleend zonder dat de grond van de zaak werd beoordeeld. 
Dat oordeel wordt bevestigd door de grote kamer, die erop 
wijst dat er voor de beslissing van 1997 enkel moest worden 
nagegaan of aan de voorwaarden van de amnestiewet was 
voldaan (§ 87). Uit het verbod van partijdigheid mag trou-
wens niet als algemene regel worden afgeleid dat een hogere 
rechtsinstantie verplicht zou zijn om, wanneer wordt beslist 
om een rechterlijke beslissing te hervormen of te vernie-
tigen, steeds te verwijzen naar een anders samengestelde 
rechtbank (§ 86). Dat was weliswaar niet aan de orde in deze 
zaak, aangezien de verzoeker een tweede maal werd ver-
volgd voor gedeeltelijk dezelfde feiten, zonder dat de eerdere 
beslissing op dat ogenblik al was vernietigd. De grote kamer 
oordeelt echter dat ook in die omstandigheden de dubbele 
rol van de betrokken voorzitter op zich geen schending van 
het verbod van partijdigheid oplevert.

3. Belangrijker echter is het antwoord van het Hof op 
de tweede grief die de verzoeker aanvoert. Volgens de 
verzoeker is er sprake van schending van art.  4 van het 
Zevende Protocol (ne bis in idem), aangezien hij voor ge-
deeltelijk dezelfde feiten werd vervolgd nadat hem eerder 
amnestie werd verleend. Dat de feiten soortgelijk waren, 
stond eigenlijk niet ter discussie. Ook die grief was niet-
temin eerder afgewezen door de gewone kamer. De af-
wijzing werd in 2012 gebaseerd op de vaststelling dat de 
beslissing tot amnestie het gevolg was van een foutieve 
toepassing van de amnestiewet (zoals ook het Hoog-
gerechtshof van Kroatië had vastgesteld). Aangezien er 
volgens de kamer een «fundamenteel gebrek» kleefde aan 
die eerdere beslissing, was een tweede berechting wel de-
gelijk mogelijk. De kamer had zich met andere woorden 
gebaseerd op de exceptie van het fundamenteel gebrek 
om de klacht wegens schending van het beginsel ne bis 

in idem ongegrond te verklaren. Art. 4, § 2 van het Ze-
vende Protocol bepaalt immers dat het beginsel ne bis in 

idem niet verhindert dat een zaak wordt heropend over-
eenkomstig de wet en het strafprocesrecht van de betrok-
ken Staat, indien er aanwijzingen zijn van nieuwe of pas 
aan het licht gekomen feiten of indien er sprake was van 
een fundamenteel gebrek in het vorige proces, die de uit-
komst van de zaak zouden of zou kunnen beïnvloeden.

Ook de grote kamer stelt de verzoeker in het ongelijk, 
maar kiest wel voor een andere benadering. Eerst en vooral 
maakt de grote kamer een onderscheid tussen de feiten die 
in 1992 werden geseponeerd en de feiten waarvoor in 1997 
amnestie werd verleend. In zoverre de klacht betrekking 
heet  op een tweede berechting na het sepot van 1991, wordt 
de klacht onontvankelijk verklaard (§ 121). Dat is eigenlijk 
weinig verrassend (zie in die zin overigens reeds: EHRM 
3 oktober 2002, Smirnova en Smirnova t/ Rusland; EHRM 
7 december 2006, Harutyunyan t/ Armenië). Wat betret  de 
tweede berechting van de feiten waarvoor eerder amnestie 
was verleend, beslist de grote kamer – anders dan de kamer 
– dat art. 4, § 2 van het Zevende Protocol niet van toepas-

sing is op de zaak. Om tot dat besluit te komen maakt de 
grote kamer – overigens ambtshalve – een behoorlijke om-
weg. Met name wijst het Hof erop dat de feiten die aan de 
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verzoeker ten laste werden gelegd, feitelijk een schending in-
hielden van de rechten vervat in art. 2 (het recht op leven) en 
art. 3 (verbod van foltering) van het Verdrag in de persoon 
van de burgerslachtof ers. Die rechten betref en enkele van 
de basiswaarden eigen aan een democratische samenleving 
(§ 124). Op grond van art. 1 van het Verdrag moet elke Staat 
er bovendien op toezien dat aan eenieder die ressorteert on-
der zijn rechtsmacht de rechten en vrijheden worden verze-
kerd die zijn vastgesteld in de Eerste Titel van het Verdrag. 
Daaruit volgt dat de dood van een onderdaan die het gevolg 
is van geweld of slechte behandeling altijd aanleiding moet 
geven tot een daadwerkelijk oi  cieel onderzoek dat moet 
kunnen leiden tot het verantwoordelijk stellen van de daders 
(§ 125). Het Hof wijst er ook op dat eerder al werd beslist dat 
wanneer aan een overheidsambtenaar («State agent») derge-
lijke feiten ten laste worden gelegd, het bijzonder belangrijk 
is dat de feiten niet verjaard worden verklaard en dat het 
toekennen van amnestie niet aanvaard kan worden (§ 126, 
waarin verwezen wordt naar onder meer EHRM 2 novem-
ber 2004, Abdülsamet Yaman t/ Turkije; EHRM 17 oktober 
2006, Okkah t/ Turkije). 

Hoewel de hier besproken zaak-Marguš geen betrekking 
heet  op een klacht op grond van art. 2 of art. 3 EVRM, moet 
met het bovenstaande volgens de grote kamer toch rekening 
worden gehouden, aangezien het Verdrag en de Protocol-
len als één geheel moeten worden beschouwd en uitgelegd 
op een wijze die leidt tot onderlinge samenhang (§ 127). Bo-
vendien moeten het Verdrag en de Protocollen ook worden 
uitgelegd in samenhang met het internationaal recht (§ 129). 
Ook al is er op heden geen internationaal verdrag dat expli-
ciet verbiedt om amnestie te verlenen in geval van ernstige 
schendingen van fundamentele mensenrechten (§ 131), toch 
wordt meer en meer aangenomen dat het toekennen van 
amnestie bij internationale misdaden (waaronder misdaden 
tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en genocide) in 
strijd is met het internationaal recht (§ 130).

Daaromtrent verwijst de grote kamer in § 131 naar on-
der meer de interpretatie door het Inter-Amerikaans Hof 
voor de Rechten van de Mens van art. 6, § 5 van het Twee-
de Additionele Protocol bij de Conventies van Genève in-
zake de bescherming van slachtof ers van niet-internatio-
nale gewapende conl icten, dat uitgaat van het principe dat 
aan personen die ervan verdacht of beschuldigd worden 
oorlogsmisdaden te hebben gepleegd nooit amnestie kan 
worden verleend (IACHR 25 oktober 2012, h e Massacres 
of El Mozote and Nearby Places t/ El Salvador, § 286). De 
grote kamer verwijst ook naar de statuten van het Interna-
tionaal Strah of, waarin een uitzondering op het beginsel 
ne bis in idem is ingebed voor het geval een eerdere vrij-
spraak wegens genocide, misdaden tegen de menselijk-
heid of oorlogsmisdaden tot doel had om de betrokkene te 

vrijwaren tegen vervolging wegens misdaden die onder de 
bevoegdheid van het Internationaal Strah of vallen (§ 136).

4. Met die overwegingen gaat de grote kamer eigenlijk 
verder dan het beoordelen van de zaak in het licht van de 
klacht van de verzoeker dat er sprake is geweest van een 
tweede berechting die in strijd is met het beginsel ne bis 

in idem, aangezien hiermee ook standpunt wordt ingeno-
men over de mogelijkheid om amnestie te verlenen wegens 
oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid. Uit 
het arrest kan dus als het ware als algemene regel worden 
afgeleid dat het toekennen van amnestie wegens het do-
den van burgerslachtof ers in oorlogsomstandigheden een 
schending uitmaakt van art. 2 en 3 EVRM. Door Marguš 
te vervolgen wegens oorlogsmisdaden handelde Kroatië 
net in overeenstemming met die bepalingen, zodat het 
verbod van een tweede berechting in casu niet toepasselijk 
wordt geacht. Er wordt slechts een kleine opening gelaten 
in § 140, waarin de grote kamer preciseert dat, zelfs al zou 
worden aangenomen dat amnestie voor dergelijke feiten 
mogelijk is onder bepaalde specii eke omstandigheden, zo-
als een verzoeningsproces of compensatie voor de slachtof-
fers, daarvan in de te beoordelen zaak geen sprake is, aan-
gezien zulke omstandigheden niet voorhanden waren.

5. Een vraag die niet aan bod komt in het arrest is of het 
toekennen van amnestie beschouwd kan worden als een 
onherroepelijke vrijspraak of veroordeling zoals bedoeld in 
art. 4, § 1 van het Zevende Protocol. In een samenlopende 
mening wordt alvast gezegd dat dit niet zo is (joint concurring 

opinion van rechters Spielmann, Power-Forde en Nussbur-
ger, § 8). Op dat punt was er echter duidelijk geen eenstem-
migheid binnen het Hof, aangezien uit een andere concurring 

opinion blijkt dat sommige rechters net van het tegenover-
gestelde uitgaan, maar aanvoeren dat de eerdere vrijspraak 
of veroordeling niet overeenkomstig het strafprocesrecht 
van Kroatië was tot stand gekomen (zoals eveneens vereist 
in art. 4, § 1 van het Zevende Protocol), gelet op de uitein-
delijke vernietiging van de beslissing tot amnestie door het 
Hooggerechtshof van dat land (joint concurring opinion van 
rechters Ziemele, Berro-Lefevere en Karakaş, nr. 6). Naast de 
hiervoor vermelde meningen werd ook nog een joint concur-

ring opinion geschreven door rechters Šikuta, Wojtyczek en 
Vehabović, een concurring opinion door rechter Vučinić en 
een partly dissenting opinion door rechter Dedov. Dat levert 
een ongebruikelijk hoog aantal aparte meningen op, waaruit 
kan worden afgeleid dat het arrest-Marguš klaarblijkelijk een 
moeilijke evenwichtsoefening is geweest.

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