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Van catalogusformules en Mediavisie 

Strong reaSOnS: de Ontwikkeling Aernout Nleuwenhuls*

van de artikel IO jurisprudentie 

van het EHRM van 20 IO tot en 

met 2016 ( dee I I) 

Deze bijdrage geeft een overzicht en analyse van de Jurisprudentie van het 

EHRM over de afgelopen zeven jaar. Daarblj wordt eerst kort ingegaan 

op de reikwijdte en beperkingsvoorwaarden, waarna de behandeling een 

meer thematisch karakter krijgt. Zo passeren onder meer 'persvrijheld 

en privacy•, 'uitlatlngen over rechtszaken•, en 'hate speech' de revue. In 

dit nummer vlndt de lezer het eerste deel van de biJdrage. In een van de 

volgende nummers volgt het tweede deel. 

lnleiding 

Het EVRM bestaat al 67 jaar, maar het EHRM is nog niet in 

ruste. Het aantal klachten is hoog en ieder jaar wordt een aan

zienlijk aantal arresten gewezen. Als er al kritiek is, betreft 

deze dan ook niet de inzet van het Hof, maar eerder bepaalde 

arresten, waaruit zou blijken dat het Hof zich teveel bemoeit 

met de democratische besluitvorming in Janden waar zij geen 

voeling mee heeft.1 Kritiek richt zich tevens op de ontwikke

ling van bepaalde leerstukken, zoals dat van de positieve 

verplichtingen.2 Oat geldt in het bijzonder de - positieve -

verplichting om bepaalde gedragingen strafbaar te stellen of 

bepaa)de grondrechten van derden in te perken. 

Zo kan de positieve verplichting om het recht op privacy te 

beschermen nopen tot inmengingen in de persvrijheid. Het is 

de vraag in hoeverre het Hof op dit gebied ruimte laat voor te 

onderscheiden nationale benaderingen. Het Hof heeft meer

malen overwogen dat er een relatief ruime marge bestaat in 

geval van botsing van grondrechten; daar staat tegenover dat 

er bij beperkingen van het maatschappelijk en politiek debat 

in het algemeen een relatief smalle marge bestaat. Hoe deze 

uitgangspunten zich tot elkaar verhouden, is niet zonder meer 

duidelijk. Om genoemde problemen het hoofd te bieden Iijkt 

het Hof steeds vaker tc kiezen voor een 'catalogusformule' in 

combinatie met een 'strong reasons' benadering. Het Hof gaat 

na of de nationale rechter alle door het Hof als relevant aange-

"' Mr. A.J. Nieuwenhuis is hoofddocent staatsrecht UvA, gelieerd aan hct IViR en 

redacteur van dit blad. 

1 Bijv. EHRM 6 oktober 2005, no. 74025/01 (Hirst/VI( no. 2 ); categorisch ontnemen 

van hct kiesrccht aan gcvangencn vonnt ecn schending van het verdrag. 

2 Zie a.a. L Lavrysen, Human Rights in a positive state, lntersentia, Cambridge 2016. 

3 Al deze overzichten waren van de hand van Dirk Voorhoof: 'De vrijheid van 

expressie en informatie en de rechtspraak van de ECRM en het EHRM betref. 

fende art. to EVRM (1958-1994)', Mediaforum 1994/11-12, 116-124; 'Het Europesc 

"first amendment". De vrijheid van expressie en infom1atie en de rechtspraak 

van het EHRM betrellendc art. 10 EVRM ( 1994-1995)', Mediaforum, 1995/11-12, 

128·137; 'Het Europcsc 'First Amendment'. De Straatsburgse jurisprudentic over 
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merkte factoren (voldoende) in rekening heeft gebracht. Is dat 

het geval, dan moeten er 'hele goede redenen' zijn om het 

eigen oordeel in de plaats te stellen van dat van de nationale 

rechter. 

Mogelijke kritiek op het EHRM doet ondertussen weinig af 

aan de betekenis van de jurisprudentie van het Hof binnen de 

Nederlandse rechtsorde. Het journalistiek brongeheim, de 

grens van de politieke meningsvorming, en de verhouding 

tussen persvrijheid en privacy moeten alle mede in het licht 

van artikel 10 EVRM worden geanalyseerd. Mediaforum wijdt 

daarom regelmatig aandacht aan de jurisprudentie van het 

EHRM, niet alleen in thematische artikelen en door het signa

leren en annoteren van de rechtspraak, maar ook door onder

zoek van de jurisprudentie in een bepaalde periode. In het 

verleden is een reeks overzichten daarvan verschenen.3 Deze 

bijdrage kan als een voortzetting daarvan worden beschouwd. 

Wei is gekozen voor een andere titel, omdat er een andere 

auteur is, die inmiddels met de nodige bewondering naar de 

eerdere overzichten opziet. 

Enkele cijfers 

Het voorliggende overzicht beslaat de periode 2010 t/m 

2016. Wat klachten en veroordelingen betreft, neemt artikel 10 

EVRM ten opzichte van andere verdragsbepalingen (weer) een 

artikel 10 EVRM (1996 -juli 1999) dcel 1', Mediaforum, 1999/10, 264-271; 'Het 

Europese 'First Amendment'. De SlTaatsburgse jurisprudentie over artikel 10 

EVRM ( 1996 -juli 1999) dee! 2', Mediaforum, 1999/11-12, 304-313; 'Het Europese 

'First Amendment'. De Straatsburgse jurisprudentie over artikel 10 EVRM: sep· 

tember 1999-december 2003 (dee! 1)', Mcdiaforum 2004/4, 108-116; 'Het Euro

pese 'First Amendment'. De Straatsburgsc jurisprudcntie over artikcl 10 EVRM: 

september 1999-december 2003 (deel 2)', Mediaforum 2004/6, 198-211; 'Het 

Europese 1First Amendment'. De Straatsburgse jurisprudentie over artikel 10 

EVRM: 2004-2009 (Deel 1)', Mediaforum 2010/4, 106-116; 'Hct Europese 'First 

Amendment'. De Straatsburgse jurisprudentie over artikel 10 EVRM: 2004.2009 

(Deel 2)', Mediaforum 2010/6, 186-201. 
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