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SAMENVATTING 

 

Deze studie had het vooronderzoek in het internationaal strafprocesrecht tot voorwerp. Het 

belang van het vooronderzoek en van strafvorderlijke handelingen gesteld tijdens deze fase 

van het onderzoek voor het verdere verloop van de strafprocedure wordt onvoldoende 

onderkend in de academische literatuur aangaande het internationaal strafprocesrecht. Hoewel 

het aantal academische publicaties aangaande het internationaal strafprocesrecht snel groeit, 

kon het vooronderzoek dusver op aanzienlijk minder belangstelling rekenen. Daarnaast 

kunnen twee ‘hiaten’ worden vastgesteld met betrekking tot het vooronderzoek. Vooreerst 

dient een hiaat te worden vastgesteld betreffende de regulering van het vooronderzoek. Er 

werd veel minder werk gemaakt van de regulering van deze fase van de strafprocedure in 

vergelijking met het onderzoek ter terechtzitting. Ten tweede is een ‘jurisprudentieel hiaat’ 

waarneembaar. Met betrekking tot vele aspecten van het vooronderzoek is de rechtspraak 

schaars of onbestaande. Veel strafvorderlijke handelingen vinden schijnbaar plaats buiten 

enige rechterlijke controle om. 

 

Dit onderzoek stelde zich tot doel om de processuele regels alsook de rechtspraktijk van de 

verschillende internationale (en ‘geïnternationaliseerde’) straftribunalen te analyseren met het 

oog op de identificatie van enige (ontluikende) regels van internationaal strafprocesrecht. 

Meer bepaald werd een antwoord gezocht op de vraag of bepaalde regelingen en/of 

strafvorderlijke praktijken betreffende het vooronderzoek gedeeld worden door alle 

internationale (en ‘geïnternationaliseerde’) straftribunalen. Indien dit het geval zou zijn, 

ondersteunt dit de visie dat deze instellingen, niettegenstaande het feit dat het op zichzelf 

staande regimes betreft, gelijklopende oplossingen hebben aangenomen. Bovendien stelde dit 

onderzoek zich tot doel om een antwoord te formuleren op de vraag welke wijzigingen deze 

regels en praktijken van internationaal strafprocesrecht behoeven, teneinde de het eerlijk 

karakter van de internationale strafrechtspleging te garanderen? 

 

Het belang van het identificeren van deze gemeenschappelijke regels ligt vooreerst in het 

verhelderen van de inhoud van het internationaal strafprocesrecht. Bovendien kunnen deze 

gemeenschappelijke regels dienstig zijn voor toekomstige internationale of 

‘geïnternationaliseerde’ straftribunalen en voor de nationale wetgever voor wat het onderzoek 

naar en de berechting van zeer ernstige misdrijven betreft.  
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Er bestaat een additionele en nog dwingendere noodzaak tot het identificeren van een kern 

van internationaal strafprocesrecht met betrekking tot het vooronderzoek. Het vooronderzoek 

in het internationaal strafprocesrecht wordt gekenmerkt door de opsplitsing ervan over 

verschillende jurisdicties. Internationale en ‘geïnternationaliseerde’ straftribunalen zijn 

afhankelijk van de medewerking van staten of andere internationale actoren tijdens het 

vooronderzoek. Deze afhankelijkheid is een gevolg van de beperkte mate waarin deze 

tribunalen zelfstanding en onafhankelijk bewijsmateriaal en informatie kunnen verzamelen op 

het grondgebied van staten of waarin zij zelfstandig verdachten of beschuldigden kunnen 

aanhouden. 

 

In zoverre dat de gemeenschappelijke regels die geïdentificeerd worden in overeenstemming 

zijn met mensenrechtelijke normen, dienen deze niet enkel te worden nageleefd door de 

internationale straftribunalen, maar ook door staten en/of andere internationale actoren die bij 

het vooronderzoek betrokken zijn. Met andere woorden, deze regels dienen te worden 

gerespecteerd, onafhankelijk van de jurisdictie (het internationaal straftribunaal, de nationale 

jurisdictie of de internationale actor) die verantwoordelijk is voor de onderzoeksdaad. 

Bijgevolg kunnen deze mensenrechtelijke normen tot op zekere hoogte verhinderen dat de 

opsplitsing van het vooronderzoek tussen het internationale en nationale niveau de verdachte 

of de beschuldigde benadeelt. 

 

Deze studie omvat vier delen dewelke min of meer een chronologische volgorde aanhouden. 

Deel 1 poogde vooreerst om ‘het internationaal strafprocesrecht’ en het ‘vooronderzoek’ te 

conceptualiseren en te definiëren. In hoofdstuk 2 werden daartoe vooreerst de bronnen van 

het internationaal strafprocesrecht besproken. Aangetoond werd hoe bepaalde onzekerheden 

blijven voortbestaan met betrekking tot deze bronnen. Vervolgens werden de doelstellingen 

van de internationale berechting van internationale misdrijven en van het internationaal 

strafprocesrecht nader behandeld. Het blijft onduidelijk welke doelstellingen deze precies 

nastreven. Hoewel de internationale (en ‘geïnternationaliseerde’) straftribunalen voorhouden 

dat zij een groot aantal doelstellingen nastreven, blijft hun onderlinge (hiërarchische) relatie 

onduidelijk. Deze onduidelijkheid beperkt in grote mate de normatieve waarde van deze 

doelstellingen. Een duidelijke prioritering en een goed begrip betreffende de al dan niet 

onderlinge verenigbaarheid van verschillende doelstellingen is immers een voorwaarde opdat 

de procedures bij deze tribunalen toegesneden kunnen worden op de belangrijkste doelen die 

deze instellingen nastreven. 
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Vervolgens werd aandacht besteed aan de positionering van het internationaal 

strafprocesrecht ten aanzien van de civil law en common law strafrechtsystemen. Hoewel 

algemeen erkend wordt dat ten gevolge van het vermengen van elementen van beide modellen 

een systeem met een ‘sui generis’ karakter is ontstaan, is de civil law – common law 

dichotomie dienstig voor een beter begrip van het internationaal strafprocesrecht. 

Daarenboven is deze dichotomie nuttig ten behoeve van het opsporen van ‘systemische 

spanningen’. Ook de mate waarin internationale (en ‘geïnternationaliseerde’) straftribunalen 

gebonden zijn door internationale mensenrechtennormen werd uitvoerig behandeld. 

Vastgesteld werd dat de jurisdicties die onderzocht werden in deze studie intern gebonden zijn 

door deze internationale mensenrechten. Bovendien kennen een aantal van deze jurisdicties 

een interpretatieve functie toe aan deze normen. Vastgesteld werd echter ook dat onzekerheid 

heerst met betrekking tot de vraag in hoeverre deze mensenrechtelijke normen aangepast 

kunnen worden aan de specifieke noodwendigheden en unieke karakteristieken van de 

strafrechtprocedures van deze internationale (en ‘geïnternationaliseerde’) straftribunalen. 

Hoewel bevonden werd dat een zekere contextualisering noodzakelijk is, blijkt het veel 

moeilijker om de grenzen te bepalen waarbinnen een dergelijke aanpassing aanvaardbaar is. 

Een terughoudende houding dient te worden aangenomen wanneer een beroep wordt gedaan 

op de specifieke karakteristieken van de internationale strafprocedure om een 

contextualisering van de mensenrechtelijke normen te rechtvaardigen. In de meeste gevallen 

waarin een dergelijke aanpassing gesuggereerd werd, leidde dit de facto tot het verminderen 

van de bescherming die door deze normen wordt geboden. De mogelijkheid dat internationale 

(of ‘geïnternationaliseerde’) straftribunalen mensenrechtelijke normen aanpassen aan hun 

eigen noodwendigheden, in de afwezigheid van enig extern toezicht hierop, houdt bepaalde 

risico’s in. Aangetoond werd hoe, algemeen gesproken, mensenrechtelijke normen voldoende 

flexibel zijn opdat geen aanpassing of heroriëntatie noodzakelijk is. Hierna verplaatste de 

aandacht zich geleidelijk naar de fase van het vooronderzoek binnen de strafprocedure, het 

eigenlijke onderwerp van deze studie. De specifieke kenmerken van onderzoeken door 

internationale (en ‘geïnternationaliseerde’) straftribunalen werden geanalyseerd. Elke 

evaluatie betreffende de meest geschikte procedure voor internationale straftribunalen dient 

immers met deze unieke kenmerken rekening te houden. Onder meer (i) de afhankelijkheid 

van staten en internationale actoren, (ii) de verdeling van het vooronderzoek over 

verschillende jurisdicties en (iii) de omvang en de complexiteit van deze onderzoeken werden 

aangeduid als kenmerkend voor deze internationale strafprocedures.  
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Hoofdstuk 2 besloot met de algemene vaststelling dat het internationaal strafprocesrecht niet 

over een overtuigend theoretisch kader beschikt, dat rekening houdt met haar specifieke 

kenmerken en de doelstellingen die het nastreeft. Aan de hand van hoofdstuk 2 kon slechts 

één geschikte maatstaf geïdentificeerd worden voor de normatieve evaluatie van het 

internationaal strafprocesrecht. Aangezien alle internationale (en ‘geïnternationaliseerde’) 

straftribunalen gebonden zijn door internationale mensenrechtelijke normen, vormen deze een 

geschikt toetsingskader. Desalniettemin dient een belangrijke tekortkoming te worden 

opgemerkt wat betreft de bruikbaarheid van deze mensenrechtelijke normen als 

toetsingskader. Deze normen zijn onvoldoende gedetailleerd om louter aan de hand daarvan te 

bepalen op welke manier de internationale strafprocedure georganiseerd dient te worden en 

welk strafprocesrechterlijk model de voorkeur dient weg te dragen. Verscheidene 

strafprocesrechtelijke oplossingen zijn in overeenstemming met deze meer abstracte 

minimumnormen. Hetzelfde geldt voor de organisatie en de structuur van het vooronderzoek. 

  

In hoofdstuk 3 werd het vooronderzoek verder afgebakend en gedefinieerd. De vereiste 

inzake het bestaan van een minimumdrempel voor de aanvang van het vooronderzoek kon 

niet bij alle tribunalen worden vastgesteld. In de gevallen waar een dergelijke 

minimumdrempel niet is voorzien, worden de bevoegdheden van de aanklager schijnbaar niet 

beperkt door enige vereiste van ‘initiële verdenking’. In de gevallen waar een dergelijke 

minimumdrempel wel voorzien is, wordt het eigenlijke vooronderzoek voorafgegaan door een 

‘preliminair onderzoek’. Dit ‘preliminair onderzoek’ wordt slechts gereguleerd door een 

aantal van de onderzochte straftribunalen. Met uitzondering van de Buitengewone Kamers in 

de Rechtbanken van Cambodja (ECCC), is deze fase van de procedure de 

verantwoordelijkheid van hetzelfde orgaan van het tribunaal dat instaat voor het 

vooronderzoek. Vastgesteld kon worden dat deze ‘preliminaire onderzoeksfase’ bij de 

verschillende straftribunalen waar deze geïdentificeerd kon worden, dezelfde functie dient: 

nagaan of aan de minimumdrempel die het openen van het eigenlijke vooronderzoek 

rechtvaardigt, is voldaan. Op die manier beschermt deze fase de belangen van de individuen 

die geviseerd worden door het onderzoek. Daarnaast verhindert deze fase dat de schaarse 

middelen worden gespendeerd aan onderzoeken waar geen enkele kans bestaat dat deze 

daadwerkelijk zullen resulteren in een berechting. Met uitzondering van de situatie waarin de 

aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) gebruik maakt van zijn of haar proprio motu 

bevoegdheden, is de vaststelling dat aan de minimumdrempel voor het openen van een 

strafonderzoek is voldaan, niet onderworpen aan een rechterlijke toetsing. 
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De meeste straftribunalen die besproken werden, definiëren het vooronderzoek (sensu stricto)  

als ‘alle onderzoeksdaden die worden ondernomen door de aanklager met het oog op het 

verzamelen van informatie en bewijsmateriaal’. Geconcludeerd werd dat een dergelijke 

definitie ontoereikend is, in de mate dat het meer accusatoir karakter van de strafprocedure bij 

de straftribunalen vereist dat de verdediging haar eigen onderzoek voert. Daarnaast voorzien 

de statuten van deze straftribunalen nergens expliciet de onderzoeksbevoegdheden van de 

verdediging. De meeste straftribunalen voorzien evenmin in een strikte temporele afbakening 

van de fase van het vooronderzoek, in zoverre dit vooronderzoek onder bepaalde voorwaarden 

kan voortduren na de aanvang van de fase van het onderzoek ter terechtzitting. Aangezien 

elke voortzetting van het onderzoek door de aanklager na de bevestiging van de 

tenlastegelegde feiten interfereert met de voorbereidingen van de verdediging, moet dit de 

uitzondering blijven. 

 

Vastgesteld werd ook dat enkel bij het ECCC het de verdediging niet is toegestaan om eigen 

onderzoeksdaden te stellen (met de uitzondering van ‘preliminary inquiries’). Eerder, en in 

overeenstemming met het civil law model, kan de verdediging (net als de co-procureurs of de 

burgerlijke partijen), de co-onderzoeksrechters er om verzoeken bepaalde onderzoeksdaden te 

stellen. De rechterlijke rol tijdens het vooronderzoek is traditioneel beperkt. De 

uitzonderingen zijn het ECCC, waar het onderzoek in handen is van de co-

onderzoeksrechters, en het Tribunaal van Oost-Timor (SPSC) waar een rechterlijke 

toestemming noodzakelijk was voor het aanwenden van dwangmiddelen tijdens het 

vooronderzoek. Desalniettemin is er een duidelijke trend merkbaar in de richting van een 

grotere rechterlijke rol tijdens het vooronderzoek. De Kamer van Vooronderzoek van het ICC 

en de Rechter van Vooronderzoek bij het Libanon-tribunaal (STL) beschikken over beperkte 

maar belangrijke bevoegdheden tijdens het vooronderzoek om de procespartijen bij te staan 

bij de voorbereiding van hun zaken. Bovendien heeft de Kamer van Vooronderzoek van het 

ICC haar rol bevestigd inzake de bescherming van de rechten van verdachten tijdens het 

vooronderzoek. 

 

Onderzoeken door internationale straftribunalen  zijn normaal reactief van aard. Hoewel 

volgens één interpretatie van de rechtspraak van het ICC het onderzoek met betrekking tot 

‘situaties’ deels proactief zou kunnen worden, werd geconcludeerd dat deze interpretatie niet 

kan worden bijgetreden. Een aantal vereisten werden geïdentificeerd voor de proactieve 

aanwending van onderzoeksbevoegdheden. Deze omvatten onder meer (i) de vereiste van een 
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gerechtelijke finaliteit, (ii) de vereiste van een nauwkeurige omschrijving van de proactieve 

onderzoeksbevoegdheden, (iii) de met elkaar gelieerde vereisten van proportionaliteit, 

subsidiariteit en rechterlijke toetsing, in zoverre dat proactieve strafvorderlijke handelingen 

interfereren met het recht op privacy en (iv) de verplichting van een onafhankelijk en 

onpartijdige supervisie over de proactieve handelingen. Geconcludeerd werd dat de meeste 

van deze verplichtingen problematisch zijn indien het procedureel kader van het ICC wordt 

geïnterpreteerd als zou het proactieve recherche mogelijk maken. 

 

Vervolgens werd heel wat aandacht besteed aan de vraag of de selectie van zaken voor 

onderzoek en vervolging door de aanklager gekenmerkt wordt door een principe van legaliteit 

of door een principe van opportuniteit. Deze aandacht was gerechtvaardigd aangezien het 

antwoord op deze vraag belangrijke consequenties heeft voor de organisatie van het 

vooronderzoek. Geconcludeerd werd dat de internationale aanklager over een aanzienlijke 

discretie beschikt bij het openen van een onderzoek. De statuten van verschillende 

straftribunalen (het Speciale Hof voor Sierra-Leone (SCSL), het ECCC, en het Joegoslavië-

tribunaal (ICTY)) bevatten ‘limiting language’, die de aanklager er toe verplichten om zich te 

focussen op een bepaalde groep of categorie van individuen. De interpretatie door de 

Beroepskamer van het SCSL en door de Beroepskamer van het ECCC, dat deze limiting 

language in hun respectievelijke statuten enkel een richtlijn vormen en geen jurisdictionele 

beperking impliceren, werd bekritiseerd. Aangetoond werd hoe bepaalde beginselen de 

discretionaire bevoegdheid in hoofde van de aanklager verder inperken, zoals de met elkaar 

gelieerde beginselen van gelijkheid en non-discriminatie. Deze beginselen vinden hun 

oorsprong in de mensenrechten. Ook het principe van de onafhankelijkheid van de aanklager 

is belangrijk, in zoverre dat de aanklager niet om instructies mag verzoeken of geen 

instructies mag ontvangen van externe bronnen. Aangetoond werd verder hoe geen enkele van 

de onderzochte straftribunalen richtlijnen publiek maakten inzake de uitoefening door de 

aanklager van haar discretie inzake het al dan niet openen van een onderzoek. Evenwel werd 

beargumenteerd dat ex ante en publiek toegankelijke richtlijnen te prefereren zijn. Dergelijke 

richtlijnen garanderen onder meer transparantie en coherentie en de bescherming van 

voornoemde principes van gelijkheid en non-discriminatie. Bovendien beschermen deze de 

aanklager tegen externe politieke druk. Eén belangrijk obstakel dat de aanname van dergelijke 

richtlijnen in de weg staat is de noodzaak om eerst de verschillende doelstellingen van 

internationale strafvervolgingen te bepalen en te prioriteren, aangezien deze ontegensprekelijk 

elke richtlijn inzake het uitoefenen van discretie door de aanklager beïnvloeden.  
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Tot slot werden een aantal normatieve principes besproken die relevant zijn met betrekking 

tot het vooronderzoek bij internationale (en ‘geïnternationaliseerde’) straftribunalen. Deze 

omvatten (i) het principe van de objectiviteit van de aanklager en (ii) de ethische verplichting 

van due diligence in hoofde van de procespartijen in de internationale strafprocedures. 

Geconcludeerd werd dat het principe van objectiviteit, hetwelke de aanklager verplicht om het 

onderzoek zowel à charge als à décharge te voeren, niet duidelijk verankerd is in het 

internationaal strafprocesrecht. Dit principe werd geïdentificeerd bij het ICC, de SPSC en het 

ECCC. Hoewel de aanklagers van de ad hoc tribunalen, het SCSL en het STL in de 

rechtspraak omschreven worden als een ‘orgaan van internationale gerechtigheid’ of als een 

‘minister of justice’, werd geconcludeerd dat dergelijke omschrijvingen weinig betekenen in 

de afwezigheid van een uitdrukkelijke verplichting om bewijs à décharge te verzamelen. Het 

werd aanbevolen dat een principe van objectiviteit in hoofde van de aanklager zou 

aangenomen worden door alle internationale straftribunalen. In het bijzonder kan dit tot op 

zekere hoogte een oplossing bieden voor de moeilijkheden die de verdediging ondervindt 

inzake de toegang tot bewijsmateriaal. Daarnaast werd besloten dat een ethische verplichting 

van due diligence rust op alle procespartijen tijdens het vooronderzoek.  

 

Deel II van deze studie behandelde vervolgens de bewijsgaring door de procespartijen. Een 

belangrijk onderscheid werd gemaakt tussen niet-dwangmiddelen en de niet-

vrijheidsberovende dwangmiddelen. Zonder enige aanspraak te maken op de exhaustieve 

behandeling ervan, werden onderzoeksdaden besproken op basis van het criterium van hun 

actuele relevantie in de rechtspraktijk van de verschillende internationale (en 

‘geïnternationaliseerde’) straftribunalen. 

 

Vooreerst behandelde hoofdstuk 4 het verhoor van de verdachte en de beschuldigde. Zowel 

de processuele regels die bevoegdheden toekennen (sword dimension) als de relevante 

procedurele waarborgen en procedurele regels inzake de registratie van het verhoor (shield 

dimension) werden behandeld. Aangezien onderzoeksdaden desgevallend uitgevoerd kunnen 

worden door de bevoegde nationale wethandhavingsinstanties, door de internationale 

aanklager of door een combinatie van beiden, is het belangrijk te bepalen door welke 

procedurele regels de strafvervolgingshandeling gereguleerd wordt. Inzake de shield function, 

konden een aantal procedurele waarborgen worden onderscheiden, die gedeeld worden door 

alle onderzochte straftribunalen. Andere procedurele waarborgen worden schijnbaar niet 

gedeeld door alle straftribunalen. Hoewel de rechtspraak van het ICC groeit, blijft het onzeker 
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of het ICC een aantal procedurele regels inzake het verhoor van verdachten en beschuldigden 

die werden geïdentificeerd in de rechtspraak van de ad hoc tribunalen en het SCSL zal 

volgen. 

 

Procedurele waarborgen die gedeeld worden door alle internationale (en 

‘geïnternationaliseerde’) straftribunalen omvatten: (i) het recht voor verdachten en 

beschuldigden op bijstand door een advocaat tijdens het verhoor, (ii) het recht voor 

verdachten en beschuldigden om geïnformeerd te worden omtrent het recht op bijstand door 

een advocaat tijdens het verhoor en het recht om daar afstand van te doen, op voorwaarde dat 

deze afstand vrijwillig wordt gedaan, (iii) het zwijgrecht in hoofde van de verdachte of de 

beschuldigde tijdens het verhoor, van welk recht deze in kennis dient te worden gesteld voor 

de aanvang van het verhoor, (iv) het verbod van ongeoorloofde druk, met inbegrip van dwang, 

intimidatie of bedreigingen, alsook foltering en andere vormen van wrede, onmenselijke of 

vernederende behandeling en (v) het recht voor de beschuldigde om in kennis te worden 

gesteld van de aard en de reden van de tenlasteleggingen in een taal die hij of zij begrijpt, en 

alvorens te worden ondervraagd. Ten slotte, (vi) geniet de verdachte of beschuldigde het recht 

op de kosteloze bijstand van een tolk gedurende het verhoor, indien hij of zij de taal van de 

ondervraging niet begrijpt of spreekt. 

 

Vervolgens, en op een gelijkaardige manier, behandelde hoofdstuk 5 het getuigenverhoor. 

Vanzelfsprekend werd bevonden dat de procedures van alle straftribunalen die werden 

onderzocht voorzien in de bevoegdheid van de aanklager om getuigen te verhoren. Waar de 

corresponderende bevoegdheid voor de verdediging om getuigen te ondervragen niet 

uitdrukkelijk is voorzien, volgt deze uit de rechten van de beschuldigde om getuigen te 

ondervragen, het equality of arms – beginsel en het recht van de beschuldigde om te 

beschikken over voldoende tijd en faciliteiten voor de voorbereiding van zijn of haar 

verdediging. Enkel bij het ECCC is het de verdediging verboden getuigen te ondervragen en 

kan het verdedigingsteam enkel ‘preliminary inquiries’ ondernemen die noodzakelijk zijn om 

het recht van de verdediging uit te oefenen teneinde de co-onderzoeksrechters te verzoeken 

om bepaalde onderzoeksdaden te stellen (en getuigen te verhoren). Bevonden werd dat de ad 

hoc tribunalen en het SCSL onder bepaalde voorwaarden getuigen kunnen verplichten om 

verhoord te worden door de aanklager of de verdediging tijdens het vooronderzoek. Het ICC 

ontbeert dergelijke bevoegdheid om getuigen te verplichten  om te verschijnen met het oog op 

hun ondervraging tijdens het vooronderzoek. Ook het ECCC en STL erkennen de 
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mogelijkheid om getuigen te verplichten om te verhoord te worden door de co-

onderzoeksrechters (ECCC) of door de verdediging, de aanklager of de Rechter van 

Vooronderzoek (STL). Bovendien werd met verbazing vastgesteld dat enkel het ICC en het 

ECCC voorzien in een verplichting voor de aanklager om elk getuigenverhoor te registreren. 

Zo heeft de rechtspraak van het ICTY bijvoorbeeld het bestaan van een dergelijke vereiste 

verworpen. Evenwel werd geargumenteerd dat een dergelijke vereiste volgt uit de disclosure 

verplichtingen in hoofde van de aanklager en dat een dergelijke vereiste een voorwaarde is 

voor het betekenisvol uitoefenen van de rechten van de verdediging. Bovendien werd 

vastgesteld dat, niettegenstaande het ontbreken van een verplichting tot audiovisuele 

registratie van getuigenverhoren in de procedures bij de verschillende straftribunalen, het 

ECCC en het ICC dergelijke procedure aanmoedigen, in het bijzonder met betrekking tot 

kwetsbare getuigen. Het STL voorziet enkel in de audiovisuele registratie van 

getuigenverhoren indien een schriftelijke getuigenverklaring wordt afgenomen door de 

Rechter van Vooronderzoek of door een nationale staat. Aangetoond werd dat het belang van 

een audiovisuele registratie van het getuigenverhoor ligt in de transparantie van de registratie 

en de mogelijkheid van ex post controle over het verloop van het verhoor. Het stelt het 

straftribunaal in staat om na te gaan wat gezegd werd tijdens het verhoor, op welke wijze het 

gezegd werd en hoe het geïnterpreteerd werd door de getuige. Daarnaast maakt deze 

registratie het opsporen van fouten in de vertaling van de vragen en antwoorden mogelijk. Het 

belang hiervan moet begrepen worden in het licht van de  bestaande linguïstieke, culturele en 

andere obstakels inzake de bewijsgaring bij internationale straftribunalen. De noodzaak van 

een meer gedetailleerde regulering van het getuigenverhoor werd verdedigd. Er werd onder 

andere gewezen op de toenemende mate waarin op schrift gestelde getuigenverklaringen tot 

het bewijs worden toegelaten ter terechtzitting. In het licht van deze evolutie, is er nood aan 

duidelijke, publiek toegankelijke en gestandaardiseerde richtlijnen of standard operating 

procedures (‘SOP’s) voor alle internationale (en ‘geïnternationaliseerde’) straftribunalen. 

Deze dienen duidelijk de procedure voor het getuigenverhoor uiteen te zetten. Dergelijke 

richtlijnen zouden de transparantie van het verhoor en de registratie van de getuigenverklaring 

vergroten. Deze zouden tevens de rechters in staat stellen om ex post na te gaan of deze 

richtlijnen daadwerkelijk werden gerespecteerd tijdens het onderzoek. 

 

Geconcludeerd werd ook dat enkel het ICC en het ECCC expliciet voorzien in een waarborg 

voor getuigen tegen zelf-incriminatie. De status van de persoon die verhoord wordt kan 

nochtans veranderen. Een individu die ondervraagd wordt als getuige kan later een verdachte 
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worden. Het beschermen van getuigen tegen zelf-incriminatie houdt rekening met deze 

mogelijkheid en garandeert een bescherming tegen zelf-incriminatie vanaf het begin van het 

onderzoek. Daarom moet dit model gevolgd worden door de andere straftribunalen. 

 

Tot slot behandelde hoofdstuk 6 de niet-vrijheidsberovende dwangmiddelen. In het eerste 

deel kwamen de formele en materiële vereisten voor het aanwenden van deze dwangmiddelen 

aan bod. In de eerste plaats bracht de vergelijkende studie aan het licht dat geen algemene 

formele vereiste van een rechterlijke machtiging voor het aanwenden van dwangmiddelen 

aantoonbaar is in de procesrechtelijke regels of in de rechtspraktijk van de internationale 

straftribunalen. Desalniettemin is een rechterlijke machtiging door de Kamer van 

Vooronderzoek vereist indien de aanklager van het ICC direct dwangmiddelen wenst te 

verrichten op het grondgebied van een staat (scenario van een ‘falende staat’). Daarentegen 

voorziet het procedurele kader van het ECCC en de SPSC in de vereiste van een rechterlijke 

machtiging, in principe ex ante, voor het aanwenden van niet-vrijheidsberovende 

dwangmiddelen. Tot slot voorziet ook het STL niet expliciet in een dergelijke vereiste, met de 

mogelijke uitzondering van de directe bewijsgaring op het grondgebied van Libanon. 

Besproken werd hoe in het licht van de brede en onbegrensde dwangbevoegdheden van de 

aanklager, een vereiste inzake rechterlijke machtiging volgt uit de toepassing van 

mensenrechtennormen. Daarenboven werd de voorkeur uitgesproken voor een vereiste van 

rechterlijke machtiging op het internationale, eerder dan op het nationale niveau. Enkel op 

deze wijze kunnen lacunae in de bescherming van verdachten en beschuldigden vermeden 

worden. Daarenboven garandeert de vereiste om een rechterlijke machtiging te verkrijgen van 

een rechter of een kamer van het internationale straftribunaal een rechterlijke tussenkomst in 

alle mogelijke scenario’s van bewijsgaring, met inbegrip van de directe bewijsgaring door de 

aanklager. Op deze manier kan de internationale rechter zijn of haar rol inzake de vrijwaring 

van de individuele rechten en vrijheden van de verdachte tijdens het vooronderzoek 

waarmaken. Tot slot werd de voorkeur uitgesproken voor een voorafgaandelijke rechterlijke 

machtiging, in plaats van een machtiging ex post, gezien de mogelijkheid om op deze wijze de 

schending van internationale mensenrechtennormen te voorkomen. Enkel in gevallen van 

hoogdringendheid kan een ex post rechterlijke machtiging volstaan.  

 

Ten tweede kon een proportionaliteitsbeginsel in brede zin afgeleid worden uit de 

rechtspraktijk van de ad hoc tribunalen en het ICC. Dit beginsel veronderstelt dat 

dwangmiddelen (1) adequaat zijn, (2) noodzakelijk zijn en (3) dat hun intensiteit en omvang 
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in een redelijke verhouding staan tot het nagestreefde doel. Deze invulling van het beginsel 

strookt met de mensenrechten. Ook de procedures bij het ECCC en de SPSC weerspiegelen 

dit beginsel (redelijkheid).   

 

Tot slot kon geen duidelijke drempel voor de toepassing van niet-vrijheidsberovende 

dwangmiddelen onderscheiden worden. Wat de ‘geïnternationaliseerde’ straftribunalen 

betreft, vereiste enkel de SPSC de aanwezigheid van ‘reasonable grounds’ vooraleer de 

onderzoeksrechter machtiging kon verlenen voor de toepassing van dwangmiddelen. 

 

Het tweede deel ging verder in op een aantal specifieke strafvorderlijke dwangmiddelen en 

behandelde onder meer de huiszoeking en inbeslagneming, alsook het afluisteren van 

communicaties. Aangezien elke directe uitvoering van dwangmiddelen door een 

internationale aanklager op het grondgebied van staten een delicate kwestie is, werd de nodige 

aandacht besteed aan de vraag of, en indien dit het geval is, onder welke voorwaarden de 

internationale aanklager direct dwangmiddelen kan verrichten op het grondgebied van een 

staat. 

 

Vooreerst voorzien de procedurele regels en de rechtspraktijk van de verschillende 

internationale straftribunalen in de bevoegdheid van de aanklager om huiszoekingen en 

inbeslagnemingen te verrichten. De Regels van Procedure en Bewijs van de ad hoc tribunalen 

en het SCSL voorzien uitdrukkelijk in de mogelijkheid om bij hoogdringendheid een verzoek 

aan de nationale overheden te richten voor de inbeslagneming van fysiek bewijsmateriaal. 

Bevonden werd dat beperkingen inzake de locaties die kunnen worden doorzocht, volgen uit 

de functionele immuniteit van de leden het verdedigingsteam als ook uit immuniteiten inzake 

eigendom. In tegenstelling tot de rudimentaire regulering van huiszoekingen en 

inbeslagnemingen in de procedures van de verschillende internationale straftribunalen, 

voorzien de procedures bij het ECCC en de SPSC in gedetailleerde procedurele vereisten. 

 

Ten tweede werd besloten dat belangrijke verschillen bestaan tussen de internationale 

straftribunalen met betrekking tot de mogelijkheid om provisoir vermogensbestanddelen van 

de beschuldigde te bevriezen tijdens het vooronderzoek. Ofschoon de rechtspraak van het 

ICTY en het SCSL in overeenstemming is over het bestaan van deze bevoegdheid, houdt de 

rechtspraak van het SCSL voor dat een hoge drempel vereist is en dat een dergelijke 

inbeslagneming of bevriezing beperkt moet blijven tot vermogensvoordelen die illegaal 
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verworven werden of ingevolge criminele handelingen. Het ICC Statuut voorziet dat de 

Kamer van Vooronderzoek, proprio motu of op verzoek van de aanklager of van de 

slachtoffers, rechtshulp aan staten kan vragen om beschermende maatregelen te nemen met 

het oog op verbeurdverklaring. De rechtspraak van het Hof verduidelijkte dat beschermende 

maatregelen met als doel eventuele herstelbetalingen aan slachtoffers, hieronder vallen. 

Bovendien heeft het Hof haar processuele regels zo geïnterpreteerd dat deze de bevriezing of 

inbeslagneming van goederen en vermogensbestanddelen toestaan ter ondersteuning van de 

tenuitvoerlegging van een bevel tot aanhouding. Een bevel tot aanhouding of een oproep tot 

verschijnen moet weliswaar reeds zijn uitgevaardigd. 

 

Ten derde, hoewel de procedures bij de verschillende internationale (en 

‘geïnternationaliseerde’) straftribunalen niet expliciet voorzien in de bevoegdheid van de 

aanklager om communicaties af te luisteren (met uitzondering van het ECCC en de SPSC), 

werd geconcludeerd dat de ruime bevoegdheden van de aanklager om bewijsmiddelen te 

vergaren ook deze bevoegdheid omvat. 

 

Tenslotte werd aangetoond hoe de verdachte of beschuldigde onderworpen kan worden aan 

bepaalde tests of verplicht kan worden om bepaalde stalen af te staan tijdens het 

vooronderzoek. Geen overeenkomsten konden worden geïdentificeerd tussen de procedures 

van de verschillende straftribunalen die onderzocht werden. Opgemerkt werd dat het ICTY 

een brede invulling gaf aan het recht om niet gedwongen te worden een voor zichzelf 

belastende verklaring af te leggen, waar het stelde dat een beschuldigde niet verplicht kan 

worden materialen af te staan, met inbegrip van een DNA staal of een staal voor 

schriftonderzoek. 

 

Het derde deel van deze studie had de vrijheidsberovende dwangmiddelen tot voorwerp. 

Hoofdstuk 7 behandelde de aanhouding en de overbrenging van verdachten en 

beschuldigden. Dit hoofdstuk maakte een onderscheid tussen de aanhouding ingevolge een 

bevel tot aanhouding en de aanhouding in situaties van hoogdringendheid. Het beginsel, 

volgens hetwelk de uitvaardiging van een bevel tot aanhouding een rechterlijke machtiging 

vereist, is duidelijk verankerd in het internationaal strafprocesrecht. 

 

Daarnaast voorzien alle tribunalen in een minimumdrempel voor het uitvaardigen van een 

bevel tot aanhouding in zoverre ze deze uitvaardiging afhankelijk maken van het aantonen 
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van ofwel een ‘prima facie case’ (ICTY, ICTR, STL) of ‘redelijke gronden om aan te nemen’ 

dat de betrokkene een misdrijf heeft gepleegd binnen de jurisdictie van het straftribunaal 

(ICC, SPSC). Het SCSL voorziet in een lagere drempel, die op gespannen voet staat met 

mensenrechtelijke normen. Hoewel het ECCC niet voorziet in een materiële drempel voor het 

uitvaardigen van een bevel tot aanhouding of een bevel tot aanhouding en voorlopige 

hechtenis, zijn ‘gegronde redenen om aan te nemen dat de persoon het misdrijf of de 

misdrijven als uiteengezet in de inleidende of bijkomende vordering zou hebben gepleegd’ 

vereist voor de voorlopige hechtenis van de inverdenkinggestelde.  

 

Slechts een aantal straftribunalen voorziet in de grondvoorwaarde van noodzakelijkheid voor 

het verlenen van een aanhoudingsbevel en voorziet in legitieme gronden voor het uitvaardigen 

van een bevel tot aanhouding (ICC, STL). Het ECCC vereist de aanwezigheid van legitieme 

gronden voor de voorlopige hechtenis van  een inverdenkingestelde. 

 

Een belangrijk bijkomend onderscheid werd gemaakt inzake de tenuitvoerlegging van een 

bevel tot aanhouding in hoogdringende gevallen. Het ICC vereist steeds een 

voorafgaandelijke rechterlijke machtiging, terwijl de ad hoc tribunalen, het SCSL, het STL en 

de SPSC in deze gevallen voorzien in de mogelijkheid van een vrijheidsberoving in de 

afwezigheid van een rechterlijke tussenkomst. Het ICC Statuut laat enkel een uitstel toe 

inzake de presentatie van het bevel tot overbrenging en van de documenten die dit verzoek 

ondersteunen. 

 

Slechts één grondvoorwaarde kon worden geïdentificeerd voor de vrijheidsberoving in de 

afwezigheid van een bevel tot aanhouding bij de ad hoc tribunalen, het SCSL en het STL 

(‘Regel 40 verzoeken’). ‘Betrouwbare informatie, die schijnbaar aantoont dat de persoon een 

misdrijf heeft begaan dat valt binnen de jurisdictie van het tribunaal’ is vereist. Het ICTR 

voorziet in een additionele voorwaarde dat de tenlasteleggingen bevestigd dienen te worden 

binnen 20 dagen volgend op de overbrenging van de verdachte naar het tribunaal. Een betere 

oplossing wordt geboden door de Regels van Procedure en Bewijs van het SCSL, dewelke 

vereisen dat indien een verdachte van zijn of haar vrijheid wordt beroofd ingevolge een 

‘Regel 40 verzoek’, de aanklager om zijn of haar overbrenging dient te verzoeken binnen 10 

dagen. 
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Bovendien voorzien de ad hoc tribunalen (ingevolge de amendering van het Regels van 

Procedure en Bewijs), het SCSL en het STL in de mogelijkheid voor de overbrenging en 

voorlopige hechtenis van verdachten bij de zetel van het tribunaal (‘Regel 40bis bevel’). In 

tegenstelling tot het gebrek aan regulering inzake ‘Regel 40 verzoeken’ wordt de 

overbrenging en voorlopige hechtenis van verdachten in detail gereguleerd, wat de 

bescherming van de rechten van verdachten waarborgt. De voorwaarden voor deze 

overbrenging zijn (i) een rechterlijke machtiging, (ii) een materiële drempel (een consistente 

hoeveelheid aan bewijs die schijnbaar aantoont dat de verdachte een misdrijf kan hebben 

gepleegd waarover het tribunaal jurisdictie heeft) en (iii) een legitieme grond 

(noodzakelijkheidsvereiste). Bovendien (iv) is een strikt tijdskader voor de vrijheidsberoving 

voorzien (maximum 30 dagen, verlengbaar tot maximum 90 dagen). 

 

Dit hoofdstuk was uiterst kritisch voor de procedurele constellaties van de ad hoc tribunalen 

en het SCSL in zoverre deze niet verhinderen dat verdachten aan hun lot worden overgelaten 

in detentie in de staat van bewaring. De voorbeelden van verdachten die eenvoudigweg 

vergeten werden vormen belangrijke schandvlekken op de nalatenschap van het ICTR. Indien 

een ‘Regel 40bis bevel’ werd geformuleerd, bestaat er geen beperking in tijd dat de verdachte 

doorbrengt in detentie vóór zijn of haar overbrenging. Op dezelfde manier is er geen 

beperking in tijd voorzien indien een ‘Regel 40 verzoek’ wordt geformuleerd. Waar een 

voorkeur werd uitgesproken voor Regel 40 van de Regels van Procedure en Bewijs van het 

SCSL (gezien deze bepaling voorziet in een maximum termijn voor de voorlopige hechtenis 

van de persoon in de staat van bewaring, vooraleer een verzoek tot overbrenging wordt 

geformuleerd), diende te worden vastgesteld dat deze bepaling niet kan verhinderen dat de 

verdachte zich gedurende een buitensporig lange periode in voorlopige hechtenis bevindt vóór 

zijn of haar overbrenging naar het tribunaal (ingevolge Regel 40bis).  Het is teleurstellend dat 

het STL geen lessen heeft getrokken uit deze tekortkomingen. 

 

Ook het ECCC voorziet in de mogelijkheid van vrijheidsberoving zonder rechterlijke 

machtiging indien een persoon zich in politiedetentie (garde à vue) bevindt. Deze 

vrijheidsberoving zonder rechterlijke tussenkomst is echter beperkt tot maximaal 48 uren, 

welke termijn eenmaal verlengd kan worden met 24 uren. Hoogdringendheid is niet vereist. 

 

De internationale straftribunalen zijn afhankelijk van staten voor het bewerkstelligen van de 

aanhouding. Hoewel alle internationale straftribunalen voorzien in de mogelijkheid om een 
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verzoek tot aanhouding te richten aan internationale organisaties, valt het te betreuren dat de 

mogelijkheid om dergelijke verzoeken te richten aan internationale organisaties en andere 

niet-statelijke entiteiten niet expliciet voorzien wordt door het ICC Statuut. Wat betreft de ad 

hoc tribunalen impliceert een verzoek tot aanhouding en overdracht een resultaatsverbintenis 

in hoofde van de aangezochte staat. Het samenwerkingsregime van het ICC inzake 

aanhouding en overdracht is veel gedetailleerder dan het geval is bij de ad hoc tribunalen. 

Abstractie makend van de mogelijkheid van vrijwillige samenwerking, zijn er situaties waarin 

staten die geen partij zijn bij het ICC toch een samenwerkingsverplichting hebben jegens het 

Hof. Hoewel geen formele weigeringsgronden te vinden zijn in het ICC statuut, kwalificeren 

verschillende bepalingen de verplichting van staten om onmiddellijk de persoon aan te 

houden en over te dragen, in het licht van gelijklopende nationale strafprocedures.  

 

Sommige straftribunalen (ICC, STL, ECCC) voorzien in een alternatief voor de aanhouding 

en voorlopige hechtenis, in de vorm van een oproep tot verschijnen. De praktijk heeft 

uitgewezen dat dit een valabel alternatief vormt voor vrijheidsberoving. Beargumenteerd werd 

dat het steeds mogelijk dient te zijn voor de rechter die verzocht wordt om een bevel tot 

aanhouding uit te vaardigen om in de plaats een oproep tot verschijnen af te leveren. Deze 

benaderingswijze garandeert de effectieve realisatie van de beginselen van proportionaliteit en 

subsidiariteit. Voorwaarden die worden gekoppeld aan de invrijheidstelling, moeten verband 

houden met de rechtvaardigingsgronden voor de vrijheidsberoving of de inperking van deze 

vrijheid zoals voorzien in de procedurele constellatie van het betreffende straftribunaal.  

 

Wat de rechtsbeschermende kant (shield function) van het internationaal strafprocesrecht 

betreft, werd met verwondering vastgesteld dat het procedurele kader van de meeste 

straftribunalen die onderzocht werden verdachten en beschuldigden niet expliciet voorzien 

van het recht om niet onderworpen te worden aan willekeurige of onrechtmatige aanhouding 

of vrijheidsberoving. Dit recht volgt echter uit de toepassing van internationale 

mensenrechtennormen. Hoewel internationale mensenrechtennormen voorzien dat indien een 

aanhouding of vrijheidsberoving onrechtmatig is, de persoon in vrijheid dient te worden 

gesteld, vermijden de internationale (en de ‘geïnternationaliseerde) straftribunalen om deze 

remedie toe te kennen.    

 

Verschillende andere procedurele waarborgen werden geïdentificeerd, die volgen uit de 

mensenrechten en die gerespecteerd dienen te worden door alle tribunalen indien personen 
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van hun vrijheid beroofd zijn, zoals werd bevestigd door de rechtspraak van deze instellingen. 

Deze waarborgen omvatten onder meer (i) het recht om onverwijld op de hoogte te worden 

gesteld van de redenen voor de aanhouding, (ii) het recht van eenieder die van zijn of haar 

vrijheid is beroofd om onverwijld voor een rechter of een andere autoriteit die bevoegd is 

verklaard om de rechterlijke macht uit te oefenen te worden geleid en dit ongeacht de status 

van de betrokken persoon of de plaats van de vrijheidsberoving en (iii) het recht om 

voorziening te vragen voor de rechter om de rechtmatigheid van de vrijheidsberoving te 

betwisten (habeas corpus). Het laatstgenoemde recht werd expliciet vermeld in de 

procedureregels van de SPSC, evenals een strikt tijdskader waarbinnen de rechter deze 

voorziening diende te horen. Verontrustend is het feit dat uit de rechtspraktijk van het ICTR 

blijkt dat het tribunaal verschillende malen een habeas corpus verzoek niet hoorde. Hoewel 

de rechtspraktijk op dit punt niet eenduidig is, werd geargumenteerd dat inzake habeas corpus 

verzoeken het straftribunaal ook de mogelijkheid dient te hebben om de redelijkheid van het 

vermoeden  te controleren waarop de oorspronkelijke vrijheidsberoving gefundeerd was. Het 

belang van deze procedurele waarborg ligt waar het de andere geïdentificeerde waarborgen 

beschermt. Algemeen gesproken konden verschillende voorbeelden worden aangeduid waar 

de respectievelijke praktijk van de internationale (en de ‘geïnternationaliseerde’) 

straftribunalen met betrekking tot deze waarborgen afwijkt van internationale 

mensenrechtennormen. 

 

Hoofdstuk 7 behandelde ook gevallen van ‘onregelmatige’ aanhoudingen van verdachten en 

beschuldigden. Opgemerkt werd dat de relevante rechtspraktijk in dit opzicht afkomstig is van 

één straftribunaal (ICTY). Om die reden konden geen algemene conclusies worden getrokken 

met betrekking tot het internationaal strafprocesrecht. De rechtspraak van het ICTY werd 

positief bejegend in zoverre het een bereidwilligheid aantoont om controle uit te oefenen over 

de wijze waarop de aanhouding werd uitgevoerd door staten of internationale actoren. 

 

Beargumenteerd werd dat remedies voor schendingen van de rechten van verdachten en 

beschuldigden betreffende de vrijheidsberoving proportioneel dienen te zijn. Bijgevolg dient 

de rechter proprio motu met alle mogelijke remedies rekening te houden. Niettegenstaande 

het stilzwijgen op dit punt van de statuten van de ad hoc tribunalen en het SCSL, heeft de 

relevante rechtspraktijk van deze straftribunalen het bestaan aanvaard van een inherente of 

impliciete bevoegdheid om compensatie te voorzien voor slachtoffers van een onrechtmatige 

of arbitraire aanhouding of vrijheidsberoving. 
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De statuten van het ICC, het STL alsook de TRCP voorzien expliciet in een recht op 

compensatie. Het STL voorziet enkel in de mogelijkheid om om compensatie te verzoeken in 

geval van onrechtmatige aanhouding of vrijheidsberoving en maakt het toekennen van deze 

compensatie afhankelijk van het aantonen van een ‘ernstige rechterlijke dwaling’. De 

internationale straftribunalen hebben hun bereidheid aangetoond om te aanvaarden dat het 

recht op een effectieve remedie ook een recht op een financiële compensatie inhoudt, op 

voorwaarde dat geen andere remedies (bv. strafvermindering) effectief zijn (indien de persoon 

is vrijgesproken). Bovendien kan een strafvermindering worden toegekend of beperken de 

internationale straftribunalen zich tot een eenvoudige verklaring dat de rechten van de 

verdachte of de beschuldigde geschonden werden tijdens de aanhouding of de 

vrijheidsberoving. 

 

Geconcludeerd werd dat enkel in uitzonderlijke gevallen schendingen van de rechten van de 

verdachte of de beschuldigde er toe kunnen leiden dat het straftribunaal weigert om jurisdictie 

uit te oefenen. De rechtspraak van de ad hoc tribunalen omarmde de abuse of process doctrine 

als deel van haar inherente bevoegdheden, indien het verderzetten van de procedure zou 

ingaan tegen het rechtsvaardigheidsgevoel van het tribunaal. Dit is het geval indien de 

verderzetting van de strafvervolging nefast zou zijn voor de  integriteit van het straftribunaal 

omwille van ernstige of flagrante schendingen van de rechten van de verdachte of de 

beschuldigde. Dit impliceert dat een eerlijk proces niet langer mogelijk is of dat het 

verderzetten van de procedure in strijd zou zijn met het rechtvaardigheidsgevoel van het 

tribunaal of hof, omwille van onfatsoenlijkheden of misdragingen. Hoewel de toepassing van 

de abuse of process doctrine discretionair is, is de discretie in sommige gevallen erg beperkt. 

 

Hoewel het ICC de abuse of process  doctrine verworpen heeft, bevestigde haar rechtspraak 

het bestaan van de bevoegdheid, onder Artikel 21 (3) van het ICC statuut, om de procedure op 

te schorten indien een eerlijk proces niet langer mogelijk is ingevolge schendingen van de 

rechten van verdachten of beschuldigden door handelingen van ‘his/her accusers’. 

Niettegenstaande de vaststelling dat de ad hoc tribunalen en het SCSL voorhouden dat het, 

inzake de beslissing om geen jurisdictie uit te oefenen, irrelevant is welke entiteit(en) 

verantwoordelijk zijn voor de schendingen, reserveert het ICC deze mogelijkheid om 

jurisdictie te weigeren tot schendingen door ‘his/her accusers’. Beargumenteerd werd dat de 

rechtspraak van de internationale straftribunalen (niettegenstaande sommige tegenstrijdige 

beslissingen) niet moet begrepen worden als zou deze de toepassing van de abuse of process 
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doctrine beperken tot gevallen van foltering of ernstige mishandeling. Rekening wordt 

gehouden met de ernst van de tenlastegelegde misdrijven indien de tribunalen het weigeren 

van de uitoefening van jurisdictie overwegen. Evenzeer wordt rekening gehouden met de 

mate waarin de schendingen aan het tribunaal of haar organen kan worden toegerekend. 

 

Niettegenstaande sommige afwijkende rechtspraak, hebben de ad hoc tribunalen schijnbaar de 

gedeelde verantwoordelijkheid van het straftribunaal en de aangezochte staat aanvaard in het 

bewerkstelligen van de aanhouding en de detentie in de bewarende staat. Het straftribunaal is 

verantwoordelijk voor sommige aspecten van de vrijheidsberoving in diens opdracht. In dit 

opzicht rust een due diligence verplichting op de aanklager. Hoewel sommige auteurs hebben 

geargumenteerd dat het internationaal straftribunaal verantwoordelijkheid moet aanvaarden 

voor alle schendingen die voorvallen in de context van een zaak (met inbegrip van alle 

schendingen van de rechten van de verdachte of beschuldigde vóór de overbrenging), lijkt dit 

standpunt enkel aanvaard met betrekking tot de remedie van de weigering om jurisdictie uit te 

oefenen. Deze studie leverde kritiek op deze huidige stand van zaken, aangezien het niet 

logisch is om verantwoordelijkheid te nemen voor schendingen begaan door derden indien 

deze een abuse of process uitmaken maar te weigeren verantwoordelijkheid te nemen voor 

minder ernstige schendingen door derden. Aangetoond werd dat geen enkele van de 

internationale en ‘geïnternationaliseerde’  straftribunalen die werden behandeld in deze studie 

bereid is verantwoordelijkheid te nemen voor alle schendingen van de rechten van individuen, 

ook indien deze niet toegerekend kunnen worden  aan het straftribunaal. 

 

Het ICC heeft tot dusver geweigerd verantwoordelijkheid op te nemen voor schendingen die 

werden gepleegd vóórdat het verzoek tot aanhouding en overdracht werd verstuurd, indien er 

geen sprake was van een ‘concerted action’. Bovendien, waar het opschorten van de 

procedure en de weigering om jurisdictie uit te oefenen worden overwogen, verhindert de test 

zoals deze werd geformuleerd door de Kamer van Beroep van het ICC dat het Hof 

verantwoordelijkheid opneemt voor schendingen die werden begaan door derde partijen die 

niet gerelateerd zijn aan het Hof. Eén Kamer van Vooronderzoek heeft deze test zo 

geïnterpreteerd dat deze steeds toerekening aan een orgaan van het Hof vereist, ook na het 

versturen van het verzoek tot aanhouding en overdracht. Om hiaten in de bescherming van de 

verdachte of de beschuldigde te voorkomen, werd geargumenteerd dat het Hof 

verantwoordelijkheid moet opnemen voor alle gebeurlijke schendingen in de context van een 

zaak. 
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Hoofdstuk 8 behandelde vervolgens de gerelateerde onderwerpen van voorlopige hechtenis 

en voorlopige invrijheidstelling tijdens het vooronderzoek. Bevonden werd dat hoewel de 

meeste straftribunalen voorhouden dat voorlopige invrijheidstelling de regel is en voorlopige 

hechtenis de uitzondering, de ad hoc tribunalen en het SCSL voorhouden dat voorlopige 

hechtenis noch de regel noch de uitzondering is en dat de omstandigheden van elke zaak 

bekeken dienen te worden. Deze zienswijze werd kritisch geëvalueerd in het licht van de 

internationale mensenrechtelijke normen, dewelke duidelijk vereisen dat invrijheidstelling de 

regel is en detentie de uitzondering. De andere instellingen die werden behandeld stellen dat 

voorlopige invrijheidstelling de regel is en voorlopige hechtenis de uitzondering. 

Desalniettemin bevestigt de praktijk dit beeld niet. Daarom werden een aantal elementen 

besproken die typerend zijn voor een systeem waar invrijheidstelling de regel is, eerder dan 

dergelijke uitspraken voor waar aan te nemen. Deze elementen omvatten: (i) de afwezigheid 

van discretie in hoofde van de rechters in beslissingen inzake voorlopige hechtenis/voorlopige 

invrijheidstelling, (ii) de verplichting dat één of meerdere legitieme gronden worden 

aangeduid voor de voorlopige hechtenis, (iii) het feit dat de bewijslast in beslissingen inzake 

voorlopige hechtenis/voorlopige invrijheidstelling bij de aanklager ligt, (iv) de aanwezigheid 

van een procedure voor de periodieke herziening van de voorlopige hechtenis, (v) een strikte 

maximumduur voor de voorlopige hechtenis en (vi) de mogelijkheid voor de rechters om de 

voorwaardelijke invrijheidstelling te bevelen. 

 

Wat het eerste van deze elementen betreft werd een verder onderscheid gemaakt. 

Geconcludeerd werd dat de rechtspraak van de ad hoc tribunalen en het SCSL discretie laat 

aan de rechters om voorlopige invrijheidstelling te weigeren ook al is aan alle voorwaarden 

voldaan. Andere straftribunalen verwerpen het idee van rechterlijke discretie in beslissingen 

inzake voorlopige hechtenis/invrijheidstelling. Het verwijderen van rechterlijke discretie is 

een opmerkelijke stap vooruit aangezien de analyse van de mensenrechtelijke normen 

duidelijk aantoont dat de beschuldigde in vrijheid dient te worden gesteld indien er geen 

sprake is van een ‘genuine requirement of public interest’, die zwaarder doorweegt dan het 

recht op individuele vrijheid. Aangezien niet enkel het ICC, maar ook de 

geïnternationaliseerde straftribunalen die werden behandeld de rechters geen discretie laten in 

beslissingen inzake voorlopige hechtenis/invrijheidstelling, werd besloten dat er een tendens 

is om geen ruimte te laten voor rechterlijke discretie in beslissingen inzake voorlopige 

hechtenis/invrijheidstelling. 
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Wat de vereiste van legitieme gronden voor de vrijheidsberoving betreft, werd vastgesteld dat 

de ad hoc tribunalen en het SCSL in een regime van automatische voorlopige hechtenis 

voorzien, in de afwezigheid van enige vereiste om de noodzaak daarvan aan te tonen. Het ICC 

en de geïnternationaliseerde straftribunalen vereisen dat voorlopige hechtenis noodzakelijk is 

voor één of meerdere legitieme doelen. Beargumenteerd werd dat deze voorwaarde het regime 

van voorlopige hechtenis/invrijheidstelling in lijn brengt met internationale mensenrechtelijke 

normen. Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat het voortbestaan van een redelijk 

vermoeden een conditio sine qua non is voor de rechtmatigheid van de voortdurende 

hechtenis. Desalniettemin zal, na verloop van tijd, het voortbestaan van een redelijk 

vermoeden niet langer volstaan. Een genuine requirement of public interest is dan vereist voor 

de hechtenis, dewelke, niettegenstaande het vermoeden van onschuld, zwaarder doorweegt 

dan het recht op vrijheid van de betrokken person.  

 

Verder werd aangetoond dat de ad hoc tribunalen en het SCSL de  bewijslast duidelijk bij de 

beschuldigde leggen. De andere internationale en geïnternationaliseerde straftribunalen leggen 

de bewijslast bij de aanklager. Bevonden werd dat deze laatste zienswijze de voorkeur dient 

weg te dragen, aangezien de eerste in strijd is met mensenrechtennormen. Het plaatsen van de 

bewijslast bij de aanklager is kenmerkend voor een systeem waarbij voorlopige hechtenis de 

uitzondering is en voorlopige invrijheidstelling de regel. Evenwel werd opgemerkt dat bij de 

straftribunalen die voorhouden dat de bewijslast bij de aanklager ligt, deze bewijslast in 

praktijk vaak verschuift naar de beschuldigde. Meer bepaald legden verschillende Kamers van 

Vooronderzoek van het ICC de bewijslast effectief bij de beschuldigde wanneer deze de ex 

parte beslissing inzake het bevel tot aanhouding als uitgangspunt namen voor de beschouwing 

van een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling. 

 

Bevonden werd dat de meeste straftribunalen voorzien in een systeem voor de periodieke 

herziening van de voorlopige hechtenis, of een herziening op het ogenblik dat de voorlopige 

hechtenis wordt verlengd (ICC, SPSC, STL en ECCC). Een dergelijk systeem voor periodieke 

herziening biedt de gedetineerde een effectieve bescherming tegen een te lange voorlopige 

hechtenis. Uit internationale mensenrechtelijke normen volgt dat de voorlopige hechtenis in 

tijd beperkt dient te zijn en dat de persoon recht heeft om berecht te worden binnen een 

redelijke termijn of om (voorwaardelijk) in vrijheid te worden gesteld. Bovendien maakt dit 

mechanisme het mogelijk om gewijzigde omstandigheden mee in overweging te nemen. 
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Opgemerkt werd ook dat geen van de internationale straftribunalen en slechts sommige 

‘geïnternationaliseerde’ straftribunalen (ECCC, SPSC) voorzien in een strikte maximumduur 

voor de voorlopige hechtenis. De internationale straftribunalen in het bijzonder zouden gebaat 

zijn bij een maximumduur waar de beschuldigden vaak een erg lange periode in voorlopige 

hechtenis verblijven voor de start van het proces ter terechtzitting. Evenwel erkennen de 

internationale straftribunalen dat personen niet gedurende een onredelijke periode in 

voorhechtenis mogen verblijven. 

 

Tot slot voorzien alle straftribunalen die werden onderzocht in de mogelijkheid van 

voorwaardelijke invrijheidstelling. Beargumenteerd werd dat de voorwaarden die worden 

opgelegd tot doel moeten hebben om de risico’s die voorlopige hechtenis noodzakelijk maken 

te verminderen of weg te werken. Dit garandeert dat vrijheidsbeperkende maatregelen worden 

opgelegd in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel. Beargumenteerd werd verder 

dat, in tegenstelling tot wat het geval is bij het ICC, de voorwaardelijke invrijheidstelling niet 

tot de discretionaire bevoegdheid mag behoren. Om het subsidiariteitsbeginsel volledig te 

garanderen is het noodzakelijk dat voorwaardelijke invrijheidstelling bevolen wordt indien de 

opgelegde voorwaarden volstaan om de legitieme gronden voor de voorlopige hechtenis onder 

Artikel 58 (1) (b) ICC statuut te vrijwaren. 

 

Een aantal bijkomende gelijkenissen werden geïdentificeerd. Onder meer voorzien alle 

internationale (en ‘geïnternationaliseerde’) straftribunalen schijnbaar in de mogelijkheid van 

hoger beroep tegen beslissingen tot voorlopige hechtenis/invrijheidstelling, hoewel dit strikt 

gesproken niet vereist is door de internationale mensenrechtennormen. Verontrustend zijn de 

substantiële vertragingen bij verschillende straftribunalen (ICC, ECCC) vooraleer de 

beslissing in beroep wordt uitgesproken.  

 

Daarnaast werd geconcludeerd dat een belangrijk obstakel met betrekking tot de voorlopige 

invrijheidstelling volgt uit de facto verplichting dat een gastland akkoord moet gaan om de 

verdachte of beschuldigde op haar grondgebied toe te laten en zich garant stelt dat de persoon 

zal verschijnen ter terechtzitting en geen getuigen, slachtoffers of andere personen in gevaar 

zal brengen. Zo weigerde de Kamer van Beroep van het ICC om Bemba voorwaardelijk in 

vrijheid te stellen, aangezien geen staat geïdentificeerd kon worden die bereid was om er voor 

te zorgen dat de voorwaarden van de voorlopige invrijheidstelling werden nageleefd. 

Beargumenteerd werd in hoofdstuk 8 dat staten die partij zijn bij het ICC verplicht zijn om 
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personen die voorlopig in vrijheid zijn gesteld op te vangen. Daarom dienen afspraken te 

worden gemaakt betreffende rechtshulp inzake voorwaardelijke invrijheidstelling.    

 

Tot slot werden in Deel 4, dat bestaat uit één hoofdstuk (hoofdstuk 9) de belangrijke 

bevindingen van deze studie toegelicht en werd een aantal aanbevelingen geformuleerd. 

Ondanks de belangrijke verschillen in de procedurele constellaties van de verschillende 

jurisdicties die behandeld werden, konden toch een aanzienlijk aantal gelijkenissen 

vastgesteld worden door de vergelijkende analyse van hun respectievelijke procesrechtelijke 

kaders. 

 

Bovendien weerspiegelen of bevestigen (of overtreffen in sommige gevallen) vele van de 

geïdentificeerde regels internationale mensenrechtennormen. Deze uniform gedeelde regels en 

praktijken omvatten zowel procedurele waarborgen (rechtbeschermende kant van het 

internationaal strafprocesrecht (shield dimension)), een aantal regels die bevoegdheden 

toekennen (repressieve kant van het internationaal strafprocesrecht (sword dimension)) alsook 

een aantal uniform gedeelde regels inzake de structuur, organisatie en aard van het 

vooronderzoek, de verplichtingen in hoofde van de verschillende procespartijen in het 

onderzoek en inzake de aanhouding en detentie. 

 

Daarnaast werd bevonden dat het vooronderzoek lijdt onder ‘onderregulering’. Het 

vooronderzoek in het internationaal strafproces is onvoldoende gereguleerd om de eerlijkheid 

van het vooronderzoek in hoofde van de personen die er door geviseerd worden te garanderen. 

Hoewel een tendens naar meer regulering kon worden vastgesteld (zie bv. Artikel 59 van het 

ICC statuut betreffende de aanhoudingsprocedure in de bewarende staat), blijft een verdere 

regulering noodzakelijk om de eerlijkheid van deze fase van het onderzoek te garanderen. Dit 

is zeker het geval voor de bevoegdheden van de internationale aanklager, die erg ruim 

geconcipieerd zijn. 

 

Bovendien werd geconcludeerd dat het feit dat het vooronderzoek verdeeld is over 

verschillende jurisdicties in verschillende opzichten kan leiden tot een reductie van de 

juridische bescherming van personen die door dat onderzoek geviseerd worden en tot lacunae 

in hun bescherming. Dit is het geval indien de internationale (en ‘geïnternationaliseerde’) 

straftribunalen verantwoordelijkheid weigeren voor strafvorderlijke handelingen die werden 

gesteld door staten op verzoek van het straftribunaal en waar het tribunaal baat bij had. Om 
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aan deze potentieel beperkende invloeden te verhelpen, is het noodzakelijk dat de gedeelde 

verantwoordelijkheid van de straftribunalen en de staten om wiens medewerking wordt 

verzocht, aanvaard wordt. Bijgevolg hebben zowel het straftribunaal als de aangezochte staat 

de verantwoordelijkheid om de rechten van de betrokken individuen te beschermen indien om 

de samenwerking van staten of andere internationale actoren wordt verzocht.  

 

Tenslotte, in antwoord op het tweede deel van de onderzoeksvraag, werden een aantal 

algemene en meer specifieke aanbevelingen geformuleerd om de eerlijkheid van het 

vooronderzoek in de strafrechtspleging te garanderen. 

 

 

 

 




