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Samenvatting
Dit proefschrift betreft een onderzoek naar de reactie van de internationale strafrechter 
op vormverzuimen. Met vormverzuimen wordt gedoeld op verzuimen begaan tijdens 
het voorbereidend onderzoek, het onderzoek dat voorafgaat aan het onderzoek ter 
terechtzitting. De onderzoeksvraag luidt als volgt: Hoe dienen rechters bij de 
internationale straftribunalen te reageren op vormverzuimen? De aanleiding voor 
deze normatieve vraag is gelegen in de veronderstelling dat bepaalde bijzonderheden 
van de internationale strafrechtspleging mogelijk vragen om een andere benadering 
van deze kwestie – hoe te reageren op vormverzuimen – dan benaderingen binnen 
de nationale strafrechtspleging. Uiteraard zijn controverses waar het gaat om het 
verbinden van rechtsgevolgen aan vormverzuimen niet beperkt tot de context van 
internationale straftribunalen. Echter, de vragen die zich hierbij aandienen (e.g., 
dient met een voorspelbare maatschappelijke reactie op dat rechtsgevolg rekening te 
worden gehouden?; dient rekening te worden gehouden met de ernst van het feit 
waarvoor vervolgd wordt?) lijken op internationaal niveau anders beantwoord te 
worden dan op nationaal niveau, nu de doelen van international criminal justice mede 
‘speciale’ doelen als ‘verzoening en herstel van vrede en veiligheid’, ‘geschiedschrijving’ 
en ‘gerechtigheid voor slachtoffers’ omvatten, en nu de internationale straftribunalen 
voor hun functioneren afhankelijk zijn van de medewerking van staten (denk aan het 
aanhouden van verdachten en het verzamelen van bewijs) hetgeen ze kwetsbaar maakt 
voor politieke tegenwind. Ook het feit dat de internationale straftribunalen geen eigen 
opsporingsapparatus hebben, en de omstandigheid dat hun statuten en procedurele 
reglementen (grotendeels) zwijgen over de manier waarop opsporingsactiviteiten 
uitgevoerd dienen te worden, leiden ertoe dat de internationale strafrechter aan 
wie wordt verzocht om aan vormverzuimen rechtsgevolgen te verbinden zich 
geconfronteerd ziet met lastige vragen van zowel conceptuele als praktische aard.

Dit proefschrift bestaat uit acht hoofdstukken, waaronder de inleiding (hoofdstuk 
1) en de conclusie (hoofdstuk 8). Voorafgaand aan een samenvatting van de inhoud 
van elk afzonderlijk hoofdstuk, wordt hieronder de inhoud het proefschrift eerst in 
zijn algemeenheid kort weergegeven. Om de centrale onderzoeksvraag te kunnen 
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beantwoorden, i.e. hoe het recht van de internationale straftribunalen inzake het 
reageren op vormverzuimen eruit zou moeten zien, dient een helder beeld te worden 
geschetst van de huidige stand van dat recht. De hoofdstukken 5 en 6 zetten het 
recht van de internationale straftribunalen uiteen inzake de reactie op vormverzuimen 
(regelgeving en jurisprudentie), met het oog op de uiteindelijke toetsing van dat 
recht aan de kaders die in de hoofdstukken 2 tot en met 4 uiteengezet zijn. Om 
immers te kunnen beargumenteren hoe het recht van de internationale straftribunalen 
inzake het reageren op vormverzuimen eruit zou moeten zien dient (allereerst) 
onderzoek gedaan te worden naar de ‘houdbaarheid’ ervan. Ten behoeve van deze 
toetsing is in dit proefschrift gebruik gemaakt van twee toetsingskaders: mensenrechten 
(meer specifiek: de internationale mensenrechtelijke normen die betrekking 
hebben op de positie van de verdachte) en nationaal recht. Het is algemeen 
aanvaard dat de internationale straftribunalen gebonden zijn aan ‘internationaal 
erkende mensenrechtelijke normen’, zodat dergelijke normen een geschikt 
instrument bieden waarmee het recht van de internationale straftribunalen inzake 
het reageren op vormverzuimen kritisch kan worden geëvalueerd. De internationale 
straftribunalen zijn echter niet gebonden aan nationaal recht. Desalniettemin biedt 
dat recht een geschikt kader op basis waarvan de het recht van de internationale 
straftribunalen beoordeeld kan worden, aangezien nationaal recht licht kan werpen 
op de overtuigingskracht en consistentie van het recht van de internationale 
straftribunalen. Bovendien kan dergelijk recht voor de internationale straftribunalen 
als leidraad en/of inspiratiebron dienen bij het toepassen van hun eigen regelgeving. 
In hoofdstuk 2 wordt het mensenrechtelijke kader uiteengezet, en de hoofdstukken 
3  en 4 beschrijven het ‘nationaalrechtelijk kader’. Dit laatste kader bestaat uit het 
relevante recht van twee landen, te weten Nederland, en Engeland en Wales. Deze 
landen zijn geselecteerd op basis van het belang van het leerstuk ‘vormverzuimen’ in 
die jurisdicties, en omdat zij respectievelijk het inquisitoire en het accusatoire 
procedurele model vertegenwoordigen, terwijl deze modellen de basis vormen van 
het ‘internationaal strafprocesrecht’. De hoofdstukken 2 tot en met 6 zijn beschrijvend 
van aard. Het doel van de hoofdstukken 2 tot en met 4 is louter om het recht uiteen 
te zetten aan de hand waarvan het recht dat in de hoofdstukken 5 en 6 beschreven 
wordt getoetst zal worden. Deze toetsing vindt in hoofdstuk 7 plaats, waar ook (naar 
aanleiding van deze toetsing) beargumenteerd wordt hoe het recht van de 
internationale tribunalen eruit zou moeten zien. In hoofdstuk 8 worden de 
belangrijkste onderdelen van de analyse weergegeven, inclusief de knelpunten en de 
suggesties voor verbetering, en wordt de centrale onderzoeksvraag (in beknopte zin) 
beantwoord.

Wat de afzonderlijke hoofdstukken betreft, wordt in hoofdstuk 1 de centrale 
onderzoeksvraag geïntroduceerd (hoe dienen rechters van de internationale 
straftribunalen te reageren op vormverzuimen?), evenals de verschillende deelvragen, 



553

 

Samenvatting

die betrekking hebben op de volgende kwesties: de ratio van het verbinden van 
rechtsgevolgen aan vormverzuimen; de vraag of en zo ja de mate waarin de reactie 
van de internationale strafrechter op vormverzuimen afhankelijk zou moeten zijn 
van de feiten en omstandigheden van het geval, dat wil zeggen, de mate waarin deze 
reactie discretionair van aard zou moeten zijn (in tegenstelling tot een benadering 
waarbij min or meer automatisch een (bepaald) rechtsgevolg aan een verzuim wordt 
verbonden), en de daarmee samenhangende vraag of en zo ja de mate waarin deze 
reactie afhankelijk zou moeten zijn van een belangenafweging, waarbij de rechter 
rekening houdt met factoren die op eerste gezicht niets met de aanleiding van het 
verzoek – het concrete verzuim van strafvorderlijke normen – te maken hebben, 
en die tegen een (eventueel vergaande) reactie daarop pleiten; en, tot slot, de 
vraag wie de verantwoordelijkheid draagt voor vormverzuimen begaan tijdens 
het vooronderzoek in internationale strafzaken   (en, wie die verantwoordelijkheid 
zou moeten dragen) – de staat wiens autoriteiten het vormverzuim daadwerkelijk 
(fysiek) hebben begaan, of de internationale straftribunalen op wiens verzoek de 
(gewraakte) opsporingshandelingen zijn uitgevoerd, en die gebruik wensen te 
maken van de resultaten van die handelingen. Behalve het introduceren van de 
centrale onderzoeksvraag en de deelvragen, wordt in hoofdstuk 1 aangegeven wat 
de reikwijdte van het onderzoek is, waarbij het voorwerp van dit onderzoek – het 
recht van de internationale straftribunalen inzake het reageren op vormverzuimen 
– beperkt wordt tot het recht van de ad hoc Tribunalen (het Joegoslaviëtribunaal 
en het Rwandatribunaal) en dat van het Internationaal Strafhof (hierna: ICC), en 
worden diverse definities gegeven. De term ‘vormverzuimen’ omvat niet alleen die 
vormverzuimen die tijdens het vooronderzoek op nationaal niveau door de politie 
worden begaan, maar ook die vormverzuimen die door de aanklager worden begaan, 
waarvan het niet (tijdig) verschaffen van toegang tot informatie aan de verdediging 
een belangrijk voorbeeld is.

In hoofdstuk 2 wordt het mensenrechtelijke kader inzake het reageren op 
vormverzuimen uiteengezet, waarbij het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten 
en Politieke Rechten (hierna: IVBPR) alsmede het Europees Verdrag voor de Rechten 
van de Mens (hierna: EVRM) een centrale positie innemen. Ondanks dat het EVRM 
een regionaal (en geen internationaal) instrument is, wordt in dit onderzoek veelvuldig 
naar dit verdrag verwezen, aangezien de standaarden die daarin zijn opgenomen 
grotendeels overeenkomen met die uit het IVBPR, zodat de rechtspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) redelijkerwijs kan 
worden beschouwd als een gezaghebbende interpretatie van de normen waaraan de 
internationale straftribunalen gebonden zijn. Voorts zij opgemerkt dat de 
internationale straftribunalen zelf veelvuldig verwijzen naar de jurisprudentie van 
het EHRM. Een aantal rechten uit de algemene mensenrechtenverdragen is relevant 
voor de vraag hoe op vormverzuimen gereageerd dient te worden. Het recht op een 
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eerlijk proces, als bedoeld in artikel 14 IVBRP en artikel 6 EVRM, is in dit verband 
een logisch vertrekpunt. Het werpt immers licht op de vraag wanneer binnen het 
proces zelf aan vormverzuimen gevolgen moeten worden verbonden. Bij beantwoording 
van de vraag of artikel 6 EVRM wegens een onrechtmatigheid begaan tijdens het 
vooronderzoek geschonden is, legt het EHRM de nadruk op het gebruik van het aldus 
verkregen bewijs; met andere woorden, niet de onrechtmatigheid zelf, maar het gebruik 
van het aldus verkregen bewijs is problematisch vanuit het perspectief van het recht op 
eerlijk proces als bedoeld in artikel 6 EVRM. Dit geldt ook indien de onrechtmatigheid 
uit een schending van het folterverbod van artikel 3 EVRM bestaat. 

Hoewel het gebruik van bewijs verkregen door een EVRM-schending problematisch 
is vanuit het perspectief van artikel 6 EVRM, blijkt uit de rechtspraak van het 
EHRM dat dergelijk gebruik niet zonder meer tot een schending van het recht op 
een eerlijk proces leidt. Onder het EVRM bestaat aldus geen algehele verplichting 
tot uitsluiting van bewijs verkregen door een verdragsschending. Tegelijkertijd blijkt 
uit de rechtspraak van het EHRM dat het gebruik van sommige typen onrechtmatig 
verkregen bewijs altijd (of bijna altijd) tot een schending van artikel 6 zal leiden. Uit 
de rechtspraak van het EHRM kan aldus een aantal, specifieke, bewijsuitsluitingsregels 
worden afgeleid. Zo kan een bewijsuitsluitingsregel worden afgeleid ten aanzien van 
bewijs verkregen in strijd met het folterverbod ex artikel 3 EVRM, en bewijs 
verkregen in strijd met het recht op rechtsbijstand uit artikel 6(3)(c) EVRM. Echter, 
voor andere verdragsschendingen hangt de impact van het gebruik van het aldus 
verkregen bewijs op de eerlijkheid van het proces van een aantal factoren af, zoals of 
de verdachte zijn verdedigingsrechten heeft kunnen uitoefenen, hoe het onrechtmatig 
verkregen bewijs is gebruikt, en het maatschappelijk belang bij de opsporing en 
vervolging van strafbare feiten. Deze benadering (waarbij acht wordt geslagen op de 
feiten en omstandigheden van het geval) wordt in de literatuur vaak aangeduid met 
de term ‘balancing’ (ofwel: belangenafweging). Wanneer vaststaat dat bewijs dat 
verkregen is in strijd met het folterverbod uit artikel 3 EVRM in het strafproces is 
gebruikt, zal het EHRM niet overgaan tot een belangenafweging om te bepalen of 
artikel 6 geschonden is; het gebruik van bewijs verkregen door foltering schendt 
altijd het recht op een eerlijk proces. Hetzelfde geldt voor het gebruik van bewijs dat 
is verkregen in strijd met het recht om niet mee te werken aan de eigen veroordeling 
(hoewel factoren als hoe het bewijs gebruikt is en het maatschappelijk belang bij de 
opsporing en vervolging van strafbare feiten (al) een rol spelen bij de vraag of dat 
recht geschonden is). Voor bewijs verkregen door schending van het recht op 
rechtsbijstand ten tijde van het verhoor geldt dat het EHRM slechts bij wijze van 
uitzondering rekening zal houden met de overige feiten en omstandigheden van het 
geval. Ten aanzien van het verbod van onmenselijke of vernederende behandelingen 
of bestraffingen in de zin van artikel 3 EVRM geldt dat de vraag of het gebruik van 
het aldus verkregen bewijs afbreuk doet aan het recht op een eerlijk proces afhangt 
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van een aantal factoren, zoals of het bewijs een verklaring of fysiek bewijs betreft, en, 
indien het fysiek bewijs betreft, of de verdachte zijn verdedigingsrechten heeft 
kunnen uitoefenen, en hoe het bewijs is gebruikt. In het geval van gebruik van bewijs 
verkregen in strijd met het recht op privacy als bedoeld in artikel 8 EVRM geldt 
dat de vraag of artikel 6 EVRM daardoor geschonden is afhangt van de feiten en 
omstandigheden van het geval, waarbij het EHRM doorgaans belang hecht aan de 
bewijskracht (of ‘kwaliteit’) van het aldus verkregen materiaal. Kortom, wat de 
afweging van belangen (dat wil zeggen, de inachtneming van de feiten en 
omstandigheden van het geval aan de hand van ‘factoren’) onder artikel 6 EVRM 
betreft, geldt dat het EHRM een onderscheid maakt naar type onrechtmatigheid. 
De factoren waarmee rekening gehouden kan worden en/of de mate waarin aan een 
bepaalde factor belang kan worden gehecht verschillen per verdragsschending.

Zoals gezegd is een onrechtmatigheid begaan tijdens het vooronderzoek niet 
automatisch voldoende om een schending van artikel 6 aan te nemen, maar onder 
het EVRM (en het IVBPR) heeft het slachtoffer van een dergelijke onrechtmatigheid 
andere mogelijkheden om ‘verhaal te halen’, dat wil zeggen, buiten de strafprocedure 
om. Artikel 2(3)(a) IVBPR en artikel 13 EVRM voorzien in ‘the right to an effective 
remedy’ (ofwel: het recht op een effectief rechtsmiddel), en artikel 9(5) IVBPR en 
artikel 5(5) EVRM voorzien in het recht op compensatie in geval van onrechtmatige 
vrijheidsbeneming, waarbij laatstgenoemd recht kan worden beschouwd als een 
specifieke variant van het eerstgenoemde. Hier zij opgemerkt dat anders dan het 
recht op een effectief rechtsmiddel, het recht op compensatie in geval van 
onrechtmatige vrijheidsbeneming een ‘remedie’ bij een gerechtelijke autoriteit vereist.

Bij de uiteenzetting van het mensenrechtelijke kader inzake het reageren op 
vormverzuimen dient rekening te worden gehouden met de specifieke context 
waarin de internationale straftribunalen opereren: zij zijn voor hun functioneren 
grotendeels afhankelijk van de medewerking van staten, waarbij gedacht kan worden 
aan het aanhouden van verdachten en het verzamelen van bewijs. Om deze reden 
wordt in hoofdstuk 2 de rechtspraak van het EHRM betreffende de interstatelijke 
samenwerking in strafzaken besproken; hoewel een dergelijke samenwerking afwijkt 
van die tussen staten en internationale straftribunalen, lijkt de vormgeving van de 
eerste vorm van samenwerking op de laatste een substantiële impact te hebben 
(gehad), zodat die rechtspraak een geschikt kader biedt aan de hand waarvan het 
recht van de internationale straftribunalen kan worden geëvalueerd. Met betrekking 
tot vormverzuimen begaan in een internationale context geldt dat, hoewel de 
Europese Commissie voor de Rechten van de Mens en het EHRM erkennen dat de 
manier waarop bewijs in het buitenland wordt verzameld gevolgen kan hebben voor 
de eerlijkheid van de strafprocedure in de verzoekende staat, slechts in het geval van 
een ‘flagrante’ schending van rechten (dat wil zeggen, schendingen die reeds op het 
eerste gezicht een groot risico vormen voor de eerlijkheid van het proces, of die 
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evident afbreuk doen aan andere fundamentele waarden) het oordeel gerechtvaardigd 
zal zijn dat de onrechtmatigheid afbreuk doet aan de eerlijkheid van het proces. 
Schending van het folterverbod is het duidelijkste voorbeeld van een flagrante 
rechtenschending. Maar ook indien de wijze van bewijsverkrijging in het buitenland 
(geheel) afbreuk doet aan verdedigingsrechten (en het aldus verkregen bewijs in de 
strafprocedure gebruikt wordt), bijvoorbeeld in het geval van schending van het 
recht op rechtsbijstand ten tijde van het verhoor, zal van een dergelijke schending 
sprake zijn. In zaken waarin over de duur van de strafprocedure geklaagd werd lijkt 
de ‘internationale dimensie’ van de zaak – dat wil zeggen, het feit dat het 
vooronderzoek over diverse jurisdicties verspreid was en dat sprake was van 
internationale samenwerking – een doorslaggevende factor in de vaststelling dat 
artikel 6 EVRM niet was geschonden. Dit, en de zojuist genoemde rechtspraak 
inzake gebruik van in het buitenland vergaard bewijs lijkt de conclusie te wettigen 
dat het EHRM meer belang hecht aan de interstatelijke samenwerking dan aan de 
bescherming van de individuele rechten.

Tot slot speelt in één van de geselecteerde landen – Nederland – een ander 
mensenrechtelijk aspect een rol bij de vraag hoe op vormverzuimen gereageerd dient 
te worden, te weten de positieve verplichtingen die voortvloeien uit het EVRM. Het 
argument lijkt te zijn dat bepaalde reacties op dergelijke vormverzuimen, dat wil 
zeggen, niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie, bewijsuitsluiting 
en aanzienlijke strafvermindering, afbreuk kunnen doen aan de positieve 
verplichtingen voortvloeiend uit, onder andere, artikel 2 (dat het recht op leven 
waarborgt) en artikel 3 (het folterverbod en het verbod op onmenselijke en 
vernederende behandeling of bestraffing), omdat die aan ‘effectieve bestraffing’ van 
verantwoordelijken in de weg staan. Aldus lijken voorstanders van dit argument een 
verplichting tot effectieve bestraffing uit de rechtspraak van het EHRM af te leiden. 
In hoofdstuk 2 wordt onderzocht of een dergelijke verplichting uit mensenrechten 
kan worden afgeleid (onder verwijzing naar zowel het IVBPR als het EVRM), 
waarbij tevens stil gestaan wordt bij de vraag of een eventuele, op een staat rustende 
verplichting tot effectieve bestraffing ook op de internationale straftribunalen rust. 
Op staten rust een mensenrechtelijke verplichting tot vervolging van ernstige 
mensenrechtenschendingen, maar deze (procedurele) verplichting betreft een 
inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Met andere woorden: 
vervolging van ernstig geweld hoeft niet tot bestraffing te leiden. Desalniettemin zal 
het niet opleggen van een straf in sommige gevallen wél een schending van de 
mensenrechtelijke verplichting tot vervolging betekenen. De ratio achter de 
verplichting tot vervolging is ‘algemene mensenrechtenbescherming’, dat wil zeggen, 
voorkoming van toekomstige mensenrechtenschendingen, en niet het verschaffen 
van een persoonlijke remedie aan slachtoffers van ernstige misdrijven of hun 
nabestaanden. Aldus is in gevallen waarin het niet opleggen van een straf schending 
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van de verplichting tot vervolging zou betekenen bestraffing vereist ten behoeve van 
algemene mensenrechtenbescherming. In het licht hiervan kan worden betoogd dat 
in een concrete strafzaak betreffende ernstig geweld (waarbij ervan uit mag worden 
gegaan dat op de staat een verplichting tot vervolging rust) waarin de rechter zich 
geconfronteerd ziet met een verzoek om aan vormverzuimen rechtsgevolgen te 
verbinden, van de rechter hooguit mag worden verwacht dat hij een inschatting 
maakt van de mate waarin het niet kunnen bestraffen van de verdachte als gevolg van 
het verbinden van een rechtsgevolg aan het vormverzuim afbreuk zou doen aan de 
afschrikkende werking van de strafrechtspleging als geheel. Daarbij gelden als 
relevante gezichtspunten: of het geweld in kwestie deel uitmaakt van een breder 
patroon van geweld, en of het bestaande strafrechtelijk handhavingsapparaat 
voldoende in staat is om soortgelijke schendingen in de toekomst te voorkomen. 
Met andere woorden, het feit dat een vervolging voor moord niet tot bestraffing 
heeft geleid betekent niet automatisch een schending van de op de staat rustende 
verplichting tot vervolging van ernstig geweld; het niet opleggen van straf in een 
moordzaak zal niet noodzakelijkerwijs afbreuk doen aan de afschrikkende werking 
van de strafrechtspleging als geheel. De vraag naar de toepasselijkheid van de (op de 
staat rustende) verplichting tot vervolging van ernstig geweld op de internationale 
straftribunalen dient ontkennend beantwoord te worden, hoewel het (uit de statuten 
voortvloeiend) mandaat van de internationale straftribunalen om de delicten die onder 
hun jurisdictie vallen te vervolgen beschouwd kan worden als een (wettelijke) 
‘verplichting tot vervolging’. Maar ook deze verplichting is niet absoluut in die zin dat 
het slechts een inspanningsverplichting betreft; vervolging dient immers met 
voldoende (procedurele) waarborgen omkleed te zijn, waaronder de onschuldpresumptie.

De hoofdstukken 3 en 4 vormen tezamen het nationaalrechtelijke toetsingskader 
van dit onderzoek; in hoofdstuk 3 wordt het Nederlandse recht beschreven, en in 
hoofdstuk 4 het Engelse recht. Beide hoofdstukken bevatten een overzicht van de 
rechtsgevolgen die de strafrechter aan vormverzuimen kan verbinden. En in beide 
hoofdstukken wordt aandacht besteed aan de mate waarin de reactie van de strafrechter 
op vormverzuimen afhankelijk wordt gesteld van de feiten en omstandigheden van het 
geval, dat wil zeggen, de mate waarin deze reactie discretionair van aard is (in 
tegenstelling tot de benadering waarbij een vormverzuim min or meer automatisch 
tot een bepaalde reactie leidt), en, aan de wijze waarop rechters in beide landen 
reageren op vormverzuimen begaan in het buitenland (of anderszins in een 
internationale context). De hoofdstukken 3 en 4 beperken zich niet tot (een 
beschrijving van) het thans geldend recht; ook de daaraan ten grondslag liggende 
theorie wordt behandeld, waarbij tevens een poging wordt gedaan om het geldend 
recht in het licht van die theorie te analyseren

Zoals gezegd wordt in hoofdstuk 3 het Nederlands recht inzake het reageren op 
vormverzuimen beschreven. Aan vormverzuimen begaan tijdens het vooronderzoek 
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in strafzaken kan, middels het geven van toepassing aan artikel 359a van het Wetboek 
van Strafvordering (hierna: WvSv), een rechtsgevolg worden verbonden. Bij vaststelling 
van een dergelijk verzuim kan de strafrechter overgaan tot het toekennen van 
strafvermindering, uitsluiting van het bewijs door het verzuim verkregen, of tot niet-
ontvankelijk verklaring van het Openbaar Ministerie in de vervolging. Echter, in 
voorkomende gevallen kan hij volstaan met de constatering dat een vormverzuim is 
begaan, zonder daaraan een rechtsgevolg te verbinden. Op het eerste gezicht lijkt 
artikel 359a WvSv een ‘discretionaire’ bevoegdheid toe te kennen aan de rechter, 
waarbij de vraag hoe op vormverzuimen gereageerd dient te worden afhankelijk 
wordt gesteld van de feiten en omstandigheden van het geval, en waarbij aan de 
rechter een zekere vrijheid toekomt. Echter, van rechterlijke vrijheid bij het geven 
van toepassing aan artikel 359a WvSv lijkt weinig tot geen sprake. Niet alleen is de 
rechter verplicht rekening te houden met de factoren die vermeld staan in het tweede 
lid van het artikel (dat wil zeggen, hij dient die factoren uitdrukkelijk te erkennen 
en/of als leidraad te hanteren), het rechtsgevolg (dat de rechter aan het vormverzuim 
wil verbinden) dient in het licht van alle drie de factoren uit het tweede lid van 
artikel 359a WvSv tevens gerechtvaardigd te zijn, dus in het licht van: het belang dat 
het geschonden voorschrift dient, de ernst van het verzuim en het nadeel dat 
daardoor wordt veroorzaakt. Hoe dan ook dient sprake te zijn van ‘nadeel’ (door het 
verzuim veroorzaakt), waarbij nadeel een vrij nauwe invulling krijgt (concreet door de 
verdachte geleden schade aan een rechtens te respecteren belang), dat zich bovendien 
niet uitstrekt tot ‘schending van het belang van de verdachte dat het gepleegde feit 
niet wordt ontdekt’. Dit roept de vraag op in hoeverre de bevoegdheid uit artikel 
359a WvSv als ‘discretionair’ kan worden aangemerkt. Het toepassingskader van 
artikel 359a WvSv (dat in de jurisprudentie nader is uitgewerkt) is immers vrij 
dwingend, als zijnde gericht op het niet, of in ieder geval zo min mogelijk, verbinden 
van rechtsgevolgen aan vormverzuimen. Op het eerste gezicht lijkt dit op gespannen 
voet te staan met de wetsgeschiedenis, waarin expliciet wordt verwezen naar de 
vrijheid die aan de rechter gegeven moet worden ‘om te beoordelen welke sanctie in 
concreto voor het vormverzuim passend is’ (hoewel opgemerkt dient te worden dat 
de wetgeschiedenis niet eenduidig is dit punt).

Aan de inachtneming van de feiten en omstandigheden van het geval bij het 
geven van toepassing aan artikel 359a WvSv lijkt een belangenafweging te grondslag 
te liggen, waarbij de rechter tevens acht dient te slaan op argumenten die tegen het 
verbinden van rechtsgevolgen aan vormverzuimen pleiten en die schijnbaar niets 
met de aanleiding van het verzoek – het concrete verzuim van strafvorderlijke 
normen – te maken hebben. Dit komt het meest uitdrukkelijk naar voren in het 
toepassingskader van bewijsuitsluiting. In de tweede en derde categorie van gevallen 
waarin de strafrechter met bewijsuitsluiting kan reageren op een vormverzuim (zoals 
uiteengezet in het standaardarrest van de Hoge Raad over artikel 359a Sv uit 2013), 
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waarbij als ratio van bewijsuitsluiting het ‘preventieargument’ wordt genoemd, kan 
of moet de strafrechter (afhankelijk van de categorie) een kosten-batenanalyse 
maken bij het vaststellen of het vormverzuim tot uitsluiting van het aldus verkregen 
bewijs dient te leiden. Voor zover de bevoegdheid uit artikel 359a WvSv wél met de 
term ‘discretionair’ kan worden aangeduid, is het van belang om op te merken dat 
deze discretionaire bevoegdheid beperkt is tot gevallen waarin het recht van de 
verdachte op een eerlijk proces niet in het geding is. Zodra immers vaststaat dat het 
betreffende verzuim afbreuk doet aan dit recht, bestaat er weinig tot geen ruimte om 
op basis van feiten en omstandigheden die mogelijk tegen bewijsuitsluiting pleiten 
af te zien van het geven van toepassing eraan; het betreft hier de eerste categorie van 
gevallen waarin de strafrechter met bewijsuitsluiting kan reageren op een 
vormverzuim. De kosten-batenanalyse die de strafrechter in het kader van de tweede 
en derde categorie van gevallen waarin de rechter met bewijsuitsluiting kan reageren 
op een vormverzuim kan of moet maken lijkt de mogelijkheden van de strafrechter 
om (alsnog) af te zien van bewijsuitsluiting aanzienlijk te verruimen. Aldus kan 
worden betoogd, mede in het licht van de restrictieve uitleg die de Hoge Raad aan 
artikel 359a WvSv geeft (blijkend uit, onder andere, de strikte toepassingscriteria 
voor het verbinden van de onderscheiden rechtsgevolgen aan een verzuim), dat de 
Hoge Raad in de door hem voorgeschreven benadering voorrang geeft aan het doel 
van waarheidsvinding boven dat van individuele rechtsbescherming, behoudens 
uitzonderlijke gevallen. Hierbij zij opgemerkt dat voor zover het verzekeren van het 
recht op een eerlijk proces als (primair) doel van het reageren door de strafrechter op 
vormverzuimen heeft te gelden, de Hoge Raad de jurisprudentie van het EHRM 
uitdrukkelijk tot uitgangspunt neemt, inclusief het door het EHRM gehanteerde 
uitgangspunt dat het gebruik van bewijs verkregen door een schending van artikel 8 
EVRM niet per se afbreuk doet aan de eerlijkheid van het proces.

In Nederland dient een verzoek van de verdediging tot het verbinden van een 
rechtsgevolg aan een vormverzuim begaan tijdens het vooronderzoek te worden 
gemotiveerd aan de hand van (alle drie) de factoren uit het tweede lid van artikel 
359a WvSv, waarbij aangegeven dient te worden waarom deze factoren nopen tot het 
rechtsgevolg waarom gevraagd wordt. Alleen dan is de strafrechter verplicht om een 
met redenen omklede beslissing te geven. Indien de verdediging verzuimt om het 
verzoek (voldoende) te motiveren, dan staat het de rechter vrij om het verzoek af te 
wijzen, of te volstaan met de vaststelling dat een vormverzuim begaan is zonder 
(nader) onderzoek te doen naar de juistheid van de feitelijke grondslag van het 
verzoek. Deze zware motiveringsplicht geldt ook ten aanzien van verzoeken 
betreffende vormverzuimen begaan in het buitenland in het kader van interstatelijke 
samenwerking in strafzaken (waarbij Nederland de verzoekende/ontvangende staat 
is), ongeacht wie verantwoordelijk was voor het vormverzuim, de Nederlandse of de 
buitenlandse autoriteiten. Onrechtmatige opsporingshandelingen door buitenlandse 
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autoriteiten in het buitenland verricht en die niet onder de verantwoordelijkheid van 
het Openbaar Ministerie vallen, vallen buiten het bereik van artikel 359a WvSv. 
Hoewel dit niet betekent dat de Nederlandse strafrechter nooit aan dergelijke 
vormverzuimen rechtsgevolgen mag verbinden, is de ruimte daartoe (zeer) beperkt.

In hoofdstuk 4 wordt het Engelse recht inzake het reageren op vormverzuimen 
uiteengezet. In Engeland en Wales, kan op een aantal manieren op vormverzuimen 
gereageerd worden. De strafrechter kan een stay of proceedings opleggen op basis van 
de abuse of process doctrine (waarmee het proces tot stilstand wordt gebracht), het 
aldus verkregen bewijs uitsluiten, de hoogte van de straf verminderen, of het gedrag 
in kwestie ‘veroordelen’. De bevoegdheid van de rechter om een stay of proceedings op 
te leggen (dat wil zeggen, het proces tot stilstand te brengen) en om bewijs uit te 
sluiten betreft een ‘discretionaire bevoegdheid’, in die zin dat het criterium dat 
toegepast dient te worden zich kenmerkt door een ‘open structuur’, waardoor de 
rechter in staat wordt gesteld om recht te doen naargelang de behoeften van de zaak. 
Discretionaire bevoegdheden dienen onderscheiden te worden van ‘regels’, die meer 
dwingend van aard zijn en die zich kenmerken door een eng criterium. Zo voorziet 
artikel 76(2) van de Police and Criminal Evidence Act 1984 (hierna: PACE) in een 
bewijsuitsluitingregel (voor bekentenissen) en niet in een bewijsuitsluitingsbevoegdheid. 
Terugkerend naar de discretionaire bevoegdheden, komt in het kader van de eerste 
‘kop’ van de abuse of process doctrine (welke doctrine, als gezegd, voorziet in de 
discretionaire bevoegdheid om een stay of proceedings op te leggen) aan de rechter 
een zekere ‘beoordelingsmarge’ toe bij beantwoording van de vraag of het nadeel dat 
geleden is (als gevolg van de in het vooronderzoek begane onrechtmatigheid) 
zodanig is dat het opleggen van een stay geboden is, omdat de verdachte anders aan 
een onaanvaardbaar risico op een onterechte veroordeling zou worden blootgesteld. 
Echter, zodra de rechter besloten heeft dat van een dergelijk nadeel sprake is, dan 
dient het proces tot stilstand gebracht te worden, zonder nader onderzoek naar de 
overige feiten en omstandigheden van het geval. Onder de tweede kop van de abuse 
of process doctrine dient de rechter na te gaan of, indien het proces doorgang zou 
vinden, afbreuk zou worden gedaan aan de integriteit van de rechtspraak en daarmee 
aan de integriteit van de strafrechtspelging meer in het algemeen, welke vraag (of 
criterium) zich evident kenmerkt door een ‘open structuur’. Meer in het bijzonder 
lijkt het argument onder deze tweede kop van de abuse of process doctrine overeen te 
komen met de notie van ‘public attitude integrity’, op basis waarvan de rechter een 
belangenafweging dient uit te voeren, waarbij een tweetal (schijnbaar tegenstrijdige) 
maatschappelijke belangen tegen elkaar worden afgewogen, te weten het 
maatschappelijk belang bij de veroordeling van ‘feitelijk schuldigen’ en het 
maatschappelijk belang bij een rechterlijke macht die een onrechtmatigheid die is 
begaan tijdens het vooronderzoek niet ‘vergoelijkt’. Op grond van deze notie kan de 
rechter rekening houden met diverse factoren als zijnde relevant voor één van 
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voornoemde maatschappelijke belangen (of beiden), zoals de ernst van het 
vormverzuim en de ernst van het feit waarvoor de verdachte vervolgd wordt. De 
notie van ‘public attitude integrity’ dient te worden onderscheiden van de notie van 
‘court-centred integrity’, waarbij de rechter handelt op grond van morele redenen die 
uit zijn of haar eigen geweten voortvloeien en niet uitgaande van een (voorspelbare) 
maatschappelijke reactie. De belangenafweging die bij de op de notie van ‘public 
attitude integrity’ gestoelde benadering uitgevoerd dient te worden lijkt de 
mogelijkheden om (alsnog) van het opleggen van een stay of proceedings af te zien 
aanzienlijk te verruimen. In het licht van de conceptuele moeilijkheden die een 
dergelijke belangenafweging met zich brengt is in de literatuur aangedrongen op 
een meer gestructureerde aanpak, waarbij de factoren waaraan de rechter belang 
dient te hechten duidelijk geïdentificeerd zijn, en waarbij diens discretionaire 
bevoegdheid beperkt is tot bepaalde gevallen.

Het bewijsuitsluitingsmechanisme van artikel 78(1) PACE betreft ook een 
discretionaire bevoegdheid, hetgeen ook blijkt uit het criterium dat hierop van 
toepassing is. Dit criterium luidt als volgt: of, indien het bewijs zou worden 
toegelaten, dit een zodanig nadelige invloed zou hebben op de eerlijkheid van de 
procedure, dat het niet toegelaten dient te worden. Onder deze bepaling komt aan 
de rechter een ruime mate van beoordelingsvrijheid toe, waarbij de omstandigheid 
dat bewijs onrechtmatig is verkregen op zichzelf onvoldoende is om over te gaan tot 
bewijsuitsluiting. Relevante gezichtspunten bij de beslissing om al dan niet bewijs 
uit te sluiten zijn of de opsporingsambtenaar te kwader trouw gehandeld heeft en of 
de verdachte door het verzuim nadeel heeft geleden. Indien het onrechtmatig 
verkregen bewijs fysiek bewijs betreft (en niet een verklaring), mag ook de 
betrouwbaarheid van het bewijs worden meegenomen in de beslissing als argument 
tégen uitsluiting. Het feit dat de betrouwbaarheid van het bewijs meegenomen mag 
worden (en hieraan veel gewicht toegekend mag worden) betekent in de praktijk dat 
bepaalde categorieën onrechtmatig verkregen bewijs vrijwel nooit uitgesloten 
worden. Bovendien blijkt uit de appèlrechtspraak dat ook de ernst van het feit 
waarvoor de verdachte vervolgd wordt een rol mag spelen in de beslissing om al dan 
niet bewijs uit te sluiten. Aldus spelen diverse factoren een rol in de beslissing om 
onrechtmatig verkregen bewijs al dan niet uit te sluiten, en op basis hiervan is in de 
appèlrechtspraak aansluiting gezocht bij de jurisprudentie van het EHRM. Daarbij 
is herhaaldelijk gewezen op het door het EHRM gehanteerde uitgangspunt dat het 
gebruik van bewijs verkregen door een schending van artikel 8 EVRM niet per se 
afbreuk doet aan verdachtes recht op een eerlijk proces als bedoeld in artikel 6 
EVRM. Ook in dit verband wordt in de literatuur een meer gestructureerde aanpak 
bepleit, waarbij de factoren waaraan de rechter belang zou moeten hechten duidelijk 
geïdentificeerd zijn en diens bevoegdheid beperkt is tot bepaalde gevallen.

De hoofdstukken 5 en 6 zetten het recht van de internationale straftribunalen 
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inzake het reageren op vormverzuimen uiteen. Hoofdstuk 5 doet dit aan de hand 
van een overzicht van de rechtsgevolgen die de internationale strafrechter aan 
dergelijke vormverzuimen kan verbinden die van een algemene strekking zijn, dat 
wil zeggen, rechtsgevolgen die toepasbaar zijn op uiteenlopende vormverzuimen. In 
dit hoofdstuk worden de algemene kenmerken van de navolgende (rechts)
gevolgen besproken: een stay of proceedings, bewijsuitsluiting, schadevergoeding, 
strafvermindering en erkenning van het vormverzuim. In dit hoofdstuk wordt het 
recht van de ad hoc Tribunalen vergeleken met dat van het ICC, en uit die 
rechtsvergelijking blijkt dat de benaderingswijze van de ad hoc Tribunalen in grote 
lijnen overeenkomt met die van het ICC, hoewel er ook een aantal opmerkelijke 
verschillen zijn. Wat de overeenkomsten betreft bestaan zowel bij de ad hoc 
Tribunalen als bij het ICC twee gronden om een stay of proceedings op te leggen, te 
weten: de onmogelijkheid van een eerlijk proces (waarbij ‘eerlijk proces’ ziet op 
bescherming tegen gerechtelijke dwalingen), en het waarborgen van de integriteit 
van de procedure. Voorts geldt dat zowel bij de ad hoc Tribunalen als bij het ICC de 
benaderingswijze in het geval van onrechtmatig verkregen bewijs gekenmerkt wordt 
door de afwezigheid van een algemene verplichting tot het uitsluiten van dergelijk 
bewijs, het bestaan van een aantal, specifieke, bewijsuitsluitingsregels, en voor het 
overige, een ruime mate van beoordelingsvrijheid voor de rechter, waarbij de 
beslissing om al dan niet bewijs uit te sluiten afhankelijk is van de feiten en 
omstandigheden van het geval. En zowel bij de ad hoc Tribunalen als bij het ICC 
zijn er twee verschillende gronden om onrechtmatig verkregen bewijs uit te sluiten: 
substantiële twijfel over de betrouwbaarheid van het bewijs en ernstige schade aan 
de integriteit van de procedure (waarbij de ruimte voor een discretionaire benadering 
per grond verschilt). Tot slot kan zowel bij de ad hoc Tribunalen als bij het ICC een 
schending van de subjectieve rechten van de verdachte tijdens het vooronderzoek tot 
schadevergoeding of strafvermindering leiden. Wat de verschillen betreft is de 
jurisprudentie van de ad hoc Tribunalen duidelijker dan die van het ICC waar het 
de gronden betreft waarop een stay of proceedings opgelegd kan worden. Verder zijn 
in de rechtspraak van het ICC (sterke) aanwijzingen te vinden dat, om een stay op 
te leggen, het gedrag in kwestie (altijd) aan het ICC toegeschreven moet kunnen 
worden, terwijl bij de ad hoc Tribunalen betrokkenheid van het betreffende tribunaal 
bij het verzuim niet vereist is om deze procedurele stap te kunnen zetten. Wat de 
uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs betreft geldt dat terwijl artikel 67(4) 
van het ICC Statuut uitdrukkelijk aangeeft welke normschendingen tot uitsluiting 
kunnen leiden (namelijk: schendingen van het ICC Statuut of van ‘internationaal 
erkende mensenrechten’), artikel 95 van de ‘Regels van Procesrecht en Bewijs’ (Rules 
of Procedure and Evidence; hierna: RPE) van de ad hoc Tribunalen slechts de 
gronden vermeldt waarop bewijs kan worden uitgesloten. Wat betreft de uitsluiting 
van dergelijk bewijs valt voorts op dat de bewijskracht van het onrechtmatig 
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verkregen bewijs en de ernst van het feit waarvoor de verdachte vervolgd wordt bij 
de ad hoc Tribunalen relevante gezichtspunten zijn, maar niet bij het ICC.

In hoofdstuk 6 wordt het recht van de internationale straftribunalen inzake de 
aanpak van twee specifieke soorten onrechtmatigheid beschreven, namelijk, 
onrechtmatige aanhouding en/of detentie, en schending door de aanklager van de 
regels inzake het toegang verschaffen tot informatie aan de verdediging. Het doel 
van dit hoofdstuk is om het overzicht van hoofdstuk 5 aan te vullen, en daardoor een 
vollediger beeld te geven van het recht van de internationale straftribunalen inzake 
het reageren op vormverzuimen. Ook in dit hoofdstuk wordt het recht van de ad hoc 
Tribunalen vergeleken met dat van het ICC. 

Wat de eerste soort onrechtmatigheid betreft geldt het volgende. Hoewel de 
internationale straftribunalen bereid zijn om in te gaan op verzoeken van de 
verdediging tot het verbinden van rechtsgevolgen aan (dergelijke) vormverzuimen 
begaan door nationale autoriteiten in het kader van een door een tribunaal 
uitgevaardigde verzoek tot medewerking, zijn zij niet bereid om aan zulke 
vormverzuimen een rechtsgevolg te verbinden indien het betreffende tribunaal op 
generlei wijze betrokken was bij de onrechtmatige vrijheidsbeneming (hoewel de 
abuse of process doctrine hierop een uitzondering vormt bij de ad hoc Tribunalen). De 
‘drempel’ voor het doen van onderzoek naar de juistheid van de feitelijke grondslag 
van dergelijke verzoeken verschilt evenwel per tribunaal, evenals wat onder 
‘betrokkenheid’ verstaan moet worden. Een ander punt is dat bij de beoordeling van 
verzoeken tot het verbinden van rechtsgevolgen aan vormverzuimen die betrekking 
hebben op de aanhouding of detentie van de verdachte, de internationale 
straftribunalen niet altijd (minder ingrijpende) alternatieven in overweging nemen 
in gevallen waarin de ernst van het vormverzuim hier wel om vraagt.

Voorts kan uit de rechtspraak van de internationale straftribunalen worden 
opgemaakt dat zij niet slechts bereid zijn om aan vormverzuimen rechtsgevolgen te 
verbinden wanneer deze (potentieel) afbreuk doen aan het recht van de verdachte op 
een eerlijk proces. Hierbij zij opgemerkt dat een onrechtmatige aanhouding of 
detentie van de verdachte doorgaans niet aan een effectieve verdediging in de weg 
zal staan (gevallen van buitensporige vertraging terzijde gelaten). Schending door de 
aanklager van de regels inzake het toegang verschaffen tot informatie kan wél 
afbreuk doen aan voornoemd recht, maar ook aan andere belangen, waaronder de 
rechtsstatelijke gedachte dat de autoriteiten zich aan de wet dienen te houden en 
aan de integriteit van de procedure.

De reactie op het vormverzuim van het niet tijdig verschaffen van toegang tot 
informatie aan de verdediging is gericht op het waarborgen van verdachtes recht op 
een eerlijk proces, door herstel van de door de verdachte geleden nadeel. Hoewel 
andere belangen mogelijk door een dergelijke benadering worden gediend, staan zij 
niet voorop. In dit verband kan worden opgemerkt dat hoewel de internationale 
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straftribunalen herhaaldelijk op de mogelijkheid van sanctionering hebben gewezen, 
zij tot nog toe zeer spaarzaam zijn geweest met dergelijke maatregelen. Wat het 
onthouden van informatie aan de verdediging (op basis van een maatschappelijk of 
ander belang) betreft geldt dat terwijl het bij de ad hoc Tribunalen aan de aanklager 
zelf is om de problemen die hierdoor veroorzaakt worden op te lossen het bij het 
ICC aan de rechter is om hierop te beslissen.

In hoofdstuk 7 wordt het recht van de internationale straftribunalen inzake het 
reageren op vormverzuimen dat in de hoofdstukken 5 en 6 is uiteengezet, 
geëvalueerd in het licht van het mensenrechtelijk kader van hoofdstuk 2, en 
vergeleken met het nationaalrechtelijk kader van de hoofdstukken 3 en 4. Het 
hoofdstuk identificeert knelpunten, doet suggesties voor verbetering, en stelt vast 
waarin het doel gelegen is van de reactie van de internationale straftribunalen op 
dergelijke vormverzuimen, de meerwaarde van een discretionaire benaderingswijze 
in die context, en de impact van bepaalde kenmerken van de internationale 
strafrechtspleging op voornoemde vraag.

Over het algemeen is het tribunalenrecht niet onverenigbaar met mensenrechten 
en in het bijzonder met die internationale mensenrechtelijke normen die 
betrekking hebben op de positie van de verdachte, dat wil zeggen, het recht op een 
eerlijk proces, het recht op een effectief rechtsmiddel, het recht op compensatie in 
geval van onrechtmatige vrijheidsbeneming (waarbij dit laatste recht kan worden 
gezien als een specifieke variant van het recht op een effectief rechtsmiddel) en de 
rechtspraak van het EHRM betreffende de interstatelijke samenwerking in 
strafzaken. Echter, de rechtspraak van de internationale straftribunalen geeft ook 
enige aanleiding tot zorg. 

In overeenstemming met mensenrechtelijke normen erkennen de internationale 
straftribunalen een aantal, specifieke, bewijsuitsluitingsregels waar het bepaalde, 
‘flagrante’, mensrechtenschendingen betreft – i.e., foltering, schending van het recht 
om niet mee te werken aan de eigen veroordeling en schending van het recht op 
rechtsbijstand ten tijde van het verhoor – (terwijl voor andere vormverzuimen de 
vraag of het aldus verkregen bewijs uitgesloten dient te worden afhankelijk is van de 
feiten en omstandigheden van het geval), maar het is zorgwekkend dat bewijs dat 
door dergelijke schendingen verkregen is nog altijd onder de reikwijdte van artikel 
95 RPE en artikel 69(7) ICC Statuut lijkt te vallen. Deze bepalingen voorzien in 
een discretionaire bevoegdheid waarbij de beslissing om bewijs al dan niet uit te 
sluiten afhankelijk wordt gesteld van de feiten en omstandigheden van het geval 
(hoewel de ruimte voor een discretionaire benadering per grond verschilt; hierbij zij 
opgemerkt dat bij de internationale straftribunalen twee verschillende gronden bestaan 
om onrechtmatig verkregen bewijs uit te sluiten: substantiële twijfel over de 
betrouwbaarheid van het bewijs, en ernstige schade aan de integriteit van de procedure). 
Om te voorkomen dat rechters in geval van flagrante mensenrechtenschendingen de 
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beslissing met betrekking tot bewijsuitsluiting af laten hangen van overige feiten en 
omstandigheden, dient het aldus verkregen bewijs buiten de werkingssfeer van 
genoemde bepalingen gehouden te worden. Dit zou kunnen worden bereikt door 
een automatische uitsluiting van het bewijs verkregen door foltering, schending van 
het recht om niet mee te werken aan de eigen veroordeling en schending van het 
recht op rechtsbijstand ten tijde van het verhoor te codificeren.

Hoewel de internationale straftribunalen in geval van mensenrechtenschendingen 
begaan door nationale autoriteiten in het kader van een door een tribunaal 
uitgevaardigd verzoek tot medewerking hebben voorzien in persoonlijke remedies 
in de vorm van schadevergoeding en strafvermindering, en ook herhaaldelijk hebben 
gewezen op de mogelijkheid tot het verschaffen van dergelijke remedies, zijn er 
inconsistenties in de rechtspraak. Zo is onduidelijk waarom sommige typen 
schendingen wél in aanmerking komen voor een persoonlijke remedy maar andere niet, 
en vereisen de ad hoc Tribunalen en het ICC naar het schijnt verschillende niveaus van 
betrokkenheid van het betreffende tribunaal bij het vormverzuim met het oog op het 
verschaffen van remedy dienaangaande. Het feit dat noch de ad hoc Tribunalen, noch 
het ICC, bereid zijn om ten aanzien van welke mensenrechtenschending begaan in 
het kader van een door een tribunaal uitgevaardigd verzoek tot medewerking dan 
ook een persoonlijke remedy te verschaffen, lijkt niet in strijd met mensenrechtelijke 
normen. Immers, onder het recht op een effective remedy kan een staat, in de context 
van interstatelijke samenwerking in strafzaken, een klacht betreffende de 
rechtmatigheid van de uitvoering van een verzoek tot medewerking verwijzen naar 
de staat wiens autoriteiten het verzoek hebben uitgevoerd, mits de klacht geen 
flagrante rechtenschending betreft, zodat de verzoekende/ontvangende staat zelf 
niet in hoeft te gaan op de klacht, en mits in die staat een rechtsmiddel beschikbaar 
is. Betoogd kan worden dat dit laatste punt om een meer ‘bereidwillige’ benadering 
van de internationale straftribunalen vraagt wat het verschaffen van remedies betreft 
om te voorkomen dat de ‘internationale taakverdeling bij de vervolging van 
internationale misdrijven’ ten nadele van de verdachte uitpakt, hetgeen zich laat 
vertalen naar een minder strenge eis van betrokkenheid van het tribunaal bij het 
vormverzuim (waarbij opgemerkt dient te worden dat het stellen van een dergelijke 
eis niet meer dan redelijk is in het licht van de notie van gedeelde verantwoordelijkheid 
die aan de samenwerking tussen de internationale straftribunalen en staten ten 
grondslag ligt). Een ander punt van zorg betreft de termijn waarbinnen persoonlijke 
remedies worden verschaft bij de internationale straftribunalen, die afbreuk kan doen 
aan de doelmatigheid ervan. Hierbij zij opgemerkt dat dergelijke remedies door 
middel van strafvermindering verschaft kunnen worden, terwijl internationale 
strafprocedures jaren kunnen duren. Bovendien is het maar zeer de vraag of het 
strafproces een geschikte ‘plek’ is om subjectieve rechten te redresseren, waarbij 
opgemerkt dient te worden dat onder het recht op een effective remedy wordt vereist 
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dat de toetsende autoriteit terdege ingaat op de inhoud van de klacht. Wat het 
verschaffen van effective remedies betreft, wordt gesteld dat een aparte procedure de 
voorkeur geniet, waarbij de procedure bij het ICC voor het eisen van schadevergoeding 
wegens onrechtmatige aanhouding of detentie als voorbeeld kan dienen. 

Een laatste punt van zorg, wat de naleving van mensenrechtelijke normen betreft, 
heeft betrekking op de mogelijkheden van de verdediging om (het toelaten van) 
bewijs aan te vechten. In een aantal zaken hebben de internationale straftribunalen 
ronduit geweigerd om in te gaan op het verzoek van de verdediging om aan een 
onrechtmatigheid begaan in het vooronderzoek een rechtsgevolg te verbinden, dat 
wil zeggen, om onderzoek te doen naar de juistheid van de feitelijke grondslag van 
het verzoek. Hoewel in de rechtspraak van mensenrechtenorganen en -hoven steun 
kan worden gevonden voor een dergelijke benadering (ten minste voor zover niet 
wordt beweerd dat verdedigingsrechten zijn geschonden), kan deze rechtspraak 
worden bekritiseerd, omdat die op gespannen voet staat met jurisprudentie 
betreffende de eerlijkheid van het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs waarin 
de mogelijkheden van de verdediging om het bewijs aan te vechten een belangrijk 
aandachtspunt is bij beantwoording van de vraag of artikel 6 EVRM geschonden is. 
Het niet ingaan op dergelijke verzoeken van de verdediging kan ertoe leiden dat de 
herkomst van het bewijs niet aan het licht komt, met als gevolg dat de verdediging 
het bewijs niet kan betwisten, waardoor  afbreuk wordt gedaan aan fairness.

Wat het tweede onderdeel van de toetsing in hoofdstuk 7 betreft – de vergelijking 
van het recht van de internationale straftribunalen met het nationale recht – geldt 
dat de benaderingswijze van de internationale straftribunalen van onrechtmatig 
verkregen bewijs, die gekenmerkt wordt door het ontbreken van een algemene 
verplichting tot uitsluiting van dergelijk bewijs, het bestaan van een aantal, 
specifieke, bewijsuitsluitingsregels, en voor het overige, door een ruime mate van 
beoordelingsvrijheid voor de rechter (waarbij de beslissing om bewijs al dan niet 
uit te sluiten afhankelijk is van de feiten en omstandigheden van het geval), 
vergelijkbaar is met die van de twee landen waarvan het recht deel uitmaakt van het 
nationaalrechtelijke kader van hoofdstuk 2: Nederland, en Engeland en Wales. Op 
nationaal niveau is in de literatuur aangedrongen op een meer gestructureerde 
benadering van de beslissing om al dan niet bewijs dat onrechtmatig is verkregen uit 
te sluiten; in hoofdstuk 7 wordt gesteld dat ook de internationale straftribunalen 
zouden kunnen profiteren van een meer gestructureerde benadering dienaangaande, 
met name onder tweede kop van de discretionaire bewijsuitsluitingsbevoegdheid 
(zoals bedoeld in artikel 95 RPE, en artikel 69(7) ICC Statuut), waarbij het doel dat 
met bewijsuitsluiting nagestreefd wordt en de factoren waaraan de rechter belang 
zou moeten hechten duidelijk worden geïdentificeerd. Wat het doel van 
bewijsuitsluiting betreft wordt in hoofdstuk 7 gesteld dat de notie van court-centred 
integrity, waarbij de rechter handelt op grond van morele redenen die uit zijn of haar 
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eigen geweten voortvloeien, en niet op grond van een (voorspelbare) maatschappelijke 
reactie, de voorkeur geniet boven die van public attitude integrity, in het kader 
waarvan de rechter een belangenafweging dient uit te voeren waarbij een tweetal 
maatschappelijke belangen tegen elkaar worden afgewogen, te weten het belang van 
de maatschappij bij de veroordeling van ‘feitelijk schuldigen’ en het maatschappelijk 
belang bij een rechterlijke macht die onrechtmatigheid in het vooronderzoek niet 
‘vergoelijkt’. Terwijl de rechtspraak van de ad hoc Tribunalen op dit vlak het meest 
aansluit bij de notie van public attitude integrity, sluit de rechtspraak van het ICC het 
meest aan bij die van court-centred integrity. Op basis van het doel dat men voor ogen 
heeft, kunnen de factoren waaraan de rechter belang zou moeten hechten 
geïdentificeerd worden. In een op de notie van court-centred integrity gestoelde 
benadering van de beslissing om al dan niet bewijs uit te sluiten, zou het ongepast 
zijn om acht te slaan op de ernst van het feit waarvoor de verdachte vervolgd wordt. 
Met deze factor zou überhaupt geen rekening gehouden mogen worden, aangezien 
deze de deur opent voor een consequentialistische redenering (en hetzelfde geldt 
voor het in acht nemen van de bewijskracht van het bewijs). De factoren waarmee 
onder de tweede kop van de discretionaire bewijsuitsluitingsbevoegdheid – ‘ernstige 
schade aan de integriteit van de procedure’ – rekening gehouden mag worden luiden, 
zo wordt in hoofdstuk 7 gesteld, als volgt: of een internationaal erkend mensenrecht 
geschonden is, of er sprake was van een samenwerkingsverband tussen het betreffende 
tribunaal en de nationale autoriteiten (hetgeen een legitieme vraag is aangezien de 
internationale straftribunalen en de nationale autoriteiten waarvan zij afhankelijk 
zijn voor zulke strafvorderlijke handelingen als het aanhouden van verdachten en 
het verzamelen van bewijsmateriaal niet deel uitmaken van eenzelfde rechtssysteem; 
maar met dien verstande dat de internationale straftribunalen deze vraag niet te 
formalistisch benaderen), of de aanklager te goeder of te kwader trouw gehandeld 
heeft, en of het bewijs onder de omstandigheid van een dringende noodzaak of in 
een noodsituatie is verkregen. Gesteld wordt dat, waar sprake is van een zekere mate 
van betrokkenheid van het betreffende tribunaal bij het verzuim, schending van een 
internationaal erkend mensenrecht in beginsel zou moeten leiden tot uitsluiting van 
het aldus verkregen bewijs.

Bij de internationale straftribunalen zijn er twee verschillende, gronden om een 
stay of proceedings op te baseren, te weten: de onmogelijkheid van een eerlijk proces 
(waarbij ‘eerlijk proces’ ziet op bescherming tegen gerechtelijke dwalingen), en het 
waarborgen van de integriteit van de procedure (welke grond juist ‘niet-epistemisch’ 
van aard is). In Engeland en Wales bestaan ook twee gronden om een stay op te 
leggen, terwijl het Nederlands recht (praktisch gezien) slechts één grond kent om 
het Openbaar Ministerie niet-onvankelijk te verklaren wegens onrechtmatigheid in 
het vooronderzoek: de onmogelijkheid van een eerlijk proces. Aldus brengt de test 
voor het opleggen van een stay bij de internationale straftribunalen de idee tot 
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uitdrukking dat de strafrechter verantwoordelijkheden heeft die verder reiken dan 
het veroordelen van schuldigen op basis van betrouwbaar bewijs en het voorkomen 
dat onschuldigen worden bestraft. De appèlrechtspraak van de ad hoc Tribunalen is 
duidelijker dan die van het ICC met betrekking tot het onderscheid tussen de twee 
gronden om een stay of proceedings op te baseren, terwijl het feit dat de appèlkamer 
van het ICC de stay slechts in termen van ‘fairness’ rationaliseert in dit verband een 
punt van zorg is. In hoofdstuk 7 wordt gesteld dat de appèlkamer van het ICC op dit 
punt duidelijke en correcte terminologie zou moeten gebruiken, opdat het 
onderscheid tussen de twee gronden helder blijft. Met betrekking tot de eerste – 
‘onmogelijkheid van een eerlijk proces’ – kop van de test voor het opleggen van een 
stay, geldt dat een stay die in dat verband wordt opgelegd eerder als een laatste 
redmiddel moet worden gezien dan als een middel om individuele rechten te doen 
gelden. De vraag die de rechter dient te beantwoorden is of de verdachte zodanig in 
zijn verdediging is geschaad dat een eerlijk proces niet langer mogelijk is, in die zin 
dat de verdachte, in geval van continuering van het proces, aan een onaanvaardbaar 
risico op een onterechte veroordeling blootgesteld zou worden. Hoewel ter 
beantwoording van deze vraag nagegaan zou kunnen worden of specifieke 
verdedigingsrechten geschonden zijn, dient hierop niet de nadruk te liggen. Anders 
gezegd: deze kwestie dient niet al te formalistisch te worden benaderd. Met 
betrekking tot de tweede – ‘ernstige schade aan de integriteit van de procedure’ – 
kop van de test voor het opleggen van een stay, wordt gesteld dat de internationale 
straftribunalen zouden kunnen profiteren van een meer gestructureerde benadering 
van de beslissing om al dan niet een stay of proceedings op te leggen, waarbij het doel 
dat daarmee nagestreefd wordt en de factoren die de rechter in ogenschouw zou 
moeten nemen duidelijk worden geïdentificeerd. Ook in dit verband geldt dat de 
notie van court-centred integrity de voorkeur geniet boven die van public attitude 
integrity, om dezelfde redenen als bij de bewijsuitsluitingsbevoegdheid. Hierbij zij 
opgemerkt dat zowel bij de ad hoc Tribunalen als bij het ICC een deel van de 
jurisprudentie uit lijkt te gaan van de notie van public attitude integrity (hoewel een 
deel van de appèlrechtspraak bij de ad hoc Tribunalen meer aansluit bij de notie van 
court-centred integrity). De factoren waarmee onder de tweede – ‘ernstige schade aan 
de integriteit van de procedure’ – kop van de test voor het opleggen van een stay 
rekening gehouden mag worden luiden, zo wordt in hoofdstuk 7 gesteld, als volgt: of 
een internationaal erkend mensenrecht geschonden is, of causaal verband bestaat 
tussen de mensenrechtenschending en de vervolging als zodanig, of sprake was van 
een samenwerkingsverband tussen het betreffende tribunaal en de nationale 
autoriteiten, of de aanklager te goeder of te kwader trouw gehandeld heeft, en of de 
gewraakte handeling plaatsvond onder omstandigheden van dringende noodzaak of 
in een noodsituatie. Gesteld wordt dat, waar sprake is van een zekere mate van 
betrokkenheid van het betreffende tribunaal bij het verzuim, de schending van een 
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internationaal erkend mensenrecht, indien deze in causaal verband staat met de 
vervolging als zodanig, in beginsel het opleggen van een stay of proceedings 
rechtvaardigt. Net zoals echter geldt ten aanzien van de bewijsuitsluitingsbevoegdheid, 
dienen rechters geen acht te slaan op de ernst van het feit waarvoor vervolgd wordt.

In hoofdstuk 7 wordt gesteld dat, met betrekking tot de ‘niet-epistemische’ kop 
van de bewijsuitsluitingsbevoegdheid en van de test voor het opleggen van een stay, 
de notie van court-centred integrity de voorkeur geniet boven die van public attitude 
integrity; in de specifieke context van internationale strafprocedures geniet het 
integriteitsargument de voorkeur boven andere doelstellingen, zoals preventie 
(ofwel: deterrence), of de bescherming van de individuele rechten van de verdachte. 
Het integriteitsargument (en de court-centred variant daarvan meer in het bijzonder) 
past het beste bij de tribunalencontext, omdat dit argument het mogelijk maakt 
bewijs uit te sluiten of een stay of proceedings op te leggen, niettegenstaande het feit 
dat de nationale autoriteiten waarvan de tribunalen voor hun functioneren 
afhankelijk zijn en die het strafvorderlijk onderzoek feitelijk uitvoeren niet deel 
uitmaken van eenzelfde rechtssysteem, wanneer het rechtsgevoel dat vergt. Meer in 
het algemeen geldt dat onder het integriteitsargument internationaal erkende 
mensenrechten serieus genomen dienen te worden, en dat de institutionele schade die 
door de schending van dergelijke rechten wordt veroorzaakt in het integriteitsargument 
het beste tot uiting komt.

Een ander kenmerk van de court-centred variant van het integriteitsargument is 
dat het zich leent voor een discretionaire benadering van bewijsuitsluiting of, in 
voorkomende gevallen, van het opleggen van een stay of proceedings. Een discretionaire 
benadering van deze beslissingen heeft, zo wordt in hoofdstuk 7 gesteld, intrinsieke 
waarde. Het stelt de rechter in staat om ‘geïndividualiseerde oplossingen’ te bieden. 
Echter, om te voorkomen dat een dergelijke benadering tot rechtsonzekerheid, 
onvoorspelbaarheid en/of willekeurige besluitvorming leidt, is structuur vereist. 
Tegelijkertijd dient de bevoegdheid niet overgestructureerd te worden. De erkenning 
van een beperkt aantal, eng gedefinieerde, bewijsuitsluitingsregels hoeft niet af te 
doen aan het discretionaire karakter van de bewijsuitsluitingsbeslissing, dat wil 
zeggen, aan de mogelijkheid voor de rechter om geïndividualiseerde oplossingen te 
bieden. Ook hoeft de erkenning dat bepaalde combinaties van ‘factoren’ in beginsel 
tot bewijsuitsluiting dan wel tot het opleggen van een stay of proceedings, moeten 
leiden niet af te doen aan het discretionaire karakter van de beslissing in kwestie. 
Waar het om gaat is aandacht voor de omstandigheden van het individuele geval.

Tot slot, hoewel bepaalde kenmerkende eigenschappen van het internationaal 
strafprocesrecht – de aard van de normering van het vooronderzoek in internationale 
strafzaken, het ontbreken van een eigen opsporingsapparatus (en de daaruit 
voortvloeiende afhankelijkheid van staten) en de spreiding van het vooronderzoek 
over diverse jurisdicties – lastige vragen oproepen met betrekking tot de vraag hoe 
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te reageren op vormverzuimen begaan tijdens het vooronderzoek, kan met dergelijke 
eigenschappen relatief eenvoudig rekening worden gehouden. Dat is niet in de 
laatste plaats te danken aan de flexibiliteit van (de court-centred variant van) het 
integriteitsargument, en de notie van ‘besmetting’ die daaraan ten grondslag lijkt te 
liggen. Aldus nopen dergelijke eigenschappen niet bij voorbaat tot terughoudendheid 
of tot een restrictieve benadering bij het reageren op vormverzuimen begaan tijdens 
het vooronderzoek in internationale strafzaken. En ook andere kenmerken van het 
internationaal strafprocesrecht, zoals de formele erkenning van participatierechten 
van slachtoffers (bij het ICC) en het gegeven dat de internationale straftribunalen 
afhankelijk zijn van de medewerking van staten voor hun functioneren (hetgeen ze 
kwetsbaar maakt voor politieke tegenwind) nopen niet tot een dergelijke benadering. 
Het zou vanuit het perspectief van de onschuldpresumptie, alsmede in het licht van 
de notie van rechterlijke onafhankelijkheid, zeer problematisch zijn indien de rechter 
bij de beslissing om al dan niet een stay of proceedings op te leggen rekening zou 
moeten houden met de kans op politieke tegenwind. Wat betreft het gegeven dat de 
doelen van international criminal justice niet beperkt zijn tot de reguliere doelen van 
de strafrechtspleging (het veroordelen van schuldigen en het voorkomen dat 
onschuldigen worden bestraft), maar ook bijzondere doelen als ‘verzoening en 
herstel van vrede en veiligheid’, ‘geschiedschrijving’ en ‘gerechtigheid voor 
slachtoffers’ omvatten, wordt in hoofdstuk 7 gesteld dat dergelijke bijzondere doelen 
er niet toe nopen dat met de ernst van het feit waarvoor wordt vervolgd rekening 
wordt gehouden, als zijnde een argument dat tegen bewijsuitsluiting, of tegen het 
opleggen van een stay of proceedings, pleit. Het idee dat de rechter met dergelijke 
doelen rekening zou moeten houden moet als intrinsiek problematisch worden 
beschouwd, nu hiermee geïmpliceerd wordt dat de strafprocedure gebruikt kan 
worden om sociaal-politieke doelen na te streven.

Het meest problematische aspect van de jurisprudentie van de internationale 
straftribunalen die betrekking heeft op het reageren op vormverzuimen is misschien 
wel het gebrek aan duidelijkheid ten aanzien van, en oog voor, de doelen die met het 
verbinden van rechtsgevolgen aan vormverzuimen nagestreefd kunnen worden (met 
name waar het bewijsuitsluiting en de stay betreft) en de factoren waarmee rekening 
gehouden mag worden. Tegelijkertijd kan wel gesteld worden dat de beslissing om 
al dan niet bewijs uit te sluiten of een stay op te leggen, discretionair van aard is, dat 
wil zeggen, afhankelijk is van de feiten en omstandigheden van het geval. Een 
dergelijke benaderingswijze leent zich voor het bieden van individuele oplossingen; 
in zoverre is de benaderingswijze van de internationale straftribunalen een stap in de 
goede richting. Echter, er is meer structuur nodig in de besluitvorming om te 
voorkomen dat het discretionaire karakter onduidelijkheid, rechtsonzekerheid en 
onvoorspelbaarheid met zich brengt. Dit vraagt om een duidelijke identificatie van 
het doel dat wordt nagestreefd en de factoren waarmee rekening mag worden 
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gehouden. Wat ook niet uit het oog verloren mag worden is dat ‘discretionair’ iets 
anders is dan balancing; dit laatste verschijnsel kan worden beschouwd als een 
verschijningsvorm van een discretionaire benaderingswijze, maar laatstgenoemde 
houdt niet noodzakelijkerwijs de uitvoering van een belangenafweging dan wel 
kosten-batenanalyse in waarbij schijnbaar tegenstrijdige maatschappelijke belangen 
tegen elkaar worden afgewogen. In dit proefschrift wordt beargumenteerd dat in het 
kader van de reactie van de internationale strafrechter op vormverzuimen begaan 
tijdens het vooronderzoek, dergelijke balancing onwenselijk is. 

Tot slot worden in hoofdstuk 8 – de conclusie – de belangrijkste bevindingen van 
dit onderzoek uiteengezet en wordt de centrale onderzoeksvraag (in beknopte zin) 
beantwoord.
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