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Ten geleide 

Voor u ligt de gebundelde eindrapportage in het (verkennend) rechtsvergelijkend 

onderzoek naar de kleine rechtshulp. Centraal staat de vraag hoe enkele 

vergelijkingslanden (Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Engeland & Wales en Zweden) 

omgaan met rechtshulpverzoeken aan/van derdenlanden met een besmette 

mensenrechtenreputatie. 

De rapportage bestaat uit algemene bevindingen en enkele concrete aanbevelingen, 

gevolgd door een viertal deelrapporten betreffende de vergelijkingslanden. Over 

Frankrijk is, om in de algemene bevindingen vermelde redenen, geen afzonderlijk 

deelrapport geschreven. 

Het onderhavig (verkennende) onderzoek is uitgevoerd door het Seminarium voor 

Bewijsrecht, Universiteit Leiden in opdracht van het Ministerie van Justitie, 

Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (Extern Wetenschappelijke 

B etrekkingen). 

De begeleidingscommissie bestond uit de volgende personen: Mr A.M.M. One, Dhr. P.J. 

Aalbersberg, Mr D.J.C. Aben, Mr drs. J.M.A. van Atteveld, Mw. Mr A.M.M. van 

Breugel, Mr H.H. van Poorten, Mr N.J.M. Ruyters, Dhr. A.J. van Stormbroek, 

Leiden, september 2000 

Hans Nijboer 
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Algemene bevindingen van het onderzoeksteam 

1. 	Inleiding 

In overeenstemming met de startnotitie voor dit (verkennende) rechtsvergelijkend 
onderzoek inzake de kleine rechtshulp met betrekking tot derdenlanden met een dubieuze 
mensenrechtenreputatie, in het bijzonder als het gaat om het recht op leven en het verbod 
op foltering of onmenselijke behandeling, worden de algemene bevindingen in deze korte 
notitie weergegeven. Voor details met betrekking tot de situatie in de vergelijkingslanden 
ziet men de afzonderlijke deelrapporten, die hierna in deze bundel zijn opgenomen. 1  
De algemene bevindingen worden gevolgd door een klein aantal concrete aanbevelingen 
met betrekking tot eventueel vervolgonderzoek, rechts- en beleidsontwikkeling en de 
ontwikkeling van instrumenten. 
Er zijn vier deelrapporten opgenomen in deze bundel. De eerste betreft de 
Bondsrepubliek Duitsland. Dit rapport is het eerste in bewerking genomen, met name op 
basis van literatuurstudie. In omvang is dit rapport het uitvoerigste, omdat naderhand 
bleek dat bij de andere vergelijkingslanden er gemakkelijk kon worden terugverwezen 
naar dit rapport. Bij de andere landen is de rapportage gebaseerd op gesprekken met in de 
materie ingevoerde personen in die landen. Daamaast is, waar beschikbaar, ook literatuur 
(in mime zin, dat wil zeggen met inbegrip van wetteksten, circulaires etc.) en rechtspraak 
verwerkt. 
De lezer van deze bundel zal merken dat er geen afzonderlijk deelrapport over Frankrijk 
is opgenomen. Daarvoor bestaan twee redenen: de gesprekken gaven te zien dat de 
materie bij de Fransen (nog) nauwelijks leeft en naast de onlangs verschenen 
rechtsvergelijkende onderzoeksnotitie van P. Verrest 2  over het (politiele) vooronderzoek 
in strafzaken Nederland/Frankrijk en het binnenkort verschijnende boek van S.K. de 
Groot over het rechtshulprecht Nederland/Frankrijk lijkt het vervaardigen van een aparte 
deelrapportage in dit kader overbodig. Dit neemt niet weg dat in deze algemene 
bevindingen Frankrijk 'gewoon' is meegenomen. 

2. 	De vergelijkingslanden 

Naast Duitsland — waar we, als gezegd, bijna alleen literatuurstudie hebben verricht — is 
er infonnatie over Zwitserland, Frankrijk, Engeland (Verenigd Koninkrijk) en Zweden. 
De onderzoeksvraag is hoe deze landen omgaan met rechtshulpverzoeken van/aan 
derdenlanden met een besmette reputatie wat betreft de mensenrechten. Het gaat - als 
gezegd - vooral om grove schendingen zoals foltering en/of het opleggen en ten uitvoer 
leggen van de doodstraf en niet zondenneer over zaken die over de uitwerking van art. 6 
van het EVRM gaan (bijvoorbeeld in zaken de ondervraging van getuigen). 

1  Deze werkwijze is afgesproken op de vergadering van de begeleidingscommissie van 3 juli 2000. 
2  P.A.M. Verrest, De sturing en controle van de politie in het Franse en Nederlandse vooronderzoek in 
strafzaken, Onderzoeksnotitie WODC 2000/3, Den Haag 2000. 
S.K. de Groot, Internationale bewijsgaring in strafzaken - Nederland en Frankrijk, verschijnt binnenkort bij 
Gouda Quint, Deventer, in de Seminarium voor Bewijsrecht-reeks. 
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Het is duidelijk geworden dat de problematiek van de verplichting tot het beschennen 
van mensenrechten versus een soepel intemationaal rechtshulpverkeer in Zwitserland 
veel meer aandacht krijgt dan in de andere vergelijkingslanden. Dit is vroeger door 
bijvoorbeeld A.H.J. Swart 3  reeds geconstateerd, zij het dat indertijd (jaren 10) de kleine 
rechtshulp nog vooral als een bijwagen van de uitlevering werd gezien. Het blijkt dat de 
Zwitsers op federatief niveau de rechtshulp hebben geregeld bij wet. Bovendien is er 
rechtspraak ter zalce, afkomstig van het Bundesgericht in Lausanne. Dat zulke 
rechtspraak bestaat, is het gevolg van het bestaan van beroepsgangen voor degenen die 
geraakt worden of kunnen worden in hun belangen door een rechtshulpverzoek (in de 
regel een verzoek aan Zwitserland). In zo 'n geval zijn die belanghebbenden dan door de 
autoriteiten verwittigd van het bestaan van het verzoek. (In de regel gaat het om 
financiele belangen.) De procedure is in 1996 gestroomlijnd, naar aanleiding van circa 70 
procedures, die ontsprongen uit een verzoek van de Filippijnen met betrelcking tot gelden 
van oud-dictator Marcos. 

In Duitsland begint de problematiek zich enigszins te ontwilckelen. Dit blijlct uit enkele 
uitspraken van rechterlijke instanties en uit recente publicaties. 

In Franlcrijk lijlct de problematiek waamaar wij kijken niet erg te leven. In Frankrijk 
verwijzen onze gesprekspartners naar de voorzieningen van de Code de Procedure Penale 
om aan te geven wat het kader is van de `entraide judiciare '. 4  Over 'feitelijk beleid' en 
pralctijk, laat men weinig los, mede omdat de Fransen niet gewoon zijn in termen van 
`beleid' te denken. 5  Wel zeggen de Fransen te zweren bij het uitwisselen van `magistrats 
de liaison juist als het gaat om landen die geen garanties geven aangaande een 
onafhankelijke rechterlijke macht (wat betreft de uitvoering van een verzoek door zo'n 
land of wat betreft de strafprocedure als het gaat am hulp aan zo'n land). De nadruk op de 
papieren kant van procedures is groot: bij garanties voor de bedoelde onafhankelijkheid 
eist men dat het andere land een officiele telcst vaststelt en ondertekent, eventueel een 
'memorandum of understanding' betreklcing hebbend op een concrete materie of zelfs op 
de bijzondere casus. Bovendien is bij de Fransen een voorwaarde voor magistratelijke 
samenwerking in het kader van de (Heine) rechtshulp in een concrete zaak dat er 
tenminste zoiets Ms een formeel dossier bestaat (in FranIcrijk Ms het een Franse zaak is en 
in het derdenland als het een niet-Franse zaak is, waarvan dan afschrift moeten worden 
verstrekt aan Frankrijk). 
Opvallend is dat er een contrast bestaat in wat betreft gewenste veranderingen in de 
centrale coordinatie en afdoening tussen Frankrijk en Engeland. Het eerste land is 
traditioneel sterk gecentraliseerd en de magistraten die wij spralcen willen daar graag 
vanaf. In Engeland, dat traditioneel sterk gedecentraliseerd is, probeert men juist zoveel 
mogelijk te centraliseren (bij de zgn. Central Authority van het Home Office). 

A.H.J. Swart., preadvies NVVR...Zie ook zijn bijdrage in E.H. Hondius et al. De meerwaarde van de 
rechtsvergelijking, Deventer 1999, p 259-270. 
4  Code de Procedure Penal 694— 696-2. 
$ Hier speelt natuurlijk een ml dat formaliteiten in de Franse samenleving een heel belangrijke rot spelen, 
oak al is men tegelijkertijd gewend de zaken te regelen in het informele circuit. 
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De centrale problematiek van ons onderzoek leeft in Engeland wel enigermate 6, ook in de 
praktijk. Ook als het om gerechtelijke rechtshulp, d.w.z. niet politiele vormen van 
informatie-uitwisseling en verzoeken daartoe, zal het centrale politiecoordinatiepunt 
(National Criminal Intelligence Service) voor contacten met het buitenland in de regel 
een 'risk assessment' doen, waarbij ook de mogelijkheden tot mensenrechtenschending 
elders (in de concrete zaak of ruimer genomen) worden `meegenomen' in de beoordeling. 

Voor alle vier nu genoemde landen: Zwitserland, Duitsland, Frankrijk en Engeland, geldt 
dat er voor hen derdenlanden zijn waaraan geen rechtshulp wordt verleend en waaraan (in 
principe) geen verzoeken worden gedaan, vanwege een — ook uit mensenrechtenoogpunt 
— abject regime. Dit laat onverlet dat er soms we! politiesamenwerking (informatiegaring 
of -verstrekking) plaats heeft met betrekking tot zulke landen. Wat betreft de balms 
tussen het belang van een rechtshulpverzoek in een concrete zaak en het risico van 
mensenrechtenschending in relatie tot het verzoek en de mensen waarop het eventueel 
betrekking heeft, voeren zowel Frankrijk als Engeland een Realpolitik; waarbij niet 
steeds groot gewicht aan de beschenning van de mensenrechten wordt toegekend. 

Voor wat betreft voorwaarden die aan een derdenland worden gesteld (reciprociteit, 
specialiteit etc.) gaat Zwitserland verhoudingsgewijs ver. Het komt zelfs voor dat men 
waarnemers zendt naar een (later) proces, waarin uit Zwitserland afkomstige informatie 
(bewijsmateriaal) wordt gebruikt. Schending door het derdenland van zulke afspraken 
betekent tenxninste tijdelijke stopzetting van elke vorm van rechtshulp. De Fransen 
daarentegen, achten dit onwenselijk en met name ook ondoenlijk. 
Tenslotte geldt ook voor Zweden, net als voor Frankrijk, dat de door ons bekeken materie 
met betrekking tot de beschenning van mensenrechten in het rechtshulpverkeer weinig 
leeft. Anders dan in Frankrijk echter, lijkt bier voor de Zweden ook met zo'n goot 
dilemma te bestaan omdat zij nauwelijks rechtshulpverkeer met de bedoelde 
derdenlanden hebben. Specifiek(e) regelgeving en of beleid om rechtshulpverzoeken te 
weigeren of niet te doen uitgaan, om redenen die te maken hebben met mensenrechten 
bestaan in Zweden (nog) met. Nader onderzoek van de door de justitidle ombudsman' 
behandelde zaken zou wellicht nog een incidentele zaak, waarin een Zweedse 
functionaris naar het oordeel van die ombudsman onzorgvuldig zou hebben gehandeld, 
aan het licht kunnen brengen. 

3. Politiesamenwerking en rechtshulp 

Overal zijn we het onderscheid tussen politiesamenwerking (informeel, in 
Interpolverband of in Schengen-verband) en kleine rechtshulp tegengekomen. Wat onder 
beide catesorieen wordt begrepen is in elk land verschillend. In alle vergelijkingslanden 
wijst men erop dat het bijzonder onpraktisch is dat een aantal zaken in het ene land via 
een formeel rechtshulpverzoek moeten worden gedaan, die in het andere land zelfstandig 
door de politie laumen worden afgehandeld. Net  as in Nederland moet in Frankrijk 

6  We kunnen ons voorstellen, dat de Pinochet-affaire (1998-2000) de gevoeligheid van de Britten voor 
mensenrechtenlcwesties in relatie tot de intemationale betrekkingen heeft versterkt. 
7  Dat zijn onze zegslieden en wat Duitsland betreft de literatuur. 
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relatief veel via de justitiele autoriteiten verlopen. Met name in Engeland, maar ook in 
Zwitserland, is dat anders. Maar het is Met alleen dit soort ongelijkheid, die uiteraard ook 
met betrelcking tot derdenlanden wordt ervaren, die hier relevant is. Al even relevant is 
dat veel politiewerk in dit opzicht geheim is en bligt. In Engeland zal men eventueel aan 
de rechter vertellen dat de verdachte op Heathrow is aangehouden (met cocalne) op grond 
van politie-informatie uit het Caraibisch gebied, maar de jury, de verdachte en diens 
advocaat zullen het nooit te weten komen. 8  In Frankrijk smitten wij op een andere 
attitude: veel magistraten willen bij voorkeur ook niet al te veel weten van de herkomst 
van informatie (bewijsmateriaal). Het leerstuk van de uitsluiting van onrechtmatig 
verlcregen bewijs speelt in de vergelijkingslanden (met uitzondering van Zwitserland) 
zelden een grote ro1 9, hoewel het een invalshoek zou lcurmen zijn om ook op het gebied 
van de rechtshulp criteria te ontwildcelen (mede in relatie tot de mensenrechten). 

4. Geheime diensten 

Net als de Nederlandse werkt de Zwitserse geheime dienst vooral birmenslands. 1°  Men 
ontvangt en analyseert uit het buitenland binnengekomen informatie, bijv. over de 
mensenrechtensituatie in een land. Op basis daarvan stelt men voortdurende 'up to date' 
gemaalcte rapporten ter beschildcing van diensten die met buitenlanders te maken hebben, 
zoals de instanties die de politiesamenwerking of rechtshulp behartigen, maar ook de 
instantie die asielaanvragen behandelt. Men zoelct en gebruikt actief wat men maar 
vinden kan, ook wat betreft informatie die komt van non-gouvemementele organisaties 
als Amnesty International." Beoordeling van de mensenrechtensituatie in een derdenland 
geschiedt volgens dezelfde maatstaven en op dezelfde wijze als in een asiel- of 
uitzettingsprocedure. 

Duitsland, Engeland en Franlcrijk hebben traditioneel (een) geheime dienst(en), the wel 
buitenslands opereren. Dat kan meebrengen dat men zelfstandig informatie elders zoekt 
die men, om wat voor reden ook, liever Met aan de vreemde autoriteiten wil vragen. 
Hoever dit gaat wat betreft lcwesties die `eigenlijk' via rechtshulpverzoeken behoren te 
worden behandeld, is Met na te gaan. Onze zegslieden bevestigden wat betreft Engeland 
en Frankrijk dat dit soort optreden voorkomt. Wat betreft Duitsland vertelde een Zwitser, 
die in de politiesamenwerking actief is, dat dit eveneens voorkomt (in casu speuren door 
Duitsers in de Zwitserse en Liechtensteinse bankwereld). 

5. 	Centralisatie 

Voor de ontwildceling van een beleid op het gebied van de mensenrechten als het gaat om 
rechtshulpverzoeken van/aan derdenlanden lijkt op zichzelf een centrale coordinatie een 
belangrijke voorwaarde. Immers aldus zal er tenminste een orgaan zijn dat het terrein 

8  Vgl. EHRM in Fin v. U.K. (zeer recent). 
9  In Zweden worden klachten Over de politic veelal door de ombudsman afgehandeld. 
I°  Dat heeft volgens onze zegslieden niet in de laatste pints te maken met de traditionele neutraliteit van 
Zwitserland. 
11  Ms de Fransen jets oppikken uit zo 'n bron, worth de informatie alleen voor waar aangenomen nadat de 
Franse autoriteiten het zelf hebben geverifieerd. 
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geheel of grotendeels overziet. Wat dit betreft is de Engelse situatie relatief gunstig wat 
betreft de rechtshulp in de zin zoals wij die verstaan. Maar ook in een situatie waarin 
geen of minder centralisatie bestaat, is er wel kans op de ontwikkeling van criteria, 
bijvoorbeeld indien men voldoende beroepsgangen ter beschilddng heeft. De bedoelde 
criteria voor toelaatbaarheid van rechtshulp of de acceptatie van de resultaten daarvan, 
zullen dan eerder in de rechtspraak worden ontwikkeld, zoals in Zwitserland. 12  

6. Kleine rechtshulp en andere rechtsgebieden 

Behalve wat betreft Zwitserland hebben we ons (nog) niet verdiept in "parallelle" 
problematiek in andere rechtsgebieden. Maar, omdat ons opviel dat de Zwitsers de 
afhandeling van asielaanvragen en ook uitzettingprocedures coordineren met de 
behandeling van uitgaande en inkomende rechtshulpverzoeken, zijn wij tot de slotsom 
gekomen dat het aanbeveling verdient, om bij verdere studie, ook wat betreft Nederland 
en de andere vergelijkingslanden in het vreemdelingenrecht te duiken (met name ook wat 
betreft de praktijk). 

7. Gewonnen en gebruikte informatie (onder andere 
bevvijsuitsluiting) 

Zonder uitzondering geldt voor de vergelijkingslanden dat zij scherper dan wij het 
verschil malcen tussen politiele informatie en bewijsmateriaal. Het laatste is van belang 
als de zaak voor de rechter wordt gebracht. De mate waarin de politiepraktijk vatbaar is 
voor juridische regulering en juridisch toezicht (OM, rechter) is wel verschillend. De 
Franse situatie ligt het meest in de buurt van de Nederlandse. De Engelse ligt er het verst 
van af (de Crown Prosecution Service is slechts een van de tot vervolging bevoegde 
diensten en deze heeft geen echt gezag over de politie). Het gevolg van de genoemde 
verschillen is dat er eveneens grote discrepanties bestaan in de juridische effecten van een 
constatering of een vermoeden van mensenrechten schending in relatie tot het elders 
verkregen zijn van bewijsmateriaal of opsporingsinformatie. Vergelijking van 
bijvoorbeeld het leerstuk van de uitsluiting van (in het buitenland) 13  onrechtmatig 
verkregen bewijsmateriaal tussen de uiteenlopende vergelijkingslanden blijkt vooralsnog 
een uiterst gecompliceerde aangelegenheid. 14  

12  Op dit moment zijn er in Zwitserland belangwekkende veranderingen in uitvoering. De vervolging gaat 
in handen gelegd worden van een nationaal OM. De behandeling van rechtshulpverzoeken verhuist van het 
politieministerie naar het Ministerie van Justitie. Er komt een nationaal Wetboek van Strafvordering i.p.v. 
de diverse kantonale regelingen. 
13  Hier komt met name ook om de hock kijken de vraag naar het recht van welke staat zulke 
rechtmatigheidskwesties zouden moeten worden beoordeeld, 
14  Vgl. F. Hopfel/B. Huber (red.), Beweisverbote in Landern der EU und vergleichbaren Rechtsordnungen, 
Freiburg im Breisgau 1999. 
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8. Regels en praktijk 

De indruk is bij ons gevestigd dat in Zwitserland, net als in Duitsland, serieus gepoogd 
wordt regels en pralctijk bij elkaar in de buurt te houden. In een Common Law land als 
Engeland is de situatie dat men in de praktijk eerst dingen uitprobeert en dat er later en 
lang niet altijd juridische normering (via wetgeving of rechtspraak) volgt. 
Het onderzoek heeft in Zweden, net als in Frankrijk, vooralsnog geen zicht gegeven op de 
'echte' dagelijlcse pralctijk. Men is niet gewend te denken in termen van 'beleid' binnen het 
kader van regelgeving en men is huiverig in details te treden over de wijze waarop 
bepaalde zalcen zijn of worden afgehandeld. Wat dit laatste betreft waren de 
gesprekspartners in Engeland en Zwitserland bepaald openhartiger, ook al was het niet de 
bedoeling dat we in onze rapportage uitvoerig op bepaalde concrete zaken zouden ingaan. 

9. Enkele concrete instrumenten 

Hierna zullen we - als gezegd - enkele aanbevelingen opnemen, ten eerste voor eventuele 
verdere rechtsvergelijkende studie op het terrein van de intemationale rechtshulp, ten 
tweede voor de ontwikkeling van beleid (en wellicht ook beleidstoetsing in de 
rechtspraak). Ten derde zullen we ingaan op enkele concrete instrumenten ( Yoo/s ). 

Wat betreft deze laatste noemen we bier alvast de figuur van de 7iaison; zowel 
magistratelijk als politieel. De Fransen, die de uitvinding ervan claimen, zweren erbij. 
Verder zijn wij gecharmeerd geraakt van de Engelse 'risk assessment '-werIcwijze. 15  Ook 
de ontwildceling van Codes of Practice, zoals de Engelsen op allerlei gebied kermen, lijkt 
waard om te overwegen in de Nederlandse situatie. 

15  Vgl. voor simpeler formulieren dan degene die wij mochten bekijken ( niet kopieren) voor de rechtshulp 
P.J.P. Talc, Heimelijke opsporing in de Europese Unie, p.285 e.v. 
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Aanbevelingen 

1. Verdere studie 

De eerste taak van de onderzoelcsgroep was te bezien in hoeverre een of meer van de vergeleken 
landen perspectief biedt voor een diepergaand (vergelijkend) onderzoek. In dat kader komen we 
tot een viertal aanbevelingen: 
a) Het enige land waar juridisch de problematiek van de mensenrechten in aanzienlijke 

omvang in verband is gebracht met de kleine rechtshulp is Zwitserland. Voor de 
Nederlandse rechts- en beleidsontwikkeling lijkt Zwitserland het beste kandidaat-land 
voor een diepere vergelijkende studie, waarvan de resultaten in boekvorm 
waarschijnlijk niet alleen voor de mensenrechtenproblematiek, maar ook voor de 
Nederlandse praktijk in ruimere zin van belang is (de samenwerldng tussen 
Zwitserland en Nederland verloopt vaak stroef). 

b) Het lijkt zinvol de situatie in Duitsland te volgen, bijvoorbeeld door over twee of drie jaren 
opnieuw te lcijken. De reden is dat de problematiek in dat land pas begint ontdelct te worden, 
en dat er al enige literatuur en jurisprudentie is (zie het deelrapport Duitsland). Voorts 
verdient het aanbeveling bij verdere studie ook te kijken naar het recht der deelstaten. 

c) Het lijkt zinvol om opnieuw aan de hand van informanten en geschreven bronnen een 
intemationale 'tour d'horizon' te maken, waarbij ook het vreemdelingenrecht wordt betroldcen. 
De afhandeling van rechtshulpverzoeken met betreldcing tot Met zo schone derdenlanden 
vertoont qua moeilijkheden en afwegingen verwantschap met asiel- en uitzettingsprocedures. 
Bij zo'n inventariserend onderzoek zou wellicht ook mede naar enkele Zuid-Europese landen 
Ictumen worden gekeken. 

d) Voor de ontwildceling van beleid 'can het heel nuttig zijn na te gaan in hoeverre in enkele 
vergelijlcingslanden het buitenlands beleid spoort met of van invloed is op het 
rechtshulpbeleid. Van Franlcrijk weten we al dat het laatstgenoemde beleid (bijna) helemaal 
afhangt van de buitenlandse politiek van dat land (bron: interview De Baynast). 

2. Rechts- en beleidsontwikkeling 

a) Aanscherping van wettelijke weigeringsgronden met 'mensenrechtelijke' criteria (zonder 
onderscheid tussen vormen van rechtshulp, zoals in Zwitserland). Een en ander ware te 
koppelen aan het EVRM en IVBPR.. 

b) Operationalisering van het specialiteitsbeginsel, het wederkerigheicisbeginsel, de eis van 
dubbele strafbaarheid, het ne bis in idem-beginsel, het proportionaliteits- en 
subsidiariteitsbeginsel en verder uitwerken in voorwaarden, te stellen bij het inwilligen of 
doen uitgaan van rechtshulpverzoeken. Het ware te proberen, net als de Zwitsers doen, 
concreet toezicht op de naleving uit te oefenen (door middel van waamemers, verplicht 
afloopbericht). 

c) Een ondergrens bepalen voor de minimale zwaarte van een zaalc, bijv. in termen van 
maximale of te verwachten straf, om intemationale samenwerlcing in een concrete zaak aan te 
gaan. Vergelijk de deelrapporten Zweden en Zwitserland. 

d) Nagaan of notificatieplichten en beklagregelingen volgens Zwitsers voorbeeld kunnen en 
moeten worden ingevoerd of uitgebreid. 16  

16  Zie over de verhouding rechter-politiek in het rechtshulpverkeer ook T.M. Schalken, noot onder Mt 21 
maart 2000, NJ 2000, 540. 
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e) Uitbouw van justitiele en rechtelijke 	controle op 	de intemationale 
politiesamenwerlcing. Wellicht procedures ontwikkelen zoals ten aanzien van 
bijzondere opsporingsmethoden (Centrale Toetsings Conunissie). 
Bij verstekken van rechtshulp aan derdenlanden moet gelet worden op processuele 
garanties, zoals de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. (Zie o.a. 
deelrapporten Engeland, Franlaijk) 

g) Koppelen van het vreemdelingenrecht en het rechtshulprecht (zie ook aanbeveling 1c) 

3. Instrumenten 

a) Ontwilckelen van 'risk assessment' schema's en deze procedureel inbedden. 
b) Ontwilckelen van 'Codes of Practice ' voor de be/afhandeling van inkomende en 

uitgaande rechtshulpverzoeken. Ook voor intemationale politiele samenwerking en 
voor samenwerking tussen forensische instituten (bijvoorbeeld in het kader van 
uitwisseling van dactyloscopische gegevens etc.). I7  

c) Verdergaande uitwisseling van 'liaison' officieren (plan uitwerken, ook qua 
prioriteiten met betreldang tot landen en werkterreinen zoals drugs, witwassen e.d.) 

d) Bijhouden van een systeem met landeninformatie m.b.t. de mensenrechten situatie 
aldaar (zoals in Zwitserland). 

17  Zie J.F. Nijboer & W.J.J.M. Sprangers, Harmonisation in Forensic Expertise, Series Criminal Sciences, 
Amsterdam: Thela Thesis, 2000. 
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Deelrapport over de Bondsrepubliek Duitsland 

Onderdeel van het rechtsvergelijkende onderzoek inzake kleine 

rechtshulp aan/door derdenlanden: schone handen in de rechtshulp? 
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1. 	Inleiding 

Dit deelrapport betreft een vooronderzoek naar de bronnen die gebruikt kunnen worden 
voor nader onderzoek naar `recht' en `praktijk' van de kleine rechtshulp in de 
Bondsrepubliek Duitsland. Daarbij is het uiteindelijke onderzoeksdoel te komen tot 
rechtsvergelijkend inzicht in de manier waarop onze Oosterburen omgaan met 
rechtshulpverzoeken van en aan derdenlanden, met name wanneer het in deze laatste 
categorie gaat om landen met een besmette mensenrechtenreputatie. In dit verband valt 
vooral te denken aan min of meer grove schending van de in de artikelen 2-5 en 8 van het 
Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) gewaarborgde mensenrechten. 
Wat betreft de kleine rechtshulp gaat het in dit deelrapport vooral om het geven van of 
vragen om assistentie ter verkrijging van gegevens die van belang zijn voor de opsporing, 
vervolging en berechting van strafzaken, in het bijzonder ter zake van het bewijs. Hand-
en spandiensten als het uitreiken van dagvaardingen et cetera staan niet centraal. 

Het doel van dit deelrapport is een basis te bieden voor het oordeel of Duitsland een 
geschikt land is om verder te onderzoeken als het gaat om het vinden van 
(rechtsvergelijkende) aanknopingspunten voor de ontwikkeling van (beleids)regels in het 
rechtshulpverkeer wat betreft Nederland. 

De nadruk in dit inventariserende deelrapport ligt op geschreven bronnen in ruime zin: 
(overzichten van) verdragsteksten, regelgeving en rechtspraak, alsmede van 
rechtswetenschappelijke literatuur in engere zin. Van `praktijk'-onderzoek door middel 
van questionnaires en interviews is het in dit vooronderzoek nog niet gekomen. Voorts 
dient opgemerkt te worden dat wat betreft het Duitse recht vooralsnog vooral naar het 
federale niveau is gekeken en er (nog) weinig aandacht is besteed aan de afzonderlijke 
deelstaten. In beginsel zijn die deelstaten wel degelijk van betekenis, omdat het 
politierecht en ook de politiepraktijk in overwegende mate een deelstatelijke 
aangelegenheid is. Datzelfde geldt veelal voor foremische instituten, die voor de 
uitwisseling van bijvoorbeeld DNA-profielen van belang zijn. 

Van de vier in deze bundel opgenomen deelrapporten is dit over Duitsland het 
uitvoerigste. Met name wat betreft het verdragsrecht wordt in de verdere deelrapporten 
naar het onderhavige terugverwezen. 
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2. De centrale problematiek 

De centrale vraagstelling luidt: "Hoe vindt Duitsland een balans tussen intemationale 
strafrechtelijke samenwerking met andere landen — waaronder `niet-verdragslanden — 
die gering respect tonen voor de mensenrechten, en de verplichtingen die op de landen 
rusten inzake de bescherming der mensenrechten?" 

Onderzoeksvragen die in dit deelrapport am de orde worden gesteld zijn hoofdzalcelijk: 
• Is er sprake van strafrechtelijke samenwerking van Duitsland met derdenlanden die in 

het algemeen een `besmeurde' of twijfelachtige reputatie hebben met betreklcing tot 
de rechten van de mens? 

• Werkt Duitsland samen met derdenlanden, in geval men vreest dat rechtshulp 
verlenen en/ of verzoeken leidt tot mensenrechtenschendingen? 

De deelvragen die uit deze twee vragen voortvloeien zijn onder andere: 
• Inciien geen rechtshulp wordt verzocht en/ of verleend, waarom niet (bijvoorbeeld uit 

principe)? 
• Indien wel rechtshulp wordt verzocht en/ of verleend, zijn er voorwaarden gesteld (in 

verdrag, wet, rechtspraak en beleid) om deze mensenrechtenschendingen te 
voorkomen?2  

• Zijn de specifiek voor het uitleveringsrecht ontwikkelde beginselen ook van 
toepassing op de kleine rechtshulp (vertrouwens-, reciprociteits- en 
specialiteitsbeginsel)? 

• Zijn er in de pralctijk Imelpunten 3  in de samenwerldng op het gebied van 
internationale rechtshulp? 

• Hoe gaan de politie, het OM, de rechterlijke instanties en eventueel andere 
betrokkenen bij de rechtshulp met eventuele knelpunten in de samenwerking om? 

• Maalct het uit of de schending voorzienbaar is of dat er enig risico bestaat dat er een 
mensenrechtenschending plaats zal vinden? Wordt er onderscheid gemaalct in de ernst 
van de mensenrechtenschendingen? 

• Maakt het uit welke vorm van rechtshulp (forensische gegevens zoals 
dactyloscopische afdruldcen of DNA-profielen, strafbladgegevens, afnemen verhoren 
etc.) verzocht wordt? Zo ja, waarom en in hoeverre? Zo nee, waarom niet? 

Niet-verdragslanden ' zijn landen waarraee geen specifieke verclragsrelatie bestaat (bi- noch multilateraal) 
op het gebied van de intemationale rechtshulp. 
2  Wellicht om Duitse `medeplichtigheid aan schendingen van de mensenrechten (door het gebruik van de 
resultaten ervan) te voorkomen. 
3  Twee voorbeelden: de kanalen die de betrokken landen voor vragen c.q. verlenen van rechtshulp 
gebruiken kunnen niet goed met elkaar sporen (bijvoorbeeld deeLstaat-politie is in de aangezochte staat 
bevoegd, terwijI de verzoekende staat de bewijsvergaring 'lever of enkel door een centrale autoriteit net 
geschieden). Ook kunnen de handelingen die onder `rechtshulp ' vallen verschillen per stmt. Tot slot kan er 
gedacht worden aan knelpunten die samenhangen met bepaalde onderzoeksmethoden, bijvoorbeeld de 
verschillende technische standaarden die in bepaald forensisch onderzoek worden toegepast. Zie J.F. 
Nijboer & W.J.J.M. Sprangers, Harmonisation in Forensic Expertise, Series Criminal Sciences, 
Amsterdam: Thela Thesis, 2000. 
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3 Waarom met Duitsland vergelijken? 

Het doel van deze rechtsvergelijkende rapportage is te komen tot uitgangspunten voor 
beleid inzake de (kleine) rechtshulp in relatie tot derdenlanden met een (mogelijk) 
bevlekt blazoen wat betreft de mensenrechten. Daarbij is van belang dat Nederland zich 
ook rechtsvergelijkend orienteert op met ons land `vergelijkbare' landen in die zin dat het 
gaat om sociaal-economisch, politiek en juridisch verwante landen die lid zijn van de 
Raad van Europa en die gebonden zijn aan het EVRM alsmede aan de daarop gebaseerde 
Straatsburgse rechtspraak. Tevens moet de bedoelde vergelijkbaarheid inhouden dat het 
landen zijn die min of meer op dezelfde wijze een rol (kurmen) spelen in het 
intemationale rechtshulpverkeer. Daarbij kan gekeken worden naar soorten verzoeken, 
soorten zaken met internationale aspecten, aard van verdragsverplichtingen — zoals 
bijvoorbeeld in het Weens Verdragenverdrag (WVV) inzake de psychotrope stoffen — en 
de afhandeling van rechtshulpcontacten. 

Op het eerste gezicht voldoet Duitsland aan het aldus omlijnde signalement van een 
vergelijkingsland. Het is gebonden aan het EVRM (en ofschoon dualistisch de iure, is 
Duitsland de facto een monistisch land als het gaat om de doorwerking van de 
mensenrechten in de nationale rechtsorde). Het is een EU-land ab initio en een Schengen-
land. Het is lid van de NAVO en van de West Europese Unie. 
Niettemin zijn er ook verschillen. Bekend is dat de Duitsers de specificiteit van de 
gedragsnonn in het recht en zeker in het strafrecht meer benadrukken dan de 
Nederlan.ders. Dat is dan ook in de praktijk te zien: er wordt veel moeite gedaan om 
voorschriften precies te formuleren (Bestimmtheitsgebot) en in de rechtspraak geldt de eis 
van zo specifiek mogelijke kwalificatie (Spezialittit). In het rechtshulpverkeer leidt dit tot 
het problematiseren van strafbaarstellingen, waar het vereiste van dubbele strafbaarheid 
aan de orde komt. Het is dan ook niet toevallig dat de sinngemtifie Umstellung 4  in het 
Duits een ruimer gebruikt concept is geworden. Belangrijker in dit verband is dat in 
Duitsland in het algemeen, vergeleken met Nederland, een minder grote kloof gaapt 
tussen beginselen, wettelijke regels en praktijk. Praktische werkwijzen worden voorzien 
van een legale grondslag om er een democratische legitimatie aan te geven, terwijl ook de 
overige constitutionele waarden veelal actief worden nagestreefd. In dat opzicht krijgt 
een discussie over bijvoorbeeld mensenrechten in Duitsland spoedig een principieel 
karakter, in ieder geval eerder dan in Nederland. Waar wij ons vaak pragmatisch tevreden 
stellen met `beleidsoplossingen' en praktische compromissen, is te verwachten dat de 
Duitsers in doctrine, wetgeving, rechtspraak en andere vormen van praktijk de discussie 
verder uitdiepen dan wij. En dat is nu precies een aspect van het Duitse recht waarvan wij 
bij uitstek kunnen leren — daargelaten of wij jets moeten ovememen of met. 

Met betaking tot het onderwerp rechtshulp kan worden opgemerkt dat de Duitsers 
daaronder grosso modo hetzelfde verstaan als wij. Daarom hebben we de vergelijking 
van defmities niet uitputtend geexpliceerd, al is met nit te sluiten dat met name 
uitwisseling van forensische gegevens door bijv. het Bundeskriminalamt (of een 

4  Voor de eisen van (dubbele) strafbaarheid in verzoekende en aangezochte staat is een letterlijk 
overeenstemmende strafbaarstelling met nodig: men interpreteert naar de strekking. 
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deelstatelijke forensisch instituut) met het buitenland de facto buiten de `officiele' 
rechtshulp blijft. Dit soon factoren en onderzekerheden leiden tot onvertnijdelijke 
beperkingen in dit deelrapport. 

Voor inzicht in de Duitse praktijk is nog van belang dat organisaties en ook de 
organisatiecultuur sterk op hierarchie zijn gericht. Dit wettigt de verwachting dat precaire 
beslissingen ook bij overheidsinstanties op relatief hoog niveau worden genomen en 
dientengevolge waarschijnlijk goed achterhaalbaar zullen blijken. 
Tot nu toe is niets gezegd over het nut van rechtsvergelijking in het algemeen. Hierover is 
vanzelfsprekend veel geschreven. 5  Dit wordt bier min of meer bij de lezer van dit 
deelrapport bekend verondersteld. Het enige dat we bier nog willen benadrukken is dat 
waar in het algemeen al geldt dat rechtsvergelijkende kennis een toegevoegde waarde 
vormt voor een adequate rechtsontwilckeling en -beoefening (Met in de laatste plaats 
omdat zij ons iets leert over recht van elders in relatie tot ons eigen recht), dit a fortiori 
geldt in de intemationale rechtshulp, waar zulke kennis onontbeerlijk is. Tenslotte is het 
doel van dit onderzoek ook om uitgangspunten voor `beleid ' aan te dragen of te 
ontwikkelen die ertoe leiden dat Nederland Met te zeer uit de pas loopt (in ieder geval 
niet in ininimale zin) 6  en daar waar het wel uit de pas loopt, dit ook bewust kan doen 
(bijvoorbeeld door de handen, meer dan sommige andere landen dat doen, schoon te 
houden als het gaat om samenwerking met bepaalde regimes). 

Voor de goede orde zij nog herhaald wat in het Toorwoord' is gezegd: de focus van dit 
deelrapport is het Duitse federale recht, Met het recht der deelstaten. Dat is vooral van 
belang ter zake van de politie, omdat de politie voor het overgrote deel der relevante 
aspecten door het recht van deelstaten wordt gereguleerd. 

5  Zie recent Hondius et al, De meerwaarde van de rechtsvergelijking, 1999. 
6  In de zin dat wij ons beneden de minimale opstelling ten aanzien van mensenrechtenbescherming elders in 
de wereld zouden bevinden. 
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4 	Uitwendige schets van het Duitse rechtssysteem 

In deze paragraaf wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste kenmerken en 
(grond)beginselen van het Duitse straf(proces)recht. Deze paragraaf is een eerste opzet 
die in een eventueel vervolgonderzoek naar Duitsland verder zal worden uitgewerkt. 

4.1 Algemeen 

Duitsland heeft een federaal staatsbestel en dito rechtsstelsel. De deelstaten (Lander) 
vormen samen de Bund. Uit artikel 70 Grundgesetz (GG) blijkt dat iedere federatie zijn 
eigen recht (Landesrecht) mag bepalen, mits dit niet is voorbehouden aan de Bund. 7  
Duitsland is een civil law land met systematisch geordende wetten. Het heeft een 
continentale procescultuur met van oorsprong enige Franse invloed. 8  Het processysteem 
is gematigd accusatoir, met een nadruk op het belang van de terechtzitting. 

4.2 Bronnen 

4.2.1 Formele wetten 

De hoogste wet is de Constitutie, de zgn. Grundgesetz (GG) die voor de gehele natie 
geldt. Hierin zijn onder meer mensenrechten als te beschermen waarden opgenomen. De 
rechter mag formele wetgeving hieraan toetsen. Sinds de vonning van het Reich in 1871 
ligt het belangrijkste deel van de wetgevende bevoegdheid op het gebied van 
strafprocesrecht bij de federale regering. Dat is ook ten tijde van de Bondsrepubliek zo 
gebleven. De twee belangrijkste (algemene) wetten op strafprocessueel gebied zijn de 
Strahlrozeflordnung (StP0) en het Gerichtsveifassungsrecht (GVG). 9 Deze wetten binden 
alle Lander. Naast deze algemene wetten zijn nog andere aanvullende federale wetten, 
waaronder de Gesetz iiber die intern ationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG, 23 
december 1982). 

4.2.2 Lagere wetgeving 

De `reactieve' opsporingsfase (i.e., er is een verdachte ter zake van een concreet strafbaar 
feit) wordt vrijwel uitputtend geregeld door formele wetten. De faze van ‘pro-actieve' 
opsporing wordt voomamelijk geregeld door de afzonderlijke Lander. Dit is het geval 
omdat, zoals in het Voorwoord al opgemerkt, de politieregelgeving een aangelegenheid 
van de Lander is. Er is echter wel door de deelstaten tezamen een model politiewet 
opgesteld, het zogenaamde Munsterentwwf, dat als uitgangspunt voor alle 
politieregelingen moet dienen. 

7  Artikel 70 lid 1 GG: "Die Lander haben das Recht der Gesetzgebung, soweit dieses Grundgesetz nicht 
dem Bunde Gesetzgebungsbefugnisse verleiht." 
8  We spreken hier over de negentiende eeuw. 
9  Beide wetten zijn in oorspronkelijke vorm als Rijkswetten in 1879 in werldng getreden en sindsdien 
herhaaldelijk aangevu1d en geamendeerd. 
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Leindesrecht in verhouding tot Bundesrecht 

In artikel 31 GG wordt bepaald dat Bundesrecht voorgaat op Landesrecht. 1°  Dit kan 
implicaties hebben als de nationale wetgever besluit om bijvoorbeeld bepaalde 
opsporingsmethoden in de nationale wetgeving te reguleren. 

4.2.3 Verdragen 

Verdragen kunnen bepalingen bevatten die van belang zijn voor het Duitse 
strafprocesrecht, zoals mensenrechten- en rechtshulpverdragen. In het onderstaande 
wordt uiteengezet wat bun status is. 

Wetgeving in verhouding tot intern ationale verdragen en vice versa 
Duitsland hanteert een dualistisch stelsel, wat inhoudt dat verdragen getransformeerd 
moeten worden in het nationale rechtsstelsel om van toepassing te lumen zijn op de 
rechtsgenoten in de binnenlandse verhoudingen. Dit heeft tot gevolg dat onder andere het 
EVRM een beperkte betekenis heeft binnen het Duitse rechtssysteem. 
Getransformeerde verdragen hebben dezelfde status als formele wetten. Hun onderlinge 
rangorde is gebaseerd op lex posterior derogat legi priori, tenzij de verdragen algemene 
(ongeschreven) beginselen van volkenrecht bevatten. 11  De GG staat echter boven alle 
formele wetten en verdragen. Dit alles laat onverlet dat de facto de Duitse wetgever en de 
rechters (in het bijzonder het Bundesvelfassungsgericht en het Bundesgerichtshon de 
horloges op de seconde af gelijkstellen met het EVRE 

Verhouding verdragen onderling/ verhouding verdrag tot ius cogens 
In geval van een verdragsconflict vormen de beginselen lex posterior derogat legi priori 
en lex specialis derogat legi generali uitgangspunten voor de oplossing van het conflict, 
tenzij een verdrag jets anders bepaalt. 12  Dit geldt niet warmeer in het verdrag anders is 
bepaald noch wanneer het verdrag regels van ius cogens bevat. 13  Welke rechten een 
dwingend rechtelijk karakter hebben is ook in Duitsland een controversiele en Met 
opgeloste kwestie. 4  

4.2.4. Jurisprudentie 

De Duitsers kijken van oudsher wat tweeslachtig tegen rechtersrecht aan. Vooral in de 
academische cultuur werd 'de praktijk' traditioneel altijd wat misprijzend bekeken, 
terwijl ook de nadruk op legaliteit meebracht dat rechtspraak vooral (slechts) a1s 
toepassing van de wet werd gezien. Met name in de na-oorlogse periode is het beeld 

I°  Artikel 31 GG: "Bundesrecht bricht Landesrecht." 
II  Artikel 25 CrG: "Die allgemeinen Regeln des Vedkerrechts sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sic gehen 
den Geseizen vor and erzeugen Rechte und Pffichten unmittelbar ffir die Bewohner des Bundesgebietes." 
12  Vogler 1999, p. 315; artikel 30 lid 3 WVV: "Indien alle parlijen bij het eerdere verdrag eveneens partij 
zijn bij het latere verdrag, zonder dat het eerdere verdrag beeindigd is of zijn werking is opgeschort 
krachtens artikel 59, is het eerdere verdrag slechts van toepassing in de mate waarin zijn bepalingen 
verenigbaar zijn met die van het latere verdrag." 
13  Vogler 1999, p.316; artikel 53 FVVV. Zie ook artikel 25 GG. 
14  Vogler 1999, p. 319. 
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geleidelijk veranderd. Niet in de laatste plaats onder Amerikaanse invloed is in (West-) 
Duitsland meer respect voor case law ontstaan, aanvankelijk vooral met betrekking tot 
het Constitutionele hof (Bundesverfassungsgericht) en de hoogste conventionele rechter 
(het Bundesgerichtshof). 
Het Bundesverfassungsgericht, een instantie die als zodanig geen equivalent kent in 
Nederland, is een hof dat waakt over de grondweftelijkheid van een aantal zaken, 
waaronder die van wetgeving. In zijn jurisprudentie gaat het, zoals ook elders soortgelijke 
gerechten doen, te werk volgens een gedragslijn die inhoudt dat zoveel mogelijk een 
consistent geheel van uitgangspunten en maatstaven ontstaat. Het 
Bundesverfassungsgericht doet moeite om in lijn te blijven met bijvoorbeeld het 
Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Het EHRM bouwt ook expressis 
verbis aan zijn case law. 
Overigens ziet men tegenwoordig zelfs in uitspraken van Landsgerichte en 
Oberlandesgerichte meer rechtsvormende betekenis dan alleen voorbeeldwerking. Er is 
ook in de literatuur meer aandacht voor lagere rechtspraak en deze heeft wel degelijk een 
orienterende functie naar de praktijk, ook als het gaat om wat in Nederland zo mooi 
`beleid' heet (een begrip dat als zodanig met in het Duits, Frans of Engels valt te 
vertalen). 

4.2.5 Geschreven `beleid' (Verwaltungsanordnungen) 

Hoewel ieder Land zijn eigen geheel van regelingen (geschreven `beleid) samen mag 
stellen inzake het strafprocesrecht, hebben alle Lander hetzelfde beleid aangenomen. De 
Bund kan daarnaast ook richtlijnen uitvaardigen, waar de Lander zich aan moeten 
houden. De belangrijkste regelingen in het kader van dit deelrapport zijn: 
• Richtlinien fiir den Verkehr mit dem Ausland in strafrechtlichen Angelegenheiten 

(RiVASt) (18 september 1984, gewijzigd op 1 maart 1993); 
• Anordnung fiber Mitteilungen in Strafsachen (15 maart 1985); 
• Vereinba rung zwischen der Bundesregierung und den Landesregierungen von Baden-

Wurttemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-We4alen, Rheinland-Pfalz, 
Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thuringen liber die 
Zustandigkeit im Rechtshilfeverkehr mit dem Ausland in strafrechtlichen 
Angelegenheiten (Zustandigkeitsvereinbarung) (1 juli 1993, uitwerldng van artikel 74 
lid 2 IRG). 

4.3 Het Duitse strafproces 

4.3.1 De opbouw van het Duitse strafproces 

Het Duitse strafproces is onderverdeeld in drie fasen. De eerste fase, de zogenaamde 
Ermittlungs- of Vorverfahren behelst alle onderzoek- en opsporingshandelingen die door 
de politic en de Staatsanwalt (StA), de Duitse officier van justitie, worden verricht. 15  
Naast de politic en de StA, speelt ook de Ennittlungsrichter een rol in deze fase van het 

15  Artikelen 158 t/m 177 StP0. 
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onderzoek. Sinds de afschaffmg van het gerechtelijk vooronderzoek in 1975 beperkt zijn 
of haar taak zich tot de al dan niet goedkeuring van opsporingsbevoegdheden the 
inbreuken maken op grondrechten. Indien er onvoldoende bewijs is voor de vaststelling 
van een redelijk vermoeden van schuld van de verdachte wordt de zaak geseponeerd door 
de StA. I6  Indien de StA echter van mening is dat een redelijk vermoeden van schuld van 
de verdachte aanwezig is, dan is hij of zij op pond van het Legalitlitsprinzip17  in de 
meeste gevallen verplicht een Anklage ls  te doen. 
Door de Anklage vangt de tweede fase van het onderzoek aan: het Zwischenvenrahren 
(een soort rechtsingangprocedure). In deze fase belcijkt de rechter of uit het voorgelegde 
bewijs inderdaad een redelijk vermoeden van schuld kan worden afgeleid. Op grond van 
artikel 201 StP0 kan de verdediging de rechter in deze fase van het proces verzoeken 
bepaalde bewijsmiddelen te onderzoeken. Indien het bewijs door de rechter ontoereikend 
worth geacht, wijst de rechter de Anklage al Is hij daarentegen van mening dat er 
voldoende bewijs is geleverd, dan wordt het onderzoek ter terechtzitting geopend 19 . 
Het onderzoek ter terechtzitting, het Hauptveifahren,2°  is de derde fase in het Duitse 
strafproces. Het onderzoek wordt geleid door dezelfde rechter die in het 
Zwischenvelfahren actief was. 

4.3.2 Het Duitse bewijsreeht 

Belangrijke beginselen 
Het Duitse bewijsrecht is onder meer geregeld in de StP0. De Aufkleirungspflicht 21  
verplicht de rechter actief op zoek te gaan naar de materiele waarheid. De rechter kan 
ambtshalve bewijs vergaren en is derhalve niet gebonden aan het bewijs dat partijen naar 
voren hebben gebracht (Ennittlungsgrundsatz). 22  De rechter heeft dus net als in 
Nederland een niet-lijdelijke rol. Hij mag zelf bepalen welke bewijsmiddelen worden 
gebruilct voor de bewezenverklaring en welke waarde aan de gebruikte middelen worden 
toegekend (het beginsel van vrije bewijswaardering). 23  Vergelijk in dit verband artikel 
250 StP0 dat bepaalt dat alle bewijs in beginsel ter zitting moet worden gepresenteerd: 
een belangrijk aspect van het omniddellijIdieidsbeginsel. Ms uitgangspunt geldt dat de 
presentatie mondeling moet geschieden. Inbreuken op het onmiddellijkheidsbeginsel zijn 
slechts bij wijze van uitzondering toegelaten. Een voorbeeld hiervan is de voorlezing van 
een in het vooronderzoek afgelegde getuigenverklaring ter zitting indien deze 
oorspronkelijke zegsman unerreichbar is. Bij de waardering van dit secundaire bewijs 

16  Die Einstellung des Verfahrens. 
17  Het legaliteitsbeginsel legt een vervolgingsverplichting op de Duitse overheid ingeval er een concrete 
verdachte is van een gepleegd strafbaar felt. De ratio van dit beginsel is dat hetgeen de wetgever strafbaar 
oordeelt niet mag worden ondermijnd door een discretionaire bevoegdheid van de uitvoerende macht. In 
bepaalde (en steeds meer) gevallen worden uitzonderingen gemaakt op dit beginsel en geldt het 
Opportunitatsprinzip. 
ig  Das Akkusationsprinzip. 
19  Het zogenaamde Eroffnungsbeschluss. 
20 In het Hauptverfahren wordt onderscheid gemaakt tussen de voorbereiding van de zitting en de 
daadwerkelijke behandeling ter terechtzitting. Zie artikelen 213 t/m 275 StP0. 
21  Artikelen 155 lid 2 en 244 lid 2 StP0. 
22  Artikelen 155 lid 2 en 244 lid 2 StP0. Zie ook Joubert 2001, Duitsland. 
23  Anikel 261 StP0. 
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dient de rechter zorgvuldig te werk te gaan. 24  Een ander belangrijk beginsel is de 
presumptio innocentiae. Dit beginsel houdt in dat iemand onschuldig is totdat het 
tegendeel bewezen is. Hieruit wordt het door Duitsland fundarnenteel geachte 
bewijscriterium in dubio pro reo afgeleid: in geval van twijfel moet de rechterlijke 
beslissing ten gunste van de verdachte uitvallen. 25  

Bewijsverbote 
Het Duitse strafprocesrecht kent in de sfeer van de bewijsuitsluiting de zogeheten 
Beweisverbote. Deze Beweisverbote vallen in de volgende twee hoofdgroepen uiteen: 

	

1. 	Beweiserhebungsverbote (verbodsbepalingen ten aanzien van bewijsvergaring): 
deze wijzen de introductie van bepaald bewijsmateriaal ter zitting af. In de 
literatuur worden deze Beweiserhebungsverbote nog weer onderverdeeld in drie 
groepen: 
1. Beweisthemaverbote: verbieden de rechter bepaalde onderwerpen aan te 

roeren in het proces. Een voorbeeld hiervan is het ophelderen van feiten die in 
een andere strafproces al bindend zijn vastgesteld; 2°  

2. Beweismittelverbote: verbieden het benutten van bepaalde bewijsvormen; 27  
3. Beweismethodenverbote: 	verbieden het 	gebruik van bepaalde 

onderzoeksmethoden; 28 29  

	

2. 	Beweisverwertungsverbote: 3°  deze verbieden dat bepaald reeds ter beschikking 
van de rechter staand bewijs wordt gebruikt om rechterlijke overtuiging en 
daannee mogelijk een veroordeling op te baseren. 

Aanvankelijk werd aangenomen dat een Beweisverwertungsverbot altijd het gevolg is van 
een Beweiserhebungsverbot. Hoewel een Beweiserhebungsverbot niet noodzakelijkerwijs 
altijd leidt tot een Beweisverwertungsverbot. 31  Thans heeft onder invloed van de doctrine 
de opvatting postgevat dat een Beweiserhebungsverbot juist kan voort vloeien uit een 
Beweisverwertungsverbot. 32  De laatst genoemde vorm is overigens enigermate te 
vergelijken met de Nederlandse bewijsuitsluiting (artikel 359a Wetboek van 
Strafvordering Ook de Duitse rechtspraak kent voorbeelden van uitsluiting van 
onrechtmatig verkregen bewijs. Uit de jurisprudentie blijkt dat dit leerstuk tarnelijk 
beperkt is. Zo erkent de Duitse rechter in beginsel niet de regel dat fruits of the poisonous 
tree moeten worden uitgesloten. 33  Fruits of the poisonous tree zijn bewijsstukken die niet 
rechtstreeks zijn verkregen door onrechtmatig opsporingsonderzoek, doch wel indirect 
het resultaat zijn van dergelijk onrechtmatige handelen. Zij mogen in Duitsland in de 

24  Zie onder andere Bundesvofassungsgericht 26 mei 1981, StV 1981, p. 391. 
25  Joubert, 2001, hoofdstuk Duitsland 
26  Kleinknecht & Meyer-GoBner 1995, p. 9 onder 52. 
27  Kleinknecht & Meyer-Go13ner 1995, p.9  onder 53. 
28  Kleinlmecht & Meyer-GoBner 1995, p.9  onder 51. 
29  Kleinknecht & Meyer-GoBner 1995, p.9 onder 54. 
3°  Klaus Rogan, in: Hopfel & Huber 1999, p. 119; Kleinknecht & Meyer-GoBner 1995, p. 9 onder 50. 
31  Kleinknecht & Meyer-GoBner1995, p. 9 onder 55. 
32 01e0 1999, p. 197. 
33  Vogler 1999, p. 359. 
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regel wel als grondslag voor de bewezenverklaring dienen. 34  Dit in tegenstelling tot 
Nederland waar onderzoeksresultaten die uitsluitend op onrechtmatig overheidshandelen 
in de opsporing zijn terug te voeren (onder nadere voorwaarden) worden uitgesloten. 35  

In verband met de kleine rechtshulp heeft het leerstuk van de Beweisverbote een 
uitstralende werking. Een Beweiserhebungsverbot kan een beletsel zijn om rechtshulp te 
verzoeken of te verlenen. Bij een Verwertungsverbot kan het alleen om een soort 
schaduwwerlcing gaan, zolang het niet gaat om een bewijsbeslissing in een in Duitsland 
gevoerd Duitsproces. 36  Onder schaduwwerking wordt verstaan dat andere autoriteiten dan 
rechters in hun beslissing met deze Verwertungsverbote rekening houden 
(onrechtmatigheden vermijden, c.q. de resultaten van onrechtmatig handelen niet 
gebruiken, doorgeven of opvragen). 

Bewijslast 
In het kader van dit onderzoek is van belang dat op de verdachte niet de plicht rust om 
aan te tonen dat in het strafproces mensenrechten zijn geschonden. Dit is primair de taak 
van de rechter en de openbare aanklager. 37  De verdediging moet de rechter wel in staat 
stellen een onderzoek naar deze schendingen te verrichten. Hiertoe dient zij de rechter 
duidelijke aanwijzingen te verschaffen. 38  

Bewijsstandaard 
Op grand van het in dubio pro reo-beginsel is de aanwezigheid van een redelijke 
verdenking dat finidamentele mensenrechten worden geschonden voldoende voor een 
gebruilcverbod. 38  

4.3.3 Rechten van de verdachte 

In Duitsland is aan de verdachte een aantal rechten en plichten toegekend die in het kader 
van dit onderzoek van belang zijn gebleken. Artikel 136a StP0 bepaalt dat de 
verklaringsvrijheid van de verdachte niet door rnishandeling, vermoeidheid, lichamelijke 
inbreuk, toediening van middelen, kwellerij, misleiding of hypnose verkregen mag zijn. 
Dwang is enkel geoorloofd voor zover het strafprocesrecht dat toelaat. Zodra de 
verdachte voor het eerst door een rechter voorafgaand aan het hoofdonderzoek 4°  wordt 
verhoord, wordt hem medeg.edeeld dat hij een zwijgrecht heeft en dat hij zich kan laten 
bijstaan door een advocaat. 41  De verdachte heeft recht op rechtliehes Geh5r.42  Dit recht 
houdt in dat de verdachte zich ten overstaan van de rechter uit mag laten over al het 
beschikbare bewijsmateriaal en hangt samen met het onmiddellijkheidsbeginsel. 

m  Nijboer 1997, p. 152. 
35  Nijboez 1997, H. 3.7. 
36  Deze clausulering is van belang om processen a la Neurenberg of (actueler) het Lockerbieproces (in 
Nederland) nit te sluiten. 
37  Joubert 2001, Duitsland. 
38  Vogler 1994, p.321. 
m  Vogler 1994, p. 321. 
41 Kleinknecht & Meyer-Gossner 1995, p.449  onder 1. 
41  Artikel 136 StP0. 
42  Artikel 103 GG. 
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Tegenover dit recht staat de aanwezigheidsplicht van de verdachte ter terechtzitting. 43  Tot 
slot kan de verdachte zich ter terechtzitting beroepen op het zwijgrecht." 

43  Artikel 230 StP0. 
44  Artikel 245 lid 4 StP0. 
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S 	Resultaten van het bronnenonderzoek 

5.1 Verdragsrecht 

In paragrafen 5.1.1 tot en met 5.1.4 worden rechtshulpverdragen besproken alsmede de 
verdragen die belangrijke rechtshulpbepalingen bevatten. In paragrafen 5.1.5 komen 
verdragen aan bod die betrekking hebben op de bescherming van mensenrechten. 

5.1.1 De Raad van Europa 

In het kader van de Raad van Europa zijn drie verdragen tot stand gekomen die voor dit 
onderzoek interesiant zijn. In de eerste pints is dit het Europees Verdrag aangaande de 
wederzijdse rechtshulp in strafraken (ERR) van 20 april 1959 en het bijbehorende 
Aanvullende Protocol van 17 maart 1978, ten tweede het Verdrag inzake het witwassen, de 
opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrifven (Europees 
Witwasverdrag) van 8 november 1990 en tot slot het Europees Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVR1v1) van 4 november 1950. Op 
het laatste verdrag zal in 5.1.5 worden ingegaan. 
Het ERR, het Aanvullende Protocol en het Europees Witwasverdrag zullen in het hiema 
volgende kort besproken worden aangezien zij voor dit onderzoek interessant zijn gezien het 
feit dat, naast de meeste van de vijf vergelijkingslanden, 45  een aantal landen met een let al 
te beste reputatie op het gebied van mensenrechten verdragspartijen zijn. Voorbeelden 
hiervan zijn: Turkije, Albanie en Estland die zijn zowel zijn aangesloten bij het ERR als bij 
het Aanvullende Protocol, en Litouwen en Kroatie, die zijn aangesloten bij het Europees 
Witwasverdrag. 

Het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken en het 
Aanvullend Protocol 
Het ERR verplicht de verdragspartijen om elkaar zo uitgebreid mogelijk rechtshulp te verle-
nen.46 De rechtshulp kan onder meer bestaan nit het verschaffen van bewijs of overdracht 
van middelen die kunnen dienen tot bewijs. 47  Voorwaarde is dat de bestraffing van het delict 
waarvoor rechtshulp wordt gevraagd binnen de rechtsmacht van de verzoekende staat valt. 48  
Het verdrag is let van toepassing op delicten die enkel op grond van het militaire recht 
strafbaar zijn. 49  
Van inwilliging van een rechtshulpverzoek mag worden afgezien indien het gaat om een 
politiek delict, een delict dat in verband staat met een politiek delict of met een fiscaal 
delict.5°  Tevens mag de rechtshulp worden geweigerd indien de aangezochte staat van 
mening is dat zijn soevereiniteit veiligheid, openbare orde of andere essentiele belangen kan 

49  Zwitserland heeft het Additionele Protocol niet geratificeerd. 
46  Artie 1 lid 1 ERS. 
47  Artlitel 1 lid 3 ERS. 

Artikel 1 lid 1 ERS. 
49  Arnie' 1 lid 2 ERS. 
50 Artlkel 2 lid 1 ERS. 
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schaden.51  Op grond van deze laatste bepalingen is door Duitse rechters een aantal keer 
aangenomen dat de inwilliging van een rechtshulpverzoek van een staat partij bij het 
rechtshulpverdrag ontoelaatbaar was. In hoofdstuk 5.3 zal verder op dit onderwerp worden 
ingegaan. 52  
Met betreldcing tot het waarborgen van procedurele garanties zijn een aantal artikelen van 
dit verdrag interessant waaronder artikel 3 ERS dat bepaalt dat het recht van de aangezochte 
staat toepasselijk is op de uitvoering van het rechtshulpverzoek. Daarnaast bepaalt dit artikel 
dat indien de verzoekende staat vraagt een getuige of expert onder ede te horen dit verzoek 
ingewilligd client te worden, tenzij dit in strijd is met het recht van de aangezochte staat. 

Het Aanvullende Protocol 
Het Aanvullende Protocol bepaalt dat een fiscaal delict geen weigeringsgond voor 
rechtshulp is. 53  Voorts bepaalt dit protocol dat de rechtshulp ook kan bestaan uit 
bijvoorbeeld de overdracht van documenten die betreldcing hebben op de uitvoering van een 
straf" 

Bilaterale rechtshulpverdragen in het kader van het ERS 
In het kader van het ERS heeft Duitsland een aantal supplementaire bilaterale rechtshulp-
verciragen gesloten, te weten met Franlcrijk, Israel, Italie, Nederland, Oostenrijk en 
Zwitserland. Deze verdragen zullen in het kader van dit vooronderzoek onbesproken 
blijven, met uitzondering van de opmerldng dat het rechtshulpverdrag met Israel geen 
specifieke bepalingen bevat die betreldcing hebben op de preventie van ernstige 
mensenrechtenschendingen in de procedure waarvoor rechtshulp is gevraagd. Voor een 
eventueel vervolgonderzoek lcunnen deze bilaterale verdragen interessant zijn, met name als 
men ingaat op de vraag op welke wijze procedurele waarborgen gegarandeerd lcuzmen 
worden. 

Het Verdrag inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie 
van opbrengsten van misdrijven 
Het Europees Witwasverdrag is erop gericht het witwassen van geld beter te bestrijden door 
intemationale samenwerlcing te verbeteren. De facultatieve weigeringsgronden voor het 
verlenen van rechtshulp zijn opgesomd in artikel 18. Een staat mag samenwerldng weigeren 
indien: 
1. de handeling in strijd is met de fundamentele beginselen van het rechtssysteem van 

de aangezochte staat; 
2. de uitvoering van het verzoek Ican leiden tot schending van de soevereiniteit, 

veiligheid, openbare orde of andere essentiele belangen van de aangezochte staat; 
3. de procedure waarin het verzoek wordt gedaan een politick of fiscaal delict betrefl; 
4. het ne bis in idem-beginsel wordt geschonden. Artikel 19 client in dit verband ook 

genoemde te worden, aangezien het bepaalt dat de uitvoering van een verzoek 
uitgesteld mag worden indien een dusdanig verzoek opsporingsonderzoek of 
procedures in het aangezochte land zouden schaden; 

51  Artikel 2 lid 2 ERS. 
52  Schomburg & Lagodny, pp. 520-521 onder 3-10. 
53  Artikelen 1 en 2 Additioneel Protocol ERS. 
54  Artikelen 3 en 4 Additioneel Protocol ERS. 
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5. het delict niet strafbaar is gesteld naar het recht van de aangezochte staat; 
6. de verzochte maatregelen naar het recht van de aangezochte staat niet genomen 

lumen worden of niet toegestaan zijn (gezien aard of bevoegdheid). 
De laatste twee weigeringsgronden genoemd onder de punten 5 en 6 gelden alleen voor be-
paalde vormen van intemationale samenwerking (deze lcunnen worden ingeroepen warmeer 
het rechtshulpverzoek de uitvoering van een opsporingsonderzoek inhoudt waarbij 
dwangmiddelen worden toegepast. Weigeringsgtond 6 geldt ook bij het verzoek om 
voorlopige maatregelen). Voor de samenwerldng die bestaat uit inbeslagname worden in 
artikel 18 lid 4 nog een aantal extra facultatieve weigetingsgronden gegeven. Artikel 18 lid 
4 sub f junctis leden 5 en 6 zijn interessant voor de vraag naar de waarborgen van 
procedurele garanties in het kader van een rechtshulpverkeer. 
Lid 8 van artikel 18 bepaalt dat voor afwijzing van een rechtshulpverzoek geen beroep op 
het bankgeheim kan worden gedaan. Tot slot bepalen artikelen 32 en 33 dat een aangezochte 
staat de inwilliging van het verzoek afhankelijk mag maken van de voorwaarde dat de 
verlcregen informatie niet zonder zijn toestenuning voor een andere procedure gebruikt mag 
worden dan waarvoor zij is gevraagd (specialiteitsbeginsel), respectievelijk van de 
voorwaarde van geheimhouding. 

5.1.2 De Europese Unie en Schengen 

De rechtshulp the tussen de lidstaten plaatsvindt wordt in dit deelrapport buiten 
beschouwing gelaten. De ophanden zijnde uitbreiding van de Europese Unie (EU) met 
zuidelijke en oostelijke Europese staten kan grote consequenties hebben voor het Europese 
rechtshulpverkeer en de wijze waarop mensenrechten gegarandeerd !airmen worden. 
Daarnaast is het interessant dat door toenemende formele en informele politiesamenwerking 
(zoals Europol, TREVI, SIS, Sirene, STAR en regionale samenwerkingsverbanden) birmen 
de EU en nieuwe initiatieven zoals Eurojus en een Europees rechtshulpverdrag dat niet 
langer het lex regit actum-uitgangspunt55  aanhangt, doch uitgaat van een forum regit 
actum,56 gevolgen zal hebben voor de rechtsbescherming van Europese burgers. 57  Het 
rechtshulpverkeer binnen de EU is wat betreft het garanderen van mensenrechten ook 
belangweldcend, aangezien sinds 1999 duidelijk is dat het EHRM lidstaten van de Europese 
Gemeenschap verantwoordelijk houdt voor uitvoering van EG-wetgeving die leidt tot 
mensenrechtenschendingen. 58  

55  De recht dat op een handeling toegepast client te worden is het recht van het land waar de handeling 
plaatsvindt 
56  Het recht dat op een handeling toegepast dient te worden is het recht van het land waar de berechtende 
instantie Mar zetel heeft. 
57  Zie Vermeulen, 'New Trends in International Co-operation in Criminal Matters in the European Union', 
in: Proceedings on the Second World Conference on New Trends in Criminal Investigation and Evidence, 
geplande publicatiedatum oktober 2000. Zie wat betrefl het nieuwe Verdrag van Amsterdam (met daarin 
Schengen geincomoreerd) en internationale rechtshulp en mensenrechten Klip, Amsterdams 
Uniestrafrecht Beschouwingen over de intemationaal strafrechtelifice samenwerking na het Verdrag van 
Amsterdam', in: NIB 1998, all. 18, p. 811-816. Zie ook Schemers, Mensenrechten in het Verdrag van 
Amsterdam', in: NJB 1999, all. 16, p. 715-720. Zie wat betreft Schengen het proefschrift van Joubert en 
Severs, Schengen investigated, Den Haag: Kluwer Law International, 1996. 
58  Matthews v. United Kingdom 18 februari 1999. 
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5.1.3 De Verenigde Naties 

Ten aanzien van verdragen die in het kader van de Verenigde Naties (VN) gesloten zijn, 
zullen drie verdragen die voor ons onderzoek relevante bepalingen bevatten kort aan bod 
komen. Het betreft het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende 
middelen en psychotrope stoffen (VN-antidrugsverdrag) van 20 december 1988, het Verdrag 
tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling en bestrajing (VN-
antifolteringsverdrag) van 10 december 1984 en tot slot het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten (IVBPR). Het laatste verdrag wordt enkel besproken in 
5.1.5, terwijl het Antifolteringsverdrag zowel in deze paragraaf als in paragraaf 5.1.5 aan 
bod zal komen. 
Van de vergelijkingslanden heeft alleen Engeland het VN-antifolteringverdrag enkel 
getekend, de rest heeft het verdrag geratificeerd. Het VN-antidrugsverdrag is slechts door 
twee landen geratificeerd, te weten Duitsland en Frankrijk. De overige drie landen hebben 
het verdrag enkel getekend. In het onderstaande wordt tevens verwezen naar de — nog te 
bespreken - zaak LaGrand. 

Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en 
psychotrope stoffen 
Artikel 7 lid 5 van het VN-antidrugsverdrag bepaalt dat een verzoek om kleine rechtshulp 
niet mag worden afgewezen met een beroep op het bankgeheim. Lid 13 van ditzelfde artikel 
bepaalt dat de verzoekende staat de verkregen informatie niet mag gebruiken voor andere 
procedures dan waarvoor het gevraagd is, tenzij de aangezochte staat toestemming heeft 
verleend voor dit ruimere gebruik. De inwilliging van het verzoek mag geweigerd worden 
indien de uitvoering ervan in strijd zou zijn met de soevereiniteit, veiligheid, openbare orde 
of andere essentiele belangen van de aangezochte staat. 59  Het verzoek kan ook afgewezen 
worden indien artikel 13 is geschonden,6°  indien de verzochte handeling verboden is door 
het recht van de aangezochte staat 61  of indien de kleine rechtshulp in strijd is met het 
rechtssysteem van de aangezochte staat. 62  De uitvoering van het rechtshulpverzoek mag ook 
opgeschort worden indien het intervenieert in een lopende procedure of vervolging in de 
aangezochte staat. Artikel 18 bepaalt dat een getuige, een expert of een ander persoon die 
toestemt in het leveren van bewijs, die in een procedure moet getuigen of verklaren een 
vrijgeleide moet krijgen. 

Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmensehjke of onterende behandeling en 
bestraffing 
Op grond van artikel 15 van het VN-antzfolteringsverdrag is het verdragspartijen 
opgedragen te voorkomen dat verklaringen die door middel van foltering verkregen zijn 
als bewijsmiddel gebruikt worden. 

59  Artikel 7 lid 15 sub b VN-antidrugverdrag. 
Artikel 7 lid 15 sub a VN-antidrugverdrag. 

61  Artikel 7 lid 15 sub c VN-antidrugverdrag. 
62  Artikel 7 lid 15 sub b VN-antidrugverdrag. 
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De zaak LaGrand 63  
Een zaak die zijdelings interessant kan zijn voor een vervolgonderzoek is de nog onbesliste 
zaak LaGrand, waarin het Intemationaal Gerechtshof zich buigt over de vraag of de 
Verenigde Staten ten aanzien van Duitsland in strijd met verdragsrechtelijke bepalingen 
hebben gehandeld door twee Duitse verdachten Met te wijzen op hun recht van consulaire 
bij stand. Overigens brachten de VS de twee Duitsers ter dood, terwijI het Intemationaal 
Gerechtshof hen had verzocht de executie uit te stellen. 

5.1.4 Overige bilaterale rechtshulpverdragen en instrumenten 

Duitsland heeft nog een bilateraal rechtshulpverdrag gesloten met Belgid, Monaco, Tunesia„ 
Joegoslavid en de Verenigde Staten (de verdragen tussen de VS en Duitsland hadden 
betreklcing op twee specifieke zaken, te weten de Lockheed-affaire en de zaak McDonnel v. 
Douglas Corporation). Verder heal Duitsland strafrechtelijke samenwerkings-
overeenkomsten gesloten met Mexico, Turldje, Denemarken, de Verenigde Staten en het 
Verenigd Koninkrijk. Al deze overeenkomsten dateren van voor 1980 en worden mitsdien 
bier niet verder behandeld. Tot slot heeft Duitsland zeer recentelijk een verdrag getekend 
met Tsjechid en Canada. 

5.1.5 Het EVRM, het 1VBPR en de anti -folteringsverdragen 

Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden en het Intemationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten bevatten 
opsommingen van grondrechten die de verciragsstaten dienen te respecteren. De naleving 
van de verdragen wordt gegarandeerd door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens 
respectievelijk de Comrnissie voor de Rechten van de Mens." Met betrelcking tot het 
garanderen van fimdarnentele mensenrechten in het kader van de ldeine rechtshulp bestaat 
veel onzekerheid. Tot voor kort had het EHRM zich nog Met uitgelaten over de vraag of een 
staat aansprakelijk is voor mensenrechtenschendingen die plaatsvinden in het kader van 
kleine rechtshulpverzoeken. In een zeer recente uitspraak bepaalde het EHRM echter dat een 
verzoekende staat aansprakelijk kan zijn voor een sch ending van het ondervragingsrecht van 
de verdachte in artikel 6 lid 3 EVRM. 65  Hoever de verplichting van staten gaat om in het 
kleine rechtshulpverkeer te zorgen voor het respecteren van mensenrechten !can uit dit arrest 
niet worden afgeleid. Onduidelijk is bijvoorbeeld of een aangezochte staat, op grond van het 
feit dat het bewijs heeft geleverd aan een andere staat, aansprakelijk is voor 
mensenrechtenschendingen die naar aanleiding van dat bewijs plaatsvinden in het 
verzoekende land." In het vervolgonderzoek zou ook aandacht kumien worden besteed aan 
de (Duitse) jurisprudentie betreffende het IVBPR. 

63  http/www.icj-cij.orecijwww/cij/cdocket/cgus/cgusframe.htm 
" Zie titel TI EVRM en Sectie IV IVBPR en het Optionele Protocol. 
65  EHRM, A.M. v. Italy, 14 december 1999. 
66  Vergelijk EHRM, Soering, 7 juli 1989. Het betrof een Amerikaans uitleveringsverzoek aan het Verenigd 
Koninkrijk, waarbij de verdachte het gevaar liep op death row te belanden. Het EHRM achtte inwilliging 
van het uitleveringsverzoek ontoelaatbaax aangezien het zou kunnen leiden tot een onmenselijke 
bebandeling (artikel 3 EVRM). Tevens werd aangegeven dat een vergelijkbare beslissing misschien zou 
worden genomen indica de uitlevering zou leiden tot een schending van arael 6 EVRM (fair trial). Zie 
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Tot slot client gewezen te worden het Europese Antifolteringsverdrag van 26 november 
1987, de twee additionele protocollen beiden van 4 november 1993 en het al eerder 
genoemde VN-Antifolteringsverdrag. Alle vergelijkingslanden zijn aangesloten bij de het 
Europese Antifolteringsverdrag en de Protocollen. Doel van de Europese overeenkomsten is 
het voorkomen van foltering of onmenselijke behandeling van gedetineerden, terwijl het 
VN-Antifolteringsverdrag de verdragspartijen in het algemeen verbiedt personen te folteren. 

5.2 Wetgeving: federaal en statelijk 

In dit hoofdstuk zal hoofdzakelijk de Duitse federale rechtshulpwet (Gesetz fiber die 
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen, oftewel IRG) worden besproken. Eerst wordt 
het toepassingsgebied van de wet aangegeven. Daarna wordt gedefinieerd wat de Duitsers 
verstaan onder het begrip sonstige Rechtshilfe. Vervolgens wordt de procedure voor 
sonstige Rechtshilfe beschreven, waarbij wordt ingegaan op de vraag van het toepasselijk 
recht, de voorwaarden voor rechtshulp en tot slot de mogelijkheden die betrokkenen 
hebben bezwaar te maken tegen het doen van een rechtshulpverzoek en de uitvoering van 
een buitenlands verzoek om sonstige Rechtshilfe. 

5.2.1 Toepassingsgebied van de wet 

De IRG regelt de internationale strafrechtelijke samenwerking tussen Duitsland en het 
buitenland.b7  Duitsland verleent alleen rechtshulp indien daartoe door een bevoegde 
autoriteit68  een verzoek is ingediend. 69  De rechtshulp kan bestaan uit elke vonn van hulp 
aan een buitenlandse strafrechtlicher Angelegenheit. 7°  Volgens Lagodny valt pro-actieve 
opsporing niet onder deze definitie. 71  Dat lijkt ook voor de hand te liggen nu dat vooral 
polizeilich is geregeld en dus deelstatelijk is. 
De IRG is toepasselijk voor zover verdragen72  geen andere bepalingen bevatten. 73  Uit het 
voorgaande blijkt al dat de IRG ook naast een verdrag nog van toepassing is, 74  waarbij 
het niet uitmaakt of deze verdragen voor of na de inwerkingtreding van de IRG tot stand 
zijn gekomen. 75  Artikel 77 IRG bepaalt tot slot dat voor zover de IRG geen speciale 
procedurele regels bevat, onder meer de strafprocessuele nonnen van het Duitse wetboek 
van strafvordering (Stra.fi,rozeflordnung) van toepassing zijn. 

over dit onderwerp onder meer Klip, 'The Decease of Protection under Human Rights Treaties in 
International Criminal Law', in: Revue Internationale de Droit Penal, volume 68, 1999, pp. 291-310. 
67  Artikel 1 lid 1 IRG. 
68  Particulieren (inclusief advocaten) kunnen dus geen rechtshulpverzoek tot Duitsland richten. Indien zij 
bewijs willen vergaren in Duitsland zijn zij afhankelijk van de hulp van hun eigen autoriteiten. 
69  Artikel 59 lid 1 IRG. 
" Artikel 59 lid 2 IRG. 
71  Schomburg & Lagodny 1998, p.285  onder 3. 
72  Voor zover deze getransformeerd zijn in nationaal recht. 
73  Artikel llid 3 IRG. Zie in dit verband ook artikel 76 IRG. 
74  Schomburg & Lagodny 1998, p. 36 onder 17. 
75  Schomburg & Lagodny 1998, p. 34 onder 8. 
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5.2.2 Definitie sonstige Rechtshilfe 

In de IRG wordt sonstige Rechtshilfe gedefinieerd als: "jede Untersffitzung, the fiir emn 
auslandisches Verfahren in einer strafrechtlichen Angelegenheit gewahrt wird." 78  In 
tegenstelling tot wat men misschien zou verwachten worth in de IRG niet concreet 
aangegeven welke handelingen verzocht of verleend kunnen worden. De reden voor deze 
algemene formulering is de opvatting van de Duitsers dat opsporingsmethoden zo aan 
verandering onderhevig zijn, dat een limitatieve opsomming te beperkt en snel 
achterhaald is. 77  Een gevolg van deze algemene rechtshulpdefinitie is dat er in het kader 
van de kleine rechtshulp ook opsporingshandelingen kunnen worden verricht die qua 
methode en bevoegdheid in Duitsland onbekend zijn. 78  

5.2.3 Toepasselijk recht 

De IRG vermeldt noch wellc recht toepasselijk is op de uitvoering van een buitenlands 
rechtshulpverzoek in Duitsland, noch welk recht toegepast dient te worden de uitvoering 
van een Duits rechtshulpverzoek in het buitenland. Zie paragraaf 5.4. 

5.2.4 Voonvaarden Duitsland als aangezochte staat 

Algemeen 
Beginselen die voor de inwilliging van een uitleveringsverzoek uitdrukkelijk in deze wet 
zijn opgenomen, zijn door dezelfde wet niet van overeenkomstige toepassing verklaard 
op de inwilliging van ideine rechtshulpverzoeken. Met name moet men hierbij denken 
aan het wederkerigheidsbeginsel, het uitleveringsverbod ingeval van dreigende politieke 
vervolging, het vereiste van dubbele strafbaarheid en het specialiteitsbeginsel." 

Openbare orde 
Artikel 73 is een cruciaal artikel in dit onderzoek. Het geldt zowel voor de rechterlijke als 
uitvoerende macht. 8°  Het artikel bepaalt: "Die Leisturig von Rechtshilfe ist unzulassig, 
went sie wesentlichen Grundsazen der deutschen Rechtsordnung widersprechen wiirde." 
Rechtshulpverzoeken the gericht zijn aan Duitsland dienen afgewezen te worden indien 
deze in strijd zijn met wezenlijke grondslagen van de Duitse rechtsorde. De exacte 
inhoud van "wesentlichen Grundsatzen der deutschen Rechtsordnung" is niet vastgesteld 
en zelfs zeer omstreden, met uitzondering van een aantal met name voor de uitlevering 
geldende beginselen, zoals het verbod uit te leveren indien de verdachte een politieke 

Artikel 59 lid 2 IRG. 
Oat deze opvatting niet zo gek is moge blijken nit de Nederlandse ervaringen met DNA-profielering, 

waar de wetgeving uit 1994 al in 1998 weer verouderd was. Zie verder flip, p. 210. Schomburg & 
Lagodny, p. 275 onder 1. Zie ook Schomburg & Lagodny, p. 295 onder 62 voor een overzicht van de 
handelingen die in ieder geval onder het begrip sonstige Rechtshilfe vallen. 
" Klip wijst op een zaalc van het Oberlandesgericht Hamburg waarin Duitsland een beddigde verIclaring 
over de herkomst van in beslag genomen stukken wad overgedragen an AmenIca. flip 1994, p. 210, noot 
6. 

Schomburg & Lagodny 1998, p. 286 onder 16-19. 
80 Schomburg & Lagodny 1998, p. 358 onder 6. 
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vervolging te wachten staat. 8I  Wel is duidelijk dat het onder meer betrekking heeft op 
elementaire grondwettelijke en internationale normen betreffende de bescherming van 
mensenrechten. 82  Het feit dat een vreemde staat andere strafprocessuele en 
strafrechtelijke normen heeft dan Duitsland is een onvoldoende voorwaarde voor het niet 
toelaten van rechtshulp. 83  Op grond van het commentaar bij de (ontwerp)bepaling van 
artikel 73 IRG kan men afleiden dat er voor de inwilliging van buitenlandse 
rechtshulpverzoeken moet worden gekeken naar het buitenlandse strafproces als geheel 
om te bepalen of de Duitse openbare orde is geschonden. 84  
De manier waarop deze bepaling in de rechtspraak wordt uitgelegd en toegepast, komt in 
hoofdstuk 6 ('Jurisprudentie) aan de orde. In het onderstaande zal nog worden ingegaan 
op een aantal belangrijke bepalingen die een beter inzicht in het Duitse rechtshulpverkeer 
beogen te verschaffen. 

Voonvaarden binnenstatelijk rechtshulpverkeer 
Een belangrijk artikel is artikel 59 lid 3 IRG dat bepaalt dat rechtshulp slechts mag 
worden verleend onder de voorwaarden die gelden voor het birmenstatelijke 
rechtshulpverkeer. 85  Ten gevolge van deze bepaling zijn de wettelijke bepalingen en de 
daarbij behorende jurisprudentie over het bimenstatelijke rechtshulpverkeer ook van 
belang voor het interstatelijke rechtshulpverkeer. 86  In hoofdstuk 6 (Uurisprudentie) zijn 
enkele uitspraken genoemd die gebaseerd zijn op artikel 59 IRG. 

5.2.5 Voorwaarden Duitsland als verzoekende staat 

In tegenstelling tot inkomende rechtshulpverzoeken worden door de IRG aan uitgaande 
rechtshulpverzoeken geen eisen gesteld die tot doel hebben schendingen van 
mensenrechten te voorkomen. 87  Wel wordt in artikel 72 IRG bepaald dat in geval de 
aangezochte staat voorwaarden stelt aan het verlenen van rechtshulp, 88  deze eisen 
gehonoreerd dienen te worden. 89  Het voorgaande impliceert dat de door de aangezochte 
staat gestelde voorwaarden gevolgen kan hebben voor het gebruik dat van het 
bewijsmateriaal in Duitsland mag worden gemaakt 

81  Schomburg & Lagodny 1998, P.  357 onder 1. Zie voor de vraag of kleine rechtshulp is toegestaan in 
geval van politieke vervolging paragraaf 5.2.3. 
52  Theo Vogler verwijst naar de ontwerp van artikel 73 waarin deze uitleg opgenomen is (Bundestag-
Document No. 9/1338, p. 93). Vogler 1994, p. 319. 
83  Schomburg & Lagodny 1998, p. 357 onder 1 en 3. 
" Vogler 1999, p. 322. 
85  Dit is het rechtshulpverkeer dat tussen de verschillende Lander plaatsvindt. 
" Zie artikel 156 e.v.  . GVG en de daarbij behorende jurisprudentie. 
87  Dit is met een zeer vreemde gang van zaken indien men kijkt mar het Nederlandse strafprocesrecht. 
Vergelijk bock IV titel X Sv. 
88  De aangezochte staat kan de inwilling van het Duitse rechtshulpverzoek bijvoorbeeld afhankelijk malcen 
van de bereidwilligheid van Duitsland om in een vergelijkbaar rechtshulpverzoek uit het thans aangezochte 
land rechtshulp te verlenen (wederkerigheidseis). Tevens kan de aangezochte staat stellen dat het verkregen 
bewijs slechts gebruik mag worden in de procedure waarvoor het bewijs gevraagd is (specialiteitsbeginsel). 
Ook kan Duitsland worden verzocht om bijvoorbeeld de onschendbaarheid van rechten van derde te 
garanderen of om te beloven dat in de onderliggende zaak een bepaalde soort straf niet zal worden 
opgelegd. Zie Schomburg & Lagodny 1998, pp. 349-350 onder 6 en 7. 

Artikel 72 IRG. 
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5.2.6 Bezwaar tegen de kleine rechtshulp 

Kan bezwaar worden gemaakt tegen de inwilliging van een buitenlands 
rechtshulpverzoek? 
Op grond van artikel 19 lid 4 GG9°  kunnen burgers bij de rechter klagen over de 
inwilliging en uitvoering van een buitenlands rechtshulpverzoek indien bun rechten 
geschonden zijn. 91  

Kan bezwaar worden gemaakt tegen een Duits rechtshulpverzoek? 
Er is geen wettelijk bepaling die aan een verdachte of een anderszins betrokkene het recht 
geeft in Duitsland bezwaar te maken tegen een in zijn zaak door Duitsland gedaan 
verzoek om rechtshulp. Eventueel kan de belanghebbende in het aangezochte land 
bezwaar maken tegen een dwangmiddel in het kader van de inwilliging van een 
rechtshulpverzoek. In dat geval is naast het verdragsrecht het recht van dat derde land 
(mede) van toepassing. Wel kan de verdachte in de strafprocedure zelf eisen dat het in het 
buitenland verlcregen bewijs wordt uitgesloten als zijnde onrechtmatig verIcregen. 92  In 
hoofdstuk 6 ('Jurisprudentie) zal worden besproken op welke wijze klachten over 
mensenrechtenschendingen ten gevolge van uitgaande Duitse rechtshulpverzoeken zijn 
beoordeeld in de rechtspraak. 

5.3 Rechtspraak 

5.3.1 Algemeen 

Ter introductie nog enkele algemene opmerkingen over de beoordeling van kleine 
rechtshulpverzoeken. De uitvoering van inkomende rechtshulpverzoeken geschiedt naar 
Duits recht, terwijl Duitse (uitgaande) rechtshulpverzoeken overeenkomstig het recht van 
de aangezochte staat worden uitgevoerd. 93  Zelfstandige onderzoekshandelingen door 
buitenlancise opsporingsinstanties op Duits territoir zonder toestemming zijn in beginsel 
in strijd met het beginsel van soevereiniteit." Bewijs verkregen door onderzoeks-
handelingen door Duitse autoriteiten verricht op het territoir van een vreemde staat 
zonder toestemming van de laatst genoemde mogen in beginse1 95  als bewijs worden 
gebruikt, tenzij de vreemde staat hiertegen protesteert. 96  

9°  De eerste zin van dit artilcel luidt: "Wird jemand durch die Offentliche Gewalt in semen Rechten verletzt, 
so steht ihm der Rechtsweg offen." 
91  Vogler 1999, p. 352. 
92  Vogler 1999, pp. 355-356. 
93  Duitsland hanteert aldus de regel lex lad regit actum. Vogler 1999, P.  326. Zie paragraaf 5.4.2. 
94  Schomburg & Lagodny 1998, p. 275 onder 5. 
" Een rechterlijke schouw op vreemd territoir zonder toestemming van de vreemde staat is niet toegestaan. 
Zie Schomburg & Lagodny 1998, p. 275 onder 5a: BGH 14 maart 1990. 
96  Schomburg & Lagodny 1998, p. 275 onder 5a en p. 521 onder 7: BGHSt 34, 334. In dit geval had 
Nederland geweigerd het Duitse rechtshulpverzoek in te willigen. Voomfgaand was de getuigenverklaring 
illegaal verkregen en overgedragen aan Duitsland. Zie ook Vogler 1999, P.  358. Echter, nu 
politiesamenwerking bitmen de EU op informele vzijze kan geschieden, dient volgens sommige auteurs de 
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Een uitputtende beschrijving van de wijze waarop de Duitse rechter toetst of het in het 
buitenland verkregen materiaal voor bewijs mag worden gebruikt gaat in het kader van 
dit vooronderzoek te ver. Toetst hij de rechtmatigheid van de bewijsvergaring aan het 
eigen recht en/of aan het recht van de aangezochte staat en/of aan het supranationale 
recht?7  
In het onderstaande overzicht wordt volstaan met het geven van een overzicht van de 
Duitse jurisprudentie betreffende kleine rechtshulpverzoeken van en aan Duitsland die 
inbreuk dreigen te maken op fundamentele mensenrechten. Deze uitspraken zijn hetzij 
gebaseerd op een openbare orde-clausule in een verdrag (bijvoorbeeld artikel 2 ERS), 
hetzij op artikel 59 IRG, hetzij op artikel 73 IRG. 
Het is overigens een controversiele kwestie of het in 5.2.4 besproken artikel 73 IRG in 
ogenschouw moet worden genomen bij de beslissing of in het buitenland verkregen 
bewijs uitgesloten dient te worden. 98  In de Duitse jurisprudentie lijkt volgens Vogler een 
tendens in deze richting te bestaan. 99  
Het nu volgende overzicht heeft in de eerste plaats betrelddng op verzoeken om kleine 
rechtshulp. Indien het kleine rechtshulprecht weinig ontwikkeld is zal er worden ingegaan 
op het uitleveringsrecht. Tot slot verdient opmerldng dat het voor ons moeilijk is te 
beoordelen wat van sommige beslissingen precies de betekenis is, bezien in hun 
processuele context. Daarmee bedoelen we dat we op dit moment het geheel van (bij- en 
neven-) procedures en/of andere rechtsgangen zoals bij ons een loft geding' niet in voile 
omvang kunnen overzien. Zie voor de status en betekenis van de vermelde uitspraken 
paragraaf 4.2.4. 

5.3.2 Rechtshulpverzoek brengt gevaar doodstraf met zich mee 

Doodstrafi buitenlands verzoek om kleine rechtshulp 
Artikel 8 IRG verbiedt de Duitse autoriteiten een verzoek om uitlevering in te -willigen 
indien in het verzoekende land de doodstraf kan worden opgelegd of uitgevoerd. Van 
deze regel kan enkel worden afgeweken indien de verzoekende staat garandeert dat de 
doodstraf niet zal worden opgelegd of uitgevoerd. Aangezien de wetgever niet expliciet 
een vergelijkbare bepaling voor verzoeken om kleine rechtshulp had opgenomen, werd 
aanvankelijk door rechters aangenomen dat een dreigende doodstraf in principe geen 
grond was voor afwijzing van een verzoek om ldeine rechtshulp. 1°°  Slechts in twee 

vraag naar het gebruik van bewijs verkregen door verborgen onderzoek in het buitenland opnieuw bekeken 
te worden. Zie GleB 2000, pp. 57-61. 
97  De vraag of de rechter de buitenlandse bewijsvergaring ook toetst aan het recht van de aangezochte staat, 
is dezelfde als de vraag of de rule of non-enquiry geldt. Zie Joubert 2001, hoofdstuk 'The National Judge 
and Foreign Evidence: a Few Cases'. Een vervolgrapport zou nog meer licht op de zaak kunnen werpen. 
Zie ook Vogler 1999, p. 330 en GleB 1999, pp. 202-205. Zie ook BGH 30.4.1990 en BGH 4.4.1990. 
" Vogler 1999, p. 357. 
" Vogler 1999, p. 357. 
1°°  Het Bundesverfassungsgericht oordeelde in 1982 dat hoewel Duitsland de doodstraf grondwettelijk heeft 
afgeschaft (artikel 102 GG), dit geen waardeoordeel inhoudt over andere rechtsstelsels en dat het de Duitse 
openbare aanklager Met eenvoudigweg verbiedt aan de oplegging en voltrekking van de doodstraf in een 
andere staat mee te werken (BverfGE 18, 112, 116). Deze benadering was in overeenstemming met een 
besluit van de Senaat (Senat Beschlufl 7 mei 1985, in: Die Justiz, 324). Door de rechtspraak werd de in dit 
besluit vastgelegde opvatting gedeeld (OLG Stuttgart 1 februari 1990, in: Eser, Lagodny & Willdtzld 1993 
(U 184), pp. 631-633). 
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gevallen was de inwilliging van een rechtshulpverzoek bij een dreigende doodstraf 
verboden. De voltreldcing of oplegging van de doodstraf went slechts als zwaarwegende 
mensenrechtenschending beschouwd wanneer de verhouding tussen de strafbare 
handeling en de daarbij behorende strafbedreiging volledig disproportioneel was, of 
wanneer het op handen zijnde buitenlandse strafproces iedere rechtsstatelijke garantie 
ontbeerde. 101  
Uit meer recente jurisprudentie kan worden afgeleid dat men tegenwoordig een andere 
mening is toegedaan. Indien de verdachte in het buitenland de doodstraf kan worden 
opgelegd, althans feitelijk ter dood kan worden gebracht, dient aan het buitenlandse 
kleine rechtshulpverzoek geen gehoor worden gegeven. 102  Net als bij de uitlevering kan 
de kleine rechtshulp wel worden verleend indien het verzoekende land de garantie geeft 
dat de doodstraf niet opgelegd of uitgevoerd zal worden. 103  Deze jurisprudentie werd 
hetzij gebaseerd op artikel 59 IRG, hetzij op artikel 73 /RG. 1°4  Volgens Lagodny is de 
opvatting onjuist dat het rechtshulpverbod gebaseerd is op een analoge toepassing van 
artikel 8 IRG. De grondslagen voor het bestaande rechtshulpverbod zijn de 
grondwetsartikelen die het recht op leven beschermen en de doodstraf verbieden. 1°5  Uit 
de uitspraak van het Oberlandesgericht Karlsruhe van 18 januari 1999 kan worden 
afgeleid dat de rechtspraak op dit punt de opvatting van Lagodny thans lijkt te volgen. 1°6  
Op een ander punt wijkt de uitspraak van het Oberlandesgericht Karlsruhe evenwel af 
van de zienswijze van Lagodny. 1°7  Het Oberlandesgericht meent dat het 
rechtshulpverzoek van Rusland door de uiteindelijk over inwilliging beslissende instantie, 
onderdeel van de uitvoerende macht, had moeten worden afgewezen. 1°8  Volgens 
Lagodny is dit echter in strijd met het beginsel van machtenscheiding en met artikel 19 
lid 4 GG. 

Doodstraf: Duits verzoek om kleine rechtshulp 
In een zeer recente uitspraak van het Bundesgerichtshof blijkt dat door Duitsland geen 
rechtshulpverzoek an het buitenland mag worden gedaan indien ten gevolge van dit 
verzoek het gevaar bestaat dat in het andere land an iemand — zoals in casu een bepaalde 
getuige — de doodstraf wordt opgelegd. Indien het aangezochte land echter garandeert dat 
ten gevolge van het Duitse rechtshulpverzoek niemand de doodstraf opgelegd lcrijgt, is 
het doen van een rechtshulpverzoek toegestaan. 1°9  
In deze zaak betrof het een Duits verzoek om een persoon als verdachte te verhoren in 
verband met een Duitse strafzaak tegen iemand anders. Door de uitvoering van het 

1°1  Schomburg & Lagodny 1998, p. 287 onder 21; Zie OW Stuttgart, Justiz 1985, 324; OLG Koin, MW 
1985, 572; OLG Karlsruhe, NJW 1990, 2208; OLG Stuttgart 1 februari 1990, in: Eser, Lagodny & 
Wilkitzki 1993 (U 184), pp. 633-634. 
1°2  Schomburg & Lagodny 1998, p. 83 onder 26. 
1°3  Zie OLG Karlsruhe, NStZ 1991, 138, 139; OLG Hamburg 24 februari 1997 — Ausl. 3/97; OLG 
Frankfurt 24 september 1996— Aus1.11 5/90; OLG Karlsruhe 18 januari 1999. 
104  Schomburg & Lagodny 1998, p. 83 onder 26 en p. 367 onder 59. 
103  Schomburg & Lagodny 1998, p.287  onder 21. 
1°8  OLG ICmlsruhe in: BundesgerichtshofbeschluB 7 juli 1999, p. 3. 
Kg  Net Oberlandesgericht geeft dit zelfs uitdrukkelijk aan in zijn uitspraak. Zie Oberlandesgericht 
Karlsruhe, in: BundesgerichtshofbeschluB 7 juli 1999, 1StR 311/99, p. 3. 
1°8  Zie Schomburg & Lagodny 1998, p. 287 onder 21. 
1°8  BundesgerichtshofbeschluB 7 juli 1999. 
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rechtshulpverzoek liep de te verhoren persoon in kwestie echter het risico in Rusland 
voor deze moord tot de doodstraf veroordeeld te worden. Duitsland vroeg Rusland te 
garanderen dat warmeer deze persoon werd gehoord en schuldig werd bevonden aan de 
moord, hij niet in een Russische strafzaak voor deze moord tot de doodstraf zou worden 
veroordeeld. Rusland weigerde deze garantie af te geven. 
Het Landgericht besloot dat er geen rechtshulpverzoek mocht worden gedaan aan 
Rusland, aangezien het recht op leven (artikel 2 lid 2 GG, eerste zin) de internationale 
rechtshulp beperkt wanneer de oplegging van de doodstraf daar een gevolg van kan zijn. 
Daarnaast werd door het Landgericht opgemerkt dat Duitsland de doodstraf heeft 
afgeschaft en daarom niet mee wil werken aan de oplegging/tenuitvoerlegging daarvan in 
een ander land. In de daarop volgende revisieprocedure eiste de verdediging van de 
verdachte in de Duitse rechtszaak echter dat de getuige wel werd verhoord. Ze voerde aan 
dat de Russische Federatie niet noodzakelijkerwijs op de hoogte gesteld had hoeven 
worden van de verdenking die tegen deze persoon bestond. Het Bundesgerichtshof 
verwierp dit revisieverzoek, aangezien het van mening was dat in dit geval de Russische 
autoriteiten altijd bekend zouden worden met de bestaande verdenking. 

5.3.3 Rechtshulpverzoek kan leiden tot foltering 

Het folteringsverbod is ingevolge de Duitse jurisprudentie een dwingend 
volkenrechtelijke norm. 110  In het uitleveringsrecht is algemeen aanvaard dat dreigende 
foltering een beletsel vormt voor de inwilliging van een uitleveringsverzoek. 111  

Foltering: Duits verzoek om kleine rechtshulp 
Er is ons geen Duitse zaak bekend waarin betoogd wordt dat de inwilliging van een 
buitenlands verzoek om kleine rechtshulp afgewezen moet worden op grond van het feit 
dat het Duitse verzoek om kleine rechtshulp kan leiden tot foltering in het desbetreffende 
land. 

Foltering: buitenlands verzoek om kleine rechtshulp 
Voor zover ons bekend is er een keer een beroep gedaan op het feit dat inwilliging van 
een buitenlands verzoek om kleine rechtshulp zou kunnen leiden tot foltering. 11z  Het 
betrof een verzoek van Turldje om een in Duitsland verblijvende Turkse verdachte te 
horen. Het betrokken Amtsgericht wees het verzoek af. De inwilliging van het verzoek 
zou in strijd zijn met intemationaal erkende Mindestregeln eines rechtsstaatlichen 
Vafahrens, aangezien de Turkse verdachte in Turldje een proces wachtte dat zich onder 
meer zou kunnen kenmerken door foltering. 113  Het Oberlandesgericht Stuttgart oordeelde 

110  Schomburg & Lagodny 1998, P.  372 onder 90: BverfG NJW 1994, 2883; KG Sty 1996, 103; OLG 
Munchen, Sty 1996, 100, 102; Bve7fG Lausanne, EuGRZ 1983, 253, 255; OLG Hamburg, InfAusIR 1985, 
202. Vogler 1999, p. 318. Zie voor wat betreft het Europese antifolterverdrag en het VN-antifolterverdrag 
Schomburg & Lagodny, p. 372 onder 90a en 91. Zie voor de discussie over de vraag of foltering in alle 
gevallen is uitgesloten of dat foltering in geval van terrorisme wel in bepaalde mate toegepast mag worden 
Brugger 2000, pp. 165-173. 
111  Schomburg & Lagodny 1998, pp. 68-69 onder 45a-47. 
112  OLG Stuttgart 27 augustus 1984 = U 92, Eser, Lagodny & Willdtzki 1993, pp. 341-344. 
113  Daarnaast zou het gekenmerkt worden door een belemmering van de verdediging en een niet-
onafhankelijk gerecht 
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echter dat de inwilliging van het rechtshulpverzoek wel toelaatbaar was. In tegenstelling 
tot het Amtsgericht keek het Oberlandesgericht naar het concrete geval en nam daarbij 
drie factoren in ogenschouw: 
• de aard van verzochte kleine rechtshulp; 
• de aanldacht; en 
• tot bepaalde omvang de strafbedreiging. 114 

Venrolgens merlcte het Oberlandesgericht op: "Ergeben sich bei dieser 
Gesamtbetrachtung Anhaltspunkte, dal?, in dem bestimmten, den Rechtshilfeersuchen 
zugnmde liegenden Verfahren elementare verfassungs-, oder vOlkerrechtliche Gebote des 
Grundrechts- oder Menschenrechtsschutzes miBachtet werden und auf die erbetene 
Rechtshilfehandlung zumindest zunicicweriken, 1st diese unzulassig". II5  Het 
Oberlandesgericht oordeelt vervolgens dat hier in het onderhavige geval geen sprake van 
is aangezien het ging om overtreding van de Turks douanewet die bedreigd was met een 
gevangenisstraf van maximaal vijf jaar, een geldboete en onttreldcing aan het verkeer. 
Bovendien was de aard van het verzoek dusdanig 116  dat niet duidelijk was in hoeverre de 
verzochte rechtshulphandeling zou leiden tot mensenrechtenschendingen en het verzoek 
aldus niet ingewilligd zou moeten worden. 

Foltering: buitenlands verzoek om kleine rechtshulp en fruits of the poisonous tree 
In verband met inkomende rechtshulpverzoeken client nog opgemerkt te worden dat 
indien een verdachte in het buitenland ter gelegenheid van een verhoor is gefolterd en 
naar aanleiding van dit verhoor een rechtshulpverzoek wordt gericht tot Duitsland, 
bijvoorbeeld om een woning te doorzoeken, kan worden aangenomen dat het beroep op 
het folteringsverbod niet zonder meer leidt tot afwijzing van het verzoek. I17  
Zoals vermeld in het algemene overzicht erkent Duitsland in dit verband de theorie van 
de fruits of the poisonous tree niet. I18  Dit speelt als uitgangspunt dan ook (waarschijnlijk) 
niet mee als het om rechtshulp gaat. 

5.3.4 Inwilliging rechtshulpverzoek brengt gevaar politieke vervolging met zich 
mee 

Op grond van het oude artikel 16 lid 2 sub 2, thans artikel 16 a lid 1 GG, laijgen mensen 
die politiek vervolgd worden in Duitsland politiek asiel. Er is een uitspraak van het OLG 

114  Dezelfde drie factoren werden in overweging genomen bij een zaak die de uitlevering van een Turkse 
mindedarige betrof. Zie OLG Stuttgart 28 november 1984. 
115  Oberlandesgericht Stuttgart 27 augustus 1984, in: Eser, Lagodny & Wilkitzki 1993, p. 343. Grondslag 
voor deze regel is artikel 2 ERS zoals gamplementeerd door Duitsland. Uit de uitspraak van het 
Oberlandesgericht kan worden afgeleid dat, hoewel artikel 73 IRG ook de juridische basis kan zijn, in dit 
geval op grond van dit artikel 1 lid 3 11W bet geimplementeerde verdrag voorgaat. 
116  Duitsland wad verzocht de verdachte te vragen of hij een verzoek tot ontheffmg van de 
verschijningsplicht ter terechtzitting wilde doen en, indien clit het geval was, aan de verdachte de 
gelegenheid wilde bieden te reageren op de beschulcliging. 

17  Vergelijk Bundesverfassungsgericht 29 mei 1996, in: Europalsche Grundrechte Zeitschnft 1996, pp. 
324-327. Het ging in daze zaak om een uitleveringsverzoek door Spanje. De verdediging voerde aan dat de 
beschuldiging in belangrijke mate was gebaseerd op bewijs verkregen door huiszoeking. Be verdediging 
beweerde dat de verdachte het adres van de woning had verschaft nadat hij gefolterd was. 
118  Vogler 1999, p. 359; Bundesverfassungsgericht Karlsruhe 29 mei 1996, hr EuropaiSche Grundrechte 
Zeitschnft 1996, p. 328. Zie 4.3.2. 
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Hamburg, Sty 1984, 521, die gaat over het verbod van politieke vervolging en 
rechtshulp. Deze zaak is helaas nog niet in ons bezit. 119  

5.3.5 Inwilliging rechtshulpverzoek leidt tot schending processuele waarborgen 

Op dit onderwerp zal gezien de omvang van het onderwerp uiterrnate stunmier worden 
ingegaan, aangezien een uitputtende behandeling hiervan gezien de complexiteit van het 
onderwerp het stadium van een deelrapport te buiten gaat en de opdrachtgever bovendien 
heeft aangegeven in de schendingen van strafprocessuele rechten (althans in eerste 
instantie) minder geinteresseerd te zijn. 12°  
In een uitspraak uit 1984 werd bepaald dat een verzoek om kleine rechtshulp van een 
Turks militair gerecht met ingewilligd mocht te worden, aangezien op grond van ervaring 
bekend was dat procedures gevoerd door deze Turkse militaire gerechten, in het 
bijzonder wanneer het massaprocessen betrof, de volkerrechtlichen Mindesstandard 
entsprechende Voraussetzungen niet werd gegarandeerd. 121  
Een onderwerp dat in de Duitse rechtspraak veel aandacht heeft gelcregen is het 
aanwezigheidsrecht van de verdediging bij een verhoor van de getuige in het buitenland. 
Een beroep op het aanwezigheidsrecht van de verdediging bij een verhoor van de getuige 
kan op grond van twee verschillende bepalingen worden gedaan. In de eerste plaats kan 
de verdachte de rechter verzoeken buitenlandse getuigen te horen. Dit verzoek kan 
worden afgewezen indien de rechter meent dat inwilliging van het verzoek niet 
bevorderlijk is voor de waarheidsvinding. 122  Met betrelcking tot het geval dat de getuige 
onbereikbaar is en de verhouding tot de Aufklarungspflicht van de •rechter is veel 
jurisprudentie verschenen. Is de rechter bijvoorbeeld verplicht de getuige een vrijgeleide 
aan te bieden om zijn komst te verzekeren? Of kan bijvoorbeeld getracht worden een 
video-opname van het verhoor te maken? 123  
Ten tweede kan de verdachte zich beroepen op artikel 250 StP0 dat bepaalt dat 
voorlezing van de auditu-verklaringen niet is toegestaan. In de jurispnidentie zijn echter 
uitzonderingen op deze regel gemaakt. 124  
Andere Duitse strafprocessuele rechten die gevaar kunnen lopen in het kader van een 
kleine rechtshulp zijn onder meer het Zeugnisverweigerungsrecht (verschoningsrecht) en 
het aanwezigheidsrecht van de verdachte. Ook op dit punt bestaat enige jurisprudentie. 125  
Tot slot client gewezen te worden op de zaak die behandeld is onder het punt foltering 

119  Schomburg & Lagodny 1998, p.287  onder 24. 
12°  De complexiteit van het onderwerp heeft te maken met het feit dat de vraag opgeworpen client te worden 
welk recht toepasselijk is op de uitvoering van het rechtshulpverzoek. Bovendien kunnen de zowel de 
buitenlandse als de Duitse autoriteiten verantwoordelijk zijn voor schendingen van het Duitse recht, het 
recht van de vreemde staat of supranationale normen. Tot slot client opgemerkt te worden dat in de 
opvatting van schrijvers van dit deelrapport procedurele waarborgen een zeer fundamenteel karalcter 
ktumen hebben. Vogler 1994, p. 328. 
121  OLG Hamburg 1 oktober 1984. 
In  Artikel 244 lid 5 StP0, tweede zin. Zie wat betreft de voorgeschiedenis van dit artikel Schomburg & 
Lagodny, p. 325 onder 17a- 17f. 
123  Zie Schomburg & Lagodny, pp. 325-331. Ook Wilkitzki 1994, p. 326. Zie ook Klip 1994. 
124  Zie Schomburg & Lagodny, p. 331 onder 337 e.v. GleB 1999, pp. 202-211. Zie ook IClip 1994. 
125  Zie GleB 1999, p. 201 en 205. 
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(paragraaf 5.2.3). In deze zaak waren de onafhankelijkheid van de rechter en de 
mogelijkheid om de verdediging te voeren in het geding. 

5.4 Beleidsdocumenten 

5.4.1 Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Landesregierungen von 
Baden-Wfirttemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thfiringen fiber die 
Zust findigkeit im Rechtshilfeverkehr mit dem Ausland in strafrechtlichen 
Angelegenheiten (Zustiindigkeitsvereinbarung) van 1 juli 1993 

Deze richtlijn regelt de bevoegdheidsverdeling tussen de federale regering en de 
regeringen van de Lander overeenkomstig artikel 74 lid 2 IRG. De bevoegdheid om 
rechtshulpverzoeken in te willigen of verzoeken aan het buitenland te doen is gedelegeerd 
naar de Lander. De Lander hebben op hun beurt een deel van de bevoegdheden 
gedelegeerd aan de openbare aanIclager in hun district. Op grond van artikel 7 van de 
Vereinbarung dienen de Lander het Ministerie van Justitie te consulteren in zaken die 
van bijzonder politiek, juridisch of feitelijk belang zijn. Volgens de heer Grotz van het 
Ministerie van Justitie komen dergelijke zaken niet veel voor. Bovendien moeten de 
Lander rekening houden met de voorbehouden die de federale regering heeft gemaakt. 

5.4.2 Richtlinien ffir den Verkehr mit dem Ausland in strafrechtlichen 
Angelegenheiten (RIVAS° van 18 september 1984, gewijzigd 1 maart 1993 

Toepassingsgebied en geadresseerden van de RiVASt 
Deze richtlijnen zijn opgesteld ten behoeve van Duitse rechters, of ficieren van justitie en 
bestuurlijke orgarten. l's  Ze kunnen worden toegepast op zowel inkomende als uitgaande 
rechtshulpverzoeken. De richtlijnen zijn voor rechters slechts aanwlizingen. 127  Dit houdt 
verband met de grondwettelijk gegarandeerde rechterllike onafhankelijkheid (zie artikel 
97 GG). De overige geadresseerden (lees: de uitvoerende macht) lcurmen enkel in 
bijzondere gevallen van de richtlijnen afwliken. 128  Een verbod op het toepassen van de 
richtlijnen geldt wanneer deze regels in strijd zijn met volkenrechtelijke 
overeenkomsten. I29  Onder volkenrechtelijke overeenkomsten worden niet alleen 
verdragen begrepen, maar ook bijvoorbeeld een toezegging van wederkerigheid. 13°  

126  Artikel 1 lid! RiVASt. 
127  Artikel 1 lid 1 RiVASt 
In  Artikel 1 lid 2 RiVASt 
129  Artikel 1 lid 2 RiVASt 
130  Duitsland kan een ander land verzoeken rechtshulp te verlenen ander de belofte dat in een vergelijkbaar 
geval in de toekorost door Duitsland aan dat land rechtshulp zal worden verleend. Zie in dit verband artikel 
76 1RG. 
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Indiening buitenlands verzoek om kleine rechtshulp bif Duitsland 
Duitsland verleent in principe slechts rechtshulp op verzoek van de bevoegde vreemde 
autoriteit. De omvang van de rechtshulp wordt ook bepaald door het verzoek. 13I  In de 
praktijk wordt deze regel niet heel strikt toegepast. I32  Op grond van artikel 16 lid 2 
RiVASt moet eerst beoordeeld worden of er voor Duitsland de verplichting bestaat het 
rechtshulpverzoek in te willigen I33  of dat het Duitsland vrij staat het rechtshulpverzoek al 
dan niet te beantwoorden. 

Indiening Duits verzoek om kleine rechtshulp by een buitenlandse staat 
In beginsel kan Duitsland tot elk land een rechtshulpverzoek richten, zelfs indien er geen 
onderlinge diplomatieke betrekkingen bestaan. Het verzoek kan al dan niet gebaseerd zijn 
op een verdrag. In het algemeen is de aangezochte staat vrij te bepalen of aan het verzoek 
gehoor zal worden gegeven. Dit is anders indien een volkenrechtelijke overeenkomst de 
staat verplicht mee te werken aan het rechtshulpverzoek. 134  Niet in alle gevallen moet aan 
de buitenlandse autoriteiten I35  een fonneel verzoek worden gericht. De Duitse 
autoriteiten mogen direct contact zoeken met bijvoorbeeld de politie of een getuige in de 
vreemde staat, indien te verwachten valt dat dit door de andere staat niet zal worden 
opgevat als een schending van zijn soevereiniteit. 136  

Toepasselijk recht — Duitsland als aangezochte staat 
Artikel 26 RiVASt bepaalt welk recht van toepassing op de beslissing op en uitvoering 
van het Duitse rechtshulpverzoek: "Bei einem Ersuchen urn Rechtshilfe ist zu beachten, 
daB die auslandischen Behorden das Ersuchen nach den Zustandigkeitsvorschriften und 
in der Regel auch nach den Formvorschriften des auslandischen Rechts erledigen." 137  
Aldus is het Duitse recht, in dit geval de aangezochte staat, van toepassing op de 
beslissing op en de uitvoering van het rechtshulpverzoek Op verzoek van de buitenlandse 
autoriteiten kurmen vreemde procedurele vormen worden toegepast, tenzij de uitvoering 
hiervan in strijd is met dwingende voorschriften. 138  

Toepasselijk recht — Duitsland als verzoekende staat 
Artikel 26 is ook van toepassing op de uitgaande rechtshulpverzoeken van Duitsland. In 
principe zijn op de uitvoering van het verzoek de regels van de buitenlandse staat van 
toepassing. Artikel 26 bepaalt verder dat het voor de Duitse strafprocedure voldoende is 

131  Artikel 4 RiVASt. 
132 lui—p 1994, p. 209. 
133  Op grond van een verdrag of wederkerigheidsbelofte (artikel 76 IRG). 
134  Artikel 25 RiVASt. 
135  Met `autoriteiten' wordt in het Duitse rechtshulpverkeer gedoeld op de diplomatieke, consulaire (zie 
voor deze twee vormen de artikelen 133-137 RiVASt) of ministeriele autoriteiten. Zie artikel 5 RiVASt. 
136  Zie in dit verband artikel 121 RiVASt (zelfs indien de vreemde staat direct contact door de Duitse 
autoriteiten met in op zijn territoir verblijvende getuigen met in strijd acht met zijn soevereiniteit, is direct 
contact Met altijd toegestaan) en de daarbij behorende jurisprudentie zoals besproken door Klip 1994, pp. 
71-72. 
'37  De regel staat bekend als de locus regit actum-regel. 
138  Artikel 22 lid 1 RiVASt, laatste zin. 
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dat deze buitenlandse voorschriften worden nageleefd. 139  Wel kuruien de buitenlandse 
autoriteiten worden verzocht het rechtshulpverzoek overeenkomstig bepaalde Duitse 
strafvorderlijke bepalingen uit te voeren. 14°  

5.4.2.1 Voonvaarden Duitsland als aangezochte staat 

Algemeen 
In de RiVASt wordt niet uitdrukkelijk aangegeven op welke gronden een 
rechtshulpverzoek afgewezen moet worden. In principe kan de uitvoering van een 
rechtshulpverzoek niet plaatsvinden voordat het verzoek ingewilligd is. 141  

Voorwaarden voor het interne Duitse rechtshulpverkeer 
Artikel 22 lid 1 RiVASt bepaalt dat de uitvoering van de rechtshulp door de Duitse 
autoriteiten op dezelfde wijze dient te geschieden als de uitvoering van het interne Duitse 
rechtshulpverkeer, tenzij wet of verdrag zich hiertegen verzet. Indien dwangmiddelen 
moeten worden toegepast geldt dezelfde rege1. 142  

Procedurele rechten 
Zoals venneld kan bij de uitvoering van buitenlandse rechtshulpverzoeken het gebruik 
van vreemde procedurele vormen in Duitsland worden toegestaan. In de richtlijnen is dit 
uitgewerkt voor een bijzonder recht. 
Beteiligten (belanghebbenden) kan worden toegestaan bij de uitvoering van het 
rechtshulpverzoek aanwezig te zijn, mits er naar Duits recht aan belanghebbenden een 
aanwezigheidsrecht wordt toegekend bij de betreffende onderzoekshandelingen. 143  
Buitenlandse rechters en ambtenaren worden slechts tot het onderzoek toegelaten voor 
zover zij vooraf toestemming hebben gekregen van een bevoegd orgaan. 1" De 
toestemming kan voor een enkele zaak zijn gegeven of in het algemeen aan de 
betreffende buitenlandse autoriteiten zijn toegekend, bijvoorbeeld op grond van een 
verdrag. Indien buitenlandse autoriteiten aanwezig zijn bij de onderzoekshandelingen, 
mogen zij ingrijpen in het onderzoek voor zover het de omvang van de zaak of de 
overeengekomen voorwaarden van uitvoering betref1. 145  Overigens Iciumen deze 
autoriteiten wel voorstellen doen, bijvoorbeeld dat bepaalde vragen aan een getuige 
gesteld Mien worden. 
Tevens wordt vermeld dat indien verzocht is de termijnen voor de 
onderzoekshandelingen door te geven aan belanghebbenden, dit verzoek ingewilligd 
moet worden. Uiteindelijk is het echter wel de verzoekende instantie (het vreemde land), 
waarop de plicht rust deze termijnen door te geven aan de belanghebbenden. 146  

139  "deren Einhaltung [slaat terug op de reeds geciteerde zin, ME] gentigt fur' das deutsche Verfahren." De 
gevolgen die aan niet-naleven van buitettlandse voorschriften verbonden zijn, zijn in de rechtspraak 
bepaald. Zie hiervoor hoofdstuk 6 ('Jurisprudentie ). 
140  Artikel 26 RiVASt 
141  Voor deze regel en zijn uitzondering zie artikel 22 lid 2 RiVASt 
142  Artikel 59 lid 3 en 77 IRG. 
143  Arbiel 22 lid 3 RiVASt. 
144  Artikel 22 lid 3 RiVASt Zie ook artikelen 138, 139 en 142a RiVASt 
145  Artikel 138 lid 2 RiVASt 
I" Artikel 24 lid 2 RiVASt 
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Tot slot dient met betrekking tot het horen van verdachten, getuigen en deskundigen 
artikel 77 RiVASt nog genoemd te worden. Het bepaalt dat indien wordt verzocht om een 
verhoor door een rechter, het verhoor inderdaad door een rechter zal worden afgenomen. 

Per land 
In een speciale bijlage, het zogenaamde Landerteil, wordt aangegeven welke 
volkenrechtelijke overeenkomsten en welke aanwijzingen gelden voor het verlenen en 
verzoeken van rechtshulp aan achttien verschillende niet-Europese landen. Per land wordt 
besproken of de rechthulp verdragsloos geschiedt of op basis van een verdrag. Voorts 
wordt aangegeven via welke kanalen de rechtshulp kan worden verleend, 147  of het land 
lid is van Interpol en of bij verdragsloze rechtshulp speciale voorwaarden gelden voor de 
uitvoering van een rechtshulpverzoek. 148  In dit Landerteil kan geen duidelijk aanwijzing 
worden gevonden voor de wijze waarin Duitsland omgaat met rechtshulpverzoeken met 
mensenrechtelijke complicaties. 

5.4.2.2 Voorwaarden Duitsland als verzoekende staat 

Procedurele rechten 
De Duitse autoriteiten zijn bij uitgaande verzoeken op grond van de RiVASt in een aantal 
gevallen verplicht de buitenlandse rechter te verzoeken procesregels van Duits recht toe 
te passen. 
Ten eerste moet verzocht worden belanghebbenden 149  bij de bewijsvergaring aanwezig te 
laten zijn, indien er naar Duits recht een dergelijk aanwezigheidsrecht bestaat. In dat 
geval moet voorts worden gevraagd de tijdstippen waarop de onderzoekshandelingen 
plaats zullen vinden tijdig aan de belanghebbenden mee te delen. 15°  
Ten tweede moet bij verhoren van getuigen, verdachten of deskundigen aangegeven 
worden door welke instantie dit verhoor bij voorkeur moet geschieden. 151  
Ten derde moet in het verzoek worden opgenomen of een getuigen- of 
deskundigenverhoor al dan niet onder ede zou moeten geschieden. Indien het andere land 
de eed niet kent, wordt aanbevolen te onderzoeken of er in dat land een methode bestaat 
die een vergelijkbare finictie vervult als de eed. 152  
Ten vierde moet Duitsland de vreemde staat vragen personen te wijzen op de door Duits 
recht aan hen toegekende verschoningsrechten. 15i  
Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat deze richtlijnen geen regels bevatten 
aangaande het gebruik van in buitenland verkregen bewijs in een Duitse strafzaak. 

147  In sommige gevallen is informele rechtshulp toegelaten. Zie bijvoorbeeld Australia onder punt 12. 
148  Een voorbeeld hiervan is de eis dat bij een rechtshulpverzoek aan Canada om een getuigen te horen een 
uiteenzetting van de feiten en een vragencatalogus moeten worden bijgevoegd. Zie Canada onder 14. 
149  Onder belanghebbenden vallen niet de Duitse autoriteiten. Indien zij bij de onderzoekshandelingen 
aanwezig willen zijn moeten zij toestemming hebben gekregen van de buitenlandse autoriteiten. Zie 
artikelen 140-142 RiVASt. Zie in dit verband ook artikel 142a RiVASt. 

Artikel 29 lid 2 RiVASt. 
151  Artikel 117 lid 1 RiVASt. 
152  Hand in het vuur houden? Zie voor dit alles artikel 117 lid 1 RiVASt. 
153  Sommige personen hoeven bijvoorbeeld geen antwoord te geven op vragen. Sommige personen hoeven 
geen eed af te leggen. Zie artikel 117 lid 2 RiVASt. 
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Bijzonderheden internationale politiesamenwerking 
Op grond van artikel 122 RiVASt blijkt dat de voorafgaande regels in principe van 
overeenkomstige toepassing zijn op de rechtshulpverkeer van de politie. 154  

5.4.3 Ongeschreven feitelijk beleid 155  

Het Ministerie van Justitie zendt af en toe aan alle Lander aanwijzingen voor het omgaan 
met bepaalde verzoeken. Deze aanwijzingen worden niet gepubliceerd. Van een officieel 
beleid kan volgens Grotz niet gesproken worden. Aan bepaalde landen wordt geen 
rechtshulp verleend. Criteria die van belang zijn bij de beoordeling van 
rechtshulpverzoeken zijn naast de Duitse soevereiniteit, veiligheid en openbare orde, de 
buitenlandse betrelcken, waarborgen mensenrechten, de uitsluiting van politieke 
vervolging en de doodstraf. Het beleid van Duitsland is om rechtshulp te geven voor 
zover dat mogelijk is. Slechts indien de verzoeken in strijd zijn met bovengenoemde 
fundamentele beginselen van het Duitse rechtssysteem, zal een verzoek niet worden 
ingewilligd. Ook kan er rechtshulp worden verleend die onbekend is in Duitsland, zolang 
de vereiste handelingen niet in strijd zijn met de f-undamentele beginselen van de Duitse 
rechtsorde. Tot slot gaat — zo is ons gebleken - soms de Duitse geheime dienst 
(Bundesnachrichtendienst) bewijs vergaren in andere landen. 

154  Uitzonderingen op deze algemene regel staan in de artikelen 123-127 RiV ASt. 
155  Deze paragraaf is geschreven op grond van een brievenwisseling met de beer Grotz van het Ministerie 
van Justitie. Voor uitgebreidere informatie is het vereist mar Duitsland af te reizen. 
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5.5 Literatuur (in engere zin) 

5.5.1 De Duitse doctrine over bescherming van mensenrechten in het algemeen 

Theo Vogler 156  meent dat in plaats van artikel 73 IRG het de voorkeur zou verdienen, net 
als de Zwitsers en de Oostenrijkers, een bepaling op te nemen die rechtshulp verbiedt, 
waarbij expliciet verwezen wordt naar het EVRM. 151  Lagodny merkt op dat artikel 73 er 
niet toe mag leiden dat een in Duitsland verdacht persoon op grond van het feit dat er 
internationale aspecten aan zijn zaak zitten in een slechtere grondwettelijke positie 
belandt dan een door de Duitse autoriteiten verdacht yersoon in wiens zaak door 
Duitsland geen rechtshulp aan het buitenland is gevraagd. 1' 
In het stuk van Joachim Vogler wordt de theorie van Nelles besproken. 159  Volgens Nelles 
zijn er twee modellen die intemationale rechten in het rechtshulpverkeer kunnen 
beschermen. Het eerste model is het maximum standard model, ook wel het most-
favoured jurisdiction principle genoemd, dat inhoudt dat ingeval van rechtshulp het recht 
van de staat moet worden toegepast die de mensenrechten het meest vergaand beschermt. 
Tegen over dit model staat het minimum standard model, ook wel het recognition model 
genoemd. Dit model houdt in dat bewijsmateriaal dat rechtmatig in het buitenland is 
verkregen in het verzoekende land mag worden gebruikt, ook al is het in strijd met het 
recht van de verzoekende staat. 
In Duitslan.d is er sprake van een gekwalificeerd recognition model. In principe mag 
namelijk rechtmatig bewijs uit het buitenland de Duitse bewezenverklaring ondersteunen, 
zelfs als het materiaal verkregen in strijd is met het Duitse recht. Alleen in het geval de 
bewijsvergaring in strijd is met basisbeginselen van het Duitse constitutionele of 
internationale recht moet het bewijs worden uitgesloten. Joachim Vogler is van mening 
dat door de hantering van dit model individuele en processuele rechten onwenselijk 
worden gereduceerd. lb°  Hij pleit aldus voor erkenning van het maximum standard model 
als uitgangspunt. 

5.5.2 De Duitse doctrine over bescherming van processuele normen 

In verhouding tot de uiteenzetting van de jurisprudentie op dit gebied is de aandacht die 
bier besteed wordt aan de doctrine enigszins disproportioneel. De onderzoekers zijn 
echter van mening dat de doctrine op het punt van processuele normen interessante 
gezichtspunten kan opleveren voor de beleidsvorming door het Ministerie van Justitie en 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Joachim Vogler bekritiseert artikel 73 IRG. Hij is van mening dat door artikel 73 IRG het 
recht op een fair trial wordt gedegradeerd tot de vraag of de buitenlandse procedure in 
zijn geheel kan worden beschouwd als al dan niet in strijd zijnde met de Duitse openbare 
orde. 161  

156  Let we!: er spelen in deze tekst twee Voglers een rol. 
157  Vogler 1994, pp. 322-323. 
158  Schomburg & Lagodny 1998, P.  358 onder 3 en pp. 20-21 onder 105 e.v. 
159  Vogler 1999, p. 357. 
16°  Vogler 1999, pp. 362-363. 
161  Vogler 1999, p. 357. 
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Meer specifiek is hij van mening dat het ne bis in idem-beginsel ook in de intemationale 
context moet gelden. 162  Daamaast meent Joachim Vogler dat er een dringende noodzaak 
is om op intemationaal niveau gemeenschappelijke regels vast te stellen om in het kader 
van het kleine rechtshulpverkeer de rechten van verdachten, veroordeelden en derden te 
beschermen. 163  Tevens vindt hij dat er parlementaire, bestuurlijke en met name 
rechterlijke controle moet zijn op het rechtshulpverkeer. 164  
GleB is ook van mening dat het huidige Duitse recht aanpassing behoeft wat betreft de 
bescherming van processuele garanties van de verdachte. Zij bekritiseert de tot nu toe 
bestaande jurisprudentie op het gebied van het gebruik van in buitenland verkregen 
bewijs. 165  Volgens haar moet bewijsmateriaal dat volgens het recht van de aangezochte 
staat rechtmatig verkregen is, doch in strijd is met het procesrecht van de verzoekende 
staat, worden uitgesloten. Immers, de verzoekende staat heeft in haar rechtssysteem bij 
implicatie geoordeeld dat het gebruik van dusdanig bewijs ongeschilct is voor een 
betroliwbaar feitenonderzoek. 166  Of de vergaring in overeenstemming is geschied met het 
procesrecht van de aangezochte staat acht ze ingeval van schending van het recht van de 
aangezochte staat irrelevant. 167  
Tot slot is Theo Vogler van mening dat aangenomen kan worden dat hoewel het 
folteringsverbod een peremptory norm is, moeilijk aangenomen kan worden dat bepaalde 
strafprocedurele regels die daarmee in verband worden gebracht als fits cogens kunnen 
worden aangemerIct. 168  

162  Vogler 1999, p. 362. 
Is  Vogler 1999, p. 363. 
164  Vogler 1999, p. 363. 
165  Wat deze jurisprudentie is zou aan bod kunnen komen in een vervolgonderzoek. 
166  GleB 1999, p. 211. 
167  Gle13 1999,p. 211. 
168  Vogler 1994, pp. 318-319. 

50 



6 Voorbeeldlanden met mensenrechtenproblematiek 

Het onderzoeksteam heeft getracht een uitgebreide selectie te maken van landen met een 
mensenrechtenschendende reputatie. Daaruit zijn voortgekomen: de Europese 
Oostbloklanden zoals Roemenie, Bulgarije, de Baltische Staten, Rusland, Egypte, Birma, 
Vietnam, Cambodja, China, Singapore, Indonesie, Pakistan, Irak, Iran, Cyprus en 
Turldje. Met betrekking tot deze landen zal hieronder een kort overzicht worden gegeven 
over hun belangrijkste betreldcingen in relatie tot Duitsland. Bron voor dit overzicht is 
een toevoeging in het boek van Schomburg & Lagodny waarin ook deze landen worden 
besproken. Ten aanzien van een aantal landen kunnen wij dan ook weinig specifiek 
inhoudelijks verrnelden. Bronnen voor de invulling en hantering van richtlijnen in de 
praktijk, ten aanzien van een aantal van deze landen, zijn ons op dit moment (nog) niet 
bekend. 

1. Ten aanzien van Roemenie gelden er met betreldcing tot de uitlevering een aantal 
verdragen, te weten: 
• Europtiische Auslieferungsiibereinkommen van 13 december 1957 (EuAlUbk); 
• Zweites Zusatzprotokoll zum Europaische Auslieferungsiibereinkommen van 17 

maart 1978 2. (ZP EuAlUbk); 
• Europtiische Obereinkommen zur BekOmpfung des Terrorismus van 27 januari 

1977 (EuTerrUbk). Ten aanzien van de rechtshulp geldt slechts een generellen 
Bereitschaft, een algemene bereidheid tot het aangaan van verdragen. Vooralsnog 
is er geen op zichzelf staand verdrag gesloten; 

2. Ten aanzien van Bulgarije gelden dezelfde uitleveringsverdragen als ten aanzien van 
Roemenie. Daamaast zijn er ook op het gebied van de rechtshulp een aantal 
verdragen gesloten waarbij beide landen partij zijn, namelijk: 
• Europtiische Ubereinkommen vom 20. April 1959 aber die Rechtshilfe in 

Strafsachen (EuRhObk); 
• Zusatzprotokoll zum Europtiische Ubereinkommen iiber die Rechtshilfe in 

Strafsachen vom 17. Marz 1978 ZP (EuRhObk); 
3. Ten aanzien van de Baltische Staten gelden dezelfde richtlijnen en verdragen als voor 

Bulgarije, met uitzondering van Letland die (nog) geen partij is bij de Europtiische 
Ubereinkommen zur Bektimpfung des Terrorismus van 27 januari 1977 (EuTerrUbk); 

4. Ten annzien van Rusland en Egypte bestaan er geen verdragsverhoudingen. Wel is 
sprake van een (onderlinge) generellen Bereitschaft. Tevens bestaat de mogelijkheid 
dat er binnen de grenzen van het IRG een op zichzelf staand verdrag kan worden 
afgesloten. 

5. Ten aanzien van Binna zijn er geen nadere richtlijnen of aanknopingspunten voor 
beleid bekend, wat er op zou kunnen duiden dat Duitsland geen verdere betrelckingen 
heeft met Birma. 

6. Ten aanzien van Vietnam wordt niets gedaan met een uitleveringsverzoek, er is 
hieromtrent geen enkele richtlijn. Verzoeken zullen dan ook hoogstwaarschijnlijk niet 
worden gedaan of ingewilligd. Ten aanzien van de rechtshulp is wederom sprake van 
een generelle Bereitschaft. Tussen Duitsland en Vietnam zijn tot op heden geen 
verdragen gesloten, de mogelijkheid dat deze in de toekomst tot stand zullen komen is 
niet uitgesloten. 
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7. Ten aanzien van Cambodja zijn geen richtlijnen of indicaties omtrent uitlevering en 
rechtshulp bekend. Dit impliceert dat er vanuit Duitsland geen verzoeken worden 
gedaan en dat er geen verzoeken van Cambodja zullen worden ingewilligd. Len 
toekomstige verdragsverhouding ligt dan ook vooralsnog niet voor de hand. 

8. Ten aanzien van China zijn geen ingangen gegeven wanneer het gaat om uitlevering. 
Op het gebied van rechtshulp bestaat er wel een generellen Bereitschaft, ma& 
verzoeken van Duitsland zullen niet snel gedaan worden en verzoeken vanuit China 
zullen niet snel worden ingewilligd. Juist doordat Duitsland niet snel geneigd is 
verzoeken van China in te willigen in verband met eventuele schendingen van de 
mensenrechten 169  zal zij met het oog op het wederkerigheidsbeginsel zelf geen 
verzoeken doen aan China. Duitsland hanteert over het algemeen strikte 
toetsingsvoorwaarden met betreklcing tot mensenrechtenschendingen. 

9. Ten a2n7ien van Singapore en Indonesie bestaan er geen verdragsverhoudingen noch 
op het gebied van uitlevering noch op het gebied van wederzijdse rechtshulp. Wel is 
wederom sprake van een (onderlinge) generellen Bereitschaft en de mogelijkheid dat 
er birmen de grenzen van het IRG een op zichzelf staand verdrag kan worden 
afgesloten. 

10. Ten aanzien van Pakistan geldt dat er geen verdragsverhouding is, maar dat er in 
beginsel we! generellen Bereitschaft bestaat. Verzoeken tussen deze beide partijen 
vinden echter slechts zeer zelden plaats en worden veelal niet ingewilligd. Duitsland 
hanteert bier een strikte toetsing met betrelcking tot een eventuele schending van de 
mensenrechten plaats. 

11. Ten aanzien van Irak en Iran geldt dat er principieel geen belemmering bestaat tot het 
sluiten van een verdrag. Een algemene bereidwilligheid daartoe kan echter niet 
worden vastgesteld. Duitsland zal in dit verband geen rechtshulpverzoeken doen of 
inwilligen. 

12. Ten aanzien van Cyprus zijn er geen richtlijnen bekend, wat er op wijst dat Duitsland 
niet geneigd is tot samenwerlcimg met Cyprus. Echter in het verlengde de 
verhoudingen met Cyprus verdient het wellicht opmerking dat er wel 
verdragsverhoudimgen met Griekenland zijn, een gegeven dat enige 
aanknopingspunten zou kunnen bieden voor de toekomst. 

13. Ten aanzien van Turkije is sprake van een verdragsverhouding. Duitsland en Turkije 
zijn partij bij de volgende verdragen: 

Met betrekking tot uitlevering: 
• Europaische Auslieferungsdbereinkommen vom 13. Dezember 1957 (EuA/Obk); 
• Zweites Zusatzprotokoll zum Europaische Auslieferungsdbereinkommen vom 17. 

Man 1978 (2. ZP EuAlObk); 
• Europaische Obereinlcommen zur Beklimpfung des Terrorismus vom 27. Januar 

1977 (EuTerrak); 

169  Vanuit het oogpunt van de Duitse grondwettelijke garantiebepalingen met bewekking tot het waarborgen 
van de mensenrechten. 
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Met betrekking tot (kleine) rechtshulp: 17°  
• Europtiische Obereinkommen vom 20. April 1959 

Strafsachen (EuRh(Jbk); 
• Zusatzprotokoll zum Europtiische Obereinkommen 

Strafsachen vom 17. März 1978 (ZP EuRhClbk); 

Met betrelddng tot tenuitvoerlegging of executie: 171  
• Übereinkommen vom 21. Mtirz 1983 iiber die überstellung verurteilter Personen 

(UberstUbk). 

170 Sonstige Rechtshilfe. 
171  Vollstreckungshilfe. 
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7 Aanbevelingen 

• Duitsland kent in de literatuur enige discussie over het onderwerp van dit deelrapport. 
Ook is er enige rechtspraak ter zake. Het lijkt de moeite waard de ontwikkeling aldaar 
te blijven volgen. 

• Criteria voor aan- of afwijzing van verzoeken zijn, mede gelet op het in aanbeveling I 
gestelde, mogelijk in ontwikkeling, doch nog niet sterk uitgekristalliseerd. 

• Het verdient aanbeveling met contactpersonen in gesprek te gaan, zowel om het 
feitelijk beleid te achterhalen, als om meer zicht te lcrijgen op bestaande tendensen. In 
dit verband is relevant dat de Duitsers mensenrechtenkwesties in het algemeen 
belangrijk achten. Dit wettigt de — te onderzoeken — vraag of bij beslissingen over 
rechtshulp aan deze materie ontleende gezichtspunten meer aandacht krijgen dan 
bijvoorbeeld in Engeland of Franlaijk. 

• Het verdient eveneens aanbeveling om bij een vervolgonderzoek het deelstaatniveau 
mede in ogenschouw te nemen. 
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Deelrapport over Zvvitserland 

Onderdeel van het rechtsvergelijkende onderzoek inzake kleine 

rechtshulp aan/ door derdenlanden: schone handen in de rechtshulp? 
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1 	Uitwendige schets van het Zwitserse rechtssysteem 

1.1 Algemeen 

Zwitserland is een federale staat. Naast de centrale staat, de Bund, bestaat het land uit 26 
federale deelstaten, de kantons. De geschiedenis van het Zwitserse strafprocesrecht is nog 
niet uitgebreid bestudeerd. 1  Oorspronkelijk was het een Germaans proces dat zich 
kenmerkte door het feit dat de ene prive-persoon de andere prive-persoon aangeklaagde. 
Onder invloed van de Inquisitie, de Frame Revolutie (op haar beurt geinspireerd door het 
indertijd geldende Engelse rechtssysteem), het liberalisme en het Europees Verdrag van de 
Rechten van de Mens (EVRM) ontwilckelde het Zwitserse strafprocesrecht zich tot een 
gematigd inquisitoir strafproces. 2  Een uniforme wettelijke regeling van het strafproces 
ontbreekt thans. Er zijn kantonale wetboeken die vaak erg op elkaar lijken. Dit zal in de 
toekomst echter veranderen, omdat er een nationaal wetboek komt. In de volgende 
paragrafen worden hierop nader ingegaan. 

1.2 Bronnen 

1.2.1 Formele wetten 

De Bundesvelfassung van 29 mei 1874 (BY), laatstelijk geamendeerd in 1999, is de hoogste 
wet in Zwitserland. Deze grondwet heeft directe werking en kan door iedere burger worden 
ingeroepen. In de tweede titel van de Bundesmfassung worden onder meer de grondrechten 
opgesomd die toekomen aan alle mensen die in Zwitserland verblijven. Met name de 
artikelen 8 (gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod), 10 (recht op persoonlijke vrijheid 
en leven) en 29 tot en met 32 BV(procesrechten) zijn in het kader van dit onderzoek interes-
sant. Daarnaast bevat de BV artikelen die aanduiden wat de bevoegdheden van de Bund 
respectievelijk de kantons zijn. 3  Het strafprocesrecht vat op grond van het huidige recht in 
beginsel niet onder de wetgevingscompetentie van de Bund. Artikel 123 lid 3 BV (64bis lid 
2 oud) bepaalt namelijk dat de kantons bevoegd zijn inzake "die Organisation der Gerichte, 
das gerichtliche Verfahren und die Rechtsprechung in Strafsachen (...)". Het is echter alge-
meen aanvaard dat de Bund wel strafvorderlijke wetgevingsbevoegdheid toekomt indien dit 
noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het materiele recht ten einde de rechtseenheid 
te garanderen. 4  Afgelopen mei is door het parlement een ontwerp aanvaard dat beoogt het 
strafprocesrecht federaal te reguleren. Dit heeft tot gevolg dat vanaf het volgend voorjaar het 
Zwitserse strafprocesrecht grotendeels eenvormig zal zijn. 

'Hauser & Schweri 1999, p. 10 onder 1. 
2  Hauser & Schweri 1999, pp. 10-13 onder 2-16. 
3  Zie wat betreft het materidle strafrecht artikel 123 B V lid 1 (64 bis lid 1 oud). Ingevolge dit artikel be-
schikt de Bund over de exclusieve bevoegdheid om materidle strafbepalingen uit te vaardigen. Producten 
van deze wetgevingsbevoegdheid van de Bund zijn onder meer het Strafgesetzbuch (StGB) en het Bettiu-
bungsmittelgesetz. Een uilzondering geldt voor het zogenaamde overtredingsstrafrecht. De Bund heeft op 
dit terrein zijn wetgevende bevoegdheid gedelegeerd aan de kantons (artikel 335 StGB). 
4  Hauser & Schweri 1999, p. 18. 
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Ten aanzien van de intemationale rechtshulp bepaalt artikel 54 lid 1 BY dat buitenlandse 
aangelegenheden onder de bevoegdheid van de Bund vallen.5  In de meeste gevallen client 
het verkeer tussen de lcantons en het buitenland te "erfolgen durch Verrnittlung des Bundes" 
(artikel 56 lid 3 BY). De Bund heeft een aantal wetten uitgevaardigd ter regulering van het 
rechtshulpverkeer met het buitenland. In de eerste plaats een wet die de intemationale straf-
rechtelijke samenwerlcing in zijn algemeenheid reg-uleert, de Bundesgesetz iiber 
internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, MSG) van 20 maart 1981. 6  
Andere voor het onderzoek belangiijke federal° wetten zijn: 
- Bundesgesetz fiber Mafinahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit (BWIS) van 21 

maart 1997 (stand van 30 juni 1998); 7  
- Bundesgesetz fiber kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes (ZentG) van 7 olctober 

1994 (stand van 1 juli 1995); 8  
- het Strafgesetzbuch (StGB) van 21 december 1937 en dan met name de vierde en vijfde 

titel, deels geamendeerd in 1999. Deze titels hebben onder meer betrelcking op het 
politie-informatiesysteem en het geautomatiseerde strafregister (amendementen van 18 
juni 1999);9  

- artikelen 17-28 van de Federal Ruling of 21.12.95 on Co-operation with International 
Courts for the Prosecution of Serious Violations of Humanitarian International Law. 1°  

In hoofdstuk 2.2 zal nader op de IRSG worden ingegaan worden ingegaan. Dit is de enige 
wet onder genoemde wetten die voor het onderzoek zeer relevante bepalingen bevat. 

1.2.2 Lagere wetgeving 

Alle kantons hebben een eigen Vetfassung. 11  De betekenis van deze grondwetten is betrek-
kelijk, aangezien op federaal niveau dezelfde zaken meestal meer uitgebreid zijn geregu-
leerd en bovendien de Kantonsverfassungen niet in strijd mogen zijn met het Bundesrecht. 12  
Zoals reeds eerder opgemerlct is het strafprocesrecht primair een kantonale aangelegenheid. 
Dit betekent chat de 26 kantons elk beschildcen over eigen rechtsregels voor de rechterlijke 
organisatie en ten eigen strafvorderlijke orde. I3  Deze ordes omvatten zowel de reactieve als 
proactieve fase van het strafproces. Politiele aangelegenheden njn mitsdien ook primair 
kantonaal geregeld. 
Ondanlcs de zelfstandigheid van de kantons is het Zwitserse strafprocesrecht als gezegd niet 
totaal versplinterd. Een federale wet, twee gerechten en ten bepaling in het StGB hebben ge- 
zorgd voor een zekere strafvorderlijke eenheid in Zwitserland. In de eetste plaats verplicht 

5  Het is daarbij interessant om te wijzen op het tweede lid van hetzelfde artikel dat benadrukt dat de Blind 
niet alleen de welvaart van Zwitserland moet garanderen, maar ook diens onafhankellikheid dient te 
waarborgen. 
6  SR 351.1. 
7  SR 120. 

SR 172.213.71. 
SR 310.0. 

I°  SR 351.20. Dit is niet de officiele benaming van de regeling. 
II  Artikel 51 lid 1 By. 
12  Hauser & Schweri 1999, p.22-23 en artikel 51 lid 2 By. 
13  Obenholzer 1994, p. 10. Zie voor de exacte namen van het Gerichtverfassungsrecht en van de Straf-
prozeflordnungen van de lcantons: Hauser & Schweri 1999, pp. 25-28. 
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het Bundesgesetz fiber die Bundesstrafrechtspflege van 15 juni 1934 (BStP) 14  de kantons 
onder meer tot het hanteren van een stelsel van vrije bewijswaardering. 15  Daarnaast hebben 
de ontwikkelingen in de rechtspraak van zowel het Bundesgericht (constitutioneel 
hooggerechtshof) alsmede het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) de 
autonomie van de kantons ten aanzien van het strafprocesrecht aanzienlijk beperkt. 16  Tot 
slot wordt in artikel 340 StGB een aantal delicten opgesomd die bij wijze van uitzondering 
vervolgd en berecht worden door de Bund. 
Op grond van artikel 12 IRSG is kantonaal recht op het internationa1e rechtshulpverkeer van 
toepassing voor zover het niet in strijd is met een bepaling van de IRSG. Sinds de IRSG in 
1996 is gewijzigd kent het kantonale recht in feite geen eigen procedurele regels en 
rechtsmiddelenrecht meer. 17  De betekenis van het kantonale recht voor het intemationale 18  
rechtshulpverkeer is aldus gerninimaliseerd. De kantons is slechts toegestaan rechtstreeks 
contact te hebben met `untergeordneten' buitenlandse functionarissen. 19  Wat dit in de 
praktijk betekent hebben we (nog) niet achterhaald. 

Kantonsrecht in verhouding tot Bundesrecht 
Indien het kantonale recht in strijd is met het Bundesrecht, gaat het Bundesrecht voor.20  

1.2.3 Verdragenrecht 

In het onderstaande wordt aangegeven wat volgens de Zwitsers de status van verdragen als 
rechtsbron is. 

Internationale verdragen in verhouding tot wetgeving en vice versa 
Zwitserland heeft net als Nederland een monistisch stelse1. 21  Dit betekent dat geratificeerde 
verdragen deel uitmaken van het Zwitserse recht zonder dat het verdrag in nationaal recht 
client te worden getransformeerd. Onduidelijk is wat de precieze verhouding is tussen 
internationale verdragen en het nationale recht. 22  Het Bundesgericht lijkt niet aan te nemen 
dat intemationale verdragen altijd voorrang hebben op nationale wetgeving. 23  
Het EVRM maakt bijvoorbeeld sinds de Zwitserse ratificatie van dit verdrag in 1974 deel uit 
van het Zwitserse nationale recht. 24  Het EVRM heeft geen grondwettelijke status, doch heeft 

14  ST 312.0. 
15  Obenholzer 1994, p. 19. 
16  Oberholzer 1994, p. 10, 14. 
17  Zie voor een opsomming van het kantonale recht inzake het kleine rechtshulpverkeer Hauser & Schweri 
1999, p. 64 e.v. 
18  Tussen de kantons kan ook rechtshulp plaatsvinden. Dit is geregeld in het Konkordat a ber die Rechtshilfe 
und die interkantonale Zusammenarbeit in Strafsachen van 5 november 1992 (SR 311.71), een 
overeenkomst waarbij alle kantons zijn aangesloten (Hauser & Schweri 1999, p. 29). 
19  Artikel 56 lid 3 BY. Zie artikel 8 lid 2 Bundesgesetz ilber Massnahmen zur Wahrung der inneren 
Sicherheit. 
20  Artikel 49 lid 1 BV. 
21  Zimmerman 1999, p. 81. 
22  In de geschreven constitutie wordt niets over de verhouding tussen verdragen en wetgeving vermeld. 
Zimmerman 1999, p. 82. 
23  Op dit punt is de jurisprudentie van het Bundesgericht met consistent en de kwestie is mitsdien 
omstreden. Zie Zimmerman 1999, pp. 82-83. 
24  Obenholzer 1994, p. 21: BGE 112Th 184. 

63 



volgens het Bundesgericht wel minstens de status van een federale wet. 25  Voorts heeft het 
Bundesgericht bepaald dat het EVRM voorrang heeft op federale en lcantonale wetten, met 
uitzondering van de Grondwet. 26  De Zwitserse autoriteiten zijn tot toepassing van de 
bepalingen van het EVRM verplicht. 27  Aan het EVRM komt slechts zelfstandige betekenis 
toe voor zover de Bundesvelfassung burgers een minder vergaande bescherming biedt. In 
dat geval Ican door de betrokken burger bij de nationale rechter of de nationale autoriteiten 
een direct beroep op het EVRM worden gedaan, mits de bepalingen voldoende bepaald en 
duidelijk Zifil.28  Zie verder voor dit onderwerp paragraaf 2.3 ('.Turisprudentie openbare 
orde). 

Verhouding verdragen onderling 
De regels van het Weens Verdragen Verdrag ('WVO worden toegepast om de onderlinge 
verhouding van verdragen te bepalen. 29  

Verdragen en algemene beginselen van volkenrecht 
In bepaalde gevallen moeten door Zwitserland gesloten verdragen wijken omwille van 
algemene beginselen van volkenrecht, lug cogensm  of de intemationale openbare orde. 31  

1.2.4 Jurisprudentie 

Het Bundesgericht is het hoogste gerecht in Zwitserland. 32  Het is tot constitutionele toetsing 
bevoegd.33  Tevens is het bevoegd de rechttnatigheid te beoordelen van rechtshulpbeslis-
singen genomen door federale autoriteiten in eerste instantie en van rechtshulpbeslissingen 
genomen door kantonale autoriteiten in laatste instantie. 34  Geen administratief beroep Iran 
worden ingesteld tegen Zvvitserse verzoeken om kleine rechtshulp aan een vreemde staat. 35  
Uitdrukkelijk is bepaald dat het beroep ook betrekking kan hebben op de vraag of het 
verzoek naar het vreemde recht St toelaatbaar is of het buitenlandse recht evident incorrect 
is toegepast. 36  
Tot slot nog een opmerldng over de status van uitspraken van het EHRM. De artikelen 32 en 
53 van het EVRM onthouden aan uitspraken van het EHRM directe werking. Lidstaten 
moeten zorgen dat het eigen recht in overeenstemming met deze jurisprudentie komt. In 
Zwitserland is bepaald dat in een strafproces deze jurisprudentie moet worden rekening 
gehouden, onathankelijk van het feit of er al een in kracht van gewijsde gegane nationale be-
slissing voor handen is. 37  

25  Hauser & Schweri 1999, p. 20: BGE 103 V 192; ROE 105, 1979, V 3. Obenholzer 1994, p. 21. 
26  Obenholzer 1994, p. 21: ROE 102 Ia 318ev. Hauser & Schweri 1999, p. 20: ROE 103, 1977, V 193; 
ROE 106, 1980, W78 E. b; BGE 114, 1988, Ia 181. 
27  Obenholzer 1994, p.21: ROE Ill  Ia 243. 
28  Obenholzer 1994, p. 21. Zie ook ROE 101 Ia 69. 
29  Zimmerman 1999, pp. 58-61. 
" Dwingende regels van het volkenrecht. Zie artikel 53 WVV. 
31  Zimmerman 1999, p. 62. Zie over deze onderwerpen Zimmerman 1999, pp. 62-70. 
32  Artikel 188 8V. 
33  Aralcel 189 BV. 
34 èjfi 25 lid 1 IRSG. Zie ook artikelen 80f en 80g IPSO. 
35  Artikel 25 lid 2 MSG 
36  Artikel 25 lid 4 MSG. Zie ook artikelen 80e, 801 en 80p IPSO. 
37  Obenholzer 1994, p. 22: ZR. 91/92, 1992/1993, 44ev. 
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1.2.5 Geschreven beleid 

De Bundesrat heeft een aantal verordeningen uitgevaardigd die de bovengenoemde federale 
wetten complementeren en aanvullen: 
- Verordung iiber interrzationale Rechtshilfe in Strafsachen van 24 februari 1982 (Rechts-

hilfeverordnung, IRSV, stand van 1 april 1997);38  
- Verordnung iiber kriminalpolizeiliche Zentralstellen im Bundesamt fir Polizeiwesen 

(Zentr0 van 19 november 1997 (stand van 20 januari 1998); 39  
- Verordnung iiber das Nationale Zentralbiiro INTERPOL Schweiz (ZentIPTO van 1 

december 1986 (stand van 30 juni 1998). 4°  
Deze verordeningen zullen, voor zover relevant, nader worden besproken in hoofdstuk 2.4. 

1.3 Het Zwitserse strafproces 

De titel van deze paragraaf is misleidend. Immers zoals hierboven uiteengezet is de 
inrichting van het strafproces hoofdzakelijk toebedeeld aan de kantons. Een gedetailleerde 
schets van de opbouw van het Zwitserse strafproces zou de beschrijving van 26 
verschillende strafvorderlijke stelsels inhouden. Dit is in het kader van dit vooronderzoek 
disproportioneel en zal achterwege blijven. Bovendien zal het strafvorderlijk systeem 
spoedig gewijzigd worden. We beschildcen nog niet over informatie ten aanzien van de 
ophanden zijnde wijziging. 

1.3.1 Het Zwitserse bewijsrecht 

Belangrijke beginselen 
Het Zwitsers bewijsrecht is primair kantonaal geregeld, doch het federale recht (federale 
wetten, Bundesgerichtshof EVRM) heeft een aantal dwingende bewijsrechtelijke 
uitgangspunten geformuleerd. Ten eerste het reeds genoemde beginsel van vrije 
bewijswaardering. 41  Daamaast geldt in Zwitserland net als in Nederland het uitgangspunt 
dat de rechter tracht de materidle waarheid te vinden. Een logische consequentie van de 
plicht tot materidle waarheidsvinding is de plicht van rechters en de onderzoeksautoriteiten 
om op eigen initiatief onderzoek te doen naar de feiten in de zaak. 42  Tot slot geldt voor alle 
Zwitserse kantons de regel in dubio pro reo. Dit bewijscriterium vloeit volgens het Bundes-
gericht onder meer voort uit de onschuldpresumptie van artikel 6 lid 2 EVRM alsmede uit 
artikel 4 B V.43  Het criterium houdt in dat in geval van aanmerkelijke, niet weg te nemen 
twijfel de rechterlijke beslissing ten gunste van de verdachte moet uitvallen. 

38  SR 351.11. 
39  SR 172.213.711. 
4°  SR 351.21. 
41  Artikel 249 BStP. 
42  De Ermittlungsgrundsatz. Zie Hauser & Schweri 1999, p.231. 
43  Hauser & Schweri 1999, p. 219. Obenholzer 1994, p. 243: BGE 104 IV 279ev. 
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Beweisverbote 
In Zwitserland mag niet altijd al het verkregen bewijsmateriaal aan de bewezenverklaring 
ten grondslag warden gelegd. Op grond van de zogenaamde Beweisverbote dient bepaald 
bewijs uitgesloten te worden. Ook in Zwitserland zijn er net als in Duitsland twee 
verschillende soorten Beweisverbote: 
1. Beweiserhebungsverbote (bewijsvergaringsverboden): 

bepaald bewijsmateriaal mag niet ter rifting als bewijs worden gelntroduceerd. 44  Het 
Bundesgericht heeft deze Erhebungsverbote nader onderscheiden in: 45  
1. Beweisthemaverbote: deze Verbote verbieden de rechter bepaalde onderwerpen in 
een strafproces aan te roeren. Een feitenrechter mag bijvoorbeeld niet meer ingaan op de 
vraag of een vroeger rechtsgeldig opgelegde gevangenisstraf correct is. 46  
2. Beweismethodenverbote: een aantal onderzoeksmethoden mag niet aangewend 
worden ter verlcrijging van bewijs. Bevvijs verkregen door een folteringsmethode is 
bijvoorbeeld ontoelaatbaar. 47  

2. Beweisverwertungsverbote: bewijs dat reeds ter beschildcing staat van de rechter mag 
St altijd worden gebruikt om de rechterlijke overtuiging op te baseren. 48  

Niet elke schending van een wettelijke bepaling betreffende de bewijsvergaring leidt 
automatisch tot de conclusie dat het bewijs, indien ter zitting aan de rechter voorgelegd, 
uitgesloten dient te worden. 49  Het Bundesgericht heeft uitgemaakt dat voor de vraag of 
bewijs uitgesloten moet worden een belangenafweging dient plaats te vinden. Het statelijk 
belang van opheldering van de zaak moet worden afgewogen tegen de Persanlichkeitsrechte 
van de verdachte. 5°  De emst van het misdrijf is een factor die in deze belangenafweging be-
trokken wordt. 51  Een andere factor die van belang is, is de aard van de inbreuk. Enkel indien 
de geschonden bewijsregel het karalcter heeft van een geldigheidsvereiste (versus aard van 
ordevoorschrift) kan het verlcregen bewijsmateriaal uitgesloten worden. 52  Bewijs verkregen 
door foltering of waarheidsserum wordt per deftnitie uitgesloten, terwij1 bewijsmateriaal dat 
middels een rechtmatige onderzoeksmethode is verkregen niet in alle gevallen uitgesloten 
dient te worden. 53  
Het is onduidelijk en omstreden of een Beweis -verwertungsverbot een zogenaamde 
Fernwirkung heeft in de zin dat ook bewijsmateriaal dat indirect is verkregen door 
schending van een Beweisverwertungsverbot uitgesloten dient te worden (leerstuk van de 
fruits of the poisonous tree) . 54  Met andere woorden: sluit een Beweisverwertungsverbot ook 
bewijsmateriaal uit dat op zichzeK gelsoleerd beschouwd, rechtmatig is verkregen doch in 
feite is verkregen op grand van eerder in strijd met een BeweLsverwertungsverbot vergaard 
bewijs? Obenholzer meent dat het Bundesgerichtshof voor een pragmatische oplossing heeft 

44  Obenholzer 1994, p. 245. 
45  Hauser & Schweri 1999, p. 242 onder 1. 
46  Obenholzer 1994, p.245: Artikel 41 sub 1 en 2 StGB. 
47  Hauser & Schweri 1999, p. 242 onder 3. 
48  Obenholzer 1994, p. 246. 
49  Obenholzer 1994, p. 246; Hauser & Schweri 1999, p. 243 onder 6. 
5°  Hauser & Schweri 1999, p. 243 onder 6. 
51  Hauser & Schweri 1999, p. 243 onder 6. 
52  Hauser & Schweri 1999, p. 243 onder 6. 
53  Hauser & Schweri 1999, p. 243 onder 6. 
54  Obenholzer 1994, p. 248; Hauser & Schweri 1999, p. 247 onder 16. 
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gekozen door in dergelijke kwesties steeds in concreto de belangen van staat en verdachte 
tegen elkaar af te wegen. 55  

1.3.2 Personen en instanties in het kader van de Ideine rechtshulp 

Buitenlandse verzoeken om kleine rechtshulp komen binnen bij het Bundesamt fiir Polizei 
of, indien direct contact is toegestaan, bij de bevoegde uitvoerende federale of kantonale 
macht.56  Het Bundesamt onderzoekt of: 
- het rechtshulpverzoek op het eerste gezicht toelaatbaar is op grond van de IRSG en het 

toepasselijke verdrag, 57  
- bepaalde voorwaarden aan de uitvoering van het kleine rechtshulpverzoek gesteld 

dienen te worden.58  
Indien het verzoek op het eerste gezicht toelaatbaar wordt geacht, wordt het verzoek door 
het Bundesamt aan de bevoegde kantonale autoriteit toegezonden. 59  Het kanton bepaalt 
vervolgens of de rechtshulp zal worden verleend en voert het verzoek om kleine rechtshulp 
uit.60  Het Bundesamt mag zelf beslissen over de toelaatbaarheid van een buitenlands 
rechtshulpverzoek indien het verantwoordelijke kanton niet tijdig een beslissing neemt, 
meer dan een kanton bevoegd is, de zaak moeilijk of belangrijk is. 61  Het Bundesamt is altijd 
bevoegd te beslissen over al dan niet inwilliging van verzoeken om kleine rechtshulp uit de 
Verenigde Staten. 62  
Het Bundesamt heeft de algemene taak toezicht uit te oefenen op de naleving van het IRSG. 
Beslissingen van de kantons dienen mitsdien aan het Bundesamt te worden toegezonden. 63  
Het Bundesamt is tevens bevoegd in beroep te gaan tegen een kantonale uitspraak bij het 
kantonale hof van beroep of bij het Bundesgericht. 64  
Uitgaande verzoeken worden opgesteld en verstuurd door de kantons. Ook in dit geval zijn 
zij verplicht hun beslissingen aan het Bundesamt te doen toekomen. 65  Het Bundesamt beslist 
of het verzoek is toegestaan. 66  
Niet alleen het Bundesamt en de kantons spelen een belangrijke rol in het Zwitserse 
internationale rechtshulpverkeer. Aan het Eidgen5ssische Justiz- und Polizeidepartement 
(Ministerie van Justitie) en het Zwitserse Ministerie van Buitenlandse zaken zijn ook 
bevoegdheden toegekend. Het Ministerie van Justitie is bij uitsluiting bevoegd te bepalen of 
de Zwitserse soevereiniteit, veiligheid of andere essentiele belangen van Zwitserland aan de 

55  Obenholzer 1994, P.  249: BGE 109 Ia 246f. Zie ook Hauser & Schweri 1999, P.  243 onder 4 en p. 245 
onder 11. 

Artikel 78 lid 1 IRSG. 
57  Artikel 78 lid 2 IRSG: "Das Bundesamt priift summarisch, of das Ersuchen den formellen Anforderungen 
entpricht, (...)" 
58  Guideline International Mutual Assistance in Criminal Matters 2000, p. 27. 
59  Artikel 78 lid 2 IRSG. 
6°  De uitvoering kan gedelegeerd worden. Zie artikelen 17 lid 4 en 79 lid 2 IRSG. 
61  Artikel 79 IRSG. Zie ook artikel 4 lid 3 IRSV. 
62  Artikel 10 loi fiderale relative au Traite conclu avec les Etats-Unis d 'Amerique sur I 'entraide judiciaire 
en matiere penale (LTEJUS) van 3 oktober 1075, RS 351.93. 
63  Guide International Mutual Assistance in Criminal Matters 2000, p. 28: artikel 5 IRSV. 
" Artikel 80h lid a IRSG en artikel 25 lid 3 IRSG. 
65  Guideline International Mutual Assistance in Criminal Matters 2000, P.  27. 
66  Artikel 17 lid 3 sub c IRSG. 
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inwilliging van het verzoek in de weg staan. 67  Voorts heefi het Ministerie een aantal 
specifieke taken ten aanzien van het ldeine rechtshulpverdrag dat tussen de Verenigde 
Staten en Zwitserland is gesloten. 68  Het Ministerie van Buitenlandse Zaken kan op advies 
van het Bundesamt geraadpleegd worden in zaken van politiek belang. 69  
Tot slot is centrafisatie van het rechtshulpverkeer een onderwerp dat voortdurend punt van 
discussie is.7°  Binnenkort zal het Bundesamt flir Polizei fuseren met het Bundesamt flir 
Justiz en worden ondergebracht bij het Ministerie van Justifies Politiesamenwerking, al dan 
niet via Interpol, zal ook in de toekomst blijven vallen onder de bevoegdheid van het 
Bundesamt flir Polizet 

67  Artikel 17 lid 1 IRSG en arbiel 4 sub a LTEJUS. 
a  Zimmerman 1999, pp. 93-95. 
69  Artikel 32 IRSV. 

Zie Zimmerman 1999, pp. 54-56. 
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2 	Resultaten van het bronnenonderzoek 

2.1 Verdragenrecht 

Om overlap te voorkomen is ervoor gekozen in het Duitsland rapport de basisverdragen te 
bespreken en aanvullende opmerkingen over Zwitserland in dit rapport op te nemen. 

2.1.1 Voorbehouden ERS en Europees Witwasverdrag 

Zwitserland heeft twee voorbehouden gemaakt ten aanzien van artikel 2 ERS. 71  Ten eerste 
kan Zwitserland rechtshulp weigeren indien dezelfde persoon in Zwitserland object is van 
strafvervolging of indien de persoon voor hetzelfde feit berecht is in Zwitserland. Daarnaast 
heeft Zwitserland zich het recht voorbehouden rechtshulp te verlenen onder de voorwaarde 
dat de overgedragen informatie enkel wordt gebruikt voor het doel waarvoor het is 
verkregen (specialiteitsbeginsel). 72 	 . 	. 
Ten aanzien van het Europees Witwasverdrag heeft Zwitserland bepaald dat voor 
inwilliging van verzoeken die delicten betreffen genoemd in artikel 6 van het verdrag, 
dubbele strafbaarheid is vereist. Ook bij dit verdrag heeft Zwitserland het voorbehoud 
gemaakt dat het specialiteitsbeginsel in het Zwitserse rechtshulpverkeer gerespecteerd kan 
worden.73  

2.1.2 Interpolverdrag 

Doel van Interpol is om te zorgen voor een omvattende wederzijdse politiesamenwerking en 
om deze samenwerking verder te ontwikkelen en veilig te stellen, waarbij rekening client te 
worden gehouden met de Verklaring voor de Rechten van de Mens. 74  
Aan Interpol is uitdrukkelijk verboden meewerking te verlenen aan vragen of 
aangelegenheden die een politiek, militair, religieus of racistisch karakter hebben. 75  
In principe moeten de Zwitserse autoriteiten het Interpolverdrag in acht nemen. Dit kan 
anders zijn indien het een geval van urgentie of een zaak van weinig belang betreft. 76  

2.1.3 Bilaterale rechtshulpverdragen in het kader van het ERS 

Zwitserland heeft met Duitsland, 77  Oostenrijk78  en Frankrijk79  bilaterale verdragen gesloten 
die het ERS aanvullen. Men is bezig een aanvullend verdrag met Italie te sluiten. °°  

71  Verklaring van 5 december 1996. 
72  Voorbehoud van 11 mei 1993. 
73  Voorbehoud van 11 mei 1993. 
74  Artikel 2 lid 1 Interpolverdrag. 
75  Artikel 3 Intexpolverdrag. 
76  Artikel 35 lid 2 IRSV. 
77  SR 0.351.913.61. 
78  SR 0.351.916.32. 
79  BBI (Federale Bulletin) 1997 IV 1205. 
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2.1.4 Overige bilaterale rechtshulpverdragen en instrumenten 

Zwitserland heeft met drie landen bilaterale verdragen gesloten die specifiek gericht zijn op 
het onderling regelen van het kleine rechtshulpverkeer. Deze landen zijn: de Verenigde 
Staten, 8I  Canada82  en Australie. 83  In de toekomst zullen er kleine rechtshulpverdragen 
worden gesloten met Peru, Ecuador, Hong Kong en Egypte. 84  
Voorts heeft Zwitserland een aantal bilaterale uitleveringsverdragen gesloten waarin 
bepalingen over de kleine rechtshulp te vinden zijn. 88  Met Japan" en India" zijn 
wederkerigheidsovereenkomsten gesloten. 88  
In nieuwe verdragen wordt altijd een mensenrechtenclausule opgenomen. 89  

2.2 Wetgeving 

Dit hoofdstuk behandelt in de Zwitserse federale rechtshulpwet: Bundesgesetz dber 
intern ationale Rechtshilfe in Strafsachen van 20 maart 1981 ook wel genoemd 
Rechtshilfegesetz (IRSG). 9°  Deze wet is in 1996 tengevolge van ontwilckelingen in de 
Marcos-affaire aanzienlijk gewijzigd. 9I  De geamendeerde wet, die met name een ten doel 
had de rechtshulpprocedure te vereenvoudigen, tract op 1 februari 1997 in werlcing. 
In dit hoofdstuk zal eerst worden aangegeven wat het toepassingsgebied van de IRSG is. 
Vervolgens wordt aangegeven wat de Zwitsers verstaan onder Rechtshilfe' oftewel 
`entraide'. Daarna wordt de kleine rechtshulpprocedure in het kort geschetst en tot slot zal 

8°  Guideline International Mutual Assistance in Criminal Matters 2000, p. 19. Zwitserland heeft problemen 
ondervonden bij het sluiten van bilaterale rechtshulpverdragen met Anglo-saksische landen vanwege de 
van Zwitserland afwijkende procescultuur the deze landen kenmerkt. Zie Zimmerman 1999, p. 35. 
81  SR 0.351.933.6. Zie ook de bijbehorende implementatiewet, het Memorandum of Understanding en 
diverse nota-uitwisselingen (respectievelijk SR 351.93, respectievelijk BB/ 1988 H 394, respectievelijk 
onder andere SR 0.351.933.66). Het rechtshulpverkeer met de Verenigde Staten valt niet onder het IRSG 
aangezien het van eerdere datum is dan laatstgenoemde. 
82  SR 0351.923.2. 
" SR 0.351.915.8. 
"Guideline International Mutual Legal Assistance in Criminal Matters 2000, p. 19. 

Zie Praktische Faker zur intemationale Rechtchilfe in Zivil- mid Strafsachen 2000. 
ss SR 0.351.946.3. 
87  SR 0351.942.3. 
" De Guideline International Mutual Assistance in Criminal Matters 2000, p.20  verwijst naar een uitspraak 
van het Bundergericht waarin wordt bepaald wat de status is van een nota-uitwisseling. Zie BGE 122 II 140 
ff. 
" Interview Bundesamtftr Polizei. 
9°  In het Frans heet deze wet: lot federale sur I entraide internationale en matiere penale oftewel loi sur 
I ientraide penale internationale (EIMP). 
91  Zie Message concernant la revision de la loi federale sur I entraide internationale en matiere penale et 
de la loi federale relative au traite conclu avec In Etats-Unis d 'Amerique stir I 'entraide judiciaire en 
matie:re penale, ainsi qu en project d 'arrete federal concernant une reserve a la Convention europeenne 
d 'entraide judiciaire en matiere pinale van 29 mei 1995 (95.024) Zie ook R. Wyss, Die Revision der 
Gesetzgebung fiber die intemationale Rechtshilfe in Strafsachen', in: LIZ volume 93, 1997, pp. 1-11. 
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worden ingegaan op de wettelijke vereisten die in Zwitserland gelden voor de kleine 
rechtshulp. 

2.2.1 Toepassingsgebied van de wet 

Alle procedures die betrekking hebben op intemationale strafrechtelijke samenwerking 
worden gereguleerd door de IRSG, tenzij intemationale verdragen jets anders bepalen. 92  De 
wet is slechts van toepassing op strafzaken indien naar het recht van het verzoekende land 
een beroep op een rechter mogelijk is. 93  In de volgende paragraaf wordt aangegeven welke 
handelingen volgens de Zwitsers te betitelen zijn als internationale samenwerking. 

2.2.2 Definitie 

In artikel 1 lid 1 IRSG wordt in een niet-limitatieve opsomming aangegeven dat de 
uitlevering, overdracht van strafvervolging, uitvoering van buitenlandse strafrechtelijke 
vonnissen en Rechtshilfe zur Unterstiitzung eines Strafverfahren im Ailsland' ook wel 
`andere Rechtshilfe' genoemd94  in ieder geval onder het begrip intemationale straf-
rechtelijke samenwerking vallen. Artikel 63 lid 1 IRSG legt vervolgens uit dat deze `andere 
Rechtshilfe' kan bestaan uit het geven van inlichtingen, het doen van naar Zwitsers recht 
toelaatbare onderzoekshandelingen en het uitvoeren van andere officiele handelingen. Dit 
alles slechts voor zover de handelingen noodzakelijk lijken voor een buitenlandse strafzaak 
of ten dienste staan aan een ontneming van wederrechtelijk verkregen voordee1. 95  In het 
tweede lid van artikel 63 IRSG wordt een meer specifieke opsomming gegeven van 
handelingen die met name onder het begrip Rechtshilfe' vallen: de aanzegging van docu-
menten, de opsporing van bewijsmiddelen (met name de huiszoeking, de fouillering, de in 
beslag neming, bevel tot uitlevering, expertise, verhoor en de confrontatie van personen), de 
afgifte van dossiers, documenten, waardevolle zaken in het kader van beslagneming en de 
teruggave aan rechthebbenden. 
Uit de rechtshulpwet kan voorts worden afgeleid dat politiesamenwerking en spontane 
gegevensuitwisseling in beginsel ook onder het begrip Rechtshilfe vallen. Deze worden 
namelijk gereguleerd in het derde deel van de IRSG dat enkel betrekking heeft op de `andere 
Rechtshilfe'. 9b  Tot slot is in het vijfde lid van artikel 63 IRSG uitdrukkelijk bepaalt dat het 
begrip `andere Rechtshilfe' ook het verzamelen van voor de verdachte ontlastend 
bewijsmateriaal omvat. Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat het door het Zwitsers 
gebruikte begrip `andere Rechtshilfe' oftewel `entraide judiciaire' ruimer lijkt te zijn dan het 
Nederlandse begrip kleine rechtshulp'. 97  

92  Artikel 1 lid 1 IRSG. Een uitzondering geldt voor het verdrag tussen Zwitserland en Amerilca, aangezien 
dit verdrag eerder van kracht was dan de IRSG. 
93  Artikel 1 lid 3 IRSG. 
" Zie titel 3 IRSG. In de Franse vertaling geheten `entraide en faveur d'une procedure penale etrangere'. 
" Artikel 1 lid 1 IRSG. ' 
" De politiesamenwerldng en de spontane gegevensoverdracht worden gereguleerd in artikel 75a 
respectievelijk 67a IRSG. Artikel 1 lid 1 sub b IRSG geeft aan dat dit derde deel van de wet betrelcking 
heeft op de "Rechtshilfe zur Unterstiitzung eines Strafverfabrens im Ausland". Zie ook Guideline 
International Mutual Assistance in Criminal Matters 2000, p. 4. 
97  Zie artikel 552k Wetboek van Strafvordering. 
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2.2.3 Toepasselijk recht 

Zwitserland als aangezochte staat 
Op de uitvoering van een buitenlands rechtshulpverzoek is het Zwitserse recht van 
toepassing. Op uitdrukkelijk verzoek lanmen getuigen- en deskundigen worden beedigd in 
de door het recht van de verzoekende staat voorgeschreven vorm. 98  Tevens kan overwogen 
worden bepaalde vormen ten aanzien van andere bewijsmiddelen in acht te nemen, indien 
deze vormen zijn vereist voor de toelaatbaarheid van bewijs ter terechtzMing. 99  Artikel 65 
lid twee stelt vervolgens dat de buitenlandse vormen wel verenigbaar moeten zijn met het 
Zwitserse recht en dat procesdeelnemers geen emstige schade dienen te ondervinden door 
de toepassing van de vormen. 
Het in 1997 ingevoegde artikel 65a IRSG regelt de aanwezigheid van procespartijen bij de 
uitvoering van een buitenlands verzoek om ldeine rechtshulp in Zwitserland. Procespartijen 
lcurmen worden toegestaan bij de uitvoering van het verzoek aanwezig te zijn indien het 
verzoekende land dit vraagt op grond van het eigen recht, 1®  of indien de aanwezigheid 
waarschijnlijk bijdraagt aan het vergemaldcelijken van de uitvoering van het verzoek of aan 
de vervolging in de verzoekende staat. 101  
Buitenlancise autoriteiten mogen slechts met toestemming van de Bundesamt officiele 
handelingen verrichten bij de uitvoering van het verzoek. 1°2  Slechts in het geval de 
tussenkomst van Zwitserse autoriteiten onmogelijk of nutteloos is, wordt het buitenlandse 
autoriteiten toegestaan handelingen te verrichten. 1°3  Het is voorts staand beleid dat 
belanghebbenden van een inkomend verzoek om rechtshulp worden verwittigd (notificatie). 

Zwitserland als verzoekende swat 
Het recht van de buitenlandse staat is van toepassing op de uitvoering van het Zwitserse 
rechtshulpverzoek. 

" Artikel 65 lid 1 sub a IRSG (gewijzigd op 4 oktober 1996 en van kracht sinds 1 februari 1997. Zie RU 
1997 114 131; FF 1995 1). Zie ook 9 lid 2 LTEJUS. 
" Artikel 65 lid 1 sub b IRSG. Guideline International Mutual Assistance in Criminal Matters 2000, p. 36: 
zie BGE van 10 december 1996, zaak Michel-Andre W (niet gepubliceerd). 
I" Artikel 65a lid 1 IRSG. 
1°1  Artikel 65a lid 2 IRSG. 
1°2  Resolutie van de Bondsraad van 7 juli 1971. Zie ook artikel 271 lid 1 StGB (SR 172.012). Strafbaar is 
degene die zonder toestemming van Zwitserland op Zwitsers grondgebied voor een vreemde staat 
handelingen verricht die in het Zwitserse recht onder de bevoegdheid van de officiate autoriteiten Zwitserse 
autoriteiten valt. Deze bepaling is ook van toepassing op Anglo-Saksische advocaten die bewijs vergaren 
ter verdediging van hun client Indien ze bewijs willen vergaren op Zwitsers grondgebied zullen ze hun 
eigen autoriteiten moeten verzoeken een rechtshulpverzoek te richten tot Zwitserland (artikel 75 lid 1 
/RSG). Indien het recht van de vreemde staat procespartijen toestaat om bepaalde proceshandelingen te 
verrichten, mag een direct verzoek van een dusdanige procespartij door de Zwitserse autoriteiten worden 
iusewilligd (artikel 75 lid 2 IRSG). 

Guideline International Mutual Assistance in Criminal Matters 2000, p. 36. Zie verder artikel 26 lid 3 
(BGE 172.012) !RSV. 
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2.2.4 Voorwaarden 

2.2.4.1 Zwitserland als aangezochte staat 

Buitenlandse procedure in strijd met EVRM en IVBPR 
Artikel 2 IRSG is de belangrijkste bepaling voor wat betreft de bescherming van 
mensenrechten in het rechtshulpverkeer tussen Zwitserland en andere staten. Artikel 2 sub a 
1RSG 104  bepaalt dat in geval er redenen zijn om aan te nemen dat het buitenlandse proces 
niet voldoet aan de procedurele regels zoals neergelegd in het EVRM of het IVBPR, het 
buitenlandse rechtshulpverzoek niet wordt ingewilligd. 

Overige ernstige gebreken in de buitenlandse procedure 
Artikel 2 lid 1 sub d MSG is een restbepaling. Het bepaalt dat "[e]inem Ersuchen um 
Zusammenarbeit in Strafsachen wird nicht entsprochen, wenn Grande fi.ir die Annahme 
bestehen, daB das Verfahren im Ausland andere schwere Mangel aufweist." 105  Zodra er 
serieuze gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat er sprake is van emstige gebreken in 
de buitenlandse procedure kan hierover door de Bundesamt om informatie worden verzocht 
van de Zwitserse diplomatieke dienst in het verzoekende land of van het Zwitserse 
Ministerie van Buitenlandse Zaken. 106  Wat onder ernstige gebreken moet worden verstaan is 
in de jurisprudentie verder uitgewerkt (zie paragraaf 2.3). 

Politieke vervolging 
Indien de inwilliging van een buitenlands rechtshulpverzoek bij lijkt te dragen aan een 
vervolging of bestraffmg van een persoon vanwege zijn politieke meningen, ras, geloof, 
nationaliteit of vanwege het feit dat hij deel uitmaakt van een bepaalde sociale groep is het 
rechtshulpverzoek niet-ontvankelijk. m  Ook indien de inwilliging van een buitenlands 
rechtshulpverzoek kan leiden tot een verslechtering van de situatie van een persoon 
onderworpen aan politieke vervolging of bestraffing is het rechtshulpverzoek niet-
ontvankelijk. 1°8  Zie voor de bijbehorende jurisprudentie in paragraaf 2.3. 

Politiek, militair of fiscaal delict 
Een rechtshulpverzoek dient niet-ontvankelijk te worden verklaard indien het in de ogen van 
de Zwitsers gaat om een delict met een overwegend politiek karakter. 1°9  Er kan geen beroep 

1°4  Gewijzigd op 4 oktober 1996 en van kracht sinds 1 februari 1997. Zie RO 1997 114 131; FF 1995 III 1. 
105  De Franse tekst luidt: "La demande de cooperation en matiere penale est irrecevable s'il y a lieu 
d'admettre que la procedure a l'etranger presente d'autres defauts graves." 
1°6  Guideline International Mutual Assistance in Criminal Matters 2000, p. 7. 
1°7  Artikel 2 aanvang Jo artikel 2 sub b IRSG. De bepaling zoals geamendeerd op 4 oktober 1996 en in 
werking getreden op 1 februari 1997 (RO 1997 114 131; FF 1995111 1) luidt in het Frans: La demande de 
cooperation en matiere palate est irrecevable s y a lieu d'admettre que la procedure a retranger b) tend a 
poursuivre ou a punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance a un groupe 
sociale determine, de sa race, de sa confession ou de sa nationalite." De Duitse vertaling bepaalt dat "einem 
Ersuchen um Zusammenarbeit in Strafsachen wird nicht entsprochen, wenn Griinde fir die Annahme 
bestehen, daB das Verfahren im Ausland durchgefiihrt wird, um eine Person wegen ihrer politischen 
Anschauungen, wegen liver Zugehorigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder aus Griinden der 
Rasse, Religion oder Volkszugehorigkeit zu verfolgen oder zu bestrafen." 
1°8  Artikel 2 aanvang jo 2 sub c IRSG. 
1°9  Artikel 3 lid 1 IRSG. 
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worden gedaan op het overwegend politieke karakter van een delict indien de handeling 
voldoet aan de beschrijving van tin van de drie gevallen genoemd in artikel 3 lid 2 IRSG. 
Zwitserse autoriteiten zijn niet verplicht een buitenlands rechtshulpverzoek niet-ontvankelijk 
te verldaren indien: 
1. de strafbare handeling was gericht op het uitroeien of onderdrulcken van een 

bevollcingsgroep vanwege haar nationaliteit, ras, geloof, etniciteit, politieke of sociale 
overtuiging; 110 

2. de verdachte door afpersing, uitloldcing of dwang de vrijheid, het leven of de lichame-
lijke integriteit van mensen in gevaar bracht of dreigde te brengen. Dit is met name het 
geval wanneer er sprake is van een vliegtuigkaping, een gijzeling of het gebruik van 
massavemietigingswapens; 111 of 

3. het humanitaire recht zoals neergelegd in de Geneefse verdragen van 12 augustus 1949 
en de bijbehorende protocollen in emstige mate is geschonden. 

Zie voor rechtshulpverzoeken waarin het delict een militair of fiscaal karakter heeft artikel 3 
lid 1 IRSG respectievelijk artikel 3 lid 3 _MSG. 

Een zaak van weinig hefting usroportionaliteitsbeginsel) 
Een verzoek wordt niet ingewilligd indien de feiten van de zaak van een zo gerimg belang 
zijn dat de voortzetting van een procedure niet is te rechtvaardigen. 112 

Ne his in idem 
Indien in Zwitserland een procedure aanhangig is om een verdachte te vervolgen en de 
verdachte verblijft in Zwitserland, kan worden besloten een buitenlands verzoek om !dale 
rechtshulp betreldcing hebbende op het delict dat ook door Zwitserland vervolgd wordt af te 
wijzen. 1  Indien het rechtshulpverzoek echter niet enkel is gericht tegen de in Zwitserland 
verblijvende en door Zwitserland vervolgde persoon of indien het een rechtshulpverzoek be-
treft dat voor de verdachte ontlastende informatie tracht te verlcrijgen staat uitdrulc.kelijk 
vermeld dat de kleine rechtshulp wel kan worden verleend. 114  Kortom het ne bis in idem-
beginsel is een facultatieve weigeringsgrond in het Zwitserse recht. In twee gevallen vormt 
het ne bis in idem-beginsel niet een facultatieve, maar een dwingende weigeringsgrond. Ten 
eerste wordt een rechtshulpverzoek niet ingewilligd indien de verdachte voor hetzelfde feit 
in Zwitserland of in de staat waar het feit is begaan op materieelrechtelijke gronden is 
vrijgesproken of de rechter van laatstgenoemd land al dan niet tijdelijk heeft afgezien van 
het opleggen van een sanctie. 115  Ten tweede vindt er geen rechtshulpverkeer plaats indien de 
sanctie is voltroklcen of naar het recht van de veroordelende staat niet meer voltroldcen kan 
worden. 116  In lid 2 van artikel 5 zijn van deze twee dwingende weigeringsgronden 

11°  Artikel 3 lid 2 sub a IRSG. 
LII Artikel 3 lid 2 sub b IRSG. 
112  Artikel 4 IRSa 
113  Artikel 66 lid 1 IRSG (gewijzigd op 4 oktober 1996 en van kracht vanaf 1 februari 1997. 
Zie RO 1997 141 131; FF 1995 ml). 
114  Artikel 66 lid 2 IRSG (gewijzigd op 4 oktober 1996 en van kracht vanaf 1 februari 1997. 
Zie RO 1997 141 131; FF 1995 DI 1). Gezien het eerste lid is deze bepaling tamelijk overbodig. 
115  Artikel 5 sub a IRSG (gewijzigd op 4 oktober 1996 en van kracht vanaf 1 februari 1997. 
Zie RO 1997 141 131; FF 1995 HI 1). 
116  Artikel Slid 2 sub b en IRSG. 
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uitgezonderd rechtshulpverzoeken die worden gedaan in het kader van een revisieprocedure 
met betreldcing tot een definitieve rechterlijke uitspraak. 117  

Verjaring recht van strafvervolging 
Geen gehoor wordt gegeven aan een rechtshulpverzoek warmeer de uitvoering dwang-
maatregelen behelst en volgens het Zwitserse recht strafvervolging of tenuitvoerlegging 
uitgesloten zijn vanwege absolute verjaring. 

Dubbele strafbaarheid 
Het buitenlandse rechtshulpverzoek moet worden afgewezen indien de uitvoering van het 
verzoek dwangmaatregelen impliceert en het feit objectief 118  gezien lid strafbaar is naar 
Zwitsers recht. 119  Dubbele strafbaarheid wordt aangenomen wanneer de feiten omschreven 
in het verzoek vallen onder een Zwitserse strafbepaling. 120 Er wordt niet specifiek 
onderzocht of het feit ook strafbaar is naar het recht van de verzoekende staat. 121  

Specialiteit 
Artikel 67 1RSG 122  bepaalt dat inlichtingen en documenten die door rechtshulp zijn 
verIcregen niet door de verzoekende staat mogen worden gebruikt voor een onderzoek of als 
bewijs in een andere strafzaak indien rechtshulp ten aanzien van het delict in de betrokken 
staat ontoelaatbaar is. In tegenstelling tot het Zwitserse specialiteitsbeginsel bij de 
uitlevering 123  is enkel van belang of de aard van het delict inwilliging van een rechts-
hulpverzoek zou toelaten. Artikel 3 IRSG (politieke, militaire en fiscale delicten) is in dit 
opzicht het enige artikel dat in ogenschouw client te worden genomen. 124  
In het geval de Zwitsers een specialiteitsvoorbehoud hebben gemaakt bij een 
rechtshulpverzoek 125  en de verzoekende staat wil de verkregen informatie gebruiken in een 
andere zaak client de verzoekende staat het Bundesamt te verzoeken of gebruik mag worden 
gemaalct van de informatie. 126  

117  Artikel 5 IRSG is gewijzigd op 4 oktober 1996 en is van kracht sinds 1 februari 1997. 
Zie RO 1997 141 131; FF 1995 M 1. Zie ook artikel 36 Single Convention on Narcotic Drugs. 
118  Dat wil zeggen dat met beoordeeld hoeft te worden of de verdachte ook de vereiste schuld of opzet op 
het delict had. Zie Guideline International Mutual Assistance in Criminal Matters 2000, p. 11. 
119  Artikel 64 lid! IRSG. 
1" Guideline International Mutual Assistance in Criminal Matters 2000, p. 12: BGE 109 lb 53 overweging 
4b, Sem Jud 1986 250. 
121  Guideline International Mutual Assistance in Criminal Matters 2000, p. 12: BGE 111 lb 137f. Wel 
wordt er in het geval van huiszoeking, inbeslagname of bij overgave van objecten van de verzoekende staat 
een verklaring gevraagd die bevestigt dat het begane feit strafbaar is in eigen land. Zie artikel 76 sub c 
IRSG. 
122  Zoals gewijzigd op 4 olctober 1996 en van kracht sinds 1 februari 1997. Zie RO 1997 114 131; FF 1995 
ml). 
123  Zie artikel 38 lid 1 IRGS. 
124  Guideline International Mutual Assistance in Criminal Matters 2000, P.  13. 
125  lliervoor bettaan speciale formulieren, zie Guideline International Mutual Legal Assistance 2000, p. 47. 
126  Zie Zwitsers voorbehouden bij artilcel 2 van het Europese verdrag aangaande de wederzyche rechtshulp 
artkel 32 Europese Witwasverdrag. 
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Wederkerigheidsbeginsel 
Indien een verdragsbasis ontbreekt aan het buitenlandse rechtshulpverzoek wordt het 
rechtshulpverzoek in beginsel slechts ingewilligd indien de andere staat garandeert dat een 
vergelijkbaar verzoek van Zwitserse zijde ingewilligd kan en zal worden (het 
reciprociteitsbeginsel). 127  Het Bundesamt verzoekt de andere staat een 
wederkerigheidsgarantie af te geven indien de omstandigheden dat eisen. I28  De wet geeft 
vervolgens aan dat een wederkerigheidsgarantie met name niet nodig is in geval van 
betekening of wanneer de uitvoering van het verzoek gezien de aard van het begane feit 128  
of gezien de noodzakelijkheid om bepaalde delicten te bestrijden is geboden. I3°  Tevens 
hoeft geen wederkerigheidsgarantie van de verzoekende staat te worden verlangd indien de 
invvilliging van het verzoek kan bijdragen aan een verbetering van de situatie van de 
vervolgde persoon of kansen biedt de aangeklaagde te resocialiseren, 131  dan wel dient om 
een rnisdaad begaan tegen een Zwitserse onderdaan op te lossen. I32  

Aanwezigheid buitenlandse procesdeelnemers 
Onder bepaalde voorwaarden kan buitenlandse procesdeelnemers worden toegestaan bij de 
uitvoering van het buitenlandse rechtshulpverzoek in Zwitserland aanwezig te zijn. I33  

Recht verzoekende staat 
De overdracht van gegevens kan ook geweigerd worden voor zover het recht van de 
verzoekende staat bepaalt dat dergelijke gegevens niet gebruikt mogen worden. I34  

Bescherming informant 
Artikel 65 lid 3 IRSG bepaalt verder dat de informatie ook niet verschaft hoeft te worden 
indien de informant door het geven van de informatie het gevaar loopt in de verzoekende 
staat strafrechtelijk of disciplinair te worden vervolgd. 

127  Artikel 8 lid 1 IRSG. 
128  Artikel 8 lid 1 IRSG. 
129  In de Guideline International Mutual Assistance in Criminal Matters worden twee voorbeelden gegeven. 
Het eerste geval betrof een rechtshulpverzoek tut Mexico. Het Mexicaanse verzoek had betrekking op een 
fraudegeval waarmee 28 miljoen Amerikaanse dollars gemoeid waren. Een wedericerigheidsgarantie werd 
door het Bundesgericht niet noodzakelijke geacht Zie Guideline International Mutual Assistance in 
Criminal Matters 2000, p. 6 noot 10: BGE 110 lb 176. Het tweede geval betrof een rechtshulpverzoek uit 
Angola voor een fraudeonderzoek van 1,4 miljoen Amerikaanse dollars. Zie ook Guideline International 
Mutual Assistance in Criminal Matters 2000, p.6  noot 10: BGE van 3 december 1991 (niet gepubliceerd). 
I" Artikel 8 lid 2 sub a IRSG. Terrorisme wordt in ieder geval geacht hieronder te vallen, alsmede het geval 
dat vervolging ook in het belang van Zwitserland is. Zie noot 10 Guideline International Mutual Assistance 
in Criminal Matters 2000, p. 6. 
131  Artikel 8 lid 2 sub b IRSG. 
132  Artikel 8 lid 2 sub c IRSG. 
133  Artikel 66 IRSG. 
134  Artikel 65 lid 3 IRSG. 
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2.2.4.2 Zwitserland als verzoekende staat 

Een vergelijkbaar buitenlands verzoek was door de Zwitsers niet ingewilligd 
De Zwitserse autoriteiten mogen geen rechtshulpverzoek aan het buitenland doen, indien ze 
een vergelijkbaar verzoek uit het buitenland op grond van de IRSG zelf niet kurmen 
inwilligen. 135  

Buitenlandse voorwaarden gesteld aan uitvoering 
Voorwaarden die door de buitenlandse staat zijn gesteld aan de uitvoering van een verzoek, 
moeten door de Zwitserse autoriteiten in acht worden genomen. I36  

2.2.5 Soevereiniteit, veiligheid, openbare orde en andere essentiele belangen van 
Zwitserland 

Tot slot een bepaling die zowel van belang kan zijn voor uitgaande als inkomende 
rechtshulpverzoeken. Bij de toepassing van de bepalingen van de IRSG moet altijd 
rekening worden gehouden met de soevereiniteit, de veiligheid, de openbare orde en 
andere essentiele belangen van Zwitserland. 137  Zie voor de vraag of mensenrechten 
beschermd kunnen worden door een beroep op deze clausule paragraaf 2.3 (rechtspraak). 

2.3 Rechtspraak 

Op twee verschillende websites zijn alle arresten van het Bundesgericht te vinden: 
http: //www.admin.ch/  en http://www.eurospider.ch/.  Een boek dat een goed overzicht biedt 
van de bestaande arresten is het boek van Jeanneret (Zie literatuurlijst). In een 
vervolgonderzoek is een uitgebreid onderzoek naar de jurisprudentiele ontwikkelingen op 
het gebied van de Zwitserse rechtshulp aan te raden. 
De hieronder genoemde jurisprudentie heeft niet altijd betekking op verzoeken om kleine 
rechtshulp. Het Bundesgericht maakt namelijk met betrelddng tot schendingen van 
fimdamentele mensenrechten geen principieel onderscheid tussen uitleveringsverzoeken en 
verzoeken om kleine rechtshulp. I38  In dit hoofdstuk zal niet worden ingegaan om de eisen 
van dubbele strafbaarheid, specialiteit, het wederkerigheids- en ne bis in idem-beginsel. 

135  Artikel 30 lid 1 IRSG. 
136  Artikel 30 lid 3 IRSG. 
137Artikel la IRSG (ingevoerd door wijziging van 4 oktober 1996, in werking vanaf 1 februari 1997. Zie 
RO 1997, 114 131; FF 1995 III 1). 
138  BGE 113 lb 257. Deze uitspraak had betrekking op artikelen 2 en 3 IRSG. Met betrekking tot deze 
artikelen overwoog het Hof dat geen onderscheid gemaakt moest worden tussen de behandeling van 
uitleveringsverzoeken en verzoeken om kleine rechtshulp aangezien het doe van de artikelen is om te 
vermijden dat Zwitserland door deelname aan het rechtshulpverkeer met meewerkt aan een repressieve 
buitenlandse procedure die aan de vervolgde persoon met de minimale standaard biedt die een 
democratische staat zou moeten bieden met name op grond van het EVRM of de intemationale publieke 
orde. 
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Buitenlandse procedure in strijd met EVRM of IVBPR 
Een voorbeeld is het geval dat Ideine rechtshulp wordt verzocht in een zaak waarbij de 
dooctstraf kan worden opgelegd. I39  Naast schendingen van fundamentele mensenrechten 
worden schendingen van de artikelen 5 en 6 ook onder dit artikel begrepen. 14°  Wat deze 
bepaling precies omvat is een vraag die in een vervolgonderzoek aan bod kan komen. In 
geval van een mogelijke schending van deze regels mag geen rechtshulp worden verleend, 
tenzij de verlening van rechtshulp aan de voorwaarde wordt gebonden dat (bepaalde) 
mensenrechten niet geschonden zullen worden. 14I  

Overige ernstige gebreken in de buitenlandse procedure 
Een voorbeeld van een andere emstig gebrek is het geval dat het delict waarvoor door de 
vreemde staat rechtshulp is verzocht niet strafbaar is onder het recht van de verzoekende 
staat. 142 

Politieke vervolging 
Pas indien een emstig, objectief en concreet gevaar voor politieke vervolging bestaat kan de 
rechtshulp worden geweigerd. Om dit te beoordelen wordt gekeken naar de interne situatie 
in het verzoekende land. De al dan niet onalhankelijkheid van de rechter speelt een 
belangrijke rol in deze beoordeling. 143  

Politieke, militaire en ftscale delicten 
Een aantal factoren dient in ogenschouw te worden genomen bij de bepaling of een delict 
een politiek Icaralcter heeft. I44  

Een zaak van weinig belang 
In het kader van dit artikel heeft het Bundesgericht bepaald dat de mate waarin rechtshulp 
verleend wordt beperIct wordt door het rechtshulpverzdoek. Er mag niet meet rechtshulp 
worden verleend dan gevraagd. I45  

Soevereiniteit, veiligheid, open bare orde en andere essentiele belangen van Zwitserland 
In de rechtspraak is uitgemaalct dat beschenning van fimdamentele mensenrechten onder dit 
artikel valt.' 46  Daamaast dient ook een rechtshulpverzoek afgewezen te worden, indien de 
buitenlandse procedure essentiele procedurevoorschrifien mislcent. 147  De bescherming van 
mensenrechten in het Zwitserse rechtshulpverkeer gaat echter niet zover dat deze bepaling 
voorgaat op een verdrag die geen expliciete openbare orde-clausule kent. I48  

I" Zimmerman 1999, p. 76 noot 686. 
14°  Guideline International Mutual Assistance 2000, p. 7. 
141  BCE 116th 463, BCE 12311 172 1.  
147  BGE 113 IB 157. 
'43  BCE 123 II 161, BCE lb 164. 
" BCE 131 lb 175. 
'45  BCE 116 lb 96, BGE 111th 129. 
146  BCE 123 II 595. 
147  Zimmerman 1999, p.85 onder 108: BCE 117 lb 53; BCE 103 la 199. 
145  Zimmerman 1999, p.85 onder 108: o.a. BGE 122 11 373. Zie Zimmerman 1999, p. 85 noot 746. 
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Ius cogens 
In een aantal zaken heeft het Bundesgericht beslist dat ius cogens (dwingende 
verplichtingen van volkenrechtelijke aard) aan het verlenen van rechtshulp in de weg kan 
staan. 149 Het folteringsverbod wordt onder andere aangemerkt als een dwingende 
volkenrechtelijke nonn. 150  

2.4 Beleid 

2.4.1 Verordnung fiber intern ationale Rechtshilfe in Strafsachen 

Aan de Bundesrat is de bevoegdheid toegekend om een onmiddellijke overdracht van 
buitenlandse documenten toe te staan. 151  De voorwaarden waaronder dit mag geschieden 
zijn vastgelegd in de IRSV. 

Wederkerigheid 
Indien samenwerking mogelijk zonder medewerldng van de officiele autoriteiten is voldaan 
aan het wederkerigheidsvereiste. 

Politieke vervolging 
Zwitserse verzoeken mogen geen informatie bevatten die kan leiden tot een verslechtering 
van de situatie van een persoon wegens zijn politieke opvattingen, ras, religie, nationaliteit 
of etnische groep of die lcunnen leiden tot klachten van de aangezochte staat. 152  

Ondervragingsrecht 
De uitvoerende autoriteit bepaalt of buitenlandse procespartijen vragen mogen stellen en 
lumen vragen om aanvullend onderzoek te doen. 15i  

Getuigenis in een speciale vorm 
De eed wordt ook als onverenigbaar beschouwd met het Zwitserse recht, indien het vreemde 
recht aan de getuige of desktuidige de keuze laat te kiezen tussen de eed en de plechtige 
belofte en de persoon weigert de eed af te leggen. 154  

2.4.2 Verordnung fiber kriminalpolizeiliche Zentralstelle im Bundesamt filr 
Polizeiwesen 

In Zwitserland is een centrale autoriteit (Zentralstelle) ingesteld ter bestrijding van de 
georganiseerde en intemationale criminaliteit. 155  In bepaalde gevallen kunnen persoonsge- 

149  Zimmerman 1999, p. 62 onder 79. 
15°  Zimmerman 1999, p. 63 onder 80. 
151  Artikel 68 lid 2 IRSG. 
152  Artikel 11 lid 2 en 3 /RSV. 
153  Artikel 26 lid 2 IRSV. 
154  Artikel 27 IRS'V. Zie in dit verband artikel 65 /RSG. 
155  Artikel 1 ZentG. 
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gevens door de Zentralstelle aan buitenlandse autoriteiten worden overgedragen. 156 In de 

ZentV zijn voorwaarden voorwaarden voor overdracht opgenomen. 

Venvertungsverbote 
Bij de overgave van gegevens moeten de Verwertungsverbote in ogenschouw worden 
genomen. 157 

Vluchtelingen, asielzoekers en mensen die voorlopig mogen blifven 
In geval de gegevens een erkende vluchteling, asielzoekers of een persoon aan wie 
toegestaan in voorlopig in Zwitserland te verblijven betreffen, client alvorens de gegevens 
overgedragen worden ruggespraak te worden gepleegd met het bevoegde Bundesamt. 158  

Publieke of private belangen 
Gegevens worden niet overgedragen indien dit strijd zou opleveren met belangrijke publieke 
of private belangen. 159  

Specialiteit 
De gegevens mogen enkel gebruikt worden voor het aangegeven doe. De Zwitserse 
autoriteiten lumen achteraf informatie verlangen over het gebruik van de gegevens. 16°  

2.4.3 Feitelijk beleid 

Het grootste aandeel van het Zwitserse rechtshulpverkeer heeft betrelcking op banlczaken en 
betreft vaak voormalige buitenlandse staathoofden. Uit het interview met mensen van het 
Bundesamt bleek dat Zwitserland inderdaad met een aantal landen geen 
rechtshulpbetreldcingen onderhoudt (voor de vraag welke landen dit zijn, kan contact 
worden opgenomen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In ieder geval gaat het om 
China en Libie). De informatie over deze landen is deels afkomstig van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken en wordt zowel verstrekt aan het Bundesamt als aan de afdeling die zkh 
bezig houdt met asielzaken (Bundesamt ftr Fluchtlinge). 161  Daamaast worden er ook andere 
bronnen geraadpleegd, zoals bijvoorbeeld rapporten van Amnesty International en Human 
Rights Watch. 
Aan de verlening van rechtshulp worden door de Zwitsers vaak voorwaarden gesteld. In een 
aantal zaken werd een Zwitserse waarnemer naar het buitenlandse proces gestuurd om te 
kijken of het land rich aan de voorwaarden had gehouden. Verder houden de Zwitserse 
ambassades toezicht. Schending van de voorwaarden door de buitenlandse zaalc heefl 
meestal tot gevolg dat in het vervolg geen rechtshulp meer wordt verleend aan de betroklcen 
staat. De Zwitsers hebben geen in het buitenland werkzame geheime dienst die overgaat tot 
extraterritoriale strafvordering indien formele rechtshulp het gevaar voor 
mensenrechtenschendingen oplevert. Ms verldaring voor het verschil met bijvoorbeeld 

156  Artikel 13 ZentG. 
157  Artilcel 9 lid 1 Zen: V. 
158  Artikel 9 lid I Zen: V. 
155  Artikel 26 lid 2 Zen: V. In dit artikel wordt gesproken van liberweigende (...) Interessen'. 
160  Artikel 9 lid 4 Zen: V. 
161  In tegenstelling tot het Bundesamtfl2r Polizei voert dit Bundesamt wel eat soort risk assessment uit. 
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Engeland werd aangevoerd dat Zwitserland nooit een koloniale macht is geweest en 
bovendien van oudsher een neutraliteitspolitiek voert. Overigens werd opgemerkt dat tussen 
kantons en vreemde landen wel rechtshulpverkeer plaatsvindt zonder tussenkomst van de 
federale autoriteiten. Volgens het Bundesamt was er in dergelijke gevallen nooit een gevaar 
voor mensenrechtenschendingen aanwezig. Een probleem dat de Zwitsers nog opmerkten 
was het feit dat wat de Zwitsers onder politiesamenwerking verstaan in andere landen, 
waaronder Nederland, wordt begrepen onder het begrip `rechtshulp'. Dit lijkt af te wijken 
van de wetsinterpretatie die in paragraaf 2.2.2 aan het begrip `rechtshulp' is gegeven. Dat de 
politiesamenwerking in feite in de praktijk informeel is, is deels te wijten aan de aard van de 
zaken. De Zwitsers gaven als voorbeeld een ontvoering van een kind, waarbij twee 
Zwitserse politieagenten naar Joegoslavie afreisden om hun buitenlandse collega's bij te 
staan zonder dat tussen de twee staten enige verdragsrelatie bestond. Ook merkten de 
Zwitsers op dat de FBI-agenten die op grond van een verdrag in Zwitserland verblijven niet 
altijd even goed in het gareel te houden zijn. De Zwitsers gaven aan wel wat in een grotere 
inzet van magistrats de liaison clan thans het geval is voor het garanderen van een goede 
procedure. Tenslotte zij nog herhaald dat bij een inkomend rechtshulpverzoek 
belanghebbenden veelal daarvan op de hoogte worden gesteld. 
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3 Aanbevelingen 

- Een uitgebreid vergelijkend vervolgonderzoek naar het Zwitserse rechtshulprecht lijkt 
van belang. De Zwitsers hebben duidelijk meer nagedacht over de bescherming van 
mensenrechten in het kader van het rechtshulpverkeer met derdenlanden dan de andere 
vergelijkingslanden. Len uitgebreide wettelijke regeling en veel rechtspraak zijn 
voorhanden. Len analyse van de problemen die de Zwitsers thans nog ondervinden ten 
aanzien van de mensenrechtelijke bescherming in het kleine rechtshulpverkeer, alsmede 
een onderzoek naar de discrepanties tussen praktijk en wettelijke regelingen lcan een 
goede bijdrage leveren aan het vormen van een Nederlands beleid. Tevens zou een 
gerichte rechtsvergelijkende studie Zwitserland? Nederland kurmen bijdragen aan 
versoepeling van het Titans vaak stroeve rechtshulpverkeer tussen deze landen. 

- Wettelijke bepalingen inzalce `mensenrechtelijke beperlcingen aan de rechtshulp ' waren 
in de Nederlandse wetgeving op te nemen. De uitwerking daanran zou ook aan de 
rechter moeten worden toevertrouwd (vgl. T.M. Schallcen, noot onder BR 21 maart 
2000, NJ 2000, 540). 
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Deelrapport over Engeland & Wales 

Onderdeel van het rechtsvergelijkende onderzoek inzake kleine 

rechtshulp aan/ door derdenlanden: schone handen in de rechtshulp? 
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1 	Uitwendige schets van het Engelse rechtssysteem 

1.1 Algemeen 

Samenstelling van het Verenigd Koninkrijk 
Het Verenigd Koninkrijk bestaat uit Engeland & Wales, Schotland en Noord-Ierland. 1  
Het Schotse en Noord-Ierse recht verschilt in het algemeen van dat van Engeland & 
Wales, hoewel terzijde zij opgemerkt dat de wettelijke bepalingen inzake de kleine 
rechtshulp dezelfde zijn voor Schotland en Engeland & Wales. In dit prerapport zal het 
recht van Noord-Ierland en Schotland niet verder worden besproken. 

Onderscheid Commonwealth en andere landen 
Met de meeste van zijn voormalige kolonien heeft het Verenigd Koninkrijk een 
samenwerkingsverband afgesloten: Het Commonwealth. Dit sarnenwerkingsverband is 
met gebaseerd op een verdrag. 2  

1.2 Bronnen 

1.2.1 Wetgeving 

Het Verenigd Koninkrijk is een common law land. Het strafprocesrecht is in belangrijke 
mate te vinden in de rechtspraak, al is er de laatste decennia heel wat wetgeving 
bijgekomen (Acts of Parliament). 3  

1.2.2 Verdragenrecht 

Internationak verdragen in verhouding tot wetgeving en vice versa 
Het Verenigd Koninkrijk heeft in de verhouding tussen nationaal en intemationaal recht 
een dualistisch stelsel. Om een verdrag deel te laten uitmaken van het Engelse recht moet 
een aparte wet aangenomen worden waarin het intemationale recht van toepassing wordt 
verklaard in een nationale situatie. 4  Een eerste voorbeeld hiervan is het Europees 
Rechtshulpverdrag van 1959, dat pas na het aarmemen van de Criminal Justice 
International Co-operation Act van 1990 (deze Act wordt in paragraaf 2.2.1 besproken) 
deel is gaan uitmaken van het Engelse recht. Een tweede voorbeeld is de Human Rights 
Act 1998 (bilmenkort geheel van kracht) 5  ter implementering van het Europese verdrag 
enz.voor het EVRM. 

1  S.K. de Groot, Internationale bewijsgaring in strafraken. Nederland, Engeland & Wales, Deventer: 
Gouda Quint 2000, p.23  (hiema: 'De Groot'). 
2  C. Murray & L. Harris, Mutual Assistance in Criminal Matters, London: Sweet & Maxwell 2000, p. 15 
(hiema: 'Harris). Zie voor een overzicht van de landen die deel uitmaken van de Commonwealth Harris, 
Appendix I, pp. 283-307. 
3 1d. 
4  De Groot, p. 27. 
5  Waarschijnlijk treedt de Human Rights Act 1998 pas in oktober 2000 volledig in werlcing. Zie P.J.P. Tak 
(ed.), Heimelijke opsporing in de Europese Unie, Antwerpen — Groningen: Intersentia 
Rechtswetenschappen 2000, p. 209, noot 5 (hiema: Tak'). 
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1.23 Case law 

Omdat de common law van oorsprong voomamelijk is gebaseerd op rechtspraak, is case 
law van groot belang. Deze omstandigheid maakt - alle wetgeving ten spijt — het Engelse 
recht nu en dan zeer onvoorspelbaar en complex. 

1.2.4 Geschreven beleid 

Naast de case law en de Acts kent het Verenigd Koninkrijk ook geschreven 
beleidsdocumenten. (zie hiema paragraaf 2.4). Welke normatieve betekenis aan deze 
beleidsdocumenten kan worden gegeven is ons niet bekend. In het aangehaalde boek van 
Tak c.s. wordt voor de daatin genoemde beleidsdocumenten (de Codes of Practice met 
betrelcking tot theimelijke politieoperaties) een verbindende kracht voor de politic 
gesuggereerd, terwijl burgers er geen rechten aan kunnen ontlenen. 6  Wij vermoeden dat 
voor de hiema onder 2.4 genoemde beleidsdocumenten iets dergelijlcs geldt. 

1.3 Het Engelse strafproces 7  

1.3.1 Algemeen 

Het Engelse strafproces heeft een accusatoir karakter: twee — althans in theorie - 
gelificwaardige partijen voeren het proces voor een lijdelijke rechter. Bij zwaardere 
strafzaken in combinatie met een not guilty plea van de verdachte, wordt een lekenjury 
samengesteld van 12 personen. De taak van de lekenjury is om vast te stellen wat er 
feitelijk is gebeurd, met als uitkomst guilty of not guilty. 

Belangrlike beginselen in het Engelse strafprocesrecht 
Het Verenigd Koninkrijk kent geen legaliteitsbeginsel in strikte zin. In het Materiele' 
strafrecht kent men wel het nulla poena-beginsel, wat onder meer met zich meebrengt dat 
nieuwe delicten alleen door Acts kunnen worden gecreeerd. 
Het Verenigd Koninkrijk kent wel de onschuldpresumptie. Relevant is om op te merken 
dat de verdachte de waarschuwing (warning) krijgt dat wanneer hij een serieuze 
'defence' heeft, hij er het beste meteen mee voor de dag Ican komen omdat dit verweer — 
als hij er in een later stadium mee komt — anders waarschijnlijk ongeloofwaardig wordt. 
Tot slot kent het Verenigd Koninkrijk wat wij onder het onmiddellijkheidsbeginsel 
verstaan,8  wat inhoudt dat in beginsel alle (getuigen)verklaringen mondeling ter zitting 
moeten worden afgelegd. Uitzonderingen op dit beginsel zijn gemaakt in artikel 76 van 
de Police and Criminal Evidence Act 1984 (schriftelijke confession afgelegd in het 
vooronderzoek mag tegen de verdachte 9  worden gebruikt in de trial) en de artikelen 23 en 
24 van de Criminal Justice Act 1988 (schriftelijke verklaring van personen die 
onmogelijk op de trial ktumen verschijnen zijn toegestaan evenals schriftelijke 
verklaringen over de gang van zaken in een bedrijf). Steeds meer wordt in de Engelse 

6  Talc, p. 219. 
7 Deze paragraaf is gebaseerd op De Groot, pp. 24-37. 
the Engelsen hebben zoveel onmiddellijkheid dat a geen term voor is; it goes without saying 
9  Als de verdachte ter zitting een verklaring wil afleggen, wordt hij getuige. 
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courts het tot stand brengen van een videolink toegepast (geen opnames, alleen 
verzending) tussen een rechtszaal en de verblijfplaats van een getuige elders. 

De vervolgende instanties 
Sinds 1986 is de Crown Prosecution Service de belangrijkste nationale vervolgende 
instantie (met 14 vestigingen in Engeland). Haar taak is om de strafvervolging in te 
stellen in strafzaken die uit regulier politieonderzoek voortvloeien. In de Code of 
Prosecutors staan twee criteria om een strafvervolging in te stellen: 
1. er moet voldoende bewijs aanwezig zijn; 
2. de strafvervolging moet in het belang van de samenleving zijn (opportuniteit). 

De Crown Prosection Service heeft echter geen vervolgingsmonopolie: I°  ook het Serious 
Fraud Office en de HM Customs & Excise kutmen zelfstandig een vervolging instellen in 
fiscale en economische zaken, respectievelijk overtredingen van de douanewetgeving. 

1.3.2 Het Engelse bewijsrecht 

Het bewijsrecht in het Verenigd Koninkrijk wordt gevormd door attributie- en 
uitsluitingsregels met betrekking tot de volgende onderwerpen: 
- burden of proof. de bewijslastverdeling; 
- facts to be proved: de feiten die bewezen moeten worden; 
- facts to be excluded: wat niet ter zitting besproken mag worden; 
- admissibility: de toelaatbaarheid van bewijs. 
Het bewijsrecht kent geen absoluut gebod tot uitsluiting van onrechtmatig verkregen 
bewijs: een en ander is 'discretion ' van het gerecht. 

1.3.3 De Engelse Courts 

In Engeland & Wales bestaan de volgende gerechten: Magistrates ' Court, Crown Court, 
High Court (Queen 's Bench Division), Court of Appeal (Criminal Division) en de House 
of Lords. Aangezien het Magistrates' Court het gerecht is dat het meest met 
rechtshulpverzoeken lcrijgt te maken, zal dit gerecht hieronder kort worden besproken. 

Het Magistrates 'Court kan vergeleken worden met een combinatie van de Nederlandse 
kantonrechter, rechter-conunissaris, politierechter en raadkamer. Het Magistrates' Court 
bestaat uit een (of drie) lekenrechter(s), bijgestaan door een Learned Clerk (die juridisch 
is geschoold). In de grote steden (zoals Londen) bestaat het Magistrates' Court 
doorgaans uit een juridisch geschoolde beroepsrechter (de stipendiwy magistrates of 
Stips ). De zaken die worden voorgelegd ter berechting aan het Magistrates' Court, zijn 
minder emstige delicten en — indien gepast en indien de verdachte ennee instemt — 
emstige delicten." De maximale straf die door dit gerecht opgelegd kan worden is 6 
maanden gevangenisstraf. (zie verder 2.2.1 en 2.4.3) 

1°  Zie ook Talc, p. 222. 
11  Er liggen plannen om de competentie van het Magistrates' Court te vergroten. 
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1.4 Personen, organisaties en taken in de internationale rechtshulp 

De volgende niet rechterlijke organisaties houden zich bezig met internationale 
rechtshulp: het Home Office, de National Criminal Intelligence Service en HM Customs 
& Excise. Hieronder wordt elk van deze drie organisaties kort besproken. 

1.4.1 Home Office 

Het Home Office is vergelijkbaar met een combinatie van het Nederlandse Ministerie van 
Justine en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. I2  Een onderdeel van het Home Office 
is de Central Authority for Mutual Assistance in Criminal Matters (UKCA), I3  die valt 
onder de Organised and International Crime Directorate van het Home Office. De 
Mutual Legal Assistance Section in de Judicial Co-operation Unit (MLA Section) (ook 
onderdeel van dit Directorate) wordt betrokken bij alle inkomende en uitgaande 
rechtshulpverzoeken voor het hele Verenigd Koninkrijk. I4  Tevens is de MLA Section het 
conta.ctpunt voor het European Judicial Network (1998) van de EU. I5  Het Home Office 
werkt nauw samen met de National Criminal Intelligence Service. 

In de richtlijn Seeking Assistance in Criminal Matters from the United Kingdom 
(hieronder nader besproken in paragraaf 2.4.1) worden de volgende 
verantwoordelijkheden van het Home Office met betrekking tot rechtshulpverzoeken 
besproken. Het Home Office moet als Central Authority: 
- er zeker van zijn dat het verzoek voldoet aan de vereisten die door het Engelse recht 

zijn gesteld; 
- er zeker van zijn dat het verzoek niet in strijd is met de ordre public; 
- besluiten door welke autoriteit het verzoek het beste kan worden uitgevoerd; 
- (indien nodig) de vertrouwelijkheid van het verzoek verzekeren; 
- ervoor zorgen dat — voorzover mogelijk — het verzoek binnen redelijke termijn wordt 

uitgevoerd; 
- ervoor zorgen dat de Engelse uitvoerende autoriteit(en) op de hoogte zijn van de 

wenselijkheid van aanwezigheid van buitenlandse autoriteiten en/of procespartijen; 
- in het Verenigd Koninlcrijk vergaard bewijs naar de bevoegde buitenlandse autoriteit 

doorsturen. I6  

1.4.2 National Criminal Intelligence Service (NCIS) 

Deze organisatie is vergelijkbaar met de Nederlandse Divisie CRT. Tot 1998 maakte de 
NCIS deel uit van het Home Office, sindsdien is het echter een zelfstandige organisatie. 
De taak van de NCIS is het verzarnelen, bewaren en analyseren van informatie teneinde 

12  Tak, p.227. 
13  De Central Authority is opgericht in 1991, na het in werking treden van de 1990 Act, zie het Home Office 
Annual Report 1998, Chapter 11 (htto://www.homeoffice.zov.Verenigd 
Koninlcrijk/annren/1998/hoar.12.html. 
14  Harris, p. 17. 
15  Harris, p.23. 
16  Harris, p. 319. 
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een databank te vortnen met criminal intelligence voor de meer dan 40 zelfstandige 
politiemachten. 17  Daarnaast controleert het ieder inkomend rechtshulpverzoek op risico's 
op mensenrechtenschendingen (zie paragraaf 2.5.2). Alle contacten met Liaison Officers 
(LO 's) verlopen via de NCIS. Ook komen bier de urgente rechtshulpverzoeken en 
verzoeken op politieel samenwerkingsniveau binnen. 

1.4.3 HM Customs & Excise 

Deze instantie is vergelijkbaar met de Nederlandse douane. Omdat deze instantie, zoals 
hierboven reeds beschreven in paragraaf 1.3.1, zelfstandig een vervolging kurmen 
instellen tegen vrijwel altijd internationale zaken, spelen zij een grote rol in de 
rechtshulpverzoeken die het Verenigd Koninkrijk doet aan het buitenland: circa de helfl 
van alle jaarlijks uitgaande rechtshulpverzoeken is aikomstig van HM Customs & Excise. 

17  Harris, p. 28. 
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2 	Resultaten van het bronnenonderzoek 

2.1 Verdragsrecht 

Om rechtshulp te verlenen of te vragen is naar Engels recht in principe geen verdrag 
nodig. Rechtshulpverzoeken om restraint and confiscation of proceeds of crime moeten 
echter wel gebaseerd zijn op een multi- of bilateraal verdrag." 
Wanneer er geen verdragsbasis is probeert het Verenigd Koninlcrijk altijd het 
reciprociteitsbeginsel toe te (laten) passen. Indien het aan te zoeken land wel een 
verdragsbasis vereist, zal hieraan door het Verenigd Koninkrijk worden voldaan. Zijn er 
geen multilaterale verdragen afgesloten, clan is in ieder geval de Act van 1990 van 
toepassing (zie 1.2.2). 

Engeland heeft de volgende multilaterale verdragen geratificeerd: Europees 
Rechtshulpverdrag van 1959, het Europees Verdrag inzake "Laundering, Search, Seizure 
and Confiscation of the Proceeds of Crime" van 1990 en het VN-verdrag tegen " illicit 
traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances "van 1988. Naast de multilaterale 
verdragen heeft het Verenigd Koninicrijk ook enkele bilaterale rechtshulpverdragen 19  en 
Memorandums of Understanding (MO U) afgesloten. Een MOU is een informele, 
vertrouwelijke overeenkomst, die niet — zoals bij een formeel verdrag w61 — bij een 
organisatie geregistreerd en gepubliceerd hoeft te worden. 2°  MOU 's worden afgesloten 
voor situaties waar geen formeel rechtshulpverzoek hoeft te worden gedaan. 2I  In een 
MOU staat de procedure beschreven voor waimeer een verzoek voor informatie wordt 
gedaan, met vermelding van wettelijke regels en vereisten. Ook staan er 
weigeringsgronden in aangegeven, 22  waarbij het relevant is om te noemen dat de MOU 
een ordre public-clausule kent. 23  Het Verenigd Koninlcrijk heeft met de volgende landen 
een MOU afgesloten: Rusland, 24  Oelcralne en, voor zover wij hebben begrepen, met Hong 
Kong.25  

2.1.1 Europees Rechtshulpverdrag van 1959 (ER10; geimplementeerd door de 
Criminal Justice International Co-operation Act van 1990 

Voorbehouden die het Verenigd Koninkrijk bij dit verdrag heeftemg aakt:26 

- artikel 2 ERV: het Verenigd Koninkrijk behoudt het recht om een rechtshulpverzoek te 
weigeren op grond van het ne bis in idem-beginsel (wanneer de verdachte voor 
hetzelfde feit in een ander land of in het Verenigd Koninlcrijk is berecht). 

18  Zie de richtlijn Seeking Assistance in Criminal Matters from the United Kingdom, in: Harris, p. 312. 
19  Onder andere met de Verenigde Staten, zie Harris, Appendix Q, pp. 362-373. 
20 Harris,  p. 171. 
21 1d. 
22  Harris, p. 172. 
23  Harris, Appendix S (10SCO Principles for Memoranda of Understanding), p. 419. 
24  Harris, pp. 445452. 
25  Ook na de overgang van Hong Kong naar de Volksrepubliek China heeft Hong Kong een zelfstandige 
common law jurisdictie behouden. 
26  Harris, Appendix C, pp.225-226. 
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- Bij search en seizure is dubbele strafbaarheid vereist. Uitvoering van letters rogatory 
moet volgens Engels recht. 

- Bij artikel 21 ERV ('spontane' uitwisseling tussen de Ministeries van Justitie van alle 
relevante informatie met het oog op het starten van strafrechtelijk onderzoek in een 
ander land) behoudt het Verenigd Koninkrijk het recht dit niet toe te passen. 
Opmerkelijk is dat uit het gesprek met HM Customs & Excise bleek dat deze instantie 
inhoudelijk het artikel we! toepast. Zie paragraaf 2.5.3. 

2.1.2 Schengen 

Tot nu toe is de politiele samenwerking in het Verenigd Koninkrijk niet in een Act 
vastgelegd. Wel heeft het Verenigd Koninkrijk te kennen gegeven binnenkort Titel 3 van 
het Schengenverdrag ( over politiesamenwerking en rechtshulp) te implementeren in de 
Engelse wetgeving. 27  Voor dit onderzoek is van belang dat de artikelen 48 tot en met 53 
van dit verdrag (die betrekking hebben op de internationale rechtshulp) deel uit zullen 
gaan maken van het Engelse recht. De gevolgen hiervan zullen — kort samengevat — zijn 
dat: 
- de rechtshulpmogelijkheden uitgebreid zullen worden ter zake van administratie 

delicten; 
- de rechtshulpmogelijkheden uitgebreid zal worden naar enkele douanedelicten; 
- de beperkingen die aan search and seizure lcurmen worden gesteld zich beperken tot 

dubbele strafbaarheid en een minimaal op te leggen gevangenisstraf van 6 maanden 
(in beide landen); 

- procedurele documenten rechtstreeks naar de geadresseerde kunnen worden 
gezonden; 

- verzoeken direct tussen de bevoegde autoriteiten mogen worden gedaan, dus zonder 
de tussenkomst van het Home Office. 

2.2 Acts 

2.2.1 De Criminal Justice (International Co-operation) Act 1990 28  

Er is maar een Act die betrekking heeft op de verlening van rechtshulp. Dit is de — al 
meermalen genoemde - Criminal Justice (International Co -operation) Act 1990 (1990 
Act), welke inwerking is getreden op 27 november 1991. Met deze Act zijn het Europees 
Rechtshulpverdrag (ER TO en het Weens witwasverdrag 1988 deel gaan uitmaken van het 
Engelse recht. In de 1990 Act zijn bepa1ingen opgenomen met betrelcking tot zowel 
inkomende als uitgaande rechtshulpverzoeken (behandeld in Part I van de 1990 Act). 
Hierbij wordt in geen enkele bepaling specifiek gesproken over het rekening houden met 
de mensenrechten wanneer rechtshulp wordt verleend of verzocht. Ook wordt de ordre 
public-clausule niet genoemd. 

27  Harris, pp. 17-18. 
28  Harris, Appendix A, pp. 197-216. 
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Definitie van rechtshulp onder de 1990 Act 
De vormen van rechtshulp die in de 1990 Act worden behandeld zijn: 
1. service of process; 
2. obtaining sworn witness statements and authenticated documentwy evidence; 
3. temporary transfer of prisoners, with their consent, to assist the requesting 

authorities with criminal investigations and proceedings; and 
4. exercise of search and seizure powers. 

Hieronder worden de belangrijkste onderdelen van de 1990 Act behandeld. Met 
betrekking tot het (over en weer) leveren van bewijs (mutual provision of evidence) is het 
volgende geregeld. 

Verzoek aan buitenland29  
Ben van de procespartijen (aanklager of verdediger) stelt het verzoek op en legt het voor 
aan de Magistrates 'Court. Deze gerecht beslist venrolgens of het verzoek doorgestuurd 
mag worden naar de Central Authority inzake rechtshulpverzoeken. In geval van spoed 
mag het verzoek zonder tussenkomst van de Central Authority verstuurd worden naar het 
buitenland. De criteria die het gerecht voor doorzending hanteert, zijn: 
1. er moet een misdrijf gepleegd zijn, of er moet een redelijk vermoeden zijn dat een 

misdrijf is gepleegd; 
2. er moet een onderzoek zijn gestart. 
Wanneer het verzoek bij het Home Office is beland, wordt het verzoek naar het 
aangewezen buitenlandse gerecht of de buitenlandse bevoegde autoriteit gestuurd. 
Op het uit het buitenland verkregen bewijsmateriaal is het specialiteitsbeginsel van 
toepassing, tenzij de bevoegde buitenlandse autoriteit toestemming heeft gegeven om het 
bewijs ook voor andere zaken te gebruiken. 
Tot slot bepaalt de 1990 Act welke criteria de rechter moet hanteren met betrelcking tot de 
toelaatbaarheid van het in het buitenland verkregen bewijs: 
1. was het voor de verdediging mogelijk vragen te stellen aan de persoon die gehoord 

is? 
2. stond het lokale toepasselijke recht toe dat procespartijen bij het verhoor aanwezig 

waren? 

Verzoek aan het Vereningd Koninkryk w  
Het verzoek wordt door de buitenlandse autoriteit naar het Home Office gestuurd. 
Meestal wordt ook een kopie van het verzoek naar Interpol gestuurd. 3I  Het Home Office 
beslist of aan het rechtshulpverzoek kan worden voldaan. De hierbij te hanteren criteria 
zijn: 
1. is er een misdrijf gepleegd of is er een redelijk vermoeden daartoe? 
2. is er een onderzoek gestart? 32  

29  Artikel 3 1990 Act. 
" Artikel 4 1990 Act. 
31  Harris, pp. 19 en 42. 
32  Er hoeft dus niet gekeken te worden of er een verdragsbasis is voordat rechtshulp verleend kan worden 
Zic hiervoor de bespreking van de Seeking Assistance in Criminal Matters from the United Kingdom 
(Guidelines for judicial and prosecuting authorities) in paragraaf 2.4.1. 
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Wanneer het verzoek aan deze eisen voldoet, wordt het doorgestuurd naar de autoriteit 
die het verzoek kan uitvoeren. 33  
Bij serious or complex fraud wordt het verzoek voor tenuitvoerlegging doorgestuurd 
naar de Director van het Serious Fraud Office. Bij fiscale delicten worden extra eisen 
gesteld voordat rechtshulp wordt verleend: 
1. het verzoekende land maakt onderdeel uit van de Commonwealth of is aangesloten bij 

een van de verdragen waar het Verenigd Koninkrijk ook partij bij is; 
2. er is sprake van dubbele strafbaarheid. 

Overigens wordt bij spoed het verzoek ex artikel 15 ERV direct naar Interpol gestuurd en 
krijgt het Home Office (hoewel dit niet is verplicht) een kopie van het verzoek. 34  
Wanneer de rechtshulp is verleend, moeten op grond van ditzelfde artikel de vergaarde 
documenten via het Home Office verstuurd worden naar de bevoegde autoriteit in het 
buitenland. 

Politiele en douane samenwerking 
De 1990 Act heeft geen betrelddng op politiele samenwerking op gebieden die de 1990 
Act niet behandelt. Daarbij verdient nog aantekening dat de Engelsen een strikt 
onderscheid maken tussen bewijsmateriaal (evidence) en informatie (intelligence). 
Uitwisseling van informatie tussen politiediensten is in de ogen van de Engelsen geen 
rechtshulp. Wel zijn voor politiele samenwerking Interpol en Europol van belang. 
Hetzelfde geldt voor douane samenwerking. Voor een betere sarnenwerking tussen de 
diverse douanediensten zijn verdragen afgesloten: de Customs Co-operation 
Arrangements van Napels en Nairobi zijn bier het belangrijkst. Deze verdragen 
behandelen onder andere het assisteren van surveillances, het verschijnen van customs 
officials voor buitenlandse gerechten en de samenwerking in drugsoperaties. 35  

Mocht een verzoek dat niet onder de 1990 Act valt toch bij het Home Office 
binnenkomen, dan wordt contact opgenomen met de NCIS of de HM Customs & Excise. 
Overigens is het bier geen vereiste dat het verzoek aan het Verenigd Koninkrijk gedaan 
wordt door buitenlandse polifie of douan.e. Beslissend is of de NCIS of de HM Customs 
& Excise het verzoek lumen doen uitvoeren. 36  

2.2.2 Human Rights Act 1998 

Met de Human Rights Act 1998 (1998 Act) gaat het EVRM rechtstreeks deel uit maken 
van het Engelse recht. 37  Tot nog toe ging het Verenigd Koninkrijk er vanuit dat de 
bepalingen van dit verdrag geen directe betekenis hadden binnen het Engelse recht. Een 
belangrijke bepaling van deze Act is artikel 2 (1). Hierin wordt bepaald dat de rechter 

33  Bij search & seizure geldt ciaarbij in ieder geval dat precies aangegeven moet worden op welke manier 
de politie de documenten/goederen moet verkrijgen. Zie R. v. CCC, ex p. Propend, [1996] 2 Cr App R 26, 
besproken in N. McKittrick (ed.), The Journal of Criminal Law, Vol. 61, Pageant Publishing 1997, pp. 30- 
31. 
34  Harris, p. 42. 
35  Harris, pp. 172 en 391-417. 
36  Harris, p. 172. 
37  De Groot, p. 27. 
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vanaf de inwerlcingtreding van de Act rekening moet houden met relevante rechtspraak op 
basis van het EVRM. Wat onder 'relevant' moet worden verstaan is nog onduidelijk: het 
Verenigd Koninkrijk staat erom bekend dat, wanneer het Verenigd Koninluijk niet een 
van de procespartij en is, geen rekening wordt gehouden met die uitspraak. 

2.3 Case Law 

De case law die de afgelopen jaren is gevormd op het gebied van de intemationale 
rechtshulp is grotendeels verwerIct in de 1990 Act en de Guidelines van 1999. 

In 12. v. Staines and Morrisey38  besloot het Court of Appeal dat het niet bevoegd was om 
bewijs, dat vericregen is onder dwang, in overeenstemming met de uitspraak van het 
EHRM in Saunders v. United Kingdom uit te sluiten, omdat dit in strijd zou zijn met een 
Act in het Verenigd Koninlcrijk. Hier is overigens wel op gereageerd door de Attorney 
Genera138  in een aanwijzing dergelijk bewijs Met te gebruiken in een trial. 

In de zaak Kahn4°  werd door het House of Lords overwogen dat de rechten, die in het 
E'VRM zijn opgenomen maar die (nog) geen onderdeel uitmalcen van het Engelse recht, 
van invloed laumen zijn bij het uitsluiten van bewijs door de rechter. 

In R v. Radak41  wilde een in de US verblijvende getuige geen verklaring voor de 
rechtbank afleggen uit angst. De rechter in het Verenigd Koninlaijk besloot, na een 
hypothetische afweging over wat er zou gebeuren wanneer de getuige wel een verklaring 
af zou leggen, dat het niet-verschijnen van de getuige geen inbreuk zou maken op de 
fairness jegens Radak. Het Court of Appeal besloot anders, namelijk dat er wel inbreuk 
werd gemaakt op de fairness jegens Radak. 

Al met al is de oogst aan rechtsspraak op het snijvlak van mensenrechten en ldeine 
rechtshulp schaars. Er is geen case law beschikbaar over de toepassing van het ne bis in 
idem -beginsel in het kader van de ldeine rechtshulp. 

2.4 Beleidsdocumenten 

In de bestaande beleidsdocumenten wordt onder andere aangegeven hoe de betrokken 
instanties om moeten gaan met rechtshulpverzoeken. Hieronder worden ze kort 
aangeduid. 

38  (1997), 2 Cr App R R 426 CA. Zie ook Tak, p.209. 
39  Een Attorney General mag een venrolging on indictment eincligen. Tevens is voor de vervolging van 
sommige strafbare feiten zijn/haar instemming vereist. Zie Tak, p. 222, noot 47. 
4°  (1996) WLR, p. 175. Zie Tak, pp. 209-210. 
"In Archbold 1999, Criminal Appeal Office Index, London: Sweet & Maxwell 1999, pp. 96 en 131-132. 
Zie ook Harris, p. 55. 
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2.4.1 Seeking Assistance in Criminal Matters from the UK (Guidelines for judicial 
and prosecuting authorities), 2e  editie, 199942 

De Guidelines — opgesteld door het Home Office en gebaseerd op de opgedane ervaring 
in dit rechtsgebied — geven voorschriften voor de te volgen procedures bij een 
rechtshulpverzoek en voor de samenwerldng van de bovengenoemde Mutual Legal 
Assistance Section van het Home Office met de NC/S. 43  

De belangrijkste regels betreffen de volgende punten: 
- Het wederkerigheidsbeginsel is niet dwingend; van landen waarmee verdragen zijn 

afgesloten wordt wederkerigheid echter wel verwacht en soms nadrukkelijk 
gestipuleerd;" 

- er is geen verdrag nodig voor het vragen van rechtshulp, tenzij het confiscation of 
proceeds of crime betreft; 45  

- in beginsel is dubbele strafbaarheid geen vereiste bij rechtshulp, tenzij het search and 
seizure, special investigation powers of serious or complex fraud betreft; 46  

- het Verenigd Koninkrijk houdt rekening met verzoeken over het toe te passen 
buitenlandse recht;47  

- getuigen mogen zonder tussenkomst van het Home Office worden benaderd.48  Bij het 
vrijwillig afleggen van een verklaring kan het contact gelegd worden via Interpol, of 
— indien een beedigde verklaring vereist is — via het Home Office; 49  

- bewijsmateriaal verlaat het land via het Home Office, en mag dus niet zomaar 
meegenomen worden door buitenlandse autoriteiten die in het Verenigd Koninkrijk 
bewijs vergaren; 5°  

- het Verenigd Koninkrijk mag rechtshulpverzoeken afslaan "which may prejudice 
United Kingdom investigations, proceedings, national security or other essential 
interests. (...) The United Kingdom will decline to execute requests where a trial in 
the requesting country would involve double-jeopardy (non bis in idem). (...) The 
Home Office cannot facilitate requests for interception of communications for 
evidential purposes 

In deze guidelines worden ook de verantwoordelijkheden van het Home Office 
uiteengezet Deze zijn reeds besproken in paragraaf 1.4.1. 

42  Harris, Appendix K, pp. 311-327. 
43  Seeking Assistance in Criminal Matters from the United Kingdom, Hoofdstuk 1 (Introduction). 
44  Harris, p. 312. 
45  Harris, p. 312. 
46  Harris, p. 312. 
47  Harris, p. 313. 
48  Zie ook Burt de Smet, Internationale samenwerking in strafzaken tussen Angelsaksische en continentale 
landen, Intersentia Rechtswetenschappen, Antwerpen-Groningen 1999. 
49  Harris, p. 313.. 
5°  Harris, p. 314. 
51  Harris, p. 315. 
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2.4.2 Code of Practice (voor het Home Office) 

De Code of Practice is een direct resultaat van de Joint Action on Good Practice in 
Mutual Legal Assistance in Criminal Matters van 1998 van de EU. 52  Zij gaat echter 
verder dan de Joint Action. De Code of Practice heeft namelijk tijdslimieten vastgesteld: 
binnen 10 of 20 werkdagen na ontvangst van het rechtshulpverzoek om bewijs moet 
geantwoord worden.53  De Code of Practice legt vast dat het verzoekende land direct 
contact op kan nemen met degene van het Home Office of de NCIS die het 
rechtshulpverzoek behandelt. 

2.4.3. The Magistrates' Courts (Criminal Justice (International Co-operation)) Rules 
199154  

Deze richtlijn houdt verband met Part I van de 1990 Act. Het beschrijft de procedures die 
gevolgd moeten worden bij bijvoorbeeld het afnemen van verklaringen door een 
magistraat ten behoeve van een rechtshulpverzoek. 

2.4.4 Scheme relating to Mutual Assistance in Criminal Matters (The Harrare 
Scheme) 

Op strafrechtelijk gebied heeft het Commonwealth 55  het Scheme relating to Mutual 
Assistance in Criminal Matters (The Han-are Scheme) aangenomen. 56  Het schema bevat 
geen bindende intemationale verplichtingen, maar is meer een verzameling van 
overeengekomen richtlijnen. Van de bepalingen in het Han-are Scheme is het relevant om 
paragraaf 7(2b) te noemen. In deze paragraaf, die weigeringsgronden voor 
rechtshulpverzoeken geeft, is, in tegenstelling tot de 1990 Act, wel een weigeringsgrond 
voor rechtshulpverzoeken is opgenomen die gebaseerd is op de mensenrechten: het 
rechtshulpverzoek mag geweigerd worden indien het redelijke vermoeden bestaat dat de 
vervolging is gebaseerd op raciale, religieuze, nationaliteits- of politieke overwegingen. 57  

2.5 Beleid in de praktijk 

Het onderzoeksteam heeft in Engeland gesprekken gevoerd bij het Home Office, de NCIS 
en HM Customs & Excise. Hieronder worden de belangrijkste uitkomsten van deze 
gesprekken weergegeven. 

52  Harris, pp. 21 en 328-337. 
53  Harris, Appendix K, Annex B, p. 324. 
54  Harris, pp. 338-340. 

Besproken in paragraaf 1.1. 
ss 

 
Harris, pp. 264-282. 

57  Harris, p. 269. 
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2.5.1 Home Office 

Inkomende rechtshulpverzoeken 
Wanneer een verzoek binnenkomt van een land waar mogelijk mensenrechten 
geschonden kunnen worden, wordt het verzoek (en het land) aan de volgende vragen 
onderworp en: 
1. Bestaat er een niet legitiem (democratisch) regime in het verzoekende land? 
2. Is de judiciary athankelijk van dit regime? 

De meeste verzoeken zijn afkomstig uit landen van de voormalige Sovjet-Unie. 58  Meestal 
wordt door deze landen bewijs gevraagd voor kleine (minor) misdrijven (voornamelijk 
voor fraude), waardoor (volgens het Home Office) weinig problemen met betrekking tot 
de mensenrechten zijn gebleken. Andere verzoeken hebben meer betaking op 
drugscriminaliteit, misdrijven jegens personen en diefstal. 

Uitgaande rechtshulpverzoeken 
Het Home Office heeft in het algemeen weinig te zeggen over uitgaande 
rechtshulpverzoeken: zijn rol is bier beperkt tot een 'mailbox '. Wel laat het Home Office 
doorgaans verzoeken screenen door NCIS 

Een uitgaand verzoek kan in beginsel altijd aan een mensenrechterlijk risicoland worden 
gericht. Sterker nog: op de vervolgende instantie rust als uitgangspunt de plicht om 
bewijs te vergaren, wat met zich meebrengt dat, indien bewijs zich (mogelijk)bevindt in 
een ander land, de vervolgende instantie in beginsel een rechtshulpverzoek moet doen, 
onathankelijk van de status van het aangezochte land. De rechter kan achteraf altijd 
beslissen over de toelaatbaarheid van het verkregen bewijs uit het aangezochte land. 
Alleen indien van te voren duidelijk is dat er een grote kans bestaat op ongewenste 
mensenrechtelijke consequenties. 

Concrete ervaringen 
Wanneer in een an.der land de doodstraf opgelegd kan worden, zal het Verenigd 
Koninkrijk altijd de garantie eisen dat de doodstraf niet wordt opgelegd en/of 
uitgevoerd. 59  Ms landen, waar het Verenigd Koninkrijk moeilijkheden mee kan hebben, 
wat betreft het verzoeken en/of verlenen van rechtshulp, worden onder andere Pakistan 
en India genoemd. Opvallend is dat deze landen, samen met in de gesprekken met name 
genoemde andere risicolanden (die in dit rapport niet genoemd mogen worden), een 
common law stelsel hebben. 60  

58  De oorzaak hiervan is waarschijnlijk dat met deze landen weinig samenwerking is op politieel vlak. 
Daardoor wordt vaker de geformaliseerde weg gevolgd. 
59  Zoals is gebeurd in de Soering case, 7 juli 1989, Series A. Vol. 161. 
60 Wij hebben geen exact inzicht in aantallen maar we kunnen ons als verklaring voor dit gegeven 
voorstellen dat er relatief veel rechtshulpverkeer tussen Commonwealth landen onderling plaatsheeft. Dan 
wekt het geen verbaz-ing dat zulke problemen eerder aan het licht komen. 
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2.5.2 NCIS 

NCIS speelt een rol bij de rechtshulp en bij de politiele samenwerking. Op de 
achtergrond speelt hier nog de moeilijkheid van de assynunetrie: vaak kan wat in een 
continentaal land als Nederland een rechtshulpverzoek heet, in Engeland politieel warden 
afgehandeld. Wij werken deze complicatie hier niet verder uit; de lezer wordt verwezen 
naar de al aangehaalde boeken van De Smet en De Groot. 61  

Inkomende rechtshulpverzoeken 
Alvorens de NCIS besluit dat rechtshulp of politiele hulp verleend kan warden, moet bij 
ieder verzoek een schema ingevuld worden am ondermeer het risico van een 
mensenrechtenschending in te schatten (risk assessment). Indien het risico te hoog bat 
te zijn, wordt geen hulp verleend. Dit schema is niet openbaar. Het mocht door het 
onderzoeksteam wel bekeken maar niet meegenomen worden. Het schema kan enigszins 
vergeleken warden met de schema's die in het boek van Talc c.s. zijn opgenomen met 
betreldcing tot Engeland. 62  Deze laatste schema's hebben betreldcing op undercover 
operaties 

Uitgaande (rechts)hulpverzoeken 
Voordat een verzoek gedaan wordt, vraagt de NCIS eerst de Liaison Officer die in het 
betreffende land zit am een achtergrondonderzoek te verrichten. Indien zijn/haar advies is 
dat het riskant is om een verzoek te doen (bijvoorbeeld omdat daardoor belangrijke 
mensenrechten geschonden Inumen warden), wordt het verzoek in het algemeen niet 
meer gedaan. Soms worth vervolgens de Secret Service ingeschakeld om alsnog 
informatie te lcrijgen uit dat land. 

Tenslotte 
Er zijn landen waaraan het Verenigd Koninlcrijk bij voorbaat geen rechtshulp verleent am 
politieke redenen die mede betrelcking lcunnen hebben op de aard van het regime en 
mogelijke mensenrechtenschendingen. Welke deze landen zijn mogen wij vanwege 
eventuele politieke consequenties hier niet vennelden. Wel is het onderzoeksteam 
opgevallen dat de lijst met landen waarmee het Verenigd Koninkrijk op politie niveau 
samenwerkt niet congruent is met de lijst van landen waarmee het 
rechtshulpbetreklcingen onderhoudt. 

2.5.3 HM Customs & Excise 

Houding jegens ingezetenen 
Zodra een Brits ingezetene het Verenigd Koninkrijk heeft verlaten, houdt in beginsel de 
rechtsbescherming van het Verenigd Koninkrijk op. Dit gaat zelfs zo ver, dat HM 
Customs & Excise zelfs spontaan informatie aan buitenlandse autoriteiten verstrekt op 
basis waarvan Britse ingezetenen gearresteerd kunnen warden in dat land. In dit kader 

61  Bart de Smet, Intersentia Rechtswetenschappen, Antwerpen-Groningen 1999; S.K. de Groot, 
Internationale bewijsgaring in straftaken. Nederland, Engeland & Wales, Deventer: Gouda Quint 2000; 

62  Talc, pp. 285-297. 
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werd ons een incident genoemd dat leidde tot veroordeling van een Brit in een land met 
een notoir slechte mensenrechtenreputatie. Wij hebben niet kunnen achterhalen of ook 
andere Britse instanties op dezelfde manier handelen of hebben gehandeld. 

Uitgaande rechtshulpverzoeken 
Het door het aangezochte land geleverde bewijs is voor de autoriteiten in het Verenigd 
Koninlaijk vaak nutteloos, omdat het onderzoek, bijvoorbeeld een getuigenverhoor, met 
volgens de voor het Verenigd Koninkrijk geldende regels is uitgevoerd. Hierdoor gaan de 
Engelse douane autoriteiten vaak zelf naar het buitenland om daar het bewijs te 
verzamelen. 63  
Soms wordt daarvoor in het geheel geen toestemming gevraagd aan de autoriteiten in het 
andere land. 

2.5.4 Concrete ervaringen 

Het rechtshulpverkeer met Zwitserland verloopt veelal moeizaam. Dit is opmerkelijk 
voorzover juist de grens tussen politiele samenwerking en rechtshulp in beide landen met 
al te verschillend lijkt te worden getrokken. 
Beklagrecht in het kader van de rechtshulp 
Bij uitgaande rechtshulpverzoeken weet een verdachte meestal niet dat dit wordt gedaan: 
er is voor hem dientengevolge geen klachtmogelijkheid. Er is vaak wel een gerechtelijke 
controle (judicial review), tenzij het politieverzoeken betreft. 

3. Algemene indruk 

Voor de Britten is de door ons onderzochte problematiek niet helemaal onbekend terrein. 
In het kader van de Nederlandse beleidsontwikkeling met betrekking tot de omgang met 
derden landen, lijkt ons het belangrijkste dat wij kurmen leren het gebruik van de mix 
van verschillende infonmatiekanalen. Dit geldt ook de terughoudendheid met betrekking 
tot het doen of inwilligen van rechtshulpverzoeken als mensenrechtenschendingen 
dreigen. In dit verband lijkt de door de NCIS gehanteerde risk assessment methode een 
handig voorbeeld om na te volgen. 

63  Bijvoorbeeld het afreizen van vijf rechercheurs naar China in verband met het recente geval van 58 
doden in een koeltransportwagen. Dezen werd op 17 juli jl. de toegang ontzegd. 
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Deelrapport over Zweden 

Onderdeel van het rechtsvergelijkende onderzoek inzake Ideine 

rechtshulp aan/ door derdenlanden: schone handen in de rechtshulp? 
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1. Uitwendige schets van het Zweedse rechtssysteem 

1.1 Algemeen 

Zweden is een eenheidsstaat De strafwetgeving is beinvloed door de wetgeving van 
andere Scandinavische landen en bevat tevens elementen van Duitse origine en ook 
Franse trekjes (bijv. cassatie). Het strafproces is voornamelijk accusatoir, althans in de 
ogen van de Zweedse rechtsgeleerden zelf. 

1.2 Bronnen 

1.2.1 Wetten 

De belangrijkste formele wetten op strafrechterlijk terrein zijn het Wetboek van 
Strafrecht Trottsbalken" (1965) en het Gerechtelijk Wetboek `Rtittegangsbalken" 
(1948). In deze laatste wet is zowel het civiele als het strafprocesrecht opgenomen. 1  
In diverse andere wetten (zoals op het terrein van verdovende middelen en verkeer) zijn 
strafrechtelijke en strafvorderlijke bepalingen opgenomen. Door de regering kumen 
algemeen verbindende regels gesteld worden op meer ondergeschikte punten en in 
administratieve zaken. 

1.2.2 Verdragen 

Zweden hanteert in de verhouding tussen nationaal en internationaal recht een dualistisch 
stelsel, wat inhoudt dat verdragen getransformeerd moeten worden in het nationale 
rechtsstelsel. De wijze waarop de verdragen in het nationale stelsel worden opgenomen 
kan op twee manieren plaatsv -inden. In uitzonderingsgevallen wordt een verdrag direct 
overgenomen in de eigen wetgeving. Dit heeft bijvoorbeeld plaatsgehad met het 
Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). De voorkeur gaat in Zweden 
echter uit naar een totale integratie van verdragen in de eigen wetgeving. De verdragen 
worden herschreven en overgeplant in de nationale wetgeving, waarbij noodzakelijke 
wijzigingen in andere wetten direct worden ingevoerd zodat een coherent geheel ontstaat. 
De originele tekst van de verdragen is vaak als zodanig niet meer direct herkenbaar 
doordat het verdrag in een ruimer verband is geintegreerd. 

1.2.3 Jurisprudentie 

De uitspraken van het Zweedse hoogste rechtscollege (een cassatiegerecht) zijn vooral 
van belang voor de gebruikte argumentaties. In principe zijn de lagere rechters niet 
gebonden aan deze uitspraken, maar riskeren uiteraard dat beroep wordt aangetekend 
indien van de jurisprudentie van het hoogst rechtscollege wordt afgeweken. 
Per jaar worden door het hoogste rechtscollege in verhouding weinig zaken ten voile 
bekeken. In 1999 waren dit 132 zaken en werd 94 maal een beoordeling in het kader van 

Ten tijde van het Koninkrijk Holland (1806-1810) is in ons land een zelfde situatie voorgesteld in het 
nooit van kracht geworden ontwerp-Gerechtelijk Wetboek. 
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bijzondere rechtsmiddelen (bijvoorbeeld herziening) gegeven. Zweden kent een systeem 
van voorselectie door het hoogste rechtscollege zelf, waardoor het gros van de zaken niet 
leidt tot een beslissing van het voltallige college. 
Op het gebied van rechtshulp worden in cassatie slechts 1 tot 2 zaken per jaar bekeken, 
zodat de rechterlijke controle op de regels en de uitvoering van rechtshulp slechts 
sporadisch plaatsvindt. 2  

1.2.4 Geschreven 

Door het Openbaar Ministerie worden richtlijnen opgesteld en gepubliceerd voor de 
uitvoering van regelgeving. Meer en meer worden deze richtlijnen ook op Internet 
gepubliceerd. Op het terrein van de intemationale rechtshulp zijn handboeken aanwezig 
met uitvoeringsvoorschriften. 

1.3 Het Zweedse strafproces 

1.3.1 De opbouw van het Zweedse strafproces 

Het Zweedse strafproces is onderverdeeld in twee fasen. De eerste fase, het 
vooronderzoek, behelst alle onderzoek- en opsporingshandelingen die door de politie en 
de officieren van justitie worden verricht. Na dit onderzoek moet een beslissing omtrent 
vervolging worden genomen. In principe hanteert Zweden wat betreft de vervolging, net 
als Duitsland en anders dan Frankrijk en Nederland een legaliteitssysteem. Steeds meer 
mogelijIcheden kunnen evenwel door zowel de politie als het Openbaar Ministerie 
worden gebruikt om, vooral bij delicten waar slechts een geringe straf voor Ican worden 
gegeven, niet tot vervolging over te gaan (opportuniteit). 
Het onderzoek ter terechtzitting is de tweede fase in het Zweedse strafproces. Het proces 
heeft een accusatoir karakter en kent een sterker ontwikkeld oruniddellijkheidsbeginsel 
dan Nederland. In principe zijn alleen mondelinge verklaringen van getuigen bruikbaar 
als bewijs. Slechts in uitzonderingsgevallen worden evenwel schriftelijke verklaringen 
gebruikt, bijvoorbeeld wanneer een getuige niet beschikbaar is of indien in de voorfase 
een andersluidende verklaring is afgelegd. 
De fase in hoger beroep is, net als in Nederland, een volledig tweede onderzoek naar de 
feiten. 

1.3.2 Het Zweedse bewijsrecht 

Zweden heeft een vrij bewijsstelsel. Het land kent geen specifieke regels voor het niet 
toelaten van bewijsmateriaal. Gebruik van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal is niet 
categorisch verboden. Een gangbare interpretatie is deze: wat het EVRM verbiedt mag 
niet, maar de rest wel. Het is aan de nationale feitenrechter om hierover een beslissing te 
nemen. Tijde-ns de interviews zijn geen voorbeelden genoemd waarbij de cassatierechter 
in het kader van onrechtmatig verkregen bewijs een uitspraak heeft gedaan. 3  

2  Dit is en sterk contrast met Zwitserland. Zie het deelrapport over Zwitserland. 
3  We hebben niet de indruk dat de cassatierechter geconfronteerd wordt met dit soort vragen, doordat deze 
problematiek via het ombudsmancircuit wordt afgehandeld. 
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In het kader van het nieuwe wetsvoorstel voor rechtshulp (zie 2.1) heeft een discussie 
plaatsgehad of de Zweedse autoriteiten mochten vragen om een bepaald type onderzoek 
in een ander land dat daar ter plaatse wel is toegestaan maar in Zweden zelf niet. Het 
meest aangehangen standpunt is, dat men niet om onderzoeken mag vragen die in eigen 
land niet zijn toegestaan. Op dit terrein is er overigens geen algemeen beleid. Of 
bewijsmateriaal in een bepaalde zaak wordt ingebracht, is aan de officieren van justitie. 
De Zweedse officieren van justitie zijn volgens onze zegslieden zeer terughoudend met 
het inbrengen van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal in een proces. Theoretisch is 
het dan namelijk mogelijk dat een officier voor een dergelijk handelen door de `Justitie 
Ombudsman' op gevoelige wijze terecht wordt gewezen. 

1.4 Personen en taken in het strafproces 

1.4.1 Opsporingsinstanties 

De politie is in Zweden een nationale organisatie. De organisatie is in drie niveaus 
geleed, namelijk lokaal, regionaal en centraal. Tot de algemeen overkoepelende 
organisatie (National Police Board) behoren onder andere de inlichtingendienst van de 
politic. Tot deze laatste organisatie behoren de liaison officers en de Bureaus Interpol en 
Europol. 

1.4.2 Openbaar Ministerie 

De Procureur Generaal is de hoogste ambtenaar van het Openbaar Ministerie. Het 
Openbaar Ministerie is verder regionaal en lokaal georganiseerd. De Procureur Generaal 
kan zowel in het algemeen als in specifieke zaken aanwijzingen geven aan Officieren van 
Justitie. De Minister van Justitie kan alleen in zijn algemeenheid instructies geven aan het 
Openbaar Ministerie maar niet in individuele zaken. Het Openbaar Ministerie heeft de 
supervisie over de politic. 

1.4.3 Rechtsprekende macht 

De gewone rechtbanken zijn regionale georganiseerd. Daamaast zijn er zes 
beroepsinstanties en een cassatierechter. De terechtzitting in hoger beroep is een volledig 
nieuw feitenonderzoek. In de cassatieprocedure kan alleen geldaagd worden over 
schendingen van het recht. 

In de regionale rechtbanken wordt de professionele rechter bijgestaan door drie of, bij 
emstige zaken, vijf lekenrechters. Eenvoudige zaken — vergelijkbaar met de zaken die in 
Nederland voor de politierechter komen — worden berecht door een rechter. In de 
beroepsprocedure wordt het rechterlijk college gevormd door drie of vier professionele 
rechters en twee of drie leken. 
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2. Rechtshulpreche 

2.1 Algemeen 

Op het gebied van de rechtshulp moet voor Zweden een onderscheid gemaalct worden 
tussen rechtshulpverzoeken van en naar Nordische Staten (Denemarken, Finland, Usland 
en Noorwegen), landen die partij zijn bij het Europese rechtshulpverdrag, landen 
waarmee Zweden een bilateraal verdrag heeft gesloten en landen waarmee Zweden geen 
rechtshulpverdrag heeft gesloten. 
De nu volgende beschrijving is beperkt tot de ldeine rechtshulp. Op 1 oktober 2000 treedt 
een nieuwe wet in werking waardoor het systeem van rechtshulp ingrijpend wordt 
gewijzigd. Zoveel mogelijk zal hie= het nieuwe wettelijke systeem worden geschetst. 

2.2 Wettelijke regeling 

De voorgestelde nieuwe wettelijke regeling van de kleine rechtshulp is vooral gericht op 
het samenbrengen van alle voorschriften in 66n wet en op de vereenvoudiging van 
procedures. De beslissingen over rechtshulpverzoeken worden, anders dan voorheen, niet 
meer genomen door het Ministerie van Buitenlandse Zaken maar door het Ministerie van 
Justitie. Bovendien worden de mogelijkheden van het Openbaar Ministerie verruimd. In 
tegenstelling tot de huidige wetgeving is onder de nieuwe wet slechts in 
uitzonderingsgevallen de inschakeling van een rechter nodig. 
Het is beleid dat geen rechtshulp aan een ander land wordt verzocht indien de verwachte 
strafoplegging kleiner is dan 6 tot 8 maanden. 

2.3 Kleine rechtshulp tussen de Nordische staten 

Het merendeel van de rechtshulpverzoeken van en naar Zweden betreft contacten met de 
andere Nordische staten. De samenwerlcing tussen deze staten wordt vooral gekenmerkt 
door informele procedures. 
De samenwerking op justitieel en op politieel niveau tussen de Nordische staten vindt 
vooral plaats via de telefoon. Zeer informeel wordt de collega in het andere land gebeld 
en zonder problemen wordt de gevraagde informatie uitgewisseld. 
Ook indien een meer formeel verzoek nodig is (bijvoorbeeld voor het verschijnen als 
getuige in een van de andere Nordische staten of indien om toepassing van een 
dwangmiddel wordt verzocht) kunnen de verzoeken rechtstreeks van de officier van 
justitie in het ene land aan zijn/haar collega in het andere land worden gericht. De 
procedures bij rechtshulpverkeer tussen de Nordische staten zijn eenvoudiger dan bij het 
rechtshulpverkeer tussen staten waarmee Zweden een verdrag heeft gesloten of landen 

4  Een commissie van de Raad van Europa heeft in =art een concept evaluatierapport uitgebracht over de 
regelgeving en uitvoering van rechtshulp door Zweden. Onder embargo hebben wij dit rapport mogen 
inzien. In dit — eerdaags openbare — rapport wordt de rechtshulpprocedure in Zweden uitgebreid 
beschreven. 
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waarmee geen rechtshulpverdrag is. Een afwijzing van een verzoek wordt rechtstreeks 
tussen de betrokken autoriteiten afgehandeld. 

2.4 Kleine rechtshulp op verdragsbasiss  

De samenwerking met landen binnen de EU wordt makkelijker wanneer de nieuwe wet in 
Zweden van kracht wordt. De procedures worden eenvoudiger en bepaalde beginselen, 
zoals het specialiteitsbeginsel, worden binnen de EU minder strikt toegepast. Waar nu de 
procedures veelal een interventie van een rechter nodig maken, komt in de toekomst de 
uitvoering van rechtshulpverzoeken in handen van de officieren van justitie. Zowel 
inkomende als uitgaande verzoeken gaan via diplomatieke kanalen bij het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Na inwerkingtreding van de nieuwe wet komen alle 
rechtshulpverzoeken bij het Ministerie van Justitie. Dit Ministerie draagt zorg voor de 
verdere doorgang van verzoeken naar en van de officieren van justitie. 
Informatie-uitwisseling tussen landen via Interpol is een regelmatig voorkomend 
fenomeen. Zodra echter meer handelingen nodig zijn, zal via de officiele kanalen van de 
formele rechtshulp moeten worden gehandeld. Zweden gaat zich in de toekomst 
aansluiten bij het verdrag van Schengen (vermoedelijk per 1 januari 2001). Tussen 
Schengenlanden is — als bekend - de uitwisseling van gegevens op politieniveau 
makkelijker (zie het deelrapport over Duitsland waarin dit uitgebreid beschreven wordt). 
De relatie die Zweden heeft met landen waar een bilateraal verdrag is gesloten, komt in 
grote lijnen overeen met de landen die aangesloten zijn bij het EU verdrag. Polen en 
Hongarije zijn imniddels aangesloten bij dit verdrag. 
De beslissing tot afwijzing van een verzoek om rechtshulp moet goedgekeurd worden 
door de regering. Deze taak wordt gecoordineerd door het Ministerie van Justitie in 
samenspraak met het Ministerie van Buitenlandse Zaken alsmede het Openbaar 
Ministerie. Volgens onze informatie zou een afwijzing van een verzoek zeldzaam zijn. 6  
De interpretatie van bijvoorbeeld het vereiste van dubbele strafbaarheid is in Zweden 
zodanig ruim dat hierdoor vrijwel geen afwijzingen ontstaan. 

2.5 Kleine rechtshulp zonder verdrag 

Een verdrag is geen voorwaarde voor het verlenen of krijgen van rechtshulp. De 
contacten lopen via de diplomatieke dienst naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
(Vanaf 1 oktober het Ministerie van Justitie). 

5  Zweden is onder andere partij bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in 
strafzaken, het aanvullend protocol van 17 maart 1978 bij dit verdrag, het VN verdrag van 19 december 
1988 tegen verkeer van drugs en psychotrope stoffen en het Verdrag in7ake witwassen. 
Zweden heeft op het gebied van de kleine rechtshulp bilaterale verdragen gesloten met Hongarije en Polen 
en is bezig verdragen te sluiten met Australia en Canada. 
6  Van onze zegslieden hebben we slechts een voorbeeld gekregen. Dit betrof geen verzoek in het kader van 
de kleine rechtshulp, doch een uitleveringsverzoek van de Verenigde Staten. De Zweedse autoriteiten zijn 
er toen achtergekomen dat het bewijsmateriaal waarop het verzoek was gebaseerd niet bestond; fake 
evidence '. De betreffende persoon is niet uitgeleverd. 
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De politiesamenwerlcing met landen waar geen rechtshulpverdrag mee is gesloten 
verloopt via Interpol. Duidelijke richtlijnen zijn niet aanwezig, maar bij twijfel over een 
verzoek wordt het Ministerie van Buitenlandse Zaken ingeschakeld. Aan de manier 
waarop het verzoek binnenkomt kan ook wel gezien worden of het een fishing 
expedition 'betreft. Wanneer namelijk blijkt dat hetzelfde verzoek aan meet landen wordt 
gedaan en er enige twijfel aanwezig is, voelt Zweden zich niet aangesproken om een 
antwoord te geven. 

2.6 Kleine rechtshulp en mensenrechten 

Zweden heeft in zijn (officiele gepubliceerde) buitenlandse politick democratic en 
mensenrechten hoog in het vaandel staan. 
In de nieuwe wet in het kader van de kleine rechtshulp zijn een aantal weigeringsgronden 
opgenomen. De laatste weigeringsgrond is zeer ruim geformuleerd: een 
rechtshulpverzoek mag worden geweigerd indien er mike overige omstandigheden zijn 
dat het verzoek niet kan worden ingewilligd. 7  
Deze algemene weigeringsgrond kan gebruilct worden indien Zweden als aangezochte 
staat twijfels heeft over de correctheid van het verzoek en de gevolgen die het verzoek 
kan hebben voor betrokkenen. 

Zweden heeft tot nu toe weinig problemen gehad met rechtshulpverzoeken die mogelijke 
mensenrechtenschendingen tot gevolg zouden kunnen hebben. Mocht een dergelijke 
situatie toch ontstaan, dan wordt aan de hand van twee vragen besloten of wel of geen 
rechtshulp wordt verleend: 
• wat voor een soort rechtshulp wordt aan Zweden verzocht? 
• draagt het resultaat van de rechtshulp in belangrijke mate bij aan de veroordeling? 

Indien er wordt getwijfeld aan de juistheid van het verzoek of aan de eventuele 
consequenties, wordt zeer terughoudend opgetreden. Ook na inwerkingtreding van de 
nieuwe wet wordt — bij twij fel — het Ministerie van Buitenlandse zaken ingeschakeld. Via 
liaison officers8  of via de ambassade in het betreffende land wordt een eigen onderzoek 
ingesteld. Deze zalcen worden zeer nauwkeurig bekeken (`double glasses on). Zonodig 
worden garanties gevraagd dat in die zaak de doodstraf niet wordt toegepast. 

Tijdens de voorbereiding van het wetsvoorstel is er geen parlementaire discussie geweest 
over een te vormen beleid in het kader van rechtshulp en mensenrechten. Voordat de 
nieuwe wet in werking treedt wordt een nieuw handboek geschreven voor Officieren van 
Justitie. In het handboek kan de mensenrechtenproblematiek aan de orde worden gesteld. 

7  De (officiale) Engelse tekst luidt; a request for legal assistance may be refused if the circumstances are 
otherwise such that the request should not be granted. 
8  Liaison officers zitten in de volgende landen; Thailand, Centraal Amerika, Nederland, Duitsland, UK, 
Denemarken, Griekenland. Zweden heeft geen liaisons magistraten. 
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Lijst met geinterviewde personen 

Zwitserland 
Roger Borer, Bundesamt fiir Polizeiwesen. 
Markus Stricker, Bundesamt fiir Polizeiwesen. 
Pascal Gossin, Bundesamt fir Polizeiwesen. 

Frankrijk 
Olivier de Baynast, directeur Europese en Internationale aangelegenheid, Ministerie van 
Justitie. 
Bruno Dalles, chef georganiseerde criminaliteit, drugssmokkel en witwassen, hetzelfde 
Ministerie. 
Jean-Huyres Gay, chef bureau internationale rechtshulp, hetzelfde ministerie. 

Engeland 
Loma Harris, Central Authority for Mutual Assistance in Criminal Matters of the Home 
Office. 
Robert Batlin, idem. 
Detective-Inspector Williamsen, National Criminal Intelligence Service (NCIS). 
Chris Burke, Customs & Excises. 

Zweden 
Orjan Landelius, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Departement Internationale 
Rechtshulp en Consulaire Zaken. 
Susanne Dahlberg, idem. 
Soren Clerton, Politic departement, Hoofd bureau Schengen/SIRENE 
Ulf Wallentheim, Ministerie van Justitie. 
Nils Jareborg, Hoogleraar Strafrecht en Intemationaal strafrecht, Universiteit Uppsala. 
Nils-Eric Schultz, Officier van Justitie te Stockholm. 
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