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Tsjechische Republiek
BESLUIT

Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof besloot in de gerechtskamer bestaande uit de voorzitter van de kamer Jiří Nykodým en
de  rechters  Jaroslav  Fenyk  en  Stanislav  Balík  in  de  zaak  van  het  cassatie  verzoek  van  Eelze  Hof,
vertegenwoordigd door Mgr. Viktor Stejskal, advocaat gevestigd te Žerotínovo nám. 14, Přerov, tegen het vonnis
van het Stadsgerecht van Praag nr.. 19 Co 420/2012-286 datum 16. 1. 2013, het volgende:

De grondwettelijke klacht is afgewezen.

Motivatie :

De  tijdig  ingediende  grondwettelijke  klacht,  welke  na  completering  is  gestuurd  door  de  wettig
vertegenwoordiger van de eiser en ook anderszins voldoet aan de voorwaarden gesteld in de wet nr. 182/1993
Coll., betreffende het Grondwettelijk hof, zoals gedefinieerd in de laatste regelgeving, verzoekt de eiser tot nietig
verklaring van de genoemde beslissing op grond van dat aan hem onthouden is het grondwettelijk gegarandeerde
recht  op  een  eerlijk  proces  volgens  par.36  al.  1  Handvest  van  grondrechten  en  vrijheden  (verder  alleen
'Handvest') en het recht op een tolk volgens par. 37 al. 4 van het Handvest.
      
Uit de inhoud van bijgevoegd dossier materiaal heeft het Grondwettelijk hof vastgesteld, dat op 30. 8. 2012 de
Districtsrechtbank voor Praag 5 (verder "Districtsrehtbank") besloten heeft in vonnis nr. 50 Nc 707/2011-240
over het verzoek van de eiser tot verlaging van de onderhoudsbijdrage voor de minderjarige kinderen Kristýna
Jarmila en Jan Eelze zo, dat de onderhoudsbijdrage, voor het laatst vastgesteld bij besluit van de rechtbank   te
Groningen nr. 90424/SA RK 06-2040 datun 4. 9. 2007 ter hoogte van 260 EUR, zich met ingang van 20. 6. 2008
verlaagt naar het bedrag van 100 EUR per maand voor elk van de minderjarige kinderen en met ingang van 30.
10. 2010 zich verhoogt naar het bedrag van 260 EUR per maand voor elk van de minderjarigen. Gelijkertijd
verwees de rechtbank het verzoek tot nihil-stelling van partneralimentatie naar een zelfstandige zaak. Over de
kosten van het geding oordeelde zij dat geen van de betrokken recht heeft op vergoeding.
      
Tegen het besluit van de rechtbank in eerste aanleg tekenden zowel de eiser als de moeder van de minderjarigen
beroep aan, waarin het Stadsgerecht van Praag (verder  "Stadsgerecht") besloot in het betwiste vonnis nr. 19 Co
420/2012-286 datum 16. 1. 2013. In deze werd enerzijds het beroep van de moeder tegen de verwijzing van het
verzoek  tot  nihil-stelling  van  de  partneralimentatie  afgewezen,  verder  wijzigde  zij  het  besluit  van  de
Districhtsrechtbank en het verzoek van de eiser tot verlaging van de onderhoudsbijdrage voor de peridode van
15. 6. 2008 tot 30. 9. 2010 werd afgewezen, met ingang van 1. 10. 2010 werd vervolgens de onderhoudsbijdrage
voor de inmiddels meerderjarige  Kristýna Jarmila door de rechtbank verlaagd van het bedrag 206 EUR (sic -
correct: 260 EUR) naar het bedrag van 4 500 CZK per maand en voor de minderjarige Jan Eelze van het bedrag
260 EUR naar het bedrag van 3 500 CZK per maand. Aan geen van de betrokkenen werd vergoeding van kosten
van het geding toegekend.
      
Met het besluit van de Stadsrechtbank is eiser het niet eens, hetgeen duidelijk gemaakt is in de grondwettelijke
klacht. Hij is van mening, dat het hof van beroep zijn recht op een eerlijk proces geschonden heeft, omdat het
zich onvoldoende bezig gehouden heeft met zijn financiële omstandigheden en werkelijke mogelijkheden tot
betalen van kinderalimentatie in de periode van 15. 6. 2008 tot 30. 9. 2010, toen hij werkloos  was en zijn enige
inkomen gevormd werd door een sociale uitkering, welke hij ontving in Nederland.  Eiser verwijt het hof van
beroep, dat ze zich beperkt tot het omrekenen van de uitkering naar tsjechische valuta, en dat zonder duidelijk te
maken welke koers gebruikt is, en zonder rekening te houden met de kosten voor levensonderhoud in Nederland,
op het uiteindelijke bedrag van 40 000 CZK baseerde zij haar besluit, resp. vergeleek deze onterecht met het
huidige inkomen. Het Stadsgerecht heeft eiser behalve dat het recht op een tolk onthouden, welke niet aanwezig
was tijdens de zitting van dit hof, dit omdat de eiser een buitenlander is en zijn kennis van de tsjechische taal niet
van het niveau is dat hij zijn belangen kan verdedigen voor de rechtbank.
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Over de grondwettelijke klacht is, zonder verdere opmermerkingen van de kant van het Grondwettelijk hof, door
de wettelijk vertegenwoordiger van de indirect betrokken partij, de kinderen van de eiser, zijn mening geuit. Het
in de klacht als bezwaar gevoerde deel van de incorrect vastgestelde werkelijke toestand en  schending van het
recht van de eiser op een tolk wordt niet herkend. De gewone rechtbanken hebben volgens hem op behoorlijke
manier bewijs verzameld betreffende de het vermogen van de klager, aan hem is ook niet het recht ontnomen,
om zijn werkelijke mogelijkheden en vermogen te bewijzen. Daarentegen was het de eiser, welke  opzettelijk
zijn bezit verhulde en weigerde voor de rechtbank zijn bankrekening in Nederland bekend te maken en andere
bezittingen,  uit  welk hij  weigerde iets  te  betalen  aan  onderhoud.  Ook het  feit,  dat  de  rechtbank de sociale
uitkeringen  bepaalde  in  tsjechische  kronen  en  ook  de  manier,  hoe  ze  dat  deden,  wordt  door  de  indirect
betrokkenen niet beschouwd als onrechtmatig welke uiteindelijk het recht op een eerlijk proces schendt.  Het
argument van de eiser over de noodzaak van een tolk gedurende de behandeling voor de rechtbank was voor de
indirect  betrokken  juist  effectief  omdat  de  eiser  het  tsjechish  beheerst.  Ze  wezen  naar  de  zaak  voor   de
districtsrechtbank te Přerov, gevoerd in het kader van de executie, waarvoor de eiser was opgeroepen en voor de
rechtbank beweerde, dat hij in staat is tot onderhandeling in de tsjechische taal en geen tolk vroeg. Ook niet in de
zittingen,  die nu onder ter beoordeling van het grondwettelijk hof zijn, heeft de eiser niet gevraagd om een tolk,
op vragen van de rechter antwoorde hij steeds zelf danwel zijn vertegenwoordiger. Op grond van het boven
vermelde  stelden  de  indirect  betrokken  daarom voor  dat  het  grondwettelijk  hof  de  klacht  afwijst  en  deze
voorstelt als zijnde ongegrond. 
      
In  repliek  verbleef  de  eiser  in  zijn  beantwoording  bij  zijn  argumenten  zoals  al  geformuleerd  in  de
grondwettelijke klacht.  In  reactie  op het  betoog van  de  indirect  betrokkenen blijft  hij  ontkennen dat  hij  in
Nederland bezit heeft, hetgeen momenteel ook niet als relevant beschouwd kan worden gezien het betwiste bij
het hof van beroep, welke helemaal voorbij gaat aan de uitgaven van de eiser in Nederland, welke zich niet laten
vergelijken met uitgaven besteed in Tsjechië. De eiser blijft er ook bij dat de manier van omrekening van de
uitkeringen niet navolgbaar is. Met betrekking tot de schending van het recht op tolk voert de eiser aan , dat voor
het zitting bij de districts rechtbank hem een tolk was toegewezen, en daarom verwachtte dat er ook een tolk
aanwezig ou zijn bij de behandeling voor het hof van beroep. Hij voegt er aan toe dat de behoefte aan een  tolk
voor de behandeling niet besproken is, over het recht om een tolk te vragen werd hij niet eens ingelicht. Wat
betreft zijn kennis van het tsjechisch, hij is in staat de dagelijkse dingen te begrijpen, hetgeen voornamelijk
gebaseerd is op kennis van de gewone omgangstaal.  Overbodigheid van een tolk laat zich volgens hem niet
baseren op het verloop van een andere rechtszitting,  waarbij het gebruik van het tsjechisch met de rechtbank zo
was afgesproken, dat in geval van moeilijkheden bij het begrijpen aan hem een tolk zou worden toegewezen, en
verder ging het daarbij hoofdzakelijk op beantwoording van vragen aan de rechtbank en er was geen noodzaak
tot het volgen en interpreteren in een mondelinge behandeling tussen partijen en rechtbank,  en eventueel daarop
meteen reageren.

Het grondwettelijk hof heeft zowel het betwiste besluit als de daaraan voorafgaande behandelingen beoordeeld,
en kwam tot de conclusie dat de ingediende klacht kennelijk ongegrond is.

Het grondwettelijk hof benadrukt in zijn gevestigde jurispredentie de doctrine tot minimalisatie tot inmenging  in
de werking van openbare lichamen, welke zich weerspiegelt in het feit dat het grondwettelijk hof geen deel is
van het systeem van algemene rechtbanken (par. 83 Grondwet van de Tsjechische republiek). Richt zich een
grondwettelijke klacht op een vonnis in een civiel-rechterlijke zaak, dan is deze daarom niet vanzelf belangrijk,
indien  een  beroep  wordt  gedaan  op  feitelijke  onjuistheid.  De  bevoegdheid  van  het  grondwettelijk  hof  is
uitsluitend gelegen in herziening van besluiten met betrekking tot het naleven van de grondwettelijke prinicipes,
d.w.z. of het proces (besluit in deze uitgegeven) geen afbreuk gedaan heeft aan de grondwettelijk gegarandeerde
rechten of vrijheden van de partij,  of het proces is gevoerd in overeenstemming met deze principes, en of het
proces in zijn geheel (in uitkomst) beschouwd kan worden als eerlijk. 

In de behandelde zaak, heeft de eiser bezwaar ingebracht tegen de manier van beoordeling van bewijs door het
hof van beroep en de daarop gebaseerde feitelijke vaststelling,  met name daar waar het gaat om de beoordeling
van de financiële omstandigheden van de eiser, met het doel om de onderhoudsbijdrage voor de kinderen vast te
stellen. Ondanks het beroep op een grondrechtwettelijke dimensie gaat het om zoveel als een geschil over de
conclusie van de algemene rechtbank,  welke het grondwettelijk hof in de rol plaats van een derde instantie, en
zoals boven al is genoemd, daarin niet ontvankelijk is. Tot cassatie van besluit van een algemene rechtbank gaat
het grondwettelijk hof alleen over indien, zich laat concluderen tot extreme discrepantie in aangevoerd bewijs,
vaststellingen, welke de rechtbank volgens dit bewijs deed, en juridische conclusie van de rechtbank, in andere
woorden, indien de uitspraak van de rechtbank wijst op mogelijke willekeur. 
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Uit het betwiste vonnis van het hof van beroep en ook het daaraan voorafgaande vonnis van de districtsrechtbank
is duidelijk, dat de algemene rechtbanken volledig concentreerden op het vaststellen van financiële en familie
omstandigheden van de eiser en de moeder, waaarin de districtsrechtbank uitvoerig bewijs verzamelde, waarvan
de uitkomst in de motivatie gedetailleerd uitgewerkt zijn. Het hof van beroep vulde vervolgens het bewijs aan
met het actuele inkomen van de vader, waarbij de hoogte van de alimentatie veranderd werd, zoals hierboven
genoemd. De algemene rechtbanken, in overeenstemming met § 85 en § 99 wet nr.. 94/1963 Coll., betreffende
familie, zoals gedefinieerd in de laatste regelgeving, in hun besluitvorming rekening hielden met alle bepalende
feitelijkheden, waarbij het grondwettelijk hof in dit verband niks heeft kunnen vaststellen,  wat mogelijkerwijs in
grondwettelijk  opzicht  verwijtbaar  is.  Onder  deze  omstandigheden is  derhalve  het  besluit  van  de  algemene
rechtbanken, met name het hof van beroep, niet op enige wijze te herzien.
       
Met betrekking tot het bezwaar van de afwezigheid van een tolk bij de behandeling voor de Stadsrechtsbank
herinnert het grondwettelijk hof eraan, dat dit een recht is, welke door de betrokkene zelf moet worden toegepast
en vervolgens rijst de plicht voor de openbare lichamen dat recht volgens par. 37 al. 4 van het Handvest te
respecteren en met in acht neming van de concrete situatie te beslissen over de toewijzing van een tolk (Zie
Pavlíček, V., Hřebejk, J., Knapp, V., Kostečka, J., Sovák, Z.: De grondwet en de constitutionele orde van de
Tsjechische republiek 2e deel : Recht en vrijheid. Linde Praha, 1995. blz. 273). Behalve dit recht bestaat de
plicht van de rechtbank volgens § 18 al. 2 wet nr. 99/1963 Coll., wetboek van burgerlijke rechtsvordering, zoals
gedefinieerd in de laatste regelgeving, tot het toekennen van een tolk voor de zitting, welke wordt vrijgegeven
indien  een  dergelijke  behoefte  onstaat  tijdens  de  zitting.  Het  feit,  dat  een  betrokkene  in  de  zitting  een
buitenlandse staatsaangehorigheid bezit,  kan een reden zijn dat, aan hem door de rechtbank het recht wordt
gegeven te onderhandelen in zijn moedertaal, alhoewel een dergelijke plicht geen automatisme is.  reageert de
vreemdeling  inderdaad  tijdens  de  zitting  in  de  rechtbank  op  door  de  rechter  in  tsjechische  taal  verrichte
handelingen eveneens in de tsjechische taal, dan wordt in de regel niet voldaan aan de reden voor toekenning van
een tolk, omdat er geen noodzaak toe is (zie bijv. Besluit nr. II. ÚS 405/12 datum 23. 2. 2012, nr. IV. ÚS 189/05
datum 20. 7. 2005, nr. II. ÚS 716/01 datum 3. 9. 2003, nr. IV. ÚS 394/01 datum 18. 7. 2002 of nr. III. ÚS
326/2000 datum 29. 8. 2000, allen toegankelijk via http://nalus.usoud.cz). 

Zoals het grondwettelijk hof uit het schriftelijk materiaal verzekerd heeft, was bij de zittingen voor de rechtbank
in eerste aanleg een tolk aanwezig, om diens toewijzing was echter gevraagd door de advocaat van de moeder op
grond van  gepastheid (nr. l. 9 dossier). Verder volgt uit het dossier, dat eiser zijn pleitschriften deed in het
tsjechisch (zie nr. l. 107, 287, 346 dossier) en bij de zitting was hij vertegenwoordigd door een advocaat. Waar
het gaat om het verloop van de onderhandeling voor het hof van beroep, dit werd vertolkt door de wettelijke
vertegenwoordigers  van  beide  partijen  beroep  en  bewijsvoering  bestond  alleen  uit  het  voorlezen  van  twee
bladzijden betreffende de hoogte van het  inkomen van de eiser bij  nieuwe werkgever,  waarover verder niet
onderhandeld werd. Het gezegde leidde het grondwettelijk hof tot de conclusie, da de eiser bij het hof van beroep
heeft gehandeld op een manier die niet voldeed aan de noodzaak hem een tolk toe te wijzen. 

Het grondwettelijk hof blijft niks anders dan te besluiten, dat gekwalificeerde fouten, die een oorzaak zijn van
het schenden van de door de klager aangehaalde rechten, niet zijn vastgesteld. Als de uitkomst van de procedure
niet gunstig was voor de klager, dan kan dit niet gezien worden als een schending van rechten zols beschermd
door par. 36 en volgende van het Handvest. De bepalingen van het Handvest, welke het recht garanderen op
wettelijke bescherming, laten zich vanzelfsprekend niet interpreteren als, dat ze het recht inhouden van succes in
geschil,  of  dat  aan  individuen  is  gegarandeerd  een  rechtstreeks  en  onmiddelijk  recht  tot  besluit  welke
beantwoordt aan de volgens hun mening feitelijke materiele verhoudingen. Er is aan hun "slechts" gegarandeerd
het recht op een eerlijke civiel rechterlijke procedure, waarin alle principes van juiste rechterlijke beslissingen
gelden  volgens  de  wet  en  in  overeenstemming met  de  grondwettelijke  beginselen.  De hierboven  vermelde
vereisten aan de algemene rechtbanken zijn in dit geval volledig vervuld.
      
Aangezien het verzoek kennelijk ongegrond is, heeft het grondwettelijk hof daarom volgens § 43 al. 2 sub a) van
de  wet  op  het  grondwettelijk  hof,  zonder  aanwezigheid  van  partijen  en  zonder  mondeling  verhoor,  de
grondwettelijke klacht afgewezen.

Opmerking: Tegen besluit van het grondwettelijk hof is geen beroep toegestaan.

Brno, 12 november 2013

Jiří Nykodým 
voorzitter gerechtskamer
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