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TSJECHISCHE  REPUBLIEK

B E S C H I K K I N G

Van het Constitutionele Hof

Het Constitutionele Hof heeft bij monde van een senaat, bestaand uit voorzitter en rechter-
berichtgever1) David Uhlíř en de rechters Tomáš Lichovník en Vladimír Sládeček, betreffende
de grondwettelijke klacht van indiener  Eelze Hof,  woonadres                  , Drachten,
Koninkrijk der Nederlanden, vertegenwoordigd door Mgr.                           , advocate
gevestigd op het adres               , tegen de beschikking van het Hooggerechtshof d.d. 31
oktober  2017,  behandelingsnr.  6  Tdo  471/2017-60,  tegen  het  besluit  van  het  Provinciale
Gerechtshof te Ostrava, filiaal Olomouc, d.d. 26 juni 2016, behandelingsnr. 68 To 272/2015-
783, en tegen het vonnis van de Districtsrechtbank te Přerov d.d. 1 april 2015, behandelingsnr.
1 T 218/2013-662, met deelneming van het Hooggerechtshof, het Provinciale Gerechtshof
te Ostrava, filiaal  Olomouc, en de Districtsrechtbank te Přerov als  deelnemers aan de
procedure, het volgende besluit genomen:

De grondwettelijke klacht wordt afgewezen.

M o t i v e r i n g :

I. Feitelijke omstandigheden van de zaak en inhoud van de aangevochten besluiten

1. De indiener van de grondwettelijke klacht conform § 72 e.v. van wet nr. 182/1993
Sb., betreffende het Constitutionele Hof, als gewijzigd (verder te noemen de "Wet op het
Constitutionele  Hof"),  heeft  opheffing  van  de  in  de  aanhef  genoemde  beschikking
voorgesteld, omdat zijn basisrechten, als gegarandeerd door art. 10, art. 36 lid 1 en art. 38 lid
2  van  het  Handvest  van  Fundamentele  Rechten  en  Vrijheden  (verder  te  noemen  het
"Handvest" ) en art. 6 en art. 7 van het Europees Verdrag voor Rechten van de Mens (verder
te noemen het "Verdrag"), erdoor worden aangetast.
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2. Uit de inhoud van de grondwettelijk klacht en de bijgevoegde documenten vloeit
voort  dat  de  indiener  in  het  vonnis  van  de  Districtsrechtbank  te  Přerov  d.d.  1-4-2015,
behandelingsnr. 1 T 218/2013, schuldig is bevonden aan het misdrijf van nalatigheid bij het
verstrekken van verplichte alimentatie volgens § 196 lid 2 van het [Tsjechische] Wetboek van
Strafrecht.

3. Hij werd voor het genoemde misdrijf volgens § 196 lid 2 van het [Tsjechische]
Wetboek van Strafrecht  veroordeeld tot  een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan de
uitvoering voorwaardelijk werd uitgesteld met een driejarige proefperiode. Overeenkomstig §
82 lid 2 van het [Tsjechische] Wetboek van Strafrecht werd hem opgelegd in de proefperiode
van  de  voorwaardelijke  veroordeling  de  "uit  het  vonnis  voortvloeiende"  verschuldigde
alimentatie  naar  eigen mogelijkheden te  betalen  en de  gebruikelijke  alimentatie  voor  zijn
dochter en zijn zoon naar behoren te betalen.

4.  Het  beroep  van  de  indiener  werd  afgewezen  middels  een  beschikking  van  het
Provinciale Gerechtshof te Ostrava, filiaal Olomouc, d.d. 24-6-2016, behandelingsnr. 68 To
272/2015, overeenkomstig § 256 van de Wetboek van Strafvordering.

5.  Het  verzoek  van  de  aanvrager  tot  herziening  werd  door  het  Hooggerechtshof
middels  een  beschikking  d.d.  31-10-2014,  behandelingsnr.  6  Tdo  471/2017-60,
overeenkomstig § 265i lid 1 letter e) van het [Tsjechische] Wetboek van Strafvordering als
onmiskenbaar ongegrond afgewezen.

II. Argumentatie van de indiener

6. De indiener voert aan dat de werkwijze van de rechtbank van eerste aanleg, waar op
1-4-2015 de behandeling ter terechtzitting plaatsvond zonder dat hij daarbij aanwezig was,
ondanks het feit dat hij zich op correcte wijze verontschuldigd had en verzocht had om uitstel
van de behandeling vanwege de reden dat hij geen voertuig tot zijn beschikking had noch de
financiële  middelen om ander vervoer vanuit  Nederland naar de Tsjechische Republiek te
regelen, en dat hem dus tekort werd gedaan omdat hij geen gebruik kon maken van zijn recht
op behandeling van de zaak in zijn aanwezigheid en omdat hij niet in staat is gesteld zijn
mening over de uitgevoerde bewijsvoering te geven. Dezelfde voorbehouden heeft hij geuit in
verband met de uitvoering van de openbare zitting bij de rechtbank van tweede aanleg op 24-
6-2016 met dien verstande, dat hij de aankondiging van deze zitting in de Tsjechische taal
heeft ontvangen en niet over de middelen beschikte om naar de Tsjechische Republiek heen
en weer te reizen, waardoor hij dus niet in staat was de zitting bij te wonen en gebruik te
maken van zijn recht op verweer. Over het plaatsvinden van de openbare zitting werd hij door
de rechtbank uitsluitend in de Tsjechische taal geïnformeerd,  hoewel hij in strafrechtelijke
procedures over het recht beschikt gebruik te maken van zijn moedertaal.

7. Hij zou zijn alimentatieplicht niet nageleefd hebben in de periode van 1-5-2008 tot
19-2-2014 op het  grondgebied  van Nederland  en  op  het  grondgebied  van de  Tsjechische
Republiek,  waarbij  hij  staatsburger  van  het  Koninkrijk  der  Nederlanden  is  en  zich  tot
september 2010 uitsluitend daar heeft opgehouden, waardoor het nodig was te werk te gaan
conform de in deze staat geldende wettelijke regelingen en waardoor de rechtbank had moeten



vaststellen of het niet betalen van alimentatie hier strafbaar is, en zo ja, of hij met het oog op
de  wijzigingen  in  zijn  inkomsten  in  staat  was  zijn  plichten  na  te  komen  en  of  hij  dus
überhaupt handelingen heeft  begaan die in strijd zijn met de wet.  In dit verband heeft  de
indiener opgemerkt dat de feitelijke gang van zaken, zoals die door de rechtbank van tweede
aanleg werd vastgesteld overeenkomstig de bevindingen van de rechtbank van eerste aanleg,
zonder enige twijfel niet overeenkwam met de uitgevoerde bewijsvoering. Hij wees erop dat
hij  in  de  periode  van  1-5-2008  tot  20-9-2010  geen  werk  had,  waarbij  de
werkloosheidsuitkering, die hem in Nederland werd uitbetaald, overeenkwam met het sociale
minimum. Volgens zijn woorden heeft de rechtbank daarbij niet objectief vastgesteld, of hij
na betaling van zijn basisbehoeften en van de in Nederland verplichte betalingen nog in staat
was zijn alimentatieplicht  na te leven. Dezelfde twijfel  heeft  hij  geuit  ten aanzien van de
hieropvolgende  periode,  met  dien  verstande  dat  hij  was  opgehouden met  het  betalen  van
alimentatie omdat er executoriale maatregelen tegen hem waren ingesteld en hij, de indiener,
niet vrij over zijn financiële middelen kon beschikken.

8. Hij voert verder aan dat de hem door de rechtbank toegewezen advocaat niet bekend
was met het internationale gezinsrecht en dat er tussen hem en de indiener een taalbarière
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bestond. Hierdoor was de indiener niet naar behoren over het lopende strafrechtelijke proces
geïnformeerd en kon hij zich niet doelmatig verweren.

III. Beoordeling van de gegrondheid van de grondwettelijke klacht

9.  Het  Constitutionele  Hof  is  een  rechtsorgaan  ter  bescherming  van  de
grondwettelijkheid (§ 83 van de Grondwet van de Tsjechische Republiek), het is geen hoger
niveau binnen het systeem van de algemene rechtspraak. Het is aan de normale rechtbanken
de feitelijke toedracht vast te stellen en te beoordelen, interpretaties te doen voorzover ze niet
uit  grondwettelijke voorschriften voortvloeien en deze [interpretaties]  toe te passen bij  de
behandeling van concrete  rechtszaken. De interpretatie  en toepassing van voorschriften op
niveaus die zich onder de grondwet bevinden kan als ongrondwettelijk beschouwd worden,
wanneer  ze  op  ontoelaatbare  wijze  inbreuk  maken  op  bepaalde  fundamentele  rechten  en
vrijheden of eventueel wanneer ze andere interpretaties, die overeenkomen met de grondwet,
over  het  hoofd  zien,  of  wanneer  ze  blijk  geven  van  onmiskenbare  en  ongemotiveerde
afwijking van de standaardinterpretatie, die in de praktijk van de rechtspraak wordt toegepast,
c.q.  die  beantwoordt  aan  de  algemeen  geaccepteerde  (gedoctrineerde)  opvatting  van  de
betrokken  gerechtelijke  instituties  (waardoor  een  onvoorspelbare  interpretatiewillekeur
ontstaat), eventueel wanneer ze extreem in strijd zijn met de eis van een zakelijke, treffende
en rationele behandeling van de te beoordelen wettelijke relatie of wanneer ze in strijd zijn
met de algemeen gedeelde rechtsprincipes (verg. de bevinding van het Constitutionele Hof
d.d. 25-9-2017, dossier-nr. Pl. ÚS 85/06 (N 148/46 SbNU 471)).

10. De belangrijkste argumentatie van de indiener bestaat uit het bezwaar dat zijn recht
op verweer  in  een  strafrechtelijke  procedure  werd  aangetast  omdat  hem niet  bekend was
waarvan hij beschuldigd was, de rechtbank hem een ongeschikte advocaat toewees, hij niet



kon deelnemen aan de behandeling ter terechtzitting en de openbare zitting omdat hij de voor
de reis benodigde middelen niet had en de rechtbank hem bovendien alleen in de Tsjechische
taal  over  het  plaatsvinden  van  de  openbare  zitting  geïnformeerd  heeft,  hoewel  hij  in
strafrechtelijke procedures over het recht beschikt gebruik te maken van zijn moedertaal.

11. Het Constitutionele Hof voert allereerst aan dat de indiener tijdens de processen
voor de gewone rechtbanken gebruik heeft gemaakt van een soortgelijke, breed uitgemeten
argumentatie,  waarbij  deze  rechtbanken  zich  zorgvuldig  met  zijn  voorbehouden  hebben
beziggehouden  en  ze  in  de  motiveringen  hebben  ontkracht.  De  indiener  vindt  dus  in  de
motiveringen van de aangevochten besluiten een reactie op de opnieuw geuite verwijten. Het
Constitutionele Hof ziet geen reden de treffende onkrachtingen te herhalen.

12.  Het  voegt  eraan  toe  dat  het  Hooggerechtshof  in  het  onderhavige  geval  heeft
nagecheckt dat de indiener bij zijn verhoor in de procespositie van verdachte binnen het kader
van  de  verkorte  voorbereidingsprocedure  met  behulp  van  een  tolk  naar  behoren  is
geïnstrueerd over zijn recht een advocaat te kiezen (ook wanneer hem het recht op kosteloos
verweer wordt toegekend) en dat hem pas wanneer hij geen gebruik maakt van dit recht en
wanneer hij aan de wettelijke voorwaarden voldoet een advocaat wordt toegewezen door de
rechtbank. Hij is tevens bekendgemaakt met de informatie van welk feit en welk misdrijf hij
verdacht  wordt.  Samen  met  het  toekennen  van  het  recht  op  kosteloos  verweer  heeft  de
rechtbank ook een termijn vastgesteld, waarbinnen hij op kosten van de staat een advocaat
kon  kiezen.  Wanneer  hij  gebruik  gemaakt  zou  hebben  van  deze  mogelijkheid  zelf  een
advocaat te kiezen, zou de rechtbank slechts over zeer beperkte mogelijkheden beschikken ten
aanzien van deze keuze in te grijpen (verg. de bevinding van het Constitutionele Hof d.d. 13-
1-2009,  dossiernr.  IV.  ÚS  1855/08).  Aangezien  de  rechtbank  hem  een  advocate  heeft
toegewezen (geselecteerd met behulp van de automatiesche werkwijze aan de hand van de
alfabetische  volgordelijst  van  advocaten  (§  39  lid  1  van  het  [Tsjechische]  Wetboek  van
Strafvordering)) en de indiener zelfs hierna geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid
deze advocate pro-actief te vervangen, kan zijn achteraf geuite kritiek op haar werkmethode,
inclusief de verzorging van tolkwerk, geen enkele juridisch relevantie hebben. De advocate
heeft bovendien herhaaldelijk aangegeven dat ze in staat is met de indiener te communiceren
in het Tsjechisch.
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13.  De  indiener  beschikte  absoluut  zeker  over  het  recht  om  in  het  kader  van
strafrechtelijke procedures gebruik te maken van zijn moedertaal en heeft hier ook gebruik
van  gemaakt  (§  2  lid  14  van  het  [Tsjechische]  Wetboek  van  Rechtsvordering).  Ook  het
gerechtshof van tweede aanleg en de revisie-instantie  hebben zich gedetailleerd uitgelaten
over het verzoek om een vertaling van de aankondiging van het feit dat er binnen het kader
van  beroepsprocedure  een  openbare  zitting  zou  gaan  plaatsvinden.  Het  Hooggerechtshof
verwijst  volledig  naar  de  conclusie  dat  het  met  het  oog  op  de  omstandigheden  van  dit
specifieke geval ter garantie van een eerlijk grondwettelijk proces niet noodzakelijk was ook
een vertaling van dit document te overhandigen (niet opgenomen in de taxatieve opsomming
van documenten in § 28 lid 2 van het Wetboek van Strafvordering).

14.  Het  Constitutionele  Hof  merkt  terzijde  ook  nog  op  dat  de  kwestie  van  de
onontbeerlijkheid van de aanwezigheid van een tolk ook behandeld is bij de beoordeling van



de voorgaande grondwettelijke klacht van de indiener, waarover het Constitutionele Hof een
beschikking heeft uitgevaardigd op 12-11-2013, dossiernr. II. ÚS 1204/13, waarmee het de
klacht  als  onmiskenbaar  ongegrond  heeft  afgewezen.  De  grondwettelijke  klacht  had
betrekking  op  de  vaststelling  van  de  alimentatiehoogte  binnen  het  kader  van  een
civielrechtelijke  procedure.  De  indiener  vermeldde  in  een  reactie  dat  hij  in  staat  is  te
communiceren waar het gebruikelijke, in het leven algemeen voorkomende situaties betreft,
waarbij hij met name uitgaat van kennis van de normale taal. De indiener heeft veel van zijn
stukken voor de normale civiele rechtbanken in het Tsjechisch ingediend. Het Constitutionele
Hof  is  in  het  kader  van deze  procedure  tot  de  conclusie  gekomen dat  de  indiener  in  de
beroepsprocedure  op  zodanige  wijze  heeft  gehandeld,  dat  hier  niet  uit  bleek  dat  het
noodzakelijk was een tolk aan te stellen.

15. Met het oog op het territorialiteitsprincipe (§ 4 van het Wetboek van Strafrecht)
lijdt  het  geen  twijfel  dat  op  het  te  beoordelen  feit  de  Tsjechische  rechtsorde  en  de
bevoegdheid van de Tsjechische rechtsbanken van toepassing zijn.

16. Om alle hierboven genoemde redenen heeft het Constitutionele Hof de ingediende
constitutionele  klacht  zonder  mondelinge  behandeling,  zonder  aanwezigheid  van  de
deelnemers  overeenkomstig  §  43  lid  2  letter  a)  van  de  [Tsjechische]  Wet  op  het
Constitutionele Hof afgewezen als onmiskenbaar ongegrond voorstel.

Instructies:  Het is  niet  mogelijk  beroep aan te  tekenen tegen beschikkingen van het
Constitutionele Hof

Te Brno, 11 juni 2019

David Uhlíř, eigenhandig
senaatsvoorzitter

Voor juistheid van het afschrift:
Jana Drdlová

Mgr. Jana Digitaal ondertekend

door Mgr. Jana Drdlová
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voetnoot van de vertaler:
1) rechter-berichtgever = (letterlijke vertaling van de Tsjechische term "soudce zpravodaj") de

rechter die, wanneer een proces wordt beslecht door een senaat, de taak heeft de 
voorbereiding verzorgen, de correspondentie te voeren en het proces af te handelen.


