
III.ÚS 2468/21

[wapen]

TSJECHISCHE REPUBLIEK

BESCHIKKING
van het Constitutionele Hof

Het  Constitutionele  Hof  heeft  bij  monde  van  een  senaat,  bestaand  uit
voorzitter  Jiří  Zemánek,  rechter  Vojtěch  Šimíček  en  rechter-berichtgever  Milada
Tomková, inzake de grondwettelijke klacht van indiener  Eelze  xxxxx, woonachtig
op  het  adres  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  Drachten,  Koninkrijk  der  Nederlanden,
vertegenwoordigd  door  Mgr.  Jarmila  Túryová,  advocate  gevestigd  op  het  adres
Mořinka 70, Mořinka, betreffende de beschikking van de Provinciale Rechtbank te
Ostrava, filiaal Olomouc, d.d. 20 april 2021, behandelingsnr. 55 To 71/2021-2064 en
betreffende  het  besluit  van  de  Districtsrechtbank  te  Přerov  d.d.  11  juni  2020,
behandelingsnr. 1 T 218/2013-2001, met deelneming van de Provinciale Rechtbank
te Ostrava, filiaal Olomouc, en de Districtsrechtbank te Přerov als deelnemers aan
de procedure, aldus besloten:

De grondwettelijke klacht wordt afgewezen.

Motivering

1. De indiener eist middels de beoordeeelde grondwettelijke klacht annulering van
de in de aanhef genoemde besluiten, want hij beweert dat hiermee zijn recht op
rechtsbescherming  op  grond  van  art.  90  van  de  Grondwet  van  de  Tsjechische
Republiek (verder te noemen de "Grondwet") en van art. 36 lid 1 van het Handvest
van  de  grondrechten  en  vrijheden (verder  te  noemen  het  "Handvest"),  in
samenhang met zijn recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een
onpartijdig  gerecht  volgens  art.  47  van  het  Handvest  van  grondrechten van  de
Europese Unie, geschonden wordt. De indiener merkt verder op dat zijn recht op een
onpartijdig gerecht volgens art. 36 lid 1 van het Handvest en volgens art. 6 van het
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
geschonden  wordt.  Tegelijkertijd  voert  hij  aan  dat  de  gewone  rechtbanken  hun
verplichting hebben verzaakt het Hof van Justitie van de Europese Unie te verzoeken
een  besluit  te  nemen  inzake  een  prejudiciële  vraag  volgens  art.  267  van  het
Functioneringsverdrag van de Europese Unie.

2. Zoals uit de grondwettelijke klacht en de bijgevoegde besluiten voortvloeit, werd
de indiener door het vonnis van de Districtsrechtbank te Přerov (verder te noemen



de  "districtsrechtbank")  d.d.  1-4-2015,  behandelingsnr.  T  218/2013-662,  in
samenhang met de beschikking van  de  Provinciale  Rechtbank  te  Ostrava,  filiaal
Olomouc  (verder  te  noemen  de  "Provinciale  Rechtbank")  d.d.  24-6-2016,
behandelingsnr. 68 To 272/2015-783, dat rechtsgeldigheid verkreeg op 24-6-2016,
voor een daad die juridisch gezien gekwalificeerd werd als het strafbare feit van het
verwaarlozen van zijn plicht alimentatie voor zijn twee kinderen te betalen, volgens
§ 196 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht veroordeeld tot een gevangenisstraf van
12 maanden, waarbij de uitvoering voorwaardelijk werd uitgesteld voor een proeftijd
van  3  jaar.  Middels  een  uitspraak  van  het  Hooggerechtshof  d.d.  31-10-2017,
behandelingsnr. 6 Tdo 471/2017-60, werd een beroep van de indiener afgewezen.
Middels een beschikking van het Constitutionele Hof, met dossiernr. I.  ÚS 550/19
d.d. 11-6-2019 werd diens grondwettelijke klacht in de betreffende zaak eveneens
afgewezen (alle besluiten van het Constitutionele Hof zijn beschikbaar op de website
http://nalus.usoud.cz).

3.  De  Districtsrechtbank  heeft  met  het  aangevochten  besluit  de  voorwaardelijk
uitgestelde  gevangenisstraf  gewijzigd  en  heeft  de  indiener  gesommeerd  de
gevangenisstraf van 12 maanden, opgelegd middels het vonnis van 1-4-2015, uit te
voeren.  De  indiener  heeft  tijdens  de  proefperiode  van  de  voorwaardelijke
veroordeling niet aan de hem opgelegde voorwaarden voldaan, heeft geen moeite
aan  de  dag  gelegd  zijn  alimentatieplicht  na  te  leven  noch  de  verschuldigde
alimentatie  betaald  en  er  is  tegen  hem  voor  hetzelfde  strafbare  feit  een
strafrechtelijk  proces  ingesteld  (zie  tevens  de  beschikking  met  dossiernr.  II.  ÚS
2228/21 d.d. 20-9-2021).

4.  Het bezwaar van de indiener  werd met de aangevochten beschikking van de
Provinciale Rechtbank afgewezen, met dien verstande, dat willekeurig welke andere
werkwijze  dan  omvorming  van  de  oorspronkelijk  voorwaardelijk  opgelegde
gevangenisstraf zou betekenen, dat de doelstelling van de straf niet bereikt werd.
De  indiener  heeft  met  zijn  gedrag  gedurende  de  vastgestelde  proefperiode
overduidelijk  aangetoond  dat  de  educatieve  en  preventieve  doelstelling  van  de
voorwaardelijke  veroordeling  in  zijn  geval  volledig  ineffectief  gebleken  is.  De
Provinciale  Rechtbank  heeft  zich  vereenzelvigd  met  de  mening  van  de
Districtsrechtbank, dat hier geen ruimte is voor een uitzonderlijk besluit, bijv. in de
zin  van  een  verlenging  van  de  proefperiode.  Op  25-8-2021  werd  de  indiener
gesommeerd uiterlijk vanaf 4-10-2021 zijn straf uit te voeren.

5. In zijn grondwettelijke klacht verwijt de indiener de gewone rechtbanken dat ze
niet  in  beschouwing  hebben  genomen  dat  er  loon  door  zijn  werkgever  werd
ingehouden, dat het ontbreken van financiële middelen hem niet in staat stelt vanuit
Nederland getuigen in te zetten, dat de Provinciale Rechtbank hem zelfs niet in staat
gesteld heeft een gesprek te voeren m.b.v. een videoconferentie. Verder voert de
indiener  aan  dat  de  rechtbanken  tijdens  de  uitvoeringsprocedures  niet  in
beschouwing genomen hebben dat de alimentatieplicht jegens zijn dochter middels
een  vonnis  van  de  Districtsrechtbank  d.d.  24-4-2018  per  20-10-2016  werd
opgeheven en dat ze hem de methode, waarop de eerder vastgestelde alimentatie
berekend was, niet hebben verstrekt. De gewone rechtbanken zouden volgens de
indiener  ook  fouten  begaan  hebben  door  geen  besluit  te  nemen  inzake  de
overdracht van de ter plaatse bevoegde rechtbank. Tenslotte roept de indiener het
Constitutionele Hof op het Hof van Justitie van de Europese Unie een prejudiciële



vraag te stellen, aangezien de gewone rechtbanken deze plicht verzaakt hebben,
niet met hem communiceerden, geweigerd hebben in de behandeling mee te nemen
dat hij een inwoner van de Unie is.

6. Het Constitutionele Hof heeft beoordeeld of aan de procesvoorwaarden van de
procedure voldaan werd en heeft geconstateerd dat de grondwettelijke klacht op tijd
werd ingediend door een hiertoe bevoegde indiener en dat het Constitutionele Hof
bevoegd  is  de  klacht  in  behandeling  te  nemen;  de  indiener  wordt  juridisch
vertegenwoordigd  overeenkomstig  de  vereisten  van  §  29  t/m  31  van  wet  nr.
182/1993 Sb., betreffende het Constitutionele Hof, als gewijzigd (verder te noemen
de "Wet op het Constitutionele Hof"), en de grondwettelijke klacht is ontvankelijk,
aangezien hij alle wettelijke procesmiddelen ter bescherming van zijn recht heeft
uitgeput (§ 75 lid 1 van dezelfde wet a contrario).

7. Het Constitutionele Hof is een gerechtelijk orgaan voor de bescherming van de
grondwettigheid  (art.  83  van  de  Grondwet),  dat  los  staat  van  het  systeem van
rechtbanken  (art.  91  lid  1  van  de  Grondwet),  en  daarom  kan  het,  als  het  zijn
competenties zodanig uitoefent, dat het op basis van art. 87 lid 1 letter d) van de
Grondwet een besluit neemt over een grondwettelijke klacht tegen een rechtsgeldig
besluit van een rechtbank, niet beschouwd worden als een volgende "super-revisie-
instantie"  binnen het normale justitionele systeem, die met haar eigen besluiten
(indirect)  besluiten  van  de  gewone  rechtbanken  vervangt;  de  taak  van  het
Constitutionele Hof bestaat "slechts" uit het onderzoeken van de grondwettelijkheid
van  zowel  de  besluiten  van  rechtbanken,  als  van  de  aan  deze  besluiten
voorafgaande procedures. Met het oog hierop moet worden uitgegaan van de regel
dat  de  interpretatie  van  "subgrondwettelijke"  wetten  en  hun  toepassing  op
afzonderlijke rechtsgevallen in principe een zaak van de gewone rechtbanken is en
dat een ingreep van het Constitutionele Hof in hun besluitvorming in overweging
genomen kan worden in situaties, waar hun besluitvorming aan gebreken lijdt, die
tot  gevolg  hebben  dat  de  grondwettelijkheid  geschonden  wordt  (zgn.
gekwalificeerde gebreken). Dergelijke gebreken heeft het Constitutionele Hof niet in
de aangevochten besluiten gevonden.

8.  Ten  aanzien  van  de  opmerkingen  van  de  indiener  die  gericht  zijn  tegen het
opleggen  van  de  uitvoering  van  de  voorwaardelijk  uitgestelde  gevangenisstraf
merkt  het  Constitutionele  Hof  allereerst  op  dat  het  niet  bevoegd  is  zich  uit  te
spreken over het soort straf en de hoogte van de opgelegde straf ((vergelijk bijv.
met  de beschikking met dossiernr.  II.  ÚS 455/05 d.d.  24-4-2008 (N 74/49 SbNU
119)), want de besluiten van de in het strafrecht actieve rechtbanken zijn wat dit
betreft onvervangbaar (art. 90 van de Grondwet en art. 40 lid 1 van het Handvest).
Deze benadering dient eveneens toegepast te worden op besluiten over de verdere
uitvoering  van  de  straf,  d.w.z.  inclusief  besluiten  over  de  verandering  van  een
opgelegde  straf  in  een  andersoortige  straf  of  over  het  afzien  van  de  verdere
uitvoering van een bepaalde straf. Het Constitutionele Hof beschikt uitsluitend over
het recht in te grijpen wanneer extreem wordt afgeweken van de voor een dergelijk
besluit  vastgelegde  wettelijke  criteria  (vergelijk  bijv.  met  de  beschikking  met
dossiernr. IV. ÚS 1501/21 d.d. 22-6-2021).

9. Uit de uitgekristaliseerde jurisprudentie van het Constitutionele Hof vloeit tevens
voort  dat  veroordeelden,  wanneer  gewone  rechtbanken  besluiten  over  de



verandering van een straf nemen, over het recht beschikken dat deze zaak in hun
aanwezigheid  behandeld  wordt  en  dat  ze  in  staat  gesteld  moeten  worden
commentaar te leveren op de volledige uitgevoerde bewijsvoering in de zin van art.
38 lid 2 van het Handvest. Volgens § 2 lid 13 van het Wetboek van Strafvordering
zijn  de  in  het  strafrecht  actieve  organen  verplicht  om  degene,  waartegen  eem
strafzaak  is  ingesteld,  waaronder  uiteraard  ook  uitvoeringsprocedures  vallen
(vergelijk § 12 lid 10 van het Wetboek van Strafvordering), in staat te stellen zijn
rechten volledig uit te oefenen. De bepalingen van § 330 lid 1 van het Wetboek van
Strafvordering, gecombineerd met de leden 3 en 4, die vaststellen dat besluiten
over  het  opleggen  van  de  uitvoering  van  voorwaardelijk  uitgestelde  straffen
uitsluitend uitgevaardigd mogen worden na een openbare zitting bij de rechtbank,
weerspiegelt de genoemde grondwettelijke betekenis van het mogelijke gevolg van
een dergelijk besluit (bijv. de beschikking met dossiernr. I. ÚS 2959/20 d.d. 29-6-
2021).

10. In het algemeen herhaalt de indiener in zijn klacht de bezwaren die hij ook in de
uitvoerings-  en  strafbepalingsprocedures  geuit  heeft  en  waar  de  gewone
rechtbanken  op  een  passende  manier  op  gereageerd  hebben  (zie  tevens  de
beschikking met dossiernr. I. ÚS 550/19 d.d. 11-6-2019). Het Constitutionele Hof ziet
geen reden de adequate behandeling te herhalen. Het merkt alleen aan de kantlijn
op dat de indiener volgens de Provinciale Rechtbank bij  het vaststellen van zijn
eigendomsverhoudingen onvoldoende medewerking verleend heeft. Hij is ook in de
gelegenheid gesteld deel te nemen aan de behandeling bij de Districtsrechtbank, via
een  videoconferentie-installatie.  Hiermee  hebben  zij  voldaan  aan  hun  hierboven
genoemde  plicht  de  zaak  in  zijn  aanwezigheid  te  behandelen  en  hem  in  de
gelegenheid  te  stellen  zich  uit  te  spreken  ten  aanzien  van  de  uitgevoerde
bewijsvoering. Hoewel de alimentatieplicht van de indiener jegens zijn dochter per
20-10-2016 is opgeheven (zie tevens beschikking II.  ÚS 2725/19 d.d. 21-1-2020),
toch werd hem in het vonnis van 1-4-2015 opgedragen tijdens de proefperiode de
gebruikelijke alimentatie  voor  allebei  zijn  kinderen te betalen,  inclusief  de reeds
verschuldigde alimentatie.

11. Ook tijdens het strafrechtelijke proces werden herhaaldelijk verzoeken van de
indiener  om een  niet  nader  gespecificeerde  prejudiciële  vraag  aan  het  Hof  van
Justitie van de Europese Unie behandeld. Ook deze voorstellen hebben de gewone
rechtbanken op een adequate manier van een antwoord voorzien. Schending van
het  recht  op  een  wettelijke  rechter  zou  in  geval  van  toepassing  van  het
gemeenschapsrecht  optreden,  wanneer  de  Tsjechische  rechtbank  de  prejudiciële
vraag uit eigen willekeur niet aan het Hof van Justitie van de Europese Unie zou
voorleggen, c.q. wanneer de rechtbank zich niet zou bezighouden met de vraag of
de prejudiciële vraag al dan niet gesteld moet worden, en haar besluit in deze zin
niet  naar  behoren  zou  motiveren  (zie  bijv.  de  beschikking  met  dossiernr.  I.  ÚS
865/20 d.d. 24-11-2020 of beschikking IV. ÚS 589/21 d.d. 6-4-2021 in de zaak van
de  indiener).  Dit  is  echter  in  de  onderhavige  zaak  niet  aan  de  orde.  Ook  het
Constitutionele Hof ziet geen reden het Hof van Justitie van de Europese Unie erbij
te betrekken. Louter het feit dat de indiener een inwoner van de Unie is, volstaat
niet als reden, in de uitvoeringsprocedure is het Europese recht niet toegepast, de
indiener heeft in zijn grondwettelijke klacht wat dit betreft geen andere argumenten
aangevoerd.



12. Op basis van het hierboven aangevoerde kan geconcludeerd worden dat het
Constitutionele  Hof  de  grondwettelijke  klacht  beoordeeld  heeft  vanuit  de
bevoegdheden  die  hem door  de  Grondwet  worden  toegekend,  d.w.z.  vanuit  de
positie van een gerechtelijk orgaan voor de bescherming van de grondwettigheid
(art. 83 van de Grondwet), en omdat het niet heeft vastgesteld dat de aangevoerde
schendingen  van  de  grondrechten  en  vrijheden  van  de  indiener  hebben
plaatsgevonden,  is  het  tot  de  conclusie  gekomen dat  het  om een  klaarblijkelijk
ongegrond voorstel  handelt,  en  het  Constitutionele  Hof  heeft  de  grondwettelijke
klacht  zonder  mondelinge  behandeling  en  zonder  aanwezigheid  van  de  indiener
conform § 43 lid 2 letter a) van de Wet op het Constitutionele Hof afgewezen.

Instructies: Tegen beschikkingen van het Constitutionele Hof kan niet in 
beroep gegaan worden.

Te Brno, 12 oktober 2021

Jiří Zemánek, eigenhandig
voorzitter van de senaat

Voor juistheid van het afschrift:
Michaele Vrbová

[handtekening]


