
Op de plaats van het misdrijf worden doorgaans objecten gevonden en
veiliggesteld. Politie en het Nederlands Forensisch Instituut noemen die
stukken van overtuiging (svo’s). Ze worden onderzocht en de resultaten wor-
den vastgelegd. ‘Ze mogen niet “in vreemde handen” zijn geweest, want
dan kan er contaminatie (vervuiling van sporen) plaatsvinden. Svo’s moe-
ten in de keten worden gehouden,’ zo valt te lezen in het Recherche
Magazine van deze maand.

Het interim-rapport van Asser, Groen, Franken en Tzankova over fun-
damentele herziening van het burgerlijk procesrecht is overdrachtelijk
ook een stuk van overtuiging. Het publieke debat is aangevangen en zal tot
een eindrapport moeten leiden. Het rapport gaat over de civiele keten en
de rol van de deelnemers.

Prof. Snijders oordeelde in het NJB dat het perspectief van de justitia-
belen onderbelicht blijft: ‘Waarom de partijautonomie als richtinggevend
beginsel geheel het veld zou moeten ruimen, is mij niet duidelijk gewor-
den. (...) Al met al meen ik dat de onderzoekers op het punt van de partij-
autonomie een stap te ver gaan.’ Steun kreeg Snijders van Von Schmidt
auf Altenstadt. De in zijn rechtsgevoel gekrenkte burger wil een beslis-
sing en wil in het proces emoties en frustraties kwijt.

Dat wordt nog een mooi debat met de minister. Prof. Nick Huls heeft
gelijk dat law making in action vereist dat de wetgever draagvlak bij de
rechtspraktijk tracht te verkrijgen.

Hoe zit het eigenlijk met de partijautonomie en het strafrecht? In de
Nieuwsbrief Strafrecht  nuanceert prof. Egbert Myjer het door prof. Taru
Spronken verdedigde beginsel dat beslissingen waarbij aan een verdachte
tegen zijn wil een advocaat wordt toegevoegd in strijd zijn met het recht
op een eerlijk proces. Myjer betoogt dat een verdachte weliswaar zijn
eigen verdediging mag voeren, maar dat de (laatste) ambtshalve toege-
voegde raadsman van wiens diensten de verdachte geen gebruik wilde
maken (tenminste) ter zitting aanwezig moet zijn. ‘Blijft alleen de vraag
of de ongewenste raadsman het recht (in de opinie van Spronken wellicht:
de plicht) zou hebben ter terechtzitting niets te zeggen.’ Ik kan mij bij die
uitgeklede functie van de raadsman bijna niets meer voorstellen.

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten heeft onlangs een
Statuut voor de raadsman in strafzaken aangenomen. Regels over de
taken en verplichtingen van raadslieden in het strafproces, maar ook
voorwaarden die de overheid moet garanderen wil een advocaat zijn werk

kunnen doen. Ook dit Statuut is op te vatten als een stuk van overtuiging, en
ook hier geldt dat law making in action vereist dat het draagvlak bij de
rechtspraktijk wordt verkregen. Over de wijze waarop en bij wie consulta-
tie zal plaatshebben zijn voorstellen gedaan. U zult hier binnen afzienba-
re tijd meer over lezen in dit blad.

De VVSA is  van oordeel dat de raadsman dient te overleggen met de
verdachte over de wijze waarop de verdediging wordt gevoerd. Het staat
de raadsman niet vrij de verdediging te voeren op een wijze die strijdig is
met de wil van de verdachte. Dat als uitvloeisel van het recht van de ver-
dachte zichzelf te verdedigen. De ultieme partijautonomie. Voldoende
stof voor discussie in de consultatiefase. Winst is  dat toegewijde specialis-
ten met het Statuut aangeven waar zij voor staan, wat het belang daarvan
is voor de samenleving en welke garanties zij van de overheid verlangen.

Het statuut verwijst terecht naar Basic Principles on the Role of Lawyers,
dertien jaar geleden opgesteld tijdens een congres in Havanna (vlak bij
Guantanamo Bay!) en aangenomen door de Algemene Vergadering van de
VN. De Havanna-verklaring laat zich niet expliciet uit over partijautono-
mie. Volstaan wordt met de instructienorm dat de advocaat altijd loyaal
de belangen van zijn cliënt dient te respecteren. Elders is wel bepaald dat
lawyers shall enjoy civil and penal immunity for relevant statements made in good
faith in written or oral pleadings or in their professional appearances before a court,
tribunal or other legal or administrative authority.

In het Statuut is ook opgenomen dat de raadsman een grote vrijheid heeft
bij het voeren van de verdediging. Het statuut als svo overtuigt des te
meer na de beslissing van het EHRM in de zaak van mr. Steur. Deze advo-
caat had een opsporingsambtenaar bekritiseerd en naar het oordeel van
het Hof van Discipline tuchtrechtelijk een grens overschreden. Het
Europees Hof merkt op dat de tuchtrechter geen poging heeft onderno-
men het waarheidsgehalte van de verklaring van de advocaat te toetsen en
evenmin de vraag heeft opgeworpen of de advocaat in good faith heeft
gehandeld. Denk aan de Havanna-verklaring. Een jurisprudentieel stuk
van overtuiging, wat mij betreft. 

Of u nu civiel- of strafrechtelijk bent georiënteerd, neem vooral deel
aan het publieke debat. Stukken van overtuiging over proces-  en straf-
recht horen niet in vreemde handen te raken, want dan raken ze geconta-
mineerd. Ze moeten in de keten worden gehouden.

van de deken

S.V.O.

Jeroen Brouwer
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