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EHRM: Levenslang - EHRM over Britse regeling ná Vinter en ontwikkelingen
Nederland
EHRM ? ARREST ? 17 januari 2017 ? Hutchinson t. het VK ? Grote Kamer ? persbericht ? arrest (niveau 1) ECLI:CE:ECHR:2017:0117JUD005759208

Levenslang / toetsende autoriteit / verdragsconforme interpretatie
De zaak betreft de vraag of de wijze waarop in het VK met de levenslange gevangenisstraf wordt omgesprongen, na eerdere
veroordeling (de zaak Vinter) inmiddels Straatsburg-proof is. De Grote Kamer oordeelt dat dit het geval is. De reguliere Kamer
kwam eerder tot dezelfde conclusie.
In deze zaak was klager door de zittingsrechter veroordeeld tot levenslang, waarbij de minister had bepaald dat deze straf inderdaad
als ?whole life term? moest worden uitgezeten. De minister beslist in het VK over invrijheidstelling. De uitoefening van die
bevoegdheid wordt in het VK genormeerd door de ?Lifer Manual?. In de nationale jurisprudentie was (na Vinter, waarin het VK
door het EHRM was teruggefloten) inmiddels bepaald dat de Lifer Manual, die blijkens zijn bewoordingen slechts ruimte biedt voor
vrijlating op ?compassionate grounds? in overeenstemming met art. 3 (lees: voldoende ruim) moet worden uitgelegd. De Grote
Kamer overweegt dat uit de nationale rechtspraak blijkt dat in die art. 3 EVRM-sleutel inmiddels óók significante veranderingen bij
een gedetineerde en zijn vooruitgang op het gebied van rehabilitatie onder het Engelse recht moeten worden meegewogen bij de
beoordeling of voortzetting van de detentie nog een penologisch doel dient. Voor wat betreft de vraag hoe die beoordeling nader
wordt ingevuld, overweegt het hof dat vergaande precisie in een (nadere) regeling niet vereist is (r.o. 60). Nu de uitoefening van de
bevoegdheid wordt ingevuld door art. 3, verwijst het hof bij wijze van handreiking naar diverse eerdere EHRM-uitspraken en naar
de te verwachten rechtsontwikkeling op nationaal gebied. De gebondenheid aan het EHRM en de motiveringsplicht voor de
minister worden als waarborg beschouwd.
Met betrekking tot de vraag welke autoriteit de beoordeling zou moeten uitvoeren, overweegt de Grote Kamer bovendien dat:
?it is not its task to prescribe whether it should be judicial or executive, having regard to the margin of appreciation that must be
accorded to Contracting States (Vinter and Others, cited above, § 120). It is therefore for each State to determine whether the review
of sentence is conducted by the executive or the judiciary?.
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