Artikel 12 Sv beklag over het niet vervolgen van strafbare feiten
Het Openbaar Ministerie is de instantie die beslist welke strafbare feiten voor
de rechter worden gebracht. Als aangifte is gedaan door het slachtoffer en het
Openbaar Ministerie besluit om niet tot vervolging over te gaan, wordt door het
Openbaar Ministerie een zogenaamde sepotbeslissing gegeven.
Een sepotbeslissing wordt gegeven indien het Openbaar Ministerie van
mening is dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is tegen de
verdachte en daarnaast kan er een sepotbeslissing worden gegeven indien er
sprake is van geringe feiten en first offenders, d.w.z. verdachten die niet
eerder met justitie in aanraking zijn geweest.
Ook kan het Openbaar Ministerie de zaak afdoen middels een voorwaardelijk
sepot; er wordt niet tot vervolging overgegaan tenzij de verdachte de
voorwaarden verbonden aan het voorwaardelijk sepot overtreedt.
De kennisgeving van niet verdere vervolging wordt door het openbaar
ministerie toegezonden aan diegene die aangifte heeft gedaan. Iedere direct
belanghebbende kan tegen de kennisgeving zelf of door diens advocaat
hiertegen een klaagschrift indienen bij het gerechtshof.
Termijn aan indienen klacht?
Er zijn geen termijnen verbonden aan het indienen van een klacht. In het
algemeen zal een redelijke termijn worden aangehouden, maar er dient wel
sprake te zijn van een aanvaardbare termijn. Dit in verband met eventuele
bewijsproblematiek, strafvermindering wegens tijdsverloop en het afnemend
nut van strafrechtelijke afhandeling wegens tijdsverloop.
Bewijstoets
Voordat de zaak door het hof inhoudelijk in behandeling wordt genomen toetst
het hof eerst een aantal formele gronden zoals de bevoegdheid van het
gerechtshof en de ontvankelijkheid van de klager.
Het hof toetst de vervolgingsbeslissing en bepaalt niet of het strafbare feit dat
een klager vervolgd wenst te zien ook daadwerkelijk is gepleegd, maar of het
feit op zich voldoende bewijsbaar is om door de rechtbank te laten beoordelen
en of het algemeen belang gediend is bij het wel of niet vervolgen.
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Vervolgens zal het Openbaar Ministerie een advies uitbrengen over de
wenselijkheid van verdere vervolging en zal het hof –zo nodig- klager en
degene wiens vervolging wordt verlangd, horen.
Rechtsmiddelen
Tegen de uitspraak van het hof staat geen gewoon rechtsmiddel open, maar
enkel de mogelijkheid om cassatie in het belang van de wet in te stellen. De
rechtsgevolgen voor de klager -niet toewijzen van zijn beklag- vormen echter
geen beletsel om over dezelfde beslissing van het Openbaar Ministerie
opnieuw een klacht ex art 12 Sv in te dienen.
Procedure nadat het hof het beklag gegrond heeft verklaard
Na de inhoudelijke behandeling kan het hof het beklag gegrond verklaren. De
zaak wordt dan alsnog door het Openbaar Ministerie bij de rechtbank
aangebracht. Dit betekent echter niet dat de rechtbank dan ook tot een
veroordeling van de verdachte zal komen. Slechts indien de rechtbank
oordeelt dat er sprake is van wettig en overtuigend bewijs tegen verdachte zal
het tot een veroordeling komen.
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