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Voorwoord

Beste student,

Voor je ligt de voorbeeldsamenvatting van het vak Volkenrecht voor de studie
Rechtsgeleerdheid. Slim Academy heeft de belangrijkste studiestof voor je samengevat. Zo kun jij
zo prettig mogelijk studeren. We wensen je alvast succes met studeren en natuurlijk met het
behalen van jouw studiepunten!

Kwaliteit
Omdat wij de kwaliteit van onze samenvattingen zo hoog mogelijk willen houden zijn we
benieuwd naar jouw feedback. We sturen je hierom twee weken na ontvangst van de
samenvatting een mailtje met het verzoek om de samenvatting te beoordelen. Je zou ons heel
erg helpen als je deze invult. Mocht je op een ander moment al opmerkingen, tips of
verbeterpunten hebben, mail ons dan op klantenservice@slimacademy.nl of stuur een berichtje
via Facebook chat, dan gaan wij hier direct mee aan de slag!

Werken bij
Slim Academy is altijd op zoek naar gemotiveerde studenten! Lijkt het je leuk om bij ons aan de
slag te gaan met het samenvatten en nakijken van samenvattingen? Dan is de rol van Studieheld
zeker iets voor jou. Je kunt werken vanuit huis, krijgt een riante vergoeding en je hebt een
studiegerelateerde bijbaan die goed op je cv staat. Heb je interesse? Stuur dan jouw motivatie en
cv naar klantenservice@slimacademy.nl.

Nadruk verboden
Samen studeren werkt natuurlijk goed. Wijs jouw vrienden dan ook vooral op de samenvattingen
van Slim Academy. Nadruk en het delen van de samenvatting met derden is uiteraard verboden.
Als je wilt dat wij in staat blijven de verslagen aan jullie aan te bieden, geef dit verslag dan niet
aan derden en laat jouw studiegenoten zelf een exemplaar aanschaffen

Kom in contact met Slim Academy
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Slim Academy? Kom in contact via:

www.slimacademy.nl
@SlimAcademy.nl
klantenservice@slimacademy.nl
010 214 32 45

We wensen je veel succes met studeren en het halen van jouw tentamens!

Team Slim Academy

P.S. De samenvatting is geschreven naar eigen inzicht van de auteur. Het is en blijft een samenvatting,
die als aanvulling op de verplichte lesstof gezien moet worden en geen vervanging is van de verplichte
lesstof.
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Informatie over het vak

Je staat op het punt de voorbeeldsamenvatting van het vak Volkenrecht te lezen. Maar maak je
geen zorgen, we hebben deze samenvatting geschreven met als doel je door dit vak heen te
helpen. Meerdere topstudenten, die recentelijk dit vak hebben gevolgd, hebben hun expertise
gedeeld en aan deze samenvatting gewerkt, om je te helpen met de dingen waar de meeste
studenten mee worstelen bij het studeren van het volkenrecht.

Het tentamen
Het tentamen vindt plaats op 23 december 2022. Mocht dit vak niet in één keer halen, dan kan je
deelnemen aan het hertentamen op 26 juni 2023. Het tentamen bestaat uit drie open vragen.
Respectievelijk een pleidooi, een essay en een onderzoeksopzet.

Hoe kan je het beste studeren?
Het tentamen van volkenrecht zal bestaan uit schrijfopdrachten. Gedurende de werkgroepen
van het vak zal daarmee geoefend worden. Voor het maken van schrijfopdrachten is het van
belang om veel te oefenen. Verder is het noodzakelijk kennis over het volkenrecht goed te
bestuderen en te weten waar welke informatie staat, aangezien alle stof erbij mag worden
gehouden tijdens het tentamen.

Wat kun je van deze samenvattingen verwachten?
In deze samenvatting vind je de ideale combinatie van al onze producten in één boekje. Het
eerste hoofdstuk van deze samenvatting bestaat uit een uittreksel van de voorgeschreven
literatuur. Daaropvolgend hebben we een samenvatting toegevoegd van een hoorcollege en een
werkgroep. Kortom, dit boekje bevat een voorbeeld van alle producten die wij aanbieden voor
dit vak, zodat je perfect kunt studeren.

Succes met studeren!

Team Slim Academy
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Hoofdstuk 1. Literatuur

Dit is een voorbeeld van onze literatuursamenvatting.

Aansprakelijkheid

Literatuur
Dit is een samenvatting van de verplichte literatuur uit week 4 van het vak Volkenrecht en komt
overeen met hoofdstuk 7 en 16  uit het boek (Klabbers, International Law, 3rd edition).

Introductie
In principe kunnen alle rechtssubjecten van het internationale recht verantwoordelijk worden
gehouden voor hun gedrag. Dit geldt voor zowel staten als internationale organisaties, bedrijven
en NGO’s.

In dit hoofdstuk moet onderscheid gemaakt worden tussen verantwoordelijkheid
(responsibility), verantwoording (accountability), en aansprakelijkheid (liability).

Verantwoordelijkheid moet worden onderscheiden van verantwoording en aansprakelijkheid.
Aansprakelijkheid geeft meestal het bestaan van een financiële verplichting aan, iemand is
aansprakelijk en moet een vergoeding te betalen. Aansprakelijkheid kan worden vastgesteld
door middel van verantwoordelijkheid. Als een staat verantwoordelijk voor wangedrag is, moet
deze schadevergoeding betalen. Verantwoording is ten slotte de meest brede term. Hierbij gaat
het erom dat een partij in een geschil haar daden moet ‘verantwoorden’, uitleg moet geven over
haar daden.

Van gewoonte tot codificatie
Na de Tweede Wereldoorlog leek het een goed idee om de verantwoordelijkheid van staten op te
nemen in regels. Dit was makkelijker gezegd dan gedaan en het heeft ongeveer vier decennia
geduurd om een aantal artikelen op te nemen met betrekking tot staatsverantwoordelijkheid.

Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen primaire en secundaire regels:
● Primaire regels zijn materiële verplichtingen van staten: hierbij kun je denken aan het

verbod op genocide, het recht van onbelemmerde doorvaart in de territoriale wateren of
de belastingvrijstellingen genoten door diplomaten.

● Daarentegen worden de regels inzake staatsverantwoordelijkheid, zoals die van de wet
van verdragen, gerekend tot de secundaire regels: dit zijn de regels die bepalen hoe de
primaire regels worden gemaakt, geïnterpreteerd of afgedwongen/gehandhaafd.

Staatsverantwoordelijkheid: twee basisprincipes
De regels omtrent internationale staatsverantwoordelijkheid zijn gebaseerd op twee
basisprincipes:

● Staten kunnen verantwoordelijk zijn voor handelingen die aan de staat toe te rekenen
zijn;

● Staten kunnen alleen verantwoordelijk zijn voor wangedrag als ze gebonden zijn aan de
regels die geschonden zijn. Dat wil zeggen dat een staat alleen verantwoordelijk kan zijn
voor handelingen die een bepaalde internationale verplichting van een staat schenden.
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Daden die aan de staat te wijten zijn
Staten kunnen alleen verantwoordelijk zijn voor daden die aan de staat te wijten zijn. Staten zijn
dus niet verantwoordelijk voor daden van private partijen binnen de staat. Als een
seriemoordenaar in Japan een buitenlander vermoord, is Japan niet verantwoordelijk, tenzij
Japan op de één of andere manier is verbonden met deze daad. Indien een staat dus niet
verbonden is met een daad, kan deze staat ook niet voor die daad verantwoordelijk zijn.
De staat zal verantwoordelijk worden gehouden voor de handelingen van haar organen en
ambtenaren en zelfs voor degenen die optreden buiten hun juiste competenties. Het
onderliggende idee hierachter is dat de staat zijn organen en ambtenaren moet controleren,
alleen al omdat een ander dat niet kan.
De staat kan zijn ambtenaren niet in hun vrije tijd controleren en kan dus ook niet
verantwoordelijk gehouden voor daden die in deze tijd door ambtenaren gepleegd worden,
tenzij de een politieagent bijvoorbeeld handelt terwijl hij zijn uniform en badge draagt (in zijn
vrije tijd).

Staatsverantwoordelijkheid kan niet door middel van nationaal recht uitgesloten of beperkt
worden.

Internationaal wangedrag
Volgens de artikelen van staatsverantwoordelijkheid, kunnen staten alleen verantwoordelijk
worden gehouden voor handelingen die hun internationale wettelijke verplichtingen schenden.

Bij schending van een verdragsbepaling kan een staat die geen lid is, niet verantwoordelijk
worden gehouden. Dit impliceert dat staten niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden
voor activiteiten die wel schade toebrengen, maar niettemin legaal zijn. Een voorbeeld hiervan is
de doodstraf van een buitenlander. Een staat welke de doodstraf toestaat en geen partij is bij
een verdrag die de doodstraf verbiedt, kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de
dood van een veroordeelde crimineel, ondanks dat de doodstraf onbetwist schade toebrengt.

Het is algemeen aanvaard dat staten verantwoordelijk zijn voor schade ten gevolge van
satellieten, ook al is dit geheel legaal. Dit is bepaald in het Verdrag van Schade Veroorzaakt
door Ruimte Objecten, artikel 2. Ook voor economische schade kunnen staten
verantwoordelijk zijn, zonder dat er een norm geschonden wordt.

Schade is niet het hoofdvereiste voor staatsverantwoordelijkheid: het gaat erom dat er een
internationale verplichting is geschonden, ongeacht of daarbij schade is ontstaan of niet.
Daarnaast kan er in plaats van materiële schade, in sommige gevallen bijvoorbeeld ook sprake
zijn van morele schade.

Verantwoordelijkheid en private daden
Zoals eerder benoemd kunnen staten niet verantwoordelijk worden gehouden voor de private
daden van de burgers. Toch kunnen er zich situaties voordoen waardoor staten indirect wel
verantwoordelijk zijn voor dergelijke daden. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als de staat illegale
private daden erkent of een internationale verplichting om dergelijke daden te voorkomen niet
handhaaft.

Dit gebeurde bijvoorbeeld in de Tehran Hostages-zaak uit 1980, waarbij een groep studenten
deelnam aan de Iraanse revolutie en de ambassade van de Verenigde Staten in Teheran en twee
andere steden bezet hielden. De werknemers werden voor meer dan een jaar gegijzeld. Omdat
het hier studenten waren, was Iran niet verantwoordelijk voor het bezetten van de ambassade
en het gijzelen van de werknemers, maar wel voor een aantal andere omstandigheden. Zo
bestaat er een internationale verplichting om ambassades te beveiligen. Deze beveiliging was ten
tijde van de gijzeling echter ondermaats. Daarnaast complimenteerde de Iraanse leider destijds
de gijzeling en moedigde de studenten aan om de gijzeling voort te zetten. Volgens het
Internationaal Gerechtshof werden de private handelingen hierdoor overheidshandelingen.
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Omstandigheden die zich verzetten tegen onrechtmatigheid
In het nationale recht kunnen zich omstandigheden voordoen die bepaald gedrag
rechtvaardigen, terwijl dit gedrag anders onrechtmatig zou zijn.

De omstandigheden die zich verzetten tegen de onrechtmatigheid zijn opgenomen in de
Artikelen 20-25 op de Staatsverantwoordelijkheid van de ILC (International Law
Commission). Het betreft hier geen verdrag, maar een Algemene Vergadering van de VN.

Een voorbeeld waarbij omstandigheden zich tegen staatsverantwoordelijkheid verzetten, is bij
natuurrampen. Bij een natuurramp is het voor de staat vaak onmogelijk om bepaalde
internationale verplichtingen na te komen.

Ook bij een opstand kunnen de omstandigheden zich tegen staatsverantwoordelijkheid
verzetten. Het belangrijkste is dat een staat niet kon optreden, ook al was dat wel gewild. Dit
noemt men force majeure. Force majeure kent twee vormen:

1. Distress (nood): een alternatieve oplossing was mogelijk, maar zou opoffering voor de
actor in kwestie betekenen. Een voorbeeld hiervan is een vliegtuig dat onbevoegd land
om een storm verderop te voorkomen. Doorvliegen was mogelijk, maar niet zonder
risico.

2. Necessity (noodzakelijkheid): een handeling die normaliter illegaal is, wordt
aangemerkt als legaal vanwege zwaarwegende omstandigheden. Een voorbeeld hiervan
is het in brand steken van een schip dat olie lekt, om zo verdere vervuiling te voorkomen.

Gevolgen van verantwoordelijkheid
Het internationaal recht kent drie mogelijkheden om een situatie waarbij een staat schade heeft
veroorzaakt op te lossen:

1. Restitutie: restitutie is de hoofdzakelijke manier voor herstel. Voor restitutie is het nodig
dat de onrechtmatige toestand beëindigd wordt. Indien een gebied bijvoorbeeld door
een staat onrechtmatig is ingenomen, moet dit gebied weer worden teruggegeven wil er
voldaan worden aan restitutie.

2. Compensatie: In veel gevallen is restitutie niet meer mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan
mensen die onrechtmatig vermoord worden door een staat. De oorspronkelijke situatie
kan dus niet meer bereikt worden. In dergelijke gevallen moet compensatie herstel
bieden.

3. Voldoening: Ten slotte kan voldoening ook als herstelmethode gezien worden. Deze
voldoening kan bestaan uit de erkenning van een staat dat deze fout zat, of een formeel
excuus. Deze methode is vooral succesvol wanneer er sprake is van morele schade.

Ook is het mogelijk dat een staat deze opties combineert. De onderliggende veronderstelling
hier is dat herstel niet gezien wordt als een straf. De functie van herstel is namelijk niet om te
straffen, maar om te herstellen. Dit is gebaseerd op het idee dat het ongepast is om soevereine
staten te straffen.

Verantwoordelijk aan wie?
Het recht dat de staatsverantwoordelijkheid regelt, denkt in termen van meervoudige
verplichtingen. Voorbeeld: een Duits schip dat binnenvaart op de wateren van Brazilië en daar
een internationale wandaad pleegt. Dit doet hij niet jegens Denemarken of Oostenrijk. Dus
Duitsland is verantwoordelijk ten opzichte van Brazilië en wordt verwacht dit te herstellen ten
opzichte van Brazilië.

Dit is anders bij bijvoorbeeld mensenrechtenschending. Voorbeeld: een gevangene van Turkije
die onrechtmatige schade oploopt door de Turkse autoriteiten. De gevangene zal de schade
oplopen, maar Turkije is uiteraard niet verantwoordelijk ten opzichte van zichzelf.
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Mensenrechten passen aldus niet in het meervoudige model en hetzelfde geldt voor andere
verdragen die gebaseerd zijn op een soort van overweging van het belang van een internationale
gemeenschap (verdragen tot oprichting van internationale organisaties, milieuverdragen).

Verantwoordelijkheid van internationale organisaties
In de jaren 80 van de vorige eeuw rees de vraag of internationale organisaties ook
verantwoordelijk konden zijn. Reden hiervoor was de ineenstorting van de Internationale
Tinraad (International Tin Council, ITC). Nadat deze organisatie ineenstorten, kwamen
debiteuren hun schulden bij de lidstaten innen. Deze lidstaten vonden echter dat de Raad zelf
verantwoordelijk was, aangezien het een rechtspersoon was. De Commissie voor Internationaal
Recht (International Law Commission, ILC) wilde hierdoor een duidelijk antwoord geven op de
vraag of internationale organisaties verantwoordelijk en zo dus ook aansprakelijk kunnen zijn
voor hun daden.

Deze organisaties waren opgericht om te functioneren namens de staat. Indien zij dus iets
verkeerd deden, konden de staten verantwoordelijk worden gehouden. Voor lange tijd werd
aangenomen dat verantwoordelijkheid voor internationale organisaties niet nodig was.
Organisaties kunnen dus verantwoordelijk worden gehouden voor internationaal wangedrag dat
aan hen te wijten valt. Internationale organisaties zijn wel anders dan staten vanwege het feit dat
zij bijvoorbeeld geen grondgebied hebben, ze missen soevereine jurisdictie en ze hebben geen
eigen ambtenaren wiens gedrag zou kunnen leiden tot verantwoordelijkheid. Echter zijn
internationale organisaties slechts lid van een klein aantal verdragen, waardoor het moeilijk is
om ze verantwoordelijk te houden voor het schenden van internationaal recht. Er zijn namelijk
niet veel regels die ze kunnen schenden.

In 2011 heeft de ILC een aantal regels ontworpen met betrekking tot de verantwoordelijkheid
van internationale organisaties. Deze regels hebben weliswaar een grote autoriteit, maar de
status ervan in het internationaal recht blijft onduidelijk.

Individuele verantwoordelijkheid
Individuen kunnen uiteraard ook verantwoordelijk worden gehouden voor hun eigen gedrag. Het
onderliggende idee van de individuele verantwoordelijkheid is dat wanneer staten internationaal
wangedrag vertonen, het mogelijk is om de verantwoordelijke individu eruit te pakken. Echter, er
zijn ook zaken waarbij het niet meer te traceren is wie de verantwoordelijke individu was.

Volgens het internationale recht kunnen individuen dus verantwoordelijk zijn onder ditzelfde
internationaal recht. Het nationaal recht speelt hierbij geen rol. Bij individuele
verantwoordelijkheid gaat het vaak om de schending van secundaire regels.

Gedeelde verantwoordelijkheid
Er kan ook sprake zijn van gedeelde verantwoordelijkheid. Hierbij kan je denken aan een staat
die zijn daden alleen maar kan plegen met behulp van de individuen. Een (extreem) voorbeeld
hiervan is Hitler. De Holocaust was niet gebeurd als Hitler niet geholpen werd door allerlei
andere personen die ondergeschikt waren aan Hitler.
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Verhoudingen nationale rechtbanken en het internationaal recht

Introductie
Het meeste internationaal recht wordt toegepast door nationale rechtbanken en administratieve
instanties.

Een staat die toestaat dat het internationale recht direct wordt toegepast door haar rechtbanken
en administratieve instanties heeft een andere positie dan de staat die dit niet doet.

Hier komt het verschil tussen het monisme en dualisme weer aan bod. De wisselwerking tussen
internationale en nationale wetgeving dekt niet alle materiële regels. Geen dualist zou
bijvoorbeeld beweren dat het geen recht op zelfverdediging, zoals vastgelegd in artikel 51
VN-Handvest kan uitoefenen indien nationale wetgeving ontbreekt.

Monisme en dualisme
Binnen internationaal recht is er een verhouding tussen dualisme en monisme. Internationaal
recht werd namelijk gezien als recht tussen staten en nationaal recht, als recht tussen individuen
of tussen individuen en de staat.

In de 19e eeuw veranderde dit idee echter. In deze tijd groeide het besef dat nationaal en
internationaal erg nauw met elkaar verbonden zijn. Zo ontstond het idee van dualisme.

● Volgens het dualisme staan internationaal recht en nationaal recht los van elkaar, omdat
nationaal recht private contracten en misdrijven betreft en internationaal recht gaat over
internationale onderwerpen zoals oorlog én territorium.
Daarnaast heeft internationaal recht alleen effect binnen de internationale sfeer, volgens
het dualisme. Een internationale regel moet worden omgezet naar nationaal recht, als
deze gelding wil vinden in het nationale recht.
Indien er sprake is van een conflict tussen een internationale en nationale regel, dan is
het aan de nationale rechtsorde om te beslissen welke regel voor zal gaan. In een
dualistisch systeem zal de internationale regel moeten wijken.

● In het monisme worden het internationale en nationale recht gezien als verschillende
sferen die in verband met elkaar staan. Volgens Hans Kelsen maakt het internationaal
recht het mogelijk voor staten om te bestaan, want zonder internationaal recht kan er
geen sprake zijn van een staat.
Bij een monistisch stelsel hoeft een internationale regel, in tegenstelling tot bij een
dualistisch stelsel, niet eerst omgezet te worden in nationaal recht.

Veel internationaal legitieme regels zijn onvolledig en zij hebben het nationale recht nodig om
effect te hebben. Het internationale en nationale recht hebben elkaar nodig en samen vormen zij
de universele rechtsorde.

Dit heeft verschillende gevolgen:
● Onder het monisme prevaleert een internationale regel boven dat van een nationale

regel bij een conflict;
● In de zaken waar internationaal recht geen verdere implementatie nodig acht, zullen

deze regels direct effectief zijn in de nationale rechtsorde.

De staat bepaalt zelf of zij monistisch of dualistisch wil zijn. In die context zijn alle staten in
principe dualistisch. Het internationale recht kan staten niet verplichten om monistisch te zijn.
Echter, zoals eerder genoemd is hierbij één uitzondering: het EU-recht. Het EU-recht heeft
namelijk direct effectieve werking in de lidstaten van de EU. Voorbeelden van monistische
stelsels zijn die van Nederland en Frankrijk. Een voorbeeld van een dualistisch stelsel is de
Verenigde Staten, daar vormt de grondwet de hoogste rechtsbron.
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Direct effect
De term ‘direct effect’ wordt ook op meerdere manieren gebruikt. Zo wordt het ook wel ‘directe
werking’, ‘direct applicability’ (direct toepasbaar) en ‘self-executing’ (zelf uitvoerend) genoemd.

Bij direct effect zal de rechter over het algemeen kijken naar de vraag of de betrokken bepaling
rechtstreeks rechten of plichten brengt voor de individuen, óf dat een bepaling gericht is aan
individuen of aan verdragsluitende partijen.

● Een voorziening zoals ‘Staten die partij zijn, zullen kinderhandel, kinderprostitutie en
kinderpornografie verbieden’ is niet direct effectief. Dit richt zich namelijk op de wetgever
in plaats van de individuen. Het biedt geen directe bescherming.

● Een voorziening dat niemand zal worden onderworpen aan marteling of aan
onmenselijke behandeling of bestraffing, zal wel direct effectief kunnen worden geacht.
Het hier is niet gericht tot de wetgever, maar creëert een afdwingbaar recht.

Indien een voorziening voldoende nauwkeurig en onvoorwaardelijk is, dan zal het direct
effect kunnen hebben. Sommige staten, zoals onder andere de Verenigde Staten, houden zich
aan de subtiele regel dat indien er sprake is van een conflict, de meest recente regel prevaleert.

Nu nationale rechtbanken de situaties niet kunnen verhelpen bij een conflict tussen het
nationale en internationale recht, bevinden dualistische staten zich veelal bij internationale
rechtbanken.

Er bestaat enige verwarring tussen het idee van het directe effect en de eigen oorzaak van de
daad. Een verdragsbepaling die een eigen oorzaak van daad creëert, is er één waar een
procespartij op kan rekenen bij het bij het starten van een rechtszaak. Dit is een recht voor
individuen dat direct is opgenomen in het verdrag.

Direct effect lijkt een ruim begrip: het creëert niet alleen directe voordelen voor de individuen,
maar stelt het individu ook in staat om op het internationale recht te rekenen in zijn of haar
verdediging.

Voorbeeld
Staat X heeft een oude wet die vrouwen verbiedt om in de nacht te werken en deze staat is ook
partij bij een verdrag omtrent gelijke behandeling van mannen en vrouwen op werkplekken. Een
bakker heeft vrouwen in dienst die gedurende de nachten werken. De bakker wordt veroordeeld
voor het niet naleven van de nationale regel. In zo’n geval is het recht in conflict met het verdrag.
Ondanks dat de bakker geen directe aanspraak kan maken op het verdrag, kan hij er wel een
argument aan ontlenen om niet vervolgd te worden. Toch zijn er twee voorwaarden, namelijk dat
de betrokken staat een monistisch stelsel heeft en de mogelijke rechtstreekse werking van de
verdragsbepalingen aanvaardt en dat de bepaling nauwkeurig én onvoorwaardelijk moet zijn.

Integratie van het internationaal recht
Dualistische staten zien het internationale en nationale recht als twee verschillende sferen. In
plaats van direct effect, staan dualistische staten erop dat de internationale regels worden
omgezet en worden herkend als nationale regels.
Deze transformatie kan op verschillende manieren:

● Herschrijven van bestaande nationale regels om recht te doen aan een nieuw verdrag;
● Wetgever neemt een nationale wet aan en hecht dit aan het verdrag.

Problematisch is het feit dat veel landen verdragsbepalingen moeten vertalen. Hierdoor kan het
voorkomen dat een nationale wet onbedoeld van een verdragsbepaling afwijkt.
Daarnaast vormt de hiërarchie tussen nationale en internationale wetten in dualistische staten
soms ook nog een probleem.
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Ook bij monistische staten kan dit echter een probleem vormen. Staten kunnen dan kiezen
tussen bijvoorbeeld:

● Internationaal recht staat altijd boven nationaal recht, zoals in Nederland;
● Het recht dat het meest recent is gemaakt, staat boven het andere recht. Dit gebeurt

bijvoorbeeld in de Verenigde Staten.

In dualistische staten kunnen ook niet-ondertekende verdragen werking hebben. Dit kan indien
een staat rekening houdt met een (deel van een) niet-ondertekend verdrag bij het maken van
nationaal recht.

De uitzondering: de EU
EU-recht heeft een speciale plaats in de internationale rechtsorde. Ten eerst omdat uit het
Europees recht zelf volgt dat dit recht prevaleert boven de nationale wetgeving. De EU is
gebaseerd op een aantal verdragen en het nationale recht kan geen invloed hebben op hoe de
lidstaat met het EU-recht omgaat.

Ten tweede vormt EU-recht een aparte rechtsorde. Met betrekking tot EU-recht maakt het dus
niet uit of een staat monistisch of dualistisch is.

De belangrijkste zaak met betrekking tot de doorwerking van het EU-recht, is de zaak Van Gend &
Loos. Het ging er hier om of Nederland artikel 12 EEG-Verdrag had geschonden door een
invoertarief te hanteren voor de import van een product uit Duitsland. Nederland voerde aan
het Hof hier niet over mocht beslissen, aangezien het destijds volgens de Nederlandse Grondwet
een twijfelgeval was of artikel 12 wel direct effect had.

Het Hof oordeelde echter dat de Unie een nieuwe rechtsorde in het leven heeft geroepen,
waarbij de staten hun eigen soevereiniteit hebben begrensd. De Unie roept dus, onafhankelijk
van en ongeacht het nationaal recht, verplichtingen in het leven.

Artikel 12 in de zaak Van Gend & Loos werd geformuleerd als een negatieve verplichting, die
was gericht aan de lidstaten. Het Hof van Justitie hield aan dat artikel 12 geïmplementeerd kon
worden zonder procedurele tussenkomst en aldus direct effect zou hebben.

Richting een nieuw dualisme?
Vroeger was het merendeel van de internationale juristen tegen het dualisme. Het dualisme
werd als iets slechts gezien. Het monisme werd ideaal geacht voor het ontstaan van sympathie
van staten voor mensenrechten. Het dualisme werd in verband gebracht met soevereiniteit en
met bekrompenheid.

Volgens John Jackson, een van grootste advocaten met betrekking tot internationaal recht, helpt
dualisme de nationale rechtsorde te beschermen. In dualistische staten kunnen
verdragsbepalingen aangepast worden aan de omstandigheden en wensen van een staat te
voldoen. Dualisme kan staten helpen om de binnenlandse wetgevingsprocessen te beschermen
door het buitensluiten van internationale inmenging.
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Ontwijkingsstrategieën
Nationale rechtbanken hebben verschillende manieren gevonden om te voorkomen dat ze te
maken krijgen met zaken waarbij internationaal recht betrokken is. De drie meest voorkomende
strategieën zijn:

● Het ontkennen van rechtsmacht/jurisdictie: Dit kan gedaan worden op verschillende
gronden, bijvoorbeeld door bij een verdachte uit een ander land aan te voeren dat
nationale wetgeving daar zich tegen jurisdictie verzet. Echter, ook in zaken waar de
nationale rechtbanken de rechtsmacht wel erkennen, hebben zij manieren om het
internationale recht te vermijden. Zo kunnen ze aanvoeren dat het om binnenlandse
politieke redenen niet mogelijk is, doordat de nationale wetgever bijvoorbeeld nog geen
beleidsregels heeft gemaakt.

● Het aanvoeren dat de rechtbank niet zal oordelen over de activiteiten van
buitenlandse staten waarin die betreffende staten zelf rechtsmacht/jurisdictie
hebben;

● Het beargumenteren dat een andere rechtbank meer geschikt is: deze strategie is
meer gebruikelijk in internationaal privaatrecht dan in het internationaal publiekrecht.
Rechtbanken voeren in dit geval soms aan dat een andere rechtbank, in een andere staat
beter zal kunnen oordelen in een zaak. Een rechtbank veroordeelt zichzelf in een
dergelijk geval forum non conveniens, wat wil zeggen dat een rechtbank zichzelf
ongeschikt vindt.
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Hoofdstuk 2. Arresten

In de literatuursamenvatting zijn alle voorgeschreven arresten van dit vak uitgewerkt.

Corfu Channel (aanbevolen)

Casus
In de Corfu Channel zaak deed het IGH uitspraak over de aansprakelijkheid van Albanië in
verband met een incident in de Albanese territoriale zee. Britse marineschepen voeren in 1946
door de straat van Corfu (en de Albanese territoriale zee) en raakten enkele zeemijnen,
waardoor er aanzienlijke schade werd toegebracht. Het Verenigd Koninkrijk stelde Albanië
aansprakelijk hiervoor en eiste een schadevergoeding. Het Hof oordeelt in het voordeel van het
Verenigd Koninkrijk. Van belang is de vraag wanneer aansprakelijkheid tot stand komt: de
aanwezigheid van zeemijnen is niet voldoende voor aansprakelijkheid, aldus het Hof. Er was
geen bewijs dat Albanië zelf de zeemijnen had gelegd of daartoe opdracht had gegeven. Op
grond van uitgebreid onderzoek van de omstandigheden stelt het Hof echter vast dat de
aanwezigheid van zeemijnen in de Albanese territoriale wateren niet aan de aandacht van
Albanië kon zijn ontsnapt. Albanië had verzuimd het VK te waarschuwen voor de aanwezigheid
van de mijnen en handelde daarmee onrechtmatig.

Feiten
Britse marineschepen raakten tijdens de vaart door Corfu (Albanië) beschadigd door mijnen die
daar waren geplaatst en waarbij er vele mensen om het leven zijn gekomen. Albanië had
nagelaten te melden dat zij deze mijnen daar had geplaatst.

Rechtsvraag
Kan Albanië aansprakelijk worden gehouden voor de explosies en het verlies van mensenlevens,
inclusief de schade?

Rechtsoverweging
Het kon niet bewezen worden dat Albanië de mijnen in die wateren had geplaatst, maar Albanië
had dit volgens het Hof wel moeten weten. Albanië heeft de due diligence verplichting
geschonden door het nalaten van het geven van informatie over de mijnen.
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Tehran Hostages (aanbevolen)

Casus
In deze zaak tussen de Verenigde Staten en Iran stond de vraag centraal of Iran aansprakelijk
was voor de aanval op en gijzeling van Amerikaanse ambassadepersoneel in Teheran in 1979
door militanten.

Het Hof oordeelde dat, hoewel de aanvankelijke aanval op de Amerikaanse ambassade niet kon
worden toegerekend aan Iran, dit veranderde nadat Iran de situatie goedkeurd door middel van
de zogenaamde ‘seal of approval’ en in stand hield. Verder concludeerde het Hof dat Iran
internationale verplichtingen had geschonden door na te laten om passende maatregelen te
nemen om de ambassade te beschermen tegen de aanval van de militanten en door na te laten
de aanval te stoppen (due diligence).

Feiten
Een Amerikaanse ambassade in Iran wordt door Iraanse studenten (rebellen) bestormd en het
personeel wordt gedurende lange tijd gegijzeld. In deze zaak is er sprake van twee fases,
namelijk in de eerste fase het bestormen van de ambassade en in fase twee het gijzelen van het
personeel.

Rechtsvraag
Kan Iran aansprakelijk worden gehouden voor de bestorming van de ambassade en voor het
gijzelen van het personeel?

Rechtsoverweging
Iran kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het bestormen van de ambassade en ook niet
voor het gijzelen van het personeel, maar Iran is wel aansprakelijk voor het schenden van de due
diligence verplichting. Iran had effectieve bescherming moeten bieden door eventueel politie in
te zetten etc. Zij hebben hier hun inspanningsverplichting geschonden.

Srebrenica zaak

Casus
De bevolking van Srebrenica werd onder bescherming gesteld van de Verenigde Naties. Deze
taak werd uitgevoerd door Dutchbat, een team dat door de Nederlandse Staat ter beschikking
was gesteld aan de Verenigde Naties. Uiteindelijk werden er in Srebrenica veel moslims
vermoord die door Dutchbat niet werden beschermd.

Rechtsvraag
Kan de Nederlandse Staat aansprakelijk worden gehouden voor de dood van de moslimmannen
die werden gedeporteerd uit de compound van Dutchbat in Srebrenica?

Rechtsoverweging
De dood van de moslimmannen uit de compound kan worden toegerekend aan de Nederlandse
Staat. Voor toerekening is effective control over de troepenmacht vereist. Volgens het Hof had de
Nederlandse Staat effective control over Dutchbat, want dit bleek uit het feit dat de Nederlandse
Staat zeggenschap had over de evacuatie van de mannen.
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Hoofdstuk 3. Hoorcollege en werkgroep

Hieronder is een deel van onze Hoorcollege en werkgroepen samenvatting opgenomen.

Aansprakelijkheid

Hoorcollege

Dit is een samenvatting van de kennisclip uit week 4 van het vak Volkenrecht. De samenvatting bevat
al de informatie uit de sheets van de kennisclip aanvullend met de extra opmerkingen die gemaakt
zijn tijdens de kennisclip.

Let op!: deze week was er géén werkgroep.

Staatsaansprakelijkheid
Iedere onrechtmatige daad van een staat brengt aansprakelijkheid voor die staat met zich mee.
Dit principe is gewoonterecht en inmiddels schriftelijk vastgelegd in de ‘Articles on State
Responsibility’ (ASR).

Er zijn drie elementen nodig om te kunnen spreken van staatsaansprakelijkheid:
1. Toerekening aan de staat (artikel 4-11 ASR);
2. Geschonden norm (artikel 12-15 ASR);
3. (Geen) rechtvaardigingsgronden (artikel 20-27 ASR).

Als aan alle drie deze elementen is voldaan (dus de afwezigheid van een rechtvaardigingsgrond),
is er sprake van staatsaansprakelijkheid (artikel 34-39 ASR). Door deze elementen is
staatsaansprakelijkheid vrij duidelijke te definiëren.

Toerekening
Een bepaalde gedraging zal altijd uitgevoerd worden door een persoon. De vraag die hier dan
van belang is of deze gedraging vervolgens kan worden toegerekend aan de betreffende staat
(artikel 4 ASR). Een voorbeeld hiervan is het leger, als het leger onrechtmatig handelt, zal dit
worden toegerekend aan de staat. Onder toerekening vallen ook gedragingen die niet per se
waren toe te rekenen aan de staat, maar als het ware worden geadopteerd door een staat,
bijvoorbeeld in het arrest Theran Hostages.

Geschonden norm
De toe te rekenen gedraging moet vervolgens ook een norm van het internationale recht
schenden. De staat in kwestie moet daarbij wel daadwerkelijk gebonden zijn aan deze norm.

Rechtvaardigingsgronden
De staat kan als verweer voeren dat er een rechtvaardigingsgrond bestaat voor de toe te
rekenen geschonden norm. Mogelijke rechtvaardigingsgronden zijn:

● Overmacht (artikel 23 ASR);
● Tegenmaatregelen (artikel 22 ASR);
● Consent (artikel 20 ASR);
● Noodzakelijkheid (artikel 25 ASR);
● Zelfverdediging (artikel 21 ASR);
● Distress (artikel 24 ASR).

Als een staat aansprakelijk kan worden gesteld en dus aan alle drie de elementen is voldaan,
volgen er drie opties:

1. Restitutie: terugkeren naar de situatie vòòr de schending;
2. Indien restitutie niet mogelijk is, compensatie;
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3. Genoegdoening, oftewel excuses.
Oefenvragen

De oefenvragen van Volkenrecht zijn geen vragen op tentamen-niveau, de vragen zijn bedoeld
om te kijken of je voldoende kennis hebt van de literatuur.

Vraag 1
Welke drie gronden moet je langs om te spreken van staatsaansprakelijkheid?

a. Toerekening aan de staat, geschonden norm en rechtvaardigingsgrond.
b. Toerekening aan een individu, geschonden norm en rechtvaardigingsgrond.
c. Toerekening aan de staat, geschonden norm en schulduitsluitingsgrond.
d. Toerekening aan de staat en geschonden norm.

Vraag 2
Wat is géén rechtvaardigingsgrond?

a. Necessity.
b. Self-defence.
c. Distress.
d. Goodwill.

Vraag 3
Wat wordt bedoeld met een geschonden norm?

a. Geschonden of overtreden volkenrechtelijke regel.
b. Geschonden verdrag.
c. Geschonden wet.
d. Geschonden of overtreden rechtsstatelijke regel.
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Antwoorden oefenopgaven

Antwoord vraag 1
Het juiste antwoord is A.
Voor staatsaansprakelijkheid moet er voldaan zijn aan drie vereisten: toerekening aan de staat,
er moet sprake zijn van een geschonden norm en er moet geen rechtvaardigingsgrond van
toepassing zijn.

Antwoord vraag 2
Het juiste antwoord is D.
Goodwill is geen rechtvaardigingsgrond. Voorbeelden van rechtvaardigingsgronden zijn:

● Overmacht (artikel 23 ASR);
● Tegenmaatregelen (artikel 22 ASR);
● Consent (artikel 20 ASR);
● Noodzakelijkheid (artikel 25 ASR);
● Zelfverdediging (artikel 21 ASR);
● Distress (artikel 24 ASR).

Antwoord vraag 3
Het juiste antwoord is A.
Een geschonden norm heeft betrekking op het schenden volkenrechtelijke regels.
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Nawoord

Hehe, het is je gelukt! Je hebt jouw voorbeeldsamenvatting uitgelezen.

Wil je meer vertrouwen tanken voor het tentamen? Geen paniek! Wij kunnen je verder helpen in
de vorm van handige abonnementen. Met een abonnement ontvang jij de samenvattingen altijd
met korting en als eerste in huis! Nieuwsgierig geworden naar een abonnement? Bekijk dan onze
website!

Werken bij
Heb jij het idee dat je deze samenvatting ten minste net zo goed zou kunnen schrijven of zou
kunnen verbeteren? Dan is de rol van Studieheld zeker iets voor jou. Je kunt werken vanuit huis,
krijgt een riante vergoeding en je hebt een studiegerelateerde bijbaan die goed op je cv staat.
Heb je interesse? Stuur dan jouw motivatie en cv naar klantenservice@slimacademy.nl.

Kom in contact met Slim Academy
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Slim Academy? Kom in contact via:

www.slimacademy.nl
@SlimAcademy.nl
klantenservice@slimacademy.nl
010 214 32 45

We wensen je veel succes met studeren en het halen van jouw tentamens!

Team Slim Academy

17

mailto:klantenservice@slimacademy.nl

