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NEDERLANDSE SAMENVATTING - RECHTSDWALING IN HET 

INTERNATIONALE STRAFRECHT 
 

HOOFDSTUK 1 

De foto’s van Amerikaanse soldaten die gevangenen in de Abu Ghraib gevangenis in Irak 

mishandelden, veroorzaakten een wereldwijde golf van afschuw en verontwaardiging. De 

foto’s onthulden een breed scala aan misstanden: naakte Irakese gevangenen in 

gedwongen posities, opeengestapeld op de grond, hun hoofd afgedekt en elektrische 

draden aan hun vingers of door een opgehitste politiehond in een hoek gedreven. 

Sommige foto’s tonen Amerikaanse soldaten poserend naast de mishandelde 

gevangenen, lachend, hun duim opstekend. 

 Terug in Amerika, vervolgd voor deze strafbare feiten, beriepen sommige 

soldaten zich er op niets strafbaars te hebben gedaan. Zij deden een beroep op 

rechtsdwaling (mistake of law). In hun optiek hadden ze geen strafbare feiten gepleegd. Zij 

hadden gewoon hun werk gedaan en hun meerderen hadden geen bezwaar gemaakt tegen 

hun gedrag. Zij deden daarmee ook een beroep op superior orders als reden voor 

straffeloosheid. 

 De vraag is of deze verweren ook opgaan in het internationale strafrecht. Het 

gaat daar om ernstige strafbare feiten en de stelling kan worden betrokken dat iedereen 

die zich daaraan schuldig maakt, moet weten dat hij strafwaardig handelt. Iedereen wordt 

toch geacht de wet te kennen. Zo eenvoudig is het echter niet. Het uitgangspunt dat 

iedereen geacht wordt de wet te kennen kan in strijd komen met een ander fundamenteel 

rechtsbeginsel: geen straf zonder schuld. Het adagium dat iedereen de wet kent, kan in 

botsing komen met het beginsel geen straf zonder schuld wanneer de dader aantoonbaar 

heeft gehandeld in vergeeflijke onwetendheid over de wederrechtelijkheid van zijn 

handelen. Dat kan zich ook voordoen in het internationale strafrecht en daar gaat dit 

boek over. 

 De centrale vraag in dit boek is dus die naar de reikwijdte van rechtsdwaling als 

verweer bij de berechting van internationale misdrijven. Deze zijn van dien aard dat de 

neiging bestaat die ruimte als uiterst beperkt in te schatten. Of dat zo is, moet nog 

blijken. Internationale misdrijven zijn vaak dusdanig geformuleerd dat er nog allerlei 

onduidelijkheden zijn bij het afbakenen van hun grenzen. Het is dus mogelijk dat er 

onzekerheid bestaat over die grens. Die onzekerheid kan ook een rol spelen in situaties 

waarin een ondergeschikte bevelen van een meerdere opvolgt die achteraf strafbaar 
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blijken te zijn. In die gevallen kan een beroep op rechtsdwaling onaanvaardbare 

strafoplegging voorkomen. 

 Voor het eerst in de geschiedenis van de codificatie van het internationale 

strafrecht is expliciet een bepaling opgenomen over rechtsdwaling. Deze bepaling staat in 

artikel 32(2) van het Statuut van het Internationale Strafhof (ICC) en is het startpunt van 

dit onderzoek. Aangezien het Statuut de uitkomst is van overleg tussen landen met 

verschillende rechtssystemen, draagt ook artikel 32 het karakter van een compromis. Het 

is de slotsom van overleg waarbij een bepaalde visie op het desbetreffende leerstuk de 

voorrang heeft gekregen. Voor een goed begrip van de bepaling is het dus van groot 

belang ook te kijken naar de doctrine en nationaalrechtelijke ervaringen in de landen die 

aan de totstandkoming van de bepaling hebben bijgedragen en daar hun stempel op 

hebben gedrukt. Daarnaast is uiteraard een analyse van de internationale rechtspraak op 

dit punt van belang. 

 

HOOFDSTUK 2 

Hoofdstuk 2 behelst een rechtsvergelijkend onderzoek naar rechtsdwaling in de common 

law systemen van Amerika en Engeland en de civil law systemen van Duitsland en 

Frankrijk. In dit hoofdstuk wordt ook aandacht besteed aan bepalingen over het verweer 

handelen op bevel in deze rechtssystemen. Het ICC statuut legt een direct verband tussen de 

verweren handelen op bevel en rechtsdwaling; artikel 33 vereist onder meer dat de 

ondergeschikte dwaalde omtrent de onrechtmatigheid van het bevel. Ook in de 

onderzochte nationale rechtsstelsels is handelen op bevel een specialis van rechtsdwaling.  

De uitkomst van het rechtsvergelijkende onderzoek is dat in de common law systemen het 

beginsel ignorantia legis non excusat (rechtsdwaling verontschuldigt niet) nagenoeg geen 

uitzonderingen kent. Het uitgangspunt dat iedereen geacht wordt de wet te kennen is 

blijkbaar zo’n vast beginsel dat men daarvan niet wenst af te wijken. Het fenomeen van 

de vergeeflijke onwetendheid omtrent de wederrechtelijkheid (mistake of law) wordt in het 

common law systeem opgevat als een verweer dat het opzet van de dader kan aantasten. 

Een verklaring hiervoor kan worden gevonden in het feit dat common law systemen 

uitgaan van een zogenaamde tweeledige structuur van het strafbare feit. Door 

rechtsdwaling te zien als een manco in het opzet leidt deze aanpak tot twee ongewenste 

resultaten. De dader die kan aantonen dat hij opzet mist doordat hij dwaalde omtrent de 

wederrechtelijkheid van zijn handelen gaat vrijuit ook al valt hem van die dwaling een 

verwijt te maken. De dader wiens beroep op rechtsdwaling wordt afgewezen omdat dat 
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beroep zijn opzet niet aantast, kan toch worden veroordeeld ook al heeft hij gehandeld in 

verontschuldigbare onwetendheid. Uit het onderzoek blijkt dat Engelse en Amerikaans 

rechters zich met ad hoc oplossingen uit deze moeilijkheden redden. Op deze manier 

wordt de toepassing van de ignorantia legis non excusat verzacht. 

In het Duitse recht is het leerstuk van rechtsdwaling veel meer afgewogen en 

doordacht. Dat hangt samen met het feit dat in dit systeem gewerkt wordt met een 

driedelige structuur van het strafbare feit. 

 

HOOFDSTUK 3 

De theoretische implicaties van een drieledige structuur van het strafbare feit voor het 

rechtsdwalingsverweer worden verder uitgewerkt in hoofdstuk 3. Daarin komen aan de 

orde het verschil tussen justification en excuse (rechtvaardigings- en 

schulduitsluitingsgronden), wrongdoing en attribution (wederrechtelijkeheid en toerekenen), 

defeasible en comprehensive rules, en conduct rules en decision rules (gedragsregels en beslisregels). 

Hoofdstuk III bespreekt voorts het verschil tussen de tweeledige en de drieledige 

structuur van een strafbaar feit aan de hand van de volgende onderwerpen: 1) boos 

opzet, 2) putatieve rechtvaardigingsgronden, 3) de betekenis van wederrechtelijkheid in 

de delictsomschrijving en 4) het legaliteitsbeginsel. Uit dit hoofdstuk blijkt dat in een 

tweeledige structuur het rechtsdwalingsverweer minder overtuigende uitkomsten biedt 

dan in een drieledige opbouw. De tweeledige structuur laat toe dat een dader strafbaar 

blijft ook al ontbreekt zijn verwijtbaarheid en het staat toe dat de dader straffeloos is ook 

al valt hem van zijn onwetendheid een verwijt te maken. In een drieledige structuur krijgt 

de verwijtbaarheid een eigen plaats en doen zich deze problemen niet voor. 

 

HOOFDSTUK 4 

De internationaalrechtelijke bepaling over rechtsdwaling (artikel 32(2) ICC) die wordt 

besproken in hoofdstuk 4, lijkt voornamelijk te zijn geënt op de common law benadering 

van het leerstuk. Deze bepaling gaat uit van een tweeledige structuur van het strafbare 

feit. Slechts indien de rechtsdwaling het opzet aantastte (dat wil zeggen wanneer de dader 

niet met het vereiste opzet handelde omdat hij dwaalde omtrent de wederrechtelijkheid 

van zijn gedraging) is rechtsdwaling een strafuitsluitingsgrond. Aangezien in het 

internationale strafrecht slechts bij hoge uitzondering boos opzet wordt verlangd als 

voorwaarde voor strafbaarheid is het bereik van deze strafuitsluitingsgrond zeer beperkt. 

Vergeeflijke onwetendheid (rechtsdwaling) over de strafwaardigheid van het gedrag als 
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zodanig en vergeeflijke dwaling over de toepassing van een rechtvaardigingsgrond blijven 

op die manier buiten beeld. Dat is niet goed te verdedigen omdat juist op deze 

grensgebieden van strafbaarheid zeer prangende vragen van internationaal strafrecht 

rijzen die om aandacht vragen. De conclusie uit hoofdstuk 4 is dan ook dat het Statuut 

hier een leemte vertoont waarin moet worden voorzien. Een nieuwe bepaling moet een 

oplossing zijn. De nieuwe bepaling houdt in dat rechtsdwaling een 

schulduitsluitingsgrond is; de dader kan niet worden gestraft als hij te goeder trouw 

dwaalde omtrent de wederrechtelijkheid van zijn gedraging en deze dwaling niet 

vermijdbaar was. Deze bepaling zou ook het huidige artikel 33 ICC (superior orders) 

kunnen vervangen. Ook voor de ondergeschikte die te goeder trouw handelt op een 

bevel van zijn meerdere, welk bevel onrechtmatig blijkt te zijn geweest, geldt dat de vraag 

naar zijn verantwoordelijkheid beantwoord zou moeten worden aan de hand van de 

vermijdbaarheid van de dwaling. 

 

HOOFDSTUK 5 

In hoofdstuk 5 volgt een analyse van (inter)nationale jurisprudentie waarin een beroep op 

rechtsdwaling aan de orde komt. De geselecteerde jurisprudentie heeft voornamelijk 

betrekking op de periode na de Tweede Wereldoorlog en daarnaast op rechtszaken naar 

aanleiding van de oorlogen in Korea en Vietnam en enkele recente beslissingen van het 

Joegoslaviëtribunaal en het ICC. In de meerderheid van de geanalyseerde zaken werd een 

beroep op rechtsdwaling of handelen op bevel afgewezen omdat in die zaken kennis van 

de wederrechtelijkheid van de gedraging werd aangenomen op basis van de ernst van de 

feiten; de verdachte moet van de wederrechtelijkheid op de hoogte zijn geweest, het ging 

om een onmiskenbaar onrechtmatig bevel. In uitzonderlijke gevallen werd een beroep op 

rechtsdwaling toegewezen omdat de betreffende rechtsregel onduidelijk was. De 

onderzochte rechtspraak laat slechts enkele voorbeelden zien van gevallen waarin een 

beroep op rechtsdwaling als zelfstandig verweer is gevoerd. 

 

HOOFDSTUK 6 

In hoofdstuk 6 wordt allereerst een nadere analyse gegeven van de opbouw en structuur 

van internationale misdrijven in het bijzonder met het oog op het element boos opzet. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 een overzicht gegeven van praktijksituaties waarin het 

voorstelbaar is dat de dader dwaalt omtrent het recht, maar welke situaties niet vallen 

onder de huidige internationaalrechtelijke codificatie van rechtsdwaling, de 
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strafuitsluitingsgrond van artikel 32(2) ICC. Dit laatste inhoudelijke hoofdstuk heeft tot 

doel aan te tonen dat het hier niet om een puur theoretische exercitie gaat; er zijn 

namelijk situaties denkbaar die onder de huidige bepaling ten onrechte tot veroordelingen 

zouden kunnen leiden. 

 

HOOFDSTUK 7 

In hoofdstuk 7 tenslotte wordt een pleidooi gehouden rechtsdwaling ook in het 

internationale strafrecht tot een verweer te rekenen waarop de verdachte van een 

internationaal misdrijf onder alle omstandigheden beroep moet kunnen doen. Daartoe 

zou een nieuw artikel moeten worden opgenomen zoals eerder bepleit. Op die manier 

wordt ook expliciet ruimte gemaakt om rechtsdwaling als verweer toe te laten bij een 

beroep op een rechtvaardigingsgrond. Beslissend moet zijn of de dader een verwijt kan 

worden gemaakt ook al beroept hij zich op onwetendheid. Had hij deze kunnen 

voorkomen? 

Een beroep op rechtsdwaling wordt in de meerderheid van de gevallen afgewezen 

omdat kennis van de strafbaarheid van de gedraging wordt aangenomen op basis van de 

ernst van de feiten; de verdachte moet van de strafbaarheid op de hoogte zijn geweest, hij 

kan niet te goeder trouw hebben gedwaald. Zo zou ook gesteld kunnen worden dat de 

Amerikaanse soldaten die gevangenen in Irak mishandelden, moeten hebben geweten dat 

hun handelingen strafbaar waren. Maar is dit een terechte conclusie nu is gebleken dat de 

Amerikaanse regering verantwoordelijk is voor het toestaan van ondervragingstechnieken 

die foltering opleveren als het om zogenaamde ‘unlawful enemy combatants’ gaat? Verandert 

dat niet de geloofwaardigheid van het rechtsdwalingsverweer? Een inhoudelijke toets van 

het rechtsdwalingsverweer aan de hand van de vermijdbaarheid van de dwaling kan niet 

alleen omstandigheden aan het licht brengen die de verantwoordelijkheid van de 

verdachte uitsluiten of beperken, maar ook omstandigheden die de verantwoordelijkheid 

van anderen impliceren. Het is essentieel dat rechtsdwaling in het internationale 

strafrecht een volwaardige plek krijgt als schulduitsluitingsgrond. 

 

 


