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Samenvatting (Summary in Dutch) 

 

Introductie 

 

Over de omstandigheden waaronder de leiders van het naziregime gevangen werden 

gehouden in de detentiefaciliteit van Neurenberg en de gevangenis van Spandau is 

door Albert Speer verslag gedaan in zijn dagboekfragmenten. Hij schreef onder meer 

over het hun opgelegde verbod om met medegedetineerden te praten, over gebrek aan 

gelegenheid om zich af te zonderen tijdens bezoek van familieleden en over het 

verbod om kranten, tijdschriften of geschiedenisboeken te lezen. Controversieel is de 

behandeling die Rudolf Hess ten deel viel. Alhoewel Spandau voldoende capaciteit 

had om honderden gevangenen te huisvesten, was Hess vanaf 1966 tot aan zijn dood 

in 1987 de enige bewoner van Spandau. Een dergelijke geïsoleerde detentie zou 

tegenwoordig waarschijnlijk inhumaan worden geoordeeld. Bovendien was in 

Spandau geen sprake van enig streven naar de sociale rehabilitatie of re-integratie van 

de gevangenen.  

Hoe anders zijn de verhalen die de ronde doen over de detentieomstandigheden in de 

detentiefaciliteiten van de hedendaagse internationale straftribunalen. Toen Mladić 

werd overgebracht naar de detentiefaciliteit van het Joegoslavië Tribunaal werd door 

de media bericht dat hij gedetineerd zou worden in een van de humaanste 

gevangenissen ter wereld.  

Echter, enig systematisch onderzoek naar het detentierecht van de straftribunalen is 

niet eerder verricht in zoverre het de interne rechtspositie van gedetineerden betreft 

(de rechten en plichten van gedetineerden binnen de detentiefaciliteit). Het primaire 

belang van het onderhavige onderzoek is dan ook gelegen in het “ontsluiten” van dit 

recht. Behalve dat het een beschrijving biedt van het positieve recht, beoogt dit 

onderzoek eveneens dat positieve recht te analyseren op basis van 

penitentiairrechtelijke internationale standaards en relevante mensenrechtelijke 

normen. Verder hoopt deze studie een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling 

van het detentierecht van de tribunalen, hetgeen uitdrukking vindt in de 

werkhypothese die aan dit werk ten grondslag ligt. Er wordt althans van uitgegaan dat 

de eigenaardigheden van de internationale detentiecontext, die zowel een 
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institutionele oorsprong hebben als verband houden met de kenmerken van de 

detentiepopulatie, noodzaken tot aanvullende rechtsbescherming. Daarbij zij 

opgemerkt dat met de eigenaardigheden van de internationale context geen rekening is 

gehouden tijdens het opstellen van bovengenoemde penitentiairrechtelijke standaards 

en mensenrechtelijke normen.  

 

Deel I 

 

Het eerste deel van het onderzoek biedt een overzicht van de rechtsbronnen van het 

detentierecht van de tribunalen. Het bestaat uit drie hoofdstukken.  

 

Hoofdstuk 2 biedt een systematisch overzicht van de rechtsbescherming van 

gedetineerden en gevangenen (na veroordeling) in het internationale recht. De 

relevante internationale en regionale penitentiairrechtelijke standaards worden 

besproken, alsook de relevante ontwikkelingen op het terrein van de mensenrechten 

sinds de tweede helft van de vorige eeuw.  

 

Hoofdstuk 3 onderzoekt of de genoemde penitentiairrechtelijke standaards en 

mensenrechten deel uitmaken van of van toepassing zijn op het detentierecht van de 

internationale straftribunalen. Meer in algemene zin behelst dit Hoofdstuk een 

overzicht van de detentieregimes van de straftribunalen, waarbij de nadruk ligt op de 

rechtspositie van gedetineerden. Daartoe dient allereerst de regelgeving van de 

tribunalen zelf te worden besproken. Ten tweede worden de twee voornaamste 

uitzonderingen op de algemeen geldende rechtsregimes besproken. Deze 

uitzonderingen betreffen enerzijds de wijziging van detentiemodaliteiten door de 

Presidenten van de tribunalen in uitzonderlijke omstandigheden, hetgeen de 

overbrenging van een individuele gedetineerde naar de detentiefaciliteit van een ander 

tribunaal kan inhouden of diens plaatsing in een zogenaamd safe-house, en anderzijds 

mogelijke beperkingen opgelegd door de Registrar of de Commanding Officer op 

verzoek van de Prosecutor aan het recht van een individuele gedetineerde op contact 

met de buitenwereld. Ten derde wordt, zoals aangekondigd, onderzocht of en, zo ja, 

hoe mensenrechten en penitentiairrechtelijke standaards deel uitmaken van of van 

toepassing zijn op het detentierecht van de straftribunalen. Wat betreft de 
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mensenrechtelijke normen die deel uitmaken van internationaal gewoonterecht of die 

behoren tot de (internationale) algemene rechtsbeginselen blijkt dit inderdaad het 

geval te zijn. Op basis van institutionele argumenten kan dit ook gesteld worden ten 

aanzien van de U.N. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.  

Echter, de toepassing van mensenrechten door internationale straftribunalen werpt 

complexe vragen op - onder meer wat hun identificatie, definiëring en 

toepassingsbereik betreft. Bovendien bergt de toepassing van mensenrechten op 

specifiek de detentiesituatie moeilijkheden in zich. Betoogd wordt dat mogelijk een 

oplossing is gelegen in het toepassen van de jurisprudentie van mensenrechtenhoven 

en -comités en, bovenal, in het in de praktijk brengen van (overige) internationale en 

regionale penitentiairrechtelijke standaards. Daarbij verdient echter aantekening dat 

genoemde penitentiairrechtelijke standaards (en mensenrechtelijke normen) slechts 

minimumeisen stellen en zowel lacunes als multi-interpretabele bepalingen bevatten. 

Bovendien is het kenmerkend voor detentierecht dat het discretionaire bevoegdheden 

toekent aan de bevoegde autoriteiten. Tengevolge van dergelijke discretionaire 

bevoegdheden en kenmerken van mensenrechtelijke normen en standaards is het 

mogelijk voor de internationale detentieautoriteiten om de detentieregimes 

contextueel in te kleuren. Dit inkleuren betreft de keuze voor een internationale, 

regionale of een nationale beïnvloeding van die regimes en de keuze voor een meer 

conservatieve of liberale benadering. Alhoewel het bij deze keuzes in de grond om 

beleidskeuzes gaat, wordt betoogd dat meer pleit voor een liberale dan voor een 

conservatieve benadering en is voor een nationaal-contextuele beïnvloeding van 

internationale detentieregimes ten nadele van de rechtspositie van internationaal 

gedetineerden geen steun te vinden in de recente detentiepraktijk bij de 

straftribunalen.  

 

In Hoofdstuk 4, dat het sluitstuk vormt van deel I, wordt beargumenteerd dat zowel de 

contextuele beleidsruimte die gelaten wordt aan de internationale detentieautoriteiten 

als hun discretionaire bevoegdheden onderworpen zijn aan een aantal beginselen dat 

de kern en rechtvaardiging vormt van en ten grondslag ligt aan het detentierecht van 

de tribunalen. Dit vereist allereerst dat een werkdefinitie van de term ‘beginselen’ 

wordt gegeven. Vervolgens wordt een aantal beginselen gededuceerd uit de 
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verschillende rechtsbronnen en rechtspraak; de resulterende lijst met beginselen is 

niet-uitputtend bedoeld.  

 

Deel II 

 

In deel II van het onderzoek staat de procedurele interne rechtspositie van 

internationaal gedetineerden centraal. Dit deel beslaat drie hoofdstukken die, in ruime 

zin, betrekking hebben op de verschillende interne procedures.  

 

In Hoofdstuk 5 worden de verschillende formele en informele wijzen waarop 

gedetineerden bezwaar kunnen maken tegen hun detentieomstandigheden onderzocht, 

alsmede de afdoening van dergelijke klachten.  

Gedetineerden kunnen een klacht indienen bij de Commanding Officer of Chief 

Custody Officer die verantwoording draagt voor het dagelijks management van de 

detentiefaciliteit. Indien een gedetineerde het oneens is met de beslissing op een door 

hem ingediende klacht, kan hij een bezwaar indienen bij de Registrar, die de direct 

leidinggevende is van de Commanding Officer of Chief Custody Officer en als 

zodanig verantwoordelijk is voor het beheer van de detentiefaciliteit. Tegen de 

beslissing van de Registrar staat bij de meeste tribunalen beroep open bij de President 

(bij het Internationaal Strafhof is dit de Presidency), die te dezen beschouwd moet 

worden als de hoogste administratieve autoriteit van het tribunaal. Verder kunnen 

gedetineerden zich met een klacht richten tot de inspectieautoriteit. Inspecties van de 

internationale detentiecentra worden uitgevoerd door the International Committee of 

the Red Cross (ICRC). Bovendien kunnen gedetineerden zich gedurende hun 

strafproces met een klacht wenden tot de Trial Chamber of Appeals Chamber die hun 

zaak behandelt. Chambers zijn gewoon om competentie te aanvaarden indien de 

beschikbare interne klachtenprocedure zonder succes (voor de gedetineerde) 

doorlopen is en de klacht betrekking heeft op een aspect van detentie dat het recht van 

de verdachte op een eerlijk proces negatief kan beïnvloeden.  

Betoogd wordt onder meer dat ten gevolge van i) de eigenaardigheden van de 

internationale detentiecontext, ii) de beperkte competentie van Chambers en iii) de 

inefficiëntie van de mogelijkheid voor gedetineerden om zich met klachten te wenden 

tot het ICRC, de beschikbare interne klachtenprocedure niet volstaat voor het bieden 
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van adequate rechtsbescherming aan gedetineerden. Een mogelijke oplossing die 

hiervoor wordt aangedragen betreft het in het leven roepen van een externe 

beroepsinstantie. Bovendien zou die externe beroepsinstantie voor het beoordelen van 

medische klachten deels moeten bestaan uit medici. Momenteel bestaan voor het 

nemen van beslissingen op medische klachten geen speciale procedurevoorschriften. 

Gezien het grote belang dat gelegen is in het inspecteren van detentiecentra en 

vanwege de deficiënties van de huidige inspectievoorzieningen bij de tribunalen, 

wordt gepleit voor uitbreiding van de kring van personen/instituties aan wie het 

inspectieorgaan rapporteert en voor het openbaar maken van de inspectierapporten. 

 

In Hoofdstuk 6 staat disciplinaire bestraffing van internationaal gedetineerden 

centraal. Uiteen wordt gezet welke doeleinden aan disciplinaire bestraffing ten 

grondslag liggen en welke juridische standaards daarbij in acht moeten worden 

genomen. Vervolgens wordt de regelgeving van de straftribunalen besproken alsook 

de toepassing van die regels in de (rechts)praktijk. In de daaropvolgende evaluatie 

wordt onder meer betoogd dat de aanbeveling (gedaan in Hoofdstuk 5) tot het in het 

leven roepen van een externe beroepsinstantie ook geldt voor de detentierechtelijke 

disciplinaire procedures, dit in het licht van i) het recht op een eerlijk proces (in het 

bijzonder de rechtspraak van het EHRM) en het recht op een daadwerkelijk 

rechtsmiddel, ii) de voordelen die verbonden zijn aan het laten nemen van 

disciplinaire beslissingen door iemand die niet deel uitmaakt van het management van 

een penitentiaire inrichting en iii) de eigenaardigheden van de internationale context. 

Tevens wordt gesteld dat gedetineerden rechtens de mogelijkheid moet worden 

geboden om hangende de afdoening van hun bezwaar of beroep de voorzitter van de 

externe beroepsinstantie te verzoeken om de tenuitvoerlegging van de beslissing 

waartegen het bezwaar of het beroep zich keert te schorsen. 

 

De straftribunalen hebben hun eigen detentiecentra. Echter, voor de tenuitvoerlegging 

van door hen opgelegde gevangenisstraffen zijn ze aangewezen op samenwerking met 

Staten. In Hoofdstuk 7 wordt onderzocht onder welke voorwaarden Staten de straffen 

die door de tribunalen zijn opgelegd ten uitvoer leggen. Bovenal worden de 

procedures onderzocht die van toepassing zijn op de overname van de 

tenuitvoerlegging van strafvonnissen. In de evaluatieparagraaf wordt onder meer 
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betoogd dat aan gedetineerden de mogelijkheid moet worden geboden om tegen een 

zogenoemde designation decision van de detentieautoriteiten, waarbij wordt bepaald 

in welk land de straf van een individuele gedetineerde ten uitvoer zal worden gelegd, 

op te komen bij de (op te richten) voornoemde externe beroepsinstantie. Verder wordt 

de samenwerking tussen straftribunalen en Staten inzake de tenuitvoerlegging van 

straffen vergeleken met interstatelijke samenwerking inzake de overbrenging van 

gevonniste personen. Tevens wordt betoogd dat de autoriteiten van de tribunalen bij 

het nemen van de bovengenoemde designation decisions niet louter de algemene 

penitentiaire wetgeving in de desbetreffende Staten in hun overwegingen moeten 

betrekken, maar ook oog moeten hebben voor de specifieke rechtspositie van 

buitenlandse gevangenen in die landen. 

 

Deel III 

 

Deel III bestaat uit slechts een hoofdstuk (Hoofdstuk 8), dat een materieel recht van 

gedetineerden onderzoekt, i.e. hun recht op contact met de buitenwereld. In dit 

Hoofdstuk wordt het recht van gedetineerden op contact met familie en vrienden, met 

hun advocaat en met de media beschreven en geanalyseerd. Allereerst wordt 

onderzocht welke principes en juridische standaards ten grondslag liggen aan contact 

van gedetineerden met deze drie personen/instituties. Vervolgens wordt het relevante 

positieve recht van de tribunalen uiteengezet. In de evaluatieparagrafen worden de 

voornaamste positiefrechtelijke bevindingen geanalyseerd aan de hand van de 

onderliggende principes en standaards. Wat het contact van gedetineerden met familie 

en vrienden betreft blijkt onder meer dat een deel van de relevante regelgeving 

onvoldoende toegankelijk is en dat bepaalde inbreuken op hun rechten onvoldoende 

voorzienbaar zijn. Ook wordt betoogd dat de noodzaak tot dergelijke inbreuken in 

sommige gevallen onvoldoende gelegitimeerd wordt. Eveneens wordt gesteld dat 

onvermogende gedetineerden en hun familieleden geldelijke ondersteuning moet 

worden geboden, dit om bezoek van familieleden aan die internationaal gedetineerden 

mogelijk te maken. In de daaropvolgende paragraaf wordt betoogd dat in de 

internationale detentiecontext het recht van gedetineerden om vertrouwelijk te 

communiceren met hun advocaat van toepassing zou moeten zijn op contact met 

(bepaalde) andere leden van de verdedigingsteams. Wat het recht van gedetineerden 
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op contact met de media betreft, wordt uitgebreid ingegaan op de jurisprudentie van 

het Joegoslavië Tribunaal, waaruit blijkt dat gedetineerden recht hebben op (enige 

vorm van) interactief contact met de media. Een absoluut verbod op dergelijk contact 

is niet toelaatbaar.  

 

Conclusie 

 

Hoofdstuk 9 bevat een compilatie van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. 

Uit die conclusies en aanbevelingen blijkt dat de werkhypothese bevestigend 

beantwoord moet worden ten aanzien van een aantal specifieke aspecten van het 

detentierecht van de straftribunalen. In het licht van de eigenaardigheden van de 

internationale detentiecontext wordt betoogd dat de autoriteiten niet slechts behoeven 

te voldoen aan de rechtsregels zoals die zijn opgesteld door de tribunalen zelf en aan 

de verplichtingen die voortvloeien uit mensenrechten en internationale 

penitentiairrechtelijke standaards, maar dat zij extra inspanningen dienen te verrichten 

zodat internationaal gedetineerden daadwerkelijk hun rechten kunnen uitoefenen. 




