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DEEL II     Internationaalrechtelijk perspectief 

De historische analyse van de ontwikkeling van de uitoefening van 

strafrechtsmacht over strijdkrachten die een staat in het buitenland inzet, verklaart 

niet wanneer en in welke mate staten hun rechtsmacht over die troepen kunnen 

uitoefenen. Hiervoor biedt het internationaal recht belangrijke grondslagen. Dit 

deel van het onderzoek richt zich daarom op beantwoording van de deelvraag 

naar de plaats en ontwikkeling binnen het internationaal recht van de 

strafrechtsmacht over militairen tijdens extraterritoriaal verblijf. 

 

Fundamenteel hierbij zijn enkele onderdelen van het internationaal recht. Centraal 

daarin staat de positie van de soevereine staat in het internationale rechtsverkeer 

die in zijn verhoudingen met andere staten is gebonden aan beginselen die de 

gezagssferen van staten onderling bepalen.398 Zo zijn soevereine staten 

onafhankelijk en gelijk en kunnen dus geen gezag over elkaar uitoefenen. Deze 

positie begrenst de mogelijkheden van een staat om zijn rechtsmacht uit te 

oefenen of tot buiten het eigen territoir uit te breiden.  

 

Naast staten zijn de laatste decennia internationale organisaties sterk opgekomen 

in het internationaal recht. Toen staten meer en meer te maken kregen met 

grensoverschrijdende problemen, werd hun samenwerking intensiever en kozen 

zij ervoor hun belangen deels te laten behartigen door internationale, 

gouvernementele organisaties. Om die functies naar behoren te kunnen uitvoeren, 

genieten die organisaties en hun vertegenwoordigers een aantal immuniteiten, wat 

de uitoefening van de rechtsmacht door de staat waar de organisatie is gevestigd, 

beperkt.  

 

Een krijgsmacht is een orgaan van de staat en ontleent zijn status voor een 

belangrijk deel aan de soevereine positie van de eigen staat. Tevens kan de 

krijgsmacht deelnemen aan de activiteiten van internationale organisaties, wat 

mede van invloed kan zijn op de status van de betrokken militairen.  

 

In dit deel wordt een aantal internationaalrechtelijke vraagstukken onderzocht die 

vervolgens in verband worden gebracht met de positie van de krijgsmacht. 

Hoofdstuk 6 behandelt de soevereine staat en zijn rechtsmacht. Het daarop 

volgende hoofdstuk gaat in op de immuniteit van de staat en van zijn organen. 

Hoofdstuk 8 integreert de resultaten van de voorgaande hoofdstukken in een 

analyse van de status van militairen in internationaalrechtelijke perspectief. In 

Hoofdstuk 9 komen tot slot internationale organisaties aan bod.  

                                                           
398 Nollkaemper 2011, p. 108. 




