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Nederlandsee Samenvatting (Summary in Dutch) 

Direktee werking van internationaal strafrecht in nationale rechtbanken 

Dezee studie onderzoekt de direkte werking van de internationale strafbaarstellingen van 
genocide,, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven (de zogenaamde "core 
crimes")crimes") in nationale rechtbanken. Direkte werking wordt hier breed gedefinieerd als de 
toepassingg van een internationale rechtsregel door een nationale rechtbank op grond van 
hett bindende karakter van die rechtsregel, zonder dat deze is omgezet in nationaal recht. 
Direktee werking impliceert niet volledige onafhankelijkheid van nationaal recht. 
Doorgaanss ligt een verwijzingsregel in nationaal recht {rule of reference, of renvoi) ten 
grondslagg aan direkte werking van internationaal recht. Zo'n verwijzingsregel kan heel 
specifiekk zijn, bijvoorbeeld door verwijzing naar één verdragsbepaling, maar ook zeer 
algemeen,, bijvoorbeeld door verwijzing naar al het verdrags- of gewoonterecht. Een 
algemenee verwijzingsregel kan ook ongeschreven zijn, zoals in de Nederlandse 
rechtsordee het geval is. Ook kunnen internationale rechtsregels tegelijkertijd effect 
sorterenn door direkte werking én omzetting in nationaal recht. Een verdragsbepaling, 
bijvoorbeeld,, kan zowel zijn omgezet in een uitvoeringswet als zelf worden toegepast 
doorr de nationale rechter. 

Direktee werking van internationale strafbaarstellingen op basis van specifieke 
verwijzingsregelss is algemeen geaccepteerd en komt in zeer veel landen voor. Een 
pertinentt voorbeeld is de strafbaarstelling van oorlogsmisdrijven in verschillende staten 
doorr verwijzing naar schendingen van "de wetten en gebruiken van oorlog." De 
rechtspraktijkk aangaande direkte werking is aanzienlijk diverser wanneer specifieke 
verwijzingsregelss ontbreken. De vraag is dan of internationale strafbaarstellingen kunnen 
wordenn toegepast door nationale rechtbanken op gelijke wijze als andere regels van 
internationaall  publiekrecht. Nationale rechtbanken beantwoorden deze vraag doorgaans 
opp basis van hoofdzakelijk nationaal recht. Daarbij kijken zij met name naar de positie 
diee in de grondwet aan internationaal recht wordt toegekend, alsmede het 
legaliteitsbeginsell (nullum crimen sine lege praevia). 

Inn de literatuur wordt veelal aangenomen dat direkte werking van internationaal strafrecht 
niett mogelijk is zonder een specifieke verwijzingsregel in nationaal recht. Dit standpunt 
vormtt echter geen adequate weergave van de praktijk. Nationale rechtbanken nemen zeer 
uiteenlopendee standpunten in op dit gebied, in lijn met de grote verschillen tussen landen 
aangaandee direkte werking van internationaal publiekrecht in het algemeen. Sommige 
rechtbankenn accepteren direkte werking van verdragsrechtelijke maar niet 
gewoonterechtelijkee strafbaarstellingen, andere van gewoonterechtelijke maar niet 
verdragsrechtelijkee strafbaarstellingen, van allebei, of van geen van beide. Echter, ook in 
nationalee rechtsordes die direkte werking van internationaal strafrecht in algemene zin 
accepteren,, vormt zij maar zelden de basis voor daadwerkelijke strafvervolgingen van 
genocide,, misdrijven tegen de menselijkheid of oorlogsmisdrijven. Mede door dit gebrek 
aann praktijk bestaat in veel landen aanzienlijke onduidelijkheid over de toelaatbaarheid 
vann direkte werking van internationaal strafrecht. 
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Verschillendee factoren dragen bij aan het feit dat internationale strafbaarstellingen zonder 
specifiekee nationale verwijzingsregel maar zelden direkt worden toegepast. In het 
algemeenn worden de "core crimes" maar spaarzaam vervolgd in nationale rechtbanken. 
Alss men dan al tot strafvervolging overgaat, is direkte werking van internationaal 
strafrechtt een gecompliceerde rechtsbasis die doorgaans minder duidelijkheid en controle 
vann de wetgever biedt over de categorie van verboden gedragingen dan nationaal 
strafrecht.. Aan de andere kant vermijdt direkte werking het veelvoorkomende probleem 
vann discrepanties tussen het internationaal strafrecht en nationale uitvoeringswetgeving, 
watt kan leiden tot eenzijdige oprekking van internationale strafbaarstellingen, of juist het 
ontstaann van strafbaarheidsgaten in de nationale wet. Ook kan direkte werking een 
bijdragee leveren aan de coherentie van het internationaal strafrecht doordat verschillende 
nationalee rechtbanken hetzelfde internationale recht toepassen en daardoor gemakkelijker 
eikaarss uitspraken kunnen gebruiken dan wanneer zij ongelijksoortige nationale 
uitvoeringswetgevingg toepassen. De praktijk om genocide, misdrijven tegen de 
menselijkheidd en oorlogsmisdrijven te vervolgen als commune delicten zoals moord en 
verkrachting,, tenslotte, wordt niet eenduidig verboden door het internationaal recht, maar 
moett toch in principe van de hand worden gewezen. Het commune strafrecht vormt een 
weliswaarr relatief eenvoudige, maar ook onvolledige rechtsbasis die tot verschillende 
complicatiess in de vervolging kan leiden. Bovendien weerspiegelt het commune 
strafrechtt in onvoldoende mate het aparte, internationale karakter van zowel het misdrijf 
alss de strafrechtelijke reactie daarop. 

Internationaall  recht staat nationale rechtbanken toe internationale strafbaarstellingen 
direktt toe te passen, maar verplicht hen daar in beginsel niet toe. In dit opzicht verschilt 
internationaall  strafrecht niet wezenlijk van ander internationaal publiekrecht. In de 
praktijkk is een zekere ontwikkeling zichtbaar om internationale rechtsnormen van 
humanitairee aard en/of jus cogens status aan een strenger implementatieregime te 
onderwerpen.. Deze ontwikkeling heeft echter nog niet geleid tot een voldragen 
internationalee rechtsregel van dien aard. De suggestie in enkele nationale vonnissen dat 
internationaall  strafrecht door nationale rechtbanken onafhankelijk van, en min of meer 
parallell  aan nationaal strafrecht moet worden toegepast, vindt eveneens onvoldoende 
steunn in de praktijk. Voor de strafbaarstellingen van genocide, misdrijven tegen de 
menselijkheidd en oorlogsmisdrijven geldt dan ook in beginsel de hoofdregel voor de 
toepassingg van internationaal recht in de nationale rechtsorde, namelijk dat het staten vrij 
staatt om hun internationale verplichtingen na te komen op elke manier die zij willen, 
zolangg deze maar effectief is. 

Hett legaliteitsbeginsel in het internationaal recht vormt in principe geen belemmering 
voorr direkte werking van internationaal strafrecht. In tegenstelling tot veel 
nationaalrechtelijkee interpretaties van het legaliteitsbeginsel, erkent het 
internationaalrechtelijkee beginsel gewoonterecht, en zelfs algemene rechtsbeginselen, als 
bronn van strafbaarheid. Daarbij vereist internationaal recht wel een duidelijke 
voorafgaandee indicatie van strafbaarheid, maar niet een precisering van de op te leggen 
straf.. Het internationaal legaliteitsbeginsel staat dan ook niet in de weg aan direkte 
werkingg van de internationale strafbaarstellingen van genocide, misdrijven tegen de 
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menselijkheidd en oorlogsmisdrijven, of deze nu stammen uit verdragen of ongeschreven 
internationaall  recht. 

Datt Staten vrij zijn om internationaal strafrecht te implementeren zoals zij dat willen, 
betekentt niet dat internationaal recht nationale rechtbanken volledig vrij laat in hun 
toepassing,, of gebrek daaraan, van internationale strafbaarstellingen. Internationaal recht 
legtt Staten verschillende verplichtingen op met betrekking tot de core crimes. Staten zijn 
verplichtt om de strafbaarheid van in ieder geval de meeste van deze misdrijven te 
waarborgenn in hun nationale recht. Ook hebben zij de plicht om tenminste alle core 
crimescrimes die in hun jurisdictie worden gepleegd te vervolgen, evenals die waarvoor 
strafvervolgingg vereist wordt door het Staatsaansprakelijkheidsrecht. Het is een algemeen 
rechtsbeginsell  dat nationaal recht waar mogelijk geïnterpreteerd dient te worden in 
overeenstemmingg met internationaal recht. Dat betekent dat nationale rechtbanken de 
strafbaarstelling-- en vervolgingsverplichtingen van hun Staten in aanmerking moeten 
nemenn in hun oordeel over de toelaatbaarheid van direkte werking van internationale 
strafbaarstellingen.. Dit kan ertoe leiden dat nationale rechtbanken verplicht zijn 
internationalee strafbaarstellingen van genocide, misdrijven tegen de menselijkheid of 
oorlogsmisdrijvenn direkt toe te passen als nationaal recht tekort schiet voor de vervulling 
vann internationale strafbaarstelling- en vervolgingsverplichtingen maar direkte werking 
vann internationaal strafrecht openlaat. 

Direktee toepassing van internationaal strafrecht is een lastige exercitie die tijd en 
expertisee vereist die in nationale rechtbanken niet altijd aanwezig is. Zij doet echter wel 
rechtt aan de eigen aard van het internationaal strafrecht. Ook biedt zij een belangrijke 
alternatievee rechtsbasis voor strafvervolgingen die door onvolledige of onjuiste 
implementatiee van het internationaal strafrecht niet goed kunnen plaatsvinden op basis 
vann nationaal recht. Direkte werking van internationale strafbaarstellingen biedt 
doorgaanss minder duidelijkheid en zekerheid over het toe te passen recht dan de nationale 
strafwet.. Daartegenover staat dat genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en 
oorlogsmisdrijven,, zowel door hun ernstige karakter als het feit dat zij doorgaans worden 
gepleegdd met betrokkenheid of instemming van de overheid,van andere aard zijn dan 
communee delicten. Bij de beoordeling van de mogelijkheid dan wel noodzaak van direkte 
werkingg zou meer aandacht besteed moeten worden aan de baten daarvan en de eigen 
aardd van de core crimes. 
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