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NEDERLANDSE SAMENVATTING 

 

 

DE „COMMAND RESPONSIBILITY‟-DOCTRINE IN HET INTERNATIONALE 

STRAFRECHT EN DE TOEPASBAARHEID DAARVAN OP CIVIELE MEERDEREN 

 

De „command responsibility‟ doctrine wordt door internationale tribunalen en strafhoven 

toegepast op militaire, maar ook civiele leidinggevenden. Als command responsibility kan 

worden bewezen, wordt de meerdere die onder dit beginsel aangeklaagd is, strafrechtelijk 

aansprakelijk gehouden. Tegelijkertijd wordt command responsibility door militaire 

commandanten als een breder concept gezien, dat verankerd is in de militaire traditie en dat 

alle verantwoordelijkheden omvat, die inherent zijn aan de functie die de commandant 

bekleedt of die deel uitmaken van de taak die wordt uitgevoerd. Vanuit deze twee 

perspectieven bekeken is het concept command responsibility niet beperkt tot strafrechtelijke 

aansprakelijkheid zoals vastgelegd in het internationale strafrecht. 

 In het internationale recht wordt command responsibility toegepast in zaken waarin de 

meerdere nagelaten heeft maatregelen te nemen die nodig waren of die redelijkerwijs van hem 

konden worden verwacht, om een misdrijf te voorkomen of de dader te bestraffen, indien de 

dader een ondergeschikte van de betreffende meerdere was. De bepalingen in de Statuten van 

de Joegoslavië en Rwanda tribunalen (de ad hoc tribunalen) waarin de command 

responsibility doctrine is opgenomen, zijn identiek. Het Statuut van Rome (ICC Statuut) bevat 

een meer uitvoerige command responsibility bepaling, dan de eerder genoemde bepalingen. 

Het belangrijkste verschil is de tweedeling van dit artikel; het eerste deel heeft betrekking op 

militair bevelhebbers of personen die daadwerkelijk als militair bevelhebber optreden. Het 

tweede deel van de bepaling kan worden toegepast op andere meerderen, d.w.z. meerderen die 

voor wat betreft de verhouding tussen de meerdere en de ondergeschikten een andere is dan 

die onder de in de eerste bepaling bedoelde verhoudingen. 

 In deze studie wordt in het bijzonder de toepasbaarheid van de command 

responsibility doctrine op civiele leiders onderzocht. Wanneer gesproken wordt over de 

command responsibility doctrine zijn civiele meerderen exceptioneel, vanwege het feit dat ze 

(meestal) het formele, de jure, hiërarchische en disciplinaire systeem, dat inherent is aan het 

militaire bedrijf, niet met de militaire bevelhebbers delen. Vaak, zoniet in alle gevallen, maakt 

deze realiteit dat het aantonen van command responsibility van civiele meerderen verschillen 

vertoont en een grotere uitdaging vormt dan het bewijzen van command responsibility van 

militaire bevelhebbers. Deze studie heeft als doel te ontdekken wat de juiste benaderingswijze 

bij een eventuele toepassing van de command responsibility doctrine op civiele meerderen is. 

Verder zal in deze studie getracht worden vast te stellen of het expliciet differentiëren tussen 

militaire bevelhebbers en civiele meerderen gerechtvaardigd is en of een dergelijke 

differentiatie noodzakelijk is voor het consistent toepassen van command responsibility 

volgens het internationale strafrecht. 

 

 In de introductie – Hoofdstuk 1 – van deze studie worden twee voorbeelden gegeven, 

die de verscheidenheid aan situaties en verhoudingen illustreren waarop het command 

responsibility concept van toepassing zou kunnen zijn. De doelstelling van de studie, als in 

het bovenstaande beschreven, wordt in dit hoofdstuk uiteengezet in de vorm van 

onderzoeksvragen. Verder worden het toepasselijk recht en de rechtsbronnen in dit hoofdstuk 

omschreven. De jurisprudentie van de ad hoc tribunalen speelt een belangrijke rol bij het 

ontdekken van de wijze waarop de command responsibility doctrine in het verleden is 

toegepast en momenteel wordt toegepast door deze internationale tribunalen. Ook het ICC 

Statuut en de statuten van de ad hoc tribunalen zijn rechtsbronnen die van cruciaal belang zijn 
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voor deze studie. Daarbij is ook de literatuur van specialisten op het vakgebied uitvoerig 

geraadpleegd. Wat betreft de opzet en de kaders van de studie, moet opgemerkt worden dat de 

studie beperkt is tot het internationale niveau en dat nationale wetgeving en jurisprudentie 

daarom sporadisch gebruikt worden. 

 De juridische basis voor de command responsibility doctrine wordt in Hoofdstuk 2 

onderzocht. De auteur wijst erop dat het een geaccepteerd feit is dat bevelhebbers bepaalde 

verantwoordelijkheden hebben ten aanzien van hun ondergeschikten en dat het bewijs daarvan 

honderden, zo niet duizenden jaren oud is. De eerste verdragsbepaling in moderne tijd, die 

van bijzondere waarde is voor de command responsibility doctrine, is Artikel 1 van het 

Landoorlogreglement van 1907, dat het idee van „responsible command‟ weergeeft, waarmee 

wordt bedoeld dat een combattant onder de verantwoordelijkheid van een commandant staat. 

Het idee dat command responsibility ook als mogelijke basis voor strafrechtelijke 

aansprakelijkheid kan dienen is gecodificeerd in Artikel 86 en Artikel 87 van het Eerste 

Aanvullende Protocol bij de Verdragen van Genève van 1949. Een verdere ontwikkeling van 

het principe is te vinden in Artikel 6 van de 1996 Draft Code of Crimes Against the Peace and 

Security of Mankind van de Commissie voor Internationaal Recht (ILC). Deze bepaling 

vertoont gelijkenis met de corresponderende artikelen in de statuten van de ad hoc tribunalen. 

Aangezien zij echter voortkomen uit resoluties van de VN Veiligheidsraad, hebben deze 

artikelen niet de status van verdragenrecht. De belangrijkste verdragsbepaling die command 

responsibility vastlegt is Artikel 28 van het ICC Statuut.  

 Verder wordt in dit hoofdstuk de gewoonterechtelijke status van de command 

responsibility doctrine vóór de aanneming van het ICC Statuut en in de periode daarna, 

besproken. Argumenten worden aangevoerd die de gewoonterechtelijke status van de doctrine 

in de periode vóór Artikel 28 ICC ondersteunen. Daarbij wordt de lezer erop gewezen, dat er 

bij het ontstaan van gewoonterecht op het gebied van het internationale humanitaire recht in 

het algemeen vraagtekens worden gezet en dat deze kritiek ook van toepassing kan zijn op de 

command responsibility bepaling. In dit hoofdstuk worden ook de huidige definities van de 

command responsibility doctrine in het internationale strafrecht uiteengezet. 

 In Hoofdstuk 3 wordt command responsibility vanuit een breder perspectief bekeken, 

d.w.z. als een militair concept dat niet beperkt is tot een vorm van strafrechtelijke 

aansprakelijkheid. Eerst worden het concept „command‟, oftewel commandovoering 

onderzocht; de definitie van het begrip; en de verschillende niveaus van „command‟. Een 

onderscheid wordt gemaakt tussen de commandanten die feitelijk bevel voeren en staf 

officieren die niet vanuit diezelfde positie opereren. Van belang is de menselijke factor in het 

proces van commandovoering, die in dit hoofdstuk wordt besproken en die cruciaal lijkt te 

zijn voor effectieve oorlogsvoering. Hieraan gerelateerd is het onderscheid tussen militaire 

commandovoering, aan de ene kant, en management in een civiele setting, aan de andere kant. 

De setting en omstandigheden waarin een bevelhebber zijn taken uitoefent zijn uniek. 

Commandovoering kan daarom niet zonder meer vergeleken worden met de functie van de 

manager. In het volgende deel van het hoofdstuk wordt het concept „responsibility‟ onder de 

loep genomen, en in het bijzonder de mogelijkheid om command responsibility zowel te zien 

als „rol verantwoordelijkheid‟ alsook als aansprakelijkheid, of om de term van H.L.A. Hart te 

gebruiken, „liability responsibility‟. De verantwoordelijkheid die bevelhebbers ervaren als 

deel van hun functie, hetgeen hier de algemene commandantenverantwoordelijkheid, of 

„general command responsibility‟, wordt genoemd, correspondeert met „rol 

verantwoordelijkheid‟, terwijl command responsibility als vastgelegd in het internationale 

strafrecht met „liability responsibility‟ oftewel aansprakelijkheid correspondeert. De 

oorsprong van command responsibility kan worden gevonden in „rol verantwoordelijkheid‟ of 

misschien zelfs in morele regels. Ook wordt de relatie tussen de algemene 

commandantenverantwoordelijkheid en command responsibility als vastgelegd in het 
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internationale strafrecht aan de orde gesteld en wordt geconcludeerd dat verenigbaarheid 

tussen beide aspecten alleen kan worden bereikt waar de doctrine wordt toegepast met respect 

zowel voor de realiteit waarin commandanten functioneren als voor de oorsprong en het doel 

van de doctrine. Tegelijkertijd kan worden vastgesteld dat command responsibility als 

aansprakelijkheid alleen deel kan uitmaken van de algemene 

commandantenverantwoordelijkheid wanneer die als realistisch wordt ervaren, wat betekent 

dat de doctrine door commandanten geaccepteerd kan worden als deze een werkbare 

standaard inhoudt voor degenen die de uitdagende realiteit van een oorlogssituatie onder ogen 

moeten zien. 

 De toepassing van command responsibility op civiele leiders door de ad hoc tribunalen 

wordt in Hoofdstuk 4 geanalyseerd. Aan het begin van het hoofdstuk wordt getracht de 

civiele meerdere ten behoeve van de command responsibility doctrine te identificeren. Het 

resultaat is teleurstellend, primair vanwege het algehele gebrek aan een definitie van de 

civiele meerdere. In de jurisprudentie en in de literatuur worden diegenen die geen militaire 

bevelhebbers zijn als burger („civilian‟) aangeduid. De reden daarvoor zou de strikte indeling 

van personen onder het internationale humanitaire recht in twee groepen, combattanten en 

burgers („civilians‟) kunnen zijn. Anderzijds wordt opgemerkt, dat in de command 

responsibility bepalingen op het internationale niveau de term „civiele meerdere‟ in het geheel 

niet voorkomt. Verder wordt in het hoofdstuk gewezen op het feit dat, hoewel command 

responsibility veelal wordt geassocieerd met een bepaald niveau van gezag van de 

aangeklaagde, het niveau van de functie van de aangeklaagde geen beslissende factor vormt 

bij het aantonen van command responsibility. Rekening houdend met Artikel 28 ICC en de 

categorieën van meerderen die daarin zijn opgenomen, is de auteur van mening dat het 

identificeren van de meerderen voor elke categorie alleen mogelijk is, wanneer de feitelijke 

functie en de feiten in elke afzonderlijke zaak als basis dienen voor de beslissing. Een aantal 

zaken waarin de aangeklaagden, die als burger beschouwd werden, command responsibility 

ten laste werd gelegd, worden vervolgens geanalyseerd. De problemen, die het categoriseren 

van meerderen en die de toepassing van de command responsibility bepaling op 

geïdentificeerde civiele leiders met zich meebrengen, worden aan het licht gebracht. Zaken 

die door de ad hoc tribunalen behandeld zijn en waarin de civiele leider veroordeeld is op 

grond van command responsibility of is vrijgesproken onder deze aanklacht, worden onder de 

loep genomen. Voor deze benadering is gekozen om te achterhalen wat de redenen voor de 

veroordeling of de vrijspraak zijn geweest. Het grote aantal vrijspraken in command 

responsibility zaken wordt opgemerkt. Op basis van het geringe aantal veroordelingen van 

civiele leiders door de ad hoc tribunalen wordt geconcludeerd, dat voor deze groep de 

command responsibility doctrine weinig succesvol is geweest; als een veroordeling als 

maatstaf voor succes wordt genomen. 

De status van de meerdere als civiele leider is niet het enige probleem waarmee de 

aanklagers en de rechters geconfronteerd worden bij het toepassen van de command 

responsibility doctrine. In Hoofdstuk 5 worden een aantal factoren besproken die niet 

specifiek zijn voor civiele leiders, maar die essentieel zijn voor het vaststellen van hoe de 

doctrine toegepast zou moeten worden en welke zaken zich lenen voor een aanklacht 

gebaseerd op de command responsibility doctrine. De analyse toont aan dat feitelijke 

toepasbaarheid van de command responsibility doctrine beïnvloed wordt door de manier 

waarop de doctrine geïnterpreteerd wordt. Tegelijkertijd verklaart deze analyse waarom de 

doctrine zich beter leent voor het berechten van militaire bevelhebbers dan voor aanklachten 

tegen civiele meerderen. 

 Allereerst vormt de aard van command responsibility een probleem welke ook vaak in 

de jurisprudentie en in de literatuur besproken wordt. Een tijd lang was de heersende 

opvatting, dat command responsibility aansprakelijkheid met zich mee brengt voor de 
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internationale misdrijven die door de ondergeschikten gepleegd zijn. Op het eerste gezicht 

lijkt deze benadering de juiste, vanwege de geaccepteerde opvatting binnen het strafrecht dat 

niet alleen degene die het misdrijf pleegt (de dader), maar ook een deelnemer aansprakelijk 

kan worden gehouden voor een misdrijf. Desondanks veroorzaakt deze benadering problemen 

als persoonlijke schuld dat binnen het strafrecht vereist wordt, aangetoond moet worden. De 

meerdere die nagelaten heeft een misdrijf te voorkomen of een dader te bestraffen heeft niet 

met de vereiste mens rea gehandeld. Recente jurisprudentie stelt een andere benaderingswijze 

voor. Wanneer command responsibility als een delict sui generis gezien wordt, valt het 

probleem van persoonlijke schuld weg. Echter, als de omissie om te voorkomen of te 

bestraffen het misdrijf vormt, ontbreekt de causale relatie tussen het misdrijf en de 

bevoegdheid ratione materiae van het internationale hof of tribunaal in kwestie. In deze 

studie wordt een benadering voorgesteld die tweeledig is. Volgens deze benaderingswijze 

wordt command responsibility gezien als een handeling sui generis waar de should have 

known vereiste op de meerdere van toepassing is. Wanneer de meerdere met wetenschap van 

de misdrijven nagelaten heeft deze te voorkomen of de daders te bestraffen en hem 

„aggravated command responsibility‟ kan worden verweten, wordt command responsibility 

gezien als een deelnemingsvorm sui generis. 

 Het tweede obstakel voor het consistent toepassen van de doctrine is de mogelijke 

overlap tussen de individuele strafrechtelijke aansprakelijkheid en command responsibility. 

De concepten Joint Criminal Enterprise en aiding and abetting als grondslag voor 

aansprakelijkheid worden besproken en geconcludeerd wordt dat wanneer de tribunalen 

oordelen dat zowel individuele strafrechtelijke aansprakelijkheid als command responsibility 

bewezen zijn, voorrang wordt gegeven aan de eerstgenoemde vorm van aansprakelijkheid en 

command responsibility wordt beperkt tot een verzwarende omstandigheid die de strafmaat 

beïnvloedt. Deze praktijk wordt afgewezen en in plaats daarvan wordt aanbevolen om 

meerderen ook werkelijk te veroordelen vanwege hun command responsibility, wanneer de 

zaak en de feiten daar aanleiding toe geven. 

  Ten derde wordt een breed gedragen toepassing van de command responsibility 

doctrine belemmerd door de aard van de misdrijven die ten grondslag liggen aan de command 

responsibility aanklacht. Zowel genocide als agressie hebben bepaalde eigenschappen die 

nauwelijks met de command responsibility doctrine te verenigen zijn. Genocide vereist 

„special intent‟, hetgeen moeilijk te combineren valt met het feit dat de meerdere slechts 

nagelaten heeft de misdrijven te voorkomen of de feitelijke daders daarvoor te bestraffen. 

Voor agressie geldt dat alleen leiders op het hoogste niveau het besluit kunnen nemen om dit 

misdrijf te plegen. De toepasbaarheid van de command responsibility doctrine bij dit misdrijf 

is daarmee zeer onwaarschijnlijk. 

 In het laatste hoofdstuk, Hoofdstuk 6, worden argumenten voor en tegen een 

differentiatie tussen militaire bevelhebbers en civiele leiders bij de toepassing van de doctrine 

aangevoerd. De auteur concludeert in dit verband evenwel dat het belangrijker is dat de 

oorsprong van command responsibility en het doel dat men ermee wil bereiken centraal staat. 

Een veroordeling op grond van de command responsibility doctrine kan vrijwel uitsluitend 

bereikt en gerechtvaardigd worden wanneer de zaak binnen de „traditional ambit‟, oftewel de 

traditionele sfeer van command responsibility valt. De „traditional ambit‟ vertegenwoordigt 

een wat beperktere scala aan zaken, meestal zaken tegen een militaire bevelhebber die nalatig 

is geweest en hooguit onverschillig is geweest tegenover de gevolgen van zijn omissie, maar 

die geen actieve rol heeft gespeeld bij het plegen van de misdrijven. Deze zaken zijn trouw 

aan het doel van de doctrine. Deze bevindingen laten weinig ruimte over voor de 

aansprakelijkheid van civiele leiders onder de doctrine. Anderzijds moet nadruk worden 

gelegd op het feit dat, ondanks de beperkte toepasbaarheid van de command responsibility 

doctrine op civiele leiders, er andere deelnemingsvormen zijn die beter overeenstemmen met 
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de rol van civiele leiders bij grootschalige internationale misdrijven. Het concept 

Organisationsherrschaft wordt momenteel in deze discussie vaak genoemd. In een 

afrondende discussie wijst de auteur op het belangrijke onderscheid dat gemaakt dient te 

worden tussen het vaststellen van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de meerdere, aan 

de ene kant, en zijn morele verantwoordelijkheid voor de gepleegde misdrijven, aan de andere 

kant. Het is van belang voor de toekomst van de command responsibility doctrine om stil te 

staan bij het feit dat een meerdere die moreel verantwoordelijk is bevonden, niet 

noodzakelijkerwijs strafrechtelijk aansprakelijk is voor zijn rol als militaire of civiele leider. 

 

 


