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Bewijs Verplichtingen in Tegenwoordige Internationale Processen 
Met bijzondere verwijzing bij de uitvoering van de Wereld Handels Organisatie en de 

Iraanse-Amerikaanse Geschillen Tribunaal 
 

DESSETATIE SAMENVATTING 
 

Z.A. Marossi 
Deze dissertatie heeft de aandacht gevestigd op de analyse van de duidelijke verplichtingen bij partijen 
in internationale processen, in het bijzonder in samenhang met internationale handel en commerciële 
geschillen. Het is gericht om de verschillende benaderingen (aannames) onderzoeken, de ontwerpen 
ervan, de exhibitieplicht, als zowel de omvang, condities en beperkingen tot de toegang hiervoor in 
internationale processen. Het is slechts met een duidelijk in kennis stellen van de  spanwijdte van de 
exhibitieplicht , de jure of defacto, dat partijen duidelijke uit de ter kennisgestelde keuzes kunnen 
stellen, indien mogelijk om zichzelf te helpen bij internationale bemiddelingen of om in een 
traditionele nationale rechtsproces te kunnen voortgaan. 
 
Deze dissertatie  bestaat uit twee delen, elk bevat vier aan elkaar gekoppelde hoofdstukken.  Het eerste 
deel, Hoofdstuk I tot IV, geeft onderwerpen aan gerelateerd om mechanisme in de reglementering te 
betwisten, bv. het bewijs en de bewijslast  toegepast in verscheidene  internationale gerechtsgangen 
 
Hoofdstuk I dient als achtergrond voor deze studie. Het bediscussieert de onderwerpen over 
internationale handels transacties, betwist de mechanismen in de reglementering en hun legale 
structuren, voornamelijk die van de IUSCT en de DSB. 
 
Hoodstuk II onderzoekt de betekenis en mogelijke eventuele effect van de partijen op de uitslag van 
elk geval. Verder bekijkt het de regels van de procedures en bewijs en hun draagwijdte op welke  
internationale  mechanismen voor het regelen van betwisten met het zicht op de eindresultaten van de 
gevallen. Deze discussie onderstreept het feit dat een progressieve, laats bewerkte en goed ontworpen 
stelsel van procedurele regels een cruciale  kan spelen in rol van versterken van justitie in 
internationale betrekkingen. 
 
Hoofdstuk III behandelt de onderwerpen van de zwaarte van bewijs, inbegrepen situaties waarin de 
bewijslast gedurende de route van de beslechting in het proces verschuift. In vele gevallen zal de 
bewijslast in het beginfase rusten op de eiser, slechts om dan te verschuiven naar de andere kant, als de 
vordering wordt gedragen met bewijsstukken. Wanneer aan deze last is voldaan, zal de eiser, 
aangenomen dat zij de waarheid bezit, mits niet het tegenover bewezen,  een vordering neerleggen. In 
vele gevallen de motie wie  de bewijslast moet dragen een heel belangrijke punt in het debat is. Dit 
hoofdstuk onderzoekt zulke debatten, referent naar de praktijk van de internationale gerechtshoven. 
 
Hoofdstuk IV bediscussieert de onderwerpen die gerelateerd zijn aan de bewijsstandaarden van de 
internationale processen. Een analytische discussie van het ontwerp van de standaard bewijs kan 
bijdragen tot een beter begrip over het bewijs en de bewijslast en gekoppeld aan de verlichtingen van 
de partijen. Internationale regels geven niet aan welke standaard bewijs een arbitraire tribunaal moet 
toepassen, alhoewel, er zijn zekere voorwaarden voor de bewijslast nodig om het gerechtshof of 
tribunaal te overtuigen dat de claim gerechtvaardigd is. De benodigde mate van overtuiging kan van 
forum tot forum verschillen, afhankelijke wat aan de orde is. Hierbij opgeteld mogen internationale 
gerechtshoven en tribunalen verschillende standaarden voor bewijslasten gebruiken. Bijgevolg zal de 
standaarden voor bewijslast tussen de verschillende instituten variëren, zelfs als de  voor hen liggende 
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stukken gelijk zijn. Dit hoofdstuk behandelt de verschillende  bewijs standaarden, de in het algemene 
aanvaarde drempels dat opgelegd dient te worden aan de partijen voor een dispuut en hoeveelheid 
bewijslast dat de partijen dienen te brengen om te kunnen overreden.  
 
Het tweede deel van de thesis bediscussieert de onderwerpen omtrent het produceren van documenten 
en de verantwoordelijkheden van de partijen om met de gerechtshoven of tribunalen te kunnen 
samenwerken. Internationale organen voor het regelen van twisten hebben verschillende benaderingen 
van en diverse kennis over de transparantie en ontwerpen en productie van documenten. Desondanks 
de pogingen om de praktijk hierover te standaardiseren, zijn de onderwerpen met betrekking tot de 
exhibitieplicht toch nog aanleiding tot serieuze debat voeren.   
 
 
Hoofdstuk V geeft een analyse weer van de onderwerpen van documenten producties of bewijslast, 
referent naar de praktijk van de internationale gerechtshoven en tribunalen. Dit hoofdstuk geeft 
suggesties weer gebaseerd op de praktijk van de internationale bemiddelaars voor transnationale 
oplossingen om een juiste bevindingen te vinden tussen efficiency en rechtvaardigheid. 
 
Hoofdstuk VI handelt over onderwerpen van contractuele verplichtingen van de partijen om samen te 
werken met de internationale gerechtshoven en tribunalen en om de benodigde bewijs en informatie 
bij te voegen. Een verdrag is een uitwisseling van beloften tussen twee of meer partijen, die door de 
wet opgelegd wordt in een gerechtshof om een actie uit te voeren of te onthouden. Transparant zijn, 
toegepast in een legale context houdt in openheid, communicatie en afrekening. Dit hoofdstuk 
analyseert de transparantie en contractuele verplichtingen van de partijen vanuit een internationale kijk 
van wetgeving. 
 
Hoofdstuk VII bediscussieert de uitzonderingen met betrekking tot de algemene regels van grote 
exhibitieplicht. Het soort informatie dat een partij of een tribunaal kan eisen om aan te tonen is in het 
algemeen heel groot, hoewel, er zijn beperkingen. Regels en statuten die het recht tot toegang van 
bewijs en informatie verschaffen kunnen tegelijkertijd bepaalde vermeldingen op basis van 
vertrouwelijkheden, staats belangen of publieke beleid uitsluiten. Dit hoofdstuk zal richt focusseren op 
de eigenschappen van deze “uitzonderingen”  clausules, inter alia  nationale veiligheid en 
vertrouwelijkheid van de bewijslast als een handvat voor de onthulling van bewijs en informatie. Dit 
hoofdstuk bediscussieert ook de discretie en macht van de justitiële overzicht van de internationale 
gerechtshoven en tribunalen.   
 
Hoofdstuk VIII onderzoekt met meer details hoe op de beste manier een ontwerp voor een verzoek 
voor het produceren van documenten als voor de gevolgen van niet voldoen aan de productie 
opdrachten en andere belangrijke onderwerpen, die bekeken en zakelijk opgesteld in het formuleren en 
aanbieden van de claims en verdedigingen in de verschillende gevallen. 
 
Conclusies: in het kort, dit papier is  slechts bedoeld om de model voor bewijslastvoering op een 
effectieve manier; een fundamentele onderwerp die de bijzondere aandacht verdient als er  regels voor 
de procedure ontworpen worden. Bij het leiden van dit onderzoek heb ik de relevante onderwerpen en 
commentaren  bediscussieerd op die punten waar het nodig was. 
Ik heb enige analytische commentaren bijgevoegd aan het einde van elke  hoofdstuk en ook aan het 
einde van deel 1 en deel 2. 
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De laatste opmerkingen bevatten conclusies met betrekking tot de onderwerpen die bediscussieerd  en 
geanalyseerd zijn in alle acht hoofdstukken. Deze sectie zal de impact van nieuwe technologische 
vooruitgang op het internationale dispuut  in het voetlicht zetten en het noodzaak om een regelgevende 
raamwerk te ontwikkelen met in begrip van een effectieve orgaan voor regels voor procedures, 
hetwelk past met de natuur en op de eisen van een actuele wereld ingaat. Tussen al de voorzieningen 
nodig voor zo’n raamwerk is een universeel systeem nodig voor het vergaren van bewijs en informatie 
als het neerzetten van een norm dat het begrijpen van de verplichtingen van de partijen homogeen 
maakt om met elkaar te kunnen samenwerken in de actuele internationale procesvoering.  
 


