
der ruime manier worden uitgelegd
door de internationale rechter, dan
weggelegd is voor bijv. de Nederlandse
rechter. De eerste heeft rekening te
houden met de standen van zaken in
alle aangesloten landen, en zal dus
voorzichtiger moeten zijn. Autonome
en rechtsvergelijkende interpretatie
van verdragsbegrippen vormen dyna-
miek stremmende instrumenten. De
laatste heeft in de eerste plaats te on-
derzoeken wat de betekenis van de
verdragen is in de nationale context,
en kan daaraan dus zijn eigen gewicht
toekennen. Dat betekent dat een be-
roep, dat bij de nationale rechter kans
van slagen heeft, niet noodzakelijker-
wijs ook bij de internationale rechter
succes heeft. En omgekeerd: het feit,
dat een klacht in Straatsburg faalt,
zegt weinig over de aanvaardbaarheid
op nationaal niveau. Ook om deze re-
den is het niet goed om de nationale
rechter buiten spel te zetten.
Bovendien twijfel ik aan het rende-
ment van een lijst van situaties waarin
staten geen beroep op de niet-uitput-
ting zullen doen. Of dit een bijdrage
zal leveren aan verlichting van het on-
derzoek naar de toelaatbaarheid van
de klacht is voor mij de vraag. Een
heel nieuwe serie uitleggingsproblemen
staat met zulke lijsten voor de deur.
Kortom, het idee, om het beroep op
mensenrechten geheel of gedeeltelijk
aan het oordeel van nationale rechters
te onttrekken, beschouw ik als een on-
gelukkige en contraproduktieve zet,
die de nationale rechtspraak draineert
van een kostbaar en belangrijk opvoe-
dend element. Het verslechtert de
rechterlijke bescherming van mensen-
rechten in plaats van deze te verbete-
ren. Niet doen.

H. U. Jessurun d'Oliveira
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RECHTERLIJKE BESCHERMING
VAN GRONDRECHTEN
La protection judiciaire des droits de
l'homme au niveau national et internatio-
nal/Internationale vereniging voor proces-
recht, Bologna 22-24 september 1988

Een van de meest markante ontwikke-
lingen in ons recht van de laatste tijd is
de toenemende betekenis van grond-
rechten en rechten van de mens.
Een subjectief recht heeft steeds twee
aspecten: een materieel en een procedu-
reel. Bij de grondrechten heeft in ons
land het materiële aspect lang voorop-
gestaan. De handhaving was, evenals in
het Verenigd Koninkrijk, toevertrouwd
aan de wetgever. Sinds de ontdekking
van het Europees Verdrag tot bescher-
ming van de Rechten van de Mens en de
fundamentele vrijheden heeft echter
ook de Nederlandse rechter zich een
deel van de handhaving toegeëigend.
Deze ontwikkeling vindt men beschre-
ven in de bijdrage van P. van Dijk, De
houding van de Hoge Raad jegens de
verdragen inzake de rechten van de
mens, in: De plaats van de Hoge Raad
in het huidige staatsbestel/De verande-
ringen in de rol van de Hoge Raad als
rechtsvormer, Zwolle 1988, blz. 173-
209.
Rechterlijke bescherming van grond-
rechten en rechten van de mens werpt
tal van vragen op. Vragen die ook in an-
dere landen moeten worden beant-
woord en daar vaak al beantwoord zijn.
Het is daarom een dankbaar onderwerp
voor rechtsvergelijkende congressen.
Een van deze congressen vond in sep-
tember jl. te Bologna plaats onder
auspiciën van de Internationale vereni-
ging voor procesrecht.
Wie op 18 september 1988 zijn kabel op
Raiuno heeft afgestemd, heeft getuige
kunnen zijn van een van de meest
plechtstatige academische happenings
van dit millennium. Temidden van zo'n
600 kleurrijk uitgedoste rectores magni-
fici werd op Bologna's Piazza Maggiore
het negende eeuwfeest van Europa's
oudste universiteit gevierd. Iets van de
grandeur van deze viering straalde af op
het aansluitend congres van processua-
listen. Maar ondanks het feit dat men
bijna struikelde over hoogwaardig-

heidsbekleders, waren er diverse inte-
ressante rechtsvergelijkende rapporten
te aanhoren en te lezen. ,
Het kader voor de discussie werd neer-
gezet door F. Matscher, verbonden aan
de Universiteit van Salzburg en rechter
in het Europees Hof voor de bescher-
ming van de rechten van de mens te
Straatsburg. Spreker toonde zich onge-
lukkig met de indeling van mensenrech-
ten in drie generaties, hetgeen in zijn
ogen ten onrechte suggereert dat de der-
de generatie rechten meer waarde heb-
ben dan de klassieke grondrechten. G.
Pugliese, hoogleraar aan de Universiteit
van Rome, gaf in zijn historisch betoog
aan hoe de huidige grondrechten gedu-
rende de afgelopen vier millennia tot
ontwikkeling zijn gekomen.
Na deze algemene beschouwingen wer-
den enige regionale inkleuringen gege-
ven. L. Favoreu (Aix-en-Provence) gaf
een uiteenzetting over het mensenrech-
tenrecht in Frankrijk, Italië, Portugal
en Spanje. H. Sternberger (Heidelberg)
deed hetzelfde voor de Duitse Bondsre-
publiek, Oostenrijk en Zwitserland. B.
Garth (Bloomington, Indiana) was de
rapporteur voor enige common law lan-
den (Australië, Canada, Nieuw Zee-
land, Verenigd Koninkrijk, Verenigde
Staten). J. Sundberg (Stockholm) rap-
porteerde over de Noordse landen, P.
Nikolic (Belgrado) over enige socialisti-
sche staten en T. Kojima (Chu Universi-
teit, Tokio) over Japan. Men kan zich
afvragen of deze klassieke groepering
van rechtsstelsels wel opgaat voor de
rechten van de mens. Een grotere te-
genstelling op het gebied van de hand-
having dan die tussen het parlementaire
monopolie in het Verenigd Koninkrijk
en het rechterlijke toezicht in de Ver-
enigde Staten is immers nauwelijks
denkbaar. Het is interessant te zien hoe
een land als Nieuw Zeeland momenteel
in navolging van Canada pogingen in
het werk stelt om van het Britse naar het
Amerikaanse stelsel over te gaan. Wat
juist deze Engelssprekende landen ver-
enigt is volgens Garth het rechterlijke
activisme. Vanuit dit gezichtspunt zou
ook Israël tot de common law familie
mogen worden gerekend. Uit een dis-
cussiebijdrage van S. Goldstein (He-
brew University, Jeruzalem) bleek dat
de Israëlische rechter op zeer smalle
wettelijke basis een bescherming van
mensenrechten heeft opgebouwd.
Rechterlijk activisme is zeker ook de
belangrijkste oorzaak van het accepte-
ren van de betekenis van grondrechten
als toetssteen voor het Europese Hof
van Justitie te Luxemburg. Advocaat-
generaal G.F. Mancini liet in zijn fraaie
voordracht zien hoe de EG bijna vanaf
het nulpunt is begonnen — het EG-
Verdrag staat nu eenmaal niet bol van
de grondrechten. Luxemburg heeft een
en ander zeer diplomatiek aangepakt.
Geheel anders is het gesteld met de Ver-



enigde Naties. Daar ontbreekt het vrij-
wel geheel aan een handhavingsmecha-
nisme. Dat is echter volgens rapporteur
J. Weiier (Ann Arbor) maar goed ook.
Juist omdat de te adopteren mensen-
rechten toch niets zouden voorstellen,
heeft een meerderheid van VN-leden
zich voor de aanvaarding van vele van
dergelijke rechten willen uitspreken.
Thans lijkt de handhaving vooral op re-
gionaal niveau een goede toekomst te
hebben. Die handhaving door continen-
tale gerechtshoven was het voorwerp
van een inleiding door de Spaanse rech-
ter in het Hof van Straatsburg J. A. Ca-
rillo Salcedo (Sevilla), de Mexicaanse
rechter in het Interarmerikaanse hof H.
Fix Zamudio en A.M. Mascarenhas Go-
mes Monteiro (Kaap Verdië) over het
Afrikaanse handvest van de rechten van
de mens. In zijn slotvoordracht wees M.
Cappelletti (Florence) op de integreren-
de invloed die van de bescherming van
mensenrechten kan uitgaan.
Opvallend in dit congres van processua-
listen over mensenrechten (mensen-
rechtendeskundigen waren er buiten de
inleiders nauwelijks) was het vrijwel
ontbreken van aandacht voor de zuiver
processuele aspecten van de handha-
ving van mensenrechten. Naast alge-
meen rapporteur Matscher en rechter
Garillo Salcedo waren het alleen enkele
intervenië'nten die hier aandacht aan be-
steedden. Zo wierp P. Lemmens (Leu-
ven) de vraag op of het wel aangaat om
voor de inwerkingstelling van interna-
tionale handhavingsmechanismen te
eisen dat eerst de nationale rechtsmid-
delen worden uitgeput. Zijn interventie
is hierachter opgenomen.
Aldus jaagt men immers partijen op ho-
ge kosten. De oplossing om genoemde
eisen maar te laten vallen is ook niet al-
les, want dan loopt men de kans dat
Commissie en Hof nog meer met klach-
ten worden overstroomd dan nu al het
geval is.
De rechten van de mens vormen poli-
tiek gezien een heikele materie. In
Amerika moet het Supreme Court zich
binnenkort uitspreken over de grond-
wettigheid van de doodstraf voor min-
derjarigen. Italië heeft al jarenlang te
kampen met een totale overbelasting
van het rechterlijke apparaat, hetgeen
ook als een aantasting van het grond-
recht op toegang tot de rechter kan wor-
den gezien. Op het congres van Bologna
kwam dit politieke karakter van het
mensenrechtenrecht tot uitdrukking in
de discussie, of liever: het ontbreken
daarvan. Veel inleiders en interveniën-
ten beperkten zich tot het uitspreken
van een tevoren opgestelde tekst. Dat
gebeurde vaak wel in de taal van het
gastland. Sprekers uit Oostenrijk, Po-
len, Spanje, Uruguay, de Verenigde
Staten en Zwitserland bedienden zich
van de Italiaanse taal. Verschillende
Italianen voerden het woord in het En-

gels of Frans.
De voortreffelijke organisatie van het
congres kwam onder meer tot uitdruk-
king in toezending van de belangrijkste
rapporten vooraf. Naast deze 495 blz.
tellende congresbundel is ook een dun-
nere bundel van 233 blz. van de ingezon-
den nationale rapporten verschenen.
Deze rapporten zijn afkomstig uit Bra-
zilië, Finland, Hongarije, India, Israël,
Italië, Nieuw Zeeland en Spanje. Van
de bundel algemene rapporten zal over
enige tijd een definitieve versie op de
markt worden gebracht.
Bologna was na het vorige congres van
de Internationale vereniging voor pro-
cesrecht te Utrecht (1987) eigenlijk
maar een tussendoortje. Het eerstvol-
gende 'echte' congres zal vermoedelijk
in 1991 plaatsvinden in Portugal.
E.H. Hondius

UITPUTTING INTERNE
RECHTSMIDDELEN EN
RECHTSBESCHERMING
Tussenkomst op het internationale congres
voor gerechtelijk recht (Bologna 22-24 sep-
tember 1988) over de nadelige effecten van
de voorwaarde van uitputting van de interne
rechtsmiddelen op de rechtsbescherming op
nationaal niveau*

Art. 26 van het Europees Verdrag over
de rechten van de mens bepaalt dat de
Europese Commissie 'een zaak pas in
behandeling (kan) nemen nadat alle na-
tionale rechtsmiddelen zijn uitgeput,
overeenkomstig de beginselen van alge-
meen erkend internationaal recht'.
Soortgelijke bepalingen bestaan in an-
dere mensenrechtenverdragen waarbij
een internationaal controle-mechanis-
me wordt opgezet. (Zie, bijv., de art.
41, § l, c, van het Internationaal Ver-
drag inzake burgerrechten en politieke
rechten en 2 van het Facultatief Proto-
col; art. 46, §§ l, a, en 2, van het Ameri-
kaans Verdrag over de rechten van de
mens; de art. 50 en 56, 5°, van het Afri-
kaans Handvest over de rechten van de
mens en de volkeren).
Uit de rechtspraak van het Europees
Hof blijkt dat interne rechtsmiddelen in
beginsel slechts uitgeput zijn indien de
verzoeker ten minste in essentie reeds
voor de nationale rechtscolleges de grief
heeft ingeroepen, die hij daarna aan de
organen van het Verdrag voorlegt (zie
o.m., het arrest van 25 augustus 1987,
Englert, Publ. Court, reeks A, vol. 123,
p. 52, § 31), en indien hij de kwestie tot
voor het hoogste rechtscollege heeft ge-
bracht (zie, o.m., het arrest van 6 no-
vember 1980, Van Oosterwijck, o.e.,
vol. 40, p. 15-17, §§ 30-34). Anderzijds
is, Overeenkomstig de beginselen van
algemeen erkend internationaal recht',
een verzoeker niet verplicht een intern
rechtsmiddel 'uit te putten', indien hij
kan aantonen, door te verwijzen naar
relevante precedenten, dat zulk rechts-

middel niet nuttig zou zijn. (Zie, o.m.,
het hiervóór genoemd arrest in de zaak
Englert, o.e., p. 52-53, § 32).
Zolang het aantal verzoekschriften voor
de Europese Commissie eerder beperkt
was, hield de regel van de 'uitputting'
een billijk evenwicht in tussen de rech-
ten van het individu en de belangen van
de staat. Sinds de aanzienlijke stijging
van het aantal verzoekschriften — waar-
mee, op het nationale niveau, een stij-
ging van het aantal toekomstige verzoe-
kers overeenstemt — , heeft de regel van
de 'uitputting' echter nadelige effecten
op de nationale rechtsbedeling met zich
gebracht. Dit blijkt in het bijzonder in
landen waar het Verdrag rechtstreeks
ingeroepen kan worden voor de natio-
nale rechter.
Er kan inderdaad vastgesteld worden
dat burgers die aanvoeren dat hun
grondrechten geschonden werden, dik-
wijls reeds vanaf het begin vastbesloten
zijn om een verzoekschrift bij de Euro-
pese Commissie in te dienen. Om aan de
ontvankelijkheidsvoorwaarden te vol-
doen, zijn zij echter verplicht om de in-
terne rechtsmiddelen uit te putten.
Aangezien loutere onzekerheid over de
effectiviteit van een rechtsmiddel een
verzoeker niet ontheft van de verplich-
ting om dat rechtsmiddel aan te wen-
den, zal die verzoeker in de meeste ge-
vallen alle stadia van de interne proce-
dure doorlopen. Voor velen onder hen
zal de werkelijke ontgoocheling later
komen, met name wanneer de Europe-
se Commissie hun verzoekschrift toch
onontvankelijk verklaart, op grond dat
de klachten niet verenigbaar zijn met de
bepalingen van het Verdrag of kenne-
lijk ongegrond zijn.
Ondertussen moeten nationale rechts-
colleges, in het bijzonder de hoogste ho-
ven, letterlijk honderden zaken van be-
weerde schendingen van de rechten van
de mens behandelen, waarvan de mees-
te geen enkele of slechts een minieme
kans op succes hebben. In veel gevallen
fungeren die rechtscolleges als loutere
'transit hall' voor verzoekers die vastbe-
sloten zijn de juridische reis naar
Straatsburg te maken, waarbij de enige
reden voor hun 'stop-over' te vinden is
in het vereiste van de uitputting van in-
terne rechtsmiddelen. Wekt het dan
verbazing dat nationale rechters krege-
lig worden wanneer het Verdrag licht-
zinnig wordt ingeroepen, en zelfs dat zij
in het algemeen een zekere aarzeling
aan de dag leggen om het Verdrag ern-
stig te nemen?
Dit is een toestand die zou moeten aan-
zetten tot bezorgdheid bij alwie begaan
is met de rechten van de mens en de be-
scherming daarvan.
De vraag is hoe nationale en internatio-

* Deze interventie wordt op verzoek van de redactie ge-
publiceerd, naar aanleiding van het verslag van het con-
gres door E. Hondius. hiervoor afgedrukt.


