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5 december 2011

Vonnis in contentieus geding

General List No. 142, International Court of 

Justice

Application of the Interim Accord of 13 Sep-

tember 1995

The former Yugoslav Republic of Macedonia 

v. Greece

(Interim Accord of 13 September 1995) 

A. De feiten
Tot 1991 was de Socialistische Republiek 

Macedonië een van de deelrepublieken van 

de Socialistische Federale Republiek Joegosla-

vië. In 1991 verklaarde de Republiek Macedo-

nië zich onafhankelijk, en in 1993 werd het 

toegelaten tot de Verenigde Naties. Echter, 

Griekenland wilde niet dat het land zich 

Macedonië zou noemen, omdat deze naam al 

gebruikt werd voor een regio waar ook een 

deel van Griekenland onder valt. En dus werd 

het nieuwe land in VN-verband voorlopig de 

Voormalige Joegoslavische Republiek Mace-

donië genoemd. De VN Veiligheidsraad 

nodigde beide landen uit dit naamsgeschil 

zo spoedig mogelijk op te lossen, maar dat is 

tot nog toe niet gelukt. Door het tekenen van 

een interim-overeenkomst, gesloten op 13 

september 1995, heeft Griekenland in de tus-

sentijd toegezegd dat het geen bezwaar zal 

maken tegen de toelating van het buurland 

tot internationale en regionale samenwer-

kingsverbanden waar Griekenland al lid van 

is, zolang de jonge republiek in deze verban-

den voorlopig maar bekend zal staan als de 

Voormalige Joegoslavische Republiek Mace-

donië (VJRM), zoals de VN Veiligheidsraad in 

1993 had voorgesteld, en niet simpelweg als 

de Republiek Macedonië. Hierna heeft de 

VJRM geprobeerd lid te worden van de NAVO, 

maar Griekenland heeft dit steeds geblok-

keerd, omdat het eiste dat het naamsgeschil 

eerst zou worden beslecht. 

B. De rechtsmacht van het Hof
Daarop stapte de VJRM naar het Internatio-

naal Gerechtshof. Het land vroeg het Hof om 

de blokkering van Griekenland te bestempe-

len als onrechtmatig, en Griekenland op te 

dragen te garanderen dat het in de toekomst 

niet meer dergelijke acties zal ondernemen. 

De rechtsmacht van het Hof is gebaseerd op 

Artikel 21 uit de interim-overeenkomst. Hier-

in staat dat ‘elk geschil dat ontstaat tussen de 

partijen betreffende de interpretatie of de 

toepassing van deze interim-overeenkomst 

kan worden voorgelegd door een van hen 

aan het Internationaal Gerechtshof’. Echter, 

het Hof mag het naamsgeschil zelf niet 

beslechten. Een dergelijke bevoegdheid is 

expliciet uitgezonderd in de overeenkomst. 

Griekenland stelde daarom dat het Hof niet 

bevoegd is de zaak inhoudelijk te behande-

len, omdat het geschil nu juist over die 

naamskwestie gaat. Het Hof meende echter 

dat het Hof niet zozeer gevraagd was om het 

naamsgeschil zelf te beslechten, maar veeleer 

om te bepalen of de bezwaren van Grieken-

land tegen het NAVO lidmaatschap van zijn 

buurman rechtmatig waren. Griekenland 

beweerde ook dat het niet toekennen van 

lidmaatschap moet worden toegeschreven 

aan de NAVO. Het Hof meende echter dat het 

ging om de rechtmatigheid van de Griekse 

bezwaren, niet over de uiteindelijke beslis-

sing over het al dan niet toekennen van het 

lidmaatschap. Griekenland beweerde ook dat 

een uitspraak van het Hof een inmenging 

zou betekenen in de moeizame onderhande-

lingen tussen beide landen over de naam, 

geleid door de Veiligheidsraad. Het Hof 

meende echter dat uit de interim-overeen-

komst zelf bleek dat partijen waren overeen-

gekomen dat een uitspraak van het Hof over 

de interpretatie van de interim-overeen-

komst niet als een dergelijke interventie 

gezien moest worden. 

C. De rechtsvraag
Het Hof is dus bevoegd zich te buigen over 

het geschil. Volgens Artikel 11 van de inte-

rim-overeenkomst belooft Griekenland zich 

niet te verzetten tegen het lidmaatschap of 

de aanvraag daarvan door de VJRM bij inter-

nationale, multilaterale en regionale organi-

saties en instellingen waarvan Griekenland 

reeds lid is. Echter, Griekenland behoudt zich 

het recht voor bezwaar te maken tegen een 

dergelijk lidmaatschap, indien en voor zover 

de VJRM in dergelijke instellingen anders 

bekendstaat dan als bepaald in VN Veilig-

heidsraadresolutie 817 uit 1993, dat wil zeg-

gen voorlopig als ‘Voormalige Joegoslavische 

Republiek Macedonië’, in elk geval tot zolang 

het naamsgeschil definitief beslecht is. Het 

Hof stelt allereerst vast dat de reden dat Grie-

kenland het NAVO lidmaatschap blokkeerde 

het naamsgeschil betrof. De actie van Grie-

kenland was mede een reactie op uitspraken 

van het buurland waaruit bleek dat het van 

plan was zich, ook in NAVO-verband, Macedo-

nië te zullen gaan noemen. Dit laatste zag 

het Hof echter niet als reden om de uitzon-

deringsbepaling uit Artikel 11 toepasselijk te 

verklaren. Deze uitzonderingsbepaling ging 

namelijk over hoe de VJRM bekend zou 

komen te staan bij de NAVO. Het is dus niet 

relevant hoe Macedonië zichzelf noemt, 

zolang de organisatie maar voorlopig de 

naam ‘Voormalige Joegoslavische Republiek 

Macedonië’ zou gebruiken.

Griekenland beweerde nu dat de blokkering 

van NAVO-lidmaatschap misschien niet recht-

matig was, maar gezien moest worden als 

gerechtvaardigd vanwege de schending van de 

interim-overeenkomst door de VJRM. Het land 

zou namelijk Artikel 5 hebben overtreden, 

waarin staat dat de partijen overeenkomen 

om de onderhandelingen over het naamsge-

schil voort te zetten, onder auspiciën van de 

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, 

op grond van Veiligheidsraadresoluties 845 

(1993) en 817 (1993). De VJRM zou deze onder-

handelingen niet te goeder trouw voort willen 

zetten. Het Hof is het hier niet mee eens. De 

VJRM is voldoende bereid gebleken alternatie-

ve namen te overwegen. Het Hof ziet ook geen 

overtreding van Artikelen 6 en 11 van de over-

eenkomst. De VJRM heeft echter wel tenmin-

ste eenmaal zijn verplichting geschonden om 

nooit meer een bepaald symbool te gebruiken 

in zijn nationale vlag. Echter, de blokkering 

van het NAVO-lidmaatschap was geen directe 

reactie op dit incident, zo stelde het Hof, en 

kon dus niet als tegenmaatregel worden gele-

gitimeerd. Ook zag het Hof dit incident niet 

als een wezenlijke of materiële schending van 

de overeenkomst. Dit is belangrijk omdat vol-

gens het Weens Verdragenverdrag alleen een 

dergelijke schending van een bilaterale over-

eenkomst door de ene partij de andere partij 

het recht geeft de overeenkomst te beëindi-

gen. Griekenland had dus een dergelijk recht 

niet. 

Het Hof bestempelt de Griekse handelingen 

die het de VJRM onmogelijk maken lid te 

worden van de NAVO dus als overtreding van 

de interim-overeenkomst. Het Hof ziet geen 
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reden van Griekenland te eisen dat het expli-

ciet belooft in de toekomst niet nogmaals de 

overeenkomst te zullen overtreden.  
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3 februari 2012

Vonnis in contentieus geding

General List No. 143, International Court of 

Justice

Jurisdictional Immunities of the State

Germany v. Italy; Greece intervening

(Gewoonterecht) 

A. De feiten
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog 

waren Italië en Duitsland bondgenoten. In 

september 1943, na de val van Mussolini, gaf 

Italië zich over aan de geallieerden, en ver-

klaarde kort erna zelf de oorlog aan Duits-

land. In reactie bezette het Duitse leger een 

groot deel van het Italiaanse grondgebied, en 

tussen oktober 1943 en het einde van de oor-

log, pleegde Duitsland vele wreedheden 

tegen de Italiaanse bevolking. Daarnaast 

namen Duitse troepen enkele honderddui-

zenden leden van de Italiaanse strijdkrachten 

gevangen. De meeste van deze gevangenen 

werden door Duitsland uitgesloten van de 

status van krijgsgevangenen, en gedepor-

teerd naar Duitsland en tewerkgesteld als 

dwangarbeider in de bezette gebieden.

In 1947 sloten Duitsland en Italië een vredes-

verdrag, waarin Italië onder meer afzag van 

alle vorderingen van de Staat Italië en haar 

onderdanen tegen Duitsland en Duitsers 

betreffende verlies of schade geleden geduren-

de de Tweede Wereldoorlog. In de jaren vijftig 

en zestig, maar ook aan het begin van de nieu-

we eeuw, keerde Duitsland allerhande schade-

vergoedingen uit aan slachtoffers van de oor-

log. Maar de desbetreffende Italiaanse 

krijgsgevangen vielen steeds buiten deze rege-

lingen. Enkele krijgsgevangen probeerden hun 

recht te halen bij de Duitse rechter en vervol-

gens bij het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens, maar ze kregen geen gelijk. Daarop 

probeerden ze het bij de Italiaanse rechter. De 

hoogste Italiaanse rechter oordeelde dat Itali-

aanse rechters bevoegd waren over de vorde-

ringen tot schadevergoeding ingesteld tegen 

Duitsland te oordelen omdat staatsimmuniteit 

niet kon worden ingeroepen wanneer het ging 

om een vordering betreffende de aansprake-

lijkheid van een Staat voor een internationaal 

misdrijf. Duitsland werd dus verplicht tot het 

betalen van schadevergoeding. 

Intussen werd door de Griekse rechter een 

vergelijkbare claim ook gehonoreerd. Deze 

claim was ingediend door Griekse familiele-

den van de slachtoffers van een aanval door 

Duitse soldaten op een Grieks dorpje. De 

Griekse overheid weigerde de uitspraak ech-

ter uit te voeren, waarna de familieleden 

naar het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens gingen. Dat Hof wees de claim ech-

ter af, op basis van een Griekse verplichting 

om de Duitse immuniteit te respecteren. 

Daarop vroegen de familieleden aan Italië 

om het Griekse vonnis ten uitvoer te leggen, 

en de Italiaanse rechter gaf hier toestem-

ming voor. Dwangmaatregelen tegen de ‘Villa 

Vigoni’ werden voorgesteld, een villa die 

gebruikt wordt om de relaties tussen Italië 

en Duitsland te bevorderen op het gebied 

van wetenschappelijk onderzoek, hoger 

onderwijs en cultuur. Deze Villa was – en is 

- Duits staatseigendom. Deze dwangmaatre-

gelen werden bevroren, omdat Duitsland 

intussen naar het Internationaal Gerechtshof 

(‘Hof’) gegaan was. 

B. De rechtsmacht van het Hof
Als basis voor de rechtsmacht van het Hof 

verwijst Duitsland naar Artikel 1 van het 

Europees Verdrag nopens de Vreedzame 

Regeling van Geschillen van 29 april 1957. 

Dit artikel biedt de grondslag aan verdrags-

partijen om praktisch alle tussen hen rijzen-

de geschillen eenzijdig ter beoordeling voor 

te leggen aan het Internationaal Gerechtshof. 

Uitgesloten zijn echter geschillen met betrek-

king tot feiten die plaatshadden voordat het 

verdrag voor de betrokken partijen in wer-

king was getreden, in dit geval was dat 18 

april 1961. Volgens het Hof moesten de Itali-

aanse rechterlijke beslissingen gezien wor-

den als de relevante feiten die aanleiding 

hadden gegeven tot het geschil, en die had-

den plaatsgevonden in de periode 2004-2011, 

dus ruim na 1961. Italië maakte overigens 

geen bezwaar van welke aard dan ook met 

betrekking tot de rechtsmacht van het Hof of 

de ontvankelijkheid van de vordering. 

C. De rechtsvraag
Op 23 december 2008 verzocht Duitsland het 

Internationaal Gerechtshof voor recht te ver-

klaren dat Italië nagelaten had de immuniteit 

van de Staat Duitsland te respecteren, door 

toe te staan dat Italiaanse rechters civiele 

 vorderingen tegen Duitsland toekenden, op 

grond van ernstige schendingen van het inter-

nationaal humanitair recht begaan door het 

Duitse Rijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Ook zou Italië diezelfde immuniteit geschon-

den hebben door het nemen van dwangmaat-

regelen tegen de ‘Villa Vigoni’, en door Griekse 

gerechtelijke uitspraken op grond van verge-

lijkbare gebeurtenissen uitvoerbaar te verkla-

ren in Italië. Vanwege dit laatste heeft Grie-

kenland gevraagd of het mocht interveniëren 

in de procedure voor het Hof, en geen van de 

partijen had hier bezwaar tegen. Duitsland 

vroeg het Hof om te verklaren dat Italië aan-

sprakelijk was voor bovengenoemde schen-

dingen van de Duitse immuniteit, en om Ita-

lië ertoe te verplichten alle maatregelen te 

nemen om ervoor te zorgen dat alle beslissin-

gen van de Italiaanse rechtbanken die inbreuk 

maakten op de soevereine immuniteit van 

Duitsland als niet-uitvoerbaar verklaard zou-

den worden. In reactie vroeg Italië het Hof 

simpelweg om bijna alle claims van Duitsland 

te verwerpen. Italië had er echter geen 

bezwaar tegen als het Hof zou besluiten Italië 

te verplichten om de dwangmaatregelen 

tegen de Villa Vigoni niet uit te voeren.

Alvorens te gaan kijken hoe het Hof deze 

claims behandelt, is het belangrijk allereerst 

te benadrukken dat het Hof niet gevraagd 

werd om te beslissen of de handelingen van 

Duitse soldaten tijdens de Tweede Wereldoor-

log in strijd waren met het internationaal 

recht. Duitsland heeft dit nooit betwist en 

doet dat nu ook niet. De rechtsvraag gaat 

zuiver en alleen over de verplichting voor 

Italië om de immuniteit van Duitsland te 

respecteren. 

Sinds 1990 is Duitsland partij bij de Europese 

Overeenkomst inzake de Immuniteit van Sta-

ten. Nederland is overigens ook partij bij dit 

verdrag, sinds 1985, maar de meeste (Europe-

se) landen hebben dit verdrag niet geratifi-

ceerd. Italië is geen partij, en dus kan het Hof 

zich niet rechtstreeks op dit verdrag baseren. 

Hetzelfde geldt voor het Verdrag van de Ver-

enigde Naties inzake de Immuniteit van 

Rechtsmacht van Staten en hun Eigendom-

men, dat überhaupt nog niet in werking getre-

den is, en dat door geen van beide partijen is 

getekend of geratificeerd. Dit betekent dat er 

geen toepasselijk verdrag is, en dat het Hof 

zich op gewoonterecht moest baseren. 

Het Hof herhaalt nog maar eens wanneer 

men van een gewoonterechtelijke regel kan 

spreken. Er moet sprake zijn van een ‘settled 

practice’ samen met een rechtsovertuiging 

(opinio juris). Ook geeft het Hof aan dat het 

materiaal van gewoonterecht allereerst moet 

worden gezocht in de feitelijke praktijk en 

opinio juris van Staten, maar dat multilatera-

le verdragen een belangrijke rol kunnen spe-

len in het definiëren en ontwikkelen van 

gewoonterecht, zelfs als ze nog niet in wer-

king zijn getreden. 

In dit geval is statenpraktijk te vinden in de 

uitspraken van nationale rechterlijke instan-

ties in immuniteitszaken, de wetgeving van 

de Staten op het gebied van immuniteit, aan-

spraken van Staten op immuniteit voor een 

buitenlandse rechter, en de verklaringen van 

Staten in de context van de totstandkoming 
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van eerdergenoemd VN Verdrag inzake 

Immuniteit. Opinio juris blijkt onder meer 

uit de claim van de ene Staat dat internatio-

naal recht hem het recht op immuniteit van 

de rechtsmacht van de andere Staat verleent, 

en de erkenning, door de andere Staat, van 

deze claim. 

Het Hof geeft aan dat immuniteit voortvloeit 

uit het beginsel van de soevereine gelijkheid 

van Staten (par in parem non habet imperi-

um), en dat elke afwijzing van immuniteit 

dus een inbreuk maakt op deze gelijkheid. 

Tegelijkertijd heeft elke Staat territoriale soe-

vereiniteit, en heeft hij daarom rechtsmacht 

over alle gebeurtenissen en personen binnen 

het eigen grondgebied. Het toekennen van 

immuniteit aan de gedaagde Staat door een 

nationale rechter beperkt dus de territoriale 

soevereiniteit van de forumstaat.

De vraag is hoe dit dilemma is opgelost in 

het gewoonterecht. Volgens het Hof gaat het 

dan om toepassing van het recht zoals dat 

gold tijdens de relevante feiten, te weten de 

gerechtelijke uitspraken van de Italiaanse 

rechters (periode 2004-2011). In die periode, 

zo constateert het Hof, maken veel landen 

(waaronder Duitsland en Italië) onderscheid 

tussen acta jure imperii – soevereine activi-

teiten – en acta jure gestionis – niet-soeverei-

ne activiteiten van een Staat, in het bijzonder 

private en commerciële activiteiten. Alleen 

wat betreft die eerste categorie kan een Staat 

zich op immuniteit beroepen voor een bui-

tenlandse rechter. Italië erkent dat dit de 

regel is, en erkent ook dat de handelingen 

van de Duitse krijgsmacht tot de categorie 

van soevereine handelingen behoren, maar 

meent toch dat Duitsland geen recht heeft 

op immuniteit. Dit is om twee redenen: vol-

gens Italië geldt de immuniteit ten aanzien 

van acta jure imperii niet voor strafbare han-

delingen die de dood, persoonlijk letsel of 

schade aan eigendommen tot gevolg hebben 

wanneer deze handelingen zijn begaan op 

het grondgebied van de forumstaat (zoge-

naamde ‘onrechtmatige daaduitzondering’). 

Deze regel is relevant, omdat een aantal Itali-

aanse krijgsgevangen in Italië zelf tewerkge-

steld werden door de Duitse krijgsmacht. Ook 

heeft een Staat volgens Italië geen recht op 

immuniteit voor een buitenlandse rechter 

wanneer een Staat aansprakelijk wordt 

gesteld voor de meest ernstige schendingen 

van internationaalrechtelijke regels van 

dwingend recht, vooral wanneer er geen 

alternatieve rechtsmiddelen beschikbaar zijn 

om de Staat hiervoor aansprakelijk te stellen.

Alvorens deze argumenten te behandelen, 

bepaalt het Hof heel precies het bereik van 

de rechtsvragen. Allereerst geeft het Hof aan 

dat het gaat om handelingen begaan door de 

strijdkrachten. Het Hof meent dat er voor de 

strijdkrachten in elk geval geen onrechtmati-

ge daaduitzondering geldt. De Europese 

Overeenkomst lijkt dit argument te onder-

steunen. Artikel 11 geeft weliswaar aan dat 

een Staat ‘geen beroep [kan] doen op immu-

niteit ten aanzien van de rechtsmacht van de 

rechter van een andere [Staat] indien het 

geding betrekking heeft op vergoeding voor 

lichamelijk letsel of materiële schade, voort-

vloeiende uit een gebeurtenis die zich heeft 

voorgedaan op het grondgebied van de Staat 

van het forum.’ Echter, Artikel 31 sluit hande-

lingen begaan door de strijdkrachten van de 

ene Staat wanneer deze zich bevinden op het 

grondgebied van een andere Staat expliciet 

uit. Het VN Verdrag heeft niet een dergelijke 

uitzonderingsbepaling, maar volgens Duits-

land volgt uit de ontstaansgeschiedenis dat 

ook het VN Verdrag impliciet een dergelijke 

krijgsmacht-uitzonderingsgrond erkent. 

Omdat het merendeel van de gerechtelijke 

uitspraken en nationale wetgeving onder-

zocht door het Hof deze benadering ook 

volgt - de enige statenpraktijk die het Itali-

aanse standpunt ondersteunt, is de Italiaan-

se statenpraktijk zelf - geeft het Hof Duits-

land gelijk. De door Italië aangewezen ad hoc 

rechter Gaja was van mening dat de ‘onrecht-

matige daadsuitzondering’ ook van toepas-

sing was op activiteiten van de strijdkrachten 

van een vijandige Staat gepleegd op het 

grondgebied van de forumstaat. 

In de tweede plaats stelt Italië dus dat het 

gaat om uitzonderlijke omstandigheden: 1) 

het gaat om oorlogsmisdaden en misdrijven 

tegen de menselijkheid; 2) dat zijn verbods-

bepalingen die de status van dwingend recht 

(jus cogens) hebben; 3) er is voor de voorma-

lig krijgsgevangen geen enkel alternatief 

rechtsmiddel voorhanden. Wat betreft dat 

laatste moet worden opgemerkt dat de Duit-

se rechter de claims eerder al had afgewezen, 

evenals het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens. In een dergelijke extreme situa-

tie, zo stelt Italië, moet de uitoefening van 

rechtsmacht door de Italiaanse rechter 

gezien worden als laatste redmiddel. Het Hof 

behandelt deze drie argumenten eerst apart. 

Bij het behandelen van het eerste argument, 

merkt het Hof op dat Italië feitelijk meent 

dat een nationale rechter eerst de zaak 

inhoudelijk moet behandelen – en vast moet 

stellen of oorlogsmisdrijven daadwerkelijk 

gepleegd zijn – alvorens te kunnen beslissen 

over immuniteit. Dit terwijl vragen van ont-

vankelijkheid en rechtsmacht meestal voor-

afgaand aan de inhoudelijke behandeling 

worden beantwoord. Het Hof kijkt opnieuw 

naar eerdergenoemde Europese Overeen-

komst en het VN Verdrag, en naar relevante 

nationale rechtspraak, en concludeert dat er 

geen immuniteitsuitzondering voor oorlogs-

misdrijven is erkend, behalve door de Itali-

aanse rechter. Enkele bekende uitspraken 

komen langs. De Engelse Pinochet-zaak is 

irrelevant, zo zegt het Hof stellig, omdat het 

daar ging over de immuniteit voor strafrech-

telijke rechtsmacht van een voormalig staats-

hoofd. En de Al-Adsani zaak van het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens uit 2001 

bevestigt de positie van het Hof. 

Bij het behandelen van het jus cogens argu-

ment merkt het Hof op dat de regels van 

staatsimmuniteit procedureel van karakter 

zijn en geen betrekking hebben op de vraag 

of het feitelijk gedrag door Duitse soldaten 

rechtmatig of onrechtmatig was. Er is kortom 

helemaal geen sprake van een rechtsregel die 

rechtstreeks in strijd is met een dwingende 

norm van algemeen volkenrecht. Italië 

betoogt immers niet dat het recht van de 

krijgsgevangenen op toegang tot de rechter, 

of het recht op schadevergoeding, jus cogens 

is. En juist deze rechten botsen direct met 

het recht van Duitsland op staatsimmuniteit. 

Deze benadering wordt ook gevolgd door de 

relevante rechtspraak, inclusief Al-Adsani. 

Overigens spreekt het Hof zich er niet over 

uit of de handelingen begaan door de Duitse 

krijgsmacht tijdens de Tweede Wereldoorlog 

als overtredingen van dwingend recht kun-

nen worden gekwalificeerd. Een van de rech-

ters, Antônio Augusto Cançado Trindade, 

accepteerde in zijn individuele opinie overi-

gens wel dit jus cogens-argument, of althans 

een variant erop. Hij leek zich daarbij meer 

op natuurrecht en waarden te baseren, dan 

het internationaal positief recht. 

Als het gaat om de gevolgen van het gebrek 

aan een alternatief rechtsmiddel, merkt het 

Hof allereerst op dat het tegelijkertijd ‘verras-

send’ en ‘spijtig’ is dat Duitsland de Italiaanse 

krijgsgevangen buiten de schadevergoedings-

regelingen heeft gehouden. Echter, het Hof 

vindt geen enkele ondersteuning voor het 

argument van Italië dat dit, en een gebrek aan 

rechtsmiddelen om deze beslissing aan te 

vechten, immuniteit opzij zet. Kennelijk in 

een poging Duitsland ertoe te bewegen alsnog 

schadevergoeding te betalen, merkt het Hof 

verder nog op dat de vraag of een Staat het 

recht op immuniteit heeft geheel los staat 

van de vraag of de Staat aansprakelijk is en of 

het een verplichting tot schadevergoeding 

heeft. Rechter Yusuf had op dit punt een 

enigszins afwijkende mening. Hij meende dat 

de belangen van het individu en die van de 

Staat door de nationale rechter tegen elkaar 

moesten worden afgewogen. Het resultaat van 

een dergelijke afweging zou kunnen zijn dat 

de nationale rechter onder bepaalde omstan-

digheden het individuele recht op een eerlijk 

proces kan verkiezen boven de immuniteit 

van een vreemde Staat. Hiervoor is in elk 
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geval iets te zeggen wanneer het gaat om ver-

meende ernstige schendingen van internatio-

naal humanitair recht of mensenrechten door 

de Staat, wanneer het individu geen andere 

mogelijkheden heeft de vreemde Staat aan-

sprakelijk te stellen en er nooit een schadever-

goeding is uitgekeerd, en wanneer het verle-

nen van immuniteit een onredelijk zwaar 

middel is om de soevereine onafhankelijkheid 

van de vreemde Staat te respecteren. 

Duitsland krijgt dus op alle hoofdpunten 

gelijk. Het Hof beveelt Italië alle besluiten en 

maatregelen die inbreuk maken op de immu-

niteit van Duitsland ongedaan te maken, op 

een zodanige wijze dat de situatie die 

bestond voordat de onrechtmatige handelin-

gen waren gepleegd, is hersteld. Mocht de 

Italiaanse regering zelf ook enige moeite 

hebben gehad met de progressieve benade-

ring van de eigen Italiaanse rechter, dan 

geeft deze uitspraak aan de Italiaanse rechter 

helder aan waar volgens het internationaal 

recht de grens ligt.  

Europees Hof voor de 
 Rechten van de Mens
Deze rubriek wordt verzorgd door onderzoe-

kers van de Instituten voor Publiekrecht en 

Strafrecht van de Universiteit Leiden alsme-

de door M. Kuijer (Min. van Justitie; VU). Alle 

uitspraken van het EHRM staan op www.

echr.coe.int; een selectie verschijnt uiteinde-

lijk in Reports of Judgments and Decisions. 

Beslissingen waarin een kamer van het 

EHRM concludeert tot niet-ontvankelijkheid, 

zijn definitief. Arresten van kamers worden 

drie maanden na de uitspraakdatum defini-

tief, tenzij er intern appel wordt ingesteld bij 

de Grote Kamer van het Hof. 

593
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Art. 6 lid 2 en 1 EP EVRM. Een strafproces 

wordt gestaakt als verdachte overlijdt. De 

verdachte wordt echter wel als leider van 

een criminele organisatie aangeduid in de 

strafrechtelijke veroordeling van de overi-

ge leden van die organisatie. Onder verwij-

zing naar die uitspraak worden de erfge-

namen van verdachte in een civiele 

procedure veroordeeld tot het betalen van 

schadevergoeding aan slachtoffers. Schen-

ding onschuldpresumptie en schending 

eigendomsrecht.

(EVRM art. 6 lid 2 en 1 Eerste Protocol EVRM)

Vulakh e.a. vs. Rusland

A. Feiten
In 2002 arresteert de Russische politie drie 

personen – aangeduid met S., N. en K. – op 

grond van verdenking van lidmaatschap van 

een criminele organisatie die in verband 

wordt gebracht met vernieling van eigendom 

en diverse moorden en overvallen. De heer 

Vulakh wordt ervan verdacht de leider van de 

organisatie te zijn. Wanneer hij verneemt van 

de arrestatie van S., N. en K. schiet hij zijn ver-

loofde dood en pleegt zelfmoord. Vanwege 

zijn overlijden wordt het strafrechtelijk onder-

zoek naar Vulakh op 20 juni 2002 gestaakt. 

Zijn nabestaanden worden hiervan niet op de 

hoogte gesteld. Wanneer de vader van Valukh 

bij de rechter klaagt dat hij niet de kans heeft 

gehad de onschuld van zijn zoon te bepleiten, 

wijst de rechter zijn klacht af. In oktober van 

dat jaar worden S., N. en K. voor ernstige mis-

drijven veroordeeld tot lange gevangenisstraf-

fen. In de uitspraak wordt Vulakh aangeduid 

als leider van de betrokken criminele organi-

satie en wordt onder meer genoemd dat Vul-

akh aan S., N. en K. de opdracht had gegeven 

zijn zakelijk concurrent te vermoorden. Paral-

lel aan het strafproces initiëren de slachtoffers 

(waaronder voornoemde zakelijk concurrent) 

een civiele procedure tegen S., K. en N., waarin 

zij verzoeken om vergoeding van de door hen 

geleden materiële en immateriële schade. Op 

5 maart 2003 ontvangen de vader, de moeder 

en de twee kinderen van Vulakh een notariële 

akte waaruit volgt dat zij het huis van Vulakh 

hebben geërfd. Enige tijd later worden de erf-

genamen van Vulakh en de zuivelfabriek waar 

hij een minderheidsaandeel in had, door de 

slachtoffers gedaagd. Onder verwijzing naar 

het oordeel van de strafrechter, oordeelt de 

civiele rechter in september 2003 dat de erfge-

namen van Vulakh gezamenlijk aansprakelijk 

zijn voor zijn betalingsverplichtingen en 

zodoende gehouden zijn de schade van de 

slachtoffers te vergoeden. In beroep stellen de 

erfgenamen dat Vulakh niet strafrechtelijk is 

veroordeeld en dat zodoende van zijn 

onschuld moet worden uitgegaan. Bovendien 

betogen zij dat er zonder een dergelijke straf-

rechtelijke veroordeling geen grond voor aan-

sprakelijkheid bestaat en dat de zuivelfabriek 

niet aansprakelijk kan worden gehouden voor 

de schulden van diens eigenaren. De rechter 

in beroep bevestigt echter de uitspraak van de 

rechter in eerste instantie. 

B. Procedure in Straatsburg
De erfgenamen van Vulakh – te weten zijn 

ouders en zijn twee kinderen – dienen op 30 

september 2003 een klacht in bij het EHRM. 

Zij klagen over een schending van de 

onschuldpresumptie (artikel 6 leden 2 en 3c 

EVRM); het recht op een eerlijk proces (arti-

kel 6 ERVM) en hun recht op ongestoord 

genot van eigendom (artikel 1 Eerste Proto-

col). Op 17 november 2006 besluit de Presi-

dent van de Eerste Kamer van het Hof om de 

ontvankelijkheid en de merites van de zaak 

tegelijkertijd te beoordelen. 

C. Uitspraak van het Hof
(Eerste Kamer: Vajić (president), Kovler, 

Lorenzen, Lazarova Trajkovska, Laffranque, 

Sicilianos, Møse) 

(i) Artikel 6 lid 2 EVRM

Het Hof beoordeelt de klacht over schending 

van de onschuldpresumptie op grond van arti-

kel 6 lid 2 EVRM. Het stelt allereerst vast dat de 

klagers slachtoffer zijn in de zin van artikel 34 

EVRM; als nabestaanden van  Vulakh hebben zij 

een immaterieel belang bij de zuivering van 

zijn naam en als zijn erfgenamen hebben zij 

bovendien een materieel belang. Het Hof her-

haalt dat de bescherming van artikel 6 lid 2 

zich uitstrekt tot gerechtelijke beslissingen die 

worden genomen nadat een strafrechtelijke 

vervolging is gestaakt. Het is een grondbegin-

sel van het strafrecht dat strafrechtelijke aan-

sprakelijkheid eindigt als de pleger van het 

misdrijf overlijdt. Echter, in het proces tegen S., 

K. en N. stelde de strafrechter dat Vulakh de 

bewuste criminele organisatie had opgezet en 

gefinancierd en dat hij ieder lid had betaald 

om misdrijven te plegen. Dat ging verder dan 

de beschrijving van een staat van verdenking; 

Vulakhs leiderschap van de criminele organisa-

tie werd als een feit gepresenteerd. De door de 

civiele rechter gebezigde bewoordingen waren 

nog explicieter; de rechter overwoog dat de 

criminele organisatie onder de leiding van Vul-

akh serieuze misdrijven had gepleegd. Dergelij-

ke uitspraken over de schuld van Vulakh, voor-

dat deze in rechte was komen vast te staan zijn 

niet te rechtvaardigen en leveren een schen-

ding van de onschuldpresumptie op. 

(ii) Artikel 1 Eerste Protocol EVRM

Het eigendom in voorliggende zaak betreft het 

minderheidsaandeel in de zuivelfabriek dat 

klagers van Vulakh erfden. Het Hof merkt op 

dat het in deze zaak niet gaat om ontneming 

of regulering van eigendom door de staat, 

maar om een geschil van private partijen over 

een schadeclaim. In private geschillen is de rol 

van de staat beperkt tot het bieden van een 

gerechtelijk forum voor de vaststelling van de 

rechten en plichten van betrokkenen. De staat 

kan op grond van artikel 1 EP niettemin aan-

sprakelijk worden gehouden voor nadeel dat 

wordt geleden als gevolg van dergelijke vast-

stellingen, namelijk indien de gerechtelijke 

beslissingen niet in overeenstemming waren 

met nationaal recht, of indien zij manifest 

onredelijk of arbitrair waren. Verdragspartijen 

hebben de verplichting de noodzakelijke proce-

durele waarborgen te bieden.   


