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Samenvatting | Door het negatief advies van het Hof van Justitie blijft er een accountability-vacuüm waarbij
de GBVB gestelde EU-handelingen noch door het Hof van Justitie noch door het EVRM kunnen worden
getoetst op mensenrechtenschending. De toetreding van de EU tot het EVRM zou het mogelijk maken
de rechtsmacht over de GBVB-handelingen uit te breiden doordat het ontwerp-toetredingsakkoord voorziet
in een co-respondentmechanisme en een procedure van voorafgaande beoordeling door het Hof van
Justitie. Door het negatief advies blijft het Hof van Justitie lijdzaam toezien hoe GBVB-handelingen enkel
kunnen worden aangevochten in een EHRM-procedure tegen de lidstaat.
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In Advies 2/13 over de EU-toetreding tot het EVRM toetst het Hof van Justitie de verenigbaarheid van de ontwerptoetredingsovereenkomst met het primaire recht van de Unie. Het Hof
besteedt daarbij aandacht aan de specifieke kenmerken en autonomie van het Unierecht, artikel
344 VWEU, het co-respondentmechanisme, de procedure van voorafgaande beoordeling door
het Hof, en de specifieke kenmerken van het Unierecht wat het rechterlijk toezicht op het gebied
van het GBVB betreft. Zoals bekend was het Hof over de hele lijn vernietigend wat betreft de
verenigbaarheid van de ontwerpovereenkomst met de relevante kenmerken van het Unierecht,
met inbegrip van de kenmerken van het GBVB. Deze bijdrage bekritiseert de overwegingen
van het Hof met betrekking tot dit GBVB.
Het Hof van Justitie heeft op basis van artikel 24, eerste lid, VEU zeer beperkte rechtsmacht
over in de context van het GBVB gestelde handelingen.1 Die rechtsmacht heeft in essentie louter
betrekking op de toetsing van aan individuen of rechtspersonen opgelegde beperkende maatregelen (sancties), bijvoorbeeld in de strijd tegen het internationale terrorisme.2 De toetreding van
de EU tot het EVRM maakt het echter mogelijk dat alle in het kader van het GBVB genomen
handelingen aan rechterlijke toetsing zouden worden onderworpen – zij het enkel door het
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EHRM.3 De onderhandelaars hadden deze toetsingsbevoegdheid van het EHRM immers niet
uitgesloten, ook al bestond er initieel een voorstel in die zin. Voor het Hof van Justitie is de
toetsingsbevoegdheid van het EHRM over handelingen, maatregelen of nalatigheden van de
EU waarover het Hof van Justitie zelf niet eens rechtsmacht heeft, zonder meer onaanvaardbaar:
Volgens het Hof van Justitie kan het rechterlijk toezicht hierop immers niet uitsluitend worden
toevertrouwd aan een orgaan van buiten de Unie.4
De Commissie had voor het Hof van Justitie geargumenteerd dat de toetsingsbevoegdheid
van het Hof van Justitie in GBVB-aangelegenheden mogelijk niet zo beperkt is als art. 24, eerste
lid, VEU laat uitschijnen. De Commissie stelde met name dat een besluit van de Raad met
betrekking tot een operationeel optreden van de Unie (vastgesteld op grond van artikel 28, eerste
lid, VEU), dat de rechtsbasis vormt voor een operationele handeling van een lidstaat, een
‘beperkende maatregel’ is waarover het Hof van Justitie rechtsmacht heeft.5 Op basis van deze
redenering zou elke handeling of nalatigheid van een lidstaat die in uitvoering van een EUmandaat aan een derde partij schade veroorzaakt via een prejudiciële vraagstelling toch binnen
de rechtsmacht van het Hof van Justitie kunnen vallen. Bovendien zouden, aldus de Commissie,
GBVB-handelingen van de instellingen van de Unie, voor zover zij bindende rechtsgevolgen
hebben, ‘beperkende maatregelen’ zijn waartegen bij het Hof van Justitie een beroep tot nietigverklaring kan worden ingesteld; voor zover zij geen bindende rechtsgevolgen hebben, zou een
aansprakelijkheidsvordering tegen de Unie bij het Hof van Justitie mogelijk zijn. Dit is een erg
brede interpretatie van de toetsingsbevoegdheid van het Hof van Justitie, waarvan hoogst
onduidelijk is of deze wel strookt met de intenties van de lidstaten als Herren der Verträge. In
hun pleidooien voor het Hof van Justitie steunde een aantal lidstaten deze lezing alvast niet.
Met betrekking tot het door de Commissie aangereikte argument was het Hof van Justitie
in ieder geval van oordeel dat het Hof van Justitie ‘nog niet de gelegenheid [heeft] gehad om
te preciseren hoe ver de uit bovengenoemde bepalingen voortvloeiende beperkingen van zijn
bevoegdheid op het gebied van het GBVB reiken’, dat ‘bepaalde in het kader van het GBVB
vastgestelde handelingen in de huidige stand van het Unierecht aan het rechterlijk toezicht van
het Hof van Justitie ontsnappen’, en dat dit nu eenmaal ‘de huidige regeling van de bevoegdheden van het Hof’ is.6 Deze observatie is correct naar Europees recht. Het is echter maar de
vraag of hieruit noodzakelijkerwijs voortvloeit dat het EHRM dus ook niet de bevoegdheid heeft
om over de verenigbaarheid van GBVB-handelingen met het EVRM te beoordelen. Immers, het
feit dat de gerechtelijke organen van sommige staten partij bij het EVRM niet de bevoegdheid
hebben om statelijke handelingen begaan in militaire operaties te toetsen, heeft geen invloed
gehad op de toelaatbaarheid van de toetsingsbevoegdheid van het EHRM aangaande deze
handelingen. Het is onduidelijk waarom de EU, op grond van haar vermeende sui generiskarakter, aanspraak zou kunnen maken op bijzondere regels. Steve Peers omschreef de houding
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van het Hof van Justitie terecht als ‘judicial politics of the playground’, waarbij een jaloers Hof
van Justitie het EHRM geen toetsingsbevoegdheid gunt die het zelf ook niet heeft.7
Het pijnlijke gevolg is dat een accountability-vacuüm zich opent, of althans wordt bestendigd:
EU-handelingen aangenomen in het kader van het GBVB, die aanleiding geven tot een schending
van de mensenrechten, zijn niet onderworpen aan rechterlijke toetsing, niet van het Hof van
Justitie noch van het EHRM. Dat EU-handelingen, of de uitvoering ervan door de lidstaten,
de mensenrechten kunnen schenden, is niet illusoir. Eind 2014 waren onder EU-auspiciën vijf
militaire en zes civiele missies ontplooid in landen als Mali, de Centraal-Afrikaanse Republiek,
of Oekraïne.8 Dit zijn conflictgebieden waar het risico op mensenrechtenschendingen reëel is.
Men kan daarbij met name denken aan schietincidenten, willekeurige hechtenis, deportatie of
verlies van bezittingen. Om een idee te geven: het Human Rights Advisory Panel voor Kosovo,
een orgaan met rechtsmacht over mensenrechtenschendingen die beweerdelijk toerekenbaar
zijn aan de United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK),9 ontving honderden
klachten van burgers die zich gegriefd voelden door het falen van de VN om tijdens de oorlog
in Kosovo begane moorden en gedwongen verdwijningen te onderzoeken, alsook door de door
de VN ingestelde procedure voor de teruggave van bezittingen. In het licht van de mogelijke
schendingen die in het kader van een EU GBVB-operatie kunnen worden begaan, was het
wenselijk dat de EU, bij gebreke aan rechtsmacht van het Hof van Justitie, tenminste rekenschap
zou kunnen afleggen voor het EHRM.10 Op basis van het advies is dit echter niet mogelijk,
en het ligt in de rede dat de toetredingsovereenkomst op dit punt dan ook zal worden gewijzigd,
althans als de andere leden van de Raad van Europa hiermee akkoord gaan.
De afwezigheid van toetsingsbevoegdheid van het Hof van Justitie (op basis van de EUverdragen) en het EHRM (op basis van het advies) met betrekking tot GBVB-handelingen van
de EU impliceert evenwel niet dat er geen enkele rechtsbescherming is wat betreft mensenrechtenschendingen begaan in militaire operaties onder auspiciën van de EU. Zoals de Commissie
opwierp voor het Hof van Justitie bepaalt artikel 1, vierde lid, van het ontwerp-toetredingsakkoord immers dat de handelingen van de lidstaten worden toegerekend aan de betrokken
lidstaat en niet aan de Unie, zelfs wanneer het gaat om operaties die worden verricht in het
kader van het GBVB (punt 95 van het advies). Militaire en politionele operaties van de EU
worden steeds uitgevoerd door de lidstaten, en niet door de EU zelf, die geen eigen leger of
politiemacht heeft. Handelingen verricht in deze operaties zijn toerekenbaar aan een lidstaat
en kunnen dus rechtstreeks worden aangevochten in een EHRM-procedure tegen de lidstaat.
Wanneer het EHRM operationele handelingen toetst in procedures aangespannen tegen een
EU-lidstaat, kan het erop lijken dat het EHRM geen uitspraak doet over de bevoegdheidsverdeling tussen de EU en de lidstaat – zoals de Commissie impliceert. Het valt evenwel niet te
ontkennen dat, indien een EU-lidstaat voor het EHRM wordt gedaagd met betrekking tot
schendingen begaan in het kader van een GBVB-operatie, het EHRM de allocatie van aansprake-
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lijkheid tussen de lidstaat en de EU zal moeten nagaan wanneer het de in Al Jedda/VK bekrachtigde standaard van ‘effectieve controle’ toepast.11 Op basis van deze standaard beslist het EHRM
of de troepen die de schending beweerdelijk begingen onder de effectieve controle stonden van
de lidstaat, de EU, dan wel beide, op basis van formele afspraken tussen de EU en haar lidstaten,
of op basis van de operationele realiteit.12 Op die manier lijkt het EHRM in de interne
aangelegenheden van de EU te interfereren, en voorbij te gaan aan de ‘natuurlijke’ rechter van
de Unie, het Hof van Justitie. Precies daarom voorziet het ontwerp-toetredingsakkoord evenwel
in een co-respondentmechanisme (artikel 3, tweede lid) en in een procedure van voorafgaande
beoordeling door het Hof van Justitie (artikel 3, zesde lid). Het co-respondentmechanisme maakt
het mogelijk de EU als co-respondent te betrekken bij een procedure aangespannen tegen een
lidstaat, en de EU ultiem ook aansprakelijk te stellen. De procedure van voorafgaande
beoordeling door het Hof van Justitie stelt het Hof van Justitie in staat te oordelen over de
verenigbaarheid met de grondrechten voor het EHRM dit doet.13 Maar helaas heeft het Hof
van Justitie net in een ander deel van het advies geoordeeld dat deze rechtsfiguren niet
waarborgen dat de specifieke kenmerken van de Unie en van het Unierecht in stand worden
gehouden,14 en daarmee verklaard dat ze niet verenigbaar zijn met het VEU.
Contradictorisch genoeg schiet het Hof van Justitie zichzelf hiermee in de voet: door het
co-respondentmechanisme en de procedure van de voorafgaande beoordeling te torpederen,
zal het lijdzaam moeten toezien hoe het EHRM toch toezicht kan (blijven) uitoefenen over GBVBimplementatiehandelingen door lidstaten, zonder enige interveniërende rol van de EU of het
Hof van Justitie. Of de onderhandelaars erin slagen om aan de door het Hof van Justitie opgeworpen bezwaren inzake co-respondentschap en voorafgaande beoordeling tegemoet te komen,
valt nog maar te bezien.
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